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Mariniai Prie Hongchon
Isz Amerikos Raudonieji Kareiviai

DU AUTOBUSAI
SUSIMUSZE

žeisti, ir autobuso draiverys 
buvo taip prispaustas kad rei
kėjo dali autobusio iszpjauti, 
pirm negu buvo galima ji isz 
ten isztraukti. Sužeistieji buvo

PAOLI, PA. — Septyni žmo
nes buvo sužeisti ir daugiau 
negu tuzinas iszsigelbejo, kai 
du Red Arrow autobusai susi- 
musze atskirose nelaimėse.

Vienoje nelaimėje, autobu
sas susikūlė su troku prie kryž
keles ant Lincoln vieszkelio ne
toli nuo Philadelphijos miesto. 
Czia keturi žmones buvo su

5195 d e “ a n k t Komunistai Ame
rikoje Jau Ima 

Slapstytis
DETROIT, MICH. — Fordo 

automobiliu kompanija gavo 
dideli kontrakta nuo Armijos. 
Szita kompanija dabar gamins 
kariszkas tankas, vidutinio 
dydžio. Tas kontraktas yra del 
$195,000,000.

Fordo kompanija statys vi- v • FZ” •Komp. Gamina Karisz- 
nis tukstanezius darbininku. J kas Tankas Už $195,000,000;

Tai antras tokis didelis kon- __ # * ' _ * 9

“™"X™K.orę/os Komunistai Nelengvai

nuveszti in Bryn Mawr ligoni
ne. Bušo draiverys nebuvo su
žeistas.

Du kiti keleiviai ant tokio
paežio autobuso buvo sužeisti
kai busas susimusze su automo
biliu netoli nuo Lansdowne. 
Szito autobusio draiverys bu
vo sužeistas.

Autobuso draiverys smar
kiai pasuko savo autobusą isz 
kelio automobiliaus, kuris ne- 
buvo prie savo puses ant viesz
kelio. Bet kai autobuso draive-' 
rys pasuko savo dideli autobu-į 
sa nuo vieszkelio, jis pamate 
kad jo autobusas staeziai va
žiuoja nuo stataus kalno. Jis 
vėl smarkiai pasuko savo gra- 
mozdiszka autobusą ir kaip 
tik in laika sustojo, pirm negu 
tas autobusas butu nusivertes

Sztai kokie yra Komunis
tu Kiniecziu kareiviai. Daug 
szitokiu buvo suimta ant 
Korėjos karo lauko. Kinie- 
cziai negreitai* pasiduoda, 
bet ginasi ligi mirties, nes 
j u vadai yra jiems insakyta 
ir juos intikrine, kad Ame- 
rikiecziai nužudo visus savo 
karo belaisvius.

Ju vadai per plakatus ir 
per savo radija skelbia kad 
Amerikiecziai kankina, mu-

czina ir paskui žvieriszkai 
nužudo visus karo belais
vius.

Kai tokie Kiniecziai pa
tenka in Amerikos kareiviu 
nelaisve, jie beveik visados 
atsiklaupia, rankas isztiesia 
ir praszo kad juos tuoj aus 
nužudytu. Jie baisiai nuste- 
ba, kai vietoj kulkos, jie 
gauna gerai pavalgyti, ir 
tankiai gauna sziltesnius 
drabužius.

nuo to kalno.

Mokins Raudonuosius

Philadelphijos mieste gi
musi Daktarka Margaret 
Schlauch, penkios deszimts 
dvieju metu amžiaus Anglu 
kalbos mokytoja in New 
York Universitetą, pranesza 
savo mokyklos sztabui kad 
ji palieka savo vieta ir va- į 
žiuos in Sovietu valdoma 
Varszuvos Universitetą in 
Lenkija. Ji sako kad po So
vietais randasi daugiau lais
ves negu czia, Amerikoje.

Mes szitai Daktarai viso, I 
gero vėliname ir esame tikri 
kad ji gaus paragauti tos 
Komunistu laisves, kai ji te
nai nuvažiuos.

NEPASITIKI
POLICIJOS

VIRSZININKAIS;
_____

Bet Negali Nei Vieno 
Intarti, Sako

Direktorius

PHILADELPHIA, PA. — 
Saugumo Direktorius, Rosen
berg Senato Kevauver Komi
sijai yra pasakęs kad jis negali 
pasitikėti ant keturiu augsztu 
policijos virszininku, bet jis 
tuo paežiu sykiu negali juos in
tarti.

Jis sako kad jis negali pasi-i 
tikėti ant Policijos pagelbinin- 
ko Supratindento George P. 
Richardson, kaip ir ant trijų 
kitu augsztu policijantu.

Senato Komisija dabar tardo 
ir tyrinėja tokius augsztus po- 
licijantus, norėdama sužinoti 
kurie policij antai isz vieno 
dirba su visokiais gembleriais, 
razbaininkais ir prasikaltėliais 
priesz teismą.

Rosenberg tai komisijai pa
sakė: “Asz negaliu nieko pri- 
pąrodyti priesz pagelbininka 
Supratindenta, Richardsona, 
bet asz kaž-kaip negaliu ant jo 
pasitikėti, kaipo musu slaptos 
policijos vado ir virszininko.”

Jis toliau aiszkinasi kad jis 
daug pareigu yra pavedės In
spektoriui Richard Doyle. Jis 
taip pat yra pasielgęs su kitais 
trimis policijos virszininkais.

Jis sako kad dauguma poli
cijantu yra teisingi ir sanžinin- 
gi, bet jis prisipažinsta kad. ir 
Philadelphijoje randasi tokiu

policijantu kurie yra tokiu 
gambleriu ir razbaininku pa
pirkti ir pavėlina visokius isz 
pinigu loszimus, nes jie gauna 
isz tu razbaininku daug ky- 
sziu.

TAIKOS VAJUS
KOMUNISTISZKAS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius, Dean 
Achesonas perspėja visus ne
stoti ir neprisidėti prie to taip 
vadinamo “Amerikos Taikos 
Vajaus,” nes visas tas vajus 
yra Komunistu prasimanytas. 
Tie patys Komunistai buvo 
pradeje ta Stockholm taikos 
praszyma.

Jis sako kad Komunistai da
bar plepa apie taika, kai So
vietai ir visi j u vergiszkai 
krasztai ginkluojasi ligi dantų.

Amerikos Sekretorius sako 
kad Komunistai dabar kalba 
apie taika, norėdami visiems 
akis apmuilinti ir prigauti, kad 
Amerikiecziai neprisirengtu 
prie karo ir nesiginkluotu.

Jis sako kad Komunistu dar
bas dabar intikinti Amerikie- 
czius kad jie negamintu dau
giau atominiu bombų. Szito 
“Amerikos Taikos Vajaus” 
palydovai dabar rengiasi mar- 
szuoti staeziai in Vaszingtona.

Pennsylvanijos buvusiu ka
reiviu draugystes Komando- 
rius perspėja visus nesiraszyti 
ant nei jokiu tokiu praszymu 
palszyvos taikos ir neprisidėti 
prie tokio Komunistiszko va
jaus.

ard kompanija buvo gavus 
kontrakta isz armijos del ka- 
riszku J-47 eroplanams inžinu.

MAŽIAU PLIENO

20-tas Nuoszimtis 
Mažiau Fabrikams
WASHINGTON, D. C. — 

Valdžia jau yra praneszus kad 
beveik visi fabrikai, kurie da
bar negamina kariszkus gink
lus gaus dvideszimta nuoszim- 
ti mažiau geležies ir plieno.

Czia labiausiai nukentės au
tomobiliu, refrigeratoriu, radi
ju ir pecziu fabrikantai.

Eina gandai kad už keliu 
menesiu valdžia sumažins net 
trisdeszimtu nuoszimcziu ta 
plieną ir geleži fabrikams.

Automobiliu fabrikantai sa
ko kad jie gales per pirma pu
se metu tiek pat automobiliu 
pagaminti, kaip ir pernai, bet 
po tam tai jau bus beda.

Kai kurie automobiliu fabri
kantai sako kad jie stengsis da
bar pagaminti mažesnius, pras
tesnius ir pogesnius automobi
lius su mažiau plieno. Bet dau
guma tu fabrikantu labai prie- 
szinasi valdžiai ir sako kad jie 
bus priversti paleisti apie pen
kis szimtus tukstaneziu darbi
ninku, jeigu nebus gana gele
žies ir plieno.

