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Isz Amerikos
AKLA PORELE 

APSIVEDĖ

Sargai Sziines Jiem
dviem Padėjo, Juodu 

Lydėjo
CHICAGO, ILL. — Papras- 

tai ant “Medaus Menulio’’ ke
liones iszvažiuoja tik dvieja, 
bet szita syki visi keturi isz- 
važiavo. Du akli apsivedė. Jie
du buvo lydimi dvieju sargu 
szuniu.

Aklieji naujavedžiai atva
žiavo in Chicagos miestą, lydi
mi dvieju sargybiniu szuniu, 
kuriedu juodu gražiai ir isz- 
kilmingai privedė prie alto
riaus, del ženystvos.

Tie szunes buvo gražiai ir 
puoszniai aprėdyti kai jiedu 
vede Poną Neukom ir jo devy
niolikos metu amžiaus akla 
nuotaka, Peggy prie altoriaus 
in Pirmųjų Baptistu bažny- 
ezia, in Fort Wayne miestą, 
Indiana.

Jaunavedžiai tuvo svecziai 
garsaus juokdario Jimmy Du
rante in puosznu Chez Paree 

yfa 
juodu užsiprasziusios pasiro
dyti ant televizijos ir radijo 
programų.

88 METU NASZLE 
ATSIMUSZE VAGI

5 VYRAI SUIMTI

Vogė Tajerius Isz 
Kompanijos

PHILADELPHIA, PA. — 
Penki vyrai tuvo suimti ir in- 
tarti už pasivogima guminiu 

i automobiliu ratu,. tajeriu už 
vertes daugiau kaip dvide- 
szimts tukstaneziu doleriu, isz 
Lee Tire Kompanijos.

Policijos Leitenantas Albert 
Mortimer su savo policijantais 
tuos vyrus šoke per dvejetą 

j sanvaieziu kol galutinai suse- 
ke.

Jis sako kad jis rado ke eta 
tu tajeriu in Anthony Parone 
namus, netoli Juniata. Szitas 
Anthony Parone ežia turi ga
zolino stoti, sztora. Jis, suim
tas prisipažino tas vagystes ir 
kelis kitus invele ir intrauke.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus James Hartley buvo 

; suimtas. Jis tai kompanijai 
dirba kaipo troko draiverys. 
Jo motina jam patarė visa tei
sybe pasakyti, ir jis taip ir pa
dare.

Trys kiti buvo suimti. Jie 
priimdavo tuos pavbgtus ta
jerius ir parduodavo juos. Visi 
buvo padėti po penkių szimtu 
doleriu kaucijos iki teismo.

REPUBLIKONAI
NESUTINKA J__

Kelios Valstijos
Grasia Pasitrakti

PHILADELPHIA, PA. — 
Ponia Sophie Rowe, asztuo- 
nios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus naszle buvo apdaužy
ta, apspardyta ir prismaugta. 
Ji drąsiai, isz savo paskutiniu 
jiegu gyniesi ir po penkiolikos 
minueziu tas žulikas, vagis pa
bėgo. Ji buvo nuveszta in Szv. 
Juozapo ligonine.

Naszle Sophie Rowe, yra vi
su susiedu mylima ir yra va
dinama • ‘ ‘ Mamyte ”. Ji sako 
kad ji miegojo kai tas žulikas 
inlipo per langa in jos kamba
rį apie pirma valanda isz ryto. 
Jis greieziausiai jieszkojo pi
nigu. Kai jis priėjo prie jos 
lovos, naszle pabudo. Žulikas 
buvo virsz szesziu pėdu dyd
žio ir svere apie du szimtu 
svaru.

Kai tik ta naszle ji pamate, 
ji uždege “Flashlight’’ szvie- 
sa ir paleido ta szviesa sta- 
cziai ant jo. Jis jai reže per 
žanda. Ji greitai isz lovos at
sikėlė ir stengiesi jam duoti 
su ta “Flashlight”. Jis ja par
trenkė ant grindų ir pradėjo 
spardyti. Ji jam nepasidavė ir 
jam net jo marszkinius su
draskė,

Bildesys prikėlė kitus susie- 
dus kurie atbėgo pažiūrėti kas 
tenai darosi. Ji policijantams 
pasakė kad tas jos užpuolikas 
žulikas buvo juodukas.

CHICAGO, ILL. — Repub- j 
likonu visuomenis komitetas 
dabar turi gana bedu! Repub- 
likonai dabar negali susitarti 
ant keliu valstijų delegatu.

Dar net ir priesz posėdžius, 
Generolo Dwight Eisenhowe- 
rio rėmėjai reika’avo kad visi 
tie mitingai butu ant radijo ir 
televizijos, bet kiti pasiprie- 
szino, sakydami kad jau ir 
taip viskas sumaiszyta.

Eina derybos ir pasitarimai

Daugiau Pinigu

WJirkie U. S. Bonus!

Saržentas E d Farrar ežia 
parodo kaip jis džiaugiasi 
su savo pede, kai Amerikos 
valdžia pakele algas visiems 
kareiviams. Jis gavo savo 
pirmutine pede kai jis buvo 
paszauktas in vaiska antru 
kartu, ir dabar rodo kiek pi
nigu jis gavo per viena me
nesi.
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Kai szeimininkes negalėjo 
nei už pinigus pirktis bulviu 
Amerikos vaiskas in Eliza
beth City, North Carolina 
turėjo gana tu bulviu vi
siems ant parodos jas paro
dyti ir iszdalinti. Vaiskas

parūpino daugiau kaip asz- 
tuonis tukstanęzms. svaru 
szviežiu bulviu del szitb pa
rodos. Kareiviai szitasįfcul- 
ves diena ir naktį sergėjo 
kad niekas ju nepasivogtu. 
Czia du kareiviai^ stengiasi

paaiszkinti szitiem dviem 
jauniem vaikezam kodėl bu
vo visiems stoka bulviu. Ar 
tiedu jaunieji suprato ar ne, 
mes negalime pasakyti, nes 
mes nežinome ka szitiedu 
kareiviai jiems papasakojo.
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MOTERYS IN VICE
PREZIDENTO 

VIETA?

kaslink septynios deszimts 
dvieju delegatu. Gen. D. Ei- 
senhoweris su savo rėmėjais 
sau tuos delegatus savinasi, vo sužeistas, 
sakydamas kad Senatorius R. šjj* 
Taft neteisįpgaį jĮip.s.yrą pasi- rx 
savines.

Kai mes szita raszome, Se- !

nias minutas 
Nei vienas isz 
ar isz traukinio nebu-

natorius R. Taft turi keturis 
szimtus septynios deszimts 
penkis delegatus; Generolas' 
D. Eisenhoweris turi keturis 
szimtus ir devynis. Del savo 
partijos iszrinkimo reikia sze
sziu szimtu ir keturiu.

Teisybe pasakius, szitas ko
mitetas ir visi tie posėdžiai vi
sai nieko nereiszkia, nes ne- ; 
žiūrint kaip ir ka jis nutars, į 
tie kuriems jo nusprendimas 
nepatinka gali ta pati klausi
ma vėl iszkelti per bendra kon- Į 
vencija.

Pietiniu valstijų delegatai 
grasina kad jeigu jiems nepa- 
tiks paskyrimai jie arba De
mokratus rems ar Treczia Par
tija sudarys. Jie taip yra jau 
kelis sykius padare.

TRAUKINYS
SUTRIUSZKINO I 
. AUTOMOBILIU
VINELAND, N. J. — Nicho

las Krementz, isz Vine’and, N. 
J., ir keturi kiti suspėjo isz- 
szokti isz automobiliauš, kai 
tas automobilius buvo trauki
nio ant kryžkelio sutriuszkin- 
tas in mažus szmotelius,

Vakacija Ir Szimtinc 
Kiszeniuje

POTTSVILLE, PA. — Tik
tai Amerikoje mes galime ras
ti tokia tvarka, kad darbinin
kas gauna dvi sanvaites, ar 
nors deszimts dienu vakacijos, 
ir už tai laika gauna pilnai 
mokėti.

Paimkime tik viena pavyz
di: mainieriai dabar jau pra
dėjo savo deszimts dienu at
ostogas, vakacijas ir gavo apie 
szimtine.

Beveik kiekviena unija da
bar savo kontraktuose turi pa- 
naszu pareikalavima del užmo
kėtu vakaciju.

