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Komunis. Jiegos Isztemptos
Isz Amerikosi Susisiekimo Centras

DARBININKAI
PRALAIMĖJO

PLYMOUTH MEETING, PA. 
— Linear gurno kompanijos 
darbininkai sustraikavo ir ne
sutiko su kompanijos pasiuli- 
nimu derintis.

Už keliu dienu kompanijos 
sanvininkai visiems straikuo- 
jantiems darbininkams pasiun
tė trumpa laiszkuti, kuriame 
buvo jiems duota žinoti, kad 
fabrikas nuo szios dienos už
darytas ir jau daugiau neatsi
darys, nes jis yra ant parda
vimo.

Dabar visi du szimtai dvide- 
szimts darbininku neteko dar
bo.

Kompanijos Prezidentas A. i 
W. Swartz sako kad kompani-1 
ja dar vis laikys atdara fabri
ką Philadelphijoje, bet kad szi
tas fabrikas in Plymouth Meet
ing iszeina isz biznio. Jis sako 
kad jo kompanija dabar par
duoda ne tik ta fabriką, bet ir 
visa ta žeme. Isztikimi darbi
ninkai gales kreiptis in Phila- 
delphijos fabriką 
kiti turės jau kur 
darbo jieszkotis.

Straikuojantieji
niekados nesitikėjo kad kas 
panaszaus atsitiks ir už tai jie 
taip drąsiai straikavo ir taip 
spreczinosi kai kompanijos at
stovai norėjo derintis. Dabar 
nėra derybų, nėra streiku, 
nėra darbu.

darbo, bet 
kitur sau

darbininkai

ir

POLITIKIERIUS
PASZAUTAS

Stengiasi Viską Už
sitepti; Mergina 

Invelta

PHILADELPHIA, PA. — 
Buvęs Republikonu Partijos 
pirmininkas Philadelphijoje, 
William F. Meade, buvo pa- 
szautas mažame Minerva 
vieszbutyje, hotelyje ant de- 
szimtos ir Appletree ulycziu.

Jis buvo ant tiek sužeistas, 
kad jam reikėjo kraujo duoti 
ligoninėje. Jis buvo greitai isz 
to vieszbuczio iszvesztas, dak
taro aprūpintas ir paskui in li
gonine nugabentas. Ir viskas 
buvo t^p tykiai, taip slaptai 
padaryta, kad niekas nieko ne
žinotu. Policija nieko apie tai 
nesupinojo net per dvylika va
landų. "

Keturios deszimts septynių 
metu amžiaus William F. 
Meade, kuris dabar yra Taksu 
Prižiūrėtojas sako kad jis bu
vo biski apdraskytas nuo sudu
žusio lango, prie kurio jis sede- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vaszingtone, Major Geor
ge McNally, vyriausias kari
ninkas susisiekimams Prezi
dento Sztabui, ežia sėdi prie 
visu tu invairiu susisieki
mams intaisu, kurie yra in
vest! ant Prezidento Truma- 
no traukinio.

Trumano szitas naujas 
traukinys kasztavo $119,354. 
Jame randasi radijas, radio-

telefonas, radijo-paveikslu- 
traukiama maszina, radijo- 
raszomoji maszinele, radijo 
susisiekimas su visais kitais 
karais ant to traukinio ir 
daug kitu susisiekimui rei
kalingu intaisu.

Kito tokio traukinio ant 
szio svieto vargiai kur rasi
me.

TEISMAS ISZTEISI- -b wx ®
NA ŽMOGŽUDE Del KOVCJOS K^FO

ji nuszovė

ST. LOUIS, MO.- Teismas 
iszteisino ir paleidi jauna mo- 
teriszke, Betty Lop Tracy, kai 
ji prisipažino kad 
savo apyseni vyra

Graži ir neszpetia’eroplanu 
tarnaite, Betty l.ou Tracey 
teisme aiszkinosi lad jos ke
turios deszimts trijų metu am
žiaus vyras grasini ja užrhusz- 
ti. J i yra tik dvidf szimts metu

buvo Law

o du

Nukenczia

K O LĖKT ORTU S 
PRALEIDO DAU

GIAU PINIGU

Negu Uždirbo

WASHINGTON, D. C. — 
Kongreso tardymo komisija 
dažinojo apie viena taksu ko
lektorių New York mieste, ku
ris dvideszimts szeszis tuks- 
tanezius doleriu daugiau pra
leido in metus, negu jis uždir
bo. Ir jis nesako isz kur jis tiek 
pinigu gavo ir kaip jo žmona 
gali neszioti tokius brangius 
“Mink” kailinius.

Kitas tokis vaizbos darbi
ninkas pamirszo pasakyti kad 
jis keliose bankose turi pasi
samdęs baksus kuriuose jis lai-! 
ko daug pinigu, treczias tyli' 
kai yra užklaustas apie papir-' 
kimus ir kyszius. Treczias bu-! 
vo vaizbos tuojaus pravarytas.'

Dar ir keli kiti mažesni tu-j 
zai bus suaresztuoti, pirm negu
valdžia ims nagan tikrai dide- . TITMAIOPII TIK ID i' 
liūs tuzus, kurie laiko augsztas * vJIVIvlmLIU d IK i 
vietas valdžios iždo prižiureji- TROKAS SUSIKŪLĖ j 
me.

Buvęs Vidaus Iždo Komisi- 
jonierius Joseph D. Nunan, da- j 
bar yra tardomas. Jis intartas 
už priėmimą dideliu kysziu 
“pamirszti” apie bagoeziu I 
taksas, ir kitiems tas taksas su- i 
mažinti.

nas vagis, su-pftsivogtu auto
mobiliu, per pusvalandi apvo
gė net keturis sztorus.

1 Jis gavo szimta szesziolika 
! doleriu ir paspruko, nors apie 
i szimtas policijantu jo jieszko- 
j°.

Bet jis baisia klaida padare, 
kai jis viename saliune tuos 
smulkesnius pinigus, kurie bu-! 
vo daugiausiai dolerines bu- 
maszkos, iszsimains viename 
saliune in stambesnius pini
gus, ir paskui nuėjo in banka ir 
tenai indejo ant savo vardo! 
szimta doleriu.

Pohcijantai ėjo per saliunusi 
jieszkodami to vagies, ir vie
nas sahuninkas jiems pasakė 
kad vienas jaunas vyrukas tu
rėjo daug doleriniu bumaszku 
ir jas pas ji iszsimaine ant di
desniu pinigu.

Sugautas prie bankos, jis po- 
licijantams pasakė kad jis yra 
dvideszimts vieno meto am
žiaus William Kershaw ir prie j 
visu tu vagyszcziu prisipažino, i

amžiaus.
Nužudytas vyra; 

rence E. Keil, kur:; bufp ir 
pirmiau ženotas ii 
jaunu vaikucziu.

Ezita jauna ir graži n^terele 
aiszkinosi kad j 
intarinejo kad j 
rais užsideda ir 
žudyti. Ji sako i 
gauti divorsa nn 
ir su ja apsižen; 
dažinojo kad ji i 
rais užsideda, ji 
ja nudes. Ji saj 
sake gautreo^ 
ta jo rer^^^ 
automoo*™^™ 
szuvius stac« 
tas kriukis. W

Ir teismas- jai

s j a

Japonai Uždraudžia Paszpor- 
tus In Rusija; Generolas Van 
Fleet Sako KadRusija Daug Ka
riszko Tavoro Yra Pasiuntus In 
KorejaNegu Amerika; Mergina 
Nužudė Meiluži, St. Louis, Mo.

Sanžine Laimėjo

KETURI

Negalima J

CHICAGO, ILL., IB 
žmones taip sudegfe'ą® 
liaus gaisre, kad vi$g 
buvo galima ju pažiiįl™ 
tomobilius pravažiavo J 
szviesa, atsimusze in til 
siverte ir užsidegė ira 
Park.
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Yugoslav! jos-M 
Intartia Sovięfii 

. ~ is*'

Anthony Leonido, biednas 
jaunas tėvas, kuris savo 
pirsztu neteko prie fabriko 
maszinos, buvo susitaręs su 
kitais razb&ininkais apvogti 
viena sztora. Tie razbainin- 
kai jam padavė szautuva. 
Viskas buvo sutvarkyta ap
vogti viena sztora Brookly- 
ne. Bet Anthony Leonido ne
galėjo savo sanžine nutildy
ti, ir vietoj ėjus ta sztora 
apvogti, jis nuejos su savo 
szautuvu stacziai pas polici
ja ir viską paaiszkino.

