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Komunistai Valo Vokietija
hz Amerikos SAMDO

SVfeTIMTAUTES
Ateiviu Byla Pratęsta LAKŪNAS 

NUŽUDYTAS

VAIKAS
ISZSIPAGIRIOJA

WATERLOO, N. Y. — Asz- 
tuoniu metu amžiaus Edward — ■ 
Greenwood parėjo isz mokyk
los alkanas ir isztroszkes. Jis 
atsidarė refrigeratoriu ir tenai 
rado tonka. Jis visa pante isz- 
gere ir buvo tuojaus nuvesztas 
in ligonine. Toje bonkoje buvo 
sznapsas ir jis apie tai nežino-i 
jo-.

Daktarai Waterloo Memo
rial ligoninėje sako kad vaikas 
iszsipagirios ir pasveiks.

NEWARK UŽDARY
TAS EROPLANAMS

Treczia Baisi Nelaime
In Du Menesiu

ELIZABETH, N. J. — Szito 
miesto gyventojai dabar jau be 
jokiu baįku reikalauja kad ero- 
planu nusileidimo vieta ežia 
butu Visiszkai uždaryta ant vi
sados.

Treczia baisi nelaime atsiti
ko in mažiau kaip du menesiu. į

Szitoje paskutinėje nelaime-, 
je žuvo trisdeszimts vienas 
žmogus ir apie penkios de
szimts buvo sužeista.

Tose trijose eroplanu nelai
mėse žuvo szimtas septyniolika 
žmonių.

New York miesto gyventojai 
teipgi praszo kad valdžia pri-, 
verstu tuos didelius eroplanus 
nusileisti ar ant mariu ar mažai 
apgyventose vietose.

Gyventojai teipgi reikalauja 
kad, kai būva blogas oras, au
dros, nvglos ar kas panaszaus, 
tai tada eroplanams turėtu bū
ti uždrausti nusileisti ant La
Guardia ar Idlewild aerodro-| 
mu.

Paskutine nelaime atsitiko,1 
kai didelis DC-6 eroplanas, vos 
tik pakilęs nuo žemes, nukrito, 
sudužo ir užsidegė, tik puse 
mylios nuo pat vidurio Eliza
beth miesto.

Dvideszimts keturi keleiviai, 
trys' lakun’ai ir keturi žmones 
tuose namuose, in kuriuos ero
planas atsimusze, žuvo. Beveik 
visi žuvusieji buvo ant sykio 
užmuszti nho to trenksmo, ar 
sudege baisiame gaisre.

Eroplanas tik dvi minutes 
pirm to buvo paruosztas skris
ti in Florida. Kai tik jis pakilo, 
vienas isz jo inžinu užgeso ir 
eroplanas pradėjo kristi. La
kūnas Wayne G. Foster tuo
jaus nujautė' kad ne viskas 
tvarkoj. Per radija, darbinin
kai nuo žemes jo paklausė kas 
ten darosi. Jis jiems atsake:

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jos Dirba Pigiau Už 
Musu Pinigus

darbu Japoni-

buvo siūlomi 
bet pasirodo,

i Jieszko Pasiutusio v 
Žmogžudžio

Charles Holl, kuris yra 
gyvenęs Amerikoje nuo 1914 
metu, ežia iszpildo rasztus, 
kurie yra instatymu reika
laujami, kad visi, kurie nėra 
piliecziai turi užsiraszyti,

AMERIKOS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Lakunu S stabas tu- i 
rejo važiuoti, ar gal skristi, net 
in Australija pasisamdyti pus-! 
treczio szimto merginu, darbi
ninku del ofiso 
joje.

Szitie darkai 
Amerikiete ms,
kad Amerikietes nenorėjo. Ar 
už tai kad negana buvo siūlo
ma mokesties ar kad tenai ne
siranda gana singe’.iu, nevedu
siu vyru.

Ir tie darbai buvo ne tokie užregistruoti, 
prasti. Mokestis buvo nuo ---------- --------
$3,245 ligi $3,482 ant metu, ar
ba apie $52.00 ar $67.00 in san-
vaite. Ir prie to dar deszimta KARISZKI LAIVAI 
nucszimti pridėti reikia už tai 
kad tas darbas yra užsienyje. 
Ir visoms tokios darbininkėms 
kelione ten ir atgal yra apmo
kama.

Lakunu Sztabas, negavęs 
Amerikiecziu tiems darbams, 
susijieszkojo gana Australie- 
cziu merginu, kurios sutinka 
dirbti net dvideszimtu nuo-1 
szimeziu pigiau negu Ameiį- 
kietems isz Amerikos.

NEW YORK, N. Y. — Poli- 
: cijantai jieszko didelio raume
ningo ir labai drūto žmogžu
džio, kuris gal isz proto iszsi- 
kraustes. Jis nužudė Leo Har
tunian, dvideszimts septynių 
metu amžiaus lakuna.

Tai baisiai buvo .tas lakūnas 
sumusztas, kad net lubos jo 
kambario, buvo kraujais ap- 
tyszkusios.

Hartunian, augsztas, liesas 
ir gražios iszvaizdos lakūnas 
buvo surastas nuogas ant savo 
lovos. Jo galva buvo baisiai su- 
muszta.

Žmogžudis ji užmusze su 
golfo lazdomis.

Policijos daktaras spėja kad 
jis buvo negyvas apie deszimts
ar dvylika valandų kai buvo jo j 15-TAS 
giminaiczio surasiąs.

Pplicijantai lab$i mažai žino

Prez. Trumanas
Nėra Palankus
Ispanijos Vadui

Bankierius Suaresztuotas Už 
Pasivogima$152,l 77 Isz Banko 
Marion, Pa; Komunistai Sudegi* 
na 5,000,000 Knygų Vokietijo
je; Sekr. Achesonas Dalyvavo 
Karaliaus Jurgio Laidotuvėse

BERLYNAS, VOK. — Komunistu 
BANKIERIUS jturos Komisija jau baigia iszvalyti Sovietu 

___ _ • -  - - # . - į ... - -

RENGIA ANTRAS 
SAVO LAIDOTUVES

BURLINGTON, COLO. — 
Jim Gerhart, septynios de
szimts penkių metu amžiaus

. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Iszkilmingai Prigerbe
Nauja Karaliene apie nužtt'dytalalfrina. Jis ėjo lui vo IV i j J g, j : ,

............—..... SiimtoT«ks- '''“°“ ,'.e ?'■ I*”"ke
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____ hjonus knygų isz knygynu ir mokyklų ir
PITTSBURGH, PA. - Per yniversitetu. v . r. J u

pastaruosius asztuoniolika me
nesiu Vakarinėje dalyje Penn- 
sylvanijos ir West Virginijos i 
penkiolika hankieriu buvo su- ® 
gauta ir suaresztuota už pasi- 
vogima daug bankos pinigu.

Dabar, buvęs First National1 
Bank, Marion, Pa., Preziden
tas yra suaresztuotas ir kalti
namas už pasivogima $152,- ■ 
177.00.

Penkios deszimts dvieju me
tu amžiaus Milo K. Ruse, isz 
Uniontown, Pa., prisipažino 
kad jis buvo pasiėmęs daug pi
nigu isz bankos sau pirktis 
stocku ir bonu. Jis buvo paleis
tas ant dvideszimts tukstan- 
cziu doleriu kaucijos.

Bankos rasztai parodo kad 
tie pinigai buvo iszimti isz 
bankos pirkti Amerikos bonu, 
bet tie bonai nebuvo nupirkti.

Peržiūrėtojai bankos rado ta 
pinigu trūkimą kai jie peržiu
rėjo bankos knygas dvi sarivai- 
tes atgal: Tuo tarpu Milo Ruse 
jau buvo pasitraukęs isz savo 
darko ir atsisakęs isz savo vie-1 
tos.
Jis savo miestelyje yra žino.- 
mas kaipo pasiturintis biznie
rius. Szeszi menesiai atgal jis 
buvo nusipirkęs sau gražius 
namus kurie kasztavo apie 
szimta tukstaneziu doleriu.