Bet ne vien tik unijos nariai 
gauna tokias vakacijas. Da
bar ir tarnai ir tarnaites taip 
pat gauna apmokėtas vakaci
jas.

Milijonai darbininku dabar 
gali gerai pasilsėti ar kur isz- 
važiuotis už tais pinigais.

Szitokios atostogos, vakaci
jos sudaro daug darbu jau
niems, kurie eina mokslus mu
su kolegijose ir per vasara no
ri sziek tiek užsidirbti.

Nors viskas brangu, nors 
musu vieszkėliai užsikimsze,

Tai atsitiko apie septynios 
mylios nuo Mays Landing, 
New Jersey.

Automobilius sustojo ant 
geležinkelio rięliu prie kryž
kelio, kai greitas Pennsylva
nia-Reading Seashore Lines 
traukinys atvažiavo apie puse 
po vienuolikos nakezia. Trau
kinys susivėlavo apie septy-

nors per daug visi visur va
žiuoja, bet tai sudaro vieniems 
gera, bizni, o kitiems malo’nu- 
ma ir poilsi ar nors invairuma.

Bet, taip gali atsitikti, vien 
tik Amerikoje, kur darbinin
kas yra tokis pat ponas kaip ir 
fabrikantas ar bago ežius.

Platinkit “Saule”

GUBERNATORIUS 
Į. J. S. FINE LAUKIA

Nieko Nesakys Iki 
Treczio Balsavimo
CHICAGO, ILLINOIS. — 

Pennsylvanijos valstijos Gu
bernatorius John S. Fine sako 
kad jis nieko nesakys ir ne
prasitars apie kuri kandidata 
ji,s rems per Prezidento Rinki
mus kol balsavimai eis' in tre
czia balsavima.

Jis sako, kad jis abejoja kad 
ar Senatorius Robert Taft ar 
Generolas Dwight Eisenhowe
ris laimes gana balsu būti 
Kandidatas del Prezidento.

Gubernatorius Fine sako 
kad jis tiki kad kuris treczia, 
dar iki sziol nežinomas pakils 
ir abudu juos sumusz.

Visi tiki kad Senatorius R. 
Taft gaus daug daugiau balsu 
negu Generolas D. Eisenhowe
ris.

I
Jeigu nei vienas negaus to 

reikalaujamo szesziu szimtu 
keturiu balsu, tai beveik visi 
tiki kad iszkils treczias, dar 
iki sziol nežinomas Kandida
tas, kuris bus partijos paskir
tas.

Negalima pamirszti kad Ge
nerolas Douglas MacArthur 
gali būti intakingas ir galin
gas Kandidatas.

Dar visko galima susilaukti 
i ir visai nežinomo Kandidato 
! galime susilauki.

PIENAS PABRANGO
PHILADELPHIA, PA, — 

Philadelphijoje ir apylinkėje 
pienas vienu centu ant kvortos 
pabrango. Valdžia tai pavėli
no.. Iki dabar pienas kasztavo 
pus dvideszimts ketvirto cen
to. Iszrodo kad ir visur kitur 
panasziai pienas pabrangs.

BOSTON, MASS. — Biz- 
nierku ir Profesijonalu Mote
rų Kliubu Seimas vienbalsiai 
nutarė paskirti dvi moteris in 
Vice-Prezidento vieta per at- 
einanezius Prezidento Rinki
mus.

Senatorka Margaret Chase 
Smith, Republikonka i s z 
Maine valstijos yra paskirta 
kaipo Kandidatka ant Repub- 
likonu Tikieto, o Teisėja Sa
rah T. Hughes, isz Dalias, Te- 
jas ant Demokratu Tikieto.

Szito moterų seimo virszi- 
ninkes spauda pareiszke ir pa- 
aiszkino: “Yra svarbu ir rei
kalinga kad ir moterys turėtu 
atsakomingas vietas valdžios 
virszuneje ir kad jos dalyvau
tu valdžios tvarkyme ir val
dyme.”

Jis pažymėjo kad Prez. Tru- 
manas, per visus tuos savo 
valdymo metus, nei vienai mo- 
teriszkei nebuvo paskyręs jo
kios vietos valdžioje.

ŪKININKAS
PRIGĖRĖ

Septynios deszimts keturiu 
metu amžiaus ūkininkas, far- 

i merys, Thomas F. Mullin bu
vo surastas Red Clay Creek 
upelyje, apie keturios mylios 
nuo Ashland. Jis buvo dingės 
per apie penkiolika valandų, 
kol jo lavonas buvo užtiktas 
tame upelyje. Daktarai spėja 
kad jis pasimirė nuo szirdies 
ligos ar nuo kaitros ir kad jis 
inpuole in ta upeli. Jis palieka 
dvi seseris su kuriomis jis bu
vo apsigyvenęs.

ACHESONAS PRI
ŽADA AUSTRIJAI

Sako Musu Kareiviai 
Tenai Pasiliks Kol 

Laisve Bus Iszkovota
VIENNA, AUSTRIJA. — 

Amerikos Sekretorius, Dean 
Achesonas prižadėjo Austrijos 
gyventojams, kad musu karei
viai ju kraszte pasiliks ir ju 
teises gins, kol visi jie susi
lauks “tikros ir pilnos Lais
ves!”

Jis staeziai pasakė, kad Ru
sija yra kalta kad Keturiu Di
džiųjų Krasztu atstovai nega-. 
Įėjo sziuo laiku nustatyti Aus
trijos žmonėms pilna laisve.

Jis sake: “Te visi Austrijos 
gyventojai gerai žino, kad 
trys isz tu didžiųjų tautu nori 
kad ir sziandien isz czia iszsi- 
kraustyti, bet kad Sovietai ant 
to nesutinka.”

Achesonas buvo priverstas 
keliauti per Sovietu valdomas 
vietas, bet jokiu sukilimu ar 
demonstracijų nebuvo. Jis in 
Vienuos miestą atskrido isz 
Berlyno.

Isz czia jis iszyažiavo, isz- 
skrido in Pietų America, kur 
jis svecziuosis per kelias die
nas.

DU VOKIECZIU 
TRAUKINIAI 
SUSIMUSZE

Perspėja Amerika

NEUSS, VOK. — Du Vokio- 
ežiu traukiniai susimusze ne
toli nuo Neuss miesto. Apie 
trisdeszimts žmonių buvo su
žeista. Tie traukiniai, per ko
kia ten klaida važiavo ant tu 
paežiu begiu, rieliu in vienas 
kitam prieszingas puses ir 
taip susimusze.

Kiti traukiniai per visa die
na turėjo kitais geležinkeliais 

į važiuoti, kol vėl viskas buvo 
sutvarkyta ir sudužę trauki- 

! niai buvo nuo begiu nustumti 
ar nukelti.

Bernard M. Baruch, dip- 
liomatas, bagoezius, pini- 
guoezius, bankierius ir ketu
riems Prezidentams patarė
jas, pasakė Senato pinigi
niai komisijai kad Amerika 
yra baisiai toli atsilikus nuo 
Rusijos ne tik apsiginklavi
me, bet ir biznyje, pramonė
je ir apsaugoje. Jis sako 
kad mes dabar turime susi
prasti ir pradėti isz tikro 
dirbti ir rūpintis savo krasz- 
to apsauga.

11 LAKUNU ISZSZO- 
KO ISZ DEGANCZIO

BOMBNESZIO
--------o

DURHAM, OKLA.—Bomb- 
neszis B-29 isz Lake Charleh, 
La., nukrito ir sudegė ant vie
nos ukies, fanuos netali nuo 
Durham miesto.

Vienuolika lakunu suspėjo 
isz to deganezio eroplano isz- 
szokti ir laimingai nusileisti.

Vienas to bombneszio inži- 1 
n as užsidegė kai tas eroplanas 
skrido apie dvideszimtus tuks
taneziu pėdu padangėse. Kiti 
inžinai užgeso.

Policijantai sako, kad jie su
rado deszimts isz tu lakunu ir 
yra tikri kad ir vienuoliktas 
gerai nusileido, bet dar nėra 
surastas.
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Kas Girdėt
Montgomery mieste, Alaba

ma valstijoje, Kunigužis Dal
las Haygood, atsikėlęs Nedė
lios ryta rado kad vagiai buvo 
ąpiplesze jo automobiliu, jie 
buvo pavogė automobiliaus 
szyiesas, ratus ir viską isz vi
durio. Ta ryta jis nutarė pa
mokslą pasakyti apie vagyste.