Pasiduoda, Ginasi, Atsikerta; 
Septyni Prasikaltėliai Bus

Pakarti Vokietijoje
~ ' ---- —~ * __________

KAIP JIE MUMS; TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos Ma-
TAIP MES JIEMS finai, kareiviai, brisdami per sniegą stumia 

------ Komunistus vis giliau in Korėja ir artina- 
KomtniTtakav^ifos Vai si Prie Hongchon miesto, kuriame randasi 
džia yra uždraudus musu dip visas Komunistu susisiekimo centras, 
liomatams važinėti po ta krasz- . , , . . . . ...
ta; jiems nevalia daugiau kaip Kiniecziai Komunistai baisiai žiauriai ir
asztuonioiika myliu iszvaziuo- jrasįai oįnasi ir tik labai isz lėto traukia- 
ti isz savo Ambasados rumu, ....
Budapeszte. SI. Jie czia, prie Hongchon miesto, apie

Kai tik Amerikos valdžia 
apie tai dažinojo, tai Vengrijos 
atstovams ir dipliomatams

penkiolika myliu nuo Hoengsong miesto 
yra pristatė daugiausia savo geriausiu kareiviu.

Amerikoje buvo insakyta, kad Hoengsong miestas yra jau Amerikic- 
(Tasa Ant 4 Puslapio) . ,

___________________ ežiu rankose.

Atomines Komisijos

Pirmininkas

MPirkie U. S. Bonus!

SUSIKROVĖ
TURTELI

$25 Ant Sanvaites; 
$100,000 Susikrovė
SO. KENSINGTOWN, R. I. 

— Geras pavyzdys ka galima 
padaryti ir nuveikti, jeigu 
žmogus moka kaip taupinti ir 
darbuoti visiems mums ateina 
isz South Kensingtown, Rhode 
Island.

Žmogelis, kuris dirbo prie 
bažnyczios, ir kuris negavo 
daugiau kaip dvideszimts pen
kis dolerius ant sanvaites už 
savo darba, pasimiręs paliko 
viso szimto tukstaneziu dole
riu turteli.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Gordon Dean, Atomines 
Komisijos Pirmininkas per
spėja kad mes tiek daug ži
nių apie atomines bombos 
jiegas nepaskelbtume viešai. 
Jis sako kad visos tos žinios 
yra Rusijai labai reikalin
gos. Jis sako kad mes per sa
vo laikraszczius per daug ži
nių skelbiame kas ten darosi 
per visus tuos atomines bom
bos pratinimus ir mėginimus 
Nevados dykumuose. Jis sa
ko kad Sovietai akyliai seka 
visas tas žinias, negu patys 
Amerikiecziai.

Apie szeszi coliai sniego dabar trukdo 
Amerikiecziu didžias tankas ir didelius ka
rabinus, armotas.

Laikrasztininkas Tom Stone sako, kad 
musu Amerikiecziai kareiviai, stumdami Ko
munistus atgal randa baisiai daug žuvusiu 
Komunistu Kiniecziu ant lauko.

Czia Komunistai Kiniecziai yra pasiun
tė pusantro tukstanezio daugiau savo ka
reiviu in pagelba penkiems tukstaneziams 
Sziaures Koriecziu, kurie stengiasi atsilai
kyti priesz Amerikieczius Marinus.

Amerikiecziai jau ima kad ir per snie
gą pasiunsti savo didžias kariszkas tankas 
prie szito miesto.

NORI VAŽIUOTI NAMO; PAVARGĘ 
MARINAI NIEKO DAUGIAU NENORI

SAN FRANCISCO, CALIF. — Marinu 
virszininkai stengiasi kuo greieziausia paleisti 
namo apie tūkstanti savo kareiviu, kurie 

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Giliukis
VEIDMAINISZKAS

PASIMOKINA
SUSIKROVĖ

TURTELI
Atkirto Gerai

Korėjoje karas mums dabar 
geriau sekasi. Nors mes dar ne
galime Kinieczius galutinai su- 
muszti, bet musu armijos skal
do ir ardo Kiniecziu geriausias 
armijas. Karas Korėjoje tol te
sis, kol Konnfnistas Mao Tse- 
tung sutiks versti savo karei
vius ant musu laukiancziu ka
rabinu.

Kongresmonai ir Senatoriai 
dabar tariasi kaip butu galima 
sau pasirūpinti daugiau algos. 
Jie sako kad kai visi dabar 
daugiau gauna mokėti, tai ir 
jiems reikėtų algas pakelti. Jie 
nori kad Prez. Trumanas pa
skirtu dvideszimts vieno žmo
gaus komisija, kuri isztirtu ta 
klausima ir patartu kiek butu 
galima jiems algas pakelti. Ta
da Prezidentas turėtu patvir
tinti, ir viskas butu tvarkoje.

Studentai Pasimokina
Isz Universitetu

Sukto Biznio

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Daug Italijos Komunistu da
bar apleidžia savo partija, ir 
sako kad jie nesutinka kariau
ti priesz savo kraszta, jeigu 
Sovietu Rusija ant ju kraszto 
užsipultu. Daug isz ju valdžios 
policijai inteike savo rasztus 
ir antraszus tu kurie turi pa- 
sisliepe daug kariszku ginklu. 
Valdžios policija beveik kas
dien suranda baisiai daug 
ginklu.

Cleveland Indijonu beis- 
bolininku virszininkai Hank 
Greenberg paduoda beiiboli- 
ninkui Bob Feller tryliktąją 
beisbole, kai tas Bob Feller 
buvo pasiraszes ant kon
trakto del sziu metu.

Szitas beisbolininkas, Bob 
Feller yra iszlaimejes du 
szimtu ir asztuonis beisboles 
loszimus, ir dabar pasirasze 
kontrakta del penkios de
szimts tukstaneziu doleriu.

Bet Italijos valdžią dabar 
jau ima prisibijoti kad tie bu- 
visieji Komunistai gali sudary
ti labai galinga partija, kuri 
galėtu per rinkimus sumuszti 
net ir Krikszczioniu Demokra
tu partija.

Amerikos valdžios sztabas 
insitikinės kad kitas Užsienio 
Minister!u .susirinkimas nieko 
gero neatnesz, bet bus tik kita 
Sovietu propaganda. Jeigu 
Amerika savo valia turėtu, to
kio susirinkimo visai nebutu, 
bet Amerikos Sekretorius 
Dean Acbesonas gal turės nusi
lenkti Alijantams, kurie vis 
kaulija ir reikalauja kad Ame
rika dar karta stengtųsi pasi
tarti su Sovietu Rusija.

Prezidento Trumano ner- 
viszkumas, ir piktas pasielgi
mas ir prasis'zokimas dabar la
bai rūpina visus Kongreso va
dus. Pastaraisiais susitikimais 
su Kongresmenais ir Senato
riais ir su kitais valdininkais 
Prezidentas Trumanas . labai 
greitai supyksta, visus iszbara 
ir pats prasiszoksta. Kongres
monai spėja kad Trumanas da
bar nieko nepaiso, nes jis neke
tina in rinkimus stoti ir nori 
pasitraukti.

Senis Butkus sako kad vėl 
viskas sumaiszyta ir suraizgy
ta: valdžia vėl nori valdyti.

Apsaugos iszlaidos gal bus 
daug didesnes, negu dabar val
džia ir armija spėja. Fabrikai 
taip greitai ginklus ir kitus 
daigtus gamina, kad gal bus 
galima daug geriau apsigink
luoti iki 1952 metu, negu buvo 
manoma. Iszrodo kad valdžia 
turės daug daugiau paskirti 
apsiginklavimui negu tikėjosi.

Viena musu labai gera ir se
na skaitytoja mums raszo, kad 
sulyg jos protavimu, visi vyrai 
yra durniai! Ji raszo:

Jie eina in vaina ir viens ki
ta nužudo. Jeigu jie tik kan-

trybes turėtu ir palauktu, tai 
giltine pati juos nugalabintu, 
be jokios vainos.

Jie lipa in medžius ir nukra
to vaisius. Jeigu jie tik palauk
tu, tai tie vaisiai patys nuo tu 
medžiu nukristu.

Jie bėga, paskui merginas; ir 
jas vejasi. Jeigu jie tik kan
trybes turėtu, tai tos merginos 
juosius vytųsi!

Mes gerai žinome, kad pini
gai tai galvažudžiai; bet teipgi 
žinome, kad sauso nieks ne
klauso. Kaip kiekvienam biz
niui reikia pinigu bizni gerą! 
vesti, taip ir “Saulei.’’

Senis Butkus sako

daug ginezu apie ta 
sprogstanezia bomba:

kad jis 
negali suprasti, kam ežia tiek 

atomine
Ar ja

galima pavartuoti ar ne. Jis sa
ko jis nežino koks ežia skirtu
mas, ar jis su koezielu ar lazda 
boba nugalabins ar jis kojas 
pa kratys nuo tos atomines 
bombos, tai vis vien, nes jis bus 
negyvas, ar vienaip ar kitaip.

