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U. S. Sekretorius Intartas
Isz Amerikos Keliones Pavojai

3 PASIMIRĖ NUO 
“NAMINES”

OSKALOOSA, IOWA. — 
Trys geležinkelio darbininkai 
pasimirė, kitas apako, ir penk
tas atsidūrė ligoninėje, kur 
daktarai sako jis yra mirtinai 
susirgęs.

Visi jie pasidarė sau nami
nes degtines isz alkoholiaus 
kuris yra traukiniams variuo
jamas. Daktarai sako kad visi 
jie buvo iszgere alkoholiniaus 
aliejaus, kuris yra dedamas in 
inžinus, kad tie inžinai nesuru- 
dytu.

PABĖGO ISZ
KALĖJIMO

RAWLINS, WYOMING. — 
Du kaliniai kurie kalėjimo 
sargai sako, yra pavojingi, nu- 
piėlavo kalėjimo lango geležis 
ir pabėgo isz kalėjimo. Polici- 
jantai dabar po visa valstija j U 
jieszko. Ju vardai yra Arlen 
Sheriff, dvideszimts vieno me
to amžiaus, isz Spring Grove,
Minn., ir Ronald G. Bowen, 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus isz Evanston, Wyoming.'

INTARIA
SEKRETORIŲ

WASHINGTON, D. C. —
Senatorius Robert A. Taft in- 
taria visa Prezidento Trumano 
sztaba, sakydamas kad Prez. 
Trumanas su savo padupeznin- 
kais užsitraukė szita kara Ko
rėjoje, ir vieszai pavede visa ta 
kraszta Komunistams.

Senatorius Taft sako, kad 
dabar jau atėjo laikas visiems 
pasirinkti tarp Sekretoriaus 
Achesono “pataikavimo’’ ir

VROPERT A. TAFT

Genėtolo D. MacArthurio 
“griežto nusistatymo.’’

Jis sako, kad dabar Kongre
sas turi griežtai nusistatyti 
priesz valdžios sztabo delsima 
ir pataikavima ir pareikalauti 
kad Formosa Sala turi musu 
intakoje pasilikti, ir griesztai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ponia Lois Soderland ežia 
isz skausmo taip susirauku
si. Jos pirsztas buvo insi- 
spraudes in autobusio sėdy
nė. Policij antai turėjo dali 
sėdynės iszkirsti, iszpjauti, 
kad paskui butu galima tos 
žmonos pirsztas iszsprausti.

Autobusas važiavo in Fre
sno, California. Ponia Lois 
Soderland buvo nuveszta su 
sėdynės dalimi in ligonine 
in San Francisco miestą, kur 
daktarai ir inžinieriai jos 
insprausta pirszta isztrauke 
isz tos sėdynės.

DAKTARAS
NUSIŽUDĖ

ROCHESTER, MINN. — 
Daktaras Charles G. Suther
land, septynios deszimts trijų 
metu amžiaus, nusižudė, isz- 
szekdamas per langa nuo dvy
likto augszczio, isz Colonial li
gonines. Jis pradėjo savo gy-j 
dymo darba in Mayo Clinic li
gonine, po Pirmoj Pasaulinio 
Karo, kuriame jis buvo turejes 
Major laipsni su Kanados Ka- 
raliszka Armija. Pirm negu jis 
paliko Mayo Clinic Ligonine, 
jis tenai mokino, profesoriavo. 
Jis del senatvės ir del nesvei- 
kavimo pasitraukė, ir del tu
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PROPAGANDA IN i 
CZEKOSLOVAKIJA
MUNICH, VOK. — Laisvos 

Europos radijo programos da
bar yra siuneziamos vis tan
kiau ir tankiau Czekoslova- 
kams, kurie dabar randasi po 
Sovietu Rusijos Komunistisz-i 
ku jungu, iLaisvos Europos Tautines 
Komisijos Prezidentas, C. D. 
Jackson, sako kad tos radijo 
programos parodo ir paaiszki- 
na Cžekams kad ta j u Komu
nistiška valdžia jau dabar 
svirduliuoja ir ne už ilgo su
grius. /.

Per szita programa yra aisz- 
kinama žmonėms kad pasaulis 
negali ilgai tverti ar pastovėti, 
kai puse to pasaulio yra laisvi 
žmpnes ir kita puse yra vergai.,

Kefauver Bovinasi

Senatorius Estes Kefau
ver, Senato Prasikaltimu 
Komisijos Pirmininkas, par- 
gryžes namo nori pasilsėti ir 
pasibovinti su savo vaikais. 
Jis ežia užsistojęs ant vie
nos savo vaiku zabovos szo- 
kineja, kaip koks kiszkis. 
Jo dukrele szalia stovi, bet 
nematyti jos szitame pa
veiksle. Ji yra devynu metu 
Linda.

Senatorius Kefauver sako 
kad tokie razbaininku ir 
gembleriu tardymai dabar 
tik prasidėjo, kad jie eis ir 
toliau, bet kas kitas turės ta 
darba vesti, nes jis pailsės 
ir nori ilgai pasilsėti.

W^ Pirkie U. S. Bonus!

NUSZAUTAS Demokratai
Du Ruskiai Pabėgo Puolasi Ant 

----------------------------- f I
VIENNA. — Amerikietis, 

kariszkos sargybos policijan
tas buvo nuszautas Viennos 
mieste, kai jis su savo draugu 
norėjo sustabdyti du Ruskiu

Taft Sako Sek. Achensonas
Gen. MacArthur

szautas Amerikietis kareivis 
buvo Paul J. Grissen.

Amerikiecziai susikirto su 
tais dvejais Ruskiais paeziame 
miesto viduryje, kur daug 
žmonių vaiksztineja isz sztoro, 
in sztora apsipirkineti.

Alexander Kendrick, Ame-
rikos radijo stoties laikraszti- 
ninkas mate kai tas Amerikie
tis buvo nuszautas.

Jis sako kad du Amerikie
cziai sargai buvo susistabdė du 
Sovietu kareivius, kurie turėjo 
su savimi kariszkus karabinus. 
Ruskiai nieko nesake pradėjo 
szaudyti in tuos du Amerikie- 
cziu.

ASZTUONI ŽUVO

Anglijos Eurplanas
Egipte

CAIRO, EGIPTAS. — Asz- 
tuoni Anglijos kareiviai, ant 
Anglijos prekybinio eroplano 
buvo užmuszti, kai ju eropla- 
nas nukrito netoli nuo Fayid, 
Suez Kanalo apylinkėje. Tie 
kareiviai pratinosi kaip isz 
eroplano paleisti ginklus ir ta- 
vora, kai ta nelaime atsitiko. 
Anglijos karo sztabas dar nė
ra paskelbęs tu žuvusiu karei
viu vardus.

MAŽAI KAS NAUJO
RUSIJOJE

MASKVA, RUSIJA. — Už- 
sienio kariszki žinovai prane- 
sza, kad mažai kas naujo ran
dasi Rusijoje, kaslink nauju 
kariszku ginklu. Per Gegužio 
Raudonosios Dienos paroda, 
Sovietai parode .nauja karisz- 
ka tanka. Bet ta tanka buvo 
ant trokepatupdinta ir nebuvo

Pavede Korėja Komunistams; 
Trys Pasimirė Nuo “Namines” 
Degtines Oskaloosa, Iowa; Pie-
tu Korėjoje Randasi 150,000 

Karo Belaisviu
Laivyno Pagerbtas

* Leitenantas Thomas Hud- 
ner, isz Fall River, Mass., 
yra pirmutinis būti Laivyno 
pagerbtas Korėjoje. Jis sa
vo gyvastį in pavoju state 
stengdamasis i s z g e 1 b e t i 
dranga lakuna, Ensign Jes
se Brown. Jam nepasiseke ir 
Brown žuvo.

Ensign Jesse Brown yra 
pirmutinis juodukas kari
ninkas žūti Laivyno istori
joje, nes tik neseniai Laivy
nas pradėjo pripažinti juo
dukus del karininku vietų.

150,000 KARO
BELAISVIU

TOKYO, JAPONIJA. — 
Tautu San jungos atstovai pra-

WASHINGTON, D. C. — Generolas 
Douglas MacArthuras, Prezidento Trumano 
paszalintas ir nubaustas, iki sziol nieko ne
kaltino už visas tas klaidas Korėjoje, kur 
musu vaikai dabar mirszta, bet ana diena 
jis orasitare, sakydamas, kad Amerikos Se
kretorius, Dean Achesonas yra už viską kaltas!

Bet Generolas D. MacArthur sako, kad 
jis nenori ir neketina Amerikos Sekreto- 
toriu vieszai intarti, kai jis bus paszauktas

parodoma, kaip ji važiuoja ir nesza kad jau dabar Pietų Ko
ka ji gali ant karo lauko dary- rejoje randasi suvirsz 150,000
ti.

Tie užsienio kariszki žinovai 
sako kad ta nauja tanka, apie 
kuria Sovietai tiek daug rasze 
ir pasakojo, iszrodo lengva ir 
jos sienos iszrodo plonos.

— Valdžia turi būti žmo
nėms, o ne žmones valdžiai; ta
bokine nosiai, o ne nosis tabo
kinei.

— Daug geriau turėti svei
ka protą, negu mokslo pilna 
galva: geriau kad galva butu 
sveika, negu pilna.

karo belaisviu, Sziaures Ko- 
riecziu ir Komunistu Kinie- 
cziu.