Los Angeles mieste, sztor- 
ninkas Zubrinskis buvo apvog
tas. Vagiai rado tik devynis 
szimtus doleriu, ir nusiskundė 
kad biznis prastas. O už san- 
vaites jie vėl ta pati sztornin- 
ka apvogė ir szita syki gavo 
keturis tukstanczius szeszis 
szimtus penkios deszimts do
leriu, ir pastebėjo kad biznis 
dabar jau geresnis.

Cincinnati mieste, Daktarka 
Lowell Keirle, dvideszimts 
szesziu metu amžiaus, gavo di- 
vorsa puo savo vyro, dvide- 
szimts devynių metu amžiaus 
Daktaro Alfred M. Keirle, už 
tai kad jis parneszdavo namo 
szampano, brangiu kvietku ir 
dar brangesniu žuvu, kai ko 
jiems labiausiai reikėjo tai bu
vo maisto.

rolas Eisenhoweris tikisi lai
mėti, tai jis turėsi daug laiko ir 
darbo paszvesti.

Ir jo iszvaizda prastesne, 
dabar kai jis nusiėmė savo ka- 
riszkus drabužius.

Generolas D. Eisenhoweris, 
rimtas, atviras ir draugingas.

Senatorius R- Taft, linksmas 
pabaikauti megbta, vis szypso-' 
jasi. '

O tarp Demokratu tai Sena
torius Kefauver visus nustebi
no ir net Prezidentą Trumana 
iszgazdino, nes jis.moka kaijp 
žmones ir volus prie waves pri
sitraukti.

Durham mieste, Anglijoje, 
inžinieriai studentai, iszroka- 
vo labai moksliszkai kad dvi
dešimts vyru gali patraukti 
dideli sloniu. Viskas buvo ge
rai su tuo mokslu kol jie priri
ša© virve prie to sloniaus ir 
pradėjo traukti. Slonius visus 
juos nusitraukė per dulkes ir 
purvyną.

Brown Unversitetas padare 
apžvalga, isz'klausinejo visu tu 
kurie mokslus tame Universi
tete buvo baigė deszimts metu 
atgal ir sztai ka surado: Tie 
studentai kurie vos-ne-vos Už
laiko egzaminus' ir buvo že
miausia savo klasoje, szian- 
dien,,po deszimts metu uždir
ba apie szimta asztuonios de
szimts 'septynis dolerius ant 
metu daugiau negu tie, kurie 
buvo kytriausi ir stovėjo aug- 
szcziąūsia savo klasoje. Teipgi 
buvo, dažinota kad tie, kurie 
didžiausius pilvus užsiaugino 
daugiausia ir uždirba. Reisz- 
kia: diržas ilgyn, kiszenius pil
ny n.

Prancūzai reikalauja kad 
Amerika pasiustu savo vaiisika 
in Indo-Kinija, padėti Pran
cūzams kareiviams numalszin- 
ti Komunistus. Kai kas Ame
rika nesutinka.

Kai plienas pabrangs szeszis 
dolerius ant tono, tai mums 
mažai kai kenks: Naujas auto
mobilius pabrangs $8.88, re- 
frigeratorius septynios de
szimts du centu ir radijas du 
centu.

;; I

Bet kai Plieno Darbininkai 
gaus didesnes algas, tai visi 
mes pajusime, nes tada visi 
kiti darbininkai pąnasziai rei
kalaus, ir tada jau viskas pa
brangs.

Rockefeller ir Ford szeiniy- 
nos remia Gen. D. Eisenhowe- 
ri, o daug aliejaus ir kitu auto
mobiliu kompanijos stoja už 
R. Taft.

Ir tokia pagel'ba 'baisiai 
daug reiszkia. Szitokios dide
les kompanijos ir fabrikantai 
milijonus doleriu praleidžia 
ant pagarsinimu laikraszcziuo- 
se, ir jie labai lengvai gali re
daktoriams pasakyti ka raszy- 
ti; ka ne; ka remti, ka. ne.

Szitokie bagoėziai teipgi nu
stato kuris kandidatas bus in 
kuri miestą kviecziamas ir ka
da. Ir tai baisiai daug reiszkia.

Pypkes Durnai

PASIMIRĖ GARSUS 
TEISĖJAS

Buvo Iszkalbus Ir 
Isztikimas

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkios deszimts- szesziu metu 
amžiaus Teisėjas Clare Gerald 
Fenerty, pasimirė in German
town ligonine, Panedelio vak.

Jis važiavo namo isz teismo 
ofisu su taxi-cab, kai apalpo 
ir buvo nuvqsztas in ligonine. 
Jis buvo visiszkai suparaly
žiuotas ir greitai pasimirė.

Jis buvo vienas isz veikliau
siu Kataliku politikoje ir buvo 
labai iszkalbus.

Pernai jis buvo iszrin'ktas 
kaipo intakingiausias ir gar
siausias žmogus Philadelphi jo
je. Pernai teipgi jis laimėjo 
rinkimus del teisėjo vietos an
tru kartu.

Jis buvo labai gerai žino
mas ir valdžios virszuneje. 
Kai tik jis pasimirė Airijos 
Ministeris Eamon de Valera 
pasiuntė savo užuojautos pa- 
reiszkima. Airijos Ambasado
rius John J. Hearne tuojaus 
prdnesze, kad jis asfmeniszkai 
dalyvaus laidotuvėse Suimto
je.'

Teisėjas ta diena dar isz- 
klause daugiau kaip visa tu
ziną 'bylu teisme ir iszrode ge
roje sveikatoje kai jis pasi
samdė taxi-cab važiuoti namo.

Per Pirma Pasaulini Kara 
'Teisėjas Fenerty stojo in Lai
vyną ir kariavo Prancūzijoje. 
Jis g'ryžo in Laivyną 1930 me
tuose kaipo Leitenantais.

Jis mokslo laipsnius yra už
sitarnavęs isz Loyola KolegL 
jos, Szvento Juozapo Kolegi
jos, Szvento Pranciszkaus Ko
legijos, Canisius Kolegijos, 
Hahnemann Daktaru Univer
siteto, Szvento Jono Universi
teto ir isz Laivyno Kariszkos 
Kolegijos.

Teisėjas buvo vienas isz gar
siausiu prakalbininku Katali
ku tarpe visoje valstijoje.

Senos Motinos
Likimas

Jeigu ketinate pirktis nau
ja automobiliu, patartina bis- 
ki palaukti. Beveik visos kom
panijos ne už ilgo jau pradės, 
gaminti savo 1953 metu auto
mobilius.

Dar negalima’pasakyti ar 
inspeti kuris- . Rėpu'blikonu 
Kandidatas laimes pradinius 
Rinkimus del Prezidento: Se
natorius Rpbert Taft ar Gene
rolas. Dwight Eisenhower.

Mums iszrodo kad Genero
las D. Eisenhoweris yra ne 
koks kalbėtojas. Jo balsas 
tiesmukas ir nuobodus.

Kai mes szita raszome, tai 
Senatorius R. Taft turi dau
giau delegatu negu Generolas 
D. Eisenhoweris. Jeigu Gene-

Sūneli brangus, kiek skausmo 
turėjau,

Gimdydama ir auklėdama jus,
Bet už tuos mano nuopuolius, 

vargus,
Nors tik laimingus jus matyt 

norėjau.
Bet Dieve mano, jeigu 

nusidėjau,
Atleisk man griekus, visus 

szauksmus,
Nepyk ant motinos už juos 

jausmus,
Nes kaip dabar keneziu da 

niekados nekentejau.
Mano sūnūs iszplesze baisiau

sias karas,
Juos iszveže.... mane paliko 

viena....
Ant j u gaivu ugnis lekioja, 

maras,—
Sekioja giltine paskui kas 

diena.
Numirs ir nereges jau 

Lietuvos,
O kas juos ten priglaus ir 

apraudos?

— Kad žmogus ir butu ge
ležinis budo, tai vis surudyje 
nuo moteriszku aszaru.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
___________ ♦

Basaite - Vaigauskiene, Sta
nislava, isz Rudupio kaimo, 
Luokės valsczio.

Dapszyte, Emilija, gimė 
Amerikoje, gyvenusi Mustei- 
kiu kaimo.Tauragnu v., Ute
nos apskrrezio.

Degutis, Adomas ir Jonas ir 
Degutyte ; Lcnkiene, Ona isz 
Vinksznupiu k., Bartninkų 
vai., Vilkaviszkio aip.

