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Isz Amerikos
INDO KINIJA: KITA 

KORĖJA?

Amerika Siuiiczia Savo 
Eroplanus Prancū

zams In Talka

Prezidentas Prižada 
Nesiunsti Kareiviu; <
Daugiau Kai 200 

Jau Pasiunsti

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Dwight Eisenho- 
weris iszkilmingai ir garsiai 
prižadėjo kad musu kareiviai 
nebus siuneziami in Indo-Kini- 
jos kara, kuri Prancūzai dabar 
veda priesz Komunistus.

Beveik visi musu kariszki 
eroplanai isz Korėjos ir isz Ja
ponijos jau dabar atsidūrė in 
Indo-Kinija. Su tais eroplanais 
tenai jau dabar randasi dau
giau kai du szimtai musu ka
reiviu lakunu, nes niekas kitas 
negali musu eroplanu prižiū
rėti.

O Indo-Kinijoje iki sziol ka
ras eina riestai Prancūzams. 
i' f' -
Komunistai beveik ant visu %
fruntu stumia Prancūzus atgal. 
Eina gandai kad Pietų Korėjos 

' Prezidentas yra pažadėjęs ke
lias armijos divizijas Prancū
zams in pagelba. Kiti gandai 
eina kad musu Laivynai tenai 
jau dabar randasi.

Bet, isz Vaszingtono yis eina 
užtikrinimas, kad mes nieko 
bendro su Indo-Kinijos klausi
mu neturime ir neturėsime. 
Taip buvo kai Antras Pasauli
nis Karas prasidėjo. Roosevel- 
tas pranesze kad jis Anglijai 
buvo tik paskolinės penkios 
deszimts musu kariszku laivu, 
bet, jis užtikrino, mes in ta 
klausima už jokius pinigus ne- 
sikiszime. Vėliau, kaip visi ge
rai žinome mes tenai insikiszo- 
me už kelis bilijonus doleriu ir 
už kelis szimtus tukstaneziu 
savo jaunu vyruku gyvaseziu. 1

Kai Korėjos karas prasidėjo 
Prez. Harry Trumanas priža
dėjo kad mes tik su ginklais 
padėsime Pietų Korėjos žmo
nėms. O dabar mes savo vaiku 
kapus skaitome.

Daug žmonių dabar klausia: 
Ar ežia Indo-Kinija taps antra 1 
Korėja?

SZESZI ŽUVO

Automobilius Dave 
Stacziai In Strytkari

_____
LOS ANGELES, CALIF. — 

Szeszi žmones žuvo, kai j u au
tomobilius pervažiavo skersai 
balta linija ir sudužo in stryt
kari, kuris važiavo kaip tik 
priesz ta automobiliu. Visi au
tomobilyje buvo ant vietos už- 
muszti.

Sveika Po Pavojingos
Operacijos

Szesziu metu amžiaus Sa
rah Jane Pierce, Pittsburgh, 
Pa., kuri beveik visa savo 
jauna gyvenimą buvo pra
leidus ligoninėse, dabar 
linksmai savo lėlytei pasi
giria kad ji yra sveika kaip 
ir visos kitos ję>s metu mer
gaites.

Ji nuo pat užgimimo ne
galėjo nieko valgyti ar nu
ryti, nes didelis kamuolys 
augo jos gerkleje. Ji buvo 
maitinama per gyslas. Bet 
dabar po labai pavojingos 
operacijos ji yra sveika ir 
linksma, kad ji gali viską 
daryti ka kitos jos drauges 
daro: valgyti.

BIZNIS VISUR 
PRASTAS

Automobiliu Biznis 
Prascziausias In

25 Metus

MIAMI BEACH, FLA. — 
AFL Unijos Prezidentas, Dave 
Beck, savo unijos direktoriams 
ir vadams pasakė ir juos per
spėjo kad dabar biznis visur 
labai prastas ir kad vis mažiau 
ir mažiau darbu randasi darbi
ninkams. Jis visus perspėjo ir 
visiems patarė prisirengti prie 
bedarbes dienu.

Jis sako kad jo unija turi 
daugiau kaip 1,300,000 nariu, 
ir kad teveik visi jau dabar 
ima atjausti tas bedarbes die
nas, nes daug isz ju jau dabar 
yra te darbo.

Jis toliau sako kad jau da
bar automobiliu fabrikantai ir 
pardavėjai yra užeje ant pras
tu dienu. Nauju automobiliu 
biznis nebuvo tokis prastas in 
dvideszimts penkis ar trisde- 
szimts metu.

Bankos ir kompanijos ku
rios duodavo paskolas ant an
tru ranku automobiliu dabar 
eina isz biznio. Antru ranku 
automobiliu pardavėjai dabar 
negali rasti nei bankos, nei 
kompanijos kurios duotu pa
skolas.

Jis sako kad beveik visos
(Tasa Ant 4 Puslapio)

S MOTINA IR DUKTĖ 
. PASMAUGTOS

LONDON, ANGLIJA. — 
Szeszios deszimts asztuoniu 
metu Ponia Lady Menzies ir 
jos keturios des?imts dvieju 

j metu amžiaus duktė, Ponia 
Isotee Vernoncca Chesney bu
vo pasmaugtos savo namuose.

Ponia Lady Menzies vis sa
ke kad ji pareina isz bajorisz- 
kos szeimynos ir kad jos gys
lose teka tajoriszkas kraujas.

Jcdvi, nusigyvenusios, užlai
kė seneliu prieglauda, Ealing 
susiedijoje.

Visi tie seneliai ir seneles 
sako kad motina ir duktė labai 
daug gero buvo padarusios 
biedniems ir pasenusiems.