Leitenantas Pulkininkas D. 
R. Nugent, Amerikietis, sako 
kad dabar tie belaisviai yra 
mokinami su lyg Gene vos tarp
tautinio nustatymo. Visi yra 
gerai prižiuromi ir maitinami.

Tuos belaisvius mokina vi
sokio amato, kad butu galima 
jus vėliau pasiusti atgal in j u 
miestus, kur jie gales būti geri 
ir tinkami savo kraszto pilie- 
cziai.

priesz Senato Komisija. Bet isz visko isz- 
rodo, kad Generolas MacArthur bus Sena
to Komisijos priverstas vardu paminėti 
Amerikos Sekretorių.

Keli Demokratai Senatoriai su piktumu 
sako, kad Generolas MacArthur turėtu bū
ti pasmerktas iki gyvos galvos in kalėji
mą, nubaustas ar nuszautas, už ta savo 
pasiprieszinima Prezidentui Trumanui. Nors 
jie taip su piktumu kalba, bet jie nei žo
džio nesako kaip iszteisinti Prezidentą Tru- 
mana ir kaip priparodyti kur ir kaip Gcn. 
MacArthur yra. suklydęs ar prasikaltęs.

Jaunu kareiviu naszles ir verkianezios
savo žuvusiu vaiku motinos su savo kar-
ežiomis aszaromis priparodo, kad Genero
las MacArthur žinojo ir žino ka jis sako.

Jau eina gandai kad nežiūrint ka Ge
nerolas MacArthur pasakys apie ar priesz 
Ameirkos Sekretorių, Dean Achesona, to 
Sekretoriaus dienos jau suskaitytos. Nes, 
nežiūrint kaip Prezidentas Trumanas myli 
ta savo Sekretorių, jis bus priverstas ji 
paleisti, jam “sakti” duoti szi menesi!

1 (Tasa Ant 4 Puslapio) j
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SAPNORIUS
Kaip Kandis Panaikinti

Nei vienas Generolas tokios 
garbes nesusilaukė isz Ameri- 
kiecziu kaip Generolas D. Mac- 
Arthur.

Su 283 Paveikslais

Centerville miestelyje, Iowa | 
valstijoje, gyvanaszle mptina, 
trisdeszimts dvieju metu Po- Š

1S nia Eloise Scarlett, nuszove sa-, £ 
vo septynių metu sunu ir su-, C 
triuszkino savo devynių metu C 
dukreles galva, pasiaiszkinda- Į < 
ma, kad ji “negali szitaip gy- < 
venti. ’ ’ $

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai, . . . $1.00
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. )
Generolą MacArthur sveiki

no daug didvyriu ir baisiai di
deliu žmonių, isz Korėjos, Ja
ponijos, Hawaii, San Francis
co ir isz kitu vietų. Bet kai jis 
pribuvo Vaszingtone, tai Pre
zidentas Trumanas savo vieto
je pasiuntė ir ipaskyre savo pa- 
dupezninka Harry Vaughn pa
sitikti ir pasveikinti Generolą 
MacArthur.

Peoria miesto, Illinois vals
tijoje, policijantai rado tikrai 
teisinga žmogų. Policijantas 
Harry Kelly sako kad vienas 
žmogus1 atėjo in policijos ofi
są ir jo paklausė, “Kiek baus
me, jeigu' žmogus pravažiuoja 
pro raudona szviesa?”

“Deszimts doleriu, 
policijantas Kelly.

Tas žmogus iszsitrauke de- 
szimtine, ir pasakė, “asz noriu 
užsimokėti, nes asz ka tik pra
važiavau raudona szviesa.

I
Nors nieks manės neinate, bet 
asz žinojau kad asz koki nors 
Instatvma buvau sulaužęs. ’ ’

PIEMENELIS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Jonelis miegojo, in sziena insi- 
rauses. Prisiminė Sakinienei, 
kaip tuojau ateidavo Sakinis, 
kada tik pamatydavo pirszlius 
atvažiavusius gražiai iszsipuo-i 
sz.es,' ir da alaus atsineszdaves. Į

— Taip, mano žiaurus iri' . į
nemalonus gyvenimas, jau vi
sai balsiai maustė Sakiniene.

— Kas motutei yra? Klau-

MOTINA
(Tasa Nuo 4 Puslapio)

atsake

visus 
kitus

Agri- 
turi 

užvardinta 
and their Con-

—Ne eisiu! Ne eisiu! Spyrėsi 
tolyn Jonelis.

— Nieko nedarys, klausyk 
manes, kalbėjo Sakiniene, ir, se sūnūs, pramerkęs akis, 
vedesi sunu namo. Jonelis, juo' Nieko! Miegok! Asz 
artyn namu, juo labiau spyrės, taip sau, atsake Sakiniene ii 
atgal in miszlca. Galu gale, mo- į Jau pamažu eme svajoti.
tute's primokytas, inejo sta- Kodėl mama nemiegi, 
ežiai in grinezia. Sakinis secle- piadejo klausti Jonelis, 
damas kažin ka kalinėjo.

— Teveli, asz pamecziau 
galvijus, pradėjo žylioti, dau
giau įiebepamesiu, dovanok, 
bucziucdanias tėvui ranka kal
bėjo Jonelis.

Dabar, kai visi matome kaip 
didžiosios tautos parduoda 
Rusijai mažasias, ar kas1 dar 
gali tikrai sakyti kad yra nors 
kirslelis vilties musu tėvynei, 
Lietuvai ■?

Vienas kareivis isz Korėjos 
karo franto savo gęltuonplau- 
kei raszo: 
thuris buvo priverstas
traukti isz szito f rimto, 
taip man atsitiktu!”

Generolas MacAr- 
pasi- 
Kad

Dabar mes suprantame, kad 
ima dvideszimts metu padary
ti viena gera Generolą, ir ima 
tik dvideszimts sekundų ji pa
naikinti!

Kai potvanis apsėmė Prairie 
Du Chein miesteli, Wisconsin 
valstijoje, visi žmones turėjo 
iszsikraustyti isz savo namu. 
Viena moteriszke patelefonavo 
Armijos Sztabo virszininka ir 
paprasze: “Pasiunskite armi- 

1 ja in mano namus, ir gaukite 
man mano geltuona skrybėlė, 

■ nes a«z noriu ja neszioti szi va
kare.. ’ ’

Senis Butkus, daug prisi
skaitęs apie visa ta szturma 
tarp Prezidento Trumano iri 
Generolo MacArthurio, para- 
sze gero patarimo 'žodžius savo 
sunui vaiske: “Sūneli, jeigu 
armija norės tave pakelti in 
Generolus; nepriimk tokios 
garbes, jeigu tuo paežiu sykiu 
tave nepaskirs kara vesti isz. 
Vaszingtono, kaipo Preziden
to draugas.”

Komunistai Kinijoje yra isz- 
žude daugiau kaip 2,260,000 
žmonių.

New York mieste, kai visi 
gerbe Generolą Douglas Mac- 
Arthur, Dexter kompanijos 
darbininkai ir darbininkes bu
vo prie langu, pasižiūrėti pa
rodos. Tuo laiku keli vagiai 
inlindo in ofise ir pasivogė vi
su darbininku pedes $3,398.00.

St. Louis mieste darbininkai 
sustraikavo fabrike, kuriame 
yra daromos pietos. G. E. My
ers, tos kompanijos preziden
tas nuėjo pas1 saliuninka Emil 
Chiodini, kurio saliunas ran
dasi prie pat to fabriko. Jis 
jam insake duoti visiems strai- 
kuo jautiems darbininkams
gerti ir valgyti už dyka, nes 
kompanija už viską užmokės. 
Saliuninkas Chiodini sako, 
kad jis tokio gero biznio dar 
niekados nebuvo turėjos!

Skaitydami apie visas tas 
parodas, tuos balius ir tas 
puosznias vakarienes, kurios 
buvo surengtos Generolo D. 
MacArthurio garbei, mes da
bar tikrai nežinome ar Prezi
dentas Trumanas', Generolą 
MacArthuri pažemino, ar isz- 
augsztino dar augszcziau. Ge
nerolas MacArthuris sugryžo 
in Amerika ne kaipo pravary
tas ir pažemintas Generolas, 
bet kaip pripažintas ir pa- 
augsztintas.

Iroquios Indijonai, Montpe
lier mieste, Vermont valstijo
je sako, kad beveik visa ta 
Vermont valstija priguli jiems 
ir dabar teisme skundžia vals
tija.

Pypkes Durnai
Vela In Pora

Ne visados tas kuris smar- 
• kiai važiuoja su automobiliu 

vra. kaltas už nelaimes ant mu- 
su vįeszkeliu. Dažnai vienas 
Imkis mauszkis sau kaip in 
laidotuves kruta, o paskui ji 
visa eile automobiliu seka. 
Tie, kurie turi kaip ir jis 
szliaužti, neiszkenczia ir sten
giasi ji pralenkti ar tai ant kal
nelio ar ant pavojingo užsisu
kimo. Taip ir nelaimes atsitin
ka.