Pypkes Durnai

Kur Nemunas 
Banguoja

Ten kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnu, lanku, 
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senu laiku.•
Ten moeziute užlingavo 
Raudomis mane.
In krutinę skausmą savo 
Liejo nežinia.

Girios uže ir minėjo 
Tuos didžius laikus, 
Kad’ Lietuvis netikėjo, 
Jog apkaltu bus.

Ten apleistos pilys griuvo.
Ant kalnu augsztai, 
Milžinu ten kaulai puvo, 
Verke ju kapai.

Ten užaugau, iszkentejau 
Asz kanezias visas, 
Ir pamėgau, pamylėjau 
Vargdienio durnas.

O tos durnos ant krutinės, 
Ne auszros rasa, 
Tai lyg rūdys geležines, 
Tai skaudi žaizda.

NEW YORK, N. Y. — 
Visi baisiai pasipiktino 
iszgirdo ir pasiskaitę apie tuos 
kolegijos ir univeršiteto stu
dentus, sportininkus, kurie del 
keliu mažu tūkstantėliu buvo 
pasižadeje taip daryti, kaip 

.gembleriai, piniguoeziai jiems 
patarė.

Visi dabar piktinasi kad tie 
studentai buvo papirkti, ir kad 
sarmata visiems kad tokis 
suktas biznis yra varomas mu
su augszcziausiose kolegijose. 
Bet ka jie nori ar ko jie tikisi 
isz studentu, kai musu augsz- 
cziausi universitetai sziandien 
jau tik gryna bizni varo isz vi
sokiu sportu?

Mus augszcziausiu universi
tetu ir kolegijų mokslo tarybos 
nariai dabar, be jokios sarma
tos moka baisiai dideles algas 
sportininkams ir jiems viso
kius kyszius siulina ir duoda 
kad tik jie losztu del ju kolegi
jų ir universitetu.

Jeigu dabar musu mokslo in- 
staigoms, kaip kolegijoms ir, 
universitetams labiau rupi fut- 
boles ar basketboles loszimas 
negu mokslas, 'tai ko geresnio 
galime tikėtis isz tu studentu, 
kuriems ta kolegija ar tas uni
versitetas yra tik biznis ir vis
kas? Į

Daug kolegistu sportininku 
daugiau gauna mokėti tose ko
legijose negu jie gautu loszda- 
mi su profesiojnalais, kurie li
gi szimto tukstaneziu doleriu 
užsidirba per metus. Jeigu taip 
dalykai stovi musu augszcziau- 
siuose universitetuose szian
dien, tai kam mums piktintis! 
kai vienas ar kitas kolegistas 
panasziai pasielgia ir sutink 
loszti, taip kaip tie gembleriai 
nori?

Jau laikas pertvarkyti musu 
augszcziausias kolegijas ir uni
versitetus, ir vėl tenai sugra
žinti mokslą ir iszmesti visus 
tuos raumeningus, neretai bu- 
kaproezius sportininkus, kurie 
jokios moksliszkos garbes 
tiems universitetams neatne- 
sza.

Mes turime syki ir ant visa
dos nutarti kam musu tie uni
versitetai yra insteigti: Ar fut
bole! ir basketbolei ar mokslui?

Beveik bet kuris žmogelis ži
no ir gerai pažinsta tu univer
sitetu raumeningus sportinin
kus, bet retas kuris galėtu pa
sakyti kas tenai mokina ir kas 
mokslo kursus veda ir tvarko.

Iszrodo kad mums sziandien 
labiau rupi i___________

kai

Naszle, kuri pasimirė ana 
menesi, susilaukus szeszios de- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 

į buvo Ponia Germaine Jean 
Gatabin. Jos vyras Alexis Ga- 
takin kuris dirbo prie Protes- 
tonu Peace Dale Lažnyczios pa
simirė pernai, susilaukęs asz- 
tuonios deszimts trijų metu 
amžiaus.

Turtelis judviejų iszkilo vie-

Ponaitis isz didelio miesto 
nusidavė in užmiest, kad 
kiek atsigriebt ant szviežio 
oro. Ir vaikszcziodamas po 
laukus, užtiko dvi bobas, ga- 
nantes karves, ir užkalbino 
jaises:

— Vajei! Tokios senos 
piemenaites! Ar ir tokios 
karves senos?

Boba — Del ko ponaitis 
klausė? Ar gal nori paeziuo- 
tis su viena!

™ kai jųdviejų paskutinis Beįsb()|es KailidataS 
testamentas buvo teismo pa- 
skelbtas. Visi kaimynai ir su-j 
siedai net nustebo kai jie isz-į 
girdo kiek szitiedu paliko.

Laikrasztininkai aiszkina 
kad szitiedu toki turteli susi
krovė kiekviena centą cziedin- 
dami, taupindami. Jiedu nei 
cento nepraleido ant kokiu 
niekniekiu, bet vis taupndavo.

Jiedu savo pinigus indedavo 
in bonus ir tuos bonus niekados 
nepardavė.

Jiedu niekur nėjo ir niekur 
savo pinigus nepraleisdavo.

Isz jųdviejų tokio gyvenimo 
ir tokio taupimo, procevojimo 
sau susitaupino toki gražu 
szimto tukstaneziu doleriu tur
teli.

Gal musu skaitytojai iszro- 
kuos kaip butu galima su tokia 
alga toki turteli susikrauti, bet 
mes praleidome kelias valau-1 
das stengdamiesi iszrokuoti, ir 
prie nei jokio galo nepriėjome.

PASMERKTI
7 NACIAI

Sargyba Padvigubinta 
Apie Kalėjimą

LANDSBERG, VOK. — 
Amerikos Kariszkas Teismas 
pasmerkė septynis Vokieczius 
už prasikaltimus per kara. Vi
si septyni bus pakarti.

Kariszka palicija ir sargyba 
apie ta kalėjimą buvo padvi
gubinta ir visi kareiviai ir ka
rininkai, apart karabinu, ne- 
sziojasi ir revolveri.

Vienas karininkas, kuris ne
nori savo vardo skelbti sako: 
“Mes turime labai atsargiai 
budėti. Atsiminkite, kad dar 
daug Hitlerio S. S. Sargybos 
kareiviu randasi visur Vokie
tijoje. Szitie pasmerktieji Na
ciai buvo artimi tokiu Naciu 
kareiviu draugai.’’

Karo Sztabas vieszai nesako 
kada szitie septyni prasikaltė
liai bus pakarti. Ju giminėms 
buvo valia juos aplankyti. Pa
prastai, pasmerktieji būva pa
karta ant rytojaus p otos die
nos kada ju giminėms buvo pa-

Laik-labiau rupi iszmanksztinti bu- vėlinta juos aplankyti, 
kaproezio raumenis negu mo- rasztininkams nebus valia pa- 
kyto jaunikaiezio protą. Jeigu matyti ^ai szitie prasikaltėliai 
musu universitetams ir kolegi- ^us pakarti.
joms dabar taip labai rupi fut
bole ir basketbole, tai pamirsz- 
kime mokslą, iszmeskime kny
gas ir tik sportu ir raumenimis 
rupinkimiesi.

Mes mėgstame baisiai girtis 
savo universitetu ir kolegijų 
augsztu mokslo; o visi 
piecziai isz musu juokiasi ir 
szidinasi, nes jie gerai mato 
kad musu augszcziausio moks-! 
lo instaigos sziandien yra pasi-' 
szventusios sportui ir bziniui r 
mažai ka rūpinasi apie mokslą.’

PRISIPAZINSTA 
ŽUDYSTES

George Trautman, mažes
niu beisboles rateliu prezi
dentas gal užims vieta beis
boles komisijonieriaus A. B. 
(Happy) Chandler, kurio 
kontraktas užsibaigia 1952 
metuose. •

Beisboles virszininkai ir 
atstovai laikys mitinga Ko
vo (March) dvylikta diena.

Beisboles komisijonieriaus 
vieta yra visu sportininku 
pavydėtina, nes alga yra 
daugiau negu szimtas tuks- 
taneziu per metus. •

No. 119 Keturios istorijos 
apie G aržia Haremo neva! nie
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

. No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
rnuno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijoj- ' 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo,, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Dukįe Pustyniu, Peleniute tr Į 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali, 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglo rius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Zudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti- ; 
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios

166 Trys istorijos apie 
Malkiaus, Iszklausyta 

vargszo Geras Medėjus.

172 Dvi istorijos apie
Sruolis isz Lie-

KATALOGAS

apie 
apie 
15c 

apie

Meszla-vežis, Grapas apie Eg- 
Aržiiiolas ir Uosis. Bndyne, 

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No.
Sumiš 
malda 
15c

No.
Duktė Mariu 
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du,Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai. Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai, 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176^2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu 25c.