Vienas Užmusztas 
Nelaimėje

N.
metu I

J

BELGRADE,
VIJA. — Yugoslav^da 
Marshal Tito sako .ka^Lx 
Rusija dabar laiko $ 
kaip penkiolika milima 
laisvių, kuriuos ji; prft 
dirbti kariszkus dąrljįuj 
jimuose. Jis pasmerks® 
purvina ir melaginga-*! 
ganda priesz YugosliW; 
Maskvos, bet greitai,;^

■era.
,etu

'giau

UŽDRAUDŽIA PI-
1LIECZIAMS VAŽIUO

TI IN RUSIJA
įfęzia 
kale-
vietų
■opa

isz

GREITAS VAGIS

Apvogė 4 Sztorus

Sugautas Prie Bankos

OVERBROOK, PA. — Vie-

KORĖJA. -— Generolas Van Fleet sa
ko, kad Kiniecziu ir Raudonųjų Koriecziu 
pareikalavimai del Korėjos karo yrą tokie 
dideli, kad visa Rusijos pramone baisiai 
nukenczia. Jis sako, kad del Korėjos ka
ro Sovietai yra priversti apleisti kitus fron
tus ir negali pultis ant kitu krasztu, ku
riuos jie ketino pernai ar nors szimet užmti.

Jis sako, kad jeigu visi taikos ir pa
liaubų posėdžiai ir susitarimai pakriktu, tai 
Tautu San junga labai daug laimėtu.

Szitas Asztuntos Armijos Komandorius 
laikrasztininkams yra pasakęs:

“Korėjos Karas baisiai daug kasztuoja 
Rusijai ir baisiai pakerta jos pramones 
jiegos. Dabar, kai Korėjoje karas 
siauezia, Sovietai negali ant kitu krasz
tu pultis, nes didžiausia dalis visos So
vietu pramones dabar eina in Korėja.”
Žinodami, kaip Korėjos karas pakerta 

Sovietu jiegas, mes galime tai pasinaudoti 
ir pastatyti Sovietams savotiszkus pareika
lavimus ant kitu frontu. Jie bus privers
ti—taip sako szitas Generolas.

TOKYO, JAPONIJA. — Ja
ponijos valdžia uždraudė visus 
paszportus savo pilieeziu in 
Rusija,

Daktaras Ikuo Oyama buvo Į 
pasirengęs važiuoti in Rusija I sykius 

! pasiimti apie dvideszimts pen- 
' kiu tukstaneziu doleriu vertes j

NEW BRUNSWICK,
— Trisdeszimts szesziu
Harry L. Stryker isz Keyport į kad baisi klaida' į 

’ žmonijos gaujas-prie;
Pats YugoslavijOs <

ras Tito yra daug syk^ĮHntar- garbes pažymėjimu nuo paties 
tas paezios Amerikos '-Jrad jis Stalino už pasidarbavimo 1951 
laiko daug kariszku belaisviu' metuose.

.dure.
lyginti

.žiosbuvo ant sykio užmusztas, kai
automobilius kuriame jis va
žiavo susikūlė su troku, sunk
vežimiu in Raritan Township, i

Stryker buvo to trenksmo,
iszmestas isz automobiliaus ant \ ir juos priverezia dirbt^arisz- i Szitas Daktaras sako kad

Bet to automobi- kus darbus be jokio auginį- ■ szitokis valdžios nusistatymas 
yra ne vien tik gryna kvailybe, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ulyczios.
liaus draiverys, trisdeszimts mo.

(Tasa Ant 4 Puslapio) vadina pecziu juodu.

remie

. Czia iszrodo kad Juodas
_____ 2__ 2_ -1--u • f

Generolas Van Fleet sako, kad Rusija 
daug daugiau kariszko tavoro yra pasiun- 
in Korėja negu Amerika, ir ji turi kelis 

mažiau to tavoro negu mes.

sako kad Tautu San junga ir ypa- 
Amerika daug daugiau kareiviu ne- 
ant karo fronto, jeigu vėl butu pra- 
atvirtas karas Korėjoje, bet, jis sa-

Jis 
tingai 
tektų 
dėtas
ko tokis atviras ir platus karas baisiai daug

• (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Prezidentas Trumanas 'bai

gia raszyti knyga, užvardinta 
“Ponas Prezidentas.” Pirm 
negu knyga yra spaudai pa
duota, jau tikrai žinoma kad 
daugiau kaip penkios deszimts 
penki milijonai žmonių ta kny
ga skaitys. Reader’s Digest 
žurnalas, trumpai ta knyga 
iszspauzdins penkiolika kalbo
mis in dvideszimts septynias 
atskiras laidas. Ar ta knyga 
bus verta tokio plataus skaity
mo ar ne, mes nežinome, nes jos 
dar neskaitome.

Dauguma 'biznierių, tikisi 
kad biznis 'bus geras -per Vely
kas. Vėlyvos Velykos reiszkia 
bus sziltesnis oras, ir .tai reisz
kia reikės jau pavasariniu dra
bužiu.

PREZIDENTAS
IR RINKIMAI

Adams vii-proz.idoiitu. Tie- 
ežiu kartu iVashingtonas atsi
sakė kandidatuoti.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

užlicku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis)

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas

Del taksu daugiau .žmonių 
tampa melagiais negu del auk
so ar turto.

Teisėjas Medina, kuris pa- 
. smerke tuos vienuolika Komu

nistu, dabar turi policijos ir 
slaptos policijos agentu sargy
ba apie save diena, ir nakti. Jis 
gavo kelis jo gyvastį grasinan- 

, ežius laiszkus nuo Komunistu.

Nemokytas žmogus daug 
gteieziau ir visai už dyka mo
kyta žmogui 'pamokins.

Dideli ‘biznieriai, norėdami 
koki dideli (bizni padaryti, 
daug ka parduoti ar pirktis 
New York mieste, iszvažiuoja 
isz miesto sykiu, parduoda ar 
nusiperka ir paskui gryszta.in 
New York miestą. Jie szitaip 
darydami iszvengia New York 
valstijos dideliu taksu. Du to
kie biznieriai, ana sanvaite, no
rėdami npt trijų milijonu dole
riu bizni užbaigti, pasisamdė 
taxi-cab, iszvažiavo isz New 
York miesto, per Holland Tun
nell in Jersey valstija, kur jie 
paprasze draiveriui sustoti. 
Vienas kitam sake, asz tąu da
bar parduodu tris mili jonu do
leriu vertes szeru; antras sake, 

. .. sztai mano czekis už tris mili
jonus doleriu. Paskui jiedu 

... draiveriui pasakė gry'szti in 
New York miestą. Nabagas 
draiverys, įiesuprandamas kas 
ežia darosi, liūdnai palingavo 
galva, sakydamas sau kad jie 
protiszkai szuketi.

Revolveriu pardavimas yra 
valstijos ir valdžios instatymu 
uždraustas Amerikoje. Bet 
viena, kompanija iii San,Ga- 
briel, Californijoje, garsina 
žurnaluose kad ji bet kam pri
sius revolveri, Jeigu’tik pini
gus jai prisiusite. Ir tas garsi
nimas yra net in Arnaiikos Įbe
gi jonu žurnalą!.

Iszrodo, kad szia vasara val
džia paskirs daug daugiau 
plieno ir kitos geležies automo
biliu fabrikams del nauju auto
mobiliu, ir jau dabar galima 
gauti pabaltinti automobiliaus 
guminiai ratai, tajeriai.

Paprastas žmogelis negali 
atskirti valdžios taksas nuo 
teismo baudos; tik toks gal yra 
skirtumas, kad teismas leng
viau nubaudžia..

Valdžia yra ‘brangi draugys
te, kuri už dyka maitina, -pra
sikaltėlius ir baudžia su takso
mis gerus savo narius.

Pypkes Durnai

Asz Pražuvau

Jaunimas dabar turi ruosztis 
in gyvenimą, būti teisingas, 
sveikas ir turtingas, kad galė
tu savo taksas užsimokėti.