Ir Antanas su Barbora 
Eina antra syk in pora, 
Bet dabar jau linksmesni, 
Dikt^sni ir sunkesni. 
Nėr ko vyrui nusiminti, 
Turint ka apsikabinti, 
Nes jo mylima pati 
Šziandien jau gana plati. 
Ir Antanas pastorejes, 
Szimta svaru pasunkėjęs, 
Taip pat iszvaizdos placzios — 
Pilnai tinka prie paczios.

Drabužiu kandis padeda 
kiauszinukus, kurie iszsivysto 
in kirminuktis, edanezius dra
bužius. Tai gali atsitikti bile 
metu laikas, bet artinantis szil- 
tam orui, kandis pasidaro la
bai- veiklios ir ju kiauszinukai 
greieziau iszsiperia. Labai szil- 
tuose namuose aplinkybes 
joms lygiai prielankios, kaip 
ir vasara, Szeimiiiinke turi ne
tik prižiūrėti vartojamus dra
bužius, bet turi specialiai pri- 

i sirengti prie atitolinimo ble- 
dies1, kuria, kandis padaro, ka- 

' da reikia vasarai padėti 
vilnonius drabužius ir 
dalykus.

Suvienytu Valstybių 
kultūros D op artam e n t a s 
iszleides knygute 
Cloth Moths
trol,” kuria galima pareikala
vus gauti U. S. Department of 
Agriculture, Washington, D. 
C. Toje knygutėje apraszoma 
invairus budai drabužiu ap
saugojimui, kaip suvyniojant 
juos in pepiera, vartojant nef- 
talina ir kitokiusi budus.

Reikia visuomet drabužius 
užlaikyti szvariai, nuolat juos 
szepecziu valant ir priesz saule 
vedinant. Kandžiu kiauszinu
kai labai szvelnus ir szepetys 
juos iszszukuoja. Reikia gerai 
iszvalyti kampus, siūles ir ki- 
szenius. Jai drabužiuose, kurie 
esti padedami vasarai, yra ko
kiu pletmu, kandis tuo jaus in 
juos insimeis. Jai drabužiai bus 
gerai szepeczio iszszukuojami, 
nors kas dvi sanvaites, abejoja 
ma, ar kandis prie>ju kabiu tu
si. Syki juos iszvalius, reikia 
juos nuo kandžiu apsaugoti, 
jai jie nebus per vasara varto
jami, suvyniojant juos tuojau* 
in jjopiera ar sudedant in tam 
tikras skrynes, kur kandis ne
galėtu insigauti.

Beveik visi yra .susipažinę 
su invairiu rusziu maiszais, ku
rines galima pirkti vasaros 
laiku. ,Szie maiszai jai neapi- 
p]ysze ir jai atsakaneziai var
tojami, yra labai gerai apsau
gojimui drabužiu nuo kandžiu. 
Jie neturės jokios vertes jai 
drabužiai su kandimis bus in 
juos indeti, nes jie ju neuž- 
musz. Jai bent kiek apiplysze, 
ners ir labai mažai, jau nebei- 
tinkami drabužiams dėti, nes 
kandis in juos jau gali insigau
ti.

Paprasta vyniojimui popie- 
ra yra gera, arba keli laikrasz- 
czio lapai. Kandis per popiera 
negali insigauti. Dėlto, jai- vil
noniai ir kitokį dalykai yra 
nuo kandžiu paliuosuoti, gali
ma juos suvynioti in vynioja
ma popiera arba in laikrasz- 
czius. Yra toks insitikimas 
tarp žmonių, kad kandis pri
sibijo raszalo, kuris vartoja
mas laikraszczius spauzdinąnt. 
Tas neties. Bile popiera, jai ne- 
suplyszus yra gerai. Tiktai rei
kia galus gerai užlenkti, kad 
kandims nebutu galima inrep- 
lioti per juos.

Drabužius taip suvyniotus 
galima padėti be baimes, kad 
kandis in juos kada insigautu. 
Kad užmuszus kirminukus, 
kurie kantais galėjo užsilikti, 
galima, vyniojant, pridėti nef- 
talino, kuris tuojaus užmusz.

Svarbiausias dalykas varto
jant niftalina, ir jai norima, 
kad jis kandis užmusztu, tai 
tas, kad drabužiai turi būti 
taip suvyniojami ar padedami, 
kad naftalino garas galėtu isz- 
eiti, nes kitaip, jis nieko ne
gelbės.

— Nudeginsiu visiems kai
li! Tu parkuci, žioply! Jieszko- 
damas vadeliu ar sziaip gero 
virvegalio, keikės Sakinis'.

— Bėk! Bėk! Suriko žmo
na ir iszstume vaiku in priean
gi. Sakinis eime vytis.

— Tau taip ganyti! Tau 
taip ganyti! Asz visiems kaili 
nudeginsiu! Kirsdamas vaikui, 
kur papuola, geru virvegaliu 
szauke senis. Jonelis cypė, lyg 
szunytis, o Sakinis vis musze.

— Ka tu dilbi?! Tyronai 
Pasigirdo motinos balsas.

— Asz visiems kaili nude
ginsiu! Muszdamas vaika gė
rėjos Sakinis.
- Beg!

Sakiniene, 
pro duris.

— Tau
siu! Suriko Sakinis ir drožė ke
letą kartu savo žmonai per pe- 
czius. Vat, užaugs tau vaikai, 
o dabar tau, kirsdamas žmonai 
gėrėjosi Sakinis.

Sakiniene iszspruko in lau
ka.

Beg! Vei 
ir iszsturiie

dabar kaili

suriko
vaiku

iszper-

Varles balose kvarksėjo; < 
kurkliukas, iszkiszes isz vąn- ' 
pens galvute, kurkė taip gra
žiai, kad, rodos, buk ilgiausia, 
klausyk per dienas ir naktis. 
Varle — prastas suterimelis, 
bet žiūrėk, kaip gražu klausy
ti koro. Tai savotiszkas Lietu
vos paniurusios gamtos pagra
žinimas, ir toks varliu kurki
mas daro gamta lyg užburta.

Gegužiniai vabalai pamažu 
nustoja skraidyti, kiekvienas 
gyvulėlis, rodos nori pasilsėti 
gražioje mėnesienoje: ir pasi
grožėti stebuklingomis gamtos 
grožybėms. Viskas nutilsta, 
nutilo ir tik ka skambėjusios 
daineles. Tik staiga pasigirsta 
szirdi žavinti dainele

“Viskas nurimo, 
Viskas nutilo: 
Vienos tik žvaigždes 
Mirkczioja, dega.”

Dainavo ja keletas mergai- 
cziu keturiais balsais. Suskam
bėjo jos aidas miszke, ir vėl ty
lu, ne mažiausio ūžesio ar bil
desio. Vieni žmonelių ramiai 
ilsėjos po sunkios rugiapjutes, 
kiti grožėjos Lietuvos gamta, 
treti kita ka veike.

Sakiniene šziandien su Jone
liu daržinėje nakvojo, jai buvo 
nelinksma, nejauku.

— Kiek pas mane važiavo, 
koki bueziau galėjusi iszsirink 
ti vyra ? Tas tyronas tam pa
ežiam kaime begyvendamas, 
ajpsuke man galva. Dabar tu
riu vargti. Tegul bus Dievui 
ant garbes. Tegul Dievas pri
ima mano vargas ir priima ma
no vargus ir parodo tam bal
niui jo žiaurumą,— maustė Sa
kiniene, bet taip balsiai, kad 
arti stovint, viską galima buvo 
girdėti, ka Sakiniene maustė.

— Miegok, ^sūneli, miegok! ■ 
Vėl paragino Sakiniene. — Jei 
da neprisimena, kas šziandien 
nutiko, tai laimingas, kuris ru- 
peseziu ir sielvartu nepažinsta, 
maustė Barbora, žiūrėdama in 
savo maža sūneli.

Gamtoj jokios gyvos dva
sios, tik miszkas oszia nuo va
kario vejalio. Sakiniene daž
nai atsikelia, apeina kaimynu 
laukus, savuosius apžiūri, pa
sidairo, paklauso, bet niekus 
nematyti, negirdeti, galviju.

— Ar ugni sudegė, ar ka? 
Liūdnai suaimanuoja ir gryžta 
atgal in daržine, pas Joneli.

Kiek tos vasaros nakties? 
Nespėjo ir szianakt sutemti ir 
jau auszo. Sakiniene irgi ne
pastebėjo, kaip praėjo naktis, 
kaip suskambėjo laksztingalos 
daina:
“Jurgiuk, Jurgiuk, Jurgiuk! 
Kinkyk, kinkyk, kinkyk! 
Paplak, paplak, paplak!
Važiuok, važiuok, važiuok!”
— Brekszta rytuose. Eisiu 

da karta pažiūrėti, be nepama
tysiu, raminos Sakiniene ir 
rengės eiti.

, I Eina pakalnėn, pasidairo, 
J paklauso. Pagaliau pasuka 

kaimynu rugiu lauko pusėn, ir 
pamato isz Ainiszkio viena po- 
kitos betraukianezias karves 
in rugius. Sakiniene nusi
džiaugė, kartu ir supyko. Kaip 
vejas bego ton pusėn, jas su va
rinėjo in viena krūva ir paleng 
va gine namu link.