Hildebrand - Pilipavicziute, 
Julija.

Hofman (Seiman) Szuiber- 
taite, Olga isz Uydavenu km., 
Sziluvos vai., Raseinių ap.

Kairys, Endrins ir Jurgis, 
isz Molupio k., Batakių v., 
Tauragės ap.

Kaminskas, Jurgis isz Pra- 
voliu k., Jonavos v:, Kauno ap.

Laurinczius — Macikaite, 
Marijona, isz Szveksznos, Tau
ragės ap.

Masziotiene, Marija, isz Jie- 
vaiszoniu k., Rumbonių par., 
Antnemunio vi., Alytaus ap.

Pivoriūnas, Petras, isz 
Moszkenu k., Panemunėlio v., 
Rokiszkio ap.

Szajauka, Vincas isz Obeliu 
vi., Rokiszkio ap., Trumponiu 
kaimo.

Tumosa, Antanas ir Jonas.
Žalgeviczius, Aleksandras ir 

Vladislovas isz Baisogalos vi., 
Kėdainių ap.

Jicszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New Yo^k 24, N. Y.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NEW YORK. — Birželio 
(Junę) ,26-ta diena in New 
Yorka atvyko laivu “General 
Taylor” iszplaukusiu isz Bre
merhaven Birželio 16-ta diena, 
Lietuviai:

Augustai, Hilda, in Racine,

Pasiskaitymo Knygeles

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

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

Per paczta, 35 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Wise. — Juraschka, Hedw.ig, 
Ernst, Elisabeth, Guenther, in 
New York, N. Y. — Kantow- 
ski, Kristine, New York, N. Y.
— Pliess, Otta A. Chicago, Ill.
— StankevięziuSj Antonia, in 
Carmel, N. Y. —Schmidt, Au
gust, Erna, Chicago, HI.— 
Zander, Martha, Chicago, Ill.
— Zander, Hedwig, Chicago, 
Ill. — Zander Fricderick, Chi
cago, Ill. — Zansinger, Anna, 
Silverton, Qre.

—BALF Centras.

:: JUOKAI ::

Motina In Dukrele

Drąsus Darbininkas

Jack Mathias užlipo ant 
Vaszingtono kambariu 
bokszto, padalinti ir numa- 
liavoti szita laisves statula 
virsz baltųjų kambariu Va- 
szingtone. Jis dabar ežia 
randasi du szimtu a.sztuo- 
nios deszimts septynias pė
das virsz ulyczios.

NAMELIS :: ::
:: PUSTELNINKO
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

taip ilgai nebuvo, ba tas neka- 
dejus, trankydamasis .po svie
tą, atsivilko ežia ir aipsipirkes 
szalia mano pilės vela (pradė
jo persekioti.

Save praminė Dit riebu o 
pirmiau vadinosi Steponu. Jau 
jis nuo žmonių prakeiktas, nes 
kožnam insipyko, užgriebda
mas visiems turtus, per ka ga
lingu pastojo. Daug kartu ban
dė užpuldinet ant mano drut- 
vietes, bet visada man Dievas 
gelbėjo ji ingalet. Dabar vėl 
pradeda piktybes varinėti.

Gal kada susivaldys ir Die
vas jam'inkveps Szv. Dvasia, 
nes kolei kas bus, tai ne viena 
piktybe padarys.

(TOLIAUS BUS)

Ant Vakacijos
— Manau, kad tamistas 

nereikes budyt isz ryto, nes 
gaidys tamista pabudys!

— Na, tai gerai, meldžiu 
ji užsukt ant szesztos valan
dos isz ryto!

KATALOGAS 
KNYGŲ

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais ji

160 Puslapiu j j

8 col. ilgio, 5% col.'ploczio i j 
Iszaiszkina sapna ir kas !j 
ateiteje stosis. Su priedu j j 
plana tu ir visokiu burtu, jj' 
Knyga in minksztos po- j; 
pieros virszeliuose. :: :: j j 

Pinigai reikia siusti su j j 
užsakymu: ]•

Tiktai,. . . $1.00 ■: 
Saule Publishing Co., j j 

Mahanoy City, Pa.,U.S. A. ]• 
ywvwvwwwwwww,

Motina — Atsimykie sau 
mano dukrele, jog reike ge
rai pamislyt priesz intekeji- 
ma už vyro. Vyrai kas diena 
buna niekesni.

Dukrele — Tai reike mo
tinėlė pasiskubint, ba kaip 
ilgiau lauksime, tai niekesni 
gausiu!

Tikras Mandagumas
, Vagis — “Atsipraszau, ar 

tamsta nematei kur nors ne
toli policininko?”

Tamistas— “Ne, nema- 
cziau nei vieno!”

Vagis— “Tai meldžia
masis, atiduokie man savo 
pinigus ir laikrodėli! ”

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1952

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

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

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Koletą; 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.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.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
GyvenimOj Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna.' 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15 c.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 2Qc.

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 Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyhe. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20ę.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu,. 20c. f i / '

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė 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.

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

No.148—Apie Joji a ir Alena, 
Pavojinga Klaidą. 45 pus., 20c

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

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

No.Į53—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majėro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No. 155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c. 

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas - Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del .Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25-C.:

Np.194—Trumpas K^atali- 
kiszkas Katekizmas, Mgąl isz- 
guldima Kun. Piliauskip, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristiiso

: ’l t į'ffi ■: ■

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

No.198—.Gromata ąrb> Mii- 
ka musu Iszganytojaus jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10ę.

No.200—Eustakijuszasi Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 12,8 pus, 35c.

No. 201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione pp, svietą 
ir liudyinas apie Jezu Kristų. 
Pūkius apraszymjas. 20c. p .

No.202—Novena,, Stebuklin
go Medaiiko Dievo Motinos 
Garbei. 15c. , . f. .C ? .

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

------—'■---- —-—
Kaip Užsisakyti Knygas:

JOT1 Užsisakanjt knygas., isz 
szid Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri kiiygbs.7' .Fįiiigiis 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia .Ūžregis- 
tiuoti laiszka su pinigais.,

BSU Nepamirszkite, dadeli 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. A

Visi Moni-Orderiai ir .-Pini,- ■ i j. ■ ' į
gai, o ir visi ląiszkai “yisada 
turi būti siusti yien tik ant
šzid adreso : y .; <
SAULE PUBLISHING CO„ 
Mahanoy City, Pa., - U. S.
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(Tasa)

— M,erenas laike mane 
kaip sunu. Buvau drąsus už ka 
mane labai mylėjo. Pati ponia 
teipogi mane laike apkautoj, 
kad buvau szvarus. Asz už tai 
mylėjau kaip savo tėvus.

Ilgai neduravo, o asz inpra- 
tau in kareivyste. Visus savo 
draugais ingalejau su visokiu 
ginklu, kada tik ejome bandy- 
tis, o ant kumszcziu niekas ne
galėjo su manimi susilygint. 
Tame laike turėjau devynioli
ka metu, tada visose žemese 
karaliai užpraszinejo ant ka- 
reiyiszku galėjimu. Kada vie
nas didelis karalius iszprovijp 
zėbova savo kareiviams, tarė 
man mano aipiekunas:

— Henrikai! Dabar turėsi 
svietui 'parodyt, ka iszmokai. 
Rytoj keliausime pas karalių. 
Duosiu tau kuogeriausi arkli 
ir savo locna ragotine, nes tu
ri parodyt, ka gali. Žiūrėk vai
ke idant isz tavęs turecziau 
džįaugsma.

Norint sziurpuliai visa pe
rėjo, kada iszgirdau, .vienok 
pamažu su ta baime apsisavi- 
nąu ir ant galo pradėjau 
džiaugtis, kad galėsiu pasiro
dyt ant karaliszko dvaro. Ti
kėjausi tenai rast savo mie
liausia tęva. Bet tuo jaus daži- 
iiojau, kad nebus, ba sirguliuo
ja ir turi vaktuotis lovos.

Prisiartino diena, kurioj ra
domes ant u lygumos prieszai 
karaliaus, paloęu. Niekad ne
buvau mates tokiu dyvu, kai 
tada. Galėjimu valanda prisi
artino. • ■

•Visi Vokiszki kareiviai bu
vo susirinkę. Tam tyiczia buvo 
isztaisyta augsžtai pastoge, po 
kuria sėdėjo kareiviu paezios 
ir dukters, idant prisižiuret 
kareiviu 'galėjimams.