Londone policija taip pasi
piktino szita dviguba žmogžu
dyste kad ji paskyrė savo ge
riausia ir gabiausia slaptos po
licijos detektyvą Tom Barrett 
sugauti ta žmogžudį.

Anglijos Scotland Yard po
licija labai retai paskiria toki 
garsu detektyvą del paprastos 
žmogžudystes.

Szitas garsus slaptos Scot
land Yard policijos detektyvas 
sako kad jis jau žino ta žmog
žudį ir jo jieszko.

Beveik visi Anglijos laik- 
rasztininkai kiekviena to de
tektyvo žingsni seka, nes jie 
tikrai yra insitikine kad szitas 
Scotland Yard detektyvas akiu 
nesumerks kol jis ta žmogžudį 
suseks ir sueziups.

Pamirszome: Kelintas
■

Czia Vyras

Milijonierka Barbara 
Hutton czia su savo vėliau
siu ir naujausiu vyru, Por- 
firio Rubirosa, kai jiedu isz- 
eina isz saliuno in Palm 
Beach, Florida. Ji negalėjo 
ant szitos kelintos meiles 
menulio keliones iszvažiuo- 
ti, nes buvo iszsinerus kau- 
luka savo kojuje,

Ji tapo milijonierka ar 
paveldėjo milijonus doleriu 
isz deszimtuku sztoru biz
nio.

POLICIJANTAS 
VAGIS

Apvogė Restaurana
Ant $45

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts keturiu me
tu amžiaus Gilbert R. Schaffer 
kuris per deszimts metu iszti- 
kimai ėjo policijanto pareigas, 
kaip žmogus žeme pardavės, 
liūdnai ir smutnai stovėjo po
licijos kambariuose, kai res- 
tauranto savininkas ji intare 
už vagyste. Policijantas tylėjo 
kai jis buvo atvestas priesz 
Teisėja Magistrate John L. 
Coyle.

Jis buvo iszejes pavalgyti. 
Jis nusivilko savo policijos 
palta, bet vis dar nesziojo po
licijos kelines, kai- jis inejo in 
Pennsylvania Dutch Poultry 
sztora, ant Torresdale uly., ir 
tenai pareikalavo pinigu isz 
szeszios deszimts penkių metu 
amžiaus Ralph Gross. Jis savo 
rankoje laike policijos revol
verio

Kai teisėjas jo paklausė: Ar 
jis nori pasiaiszkinti, jis trum
pai atsake “Ne!“ Jo žmona ir 
jo sūnelis buvo teismo ofisuo
se tuo laiku. Teisėjas tada pa
sakė kad jis yra priverstas ji 
laikyti kalėjime be jokios kau
cijos.

Sztorninkas ar restauranto 
savininkas Gross sako kad kai 
tas policijantas isz jo pasiėmė 
keturios deszimts penkis dole
rius, jis paseke ji kai jis iszejo 
ir patemijo jo automobiliaus 
laisnius.

Tas policijantas tada apsi
vilko savo policijos paltu ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SZEIMININKEMS 
GEROS NAUJIENOS

—

Sviestas Atpigs 80 
Ant Svaro

I

WASHINGTON, D. C. — 
Agronomijos Sekretorius Ezra 
T. Benson ana diena pranesze 
kad nuo Balandžio, (Apr.) me
nesio pirmos dienos sviestas 
visuose sztoruose atpigs apie

I asztuonis centus ant svaro.
Beveik tas pats bus su suriu. 

Pienas atpigs nors ant vieno 
cento ant kvortos.

Valdžia dabar ūkininkams 
mažiau primokės už visa ta 
sviesta, sūri ir pieną, kuri jie 
negali parduoti, ir taip ūki
ninkai bus priversti atpiginti. 
Aiszkus dalykas kad ūkinin
kai dabar baisiai pyksta ant 
Agronomijos Sekretoriaus Ez- 
ra T. Benson ir ant visos Re- 
publikonu valdžios Vaszingto- 
ne.

Benson sako kad valdžia da
bar turi nuo ūkininku prisi- 
pirkus daugiau negu 1,144,- 
000,000 svaru pieno, sūrio ir 
sviesto. Jis sako kad dabar vi
so to gana randasi musu krasz
te, kad reikia ji atpiginti.

SUGAVO VAGI

Buvo Pareikalavęs 
$5,000

PHILADELPHIA, PA. — 
Atlantic City pamariu karni- 
valo darbininkas buvo sugau
tas, kai jis norėjo priversti ba
getą komtraktoriu isz Phila- 
delphijos jam duoti penkis 
tukstanezius doleriu.

Suimtas karnivalo darbinin
kas yra Joseph R. Gorchov, 
kuris per žiema gyvena in 
Wynnefield, Pa.

Jis grasino Home Builders 
Association Bankos Preziden
tą.. sakydamas, kad jo szeirny- 
nai kas nors atsitiks jeigu jis 
jam neduos penkis tukstan
ezius doleriu.

Gorchov atėjo in bankos 
prezidento Ralph Bodek ofisą, 
bet jo nerado. Prezidento sek- 
retorka tuojaus patelefonavo 
policijai. Policijantai to sve- 
czio automobiliaus laisnius pa
ėmė ir taip ji suuseke.

Jis vėliau sugryžo ir bankos 
prezidentui Bodek pasakė, kad 
jeigu jis tuojaus jam neduos 
penkis tukstanezius doleriu, 
tai keli žulikai jo žmona ir jo 
vaikuczius sumusz.

Prezidentas sutiko tiek su
mokėti, bet pasiaiszkino kad 
jis tiek pinigu su savimi netu
ri. Jis paprasze kad tas Gor- 
chovas sugrysztu už keliu va
landų. Per ta laika bankierius 
prižadėjo tuos pinigus gauti 
isz bankos.