FBI policijos agentai, kurie 
ji suseke užtikrina visiems ku-
rie turi ir laiko savo pinigus ..... .. n .. ■- ,. .
toje bankoje, kad ju pinigai manui, kai jis per pasikalbejima prasitarė

NAS3AU, BAHAMAS. — mis ir niekas nežinojo kur jis 
Amerikos du kariszki laivai, ėjo ar ka jis dare.
“Tills” ir “McClelland” bū- i Harvey Hansen, jurininkas 
vo pasirenge iszplaukti isz szi- įsz Cleveland ir viena mote
to Nassau uosto ir gryszti in rįszke buvo policijos iszklausi- 
Charleston, South Carolina, neti, bet paskui buvo pa’eisti. 
Bet jiedu pasiliko dar del vie- Jurininkas Hansen sako kad 
nos dienos ir visais savo di-į j^s lakuna per dvi dienas 
džiais karabinais ir armotomis 
ps sveikino nauja Anglijos Ka
raliene, Elzbieta Antrąją. Pas
kui jie iszplauke namo.

^Pirkie U. S. Bonus’;

szauke ant telefono ii’ barszki- 
no in jo duris, bet negavo jokio 
atsakymo.

Lakūnas Hartunian, vetera
nas, turėjo veszti eroplana isz 
La Guardia Field ana Petny- 
czia, ketvirta valanda po pie- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Eroplano Liekanos

Sudužęs ir sulaužytas ero
planas yra isztraukiamas isz 
East upes, New York mieste.
Czia jau vienas sparnas ir 
inžinas matyti.

Tirsztos miglos trukdė 
darbininkams kai jie norėjo

szlta eroplana pirmiau isz- 
traukti.

Nei vienas keleivis nežuvo

Erop’ano kompanijos at
stovai stengsis isztirti kad 
dažinojus kas ten pasidarė

szitoje nelaimėje. Visi spėjo 
isz jo iszlipti ar iszszakti, 
pirm negu jis nuskendo in 
devynias pėdas vandenio.

kad tas eroplanas nukrito. 
Ant szito eroplano tuo laiku 
važiavo trisdeszimts szeszi 
žmones.

Sovietai daugiau knygų pasmerkia ne- 
Hitleris buvo pasmerkęs 1933 metuose. 
Daug knygų tik dingsta isz knygynu 
niekas nebežino kas jas isznesze. u 
Sovietai intaria Amerikieczius ūž iszne-

szima knygų už daugiau kaip deszimts 
‘c- • 

tukstaneziu doleriu vertes. į 1
Ne visas suimtas knygas Sovietai su* 

degina. Kitas jie laiko užrakinę ir tik su 
ju pavelinimu galima jas skaityti. C 

Net ir pasakų, apysakos knygos yra 
imamos ir deginamos. Viskas, kas tik at* 
sirugsta kapitalizmu knygose yra smerktina.

Tik vienas laikrasztis isz Amerikos yra 
pavėlintas: “N. Y. Times.” Visi kiti laikj 
raszcziai ir žurnalai yra uždrausti. į į ; |

Mokyklų knygos dabar yra permainytu^ 

ir mokytojai gali vartuoti. tik tas knygas 
kurias Sovietai paskiria.

PREZ. TRUMANAS PRASITARĖ j 
ISPANAMS

(O
WASHINGTON. — Ispanijos Ambą< 
pasiuntė trumpa laiszka Prezidentui Tru*

yra saugioje vietoje, nes banka ^a(j jjs fiera palanKlIS Ispanijos Vadui, Ge- 

daugiau. neralissimui Francisco Frankui.
(Tasa Ant 4 Puslapio) . (Tasa Ant 2 Puslapio) ?
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Kas Girdėt
Amerikos valdžia atsiims 

tuos pinigus, kuriuos ji iszmo- 
kejo Vengrijos valdžiai, isz- 
Ipirkti isz ju nelaisvės tris mu
su lakinius. Amerikos valdžia 
tuos pinigusnpasiims isz Ven- 

igrijos ežia, suskaldytu pinigu 
ifriUsu bankose:>'

Armijos ir Laivyno Lakūnu 
-Sztabas dabar neiszduoda jo- 
~kiu žinių apie ju eroplanus’ku- 
rie yra nuszauti ar kitaip su- 

■'iiaikinfi. Eina gandai kad bai
siai daug mujji eroplanu ir la
kūnu žuvo!.

r- Beveik visi darbininkai 
gaus didesnes algas, ir viskas 
dar labiau pabrangs.

Butkus: “Labai keista ir ne
suprantama, kad paprastai ne
gražus ir kvaili vyrai gauna 
gražias ir protingas žmonas...’’

Butkuviene-: “Nors syki pa
sakei teisybe!’’

Kiek yra bilijonas doleriu?
Mes daug raszome ir jus daug 

^skaitote apie tuos bilijonus, 
-kuriuos musu valdžia taip 
lengvai szvaisto. Vaszingtone. 
Bet ka tai reiszkia bilijonas 
doleriu?

/' Jeigu biznierius butu turė
jęs bilijoną doleriu kai Kristus 
užgimė, reiszkia; pirmame me
te. Ir jeigu tam biznieriui biz- 

t niis butu taip nesisekęs, kad jis 
ę.patrotintu tūkstanti doleriu 

kasdien, tai jis dar sziandien, 
;po tukstanezio devynių szimtu 

-.penkios deszimts dvieju metu, 
. ..dar turėtu gana savo ta bizni 

vesti per dar asztuonis szimtus 
r mėtų, patrotindamas tūkstanti r

doleriu kasdien.
j. O Amerikos valdžia insisko- 
ojlihus slivirsz pustreezio szimto 
.. bilijonu doleriu: $254,652,514,- 
^ĮĮ92.28. Toliau mes jau negali- 
Jl<me aiszkinti. Jau per sunku 
įį. mums iszrokoti kiek tiikstan- 

cziu metu tas biznierius turėtu 
■’ po tūkstanti ant dienos patro- 

tinti, kad tiek pinigu prakisz-
( tu. Jeigu kuris isz musu skai

tytoju turi tiek daug laisvo lai-
• ko, tiek kantrybes ir tiek 
mokslo, tai praszome iszrokoti 
ir mums praneszti.

Komunistu Mokykloje:
feu;.! Mokytojas, komunistas, pa-. 
^sSraszp leiltoje toki posaki:
yg- . “Dievas iszdalino varg- 
Y&ėzaims duonos ir jie buvo so- 
JUtos/p ■

Parasizes, klausia vaiku: 
“Kas suras klaida?’’ 
Vaikai tyli.
“Tai kur ežia, vaikai, klai

da, netiesa, nešanmone, kas pa- 
' sakys ?”
V Vaikai tyli.

Tada mokytojas supykęs ir 
j; sako:
b, “Paraižyta, kad Dievas isz- 

cįglinp čįftipljrt, betgi Dievo visai
1 nėra!”

? Plonas yaikuczio balsas at- 
| siiidpe ^zFldas'ės; -'' 1

?| ; ‘ O duonos, ar yra ? ’ ’
$ -3 .—-
| t- Rapolai’gryžta treczia va- 
!! landa ryto' iA savo namelius. 
| Priėjėk prie savo nameliu du- 
f. i'ih kuktojrf ir kažko laukia. .W <, * . ...Praeinantis pohcijantas jo pa
ti klausia:

“Tamsta raktus pametei?’-’

Vaszingtono valdovo ir di
džiūnu galvojimas-

Pirma meta: Visi žmones ge
ri.

Antra meta: Kai kurie žmo
nes geri.

Treczia. meta: Kai kurie yra 
vagys.

Ketvirta meta: Dauguma 
žmonių yra vagys.

Penkta meta: Visi žmones 
yra vagiai.

Szeszta meta: Jeigu visi va
giai, tai ir man reikia susi
krauti turteli, kaip ir jie.

Vienas sztorninkas szitokia 
iszkaba iszkanino virsz savo 
sztoro:

“Mes gerai žinome kad bai
siai sunku gauti mėsos, sviesto1, 
cukraus, czevaryku ir kitu 
daigtii. Bet atsiminkite, kad 
dar sunkiau iszmokti Rusisz- 
kai ir lenktis Sovietams. ’ ’

Jeigu jus sziandien vairuoto 
savo automobiliu, tai jus per 
metus taksomis iszmokate dau
giau kaip penkis szimtus dole
riu. Nes viskas kaslink auto-
mobiliaus yra takšnota: gazo
linas, apdrauda, aliejus, gumi
niai rajai, pataisymas ir net 
patani’avimas.