— Per nakt i buvo kur nors 
sugulusios, o ryta, mat, in ru
gius -sumislijo eiti, taip sau vie 
na galvodama, parvariusi kar
ves namo, ėjo in gryczia. Gir
dėjo Sakinis, kaip žmona budi
no tarnaites eiti melžti; jam 
liūdna darės, kam jis del tokio 
menko dalyko, tiek daug pik
tumu buvo pridaręs. Tik stai
ga susigriebė:

—- Asz visiems kaili nude
ginsiu, — ir Sakiniui lyg leng
viau rados sieloj.

Saulute palengvelia lindo isz 
už miszko virszuniu, vėl sklei
dė szviesius, bet szaltus spin
dulius, vėl rytas, kaip vakar. 
Bet dabar Joneli kelia nebe tė
vas, bet motute. Motutei gai
la savo mažojo sūnelio, bet nie
ko nepadarysi, reikia kiekvie
nam žmogui, kol da gyvas esi 
dirbti, krutėti.

— Eisiu ir pakelsiu Našlu
te, tegul jie iszgins. Eidama 
kelti sūnelio, svajojo Sakinie
ne. Kelkis, eik ginti, budinda
ma kalbėjo. — Nakti radau in 
rugius be einanezias. Parva
riau.
ir galesite ginti, o ta tyrona te
gul Dievas nubaus! Nesudy- tyre, Prigautas vagis. 60 pus 
kini kitu, nebūsim Dievo sudy-! 15c.
ti, pridėjo Sakiniene', eidama 
in grinezia. —V. GALAS.

savo vaikus, ir tankiai savo 
vyrus del pasaulio taikos? Ko
dėl jos tiek kartu turėjo ir da
bar turi klūpoti savo Alyvų 
Darželiuose?

Yra sena pasaka apie Moti
nos Meile, kuri parodo kokia 
yra ta meile ir kokia isztikima 
ir gili ji yra. Nežiūrint kaip 
žemai jis nupuls, kaip jis pra
sikals, motinos meile vis jam 
plaks.

Ta pasaka yra apie labai isz- 
tvirkusi ir pasileidusi sunu, 
kuri vienas dar blogesnis žmo
gus inkalbejo, kad jis iszp j au
tu savo motinos szirdi ir ja jam 
atnesztu. Už ta szirdi sūnūs 
gaus daug aukso. Taip papirk
tas tas nedoras sūnūs mate kad 
jo motina stovi tarp jo ir dide
lio turto. Jis sutiko su to ne
dorėlio pasiulinimu ir iszpjove 
savo motinos szirdi.

Bebėgdamas su savo moti
nos dar plakanczia szirdimi pas 
ta nedorėli, jis isz to strioko 
parpuolė’ Kai jis gulėjo dul
kėse, jo motinos iszpjauta szir- 
dis suriko: “Vaikeli, vaikeli, 
ar užsigavai?!”

Motinos meile yra augsz- 
cziausias musu jausmu iszsi- 
reiszkimas. Niekas tos meiles 
negali užgesinti. Sūnūs gali 
būti neisztikimas, visu teisin
gai pasmerktas, nedėkingas 
niekszas, bet motinos meile ji 
vistiek priglaudžia, motinos 
szirdis vis jam, tik beplakaj ■

Motina visko iszsižades, at- 
sisakys jeigu tik bus geriau 
savo vaikui. Motina didžiuo- 
sis jeigu jos vaikui pasiseka; 
bet jeigu jos vaikui viskas eis 
riestai, jeigu vargas ar bėdos 
isztiks, ji dar karszcziau ji 
mylės. .

Jeigu jos vaikas apsiszauks, 
jeigu visi in ji pirsztais badys, 
jeigu jis visai szeimynai ir gi- į 
minems sarmata padarys, jei
gu visas svietas ji pasmerks ir 
atmes, kaip tik tada Motina 
stengsis viso svieto vieta savo 
vaikui užimti ir ji dar areziau 
prie saves prisiglausti, kad vi
si tie pasaulio dilgiai ir ersz- 
kiecziai jos vaiko nepasiektu. 
Nei kalėjimo durys neperskirs 
motinos nuo savo vaiko.

Tai dera ir tinkama, kad 
nors viena diena mes paskiria
me-tai “MOTINAI,” kuri vi
sa savo gyvenimą ir net gy
vastį mums paskiria!

Szimet ‘MOTINOS DIENA’ 
pripuola Nedelioj, Gegužio 
(May) 13-ta diena.
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D ASA dideliais laszais ky- eina Sakinis, vienmarszkinis ir 
bojo ant žoles; medžiai pa- kažin ka masto, dažnai krutin- 

mažu osize ir treszkejo nuo ve- damas 
jo, primindami boeziu laikus J 
kada visas krasztas buvo tan-| 
ki, sunkiai in žengiama, giria 
kada tose giriose slėpės gaujos 
vilku, szernu, lapių ir kitu 
miszko žvėrių žvėreliu. Pauk- 
szcziai senai trauke invairias 
daineles ir linksmino nuliūdu
sias žmonių 'szirdis. Saule pa
mažu pradėjo liūsti isz už misz
ko virszuniu ir skleisti szvie- 
sius, bet szaltus, spindulius, 
gaivindama musu žemia.

— Jonai, stajucb! Prie gal- 
vy.ju, budino Sakinis savo sti
lių, kuris daržinėje, insikaseis 
sziene didžiausia guszta, sal
džiai, saldžiai miegojo. Pra
merkė mažytis akis, kažin ka 
pagalvojo, ir, smarkiai szokes 
isz patalo, nuėjo in trioba.

— Ar valgysi pieno? Pra-Į 
dėjo klausti Sakinienei savo su- ‘ 
nu, kuris tuo laiku avėsi kojas 
apsukdamas jai didėliausiąis' 
autais.

— Duok asz tau isztrinsiu,; 
mat, sustyro, nelaukdama su-: 
naus atsakymo eme isz stiliaus į 
ranku autus.

JĮASA dideliais laszai;

galva. Szeimyna, isz 
paskos eidama, linksmai 
kauja, sznekucziuoja.

re-

— Greit valgykit, ir eikit 
pusiaudienio nusnūsti. Reiks 
pradėti ankseziau keltis ir vė
liau gulti, o diena pora, trejetą 
valandų miegoti, priimdamas 
tartum ragindamas, sako savo 
szeimynai Sakinis.

— Gerai, gerai, atsiliepia 
Mykolas, kuris buvo pamilęs 
Maryte, taip pat tarnaite, ir 
žiema sakėsi vesiąs ja.

Pagaliau visi suėjo in pa
dauginę, sukabino dalges, 
greblius. Szeimininkas paėjo 
už daržines, pažiūrėti, ar ne
pargena galviju. Nieko nesi
matė. Sakinis ėjo gryczion, 
manydamas, jog tikrai galvi
jai bus Jonelio pamesti, ir vi
sas užsidegė pykę žiu.

Da nepargine? Klause Saki
nis savo žmonos, kuri tuo me
tu neszesi isz szulinio vandeni.

pamėtė. Parbėgo 
daugiau ne vienos

da labiau supyko

keletas, o
nesimato.

Sakinis
ant savo sumins, iuejo in dien
darži ir mato, dvi telyežios ir 
t rysi senes, o daugiau, nei vie- 

gales į no s.
atneszti pusiaurycziu, kalbėjo, A, vaikas! Asz jam gy- 
Joneliš i vam kaili nulupsiu! Nu! Kaip

padukeis eme rėkauti Sakinis,

—• Asz dabar valgyti ne
valgysiu. Gal man, mamyt bly
nu iszkepsi, o Nastute

vo vyras liemeningas, nemažas 
i nosimi primenąs v a n a g a, 
raukszleto veido, piktas, szyk- 

i sztuolis, nemalonus, žilas, ko
kiu penkiosdeszimt penkių me
tu žmogus. Ūki neseniai buvo 
pirkęs kolonijoj, o tėvo paliki
mu, keletas metu atgal parda
vės svainiui, tam paežiam kai
me begyvenaneziam. Džiaugės 
visas kilimas, kaip sužinojo 
kad Sakinis perka nauja ūki ir 
savaji. parduoda, nes visiems 
buvo ligi ausų inkirejes. Sveti
miems da būdavo pakenezia- 
mesnis, bet saviems, tikra Die
vo bausme.

— Asz jam kaili nutarka- 
vosiu, karszcziavosi Sakinis, 
vėl varydamas keletą paržilio- 
jusiu karvių in tvarta, visas 
suszįles, be kepures lopytomis 
kelnėmis, kuriu galus visuo
met susukdavo ir virvele ap- 
riszdavo. Gerklėj kramtė 
sziauda, nes, mat, kaip sako 
žmones, troszkuli praszalina.

— Nu, ka ežia akis vartai 
i kaip balnis? Matai kokia šzi- 
lima, gal vaikas nebegale jo su
vaikyti žiliojaneziu karvių. Tu 
žmoniszkai nepakalbesi, tikras 
kaip isz akies isztrauktas, mo
tina. Isz kur ta nelemta veisle? 
Kaip tave vaikai užaugę my
lės? Czia pat bestovinti Saki
niene cine iszmetineti savo vy
rui. Tai buvo dora moteris, sa
vo vaikus gal ir perdaug my
linti, apsirėdžiusi, kad ir ne
puikiausiai, bet szvariai.

Daug neszvenauk ir eik kur 
reikia, nes greitai gausi in 
kupra! Pykcziu nesitverdamas

reke- Sakinis. j gražaus sudėjimo, gero budo
— Tu manės nemuszi! Kad moteriszke. Visuomet bijodavo 

Kam emei?! ji savo vyro ir norėdavo, kaip 
isz patvorio isztrauk- galima, intikti.