Kai tik jis iszejo, bankierius 
paszauke slapta policija, de
tektyvus. Po tam bankierius 
nuėjo in Lanka ir gavo penkis 
tukstanezius doleriu, bet visi 
tie pinigai buvo paženklinti, 
visu tu tumaszku numeriai bu
vo užraszyti.

Jis už keliu valandų sugryžo 
del savo tu pinigu. Kai jis 
skaitė savp nemaža turteli, po
licijantai ji sueziupo. Jis užsi
gina kad kas kitas jam padėjo, 
bet policijantai tikisi suimti 
ta, kuris szita vagyste buvo su- 
mislines.

Tuo paežiu kartu policija 
apsupo to bankieriaus namus 
su sargyba ir paskyrė sargus 
nepleisti isz akiu to bankie
riaus žmona ir vaikus, kad nie
kas jiems neatsitiktu.

Dabar paaiszkejo kad keli 
kiti bagoti vyrai buvo pana- 
sziai grasinami. Poliicja dabar 
spėja kad keli ražbaininkai žu
likai isz New York miesto yra 
suorganizavę visa žuliku gau
ja Philadelphijoje, ir kad szi
tas sugautas niekszas yra tik 
bernas, tarnas, padupezninkas.

LAIVYNO '
NEPRIIMTAS

Jaunuolis Nusižudė

'SALEM, N. J. — Szeszioli- 
kos metu amžiaus Dewey Da
venport, seratas, nusiszove. Jis

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PRANCŪZIJOS
* AMBASADORIUS

Parszauktas Namo Isz
Ispanijos

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 
Prancūzijos valdžia vieszai 
pasmerkė Generalissimo Fran
cisco Franco valdžia Ispanijo
je ir insake savo Ambasadoriui 
tuojaus iszsikraustyti isz Ma
drid miesto ir gryszti namo.

Ispanijos Generalissimo 
Francisco Franco buvo labai 
intares Prancūzus už Morocco 
kraszto kara.

Maurice Schumann, Užsie
nio Reikalu Sekretorius sako 
kad Ispanu valdžia jau ilga 
laika veda kenksminga propa
ganda priesz Prancūzijos Mo
rocco kraszte.

Nors Ispanija, Morocco ir 
Arabija, rodos gana toli nuo 
musu kraszto; vienok kas ten 
darosi labai areziai ir mus pa- 
lieczia.

Sztai, kodėl mums turi labai 
rūpėti kas ten darosi.

Prancūzija dabar susikirto 
su Ispanija.

Amerika, ka tik neseniai ke
lis milijonus doleriu paaukojo 
Ispanijai ir dar daugiau priža
dėjo.

Prancūzija baisiai reikahn- 
ga Amerikai, per szitas dery
bas Berlyne.

Sovietu Rusija stengiasi 
Prancūzus nuo musu atitrauk
ti. - '

Tai Amerikos valdžia atsi
dūrė tarp kūjo ir priekalo, 
tarp dvieju “bieziuliu“ kurie 
nori viens kitam kakta pra
skelti. A merikai reikalinga 
Prancūzija, bet ir Ispanija rei
kalinga. Bet, kaip Dievui ir 
Mamonai, taip Prancūzijai ir 
Ispanijai negalima tarnauti.

Bus žingeidu palaukti ir pa
matyti kuri drauga Amerika 
pasirinks.

PASKUTINIS
PUSLAPIS

Berlyno Konferencija 
Baigta; Nieko Nenu
tarta, Dar Mažiau

Nuveikta

BERLYNAS, VOK. —
Po trijų sanvaieziu mitingavi
mo ir pasitarimo Berlyne pa- 
Siszkejo vien tik Molotovo 
propaganda ir Kremlino veiki
mai. Nieko daugiau.

Isz visu tu mitingu ir slaptu 
pasitarimu paaiszkeja tik tiek, 
kad Sovietai nenusileis Euro
poje, kad jie vis stengsis su- 
buntavuoti kitus Europos 
krasztus priesz Amerika, ir 
pradėti maiszta kelti Tolimuo
se Rytuose.

Keturi Didžiųjų Vieszpatys- 
cziu Didžiūnai tikrai tik guzą 
gavo per szita Berlyno konfe
rencija.

Per tas tris sanvaites Ponas

Gyvastis Pavojuje
• t

Septynių metu Cesare To- 
nani, in Castel-Pusterlengo, 
Italijoje, pamažu bet tikrai 
mirszta. Jo kraujas tokis 
skystas kad jis dabar mažu- 
pamažu, nuo kraujo pralie
jimo mirszta.

Amerikos Ambasadorka, 
Clare Boothe Luce, isz Itali
jos dabar kreipiasi Michi
gan valstijos ligonine del 
liekarstu kurios ta jaunuti 
iszgydytu. Vienatines lie- 
karstes del szitos kraujo li
gos yra naujai iszrastos 
Amerikoje. Jos vadinamos 
“gamma globulin”. Ir vien 
tik Amerikoje galima ju 

■ gauti. Kiek buvo galima su
žinoti, tai Amerikos Armi
jos sztdbas pasiuntė viena 
isz savo greieziausiu eropla
nu su temis liekarstomis sta
cziai in ta miestą.

Tai dar vienas pavyzdys 
kaip ir kiek atjauezia ir in- 
vertina vieno žmogaus gy
vastį žmones laisvame 
kraszte. Niekas czia, Ameri
koje to mažuczio nepažinsta 
ir apie ji nieko nežino. Bet 
kai tik buvo sužinota jam 
pagelbos reikia, Amerikos 
Armijos Sztabas, nieko dau
giau nesiklausęs, stoja in 
talka ir pasiunezia savo 
greieziausi eroplana su to
mis liekarstomis. Sovietu 
Rusijos laikraszcziai turėtu 
szitokias žinutes savo žmo
nėms paskelbti sykiu su sa
vo propaganda kad Ameri- 
kiecziai kapitalistai yra 
darbo žmonių isznauduoto- 
jai ir kraujageriai.