I • •

Tikėti be insitikinejimo yra 
prasikaltimas.

Karas dabar parodo kas: li
ko, bet ne kas laimėjo.

Senis Butkus buvo nuvažia
vęs in dideli miestą, kur nema
žai buvusiu mainieriu yra apsi
gyvenę, ir jis mums sako., kad 
beveik visi tie buvusieji mai- 
nieriai ir ju szeimynos dabar 
jau vartuoja aliejų del szilu- 
mos, o augliu visai neperka.

Senis Butkus sako kad ir .jis 
dabar sutinka ir mato kad mai- 
nieriai patys savo bizni, ang
lių geszefta žudo ir naikina, su 
savo didėlėmis ir dar vis dides
nėmis algomis, nes juo daugiau 
mainierys gauna pedes, juo la
biau anglys pabrangsta; o juo 
labiau anglys pabrangsta, juo 
mažiau žmonių vartuoja tas 
anglis.

MOTINA KALTINA 
POLICIJANTUS

Sako 4 Policijantai 
Apdaužė Jos Vaika
PHILADELPHIA, PA. — 

Ponia Esther Kean intaria ir 
kaltina keturis slaptos polici
jos agentus. Ji sako kad jie per 
klaida, mislindami kad jos sū
nūs yra vagis ir prasikaltėlis, 
ji apmusze, apdaužė ir net su
žeidė.

Slaptos policijos virszinin- 
kas Richard J. Doyle, dar nie
ko nesako ir nesiaiszkina, bet 
sako kad nieko panaszaus ne
buvo.

Ponia Kean, keturios de
szimts dvieju metu naszle sako 
kad ji su savo sunumi dvide- 
szimts vieno meto amžiaus Le
roy, ėjo in Temple Universite
tą, kai keturi vyrai jos už
klausė ar ji yra savininke to 
namo kur ji gyvena. Paskui vi
si keturi inejo in jos namus. Jie 
nusistvere už jos sunaus ir pa
reikalavo kad jis pasiaiszkintu 
ka jis ežia daro. Paskui jie ji 
iszvilko isz namu ir instume in 
savo automobiliu. Jie keiks ir 
stumdė jos sunu.

Policijos ofise jie jos sunu 
tardė ir daužė per visa valanda 
nežiūrint to kad jis jiems pa
rode savo rasztus ir popieras ir 
stengiesi pasiaiszkinti kas jis 
yra.

Kai policijantai ji paleido, 
jo mėtina ji nusivedė pas Dak
tarą, kuris turėjo jam suriszti 
galva.

Policijos virszininkas sako 
kad jis isztirs visa szita klau
sima ir dažinos kas isz tikrųjų 
ežia atsitiko.

Dabar mainierys daug dau
giau užsidirba ant dienos, bet 
daug mažiau dienu dirba. Tai 
jam pragyventi tas pats var
gas. Tik jis dabar turi daug 
daugiau czieso, laiko ir progos 
savo tuos užsidirbtus pinigė
lius praleisti ar praszvilpti.

Pypkes Durnai

r? “Pamecziau.... bet ne raktus, 
a bet drąsą.....”

Gyvenimo Drauguže
Sunkaus gyvenimo drauguže, 
Neklausk, už ka tave myliu, 
Atmink audras, kur baisiai uže 
Tarp juriu, neramiu, giliu. 
Plaukei tu su manim be baimes 
Tolyn nuo žemes mylimos, 
Nors nematei szviesiosios 

laimes, 
Tu meiles n’atmetei pirmos. 
Nunuilsai irklu kovojus, 
Negazdino tamsi naktis, 
Nors ir grasino mums pavojus, 
Nelaime, vargas, pražūtis. 
Nors baisios vilnys uže, uže, 
Bet nejutau asz sopuliu... 
Sunkaus gyvenimo drauguže, 
Neklausk, už ka tave myliu.

M

PREZ. TRUMANAS
PRASITARĖ 

ISPANAMS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikos valdžia tik tiek 
apie tai sako: Kad buvo priim
tas laiszkas isz Ispanijos Am
basados.

Ispanu Ambasados laiszkas 
aiszkiai sako kad nėra reikalo 
in ta laiszka atsakyti.

Ispanijos Ambasadorius Lo
se Felix de Leąuerica sako kad 
laiszkas nebuvo protestavimas 
ir nebuvo reikalaujama kad 
Prez. Trumanas pasiaiszkintu 
ar atsipraszytu už toki prasi- 
tarima.

Stanton Griffis, Amerikos 
Ambasadorius Ispanijai, kuris 
dabar isz tos vietos pasitrau
kia, sako kad greieziausia Tru
manas turėjo mintyje Ispanu 
valdžios suvaržyma tikėjimo, 
kai jis taip iszsireiszke. Jis sa
ko kad, nors Prez. Trumanui 
nepatinka Ispanijos valdytojas 
vienok jis gerai supranta rei
kalą palaikyti draugiszkus 
santykius su tuo krasztu.

Dabar eina derybos su Ispa
nija kad mums butu pavėlinta 
tenai insteigti savo eropla- 
nams geras vietas ir tvirtoves, 
musu karininkai važiuoja te
nai derintis ir musu naujas 
Ambasadorius Lincoln Mc
Veigh jau dabar tenai derinasi, 
o Prez. Trumanas su keliais, 
neapgalvotais žodžiais gali vi
sa tai suardyti.

PAVOGTAS
AUTOMOBILIUS

SUMUSŽTAS
PHILADELPHIA, PA.' — 

Apie treczia valanda isz ryto, 
vienas automobilius labai 
smarkiai važiavo ant Broad 
ulyczios.

Policijantai Robert Cullen ir 
Elmer Smith pradėjo ji vytis 
ant Ridge ir Buttonwood uly.

Draiverys to automobiliaus, 
per greitai važiuodamas nesu
spėjo savo automobiliu pasuk
ti ir automobilius sudužo in 
stulpą.

Jaunas vaikezas ir jauna 
mergaite iszszoko isz to sudu
žusio automobiliaus ir pabėgo. 
Policijantai sako kad ta mer
gaite pralenkė savo ta drauga, 
bebėgdama.

Policijantai, apžiūrėję ta su
dužusi automobiliu, isz jo lais- 
niu dažinojo kad jis buvo pa
vogtas nuo Meyer Glickman.

^Pirkie U. S. Bonus!

SKAITYKIT
U®= “SAULE”

PLATINKIT!

. PA.

kad jis tuoj aus pravarys visus 
tuos policijantus kurie ima ar 
imdavo kyszius ir kuriuos biz
nieriai ar razbaininkai papirk- 
davo.

Kiek tokiu policijantu bus 
pravaryta dar nežinia, bet eina 
gandai kad bus daugiau kaip 
penkiolika ant vieno sykio.

Tie, kurie bus taip pravary
ti gales per trisdeszimts dienu 
kreiptis in teismą jeigu jie jau
sis nuskriausti.

Nors tik penkiolika bus szi
ta syki nubausti ir pravaryti, 
bet komisijonierius sako kad 
jie tiria ir seka daug kitu poli
cijantu darbus ir pasielgimus, 
ir ne už ilgo gal ir daugiau bus 
panasziai pravaryti.

STRAIKOS
< JĮĄIGTOS 

7,000 Gryžo in Plieno 
Fabrikus

MORRISVILLE, PA. — 
Dvieju dienu straikos užsibai
gė ir septyni tukstaneziai plie
no darbininku gryžo in savo 
darbus.

Szitie darbininkai stato nau
ja, milžiniszka fabriką kuris 
kasztuos apie keturis szimtus 
milijonu doleriu.

Darbininku unijos ežia susi- 
ginezino apie kam pavėlinta, 
sulyg unijos kontraktais, sta
tyti tam fabrikui milžiniszka? 
tankas. Unijos dabar sutiko 
derintis, kai darbininkai savo 
darbus dirbs, kaip ir dirbo.

CHURCHILLIS
APLANKO NAUJA

KARALIENE

LONDOŠ, ANGLIJA.’ — 
Anglijos Prem. Winston Chur- 
chillis aplanke jauna ir nauja 
Anglijos Karaliene Elzbieta 
Antrąją.