Jau saule seniai parvirto 
dangaus žydriuoju skliautu 
vakaru pusėn ir žere nebe to
kius karsztus spindulius. Uodu 
miszko, kaip isz maiszo pra
kiuro. Sakinis, Užsidegęs dide
le toszi, vaikszto po miszka di
deliais žingsniais, kartais mė
gindamas net risezia bėgti, bet

tu nesulauktum!
Gal asz 
ta?! Szauke žmona.

— Da tumiau pamokslus 
sakysi, rugiu vagie! Baisiai in- 
pykes suriko Sakinis ir puolė 
muszti savo žmonos, kuri nu
metusi asoezius, pradėjo bėgti.

— Tu ne žmogus, tu tyro
mis! Palauk, užaugs vaikai, 
mes visi tau kaili iszraižysime. 
Prie miszko stovėdama Saki
niene balsu reke ir kėliojo sa
vo vyra, kuris pamažu dūlino 
in troba.

Szeimyna, kiek nusnudusi, 
kėlės isz patalu, szienuoti, mie
guistomis akimis ir renges 
prie rugiu pjovimo. Saule ke
pino be perstojo.

— Kada nupjausime tiek 
daug rugiu? Szimet, kaip ty- 
czia, geri, linksmai sznekuczia- 
vo Mykolas ir, apkabinęs Ma
ryte, tarė.:

— -Tu, Ma.ryt, paskui mane 
imsi Gerai ? A ?

— Gerai. Tik tu neimk di
delio pradalgio ir po daug ne
kirsk, ne sunku bus imti, o ru- 

szyps.an- 
Mykului 
kalbėjo

* :

TARADAIKA *

— Gerai, isz.keps.iu, atnesz.- 
Tu ganyk ant beržyno, nes ji 
miszke tavęs neras. Dabar sku
bėk varyti karves, nes kaip 
parbėgs j 
nuoga, iszvis, 
patekėjo, ragino sūneli, 
mieguistomis akimis in 
puses žvalgėsi. Žinojo ir Jone
lis savo tėvelio žiaurumą, todėl 
po trumpos valandėlės, su gal
viju banda uksijo po miszka. 
Vieiioj vietoj iszgirsi, kitoj jo 
baisa; vienas didžiausiame 
miszke rėkauja:

— Muszka ! Palsze! Dvilka ! 
Ir kitokie vardai skamba misz
ko tyloje.

Saulute kas valandėlė kila 
augsztyn melynuo j u dangaus 
skliautu. Karszti saules spin
duliai kiek viena troszkina 
gerti. Valandėlė .po valandėlės, 
žiūrėk, jau ir pusryfcziai. Žmo
nes kur pirma laukuose darba-j 
vosi, eina namu link, vieni ju! 
su grebliais, kiti .su dalgėmis, 
rankose. Neatsilieka ir Saki-! 
niai. Pirma visos szeimynas

senis nuo lauko, tavo 
mat, jau saule 

kuris

PAVASARI?

Jau Pavasaris! Skrenda kregždutes,
Gryžta jos tolimon Lietuvon,
0 ir mano szirdis szaukte szaukia
Gryžk namon!

Bet, deja, nėr sparnu . . . Tėvu szali
Tik kregždutes aplanko, tik jos; .
Laisvi sziandien, gal but, tik paukszteliai 
Lietuvos.

arba pradžia 
SKAITYMO O tėvynė, tauta surakinta.
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RASZYMO
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Ji vergijoj, padėt negali . . .
Sztai kodėl dalia mano kankintis
Ir klajoti toli.

Bet tikiu, auszra kils musu szaliai,
Grysz visi, grysziu asz in namus, 
Tik gal mielo gimtinio namelio 
Jau tenai nebebus!

pra-

bu- 
tave 
tavo

giai pėdas prie pėdo, 
ežiu veidu, smalsiai 
in akis žiūrėdama, 
Maryte. Verta, meiles Maryte:
plaukai geltoni, liemens pui
kiausio skaiseziai raudono vei
do, meili, maloni, nepikta. 'My
kolas buvo visas Marytes ge
rąsias puses pastebėjos, todėl 
labai, labai ja pamilęs.

— Greicziau! Nedelioj pa
sikalbėsite! Suriko Sakinis, 
varydamas keletą karvių isz 
diendaržiu. Jus pjaukit sma
giai, neiszdykaukit, nes be
žiūrint reiks vasarojus valyti; 
asz iszgenu, sznekcjo szeimy- 
ninkas troboje, inbeges pažiū
rėti, ar jau iszejo szeimyna in 
lauka.

Du tarnai ir dvi tarnaites 
iszsireiige rugiu pjauti. Saki
nis, iszvares galvijus, sėdėjo 
troboje. Sėdėjo, sėdėjo ir 
dėjo iszmetineti:

— Kad ne tu, senai 
cziau žmogus buvęs per 
negalima insigyventi, per 
rankas viskas eina.

— Kad ne asz, žinok tu bū
timi nei to ūkio nenupirkes, 
da, mat, ežia burba. Ne sztu- 
ka anais laikais asztuoni szim- 
tai rubliu, arklys, kelios kar
ves, o dra/bužiu — pilnos skry
nios, szepos.

— Tylėk, tyleik, nes gali vėl 
kelis kartus apie namus apsuk
ti, suniurnėjo, Sakinis, trauk
damas didele pypke. Durnai, 
kaip isz kamino, veržėsi Saki
niui per nosi ir per gerkle:.

— Tote! Tete! Karves, kur 
iszleidai, pradėjo zylioti ir nu
lėkė, kaip pajukusios in misz
ka ! Asz Tieibegalejau nekaip su 
turėti! Nuo kleeziu szauke Sa
kinio duktė, bijodąma ineiti 
in grinezia.

— Kam paleidai? Nerekauk 
bet tuojaus eik jieszkoti! Su
riko szeimyninkas ir, užsimė
tės szvarka, iszejo in ežia pat' 
esanti miszka.

Miszkas tankus, 
žingsniu žmogaus 
lio nematysi. Eina 
viena miszko puse,
ta, paklauo, bet niekur nieko 
nesigirdi. Tik uodu zvimbimas 
miszui teikia kažin kokio keis
to, užima ir jauku, ir liūdna 
darosi Sakiniui klaidžioti po 
miszka.

— Dabar užmusz vaika tas 
bjaurybe, skusdama vakarie- 
niai bulves viena sau aimana-

Netoli Amsterdame, 
Randasi kokia ten mergele, 

Pagal telegrafa, badai 
pasileidus ir nedorėlė, 
Mat, negerai daro, 

Visokius szposelius varo, 
Yra tai maža mergele, 

Bet save augsztai kėlėsi.
Ant vyreliu plusta.

biauriai,
Nuo visokiu dumiu, tai 

negerai, 
Geriause susivaidyk mergele, 
Ta syk bus visiems geriau!* * *

Kiek tai uoszves padare 
‘bledies,

Gyvenime jaunųjų 
porelių, 

Kad kisza snapus in ju 
gyvenimą, 

Vietoje duoti gera patarimu, 
Kaip gyventi sutaikoje,

Su savo moterimis1.
Vos jaunieji apsiveda, 

Kad sztai pradeda duoti
' savo patarimus,

Ir suerzina poreles,
Po tam pasimeta, 

Ir ju gyvenimas paira. 
Vienas eina sau, kitas sau!

Ta syk, keikia savo 
tėvelius,

Už perskirima, 
Leidžesi ant kelio 

prapulties,
O publika isz to, 

Turi juokus.
Geriausia nesikiszt in 

poru gyvenimą, 
Nes abudu iszrinka sau 

drauge .ar dranga, 
Ir turi gyventi del saves, 

O ne del tėvus.
Negerai girdėti apie tokius 

atsitikimus.i ❖ *
Ant vienos partes, 

Susimusze dvi bobeles,1 
Terlos gerai suteszkejo,

Net kraujai ėjo,
Viena kitai neapsileido, 

Biaurius liežuvius paleido,
O kad vyrai nebūtu 

perskyria, 
Tai butu sau gala pasidaria!

karvių kaip nėr, taip nėr. Sa
kinis nelaužė galvos, kur * yra 
Jonelis, gal kur pasiklydo ar 
taip kokia nelaime isztiko, jam 
galvijai rūpėjo. Raukszletas 
veidas, kaip nagine rietės, pik
tumas veido iszraiszkoje didė
jo. Vis tai paezios su vaikais 
darbas, palauk, visiems nude
ginsiu kaili, imdamas in ran
kas stora vyti, rengės namo ei
ti. Tik staiga lyg kažin kas Šli
uksėjo. Sakinis atsistojo, pa
klausė, pats isz visos gerkles 
surėkė. Toli vėl šmikšėjo. Sa
kinis vėl surėkė, taip smar
kiai, kad Jonelis, pažines tėvo 
baisa, visai nutilo. Da karta 
Sakinis Šliuksėjo bet, atsiliept 
niekas nebeatsiliepe. Ilgai 
szauke, uksijo, Sakinis, szauk- 
damas vaika, lyg pelede, no
rėdama priszaukti maža. da. 
nieko nesuprantanti, kiszkeli. 
Vėl viskas nutilo, nurimo. Sa
kinis smarkiai leidos namu 
link.