Viena eroplanu kompanija 
dabai' yra traukiama in teismą. 
Kai vienas tos kompanijos 
eroplanas nukrito ir sudužo ne
toli nuo Elizabeth miesto, New 
Jersey valstijoje, kompanija 
greitai pasamdė daug daktaru, 
kurie tVczia sužeistųjų žaizdas' 
sumažino ant savo raportu, 
kad kompanijai nereikėtų tiek 
daug iszmoketi. Dabar daug tu 
sužeistųjų skundžia ta kompa
nija.

Asz vyrelis pražuvau, 
Kam asz senas ženijaus.
Oi, oi, o j oi, oi,
Kam asz senas ženijaus!
Mano pati vaika turi, 
Bet su manim ji neguli.
Oi, oi pražuvau,
Kam asz jauna paėmiau!

Ana geria, uliayoja
Ir su kitais bambiliuoja.

Oi, oi, pražuvau,
Kad toks kvailas asz buvau!

Ana szilkais vis dabinas — 
Man nabagui kiapras klynas, 
Oi, oi pražuvau!
Kad asz jaunas nevedžiau.
Pati jauna geidžia vyre, 
Prisiglausti, buczkio szczyro.

Oi, oi. pražuvau
Kam asz meile iszgurau!
Mano p^pke — tai patieka;
Boba liesti bijau grieko.
Oi, bi, pražuvau, 
Kam asz senas ženijaus.

Ateinanti rudeni Suv. Vais- j 
tiju prezidentas bus renkamas. 
Vice-prezidentas, kuris y ra Se
nato vadovaujantis aficierius, 
paežiu laiku renkamas.

Prezidento rinkimai puola 
kas, keturis metus Lapkri-czio 
menesi, pirmame' antra-dieny- 
je po pirmu pirmadieniu. Ta 
pati menesi lygiu metu, Atsto
vo Buto nariai renkami ir be
veik treczia. dalis senatorių, 
valstijų ir aipskricziu aficie- 
riai. Atskirti, vietinius' rinki
mus nuo valstiszku ir federa- 
liszku, jie laikyti kas dviejais 
nelygiais metais.

Pirm balsavimo, 'balsuotojas 
daug girdi apie kandidatus ku
rie bus nominuoti.! Ir kuomet 
ima pirma balsavimo žingsni 
jau žinos kandidato iiatvirti- 
n imas.

Beveik visos valstijos turi 
koki nors balsavimo reikalavi- 
ma. Tikslas to, yra. surasti ar 
balsuotojas turi teise balsuoti 
ir sulaikyti neteisingus žmones 
nuo balsavimo in daugiams 
kaip! viena vieta.

Konstitucija, duoda, balsavi
mo teises kiekvienai valstijai. 
Todėl sunku sutrunipint inval
idus 'balsavimo reikalavimus. 
Wysose valstijose balsuotojas 
turi būti dvideszimts vienu me
tu amžiaus. Beveik visos vals
tijos taipgi reikalauja, kad bal
suotojai butu piliecziai. To-! 
liaus reikalauja paskirto la'iko’ 
buvimą valstijoj, nuo trijug 
menesiu iki dvieju .metu, iij 
mieste, nuo vienos dienos ilyJ 
vienu metu.

Prasikaltėliai, ubagai ir£ 
pilno proto žmones muJfl 
t not i.

K11 ome t 'ba I s u < i (o jas^BB 
gistruoja turi (paduoti vrt^B 
senumą, gyvenimo vieta, kaH 
ilgai gyveno valstijoj ir rink® 
mu distrikta. 1

Rinkimu dienoj, balsuotojai 
turi eiti in balsavimo vieta sa-| 
vo distrikte. Rinkimu vietos] 
yra patogiose vietose ir visi*^ 
patogumai teikt i ‘balsuotojams. 
Rinkimu ofise yra rasztininkas 
kuris užra.szo balsuotojo,vardu. I. 
ir adresu, ir gali sužinot ar tin- 1 
kainai užsirėgist raves ir ar ga-j| 
Ii balsuoti. Jeigu gali Ibalsuotilj 
jam (balsavimo bilietas paduo^R 
tas, pasiėmęs ta'bilietą nueina^ 
in tam tikra budele, kambarii® 
užpakalyj kur privatiszkai ga-B 
Ii iszĮpildyti. Jeigu negerai isz-;* 
pildo gali gauti antra ir net 4

lietuvos
Generolnio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Augaitis Eduardas, isz Kel

mini u-Pad elumbiszkio kaimo, 
Marijanipioles apskriezio.

Bakszysj Jurgis.
Czep.kaipkas, Antanas ir 

Čzepkausl$iite-Lukowska, Ste
fanija isz hikszcziu ar Milei- 
kiu k., Cządskes v., Kaimo ap.

Gegužiute - Mockevicziene, 
Mikalina sz Bracziuliu k., Sei
riju parai}.

Izdonayiczius, Benediktas, 
isz plikszįdo k., Laukuvos, vi., 
Tauragės ap.

Kanczauskas, Jonas ir Sta- 
siys.

Macijauskaite, Katre'ir vy
ras Juozas kurio pavarde neži
noma, kilę isz Trakėnu dv., 
Kalvarijos v., Marijampolės 
ap..

.Norvaisza, Antanas isz Ru- 
daiėziu k., Laukuvos v., Rasei
nių a p.

Paulauskiene - Venckute Ro
zalija, isz Viekszniu parap.

Vaitkus, Antanas, Bladaa ir 
Jonas, isz Birietiszkiu k., 
SzMfcmu v.
j^Blman, Adolfas-! (svaidos

®kas. .Jurgis, isz A.
K, Kauno ap.
B&mii (limiiies Adol- 
K* mirusio 1950 m., 

d., Bronx N. Y.
■> 1895 m., Kedai- 

Birbini kaime.
Lietuvoje, 

‘ " Sz‘

SB^iauda ).
W arba apie juos 

Maloniai praszomi 
Bf • ('onsijlate (lene- 
Barnia 41 W. 82nd St.

Fraenkel, Ferdinand, Lud
milla, New York N. Y. — Fren
kelis, Eugenijus, Valley ‘Cot
tage, N. Y. — Goettel, Daniel, 
Hella, Mansfield, Ohio. — 
Hein, Jakobine, Gustav, Wan
da, Baltimore, Md. — Hepp
ner, Meta, Gustav, Erich, in 
Mansfield, Ohio. — Lemke, 
Hpinrich, Scholastika, Georg, 
Benita, Erie, Pa. —, Lileikis, 
Jonas, Uolumbus, Ohio. — 
Mauritz, Kurt, Kaethe, Karl- 
Heinz, Helmut, Reinhold, El
gin, Ill. — Meier, Otto, Marie, 
Helene, Alfred, Wilhelm A. in 
Enfield, Conn. — Mueller, Karl 

, Aniele, Ludwig, Irene, Fried
rich, Torrington, Conn. ■—■
Pohlmann, Oskar, Stasia, ir 
Horst in New York, N. Y. — 
Ruschas, Walter, College Point 
N. Y. — Schell, Martha M., 
Gustav, Paterson, N. Y. — 
Schimmelgennig, Adele, West
field, Mass. — Schulz, Gustav, 
Augusta. L., Gustav E., Ger
trud, Helmut, Bedford, Ohio. 
— Sperber: Alfred, Hulda, Al
fred, Hilde, Dieter, Buffalo, N. 
F. — Szillus, Ernst, Brooklyn, 
N. Y. — Trimakas, Olga, Sta
nislaus, Kirstoji, Garden .City, 
Mich. — BALF Centras.

Praszo garantijos:' (German

'Schmidt’as gim. 1913 m., Ge
gužes 4 d. Fabriko darbinin
kas. Adresas: Schweinfurt, 
Krūmine Gasse 16, Germany.

Mažas vaikas gauna muszti; 
užaugės turi taksas mokėti.

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

^Pirkie U. S. Bonus!

treczia.
. Dideliuose miestuose balsa
vimo maszinos vartotos. Jos 
panaszios in pinigu registrus. 
Ji yra taip padaryta kad gali
ma balsuoti tik del vieno kan
didato kiekvienoj vietoj ir tik 
tada kuomet vieta kur maszina

nzo
jas Jonas Waller, 

So. Boston, Mass
f Gerbiama. “Saules” Redak- 
pij^ Prisiuncziu prenumerata 
!už IjSaules” laikraszti už du 
irnefU nes man jusu lakrasztis 
iaįm patinka!