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 

! pinigu ligoniams.
Į No. 180 Kvitu

k n y g u t 
iszmokejimo 
25c.
knygute

istorijos draugystėms, del kasieriaus 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas nu0 sudėtu pinigu ant susirin-

kimu. 25c.
No. 194 Trumpas Katekiz

mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal-
Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku 
puslapiu. 15c 
istorijos apie

No. 101 Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, r
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už-' 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi .sekanti skaitymai: 
Ila isz maiszo iszlins, Apie Bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t.| 
t. 52 puslapiu. 15c.WALDORF, VOK. — Poli

cija pranesza kad devyniolikos
Euro-i metu amžiaus Kurt Grenzbach 

paprastas darbininkas prisipa
žino kad jis du žmones nužudė 
ir keturis kitus sužeidė, už tai 
kad jis buvo iszmestas isz szo-l W ir‘titi szpošelei. 20c'

senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas, 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa 
szaukt tęva zokoninka Berną 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. Į 61

No. 148 Dvi
; Joną ir Alena, Pavojinga klai 
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už 
laiko moteres paslaptį. 61 pus 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas nier 
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg 
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos, apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No.
apie

varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik 
szcziony'bes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži 
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

No. 202 Novena, Stebuklin- 
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

•No. 203 Knygute, Tretinin
kių Sėraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 2334 coliu ilgio, Po 
40., arba 3 už $1.00. ...

Kaip Užsisakyti Knygas

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tia 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 

arba Express

Skaitykit “Saule”

kiu sales kai jis tenai pasigėrės 
pradėjo lerma kelti.

— Laimingas, kas gali vi- 
i sada laukti.
i

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield Money-Order

No. 112 Trys apysakos apie danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz Money-Orderi, o jeigu norite 
Ražam tyre, Prigautas vagis. 60 pus. pinigais siusti, tai reikia užre

gistruoti laiszka su pinigais.
No. 160 Keturiolika istori- Nepamirškite dadeti lOtf 

ju apie Po laikui, Onytės lai- e^s^i a prisiuntimo kasztu. 
me, Per neatsargumą in balta ( ^isi Money Oi dei ei ir pini- 

No. 116 Istorija apie Siera- vergija, Pusiaugavenis, Viesz- Sai> ° yisi laiszkai visada tū
ta. Puikus apraszymas. 119 pu- pats Jėzus ir miszke medžiai, but^ 8iusti vien tik ant szio
slamn 15n. Žvake, Del pirsztiniu, Apie a^reso: - -

“ ‘ ” mirimą, saule, menesi, žvaigž-f SAULE PUBLISHING CO.»
PirklC U. S. BODUS dės ir kitus dangiszkus hunus,j Mahanoy City, Pa., - S. A,

pinigai galva-žudžia
ežius iszgelbsti nuo smert, Szv. 15c. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini-

slapiu. 15c.



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažny ežioj
Szv. Mykolo Ąrkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

In kuri tas Paneles Marijos 
iulas užsikabina, tas žmogus, 

nors yra nedoras, bet ta diena 
nors viena linksma valandėlė 

galus ir žiedus, szaltas ve- tur.
jas nuszalnotus lapus brazdina 
nuo medžiu ir savo szaltomis 
lupomis pūsdamas iszneszioja 
po laukus. Szveneziausioji Paą 
na Marija 1 
augsztybese tarp 
paežius saules spindulius.

. Saulutei atėjus in pietus pa
sidaro puikesnes dangaus gra
žybes. Dangaus Karaliene tada 
su kuodeliu, paveiksle verpė
jos, plaukia debesiuose per pa- pės už Pana Marija.

Voras. Pasaka apie linus ir 
pradžia audejystes Drobe

Rudens, laiko “Bobų Vasa
ra” viską isz naujo palinksmi
na ir atgaivina; visi žmones ir 
visi gyvi sutvėrimai ta diena 

tuokart plaukia jaueziasi linksmesniais ir lai- 
clebesu pro, mingesniais.

Tik voras isz savo slapto už
kampio su užvydejimu žiuri, 
nes ji Dievas už puikybe nu
baudė, kad gyrėsi visur ir pa
sakojo, buk daug ploniau ver-

Jau .isz senovės Vieszpats 
Dievas puikybes ir pasididžia
vimo baisiai neapkentė, tai del 
to ir vora taip smarkiai dabar

dangės, kol nepasirodo balta 
'žiema. Tada Pana Marija eina 
pas vargszes duszeles, besi- 
glaudanczias prie rojaus tvorų 
ir tykanezias, kad galėtu kokiu nubaudė už toki maža pasidi- 
nors budu insprukti in rojaus » 
daržu ir ten nors mažucziu žie- .
dėlių pražinsti.

Joms užginta yra in rojų in- 
eiti, ten joms nėra vietos, nes. 
mirė be krikszto ir tebėra su
teptos nuodėmė pirmųjų tėvu J 
Adomo ir Jievos; slimpinėja 
tokios z vargszes duszeles apie 
rojaus tvoras drebėdamos nuo 
szalczio ir laukia progos, lau
kia mielaszirclystes Dievo ir 
Panos Marijos, kad gautu kaip 
nors insprusti in rojaus gražu 
darža.

Pana Marija padangėmis la
kiodamas verpia verpalus, o 
paskui aniuolams duoda isz- . . . Iausti baltas drobes, o isz tos 
drobes Dievo Motina siuva 
marszkinukus mirusiųjų ne- 
kriks&tytu vaiku duszelemsj 
kati joms nebūt taip szalta už 
rojaus tvorų bebūvant.

Garbinga dangaus Panele 
Marija yra tikras visiems mie- 
laszirdystes pavyzdis! Ji žiu
ri žemyn verpdama ir mato ne
jautrias žmonių szirdis in arti
mo varga. Ta inielaszirdinga 
Dievo Motina nebegali in tai' 
žiūrėti szaltai; Ji nutraukus 
verpalo gala meta ant žemes, 
tas vcrpalas nusidriekia ir 
kliūva žmonėms už uosiu, lyg 
kad sakydamas visiems žmo
nėms: “ Sztai verpalas Dievo 
Motinos isz kurio bus iszaustas 
audimėlis, o isz to audimėlio 
pasiūti marszkineliai varg- 
szaiiis vaikeliams! Atminkite, 
žmones kad jusu szirclis nebu
tu szaltos kad jus nebutumete

. sziurksztus prie tu nelaimingų
jų naszlaicziu, kurie yra visu 
apleisti, szalti, bada ir panie
kinimą kenezia!”

Paskui plonas Panos Marijos 
siūlelis, nusidriekęs ant žemes, 
apsivynioja apie gerus žmones 
ir jie pajauezia tarpe saves 
meile ir meile artimo; jis juos 
sujungia, jie pasidaro iniela- 
szirdingais ir jaueziasi laimin
gais.

gražia dukterį; visko jie ture-’ 
jo invalias. Tuo tarpu senis 
ūkininkas susirgo, turbut blo
gas vejas užputę; kaip atsigu
lė, taip ir jiebekele; dirbti ne
buvo kam; žmona su duktere 
vaitojo, bet ka tu ežia iszvaito- 
si, kada vargas ateina.

Dirva paliko neužsėta, sodas5

i o *

džiavima, kad jis dabar turi, 
gyventi urvuose ir slapstyties 
po griuvėsius ir neszvarus už
kaborius, verpdamas savo 
tinklą kuri nutraukia mažiau
sias vejalis.

Dangiszkoji verpėja atsime
na apie žeme ir tycziomis 
ypacz per “Bobų Vasara,” nu
leidžia savo ilgus verpalus, lyg 
kad primenant ūkininkėms 
apie ilgais rudens ir žiemos va
karais verpimą.

Kada juoda žeme apdengia 
baltas gniegas, moteris pasiima 
ratelius ir pradeda verpti. Su
kuria ugni vakare, kad but 
szilta ir szviesu, ir verpia linus 
dainas dainuodamos arba, pasa
kas pasakodamos apie užžavė
tas karalystes ir visokius atsf- 
tikimus; gabaus prieina kalba 
kaip prasidėjo aucleklyste ir 
kas verpti iszmokino? Tada 
viena isz senesniųjų moterių 
atsikosti ir sziaip pradeda :

— Matote, kitąsyk taip bu
vo. Viena syki kaime prie vie
nos grinezios buvo sodelis ir 
daržo gabalėlis. Isz daržo žmo
nes viralus turėjo, o isz sodo 
vaisius, o isz dirvos balta duo
nute. Toje grinezioje gyveno 
ūkininkas su žmona, jau abudu 

. gerokai pasenę, ir turėjo jiedu

Gerai Pasakė

★ BALTRUVIENE J
* *

Neprivalote rūteles už 
tai pykti, 

Ir ant manes sziiairuoti, 
Gerai apsvarstykite, 

Ir teisingai pasakykite, 
Ai- gal asz meluoju?