Molotovas beveik kasdien at- 
sineszdavo keletą nauju pasiu- 
linimu, bet visi ta pati siulino, 
kad Sovietu Rusija vieszpatau- 
tu ir bosautu visoje Europoje.

Dabar tie keturi Ministerial, 
Prancūzijos Georges Bidault, 
Anglijos Anthony Eden, Ame
rikos John Foster Dulles ir 
Rusijos Vyacheslav Molotovas 
sugryžo in Vakaru Berlyną.

Ju dienotvarke buvo, maž-
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Valdžia rengiasi daug taksu, 

sumažinti. Ir jau beveik laikas 
nes tos taksos buvo uždėtos 
per kara, o dabar jau seniai 
tas karas užsibaigė, bet tos 
taksos pasiliko.

—————— , ,

Valdžia ima dvideszimt 
penkta nuoszimti už telefono 
kasztus, kai mes szaujdame ka 
kur toliau. Czia tai jau isz tik
ro nežmoniszkos taksos. Da
bar taksos bus sumažintos ligi 
dcszimto nuoszimczio.

Kava gal keliais centais at
pigs, !bet vis bus brangesne ne
gu pernai buvo.

Vienas dalykas apie tyla tai 
yra kad kiti negali atkartuoti 
ka mes nesakėme.

Arbatėlių pinigai ‘ ‘ tipsai ’ ’ 
sudaro tikra klausima Ameri
koje. Amerikos viesZbucziai, 
lieteliai dabar jau ima supras
ti kad jie praranda daug kos- 
tumeriu del “Motei” vieszibu- 
cziu, kaip tik u!ž tai kad viesz- 
bueziuose randasi tiek daug 
maloniu tarnu ir patarnauto
ju, kurie visi tikisi gauti “ar
batėlių” dovaneles, “tipsus” 
kad paprastas žmogelis dau
giau praleidžia ant tokiu dova
nu negu ant savo nakvynes.

Sziandien geriau skatiką su- 
sitaupinti negu skatiką užsi
dirbti, nes ant susitaupinto 
skatiko nėra taksu.

Automobiliu kompanijos da
bar prižada nauja gumini rata, 
tajeri, su kuriuo bus galima 
iszvažineti mažiausia szimta 
tukstaneziu myliu.

Pirmiau mergina isztekeda- 
vo už vyro del jo turtelio; da
bar ji gauna “divorsa” del jo 
to turtelio!

Mums praneszame kad da
bar Sovietu Rusijoje szitokie 
plakatai yra iszkaibinti: “Bal
suokite už Malenkova; gyvas
tis kuri galite iszgel'beti, grei- 
cziausia bus savo.”

Geriausia pasakė yra ta, ku
ria jus neturite progos kitam 
pasakyti.

Szimtas szeszios deszimts 
penki metai atgal Amerikos 
Kongresmenas gavo szcszis 
dolerius ant dienos, ir tik tada 
kada jis pribuvo in Kongreso 
posėdžius. Dabar tie Kongres
menai reikalauja po dvide- 
szimts septynis, tukstanezius 
doleriu ant metu ir nepaiso ka
da jie atsilanko in Kongreso 
posėdžius.

Mes dabar mokame tokias 
taksas, kurias per kara mokė
jome. Argi ne laikas tas taksas 
sulyginti su musu gyvenimu 
dabar?

Amerikos Sekretorius, John

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

Foster Dulles yra pasakęs: 
“mes neu'žginame kad dabar 
randasi Komunistiszka Kinija. 
Bet visai kitas dalykas kuria 
blogybe prie savo szirdies pri
siglausti. ’ ’ O

' • •

Garsus Prancūzas raszytojas 
bedievis, Voltaire buvo pasa
kęs kad už szimto metu, visi 
žmones pamirsz Szventa Rasz- 
ta. Už szimto metu jo namus 
užėmė Szvento Raszto Bi'blis- 
tai.

Jeigu vienas Komunistas suJ 
daro tiek daug pavojaus visam 
krasztui, tai kodėl vienais krik- 
szczionis nesudaro t iek pat ge
ro tam paežiam krasztui.

Vienas Vaszingtono Politi
kierius tik viena klaida padare 
per savo ilga prakalba; jis 
kalbėjo apie milijonus doleriu 
kai jis norėjo kalbėti apie bili
jonus. •

Senatorius George D. Aiken, 
Demokratas isz Vermont vals
tijos, sako kad jeigu visi žmo
nes iszgertu nors po viena'stik
lą pieno kasdien, tai jie gertu 
mažiau kavos ir daug pinigu 
susitaupintu ir butu sveikesni.

Senatorka Margaret Gha.se 
Smith, Bclpublikonka isz 
Maine valstijos sako kad ,ji 
nesupranta kodėl szeimininkes
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m(H

informal •

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

■ dabar taip inirszusios kad ka- 
! va. yra taip pabrangus. Ji sako 
■kad ji nepaiso kaip ta kava pa
brangs, nes jie dabar vietoj 
kavos, geria arbata.

Thomas Webb Sexton, Ka
vos Kompanijos Prezidentas, 

| sako kad jam iszrodo kad Bra
zilijos krasztas dabar stengia
si visus savo klausinius iszrisz- 
ti su savo kava, kurie jie yra 
taip pabranginę.

Mokslas gali eiti pirmyn tik 
tame kraszte kur laisve viesz-

I patauja.