NOW

Buy^Bonds

W^Pirkie U. S. Bonus!

JUOKAI

|žilo Nuo Rupesties
——■

"Vyrelis atveda balta pū
ti in gyvenimą, kur buvo 
įMnta apie szunc dingima. 
(Vyrelis — Sztai poniutes 
Rtilis. Radau ir jum atve-

KATALOGAS 
KNYGŲ

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
, Viesz. Jėzaus ir

S . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
\ Sapnas Motinos • Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj-

I Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

' Prezidento alga. yra. $100,000 
iii metus. Apart asmeniszkos 
algos prezidentas aprūpintas 
gyveninio vieta, egzekutyviais 
ofisais ir kitais aprūpinimais.

Pirmutinis Suv. Valstijų 
prezidentas buvo didysis gene
rolas, Jurgis Washingtonas, 
szios- szalies tėvas, kuris buvo 
iszi'inktas be jokios opozicijos 
1789 m., Balandžio 6 d. Jis ga
vo 69 renkamus balsus. Tuomet 
buvo! da. 11 kandidatu kurie 
tikėjosi pasekti antron vieton 
nes toks tapo vice-prezidėntu. 
John Adams kuris gavo 34 bal
sus, liko vice-prezidentu. 1792 
m., Washingtonas vėl prezi
dentu iszrinktas, o John

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1952

®Poniute — Bet mano ge- 
^emogeli, mano pudelis 
iMvo juodas, o tu mąn atve
dei %alta!
Skyrelis Tai nieko po- 
nįpte! Jis pražilo nuo rūpes
čio netekdamas savo poniu
tai

Kas Geresnis?
r 1 . ______

Pirmutinis Girtuoklis — 
Argi randasi kas geresnio 
ant svieto, kaip stiklelis ge
ros guzutes?

Antras Girtuoklis—O yra! 
Du stikleliai geros guzutes.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No,103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

iszimta isz Lietuviszku 
No.145—A p i e Velniszkas 

Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio ] 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; j 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
iii visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir ( 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

No.1*52—Apie Kajimas, Dfu- 
tffs 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 isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme;' 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi 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; Urlika 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 e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 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 Katilu- 
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 Moteres 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.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c. j

Vagis. 60 puslapiu, 20c.
No.160—Apie Po Laikui; 

Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs MaL. 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

1\0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaįmiecziu 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.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.
/ 180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Kątali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Pįliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c. t

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios.- Pa
gal senoviszko būda1, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%,,25c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Am'žiu 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas 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:

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

ygY Nepamirszkite dądeti 
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., 
j Mahanoy City, Pa., - U. S, ‘A.



''SAULE’’ M A BAN O Y CITY, PA.

Sudiev, Mamyte, Sudiev!
(jįZALTA ž i e m o s naktis 

gausdama klaikiais ir ne
ramiais aidais apgaubė balta 
žeme. Užejes, kaip koks dang
tis sunkus ir juodas debesis bė
rė dideliais kąsniais sniegą. 
Piktai kaukdamas sziaurys, 
suokdamas pragaro szoki, suka 
sniego volus ir sznypszdamas 
nesze juos miszko linkui. Lyg 
apimtas kerszto žvėris puldi
nėja ant miszko ir skandina, ji 
baltoj sniego masėj. Platus, 
tamsus miszkas neramiai oszia, 
paslaptingai sznabžda medeliai 
ir linkczioja savo grynomis 
virszunemis.

Sžia nakti nerimsta miszkas, 
nerimsta vejai, medžiai, krū
mai ir visa gamta sukasi ko
litam tai indukusiam, kuris 
inaiszo žeme su dangum ir spie
gia kaip iszalkusiu vilku būrys 
tai kvepteldamas, atsidusda
mas, tai vėl, naujai užsidegęs, 
sukdamas prakeiksmo rata.

■ Bet ne vien tik gamta' blasz- 
kosi, ne vien tik ji szianakt po
ilsio nežino, ne vien, szale 
miszko pūpso mažute pakrypus 
bakūže. Vaisaus viesulo ban
gose ji atrodo, kaip laivelis in- 
szelusioj juroj. Rodos, kad 
griebs ja pūga, kad nesz, tai 
nei sziaudu nesurinksi. Apmu- 
sojes samanomis jos stogas 
sziausziasi, juda, visas braszka 
ir laiks nuo laiko atplesztas 
sziaudu pluosztas skrenda pa
vojui. Pro mažyczius langus 
spinksi' szviesos spindulėlis ir 
tyliu szeszeliu driekiasi liuku 
miszko. Neramu ir viduj. 
Dūksta viesulas aplinkui, bet 

~ namelyjjda didesne audra, aud
ra siauczianti karszto kraujo 
bangomis, audra smaigstanti 
mylinczion szirdin asztru 
skausmą,

Ant žemos senos lovos guli 
18 metu mergaite. Ne saldžiu 
sapnu bangose skėsta jos vei
das; ne ramybes pasaka, seka 
siela. Giliai indube juodos pa
slaptingos akys, sudžiūvęs, isz- 
sekes veidas, dusliai kvėpuo
janti krutinę, isz kurios veržia
si. skausmingi atodūsiai, ka ki
to sako.

Priesz kelis menesius ji bu
vo graži ir linksma, kaip pava
sario rytas, mergaite. Jos bal
tas saldžiai szypsas veidelis, 
iszsirpes raudonumu sultingos 
rožes, jaudino ir minksztino, 

, ypacz vyriszkiu, szirdis. Juo
dose ir kaip dangaus gelmes 
tyrose akyse spindėjo skaisti, 
nekalta moters duszia.

Gyvenimo dulkes neapkviete 
jos1, už tai prigimtas grožis, su
jungtas su nekaltybe, ja dare

I.li/nVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu j;

8 col. ilgio, 5į4 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas ? 
ateitoje stosis. Su priedu / 
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos po- ]> 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su į [ 
užsakymu: ]•Tiktai,. . . $1.00

Saule Publishing Co., Ji 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Jj
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pasakinga gražuole. Gera se
niems tevucziams buvo prie

Jeigu katras jąuczesi 
pasiutusiu,

Kaip iszgere sziandienines 
ramybes,

Tai geriausia rodą yra 
negerti.

Jeigu brolyti Jonas tau 
antakius subadė,

Tai su jais daugiau 
neužsidekie,

Ir isz tolo szalinkis,
O jeigu tau gurguole, 

Po kožnai pedei 
apkrausti kiszenius,

Paimdami Visa tavo 
uždarbi,

Ir atima tavo sveikata, 
Tai ar ne privalai nuo 

tokio nevidono, 
Tosios gurguoles szalintis?

Argi toji gėrimą ne yra 
bjauresnis nevidonas;

Negu Jonas, Antanas, Petras 
ir kitokį ?

Na, ar ne tiesa ?
Jeigu szitai teisybei

— - ------prioszintumais,-
Tai butumai neiszmanelium.* * sfc

Jaunas vyrukas isz 
Masačziuzes valstijos,

Apskundė savo mylima, 
Kuri už jo netekėjo, 

Tik ėjo užkito.
Skunde jisai už kasztus, 

O daugiausia iszdave pinigu 
szalta koszia ir autobiliu. 
Ne dyvai kad mergele 

atszalo, 
Nes net už dvideszimts szeszis 

dolerius,
Prisvere ja ledais.

Ko daugiau galėjo tikėtis 
nuo tokio mylimos?* * *

Szenadoro mergeles turi 
susilaikyt,

Ir po galiūnas nesitrankyt, 
Ba doros mergeles taip 

. nedaroJ
Jeigu da karta dažinosiu, 

Tai Baltruviene gerai' 
sukoczios

„ Geriause juoku isz saves 
nedarykite.* * *

Szamokinas miestas 
' nelabai didelis,

Bet daugelis moterėliu 
liežuviai nemaži,

Viena kita juodina, 
Visaip iszrodineja,

Ir nekalcziausia apjuodina, 
Del tokiu reiketu 

liežuvius nupjaut.

Ar žinote, kad musu svietas 
sverentis 4,643 trilijonu svaru, 
sukasi aplinkui 1,100 myliu ant 
minutos, o yra tolumo nuo sau
les 91 milijonu myliu.