Ar per daug už 
teisybe ?

Czia nieko melo 
neras, 

Ir atsakys: Baltruviene 
gera, 

Tikrai teisybe pasakoje, 
Ir tegul kožnas tuos 

žodžius užlaiko!

Isz Filadelfijos miesto, 
Man raszo ir praszo, 

Kad greitai atsilankyczia, 
Ir kad paredka ten 

padaryczia.
Mat ten kelios bobeles 

suėjo, 
Ir sztai gert pradėjo, 

Gere tai gere, 
Net karas prasidėjo, 

O susilaikyt negalėjo, 
Ten buvo ir viena drąsi, 
Tai toji buvo lyderka, 

Kelios isz tujų moterėliu 
baisiai pliovojo, 

Visos insigavo in 
įsaliuna, 

Kur atsibuvo sorkiu 
gana, 

Publika subėgo daugybe, 
Pamatyti nors viena 

biaurybe. 
Jeigu asz tokia moterele 

tureczia, 
Tai tikrai nelaikyczia.

Kaip daugiau laiko 
turėsiu, 

Tai daugiau apie juos 
apraszy siu!

* * *
Jeigu in kur pasisuks 

mergele be dantų, 
Tai iszvarykite ja 

po velniu, 
Nes tegul prie ženotu 

nesikabina, 
Mano patarimas, 

Geriau pasirūpina sau 
vaikina.

Asz apie tokia 
girdėjau, 

Tegul ja paraliai!

aniuolasir daržas neapžiureta, per lan- gražiu-gražiausias 
gus ir duris veržėsi nemiela- paskui kitas ir da kitas, prile- 
szirdingas badas. Kasdiena ke ju pilna grinezia, atsinosze 
sunkyn ėjo vargszu gyvenimas.

Tik viena duktė dvasioje ne- 
nupuole. Ji kas rytas ir vaka
ras melsdavosi szirdingai prie
Dievo Motinos', Panos Marijos, įuejo pana Marija ir, apsidai 
atiduodavo tėvus, save ir viską rus aplinkui, nužemintu halsu musu Iszgariytojaūs 
in Jos rankas. O Dievas su Pa-, 

. na Marija klausėsi tos maldos, 
kuri maž-daug szitaip skambė
jo: i

keistus inrankius: rateli, ver
palus ir eme statyt stakles.

Akimirkoje pastate 'Stakles 
ir užtaise kaip priguli. Paskui

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
Jezuso 

i Kristuso, peraszyta isz groma- 
Tegul bus pagarbintas! tos rastos grabe musu Iszgany- 

4 • T • J 1 ! J. FT Al hwi /X "1 D/lAm uolai atsake:
— Ana amžių amžinųjų!
Paskui dangaus ir žemes Ka- 

raliene priėjo pati .prie stalių ir 
aniuolams tarnaujant eme tai
syti verpalus; paszauke mer
gaite ir pasakė labai szvelniu.

— Viesizpatie Jėzau Kris
tau, visagalis Dieve ir žmogau 
sztai asz neverta tarnaite 
priesz Tavo sostą stoviu, ne
duok mums pražūti, szveskis. 
Vardas Tavo! Pasigailėk se- ir raginanezu balsu: 
natves tėvu, neatimk jiemsj 
duonos visu dienu! Tu galin
gas Vieszpatie! Tu esi Kara
lius szviesos! Lapelis žoles ne
nudžius kas apsirgo, turbut 
blogas vejas užputę; kaip atsi
gulė, taip ir nebekele; dirbti ne 
ta ‘be Tavo paliepimo, ne lapas 
nuo medžio nenukris be Tavo 
žinios! Neleisk, kad mano tėvai 
o su jais ir asz drauge ne pra- 
žutume, nenumirtume badu!. I
Sztai asz duktė maldauju Ta
vęs! Buk valia Tavo, ateik ka
ralyste Tavo!”

Taip, būdavo, mergaite mal
dauja, o danguje Dievas su Pa
nele Marija klausosi.

Naktyje besergėdama ser
ganti tęva mergaite trupueziu- 
ka užsnūdo ir sztai mato inei- 
nant Dievo Motina, kuri ja pa
lytėjo su balta lelija ir pradžiu
gusiai mergaitei sako:

— Nesirūpink daugiaus, su
teiksiu tau palengvinimą. Ry
toj atrasi savo darželyje žiedus 
tad nueik in darželi, kaip tik 
■saule patekės; tie žiedai pažiu
ręs in tave, ploni ju stiebeliai 
pasikels nuo žemes, sublizgės 
rasos laszeliai, prisiskink daug 
daug tu inelinu žiedeliu jie tau j 
didžias gerybes atnesz, palik-įsz stiebeliu su melynais žiede- 
si turtinga ir žmonijai daug ge- Hais daryti linu, juosi gražiai.

mieliau
sioji, ir gerai temykis, kaip asz 
isz szitu siutu arba verpalų1 
pradėsiu daryti audima.

Už valandos szeiva in. 
dykle indejus

Žiūrėk, mano

szau- 
pradejo austi 

puikiausia drobe ir drauge mo
kino mergaite austi.

Mergaite atsiklaupė prie Pa
nos Marijos, susidėjo rankytes' 
ant krutinės1, o Pana Marija,I 
kaipo tikriausia motina, savo 
dukterį mokino, kaip mėlynus 
žiedelius auginti, kaip juos 
paskui rauti ir džiovinti ir 
plauszus daryti, kaip tuos 
plauszus iszvalyti, kaip verpti, 
iszlonkti in tolkas, apmesti 
metmenim ir paskui in stakles' 
indejus austi drobe, isz kurios 
galima pasiūti drabužėlius, il
su tais drabužėliais pridengti 
v ar gd ieni u kūnelius.

Visa nakti prabuvo ukiszka- 
me namukyje Pana Marija su 
savo sparnuota draugija; kada 
gaidžiai pragydo, pasikėlė, isz- 
ejo ir isznyko. Mergaite pasili-j 
ko beklūpanti ir begalvojanti 
apie stebuklą, toki stebuklą, 
koki ji pirma syki savo gyve
nime mato.

Praszvitus mergaite pradėjo

tojaus Jeruzolime 10c.
No. 201 Istorija apie Amži

na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jczu Kris
tų 20c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 10 c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas .pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin 
gaiš padėjimais 25 c.

No. 196 Stacijos 
varija, 10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 10c., 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių 
phiszkas officium 10c.

Užsisakant knygas, 
numeri.

arba Kal-

Verksmai

pagal

Serap-

reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 

į siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepainirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

iszvale, suverpė ir iszaude gra- 
j žžu audima; isz to audimo pir
miausiai pasiuvo sau marszki- 
niuš, paskui tėvui ar motinai.

Dievas ir Pana Marija laimi
no mergaites dauba. Beausda- 
ma drobe turėjo gera uždarbi 
ir pasidarė turtinga.

----- GALAS
ro padarysi.

Mergaite stebisi, bet klausti 
nebedrysta, kokius turtus gali 
atneszti mėliui darželio žiedai.

Ryta anksti-anksti pakilus 
mergaite nubėgo in savo darže
li. Žiuri ir savo akims nebeti-
ki. Kur tik pažvelgs, skleidžia-Į 
si mažiuliukai i
liai ant laibu stiebeliu, žiuri in 
mergaite, ir, tarytum, sakyte 
sako;

—■ Skink mus, mergaieziu- 
ke kaip szveneziausioji Panele 
Marija tau liepe.

Mergaite žiūre jo-žiurejo ir 
eme verkti.

— Dieve-Dieve, kas man 
patars!? Gavau asz didžias do
vanas isz dangaus1 Ąpveizdos, 
bet dabar nežinau, ka su jomis 
daryti!

Taip praverkė visa diena.
Naktyje užsnudus pamate, 

kaip in grinezia inleke vienas

KAIP DZŪKELIS SURADO SAU
:: VAKARIENIA :: :

Kokis tai mokintas valka
ta su prapliszusiom alkūnėm 
turėjo ant sales praneszima 
apie “Lietuviszka Dirva.” 
Ir net visi pradėjo su pirsz- 
tais rodyt ir kalbėt:

— Žiūrėkite! Žiūrėkite! 
Kaip mokslas lenda laukan 
per alkunias!