Mano apiekutias ąprede ma
ne in plienine jeke ir prisakė 
kaip apseiti, davinėdamas vi
sokius persergėjimus. Jau bu
vau gatavas suvis. Kviėtka isz 
mėliui! ir baltu plunksnų bu
vo užkiszta už mano plienines 
kaszkietos, ,o.didelis kardas 
kabojo prie mano szono. Vie
nose geležysė buvau insiredes1, 
o ir ant ranku turėjau geleži
nes pirsztines. Tame karei visz- 
kame apsivilkime man nuda
vė, kad drūtesnis, kaip pir- 
jjnįąu buvau. Su ragotinę ,ran- 
Į<pje szokau ant balto žirgo, 
kurks buvo puikiai i n rėdyta s.

— Bubliai ir tarabanai, o 
teipogi triubos pripildė orą 
savo balsu. Buvo tai ženklas 
prasidėjimo kareiviszku gale- 
junų. Prasidėjo galėjimai, o 
žinones szauke ir su rankomis 
ploja .V'.

'■ ‘ I)abar ketino, but paskutinis 
galėjimas ir galincžiųs turėjo 
įgUut dovana! Karaliszkas be-

S. Bonus! 

roldas parode augsžtai atsistos 
jes .aukso brangu kryžių su 
tokiu jau lenciūgu. Ant to kry
žiaus buvo paraszas: “Del 
cnatos ir galingumo.”

— Užtai ant visko pasi
drąsinau, pamislijau sau, szp- 
kau isz vietos ant duoto ženk
lo. ir tuojaus radaus! ant ple
caus. Da karta užtriubijo, tuo-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦K-***************!

Ana diena aplaikau laiszka 
nuo vieno vyrelio,

Apie moterėles, 
Laiszkas skamba szitaip: 

Moterys yra paprastai daug 
drąsesnes už vyrus, 

, Ir daug narsesnes,
Prie visokiu užsiėmimu 

ir lengvatikesnes.
Szetonas ne del to 

atėjo gundyt Jieva, 
Vietoje Adomo,

Kad motere buvo silpnesnis 
,, . sutvėrimas,

O Adomas augsztesnis
, sutvėrimą®.

Jisai atėjo gundyt Jieva 
del to,

Jog motere ne bijo 
velnio,

Bet kaipo akyvesnis 
sutvėrimas už vyra, 

Norėjo su juom pasipažinti!
Jeigu tai butu szetonas 

atejas Adoma gimdyt, 
Tai lyg szia diena,

Butu paskui ji bėgioja®, 
Po svietą su gaudimu!

* * *
Priesz sudžia, vienam 

mieste,
Stojo vyras, ^kimšdamas 

savo paeziule,
Del persiskyrimo.

• Apsakė jis sudžiui, 
Kad jo paeziule ji

visaip keikia, 
Ir neduoda jam ramybes! 
Kada sudžia jam paliepė 

pasakyti,
Kaip jo paeziule ji 

keikdavo,
Tai tas vyras prisiartino prie 

sudžiaus ausies,
Ir pradėjo visa litanija: 
Nuo; “ Yu son ov a...!”

. Ir taip toliaus.
Sudžia tai iszg'irdes

tarė:
“Gana jau gana,

• Duodu tau persiskyrimą 
nuo tokios mo teres,

Ir eikie sau su Dievu
. ramybėje! ’ ’
* * *

Ana diena mano draugas 
užklausė aptiekoriaus,

Ar jisai kada padare
koki misteika, 

Darydamas receptus.
0 tasai aptiekorius atsake: 

“ Tik viena karta.
Ba vietoje puse kvortos

, geros guzutes, 
Tai daviau kvorta! ’ ’

x-t. C ; ,
— Grinczele yra paloczium 

del vargszo. 

jaus stojo prięszais mane ka
reivis juodai pasirėdęs ant bė
ro arklio. Kada pamacziau ta 
milžiną, sudrėbėjau, bet krau
jas neatleido, o ypacz tuo, kad 
nialonejau dovanu — kraujas 
užsidegė. Ant galo metejpesi 
vienas ant kito. Musu ginklai 
nuo saules užblizgejo. Ragoti
nes pradėjo tarszket, net ark
liai sudrėbėjo ir atgal paszo- 
ko. Buvo tai baisus galėjimas. 
Ilgai., gale jomes .ir giliukis ne
norėjo ipult nei ant vieno. Ant 
galo mano įprieszas taip suda
vė smarkiai iii mano sauga, 
kad vos nuo arklio nenupuo- 
liąu.

:— Naudodamasis isz to tas 
milžinas, užpuolė ant manes 
da labiau, bet asz susidrutinau 
ant balno ir ant jo drąsiai už
klupau, bet taip smarkiai, kad 
keikdamas nuo arklio nupuo
lė.

— Czia pasidarė ne mažas 
riksmas tarp žmonių. Žiūrėki
te! Žiūrėkite! Juodas nupuolė, 
o mėliu as sėdi ant arklio— 
szaukia be paliovos taip, kad 
nei triubu nei katilu ne buvo 
girdėt.

Asz norėjau dažinot, kas per 
vienas tas mano prieszas. Ka
da savo antveidi nuėmė, paži
nau jame Eilendorfa, ta pati, 
kuris dabar Ditrichas Felze- 
nas ir kuris dabar nuolatos ant 
mus užpuldinėja. Potam pada
viau jam ranka kaipo ženklą 
sutikimo. Jisai su nedoru juo
ku prakalbėjo iii mane:

— Kryžius ir lenciūgas ta
vo; bet asz tau duodu karei- 
viszka žodi, kad nedovanosiu 
ir atrasiu toki laika,

Tame laike to netemijau, tik 
nepoilgam supratau ant ko jis 
sprendžia.

Su niuzyke, bubnais ir žmo
nių rėksmu padavė mano tas 
dovanas. Patogiausia pana, 
turtingo kareivio duktė, likos 
iszrinkta, idant ta ant aukso 
tacos man paduotu. Tu tai bu
vai, mano brangiausia Teodo
ra, tai pana, isz kurios ranku 
ta dovana atlaikiau. Tada asz 
tave pirma karta paregėjau. 
Nuo tada inpuolei man in szir
di, nes isz tavo apsiejimu da- 
siprotejau, kad ir szirdi turė
jai gražia.
. Su visokiais velijimais nuo 
grafu ir augsztu ponu likau 
apipiltas, kaip ir tai, kad pats 
ciecorius apszauke mane pir
mutiniu kareiviu, potam su- 
gryžiau su savo apiekunu, ku
riam didesne garbe prigulėjo 
ne kaip man: nes jis mano už
augino ir iszmokino kareivys-

Vis Cziampijone

Septyniolikos metu am
žiaus Maureen Connolly, 
Amerikos teniso cziampijo
ne isz San Diego, California, 
ežia loszia teniso sportą ant 
Surrey Grass Courts. Ji su- 
Įiįusze JPonia, JPat Todd isz 
La Jolla, California. 

tęs, ir paskui ketinau keliaut 
in savo tėvynė. Nuo laiko pra
sidėjo suspaudimo dienos. .■

Vos perejo kelios sanvaites, 
o ežia atkeliauja siuntinys pas 
Luitpolda isz Folkenbergo. 
Atnesze laiszka nuo tėvo, ku
rioje raszo, idant paskųbin- 
cziau pagelbon prięszais Ei
lendorfa, ka neteisiai užpuolė 
ant Folkenbergo.

— Asz to tikėjausi, tarė 
Luitpoldas dedamas laiszka in 
szali. Tai padare galėjimai ant 
ciecoriaus dvaro,

.— Taip ir buvo. Senas Ei- 
lendorfas, būdamas nuo prigi
mimo rustus ir užvydus žmo
gus, ėmėsi nuo tos valandos 
ruosztis, kad už ta nepolitike 
užpult ir atkerszyt. (

Tas, kuris reųgęsi kam pik
tumą padaryt, niekados nega
li nuo to susilaikyti. Pradėjo 
isz pradžios jodinet su savo 
szeimyna ant medžiokles, po 
mano tėvo laukus, per ka la
bai pustijo javus, O kada ma
no tėvas jo nedorus darbus 
pradėjo peikt, juokėsi isz tėvo 
ir pasakė, kad jeigu nori, tegul 
ji bando suvaldyt. ’

■— Mano tėvas buvo pri
verstas praszyt Luįtpoldo pa- 
gelbos, Tasai pasiėmęs su sa
vim savo žmones ir kareivius, 
trauke pas mano te^įa. Asz 
nuolatos su jųom buvau ir nie
kur neatsitraukiau.