Nebyjokie reksmio žmogaus, 
bet saugokis kaip nuo kirmėlės 
žmogaus, kuris negali tau žiū
rėti darsiai.in akis.

’ jos. Turtu, tiesa, neturėjo, bet 
turėjo dukra, o szi ir juos mai
tino savo kasdieniniu darbu ir 
džiugino savo linksmumu ju 
senatvės dienas. Dygliuotas 
buvo jos gyvenimo kelias, sun
ki vargo, ilgu dienu darbo pas 
svetimus naszta, surambėję 
jauni pirsztai, be laiko suskir
dę nagai. Bet niekas nomine 
mates ja nusiminusia, nuliudu- 
siu veidu; prieszingai, linksma 
dainele nuolat plaukdavo isz 
nualsintos krutinės. Sunkus 
darbas dažnai nepakeliamas 
jos jaunutėms jiegoms sugrio
vė jos sveikata ir kaip pavasa
rio szalnu pakasta balta, lelija., 
taip nuliuko ji ir nutilo jos 
linksma daina, apgeso giedras 
žvilgis. Liga insigalejo ir vis 
smarkiau trauke jos gyvenimo 
siutus. Szilkiniai lino įplaukai 
susivėlė in painu kuodeli, 
skaistus raudonumas isznyko. 
Ir silpnėjo jos gyvybes galios, 
džiūvo kasdien pilna jaunatves 
karszęzio krutinę ir karstas vis 
placziau žiojosi.

Szi vakara liga staiga padi
dėjo ir pasiekusi aukszcziausia 
laipsni, visu smarkumu su
kausto jos kulia, aižė krutinę 
peilio dūriais. Nukamuotame 
veide žaidė mirties agonijos 
szeszeliai, o sueziauptos ir pa
simetė lupos, sukasti dantys, 
draskanti ja. visa krutinę, už 
kurios netekus . kantrybes 
griebdavo ligone, rode, kad ji 
baisiai kenezia.

Prie ligones lovos stovi per
balę iszsigande žilo plauko se
nukai. Tai jos tėvai. Jie tyliai 
be žodžiu kanezia, kenezia ir 
gal nemažiau, kaip ju szviesia- 
plauke. Dukters kanezios bado 
senu teveliu szirdis, bet kas ar- 
sziausiai, jie negali savo mai
tinto jelei padėti. Nekalti naba
gai.. Neturtas., parbloszke -ju.. 
dukrele, neturtas ir» susirgus 
parode savo tuszczia žiotų ir 
seneliai nei lemto gydytojo ne 
gavo parūpinti.

Prinesze motina dreban- 
czioni rankom szalto vandens 
gurkszneli prie inkaitusiu lu
pu. Prinesze ir neiszlaike. Su
krito pas lova.

— O, Jėzau, neatimk! O Jė
zau. Senis neatitraukė akiu. 
Aszara riszo aszara jo iszvar- 
gusiu, iszsekusiu, iszvagotu 
veidu.

Tuo tarpu ligone atvėrė savo 
juodas akis, ka tai atsiminė, 
apsižvalgė, tankiai ir trumpai 
kvėpuodama pažvelgė ir sto- 
vinezius senuosius ir kiekviena 
skiemenį atmokėdama gelian- 
cziu skausmu, pratarė. “Teve
li, asz jau mirsiu!” Motina 
pradėjo rauti žilus retus plau
kus. “Asz jau skrisiu pas 
Aukszcziausiaji, bet kelione il
ga, nuvargsiu, o duszia išdžiū
vus isztroszkus. Kristus ja at
gaivins. Todėl tėveliai, kunigą. 
Justi dukreles noras.” Nutilo. 
Kvėpavo reėziau. Lyg' sunkus 
akmuo nuo krutinės nukrito'.

Nemanyk miršztanczioji kad 
tai tevucziams nerupi. Ta min
tis jiems visa vakara ramumo 
neduoda, bet tas viesulas! Vie
sulas? Jis kaltas! Tiesa, neturi 
kuo parvežti, bet senas tėvas 
pasiramszcziuodamas nuvyktu 
in netolima už miszko esanti 
bažnytkaimi, o geras klebonas 
savo vėžiu atvažiuotu. Pos kai
mynus nueiti negali, nes ir jie 
toli, o 'be topąmiįjzkej ežia vi
si daržininkai; neturi arkliu.

Dukters praszymas da la
biau sugraudino senelius. Pa
žiurėjo baimingai pro maža 
langeli in begaline tamsa, ku
rioj baisiai viskas dūko. Jude- 

jo langu stiklai ii kuriuos lyg 
isz maiszo biro sniego trupiniu
kai, o 'piktas vejib lyg noreda- 
mas pasityczioti .eneliu skaus
mu ju plyszeliuoie neaiszkiai 
staugė.

“Teveli, da. ujot parvesti 
kunigėlio.” Po valandėlės vėl 
ligone paklausė. “Tuoj, duk
rele, tuoj,” ramiip pribėgės tė
vas, bet pats nežilojo kaip isz- 
laikys pažada. Aargo iszszu- 
kuota. galva, nulinko žemyn.

— Tik greiczpu tėvuk, nes 
jau gesta mato gyvenimo 
szviesaj’ — vėl ros atgauda
ma kvapa, — reikalavo mirsz- 
tauezioji ir blizgjnezios asza- 
ros isztriszko ait deganiezio 
veido. O lauke siiįto.

Neiszlaike ilriau senelis. 
“Pasimelsk motin už. mane, 
kad neužpustytu, jsz tarė pa
geltusiai senukei ir pradėjo 
ruosztis kelionei!- Susirenge 
greit. Užsimovė jiernifte, pan- 
cziu sujuose rudine, paeito sza
kota lazda, priejeS prie^lovos 
pasilenkė prie dukters, prilipo 
jo lupos prie isztiestos rankos 
ir skysta aszara. sudrekiho ja. 
Da syki pažvelgė in laiiga ir 
pasiryžęs iszejo .pro duris. Vie
sulas visu smarkumu '.puolė se
nelius. Su didžiausiu tremesmu 
isztrauktos durys trenkėsi . in 
siena, sniego vilnys skiėibesi 
in priemene.

— Tėvai, kažin ar nueiti?
— Melskis, tik rn£ 

tin! Ir senis susikup 
si linkui miszko. 
vidun'. Atsisėdo 
va. skausmingu 
smigo in savo vi 
la galvute. Ji ji 
žiurėjo in dukr 
sai iszdegusiaj 
smilkiniai tvl 
gele, st o Has 

imas

ra- 
ik

i.s mo- 
leido- 

žo 
lo-

Jo kelione po svietą 
apie Jezu Kr

Per paczta, 25 Cent

Saule Publishing ComĮ^ny, 

maldau]
teiravosi. Gi
Kvėpavo vis 
tyt blėso.
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Central National Bank, in 
Yonkers, New York, invede 
nauja tvarka. Darbininkams 
insipyko visiems iszmainyti 
pinigus del penktuku ir pe
nu. Tai dabar szitoje banko- 
je yra padėta keturios dėžu
tės su kvoteriais, deszimtu-

— Bet mama, mama asz jau 
nesulauksiu, silpstu, jau var
guole szirdis retai plasta. Ne- 
iszturesiu to gelianezio skaus
mo, neiszturesiu. O mirtie, ne 
gailestingoji, palauk nepleszk 
da mano duszios. Palauk, mir
tie, palauk, kol'Karalius pas 
mane atvyks.” Kalbėjo vis re- 
cziau. Palauk da szūrdele, sten
kis, plak neramuole. Audringa
sis, viesule, parneszk man grei- 
eziau saldujį Maista, atvėsi
nanti balzama. Oi, mamyte, 
mamyte, kaip sunku be Kris-, 
aus‘ j vėl leidosi pirmyn. Rytuose pa-

Oi kaip sunku, kad negaliu i sįjare szviesiau. Puga erne til- 
savo plysztanczia galva pri-1 
glausti prie Jo meile degan- 
czios krutinės, klausytis Jo ra
maus dieviszko kvėpavimo. Ak 
kad tik jis greieziau atvyktu! 
Motina vėl suklupo prie jos ko
jų ir bneziavo isztiestas ran
kas. Graudu buvo in senuke
žiūrėti, o viesulas tik staugė, > ]3aĮfos miestelio triobos. Pūga

kažin

gim

sniegas leke dūkdamas, 
ne ve] akis atmerkė. Isz 
kur da jai radosi jiegos.