Dagirdes tasai “Apszvies- 
tunas” ir supratias isz ko 
jiejei juokėsi, atsake:

— Tai-gi mokslas lenda 
laukan per skyles, o toki 
žioplei in taisės skyles, iš
lenda!

Iszmintingi Žodžiai

auga! Dzieve ratavok kat už- 
ciktu, da gali nulupę pas kuci- 
ni gunczioli nuo kupros! Tai 
nežertas.

Nieko nelaukiš, asz pašz- 
muksic per stogu ir paidisz, kat 
net kulnai braška!

Kitu dzienu, brolali, ainu ir 
isituszcino tarba, kat nei guri
nio neszikrapscysi daugiau. Ku 
daric? Tuszciu tarbu žarnų no- 
užgrusi. Asz druf in gaspado- 
rui. O jau ir tiamt eme. Kap 
cik in ražu patropinau pat ve- 
czarjois. Pagarbavojau it pra- 
szau kat priimtu pergulec. Sa
ko: gulėk ant suolo, ba nėr kur. 
Ir an veczarijos neprasze. Ku 
darysi Džiovu deku ir už tai. 
Alia žurau nuo veczarijos dar 
liko daug bulbienes, o man ne
davė nei pakasztavoc. Tegu jos 
dzievai.. Asz cik mierkavoju 
kur tu bulbieni padės. Mislinu, 
acikeles nakciu pasicieszyisiu, 
ba jau netrivoju. Kap bus, tap 
bus, kat cik s'zunim neduotu. 
An mano szczesčes, bulbiene 
uždziejo an laricynois.

Kap cik isz pirkezios išzajo, 
ašz acikeliau ir ainu pavėcža- 
roce. Ale lancyna auksztai, rie- 
dasieksiu. Ku daryc? Žurau, 
brace, netoli lancynos stovi 
dzieszka su taszlu, užrauktu 
duonai kepo.

Nu, mierkavoju, reik an jos 
užlipė ir nusimisiu bulbiene. 
Gerai. Vienu kojų uždėjau an 
vienos dzieszkos braunos, ki
tu — an kitos ir tep visku pa- 
semeu. Skradzei žami! Užlipė 
buvo langva, ale nulipė nei 
szep, nei tep, nei — kur puodu 
padzec, nei kur kojų nukėlė.

Prabavojau ir szep ir tep — 
nemo'žna i gana ! Tep man su 
tu bulbieni betupeziojane, ne- 
maezius žino, kap paslydo vie
ną koja nuo dzieszkos, E, cik 
kabardynkc! Kap cikras dzy- 
vokas, kap teksziu atbulais in 
tu dzieszku. Oi! Net taszla in 
visus szonus iszlakiojo. O puo-' 
das su bulbieni, ku laikiau rau
kosi, ir usivože man ant galvbs. 
Tai tau ir veczarija!

Cik, cik per dzideli bedu isz- 
sikepurnejau isz dziekos — vi
sas in taszlu insimaknojis ir 
bulbieni apsidzirbs, in atvarai- 
niu nepadabnas.

O tai viesznage! Ku daryc ? 
Nukrapszteu nuo akiu tašžlu, 
paskui iszpleszau langu ir isz- 
lupinejis cvekus, iszneriau lau
kan ir paidisz.

Kap tyn buvo toliau, tai man 
žynoc. — P. K-

— GALAS — . ., „ ■
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mėlyni žiede KITU syk asz labai myleda- ku daryc, raikia kokio 
vau aicie ant atpusku. Vie- pamacies. Nurepetojau in sie- 

■ nu rozu mekterejo man
zunio atlankyt atpuskus Kauni ir stoviu. Kaip cik liadokas ar
ba girdėjau, kat tynai labai ci prie mani, asz jam kurpe 
dzidelei szvintos vietos ir asi- spragilu kupron; jis U“'-' 
provineja visokį atpuskai. ,

Apsivilkau gunezi pasėmiau
tarba ir Szczyru, lazdų, nu ir 3is ir szezyrai papotaravrs, 
davai aic an Dzievo aeidejus. spakainei atsiguliau.
Nėra ku žertavoc, dzie, ba isz 
Krosnos in Kaunu pascipus'ei 
dzidzelis kialas: vienu <-------
nenuaisi. Taigi, ainu, ainu, jau 
temsta in gaspadoriu praszyc 
an nakvynes.

— O kur pazdesi? Sako ne-j 
ra kur gule! Tegu tavi nemacei.! O o

Jau saule nusilaido, visai 
tiamsta, ainu in ' 
riu, katro pirkce sztarkesiie.!
Sako: “nugi, aik ant kluono

an ra-

nors

■nu, abgrebeu karanci spragilu

koba- 
ranksc ir nusikaporino.

Asz Dzievui labai padekavo- 
ve 

Ale kur 
tu! Kap cik sudėjau akis, klau
sau, ir vėl atrepeckoja, atszlu- 

dzienu muoja isz kitos szalines, cie- 
siok in mani! Pone dzie szvyn- 
tas, jau cik, sakau, ce liadokas 
prisipainiojo, ar koT<s negero-

Wl’irkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

BONDS

ODAY

ežius, ant mano ncszczeces. Asz 
. pacykom kape už spragilo, ku 
1 szali savis buvau

0'11Č11U. V. Ylom, . n i Kap Cik ncgerociuskitu gaspado-i . ........  , .T

pazdejis. 
arcn asz

■ jam vėl spragėtu cik — dziupc 
i in laboiii! Kap teszkeu, tai net 

. j ventrobas iszleke. Užmigau.
Jau metai laiko prabėgo, kai szahes, ir sprok kiek cik mips

Atmincziai 
Onos Alikonienes

mano mylima gyvenimo. drau
ge atsiskyrė nuo musu. Asz ne
tekau mylimos moteries, sūnūs, 
dukterys ir anūkai neteko ge
ros'motinos, gimines ir drau
ges, rimtos drauges. Labai sun- 

Į ku pergyventi ta skauda atsi-

— Gyvename tik viena 
karta, o koks gyvenimas be 
meiles?

— Niekados žmogus taip skyrimą. Kol mes gyvi busime,
neatskleidžia savo sielos, kaip visados atsiminsime atsiskyru- 
meileje. Bet kartais yra pavo- šia isz musu tarpo žmona ir

■ - -- - - ■ — Lankysime ir gėlėmis
I puoszime jos kapa. Lai buna1 
jai lengva laisvosios Amerikos 
žemele.

jaus kad ji nebutu perdaug at- motina, 
vira.

— Gyvenime nereikia sta
tyti -szio klausimo: *‘O kas to
liau?” Keikia taip gyventi, lyg Mykolas Alikonis ir Szeimyna, 
nieko vėliau nebutu. Johnston City, III.

Ogi ryto metu, kap cik dzie- 
na pradzejo brekszc, praiple- 
sžiu akis, žurau ir pac sau ne- 
vierinu: szali mani cyso dzvi 
telyczaitcs — vuodegas papū
ti. Tfu,! Kat tu staugdamas! 
Ta idabar padzirbau, mistinu 

> gaspadorius

kat nori, pirklzioji nėr kur.” 
Kas ce do nakvyne, mislinu 
■sau Ale ku dzirbi-paclirbis: 
naujis in szalini aciguliau ir 
užsimeteu guiiczi.

Kaip cik pradzejau snusc, 
girdžiu per miegu — kitoj pu- sau< Kll .pasakys 
sej lyk kas sznipcioja ir atszla-’ u£ tokiu viesznagi! Dzie, raikė 
muoja ciesai piar szaudusi in neszc kudaszius, kur grybai 

j mani. Skrodzei žiami! —■ mis- _ 
s linu s'au; kibą celodokas, a ko
kis kits nemačius? Iszsprogi- 
nau akis ir žurec in tu sžonu. Ir 
Kap mani gyvu, cep, cep, cep, į! 
plaukaikap sztakietai eme ir 

i acistojo, visas pasvirau. Nėra

Our freedom is in danger! Every 
American knows that and I know that 
every one of you wants to do his or her 
bit to help preserve that freedom. We 
can’t all go into uniform or into a de
fense plant, but there IS one BIG. way 
in which we can all help, every one of 
us. That is—-the purchase of U. S. Sav
ings Bonds. They are not only as valu
able today as the day you buy them, 
they grow in value. And. they will, al
ways be that way. Enroll for the Payroll 
Savings Plan where you work, or if self- 

| employed, the Bond-A-Month Plan at 
your bank. U. S. Treasury Department

PLATINKIT

SKAITYKIT
“SAULE”