— Buvo tai puikus rytas, 
kaip mes radomes ant kalnelio 
nuo kurio visa Folkenbergo 
aplinkine buvo matoma. Visa 
posznįa buvo iszmindžiota, o 
pakalųeję buvo matytis gove- 
da žmonių, kurie rengėsi už
pult ant drutvietes, kurioje 
aplinkiniai gyventojai pasi
slėgė. ,

In ipat|: laika pribuvo
me, tarė Luitpoldas užpykęs 
ir liepe tuojaus iszkelt melina 
karūna, kaipo ženklą, idant 
matytu drutvietes gyventojai, 
jpg laimes žvaigžde atkeliau
ja, Pamaži selinome prie ne- 
prieteliaus ir su dideliu pa- 
redku.

— Juodi kareiviai paregė
ję nepažystamas karūnas, su
sirūpino, norints prie drutvie
tes stovėjo. Davėsi matyt <su- 
miszimas ju abaze, o vadas, su
statęs kariuomene, atsitraukė 
nuo drutvietes ir vede prie- 
szais mus. Tame laike ir aut 
muru drutvietes pasirodė ra
gotines ii; karūnos su Folken
bergo ženklu. Drutvietes gy
ventojai paregeje musu pa
žystama kariuomene atsikvo- 
tejo ir visi ėmėsi už ginklu,

— In tris valandas įprįesz 
saules nusileidimą prasidėjo 
musztyne. Musu vyrai pasi
dalino in dvi kuoipas: vienas 
rikiavo Luitpoldas, o kitais 
asz pats. Antra karta teko pa
sitikt su neprieteliam.

— Kada, mane paregėjo 
tuojaus jo juoda duszia užsi
rūstino. Kaip padūkęs vilkas 
pradėjo metytis. Bet Dievas 
dorus žmones visados savo 
globoj laiko, nedaleido, idant 
prapulcziau.

— Ingalejotn ji ir giliem 
net iki jo butines ir vos spėjo 
in savo drutviete pasislėpt., Di
desne dalis jo žmonių pražu
vo, o kiti likos sunkiai sužeis
ti.

—, Musztyne tęsęsi iki ve-, 
lai nakeziai, o buvo gana tam
su, nes ir menulis pasislėpė, 
nenorėdamas but liudininku. 
Sugryžes su savo žmonėmis 
ant tos vietos,, kur Luitpoldas 
muszeszįt.-.xvį^ka a tradau .ra
mybėj, kaip grabe. Buvo , visi

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

susirinkę ir lauke gryžtanezio 
manes.

— Kada jau buvau neper- 
toli paregėjau Luitpolda sė
dinti prie ugnies' susirupinusi, 
nes ant rankos rymojo ir mis- 
lijo.

— Kur mano tėvas? Pa- 
szau'kiau prisiartinęs prie 
Luitpoldp. Kada buvo didžiau
sia musztyne, maeziau, kaip 
mano tėvas isztrauke isz drut
vietes su savo žmonėmis.

— Kur jis yra ? Vėl pa
klausiau su didele baime. Pa
sakyki prieteliau, Liutpolde, 
neprivalai priesz mane slept. 
Ak asz jo seniai, laibai seniai 
nemaeziau. Daleiskie mane 
prie jo, kad galeeziau pult in 
kojas ir pasveikint, tegul ma
ne pamato.

— Luitpoldas pakele akis 
in mane ir pažiurėjo su skau
dėjimu. Su aszaromis atsiliepe 
in mane:

— Henrike! Matai krūvas 
tu negyvėliu toje pakalnėje ? 
Tavo tėvas liepe tave pasvei
kint. Buvo tai jo paskutiniai 
žodžiai prie smerties.

— Negyvas! Suszukau su 
dideliu gailegeziu ir užsiėmiau 
akis su ploszczium.z Numirė, 
daugiau jo nepamatysiu!

— Toje valandoje nežinau 
kas su manimi darėsi. Bucziau 
pats noriai už savo tęva numi
ręs, o ne tiek rupesties daty- 
res. Saulei laidžiantis, tarė ka
reivis toliaus, metes jis su sa- 
yiszkiais ant prieszu, nes ma
te juos isz visur pasiaubiant. 
Susikirto su Ęilendorfu ir ma
eziau kaip puolė nuo arklio.

Priszokau jam in pagelba, 
nes jau per yelai. Gulėjo ant 
žemes vos gyvas, o asz atsi
klaupiau szalia jo. Bukie 
sveikas Luitpolde, isztare mir
damas.

Viską tau palieku. Buk glo
bėju mano Henrikui kaipo tik
ras tėvas. Vos da kelis žodžius 
prakalbėjo, asz vėl turėjau 
stot musztis. Teip nuo visu ap
leistas turėjo skirtis su sziuo 
svietu.

Iszgirdes tai, atsikreipiau in 
szali ir graudžiai verkiau. Li
kausi apleistu ant svieto, kaip 
pauksztelis be jokios linksmy
bes.' ,

— Kada taip laukuose sto
vėjome, pasirodė Folkenburge 
ugnis ir tuojaus visa drutvie
te apėmė.

Kas tę jsuszuko Luitpoldas. 
Vyrai kuogreieziausia sku
binkimės užgesisime agni. Ra
si galėsime užgesint ugni, arba 
suimsime ta piktadari. Tikrai 
tai padare kokis isz nepriete
liu.

Ir taip buvo isztikro. Nes 
anes perbėgome, pamatėme du 
vyru, kurie turėjo prisakyma 
nuo l!lilĮendort‘p, idant gautųsi 
j,n.į-drųtgiete; ir..ta.-už!ęleg.tuz. .0 
kad ir norėjo agni užgesint,

Viesz. Jėzaus ir
. . .MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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idant iszgelbet brangius daig
ius, tai nepasiseke. Netrukus 
valandos isz drutvietes isz vi
su josios trobų pasidarė vieni 
griuvėsiai.

Per ka netik pątrotinau sa
vo brangiausi tęva, nes ir bu
tine savo gimtines. Viena die
na viskas nuėjo. Atsisėdės ne
toli rugstaneziu degėsiu, pra
dėjau verkt. Ka galėjau su sa
vimi pradėti? Kur keliaut? 
Kardas kuri turėjau prie savo 
szono, nebuvo mano savastimi. 

'Taip visokios mislys baisiai 
vargino mano szirdi. Atsiduk- 
sejau, dirstelėjau in dangų ir 
tuojaus pasidarė lengviau. 
Trumpa, o karszta maldele ap- 
malszino mane ir rodos kokia 
tai dvasia, sznabždejo man: 
Henrike, netikėli ko tau rūpin
tis? Tie visi kryželiai paeina 
nuo Dievo. Bukia drąsus kad 
turi kunę szirdi. Žinok kad isz 
Dievo rankos paeina viskas.

Atėjo man'ant mislies gies
me, ka mano tėtulis giedodavo 
kada asz buvau mažas :
Kaip debesiuose žvaigždžių 

daugybe,
Visas apmato tavo galybe 
Taip kožna žveri kaip 

vabalėli.
Apveizdi kožna kaip kūdikėli 
Taip ir savo vaiku neužmirsz- 

ti Pone,
Pasigailėsi ir manes duoda

mas malone.
Toji giesme mane labai su

ramino ir taip sudrutino, kad 
galėjau iszkesti visokiais 
pricszginybes. Dievas ant ma
nės užleido miega, kuris mane 
sudrutino.

Ausztant nuėjau ant plecaus 
kur buvo musztyne, kad tarpe 
negyvėliu surasti savo tęva o 
potam apverkus žemei atiduo
ti. Man beveikszcziojant tarpe 
užmusztuju, nutvėrė mane bai
sus drebulys. Tarpe užmusztu
ju daug maeziau savo pažysta
mu. Ir seni Eilendorfa ma
eziau tarp ju. Pageltęs jo vei
das, baisiai iszrode. Gulėjo 
szalep savo arklio laikydamas 
norints po smert karda rankd- 
Ė-

— Norėjau atrast savo tę
va bet viskas veltu. Perbėgau 
kelis kartus; per visus negyvė
lius ir vis dykai. Ir sziandien 
negaliu žinot, kas su juom at
sitiko? Galbūt neprietelius pa
griebė, idant norints po smert 
savo piktumą ant jo iszlieti.