— Ak, kad tik Jis 
cziau atvyktu!, Asz pavirsz- 
eziau miszku laksztute, asz už- 
tupeziau ant Jo dieviszku pe- 
cziu, asz cziulbecziau Jam, 
kaip mana ja gelia krutinę kaip 
laukiau asz Jo, kaip ilgėjaus 
Jo saldžiu akiu. Jis-gi atidengs 
meile deganezia szirdi, per
skros ja savo brangiausio 
kraujo, kuris užlies skaudžia 
mano krutinės liepsna, ir asz 
rami užgesiu ir vyksiu in jo 
Karalija.

Bandė da melstis, lupos ty
liai krutėjo. Užsimerkus nuti
lo. Q lauke uže viesulas.

— .Dievuli brangus! Visgi 
paklydau! Nuaidėjo senelio žo- 
Ižiai pro pūgos klyksmus. Isz- 

ji netoli auganezios eg- 
ir, beržai liūdnai linguo

ji virszunemis stebėjosi vė
lyvu keleiviu. Tai musu senu
kas jau ilga laika ejes pasiju
to paklydęs. Sunkiai vargszas 
alsavo. Jau nelaikąs jo amžiui 
ir jiegoms tokios keliones. Isz- 
ejes isz namu mane, kad neda- 
eis nei ligi miszko.Vėtra vare 
ant jo sniegą, lipde akis. Sene
lis negalėdamas atgauti kvapo 
kelis syk atgryžes nugara 
priesz veja ilsėjosi. Paskui vėl 
klamipojo, puszkavo. Miszku 
eiti sekesi geriau.

Rado užveja. Bet pamėtė ke-

Banka Pasitiki - Randasi Teisingu Žmonių

kais, penktukais ir. penais. 
Tai dabar tie bankos kostu- 
meriai gali patys savo pini
gus iszmainyti, ir niekas ne- 

\ skaito ir nežiūri kiek jie pa
siima ar palieka.

Bankos Prezidentas sako 
“Mes nesekame ir neskaito

lia. Sustojo po szakota egle ir 
dairėsi aplinkui. Bet visur gi
ria ir giria., Sziek tiek paėjo
bet užkliuvęs už szakoto kelmo 
sukniubo in sniegą.

— Dieve! Virpėjo senuko 
lupos. Dievuli, leisk iszpildyti 
dukreles norą. Leisk, Dangaus 
Teveli! \

— Teveli, Teveli kunigą! 
Šliuže viešnios virszui medžio. 
Teveli kunigą! Girgždėjo snie
gas. Teveli, iszipildyk .mano 
paskutini norą! Osze szakos.

Senelis nauju jiegu ingaves 

ti. Isz po debesų iszkiszo savo 
veidą liūdnas menuo ir žvilgte
rėjo in seneli. Senelis nhszvitp. 
Krūtinėj pakilo džiaugsmo 
banga, ir vėl ėjo senelis rytu 
linkui, kol pagaliau miszkas 
pradėjo reteti ir priesz jo akis 
iszlindo menulio nuszviestos 

atnesze muszanczior bokszte 
laikrodžio garsus, penkios, su
skaite senelis.

Jau tvinko rytai, kai pora 
bėriu lengvai nesze roges, en
ergingai skrosdami pirmąsias 
vėžės. Jose sėdėjo senelis ir 
klebonas. Bet ne jie vieni? Se
nelio lupos kalbėjo tylia malda 
o senasis kunigas szvelniai 
spaude prie krutinės balta Os
tija.

— Sudiev, mamyte, sudiev 
sengalvele. Acziu, ka mane už
augimai, nakteles nemiegojai, 
savo dukruže sarpinai, sukau
pusi paskutines jiegas kalbėjo 
ligone. “Eiksze mamyte!” Isz- 
tiese iszdžiuvurias liaunias 
rankas ir bneziavo motinos 
galva. O krutinę bangavo, kil
nojosi. Ligone pradėjo lengvai 
krokszti.

— Pabucziuok, mamyte, ži
la tėvelio galva už jo mylima 
dukrele. Pasakyk, motute, kad 
asz nerugoju, kad mano Viesz- 
pati nepa.rnesze. Jis negalėjo. 
Veidas pradėjo balti. Lupas 
apliejo melsvos bangos.'

— Oi kape, kape! Motute 
pasekite ant jo mano mylimu 
gėlėliu. Visas kūnas pradėjo 
kruipezioti. Per uosi iszsiverže 
tirsztas kraujas.

Motina, alpo. Jos inskirde 
pirsztai rove žilu plauku

me, nes mes esame tikri kad 
žihones yra teisingi.”

Po keliu menesiu tokios 
tvarkos, bankos Prezidentas 
pranesza kad visi žmones 
teisingi, nes nei vienas penas 
nedingo isz tu dežucziu.

□ o ' □ 

kuoksztus. Akys, rodps, verkė 
krauju.

Duktė jau visai nublėso. No
rėjo ka sakyti, bet jau nein- 
stenge, tik plącziai atvėrus 
akis, kuriose liulavo nyki pil
kuma, žiurėjo in motina.

— Kalbėk da, Onute, kal
bėk. Tark žodeli. Motina sukri
to prie jos kojų.

Staiga ligone sugriebė sau. 
už krutinės, tyliai gilia, giliai 
atsiduso ir nukamuota, duszia 
iszskrido isz kūno. Ir kai ja 
Dangaus Aniuolas atvede pas 
Kristų ir szis pažvelgė savo ge
rumo pilnom akim in jos iszsi- 
ilgusia duszia, in trobele inejo 
kunigas ir senelis.

— Pasivėlinote! Vos beisz- 
tare alpdama sene. Saule užte
kėjo. Jos mink'Sztas, auksinis 
spindulys ihspindo in sena 
grineziute, kur suklupęs sene
lis, raudamas nuo galvos plau
kus, iszgastingai žiurėjo in mi
rusios žmonos ir dukters lavo
ną. ♦ i

— Eisim pas mane! Tarė 
jam klebonas.

--------GALAS--------  <

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą . 
ir. Ii adymas apie Jezu Kris
tų 20c. .i .

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kiin. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c. t

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c. ' 1 -

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanezios Viesž. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių Scrap- 
phiszkas officįum 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

No. 400 Ramybes Szaltinis 
malda knyge, graži knygele, 
puikiai ir drueziai apdaryta, 
plonais kietais sukrinais apda
rais, auksuoti lapu krasztai. 
3*4 x 5, col. didumo, 544 pus., 
Tiktai $4.00.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

■—--------------- *----------------------- ~

Pasiskaitymo Knygeles
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:
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“SAULE” MAHANOY CITY, FA.

ŽiniosVietines
:— Pavasaris.
— Utarninke apie 10:30 

valanda naktyje, didelis elek- 
trikinis motoras užsidegė St. 
Nicholas Central ’breikerio. 
Miesto ugniagesiai isz Citizens 
Fire Co., pribuvo su maszina ir 
užgesino liepsna.

— Subatoj pripuola Szv. 
Katarinos isz Szvcdijos ir Szv. 
Povilo Vyskupo, o Tautines 
Vardines: Gedgaudas. Ir ta 
diena: 1939 metuose Vokiecziai 
pasisavino Lietuvos Klaipeda; 
1565 m., Lietuviai, atome isz 
Rusu pili Krasnaja; 1902 m., 
Pripažinta moterims Ameriko
je lygios teises su vyrais; 1868 
m., gimė 'žymus Lietuviu ra- 
saytojas Vydūnas.

— Žinios aplaikyta isz De
troit, Mieli., 'buk senas barbe- 

, rys,’ Tamoszius Kvitkauskas 
(Thomas Quinn), nuo 1482 
Hubbard Ave., kuris sirgo ilga 
laika, pasimirė Kovo (Mar.) 
15-ta diena, ir palaidotas De
troite. Daugelis metu atgal ve
lionis laike Lietuviszka Barz- 
daskutykla (Barber Shop) Ma- 
hanojuje ipo Nr. 427 TV. Centre 
uly. Po tam pardavė savo bizni 
del Jokūbo Kisielausko. Velio
nis gyveno Shenadoryje ir Mi
ners vilioję, po tam apsigyveno 
Detroite. Paliko paezia, dvi 
dukterys: F. Salbotskienc ir 
Marie McGuire, taipgi tris 
anukus. —- Amžina Atilsi.