— Nudeginsiu visiems kai
li, burbėjo Sakinis, jau, visai 
prie gryczios priėjės. Smarkiai 
trinktelėjo durys ir Sakinis pa
sijuto esąs gryezioje.

— Tu viską taip padarei! 
Senai bueziau žmogus buvęs!

Sakinis puolė 
tuo laik
ruoszes. 

Kol tavo
tu pas Abrao-

Rėkaudamas 
muszti žmonos, kuri 
kažin ka apie pecziu 
Tu mane gąsdinsi?! 
vaikai užaiig
ma busi! Lauke stovėdamas rė
kė, o žmona, kiek beinmany- 
dama, bego tolyn. Pora, treje
tą, varsnų nubėgus, sustojo. 
Vyro įteisinate. Sakinis sugry- 
žo in gryczia, atsisėdo ant lo
vos, užsimėtė ant kojų rudine, 
kad muses nelystu, iszsieme 
pypke ir trauke durnus taip 
gardžiai, kad rodos, jis' gar
džiausius skanėsius valgė. 
Barbora, jo žmona, sueziupusi 
isz kamaros apiplyšzusia ska
rele ja užsirisze ir leidos misz- 
ko pusėn vaiko jieszkoti.

ir kiti, tik Jonelis vienas po- 
miszka beklaidžiodamas,- ai
manavo savo nelemta dalim. 
Bėga in viena miszko puse, bė
ga in kita, bet visur tuszczia ir 
lankstu; juodžiai oszia, pauk- 
szcziai cziulba:

“Kur asz dėsiuos nelaimin-
. g0’
Žiauriausio vargo slegiama, 
Pasigirdo dejavimas liūd

nas. ’ ’
Ir isztikro, nejauku jai ‘bu

vo: Vaiko nėra, galviju taip 
pat, namu ruosza neapeita vi
sur nėr tvarkos, vakariene ne
virta. Pamažu, truputi paėjusi, 
graudžiai apsiverkia ir prade
da szaukti Joneli:

— Joneli! Joneli! Eik czio- 
nai! U! U! Niekas neatsiliepia. 
Eitu Sakiniene in giluma 
miszko, bet bijo pasiklysti. 
Reikia da viena karta, šliukšė
ti, pamanė Sakiniene ir isz vi
sos gerkles suriko: U-u! U-u!

— Asz ežia. Ka motut, pa
sakysi? Czia pat bestovįs Jo
nelis atsiliepe.

— Kur tavo karves? Klau
sia motute.

— Isz ryto pamecziau. Vi
sa diena jieszkejau, bet negalė
jau rasti. Visa miszka iszmai- 
sziau, stovėdamas prie moti
nos, raudonas kaip burokas1, 
kalbėjo Jonelis. Jei buvo toks 
ramus, rimtas, lyg butu senas, 
suaugės vyras.

— Eisime namo. Nebijok, 
tavęs niekas neužmusz, kalbė
jo Jonelio motute.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Visa gamta vešesne rados. 
Isz visu pusiu supę didelis rū
kas, o saulute 'buvo neseniai da 
pasislėpusi už miszko virszu- 
niu. Sakinis, priėjės prie užei
ni ynos, keistu balsu pratarė:

— Eikite namo. Kodėl szian
dien taip inirszote in pjovimą?! 
Mat, a u rūkas, szlapi rugiai į 
negerai suriszti. Eikite namo. į

— Kad tamsta, dėduk, bū
tum mano kirszliu, o ka asz no
riu ir kodėl taip ilgai kertame, 
atsiliepe Mykolas, o Marytei 
veidas nuszvito isz džiaugsmo.

— Tikrai mane Mykolas 
ves. O tai busiu laiminga: dar
bo bus mažiau, rupeseziu taip 
pat; Mykolas toks geras, gal
vojo viena, o sieloj džiaugės be. 
galo, be kraszto.

Po trumpos valandėlės, visi 
leidos namu link, juokaudami 
klegėdami. Jautės laimingais 
Mykolas, jautės Maryte, jautės

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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^Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

It’s Your Freedom—Protect It! What 
better can you do in times like these hut 
initiate the teamwork which welds an 
invincible defense forež. Teamwork 
like that means a strong America. 
U. S. Savings Bonds are now Defense 
Bonds and your purchase of these bonds 
means you are doing your part in build
ing a, strong, financial America. Buy 
them - now and buy them regularly 
through the Payroll Savings Plaii where 
you work or the Bond-A-Month Plan at 
your bank. U. S. Treasury Department

penkių 
arba gyvti- 
Sakinis in 
eina in kl-

Iszmintingi Žodeliai
— Atsargumas kalboje 

reiszkia daugiau negu geriau
sias iszkalbumas; ir maloniai 
kalbėti su tuo su kuriuo mes 
reikalą turime reiszkia daug 
daugiau negu gražiais žodžiais 
maloniai patepti.

— O kaip gi maža tereikia 
žmogui kad jis nuszvistu, vis
ką užmirsztu; prakalta, varga, 
szirdies liūdnumą: truputis 
saulutes, szvelnaus vejeloi, tru-

vo Sakinienc. Tai buvo drūta. į pūtis laisves, tai jau ir laime.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS į
Viesz. Jėzaus ir j

s' '''"x ...MALDA... '

/ \ Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
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Žinios Vietines Kun. J. A. Nevcrauskas 
Iszleistuviu Vakariene N\OTINA

— Serėdoj pripuola Szv. SHENANDOAH, PA. —Szv.
Grigalio. Ir ta diena: 1657 m., Jurgio Parapijos Veteranai, 
William Bradford, Plymouth surengė gražia “IszleistuviuĮ 

Vakariene“ vikarui, Kunigui 
Juozui A. Neverauskui. i

Kunigas J. A. Neverauskas 
yra perkeltas in Szvento Vin
cento parapija, Girardville, Pa. x

William Bradford, Plymouth 
Gubęrnąto>rius pasimirė; 1$63

", ^^iAnierikietis Generol as 
Stonewall Jackson buvo nužu
dytas; 1926 -m., , Leitenantas 
Komandorius Byrd pasiekė 
pasaulio žiemini aszig,elį>

— Ketverge Szvento Izido
riaus artoju patrono szvente, 
faipjgi Szv. Antoninio. Ir ta 
diena 1950 m., dvidesžimts sep
tynių' valstijų geležinkeliu 
darbininkai sųstraikavo; 1940 
m., Anglijos Premjeras Cham
berlain pasitraukia, jo vieta 
ūžįma Winston Churchillis; 
1871 m., karas tarp Prancūzi
jos ir Prūsijos užsibaigė su 
Frankfurt taika.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Prancisžko Jeronimo, Ma
merto ir Maksimo; 1886 m., 
Amerikos Darbininku Federa
cija susitvėrė; 1949 m., Izraelio 
Masztas priimtas in Tautu 
Sanjunga; 1858 m., Minnesota 
valstija priimta in Amerikos 
Suvienytas Valstijas; 1949 m., 
Vokiecziai bombardavo Lon
doną, užniusze 1,436 Anglus.

v Subatoj pripuola pas
ninkas priesz Sekmines, o Ne- 
delioj pripuola Sekmines, taip
gi “ Motinos Diena. ’T

— Musu senasi skaitytojas, 
ponas Jurgis Budrikas isz 
Shoemakero peczes, 'pranesze 
iliums kad neužilgio kraustis 
in^saVo- nauja locna nameli pe- 
ęzejė,' nes aiit senos vietos kur 
ptonas Budrikas gyveno per 35 
metus Lehigh Valley kasykliu 
kompanija pradės “stripuote“ 
žeiriia del iszkasimo anglies. 
•,f— Ketverge Gegužio, May 
įd-ta diena 5-ta valanda ryte, 
20 vyrukai iszvažiuos in Phila
delphia del daktariszko per
žiūrėjimo, kurie likos pašzauk- 
ti del kariszko tarnystes. Že
miau paduodame vardus tu ku
rie apleis isz;

Mahanoy City: Nicholas 
Harbis, Jr.

Quakake: Charles Bowman.
Shenandoah: Leonard Urba- 

navage, Henry Komar, John 
Roland, Eugene Monahan, Jos. 
Kittle, Leonard Schistle, Al
fred Klue’s.

■Shenandoah Heights: Ro
bert Buchanan, Eugene Mona
han.

Lost Creek: John McDonald.
William Penn: Edmund Pa

lėk.
Gilberton: Llwcllyn Wil

liams, George Mallick.
Mahanoy Plane: Lawrence 

Collins.
Frackville: Thomasi Tregel- 

las, Matthew Katinowsky.
McAdoo: Peter Albano.
Zion Grove: Clyde Houser.

Kunigas
J. A. Ncvcrauskas

Szi menesi visas svietas stabtels nuo 
i visokiu savo darbu ir užsiėmimu pagerbti 
ta namu karaliene,. . .MOTINA!

Visos motinos bus pagerbtos: Jaunos,- 
glamonedamos savo pirmgimi; Viduramžios,- 
kurios yra iszauklejusios savo vaikus; Ir 

jos jau; Žilaplaukes,- kurios didžiuojasi kad 
!yra susilaukusios anuku.

Szitas motinas tinkamai gerbia 
ežiai ir žurnalai.