Sziomis dienomis per kara, 
užmuszti viena kareivi ka<sz- 
tuoja apie pustreczio szimto 
tukstanezio doleriu. Ciesoriaus 
laikais tekis biznis kasztavo 
apie pulse dolerio.

Del kiekvieno darbininko 
kuris gauna Pensija isz val
džios, penki kiti turi mokėti 
visai už dyka.

G ražiausia? ir laimingiausia 
pasaka kuria, mes per kelis me
tus girdėjome, yra szita:

Jis in ja: “Ar tu imsi mano 
už vyra ? ’ ’

Ji in ji: “Nei už jokius pini
gus I ’ ’

Ir po tam jiedu amžinai gy
veno/laimingi, linksmi ir pa
tenkinti.

Pypkes Durnai

Vaitojimas

Augo liepele augo szakojo, 
Po ja mergele verks raudojo. 
Merge jaunoji aszaros bere, 
Liepe kuplioji aszaros gere. 
Ko teip tu graudi miela 

mergele?
Ko teip tu raudi raiba gegele?
Kaip nenuliusiu kaip linksma 

tusiu:
Brolis iszgrustas in kraszta 

Rusu.
Teip mažas daigtas, tik už 

knygele,
Gudas prakeiktas spaudžia 

broleli.
O kad.pavirsziau oro 

paukszteliu,
Tai asz iszgirscziau brolio 

verksmeli;
Oi asz nulekscziau ji 

suramineziau.
Galva nulenkus verke 

drebėjo,
Per abudu veidu skaidrios 

riedėjo.
Aszarcs graudžios kaip 

naszlaiteles,
Aszaros skaudžios kaip 

akmenėlis.

PLATINKIT “SAULE”

Colorado didžiausias ledy
nas, vadinamas Arapaho yra 
Colorado Universiteto miesto 
szaltinis. Tirpstas ledas pripil
do miesto vandentiekio rezer
vuaru, todėl ledynas užimąs 
daugiau nei vieno akro plota 
laikomas miesto nuosavybe.

The Falcon Dam prie Rio 
Grande upes, užtvanka, kuria 
atidarė’ kartu Amerikos ' ir 
Meksikos Prezidentai, buvo 
pastatyta abieju krasztu leszo- 
mis. Tai yra liudymas kiek 
daug galima atsiekti, kada 
kaimyniniai krasztui nuoszir- 
džiai bendradarbiauja. Už
tvanka, suteikianti energija 
didžiuliai hydroelektrinei sto- 
cziai, aptarnauja Rio Grande 
Slėnios abieju krasztu pramo
ne. Rio Grande u|pe y'ra natūra
li daugelio myliu Amerikos- 
Meksikos siena.

— Juozukas pradėjo eiti 
in mokykla. Mokytoja pa
klausė: Kaip tavo vardas?

— Juozas Butkus.
— Kiek tu metu?
— Asz nežinau.
— Tai kada gimei?
— Asz negimiau, asz. tu

riu moeziaka.

Istorija Apie
KODAKA IR JO
:: BROLIUS ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

visokiu kupeziu. Daugelis 
daigiu prigulėjo prie nevalnin- 
ku kurie d a buvo gyvi ir kož- 
-nam atidavė keno buvo. Stal- 
duose rado daug arkliu ir mulu 
o ir karalaicziu arklius. Susė
do ant arkliu teip karalaicziai, 
kaipo ir kupeziai su savo tavo- 
rais ir visi leidosi in kelione in 
kur kam reikėjo.

Kada kupeziai iszkeliavo, 
Kodadas tarė iii motore: Kur 
dabar norėtum nusiduot, tai 
asz tave nuleisu net in ta vieta 
in kur keliavai. Asz misliju, 
jog ir karalaicziai ant to tiks.

Karalaicziai ir ant to sutiko 
idant ta inotere nulydetie in 
kur nori kėlaus, o niotere atsa
ke: Asz paeinu isz labai toli ir 
pripažinsu jums, jog norint 
asz jusu noriu meilei prisilen
kiu, vienok teiip ne susiveda, 
ha asz ant visados savo tėvynė 
apleidau. Sekiau priesz valan
da jog paeinu isz Kairo, nes 
dasekus tiek daug geradejys- 
cziu nuo tavęs pone, negaliu 
meluot ir turiu teisybe pasa
kyt. Esmių duktere karaliaus. 
Vienas prisisavino sostą mano 
tėvo, užmusze ji, o asz del gel
bėjimo gyvastes. turėjau pra- 
siszalint.

Kada tai prisipažina, pradė
jo visi melst idant papasakotu 
savo nuopuolus, prižadėdami 
jog stengsis visi, idant ja vėla 
laiminga .padaryt.

Padėka vėjus k a r a laite, 
jiems už prižadejima, pradėjo 
pasakot.

—GALAS—

*L. TRASKAUSKAS!
* ______ i
i LIETUVISZKAS J
* GRABOEIUS j
* Laidoja Kunus Numirėliu. J
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu * 
į Vestuvių Ir Kitokiams J
* :: Reikalams :: **  _____ *
*S35 WEST CENTRE STREET * 
£ Telefonas Nr. 78 $
į MAHANOY CITY, PENNA. J

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T.

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

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

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

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

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
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.

Np.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 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.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė -katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c. x

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

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

No.158— A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgę^ 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
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.

N0.172—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; Kaimiecziu Aima-. 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai.. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

NoilSO—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.'