— Kita sanvaite: Nedalioj 
pripuola ketvirta Gavėnios Ne- 
delia ir Szv. Boneventuro, o 
Tautines Vardines: Viszhianta. 
Ir ta diena : 1775 metuose, Pat
rick Henry pasako savo aud
ringąja prakalba priesz Angli
ją sakydamas: “Asz nežinau 
kuriuo keliu kiti keliaus, bet 
del manes, duokite man laisve 
ar mirti!”; 1950 m., B-50 
bonibncszis nukrito netoli Hy
der, Arizona valstijoje, dvyli
ka žuvo toje nelaimėjo; 1933 
m., Vokiecziu valdžios szta- 
bas “Reichstag” paveda visa 
savo kraszto Hitleriui del ke- 
turiu metu.

— Panedclyje pripuola Szv. 
Gąbrielio, o Tautines Vardi
nes: Glaudo. Ir ta diena: 1882 
m., poetas ir raszytojas Long
fellow pasimirė, jis daug buvo 
paraszes apie Amerikos pra- 

, džia ir pirmųjų Amerikiecziu 
vargus svetimoje žemoje, Ame
rikoje; 1945 m., Generolas Pat- 
tono armija persilaužo skersai 
Rhine upe priesz Nacius; 1949 
m., viegulos užmusze dvide- 
szimts szeszis 'žmones Arkan
sas, Oklahoma, Texas, Missis
sippi ir Louisana valstijose; 
1934 m., Rooseveltas pripažins- 
ta Philippinu nepriklausomybe 
kuri buvo jiems jau seniai ža
dėta; 1603 m., Anglijos ir Ško
tijos karalystes susivienijo po 
Szkotijos Karaliumi Jokubu 
Szesztoju, kuris tapo abieju 
karalyscziu Karalius Jokūbas 
Pinna sis.

— Utarninke pripuola Ap- 
reiszkimo Szvencziausios Pa
neles Marijos, o Tautines Var
dines: Narmintas. Taipgi Me
nulio Atmaina: Jaunutis. Ir ta 
diena: 1913 metuose, potvanis 
Indiana valstijoje; septyni 
szimtai trisdeszimts du žmones 
žuvo, o Tejas valstijoje penki 
szimtai žuvo.

— Buvęs miesto gyvento
jas Petras Milauskas (Melus- 
key), numirė pareita. Subata 
in Szv. Vincento ligonbuteje,

New Yorke, ir palaidotas Kal
varijos kapines New Yorke. 
Velionis gimė Mahanojuje. Bu
vo veteranas, tarnavo del Dede 
Sam prie Laivyno, Pirmoj ir 
Antroj Svet. Karuose. Paliko 
dideliame nubudime savo mo
tinėlė, ponia Joanna Beckere- 
■vieziene; du brolius: Juozą isz 
Philadelphia ir Vinca, San 
Bernardino, Calif.; trys sese
rys: Helena namie; Marie Ma- 
siene ir Ona Viszinskiene isz 
miesto, taipgi, keletą anuku ir 
anukies. “Amžina atilsi.”

Shenandoah, Pa. — Sirgda
ma per koki tai laika, ponia 
Eleanora Czernauskiene, kuri 
gyveno pas savo sunu Jurgi, 
119 William Pėnn, numirė Ne
dėlios ryta namie. Gimė Lietu
voje atvyko iii Amerika 1902 
metuose. Jos vyras Jonas mirė 
trisdeszimts metu atgal. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos 
ir moterų bažnytiniu draugijų. 
Taipgi paliko kita sunu Anta
ną isz William Penn; daug 
anuku ir pro-anuku; broli Ju
lius Radijauskas isz Chicago, 
111., ir seserį Lietuvoje. Laido
tuves invyko Ketverge su apie- 
gomis Szv. Jurgio 'bažnyczioje 
devinta valanda ir palaidota in 
Szv. Marijos kapines.

— Gerai žinomas del mies
to gyventojiems Juozas Buro
kas, nuo 319 Sears uly., Phila
delphia, Pa., pasimirė Subato- 
je, Szv. Agnieszkos ligonbute
je, Philadelphijoje. Velionis 
sirgo trumpa laika. Paliko sa
vo motinėlė, Philadelphia; dvi 
dukterys: vienuole, sesute Ma
rio Sabina, prie Saldžiausio Jė
zaus Szirdies parapijos, New 
Philadelphia; Magdalena, Phi
ladelphia; du brolius: Petra ir 
Mykolą,, j^įlądųlplpa,. taipgi 
keletu ahuicu ir anūkės. Laido
tuves invyko Ketverge ryta, 
Philadelphia.

mos kaipo tikrai teisingos, nes 
daug parapijų neskaito savo 
jaunuosius, ii’ dar daugiau pa
rapijų neiszduoda tikra skai- 
cziu savo parapijiecziu, nes i 
klebonai bijosi kad nebutu ant '

Washington, D. C. —- Plieno 
Darbininku Prezidentas Philip 
Murray atszaukia straikos ligi 
Balandžio (April) 8-tos dienos, 
kad Plieno kompanijos atsto^ 
vai galėtu susitaikinti ant Uni
jos iszlygu.

SZVENTA RASZTA 
INTAKA DIDĖJA

Bažnycziu Vadai Gi
riasi Savo Pažanga

PHILADELPHIA, PA. — 
Invairiu bažnycziu vadai da
bar giriasi ir didžiuojasi kad 
labai daug žmonių visose Ame
rikos dalyse dabar skaito Szv. 
Raszta ir eina in bažnyczia.

Szeszios deszimts septynios 
didžiosios bažnytines draugys
tes, bažnyczios iszduoda rapor
tą, kad dabar in bažnyczia eina 
apie asztuonios deszimts penki 
milijonai žmonių. (Jeigu tai 
butu teisybe, tai reiksztu kad 
beveik szeszios deszimtas nuo- 
szimtis Amerikiecziu dabar 
lanko savo bažnyczias). Tai 
butu didžiausias nuoszimtis 
nuo Amerikos insteigimo ar at
radimo.

Bažnycziu nariu apyskaito
je, kuri yra‘pirma nuo 1926 me
tu, pasirodo kad tai butu 
apie szeszios deszimtas procen
tas; tai butu daugiau negu dvi
gubai negu kada nors yra buvę.

Tai iszrodytu kad trys isz 
penkių Amerikiecziu lanko ku
ria nors bažnyczia. Bet ir szi- 
tos apyskaitos negali būti ima

i
Anglu ar Letuviu kalbas vers
tos. Per tik daug vertimu ir į sz Iapie tokiu senovės žmones: 
raszytos, kid isz tikrųjų reikia 
kad kas muns tuos rasztus pa- Į 
aiszkintu. Mes patys, etsiver-

ju uždėti didesni mokeseziai, ir j 
už tai jie tyczia mažiau paduo-| 
da savo parapijų skaiezius.

Visi kunigužiai ir klebonai 
pradėjo džiaugtis ir skelbti di
desni žmonių susidomėjimą su 
tikėjimu ir su bažnyczia per 
Antra Pasaulini Kara, kada vi
si žmones buvo taip susirupine 
kad jie kreipiesi prie bažny
czios ir Dievo, kaip skęstantis' 
žmogus stvertųsi už sziaudo ar i 
britvos. Per kara daug žmonių 
susiprato, kad ne pinigas, ne 
turtas duoda taika ir ramybe, 
bet sugryžimas prie Dievo. Per 
ta laika daug žmonių sugryžo 
prie bažnyczios. Bet ar jie pa
siliko prie tos bažnyczios kai 
karas praūžė, kai pavojus din
go? Tai klausimas, kuris ne
vienam dvasiszkiui dabar gal
va suka.