M O TIN A bus teipgi tinkamai

laikrasz-

iszgirta 
Bet, visa tai

Isz visko, matyti kad Kuni-j,
gas Juozas Neverauskas uoliai ĮC(]akcij0SC 11 SakyklOSC. Bet, VISU tai 
darbavosi Szvento Jurgio pa-i , * . .
rapijoje ir prisitraukė prie sa- ' neiszkreiksz tos meiles kuri dega kiekvie- 
ves labai daug draugu ir pne1 musu «szjrdyse del S3V0 MOTINOS! 
teliu, nes toje, jo garbei su-
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(Tasa)

Didžiųjų V adų Susiskirtimas

Prezidentas Trumanas

! užkirsti Azijoje.
Mes szito painaus klausimo 

su nei nedrystame stengtis isz-

•i? 
ir Japonus, už tai kad Amcri-1 
kiecziai nesigynė, bet puoliesi.

Bet Prez. Trumano ir viso 
Vaszingtono nusistatymas yra 
laukti ir pažiūrėti ir paskui 
gintis. Tas nusistatymas jau 
buvo aiszkus 1947 metuose, 
kai buvo nutarta nesikiszti in 
Kinijos reikalus ir palikti Ki-y

Generolu MacArthuriu parode riszti, bet visi mes nors tiek nūs ir Komunistus karianti 
kaip musu didžiūnai gali skir- gerai žinome: Pavojus dabar priesz viens kita. 1950.metuo-

Shenandoah, Pa. — Du vy
rukai isz miesto: Andrew Ma- 
chinsky, 25 metu senumo, nuo 
200 E. . Washington ulyf ir 
Frank, (Giggy) Hollenbacli, ,23 
metu senumo nuo 928Va W. 
Coal uly., likos suąresztuoti ir 
dabar randasi Pottsville kaje- 
Jime,. už iszžaginima. jaunos 
mergaites is* miesto, .Utarpin- 
jkė: Gegužio pirma diena, .apie 
8:25 valanda ryte, kada mer
gaite ėjo in dauba.

Albuquerque, New Mexico.- 
,Didelis kariszkas B-36 eropla- 
iias krito in žeme ir sudužo. 23 
žuvo, o du sužeisti. Nelaime at
sitiko prie Kirtland Air Force 
Base,

kaip musu didžiūnai gali skir- gerai žinome: 
tis ant to paties klausimo. Jie mUms gresia ne Europoje, bet 
susikirto keliomis dienomis Azijoje. Ir ant tiek, mes drys- 
priesz tai, kada Generolas D. tume sakyti, kad dabar, szian- 
MacArthuris buvo paszalintas dien reikalas yra su Azija, ne 
ir be jokio perspėjimo, vieszai su Europa, 
nubaustas.

Nors tiek musu malonu isz- 
girsti ir pasiskaityti, kad jie 
yra atžagariai nusistatė priesz 
Komunistus. Nors tai pasirodo 
isz ju žodžiu. Generolas Mac
Arthuris yra jau parodęs savo 
darbais. ’ 
mums parodyti.

Jie yra nusistatė priesz Tre-‘ karas tenai 
ežia Pasaulini Kara, bet viens tenai palaikyti, 
kitam prieszingais budais.

Jie nenori ir bijosi kad Ko
munizmas neužkariautu lais- mes tokios kariszkos lazdos ne
vus krasztus. Jie sutinka kad turime Azijoje, ir kad Sovietai 
didžiausias pavojus mums gre-, tai žino ir už tai jje savo kara 
šia isz Kremlino. Bet jiedu ne- ; tenai veda ir ves.
sutinka ant priemonių, kaip Komunistu vadai jau seniai! 
tam Kremlinui kelia pastoti, yra pasakė, kad jeigu jie nori 
Trumanas nori tai padaryti i visa, pasauli užkariauti, jie pir-!

v ' r A

se Prezidentas Trumanas buvo 
pasakęs kad Formosa Salos li
kimas mums nerupi.

Szitokis Prez. Trumano ir 
viso jo sztabo nusistatymas 
iszperejo szita kara Korėjoje, 
ir Dievas žino ka daugiau 

Trumanas su pasididžiavi- mums iszperes.
mu parodo, kaip jis sustabdė
Sovietus su Atlanto kariszka 
sutartimi, kaip musu armijos

Žinoma, rytoj ar 
poryt tas klausimas galėtu bu 
ti kaip tik atbulai.

Generolas MacArthur sako 
kad dabar, sziandien reikia 

Azijoje, __ _ Europoje parodo kad labai ^ems Komunistams
Trumanas dar turi! brangiai kasztuotu Sovietams ^lia Pastoti ir su jais neside- 

mums reikia ta kariszka lazda jiems nepataikauti. Jis 
Ir iis sako kad sako kad pataikavimas nieką-

* J 1 * 1 A 1 • • 1 •dos nepasiseke su tokiais, kaip 
Rusijos Sovietais.

Kas ežia klysta, vien tik at
eitis pasakys.

— GALAS —

Bet, isz kitos puses, Genero
las MacArthur priparodo kadvo karszcziausias maldas delMOTINOS DIENA yra pa-“Iszleistuviu Vaka-

susirinko labai gra- skirta iszreikszti meile, ir pa- savo vaiku, kurie buvo ant ka- 
žus būrelis jo draugu, ir jam garba visu musu pirmajai ir ro frunto.

rengtoje 
rieneje,’

brangiausiai draugei.
Ta diena mes nepapuosziame ! 

savo namus, nerengiame paro-i 
das, ne einame in balius ar va- 
karuszkas, kaip darome per ki- 

Vietoj viso to,

gera velinaneziu parapijiecziu.
Keli isz Garbes Svecziu pa

sakė gražias ir turiningas kal
bas, iszpasakodami Kunigo Ne- 
verausko nuveikimus ir dar
bus, ne vien tik parapijoje, bet tas szventes. 
ir viso miesto visuomeniniame' mes kreipiame savo atida ir sa- 
darbe.

Kunigas Neverauskas buvo stengiamies insivaizduoti, kiek
vo mislis in savo motinas, ir

Kataliku Veteranu Kapelionas 
ir Vaiku Skautu vadas. •

Gabumu pas Kunigą Neve- 
rauska visas kupstas: Kunigu 
Vienybes vietines kuopos szu- 
las, Lietuviu Dienos Komisijos

i ji mums dabar reiszkia, ir kiek 
mes jai skolingi!

Garsingi žmones visados ger
bia savo motinas.

Abrahomas Linkonas yra 
pasakęs: “Viskas kas asz

ro frunto.
Nežiūrint aplinkybių, moti

nos po visa svietą kasdien mel
džiasi už savo vaikus, praszo 
jiems drąsos, vadovystes, svei
katos ir laimes. Ir sziandien, 
kai karas siauczia Korėjoje, ir 
kai gandai eina apie kita pa
saulini kara, motinu szirdys 
plaka vien tik del savo vaiku.

Kodėl tiek daug motinu per 
visus amžius turėjo paaukoti

(Tasa Ant 2 puslapio)

U. S. SEKRETORIUS
INTARTAS!

Sekretorius, iszkalbus pamoks- Į sziandien esu, viskas kas asz 
' tikiuosi būti, asz esu skolingas 
savo MOTINAI!“

Jurgis Vaszingtonas, musu 
Pirmasis Prezidentas yra pa
sakęs: “Asz pripažinstu visa 
savo pasisekimą gyvenime, do
rovini, mokslini ir kuniszka' 
iszlavinima savo motinai.“

Pieszejas Rembrandt: 
“Marianapo- 110 motinos pabueziavimas pa- 

Marianapolis,! dare mane garsiausiu piesze- 
ju.“

Benito Juarez: “Žvaigždėta 
meile mano motinos akyse bu
vo mano nuolatinis vadas.“ 

| Thomas A. Edisonas, garsus' 
.................................... : “Ma-

| no motina man viską davė. Ji 
buvo tokia isztikima, ji taip

liniukas, raszininkas, raižyto
jas ir poetą dainius. Jis raszy- 
davo ir dabar raszineja in be
veik visus Lietuviszkus Kata- 
likiszkus laikraszczius.

RENGIASI PRIE
LIETUVIU DIENOS

gražumu; Generolas MacAr- 
thuris nori per smurtą ir kara. 
Trumanas nori žodžiais ir mi
tingais atsikirsti Kremlino ka
rabinams. Generolas MacAr
thur nori atsakyti Kremlinui 
su ginklais. Iszrodo, kad Gene
rolas MacArthuris gerai su
pranta kad Kremlinas inverti- 
na vien tik smurtą ir ginklą.

Bet jie tikisi kad j u atskiros

Apart Seminarijos mokslo, 
Kun. Neverauskas yra kelis r 
metus ejes pasaulines Kolegi- L 
jos, ir Lietuviu kalbos mokinę
sis Lietuviszkoje 
lio Kolegijoje,“ 
Conn.

FOUNTAIN SPRINGS, PA.
— Lietuviu Dienos Rengėju 
Komisija ^usirinko in Foun
tain Springs Country Club pa- 

ionn< ienos

Kiek jis yra nuvaikęs Szven- 
to Jurgio parapijoje, tiek, ir( 
dar su kaupu, mes tikimės, jis 
nuveiks ir Girardville mieste.