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
t Po ilgai ligai namie, ge

rai žinomas musu senas buvęs 
saliuninkas, Andrius Rėklaitis, 
nuo 206 W. Centre uly., pasimi
rėPanedelyje, 10:30 valanda 
naktyje savo namuose. Velio
nis nes veika vo per asztuonis 
menesius. Pereita Gruodžio 28- 
ta diena velionis buvo nuvažia
vęs in Jefferson ligonbute Phi- 
ladelfijoje del operacijos, ir 
per koki tai laika gydosi tame 
ligonbutoje. Jausdamas Ibiski 
sveikau, sugryžo namo. Apie 
sanvaite atgal jo sveikata pra
dėjo silpnėti. Daktaras stengėsi 
iszgelbeti jo gyvasti,- bet visi 
stengimai nepafeiseke ir Dievas 
paszauke ji in savo karalysta. 
Velionis gimė Lietuvoje: Su
valkų vals., Šeiniu pav., Vals- 
czio para, ir Teiszininku kai
mo. Atvyko in Amerika 1904 
metuose. Per koki tai laika dir
bo angliakasyklose, o po tam 
turėjo saliuna per trisdeszimts 
penkis metus. A. a. Andrius 
Rėklaitis turėjo daug pažysta
mu ir prieteliu, kūne sziandien 
apgailestauja jo mirti. Prigulė
jo prie viętinos kuopos Nr. 211 
Suki vien. Liet. Am. ir prie Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko di
dėliame nuliudime: savo paczia 
Viktorija; du slunu: Juozą 
mieste ir Vincą namie; trys 
dukterys: Ona namie, Helena, 
pati W. Bagdonaviczio, mieste, 
Albina, pati Aleksandro D mi
sa vicžio isz miesto, taipgi asz- 
tuoriis anukus. Ir pus-broli An
tiną Jonaiti isz Plymouth, Pa. 
Laidotuves in vyks Subatoje su 
Szv. Misziomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje devinta valanda 
ryte, ir palaidos in parapijos 
kapines. Graboiius Liudvikas 
Traskauskas laidbs. Velionis 
buvo senas skaitytojas “Sau
les;” kuria labai mylėjo ir pla- 
taino. Amžina atsilsi duok du
sliai Vieszpatie, o szviesybe 
amžina tegul jam szvieczia!

- Seredoj, Kovo (March) 
14-ta diena, 5:30 valanda ryte, 
76 vyrukai iszvažiuos in Phi
ladelphia, Pa., del daktariszko 
peržiūrėjimo, kurie likos pa- 
szaukti del kariszko tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Mahanoy City: David Jones, 
Jos. Petraška, John Foley, Ge
rald Klitseh, Carl Simoes, Jos. 
Rodriguez ir Richard Mali
nowski.

Shenandoah: Jos. Mareski. 
Jos. Gaborek, John Siioick, 
Bernard Morgalis, Edward 
Norkiewiez, Leonard Yackimo- 
wicz, Wm. Burke, Francis Zack 
Albert Matalavage, John 
Gouldner, Jos. Vesci, ir Robert 
Beddall Jr.

Shenandoah Heights: Wm. 
Wiley.

Sheppton: William Novak.
Quakake: Floyd Bachert, ir 

Melvin Beltz.
Zion Grove: Guy Moyer, ir 

Carl Tyson,
! Kelayres: Wm. Minor, ir Pe
ter Sacco.

Gilberton: Wm. Zuban, Jr. 
ir Michael Chupaska.

4 Frackville: Elias Tenaschok 
Frank Patrick, Paul Thorick, 
Wayne Caton, Ed. Rufus, Leo
nard Kedainis, John Supakov- 
sky, R, Robert Dintaman, An
drew Onuskanich, Jos. Makow- 
sky, George Burchill, William 
Troyanosky, Bernard Tomko.

William Penn: Louis Beoris.
Ringtown: Sanford Robin

holt.
Barnesville: Guy Faust, Jr.,

Robert Konsavage.
McAdoo: Jos. Jancewicz, Pe

ter Byorick, Jos. Rouse, Louis i 
Ritz, Stanley Trella, Jos. Cha-' 
ya, Gene Stratchko, Stephen 
Kalinchak.

pripuola Kanczios NedeliaJx A ------ --- ----------- ----------------------------------- ------------------- -------------------

taipgi Szv. Kas'tantino; tauti- Detroite. Paliko savo vyra Ka
nes vardines Vartule;. I zimiera; savo tėvelius J. Yakai

— Panedelyje pripuola Szv. f.rįs brolius Alberta ir 
Grigalio Didžioje, o tautines. Yurkonu ir Juozą Yaka visi isz

i vardines Gosztauto. Taipgi ta Detroit, Mich. Laidotuves in-Į 
Girardville: Joseph Purcell, diena: 1789 metuose Amerikos vyko Petnyczios ryta Detroite.

John Bradbury, Thomas Mur- pacztas insteigtas; 1938 m., ------------------------ -
phy. Hitleris užsipuola ant Austri- p^T jpj jzvę KĄPITO-

New Philadelphia: John jos; 1950 m., asztuoni deszimts 
Marchetti, Jos. Caldas, Albert] žuvo eroplano nelaimėje, Car-] 
Pupnick, Vincent Nawrocki, dift mieste, W ales.
John Cizauskas, Josi. Eames. '

Ashland: John Narcowich, dūdines
Albert Kroh, Edward Waize- rio; taipgi ta dieaia: 
neg-ger, Jr., John Bilder, Tho
mas Coughlin, AVilbur White.

Pottsville: John McNulty.
Middleport: Jos. Dal vert.
Connerton: William Cana

van Jr.
Lavelle: Stanley AVerzinsky.!
St. Clair: Jos. Kerns, Steve 

Herman, Jr., John Lubish.
žinomas
Andrius 

Shenado- 
pažysta- 

; ‘ Saules ’ ’
redakcija, atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti. Acziu 
už atsilankyma.

— Musu Lietuviszkas dan
tistas Daktaras T. Tacielaus- 
kas nuo E. Mahanoy uly., kuris 
randasi Jefferson ligonbute 
Philadelfijoje, ana diena turė
jo operacija. Mes visi vėliname 
daktarui Tacielauskui greito 
pasisveikimo.

— Subatoj pripuola Ketu
rios Deszimts Kentėtoju, Mu- 
czelninku; Tautines vardines 
Nebartas. Ir ta diena: 1876 me-j 
tuose telefonas 'buvo pirma j i 
syki pavartuotas Amerikoje; 
1948 m., Jan Masaryk, Czeko-Į

— Musu gerai 
skaitytojas', ponas 
Marcinkieviežiusi isz 
ro lankeisi mieste pas 
mus, taipgi atlankė

metai atgal velione apsigyveno vo dėkingumą tiems karei-’ ga ir 'viską iszvoge.
viams kurie taip drąsiai karia

mi vo.
Jurgi’-------------------------

KAIP JIE MUMS;
TAIP MES JIEMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

NAS PRAVARYTAS

MAŽA NELAIME

Didele Nuostoliai

LAKŪNAI IR
LAIVYNAS NEGANA

PRIESZ SOVIETUS

—■ Utarmnke Szv. Eutrazi-I 
T 1 • . I vardines Liutva-

_, __ ” : 1360 me
tuose Kryžeiviai užpuolė Kau
no pili; 1887 m., 900,000 Kinie- 
cziu žuvo per tvana,. 
persipyle per savo 
1881 m., Rusijos Czi 
■sandras Antrasis buvo nugala
bintas St. Petersburg ei mieste.

CHICAGO, ILL. — Policijos 
Kapitonas Thomas Harrison,

nuo szios dienos jiems nevalia 
po Amerika važinėti, bet kad 
jie turi pasilikti Vaszingtone, 
ir kad jiems nevalia toliau nuo

kuris pirmiau buvo virszinin- Vaszingtono pasitraukti kaip 
kas policijantu North Clark 
ulyczios distrikte, kur randasi

asztuoniolika myliu.
Tai pirmutinis sykis kadi • mip tuyuzius tusu inie, n m i aunasi i ai pirmutinis syms

f j • ISl dl Ll|JU i

o k rantus-' baisiai daug visokiu gembleriu Amerikos valdžia suvaržytu

3-czia valanda

ir kitokiu razbaininku, buvo 
atstatytas, pravarytas. Senato 
Komsija, Kefauver vedama/ to visai nesitikėjo ir jos atsto- 
darado kad szitas Kapitonas’ vai dabar baisiai pyksta, 
penkiolika metu atgal gavo Panasziai ir reiketu pasielg- 
$32,500 dovana nuo buvusio ti su Sovietu Rusijos diplioma- 
gemblerio John Lynch, kuris tais. Musu Ambasadoriui ne-| 
vede labai gera bizni su ark
liuku lenktynėmis.

svetimo kraszto atstovus ar 
dipliomatus. Vengrijos valdžia

Reikia Eiliniu Karei
viu Ir Ant Žemes

Armijų, Sako
Karo Vadai

WASHINGTON, D. C. — 
Visu karo sztabo szaku virszi- 
ninkai sako kad negana parū
pinti lakunu ir laivyno jiegas 
del apsaugos priesz Sovietus. 
Jis sako kad Lakūnai ir Laivy-

WEST PALM BEACH, FLA. 
— Ernest Bensono automobi
lius susimusze su Florida East 
Coast geležinkelio freitkariu 
prie kryžkelio. Automobiliaus 
draiverys suspėjo iszszokti isz 
savo automobiliaus. Bet tas au-] 
tomobilius pataikė in tuos' 
freitkarius ir nuvertė nuo rei- 
liu net asztuoniolika tu karu,' 
iszarde tūkstanti keturis szim- 
tus pėdu relių, ir padare gele- no“ sztabas negalėtu sustabdyti
žinkelio kompanijai nuostoliu 
už daugiau negu penkios de
szimts tukstancziu doleriu.