Protestonai baisiai daug 
skelbia apie Szventaji Raszta, 
ir giriasi kad visi ju parapijie
ežiai ta Szventaji Raszta skai
to. Bet mums iszrodo kad vien 
Szvento Raszto skaitymas ne
padaro žmogų nei krikszczio- 
niu, nei geru žmogumi. Kiek 
mums teko susipažinti su 
Szventuoju.Rasztu, tai mums 
iszrodo, kad jis yra per painus, 
per sunkus paprastam, mažo 
mokslo žmogeliui suprasti, tai 
yra knygos Žydiszkai raszytos 
apie Žydus, Graikiszkai isz- 
verstos, paskui in Lotynu kal
ba iszverstos ir dar syki im

AUTOMOBILIUS IR 
TROKAS SUSIKŪLĖ

te Szventai Raszta, tik tusz- 
czius ir be pkios,reikszmes žo- , 
džius tebessaitome.

----- :------------ 1

DU VAIKUCZIAI 
UŽDUSO

:-----
Vienas Iszgelbetas 

Gaisre

MICHIGAN, INDIANA. —' 
Du maži vaikucziai užduso ir 
treczias buvo iszgelbetas kai 
gaisras isjtiko ju namus. Ju ; 
tėvai Ponai Leroy Brooks tuo 
laiku buvo iszeje in darba, kai: 
gaisras isztiko ju namus. Jau
na mergaite, kuri buvo palikta 
daboti tuos mažuczius, rodos, 
dingo, kai tas gaisras apsupo 
tuos namelius. Policijantai 
dabar jies^ko tos jaunos mer
gaites kuri buvo pasamdyta 
tuos mažuczius prižiūrėti.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Policijos virszininkas ir val
džios advokatas, “District At
torney” sako kad buvusis Re- 
publikonu Partijos vadas isz- 
mislino ta pasaka apie koki 
nors s.vetima žmogų, kuris isz

septynių metu amžiaus Albin 
L. Nidak, isz Keyport buvo tik j 
biski sužeistas.

Policijantai sako, kad ta tro-1 
ka vairavo keturios deszimts 
septynių metu amžiaus Gilbert 
Bond, isz Saddle River. Jis vi
sai nebuvo sužeistas.

POLITIKIERIUS
PASZAUTASf

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jo, kai kas nors nuo ulyczios 
paleido tris szuvius per ta lan
gą, apie puse po trijų isz ryto.

Bet valdžios advokatas, 
District Attorney Dilworth sa
ko kad jis gerai žino kad tris
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Panele Virginia Carroll, 
buvusi Meade darbininke, sek- 
retorka, su kuria jis buvo už
sidėjęs, ji paszove.

Panele Carroll taip pat aisz- 
kinasi kaip ir jos buvusis bo
sas ir sako, kad kas nors isz 
lauko ji paszove.

Paszautas Meade sako, kad 
i jis duos pustreczio tukstanezio 

pažinti ar tai buvo vy- ■ doleriu tam, kuris priparodys 
hoterys, jauni ar seni, j kas in ji ta ryta szove.
IlkParko policijantai
B tas automobilius
Brkiai, greitai važia-
Bdo kelias bonkas 
Klaus tame sudegu- 
fcbilyje.

ulyczios in ji szove. Visi tikrai 
tikina ir sako kad Panele Car
roll ji paszove.

Policijantai negalėjo suras
ti revolverio isz kurio tie szu- 
viai buvo iszszauti.

Panele Carroll buvo prava
ryta isz savo vietos kai val
džios advokatas Dilworth už
ėmė savo vieta. Ji po tam gavo 
kita darba beveik toje paezio- 

i je vietoje.
Buvęs Republikonu Partijos 

į Pirmininkas Meade yra persi- 
skyres su savo žmona nuo Bir
želio menesio 1951. Jiedu buvo 
ženoti net dvideszimts metu 
kai gavo divorsa.

Jis sako kad jis su Panele 
Carroll praleido pustreczios 
valandos viename restaurane 
ir po tam jie nuvažiavo in Mi
nerva vieszbuti. Tame viesz- 
butyje jie sznekucziavosi ar 
barėsi per dar tris valandas, 
kai langas sudužo ir jis buvo

KETURI SUDEGE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Visi taip sudege kad nebuvo į

Pasirodo, kad ta vėlyva va
landa tame vieszbutyje da bu
vo tęsiamos vakaruszkos ir ba- 
liavojimas. Visi gere ir daina
vo, kai Meade buvo paszau- 
tasr

Every washday can be merry . . . electrically! 
’Round and ’rounchyour laundry goes . . .

first in the Automatic electric washer, 
then in the decuple dryer.

Be merry electrically! No moredincs to string! 
No pins to chase! No^worrying about wind, 

rain, snow, hail, nfiud or dust! Instead your clothes 
whirl safely, and quickly, to cleanliness.

Get on the merry^all-electric merry-go-round
this coming ^washday . . . order your automatic 

electric laundry twins for quick delivery!

A BUSINESS-MANAGED TAX-PAYING COMPANY
MANNED BY 6700 | FRIENDLY HOME-TOWN PEOPLE

AND OWNED BY 73,600

MOST OF THEM YOUR NEIGHBORS AND FELLOW PENNSYLVANIANS

paszautas.
Niekas apie tai nebutu nie

ko nežinojęs, jeigu tame viesz
butyje burdingierius Peter 
Kattner butu tylejes. Bet jis 
viską girdėjo ir viską mate. Jis 
nežinodamas ka daryti, nuėjo 
pas savo parapijos kunigą, 
Szv. Jono Bažnyczioje ir jam 
viską papasakojo. Kunigas 
tuojaus paszauke slaptos poli
cijos virszininkus, ir viskas 
iszejo in virszu.

Policijantai, pribuvę, per-

žiurėjo visa ta kambarį ir pri- 
parode kad visi tie szuviai bu
vo iszszauti ne isz lauko, bet 
isz vidurio ir visai arti paszau- 
to Meade. Jie teipgi darode 
kad naujas langas buvo labai 
greitai, toje treczioje valando
je ryte indetas, kad niekas ne
žinotu kas tenai ir kaip tenai 
kas atsitiko.

KOMUNISTU JIE-
GOS ISZTEMPTOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

daugiau kasztuotu Sovietu Ru
sijai.

Jis toliau sako kad Sovietu 
artilerija nesudaro jokio pavo
jaus musu kareiviams. Jis tik
rina kad jo Asztuntoji Armija 
yra pasirengus atmuszti visus 
Komunistu ir Sovietu užsipuo
limus.

Bet jis prisipažinsta kad szi- 
tokis nusistatymas pasilieka 
su Vaszingtono dipliomatais. 
Jeigu jie pavėlintu jam ir jo 
armijai dabar pultis ant Ko
munistu Koriecziu, Kiniecziu 
ir Sovietu Korėjoje, jis yra tik
ras kad Amerikos Asztunta 
Armija galėtu pati viena su 
jais apsidirbti.

Jis toliau pranesza kad jis 
gerai žino kad septynios de
szimts tukstanezius Koriecziu 
darbininku dabar yra prisiren
gė jam stoti in talka priesz 
tuos Komunistus.

UŽDRAUDŽIA PI- 
LIECZIAMS VAŽIUO

TI IN RUSIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bet Faszistinis nusistatymas.
Direktorius Akira Miyazaki, 

kuris prižiūri visas žinias ku
rios ineina ir iszeina isz Japo
nijos sako kad valdžia szitaip 
nutarė uždrausti visus pasz- 
portus, už tai kad daugiau 
kaip trisdeszimts tukstaneziu 
Japonu yra laikomi belaisvėje 
Sovietu Rusijoje, ir už tai kad 
Sovietai yra užgrobė daug Ja
ponijos žyejotoju laivu. Jis sa
ko kad szitas valdžios nusista
tymas liksis kaip ir stovi, tol 
kol Sovietu Rusija laikys tuos 
belaisvius ir tuos jo kraszto 
žvejotoju laivus.

Ant Pardavimo

Szesziu kambariu namas, .629 
W. South uly., arti Lietuvisz- 
kos 'bažnyczios. Parsiduoda pi
giai. Atsiszaukite ant adreso:

524 TV. South St.
. Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

* ŽYDU TIKYBOS 
PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

M-M-*******************)* 
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i LIETUVISZKAS J 
į GRABORIUS *
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* Pasamdo Automobilius Del $
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
* :: Reikalams :: *: ---- / :* 535 WEST CENTRE STREET *
* Telefonas Nr. 78 5
* MAHANOY CITY, PENNA. J 
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