Septynios deszimts septynių 
metu amžiaus Premieras nuva
žiavo in Clarence House, kur 
Karaliene laikinai yra apsigy
venusi, kol ji nusikraustys in 
Buckingham palociu.

Jis nuolankiai aplanke nau
ja, dvideszimts penkių metu 
amžiaus Karaliene ir asmenisz- 
kai reiszke savo užuojauta del 
j oi tėvo, Karaliaus mirties.

SEKRETORIUSU. s.
DALYVAVO
LAIDOTUVĖSE

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius, Dean 
Achesonas, Iszskrido in Lon
doną, dalyvauti Karaliaus Jur
gio VI laidotuvėse. Jis iszskri
do su Trumano eroplanu “In
dependence.”

Jis sako kad jis pasitars su 
Anglijos ir Prancūzijos užsie
nio sekretoriais apie Vokieti
jos klausima. Jie teipgi steng
sis iszriszti ir iszaiszkinti 
Prancūzijos ir Vokietijos nesu
sipratimus kaslink Vokietijos 
apginklavimo.

PRAVARYS
POLICIJANTUS

Kurie Imdavę Kyszius
PHILADELPHIA, PA. — 

Policijos komisijonierius Tho
mas J. Gibbons yra pasakęs

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NEW' YORK. — Vasario 
(Feb.) 8 d., in New Yprka. at
vyko" laivu “General Haan” 
isžplaukusiii isz Bremerhaven 
szie Lietuviai:

Azuolaityte, Audė, Boston, 
Mass. — Bensemann, Nikolaus, 
Lakewood, N. J. — Bernotas, 
Juozas, Yrale, Adolfas,'Johanu, 
Filomena, Regina, Waterbury,’ 
Conn. — Garlauskas, Benedik
tas, Stefania, Vytenis, Algir
das, Brooklyn, N. Y. — Jagmi
nas, Jonas, Chicago, Ill. — 
Jukneviczius, Stase, Nijole, in 
Irons, Mich. — Juozaitis, Ro- 
maldas, Worcester, Mass. — 
Juška, Kostas, Ingeborg,, De
troit, Mich. — Kaminskas, Ka
zys, Detroit, Alich. — Kali
nauskas, Elzbieta, Algirdas, 
Stefanija, Oxford, Mass. — Mi
kulskis, Stasys, Matilda, Veru
te, Jeronimas, Danute, Atho], 
Mass. — Pagojus, Petras, in 
Omaha, Ne'br. —Palionis, Juo
zas, Sioux City, Iowa.— Ra- 
cziunas, Vincas, Chicago, Ill. 
— Sadkauskas, Jonas, Giovan
ni na, Auna, Petre, in Greene, 
Maine. — Stankeviczius, Si
monas, Agota, Andrius, Ro
chester, N. Y. — Staniulevi- 
czius, Vincas, Chicago, Ill. — 
Stasytis, Pranas, Rochester, 
N. Y. — Tuliis, Kazys, in Ne
wark, N. J.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz. pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dįdeliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžia‘i; Ražan- 
ezius iszgelbsti nuo smert ; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.11G—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 11!) 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c. '

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi iszforijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.l 29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 2Oc.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turį savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlįka Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur- 
tingu Ponu. 35c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i c Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osicczna. 40 pus
lapiu, 20c. <

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.140—Apie Maža Kati la
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Mofercs Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo- 
.nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield, Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyrc; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas;* Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Suims Mul
kinus ; Isžklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

K0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. .68 pusla
piu,-20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isž- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
daro Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis- Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.l78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

ISO1/.—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas,’pagal isz- 
guldinaa Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.l 96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197!/>, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo. kelione po svietą 
ir liudypias apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮpF Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo
li i-Ordcri, o jeigu norite pini
gais, siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Ncpamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. Ą,
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(Isz Gyvenimo) J

gUVO sziltas pavasario lai
kas. Vakaruose nuo saule- 

laidos dangus raudonavo. So- , 
das’isz po žiemos žiauraus szal- j 
ežio dangstė, savo žaliais lape-! 
liais ir sprogo isz po szakucziu 
'balti žiedeliai.

Onyte pabaigus ruoszties! 
apie gyvulius iszszlave darže
li ir aplaistė kvietkelius. Pa
valgius vakariene ji skubinosi i 
apsirengti ir eiti in kokia ten 
vieta, kuri ja teip ir trauke.

Naktis buvo tyki, tik krū
muose girdėjosi griežėlės bal
sas: grisz, grisz. Arti kruniu ir 
rugiu lauko bego sriaunus upe
lis. Ant upelio kranto mates 
juodas stulpas pahaszus in 
žmogyste, tai stovėjo Juozelis 
atsirėmęs in akmeni.

—•• Gera vakara, mielasis,’ 
priėjus sake Onyte. Atsipra- 
szau, kad asz teip ilgai užtru- 
kiau. Juums ir laukti gal pa.il- ! 
go?

— Tai nieko Onyte, imda
mas už rankutes ir spausdamas 
prie krutinės kalbėjo Juozelis. 
Asz labai gerai supraiitu koks 
proletaru betureziu yra gyve
nimas. Jie dirba nuo ryto tam
sos iki vakaro tamsai, nuo pat 
jaunystes iki senatvės, o nieko 
neturi; negali žmoniszkiau pa
valgyti, apsirėdyti. Ne insten- 
gia.

— Ka-gi padaryti, Juozeli 
kad toks vargas spaudžia: tur
būt jau teip Dievas davė.

— Mes galėtumėm lengvai 
padaryti gyvenimą geresniu, 
jei tik visi turėtume supratimo 
ir mokslo, tai ir Dievas nebe- 
užleistu tokiu vargu ir skerdy
nių, kokios1 dabar esti.

— Asz tai visados, Juozeli, 
maustau, kodėl tie žmones, ku
rie sziek tiek pasimokina 
augsztesniose mokyklose, labai 
atjauezia biedniems žmonėms 
ir aiszkina ju sunku padėjimu 
ir kaip butu galima.

— Tas yra dėlto, Onyte, 
kad žmones eidami in mokykla 
pamato suvis kitokį pasauli, 
negu kad jie pirmiau kad mate. 
Asz pats, kada, pabaigiau pra
dine mokykla da maža turėjau 
supratima apie visuomenes su
tvarkymą. Bet kada tėvams 
verežiant pastojau in semina
rija ir maniau eiti in kunigus, 
pradėjau gauti paszaliniu kny
gų, kuriose apraszoma ir tei
singai nurodoma dabartines 
tvarkos pragaisztingumas, tai 
mano mintis persimainė *ir in 
kunigus mano sanžine nebelei
do eiti. Už tai, Onyte, ir tėvai 
užsirūstino ant manės ir nebe
leido eiti augsztesnio mokslo. 
Mat jie norėjo būtinai savo sti
lių matyti farizeju drabužiuo
se ir loszianti isznaudotojo ir 
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mulkintojo role.
— Nors asz, Juozeli, ir ne

tikiu kai kuriems kunigu žo
džiams, bet man vis iszrodo, 
kad Dievas tai tikrai yra, nes 
kas-gi žmogų butu sutveręs ir 
visa pasauli, pabūdavojes, jei
gu ne Dievas. Kai]» jus mano
te?

— Apie žmogaus ’ sutvėri
mą ir pasaulio buvimą ii- tvar
kymą visu gamtos pajėgu, tai 
mokslas visai,kitaip iszaiszki- 
na ir teisybes parodo, kaip isz- 
tikro tas viskas stojos. Bet 
apie tai, Onyte, asz jums da
bar neaiszkinsiu, nes žinote, 
kad man visai trumpai laiko 
tetiko iki mano iszvažiavimui.

— Ar jau tuojau iszVažiuo- 
site, Juozeli ?! Apkabindama jo 
kakla ir susirupinusiu balseliu 
paklausė (Inyte.

— Teip, mieloji Onyte. Ry
toj vakare asz turėsiu būti pas 
agentu, kuris mane slaptai per- 
vesz per rubežiu, nes asz ilgiau 
nebegaliu ežia laukti, kadangi 
mane tokija kožna minuta pa
gauti. Ir jeigu pasiektu jiems 
pagauti, tai nebeiszeicziau isz 
budeliu ranku.