JIESZKO SUNAUS

Sovietu armijas. Jie sako kad 
reikia ir eiliniu kareiviu.

Lakunu sztabas nutarė neim
ti asztuoniolika tukstancziu 
vyru del savo sztabo. Tas pats 
lakunu sztabas paleis daug la
kūnu kurie jau savo pareigas 
yra atlikę.

Bet Lakunu Sztabas vis ims 
apie du tukstancziu vyru del 
visokiu darbu prie eroplanu.

i Daug tu, kurie per ana kara 
I buvo su Lakunu Sztabu dabar 
i vėl yra szaukiami in vaiska.

Bet lakunu sztabas neima po 
I prievarta tuos vyrukus kurie 
buvo vaiske per ana kara. Jie 
yra tik kalbinami ir praszomi 
vėl stoti in Lakunu Sztabo ei
les.

Armija ima priesztarauti ir 
sakyti, kad Lakunu sztabas no
ri paimti visus geriausius ka- ‘ 
reivius sau ir palieka netinka
mus vyrus armijai. Bet Lakunu 
Sztabas sako kad jis priima tik 
tuos kurie yra tinkami in la- 

1 kunus, o visi kiti gali stoti in 
vaiska, in armija.

valia niekur vienam eiti be So
vietu sargybos Maskvoje. Rei
kėtų ir Sovietu ponams Ameri
koje tokia sargyba pristatyti.

PHILADELPHIA, PA. — 
Thomas H. Clark, nuo 5018 
Jackson ulyczios, Philadelphia 
joje, kreipiasi in miesto polici- 
jantus ir visus Philadelphijie-’ 
ežius, kad jie jam padėtu su
rasti jo sunu, Thomas Clark, 
trisdeszimts trijų metu am-Į 
žiaus ano karo veteraną, kuris 
dingo isz savo namu ana san- 
vaite.

Tėvas sako kad jo sūnūs dir-] 
bo apdraudos ‘ ‘ insurance ’ ’ | 
kompanijai, bet nuo to laiko 
kada jis pargryžo isz vaisko 
jis buvo labai nervuotas ir ne-! 
pastovus. Jis buvo per ana ka-' 
ra sužeistas.

Sūnūs poliko savo tėvu na-] 
mus Sausio (Jan.) penkiolikta 
diena, jo tėvas sako, bet vėl 
sugryžo. Bet už keliu dienu jis 
vėl dingo.

Tėvas sako kad jo sūnūs yra

Frackville, Pa. — Senas gy
ventojas Jurgis Suszinskas, 
kuris gyveno pas Ant. Alins- 
kus, 312 N. Second uly., pasimi
rė Panedelyje,
popietu. Velionis sirgo per ke-! 
lota menesius. Gimė Lietuvoje,’ 
atvyko in Amerika 1888 metuo-j 
se. Buvo angliakasis, 1 
keletą metu kaip prasižalino] 
nuo darbo isz priežasties se-| 
natves. Velionis kitados gyve-] 
no iShenadoryyje, o 1939 m., ap-j 
sigyveno Frackvilleje pas savo 
anūke ponia A. Alinskiene. Pa-’ 
liko seserį Jieva Gulitiene isz yra 

i Luzerne, Pa., taipgi keletą 
! anukus ir anūkes. Laidojo Ket
verge, su apiegomis Apreiszki- 
mo P. M. bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidotas in Szven- 
to Jurgio parapijos kapines 
Shenadoryje.

— Readingos kompanija 
pranesza kad neužilgo pradės 

anglis per 
Bear Run Junction ir Frack-j 
vilios geležinkelio, netoli 
St. Nikelio krekerio.

NORI VAŽIUOTI NA- 
■^j!,uiMO; MARINAI NIE- 

KO DAUGIAU
NENORI

PAVOGĖ
LAIKRODŽIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Verte Daugiau Kaip 

$3,500

slovakijos Užsienio Ministeris vela iszsiuntinete
žuvo. Komunistai sako kad jis 
per Įauga isžszoko ir užsimusze 
bet beveik visi Czekoslovakijos 
žmones sako kad jis buvo per 
ta langa isz st miltas ir nužudy
tas; 1933 m., 'žemes1 drebėjimas 
Califoriiijoje, szimtas asztuo
niolika žmonių 'žuvo, penki 
tukstaneziai buvo sužeista.

— Kita sau vaite: Nedelioj

Shenandoah, Pa. — Agniesz
ka T. (Yurkonis) Majiefskiene 
buvus miesto gyventoja, numi
rė Panedelyje, 1:15 valanda po-| 
piet, savo namuose 9114 Olivet 
uly., Detroit, Mich. Apie szeszij

pargryže isz Korėjos karo 
lauko.

Visi yra pavargę ir sako kad 
jie nieko daugiau nenori kaip 
tik kelias dienas praleisti su 
savaisiais namie.

Szitie Marinai yra parveszti 
isz karo lauko Korėjoje pasil
sėti. Ju vietas kiti yra dabar 
užėmė. Szeszi szimtai tu mari
nu dabar gaus kelis menesius 

! atostogų, o keturi szimtai yra nuo ° . . ..parveszti m ligonines, nes jie 
tenai Korėjoje buvo sužeisti.

San Francisco miesto saliu-1 
ninkai ir kiti biznieriai paskel
bė kad tiems Marinams viskas! 
bus už dyka per visa ta laika,’ 
per kuri jie tame mieste pasi
liks. Jie taip nori parodyti sa-

NORRISTOWN, PA. — Va
gis su didele plyta iszmusze 
langa isz Jennings Jewelry 
sztoro ir pasivogė apie szeszios 
deszimts laikrodžiu laikrodėliu 
kuriu verte, sztorninkas Char-] 
les Pritchett sako buvo, dau
giau kaip trys tukstaneziai 
penki szimtai doleriu.

Vagis taip padare apie pen
kiolika minueziu po dvylikos 
nakezia.

Sztoro sanvininkas Calvin 
Jennings sako kad buvo pa
vogta trisdeszimts vyriszku ir lynas akis ir rusvus plaukus 
trisdeszimts moteriszku laik- 
rodeliu, kurie kasztuoja po sze
szios deszimts ir septynios de
szimts doleriu.

Vagis inlindo per duriu lan-
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į LIETUVISZKAS *
★ GRABORIUS *
* ¥ 
* Laidoja Kunus Numirėliu. *

penkių pėdu dešimts coliu dy- ;Į TRASKAUSKAS 
dzio, sveria apie szimta sze- t
szios deszimts svaru, turi me

Jis praszo policijos ir visu
Žmonių jam praneszti jeigu jie * Pasamdo Automobilius Delį 
kur nors užtiktu ar pamatytu '* Laidotuvių, Kriksztyniu *
jo sunu, nes tėvas sako, jo sū
nūs gal dabar nepilno proto.

★
Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

* 
* 
* 
* 
¥ 
¥

An old sad story it is.. .of clothes rip
ped and muddied by March blows... 
for homemakers who don’t yet enjoy 
drying laundry electrically!

There’s no wind to tear...no soot to 
smudge... no rain to soak!... in the 
electric laundry dryer! Instead, fully 
protected, your laundry dries to per
fection, from diapers to dinner napkins! 
Even pillows will dry billowy soft and 
ready for use in jig-time. Everything 
dries fresh and sweet-smelling.. .with 
no danger of colors fading in the hot sun.

And, from soaking wet to soft and dry, 
the whole electric drying operation is 
completely automatic.. .saving wear and 
tear on Mrs. Homemaker, too! »

See your local electrical appliance 
retailer today and order your electric 
laundry dryer before another worrisome 
washday rolls around!
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