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - £[. S. £
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Apie Kodaka Ir Jo Brolius
JAEJERASZIAI karalystes

Diarbakrio ajpraszo, jog 
mieste Huran, vieszpatavo ki
tados karalius labai turtingas 
ir galingas. Mylėjo labai savo 
padorius, o ir jie ji, daugybe 
turėjo savije dorumo ir nieko 
jam nereikejo kaip tiktai vai

sku. Norint turėjo daugybe (pa
togu moterų savo palocuje bet 
neturėjo vaiku. Nuolatos mel
dėsi pas Dieva, viena naktį bū
damas gilėm miege, paregėjo 
žmogų, puikaus pavydalo, bu
vo tai pats praiiaszas Mahomc- 
das, kuris in ji tarė:

— Maldos tavo likos isz- 
l klausytos, dastosi ko trokszti. 

Kada pabusi, nusiduosi ant 
maldų, ir du kart priklaupsi'; 
eisi potam in soda, pasmauksi 
sodininką, liepsi jam atnesztie 
granadini obuolį, suvalgisi isz 
jo tiek grūdu (seklu) kiek no
rėsi, o tavo norai iszsiipildis!

Pabudęs karalius isz miego 
pradėjo primintie apie savo 
sapna ir dekavojo Dievui už
tai. Atsikėlė tuojaus nusidavė, 
ant maldų, du kart įpuolė ant 
keliu, o potam nuėjo in soda 
ir atskaitos pcnkesdeszimts 
paežiu kurias labai mylėjo. Vi
sos vienu kart pasijautė sun
kiose dienose, tik viena, vardu 
Firuza nieko nesijautė. Tada 
karalius pradėjo josios ne- 
kenst ir apmislino ant galo nu- 
žudint. Jis mislijo, jog per sa
vo nevaisingumą, nepatinka 
Dievui, ir u'ž tai ne verta but 
karaliene. Kada teip nedorai 
mislijo sulaikė ji vežiras, per 
destinėdamas jog ne visos mo
terys yra vienokios, jog da ne 
žine ar Firuza pastojo ar ne, o 
gal nenumano.

— Gerai, tinku ant to at
sake karalius, tegul būna gy va 
nes tegul tuojaus isz mano

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 liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

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

SAULE - Mahanoy City, Pa,

akiu atsitolina, ba asz jos ne- 
keneziu!

Sziandien toki laikai, 
Rodos kad visas svietas 

susideda, 
Isz paežiu tik neužgahadintu 

žmonių. 
Pradėsiu nuo pats apaezios: 

Vaikai neužganadinti isz 
tėvu, 

Ir rugoja sakydami kad 
ju neprasze, 

Kad juos pagimdytu, 
O vela tėvai neužganadinti 

isz savo vaiku.
Mokiniai neužganadinti isz 

savo daraktorių, 
O daraktoriai isz savo 

mokiniu.
Darbininkai neužganadinti isz 

savo darbininku.
Panaszu prilyginimą galima 

duoti visiems. 
Nbrints randasi aut svieto 

tokiu, 
Kurie yra užkanadinti isz 

savo likimo, 
Bet ju randasi mažas skaitlis.

Isztikruju butu arsziau 
J eigų neuižganadiu imas 

užimtu visa svietą, 
Nes tada negalima butu surasti 

jokios gyduoles 
Ant tosios visuomeniszkos 

ligos. 
Sunku butu surasti ant to 

ir gydytoja. 
Da galima butu padalint 
T u o s i u's n e u žgan i ad i 11 i m u s 

kitaip 
Vienas yra neužganadintas 
į Kad jo kaimynais turi 

daugiau ulž ji ir 1.1.
Svietas yra taip surengtas, 
Kad kožnas gali alplaikyt ta 

ko trokszta, 
Bet turi už tai užmokėt.

Kūdikis už savo i'szauginima 
Turi užmokėt tėvams 

paklusnumu. 
Tėvai užsimoka u'ž savo 

Užganedinima isz savo vaiku, 
Savo pagelba, rūpestingumu 

ir iszminczia.
Darbininkas už savo 

užganadinima, 
Turi mokėti savo darbu, 

O darbdaviai su žmoniszku
* Pasielgimu savo 

darbininkams.
Jeigu kožnas gerai 

Apsvarstytu ant savo 
būvio, 

Jeigu kožnas maustytu 
ant to, 

Kaip savo padėjimą be 
skriaudos, 

Del savo artimo pagerint, 
Jeigu kožnas dirbtu del 

savo gero, 
O neužvydetu gerbūvio 

savo artimam, 
Tai priežasties del

Neuižganadymo nebūtu 
taip daug, 

Nebūtu taip mil'žiniszkos 
darbo neulžganadinįmu, 

Ir kožnas butu linksmas.

— Tai nusiuskie ja kara
liau pas savo pusbroli S ame r a.

Pagyre karalius ta rodą, isz- X,
siuntė Firuza in Samarija per 
savo gimine ir parasze laiszka 
idant su ja gražiai apsieitu, o 
jeigo sulauktu kūdiki, tai kad 
jam duot žinia.

Jau kelionėje Firuza jaute
li ne viena. Netrukus po atke- 
liavimui pagimdė sunu, labai 
patoga. Kunigaiksztis tuojaus 
parasze laiszka pas karalių 
Ilurano, praneszdamas links
ma žinia.. Karalius labai nusi
džiaugė ir davė toki atsakymu..

Mano broli! Visos mano pa- 
czios iszdave ant svieto sūnūs, 
tai dabar turiu iszviso* puse 
szlmto vaiku! Praiszau tavęs, 
idant tu sveikas augintum ir 
duotum jam varda Kadadas. 
Prisiunsi man, kada tavęs pra- 
szysiu.