Mes Kunigui Neverauskui elektros iszradejas sako: 
vėliname Viso Gero.

miau turi suorganizuoti, su-! 
vienyti visa Kinija. Generolas 
MacArthur kaip tik taip ir sa-' 
ko ir perspėja. Pats Preziden
tas Trumanas tai prisipažino, 
kai, paszalindamas Generolą 
MacArthuri, jis paskelbė kaip 
tik szitus Komunistu rasztus ir 
siekius. Prez. Trumanas szitus I 
rasztus paskelbė, norėdamas 
parodyti kad jis gerai žino ir 

priemones atnesz mums taika supranta koks pavojus mums 
ir numalszins Rusija. Ar viens 
ar kits klysta. Kiekvienas žmo
gus gali pasirinkti ar už viena 
ar už kita stoti.

Czia klausimas didesnis ne
gu kuris yra vyresnis ir kuris 
turi kurio klausyti, nes ne ju bai skiriasi: Prezidentas Tru- 
kraujas prasilies, bet musu ir manas nori laukti pakol Sovie- 
musu vaiku. Bet, turime nieką- tai ant musu užsipuls. Genero- 
dos nepamirszti, kad jie szie las MacArthur nori būti pir- 
didžiunai gali būti klaidoje, mas ant Sovietu pultis, pirm 

negu jie pilnai prisirengs.
Tai czia visiems mums labai

gresia Azijoje. Bet taip dary
damas, jis prisipažino kad jis 
Generolą MacArthuri paszali- 
na už tai kad jis taip pat mis- 
lina kaip ir jis

Bet ant szito punkto jie la-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

“Saules“ redakcija taip sa
ke jau trys menesiai atgal ir 
“Kas Girdėt“ straipsnelyje 
jau tada rasze ir pranaszavo, 
kad Amerikos Sekretorius turi 
pasitraukti ar būti paszalintas.

DAKTARAS
NUSIŽUDĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

paeziu priežaseziu, policijos 
Daktaras Theodore Wellner 
sako, nusižudė.

šilaiti apie Lietuviu 
tvarka sziais metais.

Lietuviu Diena, mamose, 
bus sziais metais kaip ir metu, 
metais yra buvus, Penkiolikta 
Rugpjuczio, (Aug.) Lakewood 
Parke, arti Mahanoy City.

Komisijos Perzidentas, Kun. 
Jeronimas J. Bagdonas isz 
Szv. Jurgio parapijos Shenan- 

! doali, pranesze, kad jis jau yra 
pasitaręs su valstijos Senato
rių, Harold Watkins1 ir su Juo- 

, zu Kricku, isz Girardville, apie 
pasitikėjo manimi, kad asz bu- pakvietimą garsaus kalbėtojo

Ma- INTARIA
SEKRETORIŲ

Visu krasztu praeitis paro

Lincoln Park, N. J. — Lavo
nas mažuczio, trijų metu 
žiaus Douglas Orchard, 
surastas Passaic upėje, netoli 
Mountain View, viena myle 
nuo Lincoln Park. Jis su savo 
dvieju metu broliu Robert din
go Kovo (Mar.) 
pinna diena isz savo namu prie 
Pequannock upes. Policija ir 
ju tėvai vis mislino kad tie vai 
kucziai buvo kokio vaikvagio 
pavogti, bet dabar jau beveik n°rite kad asz jums pasaky-j
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visi sutinka, kad jiedu prigėrė 
upeje.

vau tikras kad asz negaliu jos 
apvilti. ’ ’

Generolas John J. Pershing, 
Pirmojo Karo didvyris: “Ma
no motinos maldos visur seke 
mane.“

LILI LIUUU1 L VILAI“ i

) dvideszimtsl Klojas Defoc: “Sal
džiausias žodis visose kalbose 
yra MOTINA.“

į_| Joaquin Miller: “Drąsiau
sias karas buvo vedamas! Ar

ara
bu vo .

tai dienai. ■

cziau kur? Ant pasaulio žem- 
lapiu jus to karo nerasite; jis 
buvo ir yra vedamas motinu 
namie. ’ ’

I E. P. Brown raszo: “Ka Die- 
, vas mums duos ir kaip padės 
, visuose musu reikaluose, ta 
musu motinos mums duotu, jei
gu jos tik iszgaletu.“

George Herbert: 
tina geriau negu

Philadelphia, Pa. — Ralph
E. Taggart 64 metu amžiaus 
įprezidentas •Philadelphia Rea
ding C. ir I. kompanijos! pasi
mirė savo namuose Radnor, 
..nuo szirdies atako.
/ n------—

— Daug geriau kad tu pa- kytoju.“
mirsztai ir nusiszypsotai, negu 1M3 metuose, 
kad tu atsimintai ir liūdnas leksikoje buvo 
butai- | gražus paminklas MEKSIKOS

— Ne tiek mokslas, kiek MOTINAI. Tai buvo labai 
darbas ir prakaitas reikalin-' szirdi liecziantis invykis, nes 
gas laimėti szio gyvenimo ko- to laiku beveik viso svieto mo

tinos siuntė Augszcziausiui sa-

Kun. Bagdonui buvo teipgi 
pavesta parūpinti ir Lietuvi! 
kalbėtoja. Parinkti kalbėtojas 
buvo jam pavesta.

Sziais metais, Kunigas Bag
donas žada visos tos dienos 
programa ir tvarka pamargin
ti su Lietuviszkomis dainomis, 
kurias sudainuos Lietuvaites 
isz apylinkes ir isz toliau. Dvi 
orkiestros bus pasamdytos.

“Whitey” orkiestra isz G i- 
rardville gros per programa .ir 
del szokio. Mažesne, juokdariu 
orkiestra palinksmins sūšhin-

Pro- 
valaii

jie gali suklysyti.
Bet jeigu Generolas MacAr- 

tsuris yra klaidoje, tai jeigu gerai suprantamas klausimas: 
mes darytume kaip jis sako, Ar mes norime pultis, ar gin
tai visas pasaulis galėtu pa- tis. Kitos iszeities nėra, 
tapti po Rusijos nagaika. Bet
teipgi negalime pamirszti, kad do, kad tie kurie tik gyniesi, 
jeigu Prez. Trumanas klaidoje, buvo sumuszti ir nugalėti. Ro
tai jis visa pasauli parduotu už mos ir Graikijos armijų istori- 
dyka tai paežiai Rusijai.

Iszrodo kad tu dvieju di
džiūnu susikirtimas palieka 
mus tarp kuju ir priekalio.

Skirtumas tarp Prez. Tru
mano ir Gen. MacArthurio yra 
szitas: Prez. Trumanas nori 
kelia Rusijai užkirsti Europo
je; Generolas MacArthuris no
ri tai paežiai Rusijai kelia

ja mums ta aiszkiai parodo. 
Prancūzijos galinga Maginot 
linija buvo sutriuszkinta, už 
tai kad viskas tenai buvo pri
rengta tik gintis, bet ne pultis. 
Anglijos miestai buvo sudau
žyti per Antra Pasaulini Kara, 
už tai, kad Anglai buvo pasi
rengė tik gintis, o ne pultis. 
Amerika sutriuszkino Nacius

va,

“Viena mo- 
szimtas mo-

Chihuahua 
pastatytas

kasius priesz programa, 
•grama prasidės trcczia 
da po pietų.

As į i »

Garbes Pirmininkas 
gas" Pijus Czesna, Sžv. , 
po parapijos klebonas,

Kvni- 
J uoza 
Maha

noy City, su Kunigu Kazimie
ru Rakausku, vikaras sudaro 
Parko Komisija.

Buvo nutarta kreiptis in 
New Philadelphijos Sodalietes 
kad jos rūpintųsi prie vartų 
pardavimu tu “Auto Tags”— 
cegeliu. ... , , . , ■

JOHN KOVAL
. . . KVIETK1NINKAS . . .

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias 

*♦* Prekes

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
nusistatyti priesz Komunistine 
Kinija. Jis sako, kad Sekreto
rius Achesonas nori visa Korė
ja pavesti Komunistams, ap
leisti Formosa Salas ir pavesti 
visa Kinija Komunistams ir 
paskui ta j u Komunistine val
džia pripažinti.

Jis teipgi kaltina Generolą 
Marshall, Apsaugos Sekreto
rių už visas musu bedas Kini
joje. Generolas Marshall ty- 
czia nedave pagelbos Kinijos 
tautininkams kai‘jie butu ga
lėję Komunistus sumuszti Ki
nijoje.

Jis toliau sako, kad musu 
valdžios sztabas isz pat pra
džios norėjo kad Komunistai 
užkariautu visa Azija, nes vi
sas musu Azijos sztabas buvo 
Komunistu valdomas ir tvar
komas.

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Telefonas 764

616 W. CENTRE STR„
MAHANOY CITY, PENNA.

★ Laidotuvių, Kriksztyniu *
★ Vestuvių Ir Kitokiams t

— Pasirink sau už dranga 
ta, kuris kitu neapszneka.

■ r. ' ■ •. X '.'C-- -____ ' A-* .V,'

TRASKAUSKAS |
LIETUVISZKAŠ J

G R A B O R I Ų S * 
į Laidoja Kunus Numirėliu. * 
* Pasamdo Automobilius Del J

Reikalams

r*

*■

★ *
★ 535 WEST CENTRE STREET * 
t ' Telefonas Nr. Ž8

MAHANOY CITY, PENNA. *
i im^**+^-n4c^^*******-F*1t**<