Asz neatsiliksiu nuo justi, 
Juozeli, bueziuodama kalbėjo 
Onyte. Asz padėsiu apsisaugo
ti nuo kraugeriu, budeliu. Asz 
negaliu jus paleisti in tokia to
lima kelione. Vežkis ir mane 
sykiu su savim in Amerika, ne 
minutos-be jusu.

— Nusiramink, Onyte. Asz 
jiis niekados neapleisiu. Kaip 
gąlecziau apleisti tokia, drauge 
kuri man vienatinis nusirami
nimo ir laimes szaltinis buvo 
ii‘ yra. Tėvai ir gentis, mano 
apleido, o jus, jus, Onyte, ma
nės neapleido!.

Tai gerai mielasis. Asz bėg
siu pasiimsiu savo daigius ir 
važiuosime dripige. Teip, Juo- 
zliti ?

Su .manim drauge jus nega
lėsite važiuoti. Onyte, todėl 
kad mums reikes bristi per pel
kes kol pereisim rubežiu. O 
antra, asz neturiu, tiek pinigu, 
kad mudviem isztektu. Asz 
pats sau vargais negalais ga
vau nuo vieno kito mokinio pa
siskolinti, kurie suprato mano 
vargti ir kurie ta paežiu indeja 
turi...

— Jusu 'tėveliai turtingai 
gyvena. Jie butu davė jums 
ant kelio pinigu užtektinai. 
Reikėjo praszyti.
«— Pras-ziau, Onyte, ir teve

liu, bet jie atsake: “isztvirku- 
siems pinigu neduodam, eik 
mužiku praszyti, kuriuos tu 
mokini.” Mat jiems nepatiko 
kam asz atsisakiau eiti in ku
nigus ir pradėjau žmonėms' 
knygutes dalinti. Praszau tėvu 
kad jie nesielgtu žiauriai su 
savo samdininkais ir 1.1. Tai už 

tai dabar jie mane vadina isz- 
tvirkeliu. Tokio tėvu atsine- 
szimo atsz negalėjau ilgiau 
kensti ir turėjau iszeiti isz na
mu. O jums, Onyte, kai]) greit 
nuvažiuosiu in Amerika ir už
dirbsiu pinigu, teip greit at
siusiu laivokorte ir galėsite 
važiuoti. O ten mes liuesai ga
lėsim gyventi, vieszai savo 
vargus pasakyti ir nurodyti 
budus ju praszalinimui.

— Asz labai lauksiu tos 
valandos, kada mudu galėsime 
antroj pus vandenyno pasi
džiaugti ir,.... bet man kažin 
del ko, Juozeli, neramu daros 
szirdyj. Asz jaueziu kokia tai 
nelaime.

— Nusiramink, Onyte, vis
kas bus gerai. Sztai jums ke
lios knygutes pasiskaityti, tik 
niekam nerodykit, nes bus. 
Man reikia jau sknbinties. Lik 
sveika Onyte. Pasimatysime.

Onytės ir Juozelio akyse pa
sirodė gailesties aszaros ir ji’ie- 
du bueziavos meiles isztiki- 
mais būezkiais.

Prabėgo nemažai laiko. Ony
te diena isz dienos nekantriai 
lauke tos .valandos, kada ateis 
žinia nuo Juozelio jog jis lai
mingai perėjo per rubežiu. >

Soredos vakare parėjus isz 
darbo, rado laiszka padėta ant 
stalo. Greitai uždegė lempa ir 
žinai, laisszkas nuo Juozelio. 
Isz to džiaugsmo ji pabueziavo 
konverta ir atpleszusi pradėjo 
skaityti.

Beskaitant laiszka, jos vei
das pradėjo mainyties. Ir ji 
staigu suszuko isteriszku balsu 
ii- parkrito ant žemes. Laiszke

* BALTRUVIENE *
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Asz sakau ir vis sakysiu, 
Kad turime daugeli tokiu 

vyru, 
Kurie yra tosios nuomones,

Kad jie viską supranta, 
Ir žino kas darosi 
virtuvėje arba kiezine,

Ir nekarta dagirsta savo 
pacziuleins,

Kad toji isz rupesties, 
Nežino ka veikti su 

Tokiu kiezeniu inspektorium.
Ozia ant pavyzdies, 

Paimsime viena atsitikima, 
Kokis neseniai invyko 

viename miestelyje:
Taigi vyrelis arba bosaitis, 

Nežino kur iszmoko 
sziek tiek virt,

Ir pradėjo gyretis priesz 
savo draugus,

Kokiu jis yra geru 
kukorium.

Taigi tam vyreliu tas 
labai nepatiko.

Nes prie svecziu tankiai
, tasai kukorius, 

Pasigirdavo kiek jisai 
prigelbsta,

Savo paeziuliai darbe, 
O draugai mane kad 
Jo bobele turi būti 

tingine moterele,
Jeigu josios vyrelis jai 
visame prigelbsti darbe! 
Sztai, jo bobele nutarė, 

sk&mbejo sekami žodžiai:
“Miela Onyte: —
“Arti rubežiaus mus pagavo 

žandarai ir nuvarė nuovadam 
Ten peržiurėjo mus ir atrado, 
jog mes esam prasikaltę priesz 
valdžia. Mano du draugu nu
varė in Katorga. O'mane pripa
žino “nelegiszku buntausezi- 
ku. ” Tai antroji dienoj buvo 
teismas ir nuteigė mane ant 
mirties! ?

Nelaimingu mtidu susipaži
nusiu. Nusiraminkite ir negai- 
lekites manės. Sudiev ant visa
dos, mylima Onyte! Sudiev, 
nuožmus ir beteisis pasauli! 
Asz mirsztu budeliu rankose.

Jusu Juožas.”
Ant Onytės szauksmo subė

go szeimininkai: vieni paėmė 
laiszka skaityti, o kiti gaivino 
(Inyte.

— Tai, suszuko szeiminin- 
kas skaitydamas laiszka. Mat 
ji in ta “buntauezika” Juozą 
buvo insimylejus. Matai koki 
isztvirkele. Gal ir ja užkrėtė ta 
Socializmo dvasia. O,...

Onyte sziek tiek atsigavo, 
bet ji jau nebuvo ta (Inyte kuri 
savo skaistumu ir meilumu pa
traukdavo kiekviena jaunikai- 
tii. Jos'veidai isžblyszko, akys 
indulio, žodžiu, ji. liko tik sze- 
szeliu buvusios Onytės. Ir taip 
liko apleista Onyte paeziame 
gražume ir jaunume. Pakirto 
nuožmus likimas viena žiedeli, 
o kitas suvyto visai.

----- GALAS—

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Savo vyrui už tai atkept, 
Ir atpratyt savo vyreli 
Nuo kiszimo stovo uosi

An puodus,
Ir savo užmanyme turėjo 

dideli pasisekimą.
Taigi, ana diena ta 

bobele, 
Nesikėlė isz lovos, 

Nuduodama kad labai serga.
O tasai vyrelis pagamino 

pusryczius,
Ir iszleido vaikus in 

mokykla.
Mat, tasai vyrelis triūse 

namu darbu, 
Per keletas dienas, 

.Pasilikdamas nuo savo 
darbo, 

Nes tarnaite niekur negalėjo 
surast!

Norints jo paeziule truputi 
pasveiko, 

Bet jirie namine darbo 
nesikiszo, 

A tsi duodama anwsavo 
vyro visame!

Vyrelis pradėjo nubost 
naminis darbas, 

Nes kas kitas yra 
besanti namie, 

Ir ka.s kitas paežiam 
viską dirbti. 

Taigi, vyras padare sutarti 
su savo paeziule,

Ir ka jai prižadėjo,
To negalėjau dažinote " 

nuo kaimynių,
Bet tiek dažinojau

Jog kada paeziule vela apėmė 
vadeles,

Tai vyrelis nepasirodinejo 
daugiau kiezine,

Ir nebosavo daugiau 
savo bobele,

Kaip turi vesti paredka 
kiezine.

Asz patariu pabandykite 
ii- jus moterėles toki būda, 

Jeigu turite panasziu 
vyreli namie!

i >Z*>Z**I*'*'Z**T*<Z*****Z**Z**Z**I**Z**Z*

MOTINA DIEVO
STEBUKLINGA
SZIDLAVOJE

*♦**♦**♦**♦**♦**♦♦*♦**♦**♦**♦♦*♦**♦**♦*
jQAUG žmonių yra girdėję 

apie Motina Dievo Stebuk
linga Szidlavoje. Kadangi asz 
užgimiau netoli Szidlavos, ir 
vienuolikos metu apleidau Lie
tuvos szaliale, bet apie invyku- 
si stebuklą Szidlavoje tai nie
kados negaliu pamirszti!