Kunigaiksztis Samani nie
kame neapleido mokinime sa
vo bfoliu.no. Liepė ji mokint 
joti knt arklio isz saidoko 
szaudyt ir visokius kareivisz- 
kus dalykus, teip jo^ Kodadas 
sukako asztuonioliktus metus 
stojosi stebukliu del visus. Tas 
garsingas jaunikaitis tarė vie
na, karta in savo motina. Ar 
žinai ka motin? Jau man ežia 
pradeda Šniūruose nubodet, 
noru keliaut in svietą ir dasi- 
griebt garbes. Pavelyk man tos 
jieszkot, karėse ir kitokiose 
galėjimuose. Karalius Hara.no 
mano tėvas, turi daug nevido
nu. Panibėžiniai kunigaiksztai 
nori ant to užlflupt kodėl asz 
negaletau keliaut in pagelba? 
Kam turi mane ulž toki snarglį 
laikyt? Ar-gi iszpultu jau nuo 
seniai būtie prie jo szalies? 
Kada mano broliai visi būna 
prie jo, o asz ant skyros?

— Sunau mano, atsake Fi
ruza, ir asz nemažiau to troksz- 
tu kaip tu, idant tavo vardas 
butu garsus, nes turi vaikeli 
lauktie laiko, kada tave parei- 
kaliaus.

— Ne, motin, jau asz gana 
jlgai laukiu. Noru ka grei- 
cziauso pažint karalių ir jam 
tarnaut kaipo įiepažinstamas. 
Asz žinau jog mane meiliai pri
ims kas-gi esmių do vienas ne- 
iszsiduosiu koliai garbe neisz- 
sižen klišu. Troksztu pirmiause 
nupelnyt patgpdone, ne kaip 
duotis pažint karatui.

Firuza pagirę tai,-o bijoda
mas idant dede ncsiprieszintu 
tani., o apie nieką ne garsinda
ma iszleido sunu paslapta ne
ves ant medžiokles.

Kodadas paėmė balta arklį, 
laibai 'bagetai parengta prisi- 
juose szoble su deimantais isz 
sodinta, rankina ir pats žėrėjo 
nuo aukso ir brangiu žemeziu- 
gu. Kada atkeliavo in Harona, 
netrukus likos prileistas prie 
karaliaus ir labai karalui pati
ko jaunikaitis ir paklausė apie 
varda, o tas atsake: Szviesiau- 
ses ponas esmu sūnum vieno 
emiro isz miesto Kairo. Noras 
atlankimo svetimu žemiu ežia 
mane atvijo. O kada atkelevau 
in szita kairalysta, dagirdau, 
jog jusu mylista ketina turetie 
su kaiminais kare, tai asz no
rėtai! jums tarnaut.

Karalius tai iszgirdes, labai 
nusidžiaugė ir tuojaus savo 
vaiske da vė nemaža dinsta.

Tuojaus tas jaunikaitis visu 
akis patraukė ant saves ir pra
dėjo visi aificieriai ji pagodot o
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kareiviai nustebintis jo galin
gumu. O kad turėjo puikia isz- 
minti, tai karalius ji labai pa
mylėjo ir padare savo viernin- 
ku. Kožna diena pas Kodada 
atsilankė visokį su visokioms 
rodoms, o pas jo brolius nie
kas! Už tai jauni karalaicziai 
buvo labai susirupine ir doge 
rūstybe prieszais ji karaliusgi 
kasdien da labiaus mylėjo. 
Nuolatos buvo prie szono ka
ralius, o kad didžiauise loska 
parodyt, padare ji žiūrėtojų 
ant savo sunu.

Tas pastanavimas karaliaus 
da labinus užrustino brolius. 
Kalbėjo terp saves. Kaip tai? 
Jog ji apteikė didėlėms los- 
koms, nes da pastanavijo ant 
mus vyresniu ir jo klausyt! 
Jau toj už daug, reikia tam vi
sam gala padaryt. Eisime vi
si drauge užmuszime ji!

—- Ne, ne, tarė antras ser- 
gekimes to, ba tai užriistisim 
karalių tęva; turime teip ji nu- 
žudint, idant mus ne kaltintu. 
Praszykime jo idant pavelytu 
mums keliaus ant medžiokles, 
tada mes nusiduosime in koki 
norint miestą kur užtruksime 
keliolika, dienu. .Kada mus ne
gales sulaukt tėvas, susirūpi
nės labai ir tada jeigu jo ne nu- 
žudins tai norint iszvarys ir 
busime vela mylimais nuo tė
vo.

Ta rodą visiems patiko. Ei- 
nagi visi pas Kodada, praszo 
jo idant pavelytu nusiduot ant 
medžiokles, prižadėdami ta pa
ežiu diena sugryžt. Sūnūs Fi- 
ruzos ju piktybes nesuprasda
mas, o ne nemislydamas apie 
ju apmaudas su akvata ant to 
tiko ko broliai prasze. Iszke- 
liavo pertai visi, ne skubino 
sugryžt, o kada per tris dienas 
nebuvo matyt, paklauso kara
lius Kodado: Kur yra mano su- 
nai, nes ju nuo keliu dienu ne
matau ?

— Szviesiauses pone, nuo 
trijų dienu iszkeliavo ant med
žiokles, o ketino ta paezia die
na sugryžt!

— Karalius nusiminė ir la
bai pradėjo rūpintis, o kada 
ketvirta diena nesugryžo ne
galėjo susilaikyt isz piktumo, 
ir tare in Kodada: Nedoras 
svetimžemi, kaip drysai pave- 
lyt mano sunams kelaut in 
medžiokles, o pats namieje lik
tis? Ar tai teip juos prižiūri? 
Jeigu ju ka greieziause ne ra
si, tai busi ant smert nukoro- 
tas!