Apgailestaudamas nusisku
binau ant plecaus, bet gryžau 
su didesniu sopuliu. Luitpol
das laibai manės gailėjosi ir, 
norėdamas mano gailesti su
mažini savo žmonėms insake, 
kad greieziausia keliauti atga
lios. ■ ■■■■..

Pas Luitpolda gyvenau ilga 
laika, nuo svieto pasislepes. 
Kardas1 ir ragotine kampe be
gu! ėdamas;. snrudyjo. - Paga
lios sulaukus - vasaros geras

Luitpoldas truputi mane sura
mino. Jis man buvo antru tėvu 
ir laikui bėgant pamirszau vi
sus tuos buvusius skausmus.

Viena vakara prisiartinęs 
prie manes su linksmu veidu 
tarė:

— Henrikai! Visada man 
buvai geru vaiku ir daug ge
ro padarei, už ka tau Dievas 
laimis. Palikimą kuri man tė
vas mirsztantis insake, iszpil- 
džiau kaip galėjau. Užauginau 
tave ant gero kareivio, o kas 
labiausai dorybėje ir Dievo 
baimėje. Dabar reikia pamis- 
lyt apie tavo tolesni gyveni
mą, delto-gi asz tau aplinki
nėj Szvabijos nupirkau puikia 
drutviete. Keliauk ir tenai 
gaspadoriauk, kaip privalo, 
būti kareiviui. Buki visados 
tokiu geru, kokiu buvai pir
miau. Turekie Dieva szirdyje, 
o Jis tavęs neapleis.

— Su aszaromis ipadeka- 
vojau už ta malone, prižadėda
mas, kad jo pamokinimus pil
dysiu iki pat smert. Kelioms 
sanvaites praslinkus, nukelia
vau ton drutvieten, o jis ir 
pats su manimi nukeliavo. O 
kad ta vieta vadinosi Vaide
nas, paėmiau ta paezia pavar
de ir nuo to laiko vadinuosi 
Henrikas Vaidenas. Norėda
mas per tai jauno Eilendorfo1 
iszsisaugoti persekiojimu. Nie
ko man dabar daugiaus nerei
kė jo, kaip tik drauges mano 
gyvenimui, su kuria galeeziau 
džiaugtis iki mirties. Tuokart 
atsiminiau apie ta patogia pa
na isz kurios ranku priėmiau 
dovana, ciecoriaus paskirta. 
Su laja, viltimi nukeliavau pas 
ciecoriu. Tenai asz tave ge
idaus pažinojau, labai man 
szirdin inpuolei, o kada tave 
pamacziau ir tavo tėvus., tuo
jaus jiems apie savo norą pa
sakiau. Pažinodami mano gi
minia, nesiprieszijo ir tuojaus 
ant to pristojo.

0 kad ir tu mano brangiau
sia, norejei manes, neilgai tru
kus susivineziavojom ir stojo- 
mes laiminga pora.

— Turėdamas gera paezia 
prie saves ir teipogi musu 
brangu sūneli Otoną, nieko 
daugiaus nuo Vieszpaties Die
vo negaliu reikalauti. Už ka 
dekavojau Dievui gulant ir 
keliant už jo geradejystes. Nes

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Redakcija ir spaustuve 

bus uždaryta per visa diena 
per Liepos (July) 4-ta diena.

— Subatoj pripuola Szv. 
Antano Zacharijo, ir Szv. Filo
menos, o Tautine Szvente: 
Laksztute. Ir ta diena: 1948 
metuose gražuole loszike 'Ca
role Landis nusižudė savo na
muose; 1810 m., gimė P. T. 
Barnum, kuris sutvėrė di
džiausias cirkas Amerikoje; 
1264 m., Lenkai iszvaike ir isz- 
s'kirste Lietuviu kaimynus 
Latvius.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Penkta Nedelia po 
Sekminių, ir Szv. Izaijo pra- 
naszo, o Tautine Szvente: El
tone. Taipgi ta diena: 1340 m., 
mirė Lietuvos Didysis Kuni
gaikštis Gediminas, Lietuvos 
sostines Vilniaus inkuręjas; 
1944 m., baisus gaisras isiztiko 
cirkas, 167 žmonių žuvo.

t — Panedelyje pripuola Szv. 
Kirilo ir Metodijo, o Tautine 
Szvente: Skinute. Ir ta diena: 
1898 m-> Amerika pasisavino 
Hawaiian Salas.

— Utarninke pripuola Szv. 
Elzbietos Kara., o Tautine 
Szvente: Tauragis. Taipgi ta 
diena: 1303 metuose, smarkus 
žemes drdbejimas Žemaitijoje; 

,1839 m., gimė Ibagoczius John 
D. Rockefeller, o kai jis numi
rė jis paliko apie bilijoną do
leriu.

■ — Sena gyventoja, ponia 
Jie va Reklaitiene, nuo 516 W. 
Spruce uly., pasimirė Utarnin- 
ko ryta ketvirta valanda savo 
namuose. Gimė Lietuvoje, at
vyko in Amerika daugelis me
tu atgal in Mahanojuje. Prigu
lėjo prie Lietuviszkos parapi
jos ir 'bažnytiniu moterų drau
gijų. Jos vyras Kazimieras mi
re 1931 metuose. Paliko sekan- 
czius vaikus: keturis suims: 
Antana, isz Bronx, N. Y., Kazi
miera, - vietinis graborius, 
mieste; Juozą, namie ir Vincą', 
mieste. Trys dukterys: Mari
jona Kriczieniene ir Elana, pa
ti Peter Beaver, mieste, ir Ona 
slauge isz West Jersey ligon- 
buteje, Camden, N. J., asztuo- 
nis anuku ir anūkes. Taipgi 
trys seserys: Helena Lukszai- 
tiene isz' Tamaqua; Rozalija 
Aponikiene, Philadelphia ir 
M. Sinkievicziene, Tamaqua. 
Laidotuves in vyks Sukatos ry
ta, su Szv. Misziomis Szyento 
Juozapo bažnyežioje ir palai
dos in parapijos kapines. Gra
borius James Haughney lai
dos. Amžina Atilsi!

— Carl Green (Karolius 
Žilionis) nuo 605 W. Spruce 
uly., likos suaresztuotas per jo 
paeziule Konstancija, isz prie
žasties kad jos vyras nenori 
užlaikyti ja, Teismas1 likos isz- 
klausytas pareita Subata, Bir
želio 28-ta diena pas škvajeri 
William Young.

— Ana diena garnys pali
ko sveika ir drūta sūneli del 
pons. Vincams Stulginskam, 
nuo 908 E. Market uly. Ponia 
Stulginskiene po tėvais vadi
nasi Mare Szelakiute.

Shenandoah, Pa. — Pulda
ma trepais žemyn savo namuo
se, ponia Agnieszka Bulbniene, 
isz William Penu kaimelio, li
kos sužeista in galva. Likos 
nuveszta in Locust Mt. ligon- 
buteje.

— Jonas Rusiackas, nuo 
14 N. Chestnut uly., numirė 
Sufbalos vakara, nuo ligos kur 
tesis per koki tai laika. Ginies 
Europoje, atvyko in Amerika 
'būdamas da jaunas vyrukas ir 
dirbo angįiakasyklose, o 1924 
metuose užsidėjo mėsinė ir 
groserine bizni po Nr. 538 W. 
Coal uly., o 1941 metuose ;pra- 
siszalino nuo biznio ir apsigy
veno po Nr, 14 Chestnut uly. 
Paliko savo paezia Prane; pen
kios dukterys: D. Snyder, 
mieste; A. Talamo, Brooklyn, 
N. Y.; Alberta, namie; F. Som
mer, Brooklyn, N. Y., ir W. 
Dilginiene, Stroudsburg. Taip
gi septyni anuku ir anūkes, ir 
viena pro-anuka. Likos palai
dotas Seredos ryta su apiego- 
mis Szv. Kazimiero bažnyczio- 
je, devinta valanda ir palaido
tas in parapijos kapines. Gra
borius Domininkas Snyder lai
dojo.

— Motere gali vyrui in- 
pulti in aki, stoti kaulu gerklė
je ir szonu iszlysti.

— Tasai yra daug geres
nes szirdies, kuris szelpia ne- 
praszan ežius ne kaip praszan- 
czius.