Buvo tai tai]), mano broliu
kas sirgo per trejus metus, bu
vo rankos ii' kojos sutrauktos, 
o mama ka nedaro, ii' prie gy
dytoju v«eže, visokius vaistus 
dare, bet viskas veltui buvo. 
Kada pasaulyje nerado ramy
bes pagelbės, ta’karta kreipėsi 
prie Dievo, buvo tai Szvente 
Užgimimas Paneles Szven- 
ezi ausies.

Motinėlė nuvežė broliuką in 
Szidlava apėjo keliais apie al
torių Molinos Dievo, pasimel
dė ir parsivežė namo. Ant ryto
jaus pasodino vaikeli darže 
kaip paprastai ir pati nuėjo 
dirbti. Broliukas staiga atsikė
lė, atsiliuosavo jam rankos ir 
kojos ir eme vaikszczioti tvir
tais žingsniais, taip rodos kad 
jis niekados nebūtu sirgęs.

Žmones isz viso kaimo bego 
ir stebėjosi is'z tokiu stebuklu, 
o moeziute su aszaromis Dievo 
Motinai dėkojo už iiszgydyma 
vaikelio.

Szidlava yra paezioje Že
maitijoje, nedidelis miestelis, 
turi labai gražia ir erdve kop- 
lyčzia. Koplyczia yra pastaty
ta toje viietoje kur Motina 
Dievo pasirodė piemeneliams. 
Altorius buna parengtas ant to 
akmenio kur Motina Dievo sto
vėjo, galima ir ta skryne ma
tyti koplylezioje kur kalvynai 
buvo sudeje bažnyczios doku
mentus, Miszaunus rubus ir 
paveiksią Motinos Dievo ir bu- 

'vo užkasė in žeme o bažnyczia 
buvo visiszkai panaikinę. Ne
labai toli kur buvo Kataliku 
bažnyczia. ant kalnelio prie di- 
delios puszes, kalvynai buvo 
pastate savo kirkia ir sugriebė 
Kataliku turtą ir visus Kata
likus eme versti priimti kalvy
nu tikėjimą. Aszaru dienosi bu
vo ta karta Žemaicziams, grau
džias aszaras liejo neteke savo 
numylėtos bažnytėlės.

Su laiku ant tos vietos kur 
buvo bažnyczia Kataliku, už
augo sziloji, pasidarė ganyklos 
ir per asztuonesdeszimt metu 
toje vietoje kur žmones Dieva 
garbino, tai are, sėjo, gyvulius 
ganė ir niekas jau apie Szidla
va nežinojo.

Bet, kada viena karta ma
žiems vaikeliams- ganantiems 
gyvulius ąpsireiszke Motina 
Dievo ant akmenio ir pareiszke 
kad ežia buvo kitados bažny
czia Dievo gaubei ir vėl turi bū
ti, ir nuo to laiko vėl Katalikai 
atgijo ir sziandiena jau turi 
gražaus muro bažnyczia ir di
dele koplyczia; nuo to laiko 
žmones kaip vanduo isz visu 
pusiu plusta in Szjdlava. mels
ti visokiu maloniu nuo Dievo 
Motinos ir 1906 mete isz Dievo 
malones ir man teko aplankyti 
Lietuvos szaliale, imtuose me
tuose kaip tik in szimta metu 
pirma karta buvo Ruso pavė
linta eiti vieszai su procesija.

Tasai malonus inspudis nie
kados turbūt neiszdils isz ma
no minties. Buvo tai szvente

Užgimimo Paneles Szvencziau- 
sios atlaidai, tęsęsi asztuonias 
dienas. Pirma diena, kelios ka- 
rali jos susitarusios iszejo su 
visa bažnyczios procesija; ke
liai visi iszpuoszti vainikais, 
gėlėms, kur procesija, turėjo 
eiti, kunigas eina po baldaki
mu, foliaus administrantai, dar 
toliaus mergaitės pasipuoszu- 
sios baltuose rūbuose su rutu 
vainikais ant gaivu, nesza gra
žiai papuošztus altorėlius Mo
tinos Dievo Saldžiausios Szir- 
dies. Dar toliaus, vėliavas ne
sza vyrai baltoms kamžoms 
pasipuosze. Žmonelių pilni kal
nai, pakalnės, vienį giesmes 
gieda kiti ražaneziu kalba, ki
ti knygas skaito ir linguoja, 
jurin bangos, visi traukia 
melsdamiesi liuku i Szidlavos. 
O kada iszejo isz puszino ant to 
kalnelio kur buvo kalvynu 
bažnyczia ir ant to kalnelio jau- 
penktas szimtmetis kaip stovi 
didele pušzis, ji yra liudytoja 
Szidlavos nelaimiu ir jos per
gales ir ji kiekvienam keleiviu 
kalba, liudija kad czionai Ka
talikai laimėjo pergale, ir ežia 
atėjusi procesija ant to kalne
lio, kunigas pasako pamokslą 
delko ežia, minios svieto eina.

Po pamokslui visi užgiedojo: 
“Sveika Panele stebukle 

pagarbinta, 
Žemaicziu žemėj malones 

szlovinta,
Lietuvoje ligi pažino kas 

tik tai Tave garbino.”
Ir taip giedodami ėjo in ko

plyczia o ežia ateinanezius pa
sitiko su varpu skambėjimu, 
buibnu muszimais ir taip giedo
dami visi suėjo in koplyiezia 
Stebuklingos Motinos Dievo.

Kaip malonu buvo tuo kar
tu būti Lietuvoje kada po ilgu 
priespaudos metu, Lietuvoj 
pradėjo laisves žvaigždele 
spindėti, kada galėjo Lietuviai 
Katalikai savo kalboje vieszai 
Dieva garbinti, kaip ta karta 
buuvo malonu lankytis Lietu
voje. Lietuva buvo vadinama 
szventa ir taip iszrode, beveik 
kiekviename kieme i 
kryžius, ant keliu, kryžkelių 
visur pristatyta kryžių kurie 
liudija žmonių dievotumą. 
Kiekviena Szesztadieni mer
gaites paipuoszdavo tuos kry
žius gražioms gėlėlėms, o 
szventadieni visi žmoneliai ei
na linksmi in bažnyczia ir de- 
kavoja Dievui už suteiktas 
jiems malones. Malonu inspudi 
manta, karta padare lankan- 
ties Lietuvoje, bet kada 1926 
mete paėmė Socialistu valdžia 
Lietuvos vaira in savo rankas, 
nulindo mano szirdis ir liūdni 
žodžiai dažnai veržėsi isz mano 
lupu.

O kad sugrysziu in savo szali 
gal aszarelems paplosiu, .gal 
jau nerasiu kryžių bažnycziu 
gal jau nerasiu tėvu tikybos, 
gal jau ant boeziu musu szven-

tykiu nekaltuose kraujuOšD 
Bolszevizmo eras plugdysii 
Bet, aeziu Dievo maloniai', iy 
aeziu Lietuvos kariuomenių 
moksleiviams.

“O Al ari ja! Motin Dievo ste

buklinga Szidlavojo! “Neap^ 
leisk ..Lietuvos, nedaleisk 'be* 
dieviams tas žemes valdyti už 
kurios laisve musu boeziai ir 
broleliai gausiai kraują liejo/1 
‘ ‘ Neapleisk Marija Lietuvoj 
jaunimo; neapleisk Marija nei. 
kaimo žmonelių, neapleisk 
rija visos Lietuvos. Lai než<uįs*; 
ta tikyba musu brangiu teve
liu! ' .— J. P.

-GAI.AS-

Istorija Apie . , , . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.

Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A. .

Ant Gavėnios

- ■ ..7. , ,v ■ -f

No. 198 Groinata arba 
musu Iszganytojaus Jezuso. ■ A’ ".'1 •’ <>1'4.'' ? 
Kristuso, peraszyta isz groma
to s rastos grabe musu Iszgany*. 
tojaus Jeruzolime 10c. \ U 

No. 201 Istorija apie Amži* 
na Žydą. Jo kelione po sw 
ir liudymas apie Jezu Km?1 
tu 20c.

No. 202 Novena, Ste.Įilil&ni' 

go Medaliko Dievo 
Garbei 15c. -v.

No. 194 Trumpas KnMriz, 
ma s pagal iszguldįjna Kuiį.; Pi*' 
liauskio, su nekarinis nąu^ih^ 
gaiš padejįin’ais'Aūc. J

No. 196 Stacijos’? arba^U? 
va rija’, 15e.

No. 197 Grhudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap^ 
mislinimo Kanczioš Viesz.ęĮ&įį' 
su Jezuso Kristuso. Kiiy^iiU-;

stovėjo reikalinga ant Gavėnios, pag^I'

senoviszka būda 15e., 
Nauja būda 25c. p'' ■

No. 203 Tretininkių Seraph
phiszkas officium 15c.

paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postai 
Money-orderi arba Biii 

dadeti 10 c. ekstra del prisiun* 
timo kasztu. Adresas 

malda knyge, graži knygol^ 
puikiai ir drueziai apdaryta* 
plonais kietais sukrinąis 
rais, auksuoti lapu kras2&&

Tiktai $4.00. * .
Saule Publishing Co. L 

Mahanoy City, Pa.

J
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Pirkie U. S. Bonus Sziabdlta!
-------------------------------------------------------- ■ —

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS | 
Viesz. Jėzaus ir 

. ., . MALDA .. <

Motinos Szvencz.;
Sapnas Motinos Ssrveti- 

cziausios, mieganežio*.

Batanijos, , bažnyčioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5»/2W

TIKTAI, 25 CW.
■ ■ i- U'A’-- i.N;
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ŽiniosVietines1
— Albinas P. Lapinskas, 

nuo 534 W. Spruce uly., kuris 
gydėsi Hamburg ligonbuteje, 
numirė pereita Subatos diena. 
Velionis gimė Mahanojuje. Pa
liko paczįa Ęlzbieta ir sunu 
Teodora mieste, savo motinėlė 
Konstancija Lapinskiene mies
te; seserį, fiplena, isz St. Louis, 
Mo., tris brolius; Juozą, Pater
son, N. J.; Edvardą, Miami, 
Fla., ir Kazimiera, Miners
ville. Laidot-uves invyks Pet- 
nyežios ryta, su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidos in parapi
jos kapines. Graborius K. Rėk
laitis laidos.

— Petnyczioj, Vasario Feb. 
15-ta diena, 6:30 valanda ryte, 
35 vyrukai iszvažiuos in Wil
kes-Barre, Pa., del dąktarisz- 
ko peržiurę j imo, kurie likos 
paszaukti del kariszko tarnys
tes. Žemiau paduodame vardus 
tu kurie apleis isz:

Shenandoah: Jos., Holden; 
Thomas Brozosky, Charles Pi- 
askowski, Elias Lattouf, Char
les St. Clair, Jos. Romovage, 
Paul Lazuk, Louis Mattu, Wm. 
Bubnis.
• Shenandoah Heights: • An
drew Demanchick, Wm. Gil
roy, Stanley Bokunewicz.

Lost Creek: Thomas Kilker, 
Joseph Bachike.
...Ringtown: Anthony7 Kelma- 
lis.'

Frackville: William Webb.
< Zion Grove: Ken. Rhoads.

' Gilberton: John Dixon, Wm. 
Delinsky.'

Oneida: Leonard Papson.
McAdoo : Joseph Walko, Mi

chael Kopic, Ralph Nicholas, 
Clarence Brown, Anthony 
Radchuk.
y; — Mykoląs Setkieviczius 
isz miesto, turėjo operacija Lo
cust Mt. ligoributeje.
.-Tamaqua: Bernard Mazur, 

Howard Frye, Donald Kelly, 
'Theodore Postupask.
■< Delano: Eugene Beers, Mel
vin Zimmerman, Raymond 
Kėrshetsky.

Barnesville: Glenn Leitzel.
-William Penn: Cyril Flan

nery. ■
Quakake: James Blew.
—- Sirgdamas nuo kokio tai 

\l.aiko, senas gyventojas Petras 
Bankieta, nuo 515 W. Centre 
uly;, pasimirė Panedelio ryta, 
pas savo žentą Prana ir dukte
re Jieva Perkauskus. Velionis 
gimė Lietuvoje. Paskutini kar
ta dirbo Maple Hill kasyklose. 
Jo pati Marcele mirė 1948 me
tuose. Paliko savo duktere Jie
va, .pati Prano Perkausko, 
inieste; ir 'broli Mykolą, She
nandoah. Laidojo Ketverge su 
atpiegomis Szv. Juozapo bažny
čioje, 9 yalanda ryte ir palai
dotas in Szv. Marijos kapines, 
.^įĮeriadoryj^. ( .Gra’boriai Ora- 
Vltz. laido jpT, <
...r— Subatoj pripuola Szv. 
Jnįįjanos,,ro . Tautines Vardi- 
Įft’es: Arminas. Ir ta diena pri
puola Lietuvos Nepriklauso-

. ... ’
Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola Szv. Donatos, o Tau
tines Vardines: Viltis. Ir ta 
diena : 1935 metuose Maskvoje 
nlire Vincas Mickeviczius, Lie- į 

?tuvos darbininku vadas ir 'žv- 
lįūiuš raszytojas; 1801 m., gimė 
'Žęrįiaitijos vyskupas ir Lietu
vos raszytojas Motiejus Valan
čius.

Nuslydo Daržas Pasiskaitymo Knygeles

South San Francisco mies
te, Californijoje, Robert 
Mayerson atsikėlė viena 
gražu ryta ir savo daržo ne
rado.

Lietus ir vanduo nunesze

jo darža ir garadžiu nuo stu- 
bos.

Lietus ir patvinusios upes 
yra padariusios baisiau 
daug iszkados visuose tuose 
miestuose.

— Utarninke pripuola Szv. 
Simeono, o Tautines Vardines: 
Ruszkalis. Ir ta diena: 1926 m., 
mainieriu straikos užsibaigė ir 
mainieriai gryžo in savo dar
bus, susitarimas buvo slaptai 
sudarytas Philadelphia, Pa.; 
1915 m., Vokiecziai per pirmu
tini pasaulini kara su savo sub- 
marinais, povandeniniais ka- 
rįszkais laivais užkirto Angli
jos laivams kelia in Anglija.

15-TAS .
BANKIERIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis yra ženotas bet neturi 
vaiku. Jis su tais pasivogtais 
ar'pasisavintais pinigais nusi
pirko daug szeru in American 
Telephone ir Telegraph kom
panija, bet kai tie szerai eme 
kristi jis iszsigando ir visus 
pardavė, prakiszdamas ketu
ris szimtus ir dvideszijnts pen
kis dolerius.

RENGIA ANTRAS
SAVO LAIDOTUVES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvęs ūkininkas sako kad jis 
yra pasisamdęs szeszios de
szimts asztuoniu asmenų or- 
kiestra, isz Cleve^nd, Ohio, 
kad orkie^tra grajytu . per jo 
szermenis.

“Tai bus nemažas szumas,“ 
jis sako.

Pernai jis praleido daugiau 
kaip penkio'ika tukstaneziu 
doleriu ant savo szermenu, kad 
jis sake kad jis nenori būti 
pakavotas kaip kokis szuva.

Jis teipgi sako kad jis nori 
kaip nors praleisti septynibs 
deszimts penkis tukstanezius 
doleriu pirm negu jis pasimirs, 
kad jo gimines negalėtu jo pi
nigais džiaugtis.

Dabar jis rengia savo antras 
szermenis, nes jis sako kad jis 
pernai savo szermenis labai 
gražiai praleido. Jis dabar sa
ko kad jis yra tikras kad jo 
antros szermenys invyks Bir
želio (June) asztunta diena. Ir 
tada bus tikras “szumas.“

^Pirkie U. S. Bonus!

CZEKAI PASMER
KIA PENKIS

LONDON, ANGLIJA. — 
Czekoslovakijos Komunistisz- 
ka valdžia yra mirties bausme 
pasmerkus penkis už sznipine- 
jima del Amerikos.