JIESZKO
ŽMOGŽUDŽIO

Spėjama Kad Jis Sle
piasi Bažnyczioje

WINDSOR, ONTARIO, KA
NADA. — Slapta Amerikos 
policija ir Kanados policija 
visur jieszko žuliko, pavojingo 
žmogžudžio, trisdeszimts pen
kių metu amžiaus Frederick J. 
Tenuto, kuris buvo artimas 
draugas Widie Sutton. Jis su 
szituo Willie Sutton ir trimis 
kitais kaliniais pabėgo isz 
Holmesburg kalėjimo, Phila
delphijoje, 1947 metais.

Policijantai perkratė daug 
vieszbucziu ir nakvynes yietu 
prie vieszkeliu, bejieszkodami 
to žmogžudžio.

Vietinis policijantas Harold 
Lucas FBI policijai buvo pra 
neszes kad jis mate ta žmogžu
dį Tenuto besimaudanti prie 
Martindales Beach netoli nuo 
Lake St. Clair ežero. Jis sako 
kad tas žmogžudis buvo su ki
tu vyru.

Paskui FBI policijai buvo 
praneszta kad jis slapstosi in 

Szvento Andriaus Presbytero- 
nu bažnyezia. Bet ir ežia jo ne
surado.

FBI policija jo jieszko nuo 
Kovo asztuntos dienos, kada 
Arnold Shuster buvo nužudy
tas. Szitas Arnold Shuster po
licijai iszdave ta kita žulika 
Willie Sutton ir už tai buvo 
kurio razbaininko nužudytas.

LENKES SZPIEGES 
NUŽUDYTOMS 

SUIMTAS
LONDON, ANGLIJA. —

Keturios deszimts vieno meto 
amžiaus tarnas vieszbutyje, 
Dennis Muldowney yra polici
jos suimtas ir intartas už nu- 
žudinima Lenkes, gražuoles, 
bajores ir szpiegu vadoves, 
kuri per kara labai garbingai 
pasitarnavo Anglijos slaptai 
policijai.

Jis sako kad jis nužudė Len
ke bajore, trisdeszimts septy
nių metu amžiaus Krystyna 
Skarbek, už tai kad asz in ja 
buvau insimylejes.”

“Ji mane suvedžiojo man 
sakydama kad ji mane myli ir 
be manes nebegali toliau gy
venti. ’ ’

Policijantai sako kad jis 
jiems pasakė kad jis užtiko ta 
gražia bajore su kitu vyru ir 
nutarė ja nužudyti ir save nu- 
sitrucinti.

NAUJAS
AMBASADORIUS

MASKVOJE
MASKVA, RUSIJA. —

Amerikos naujas Ambasado
rius Rusijoje, George F. Ken
nan sugryž in Maskva su savo 
žmona ir savo trimis dukrelė
mis. Jis buvo isz Maskvos isz- 
važiaves (tai stebuklas kad 
Sovietai jam tai pavėlino!) Jis 
nuvažiavo in Londoną susitik
ti ir parsiveszti savo žmona ir 
savo tas tris dukreles ir tuo 
paežiu sykiu jis ta proga pasi
naudojo susitikti su ir pasi- 
szneketi su Amerikos Sekreto
riumi Dean Achesonu, kuris 
tuo sykiu buvo Londono.

KOMUNISTAI 
PHILADELPHIJOS

FABRIKUOSE
PHILADELPHIA, PA. — 

Philadelphijos fabrikai kurie 
turi daugiau kaip du bilijonu 
doleriu ($2,000,000,000) vertes 
kontraktu isz valdžios del ap
siginklavimo, yra dabar intar- 
ti Senato komisijos del Komu
nistu inlindimo in augszcziau- 
sias vietas.

Laikrasztininkai pirmiausia 
dažinojo kad Komunistu Par
tija yra iszleidus insakymus 
savo nariams mesti visokius 
kitokius darbus Philadelphi- 

joje ir stengtis inlysti in tuos 
fabrikus, kur yra gaminama 
ginklai del Amerikos apsau
gos.

Ypatingai yra intartas 
Elektros, Radijo ir Maszinu 
fabrikas ir jo unija, Local 155. 
Czia, laikrasztininkai dažino- 
joo randasi visu apylinkes Ko
munistu lizdas.

David Davis, grynas Komu
nistas, buvo biznio agentas szi- 
tame fabrike. Jis buvo po prie
varta atstatytas, kai kiti na
riai pradėjo reikalauti kad jis 
butu paszalintas.

Bet nors jis buvo isz darbo 
pravarytas jis vis turi szilta 
vieta kaipo tos unijos organi
zatorius.

Dabar Senato komisija eina 
virsz augszeziąusias galvas 
Philadelphijoje ir gainioja 
tuos Komunistus.

Mums iszrodo kad tokis 
žingsnis geras, bet tai reikėjo 
jau seniai padaryti. Mums te
ko gyventi Philadelphijoje per 
Antra Pasaulini Kara, ir tada 
Komunistai, net ir Lietuviu 
tarpe tame, mieste, kaip pas 
Dieva už pecziaus tupėjo.

22 RUMUNIJOS 
GYVENTOJAI 

PASMERKTI
T 

VIENNA, RUMUNIJA. —
Bucharesto, Rumunijos radi-

ine

Check the perfect

INaturAILY, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yoursėlf. And please don't let that 
costly look mislead you . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
-i to show you the "Flower Wedding Line "

created by C/ve^ency

^ebave
(nBtcMng enclose 

rato8, re8pon*e 
inform  ̂•

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!

Tuszczia Stotis: Sovietai Czia Vieszpatauja

Anhalter geležinkelio sto
tis dabar tuszczias Berlyne 
už tai kad Rytu Vokietijos 
Komunistai, Sovietai už
draudė žmonėms isz czia va
žiuoti in tolimesnius mies
tus, kurie nėra po Sovietu 

jas ana vakara pranesze kad 
Rumunijos Komunistiszkas 
teismas pasmerkė dvideszimts 
du ūkininku isz Rodnos apy
linkes, kalejiman nuo vieno iki 
keturiu metu.

Visi jie buvo intarti ir pa
smerkti kad jie tyczia mažai 
visko sėjo, visai neakejo ir 
mažos pjūties susilaukė.

Mažai žinių galima gauti isz 
szito kraszto, bet tos žinios, 

valdžia. Sovietai dabar vėl 
visus kelius in Berlyną už
kerta ir neleidžia musu žmo
nėms keliauti ant tu gele
žinkeliu. Jie nori atkirsti 
sziaures Vokieczius nuo Va
kariniu krasztu intakes.

kurios ateina isz paežiu Ko
munistu parodo kad ne viskas 

; tvarkoj. Ypatingai ūkininkai 
i prieszinasi Komunistams ir 
slepia savo ūkio vaisius ar vi
sai savo ukius nedirba. Jie sa
ko kas isz to kadjie sėja, akėja, 
aria ir pjauna, kai Komunistai 

t viską pasiima. Ūkininkai ypa
tingai prieszinasi Komunis
tams kai tie Komunistai nori 
suskaldinti ir iszdalinti ju 
ukius.

Labai Szikszti
Kaimynas — Kaip tai, po

nas vis ant pikniko ir be pa- 
ezios?!

Ponas — Su mano boba 
nėra rodos, labai szikszti, tai 
vis.grinczioje sėdi!

K. — Mano Dieve, kodėl 
Jięva nebuvo panaszi in ja?!

P. — Del ko?
K. — Kaip tai del ko ? J ei- , 

gu butu szikszti, tai butu ■ 
pati viena visa obuoli suval
gius ir Adomui ne davus, o 
mes vyrai butume sziandien 
visi rojuje sedeje.

— Medis paima gali susi
laukt senatvės 250 metu.

— Ko kvailys nesupranta, 
tai del jo viskas kvaila.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai -

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jėzų Kristų.

Per paczta, 25 Centai,

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - Ų. S. A

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu svir
tiniu sumiszimu ir- kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,“ kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
nelaimėms ir atsitikimais. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

į L. TRASKAUSKAS J 
i LIE T V VI S Z K A S J 
į GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. * 
J Pasamdo Automobilius Del $ 
t Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokioms J
t :: Reikalams :: **  *
* S3S WEST CENTRE STREET ♦
t Telefoną. Nr. 78 *
* MAHANOY CITY, PENNA. *

MPirkie U. S. Bonus!
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