Visi penki buvo mirties 
bausmepasm erkti Sausio Jan. 
dvylikta diena. Ju vardai; Jan 
Josek, Emanuel Rendi, Jaros
lav Dvorak, Josef Liska ir Pe
ter Cezek. Trys kiti buvo nu
teisti ant sunkaus darbo iki gy
vos galvos.

Per kelis menesius Czeko
slovakijos Komunistiszka val
džia yra nugalabinus szimta 
trisdeszimts ir iki gyvos galvos 
ka ejiman pasmerkus dar dau
giau už neva-neisztikimybe 
tam krasztui.

Beveik visus tuos nelaimin
gus žmones ta valdžia yra in- 
tarus už darbuojantis del Ame
rikos už Amerikos dolerius.

Matyti kad Czekoslovakijos 
Komunistiszka valdžia visur 
szeszelius mato ir tu szeszeliu 
bijosi kai tik Amerikos vardas 
yra paminėtas.

PER DIDELE
BAUSME

WASHINGTON, D. C. — 
Senato Komisija del prisiren
gimo in kara intaria Armijos 
Sztaba už per asztrius nubau
dimus tu kareiviu Korėjoje, 
kurie mažai prasikalsta.

Szitos komisijos pirminin
kas, Senatorius Lyndon B. 
Johnson priparode, kad Armi
ja už visa maža prasikaltima 
nubaudžia kareivi ir priver- 
czia ji pasi'ikti szeszios de
szimts dienu daugiau ant ka
ro lauko, kai ateina jau jo lai
kas važiuoti namo.

Armijos Sztabas labai grei
tai iszkasavojo tokias bausmes 
kai tik szitas Senatorius vie- 
szai paskelbė ka armija daro.

Tai Už Dyka

Gros'rninkas užtinka kro- 
me savo klarka siauezenti su 
jo duktere ir užpykęs pa- 
szauke: Ar tai asz tau už tai 
turiu taip brangiai mokėt?

Klarkas —- Ne, gzradejau!
Už tai jokios algos ne noriu! ,

i

V • TAX INCLUDED
WITH A LAMP BULB COUPON

BULBS
3. 60 WATT 
4-100 WAT r

Look for Reddy's Bargain Bag on your dealer's counters. It's a real 
bargain in a day when bargains.are hard to find. You get 7 bulbs — in 
the sizes you use most — for 18c less than their regular price. Stock up 
now with a supply of right-size bulbs to fill those empty sockets around 
your home. Get one or more of Reddy's Bargain Bags from your 
neighborhood dealer.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

BUVĘS ant Pekios deszhnts szesziu PROFESORIUS
dienu plaukimo atostogų. 1 v

GUBERNATORIUS ■ ..... .................. .... UZSIMUSZE

Pasigėrės Važiavo, 
Suaresztuotas

BIRMINGHAM, ALA. — 
Buvęs Alabama valstijos gu
bernatorius, James E. “Big 
Jim” Folsom, buvo suaresz
tuotas kai jis automobiliu vai
ravo pasigėrės.

Jis buvo paleistas ant pen
kių szimtu doleriu kaucijos. 
Policijantai ji kalėjime sulai
kė kelias valandas kad jis isz- 
sipagiriotu.

Szeszi valstijos policijantai 
ji atvede in policijos ofisus. 
Bet policijos virszininkai laik- j 
rasztininkams neiszdave kaip 
ir kur jis buvo suimtas ir su-i 
aresztubtas.

Szitas buvęs gubernatorius 
buvo syki iszsireiszkes kad del 
pusrycziu vienas dalykas ge
resnis ir gardesnis už kelis 
stiklus alaus, tai pantuke gero 
sznapso.

JIESZKOJO BOMBOS

. Visi Ant Laivo
Iszsigando

NEW YORK, N. Y. — Trys 
szimtai vyru jieszkojo nuo vir- 
szaus ligi apaezios puosznaus 
Independence laivo bombos, 
apie kuria buvo praneszes ne
žinomas žmogus per telefoną.

Bet pasirodė kad nieko pa
na szau s tenai nebuvo. Jau ke
letą kartu tokie gandai buvo 
pasklidę kad sprogstanezios 
bombos yra pašieptos didžiuo
se laivuose.

Visur iszjięszkoje tos pa
slėptos bombos ir nesuradę, jie 
iszplauke isz New York uosto

LAKŪNAS
NUŽUDYTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tu. Jo ofisas ji szauke per tele
foną. Negalėdamas ji priszauk- 
ti, tas ofisas paszauke jo moti
na, Ponia Arakse Hartunian. 
Ir ji negalėjo savo sunaus pri- 
szaukti. Jos duktė ir vienas gi
minaitis nuvažiavo in miestą ir 
gaudami rakta isz savininko 
jiedu inejo in jo kambarį ir ra
do ji negyva.

Kiti randauninkai tuose na
muose policijantams pasakė I 
kad jie buvo girdeje bildesį 
Petnyczioj, bet kai niekas ne
atsake in jo te'e"cna jie nieko 
daugiau nedare ir užmirszo 
apie tai. x

NEWARK UŽDARY
TAS EROPLANAMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

“Z! sz pamecziau viena inži- 
na. ’ ’

Jie jam greitai atsake: 
“Cryszk kuo greieziausia, vi
sos vietos tai! prirengtos ir ati
darytos nusileisti.“

Bet lakūnas nesuspėjo ta sa
vo erop’ana pasukti atgal, nes 
jis jau krito žemyn. Jis greitai 
nusikratė savo didžiu gazolino 
tanku, nes jau mate kad jis ne
gales ta eroplana suvaldyti. 
Gazolinas is’sipyle ant stogu.

Kad tik kiški, tas eroplarias 
butu pataikęs in naszlaitnami, 
kur szeszios deszimts naszlai- 
cziu miegojo. Tada jis atsimu
šė in “Apartment” namus, 
kur jis sustojo ir užsidegė.

NEW YORK, N. Y. — Tei
siu advokatas, profesorius pa
liko savo szeimyna apraudoti 
jo duktes pasimirima ir pats 
iszszoko per langa nuo ketvir
to augs:to ir užsimusze.

Policijantai rado Profeso
riaus Paul D. Kaufman lavona 
ant ulyczios. Jis buvo penkios 
deszimts trijų metu amžiaus ir 
mokytojavo in New York Uni
versitetą.

MAYORAS
SUARESZTUOTAS

UŽSIMOKĖJO

BEADM0NT, CA1IF. — 
Szlto miesto Mayoras buvo pa
trauktas in teismą ir turėjo už
simokėti penkios deszimts do
leriu baudos.

Mayoras M. P. Hamilton isz 
Beaumont miestelio, priėmė sa
vo ofisuose laikrasztininka, 
trisdeszimts trijų metu am
žiaus J ames Jaeger.

Jis su juo pasiszneko ir su
sipyko ir ji paprasze iszeiti isz 
jo kambario. Kai jiedu iszejo 
isz Mayoro ofiso, Mayoras ant 
jo užsipuolė ir ji apdaužė, nu- 
lauždamas jam viena pirszta.

Laikrasztininkas sako kad 
Fonui Mayorui baisiai nepati
ko ka jis buvo paraszes apie 
vieno politikieriaus pasitrau
kimą isz vienos komisijos, ku
rioje jis buvo komisijonierius.

Mayora, nors pykdamas ir 
pagieža grieždamas buvo pri
verstas užsimokėti penkios de- 
srimts doleriu.

Skaitykit “Saule”

Trys Istorijos
, Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka .Maluna,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais 5

160 Puslapiu j
8 col. ilgio, 5% col. ploczio < 
Iszaiszkina 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 į 

Saule Publishing Co., >

Mananoy City, Pa.,U.S.A. >

3A - B - CELA^U 
arba pradžia | 

SKAITYMO ■: 
...ir...

RASZYMO ;i

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

(H "NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 

| ’ Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts 

Saule Publishing Co., 
filahanoy City, Pa. - - U. S. A

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

. 4-»■****H-******><-*♦’*• M-4-*■ 4 
: L. TRASKAUSKAS j 
* ----- *

j 5 LIETUVISZKAS J 
į GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. J 

i J Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
i :: Reikalams :: *
* _____ *
J 535 WEST CENTRE STREET » 
£ Telefonas Nr. 78 «
* MAHANOY CITY, PENNA.

^Pirkie U. S. Bonus!