Iszgirdes tuos žodžius sūnūs 
Firuzos, nutirpo. Tuojaus ap- 
sibrajijas ka greieziause ir už
sėdo ant arklio leidosi isz mies
to ir teip kaip kerdžius praga
nęs kaimene jieszkojo visur sa
vo broliu, bet niekur negalėda
mas surast, baisiai rūpinosi ir 
kalbėjo in save: Ach, mielausi 
broliai! Kas su jumis stojosi? 
Kur dingot? Ar tai asz del to 
atkeliavau pas mano tęva, 
idant per mane tiek daug ru- 
pesezio turėtu? Teip rąžyda
mas ir rūpindamasis jo ir ne
žinojo kur!

Kėlės dienas trankėsi, ant 
galo pribuvo ant vienos lygu
mos, viduryje kurios stovėjo 
mūrinis dvarelis, isz juodo 
marmuro. Kada prisiartino 
prie to dvaro paregėjo lange 
stovinte motere, labai patoga., 
norint nepuikiai pasįreduse. 
Turėjo palaidus plaukus szle- 
be apdraskyta, o veidas iszro- 
do labai nuliūdus. Kada ji pa
regėjo teip arti saves, jog ga
lėjo kalbėt, tare in ji tuos žo
džius. O jaunikaiti! Prasisza- 

link nuo to dvaro ka greieziau
se, o jeigo to nepadarysi; tai 
papulsi in baisia nelaime! Czia. 
gyvena murinas, kuris minta 
žmonių krauju. Jis ne viena ne 
paleido katra tik pagauna ir 
uždaręs laiko tani,seni kalėji
me, o po tuom žudo ir ėda.
'— Ponia pasakykie tu man 

kuom esi? O apie kita nesirū
pink.

— Asz esmių motere auk- 
szto gimimo isz Kairo, važia
vau pro ežia, iii Bagdada ir pa
tikau ežia ta. baisu murina ku
ris visus mano tarinis užmu- 
S.ZCS, mane paėmė, noretau 
idant mane nulžudintu, ba to 
ne bijau, nes ant mano nelai
mes tas biaurybe rcikalauje 
nuo manes ko kito, idant jam 
pa'siduotau, ir jeigu, ryto ant 
jo noru netikšų, tai panevale 
žveriszkai sotinsis, o to asz la
bai bijau! Da karta tau sakau, 
traukis,ba tas biaurybe tuo
jaus sugryž, leidosi paskui pa- 
kelevingus kuriuos pakalnėje 
pateniijo. Ne gaiszyk laiko, ir 
nežinau, ar galėsi pabėgt ?

Vos tik nioteriszke pabaigė 
kalbėjus, sztai murinas pasi
rodo. Buvo tai tikras milžinas 
Kodadas paregėjus persigan
do isž kart, .pamatęs toki mil
žiną., atsiduso pas Dieva pra- 
szydamas pagelbos, o paskui 
iszsitrauke szoble lauke ant 
murino. Tas paregėjus priesz 
save silpna jaunikaiti, pradė
jo szaukt idant pasiduotu ge
rumu, nes Kodadas tuojaus pa- 
' rode jog nori gintis ir prisiar
tinęs prie mūrinio kirto su 
szclble per keli, jog milžinas su
riko baisiu balsu nei visa 'pa
kalne atsiliepė. Murinas padū
ko isz piktumą pasikėlė ant 
arklio ir jau norėjo kirst Ko
dada su savo szoble ir butu isz 
kart lindėjas nes jaunikaitis su 
arkliu Spėjo pasitraukt in szali 

o szoble net szvilptelejo oro. 
Tada Kodadas greitai priszo- 
ko jog tas ne spėjo rankos isz- 
kelt, kirto su s'zoble prie paties 
peties, jog net ranka nukirto. 
Ranka su szoble nupuolė ant 
žemes o ir murinas isz kanczios 
nusiverte nuo arklio regdanias 
kaip padūkęs tigrisas.

Kodadas ka greieziause nu- 
szoko nuo arklio, priszoko prie 
nevidono ir galva nukirto. 
Žiūrėdama motere per įauga 
meldėsi in Dieva, idant padė
tu jaunam kareiviui ir paszau- 
ke:

——f -; ■ ne— «'«k

— Jaunikaiti, matau jog 
esi ne prasto gimimo. Kuni
gą ikszti, pabaigkie ta garbin
ga dauba. Murinas turi prie sa
ves raktus nuo visu duriu, pa- 
imkic juos ir iszgelbck mane!

Kodadas perkrete jo klsze- 
nius ir rado du pundelius rak
tu.

Atidarė pirmiause bromą, 
užėjo ant kiemo, kur pasitiko 
prieszais motere. Norėjo jam 
pult in kojas isz - džiaugsmo, 
nes Kodadas nedaleido to. Ne- 
pažinstama. rankas iszkclus in 
dangų szloviuo jauna kareivi. 
Kodadui labai patiko ir didžia
vosi tuom jog teip patoga mo
tore pasisekė iszgelbct.

Jam kalba pertrauke deja
vimai ir verksnias ka iszgir
des Kodadas tarė: Kas tai? Isz 
kur tie balsai paeina?

— Motere tarė, rodydama, 
pirsztu in duris paszalije, tie 
balsai isz tonais pareina! Ten 
randasi labai daug nelaimingu 
kurie papuolė in nagus tam 
baisam murinai. Visi apkaus
tyti in geležinius panezius. 
K asdien po viena, suesdavo tas 
biaurybe.

Dabar daugiaus, džiaugiiio- 
sii, jog per ingalejima to mil
žino, tiek iszluosuosi isz neva
los. Eikie su manim pone, o 

džiaugsimės abudu isz luosy- 
bes.

Artinosi abudu prie duriu, o 
dejavimas nevalninku labiaus 
atsimusze in ausis jųdviejų. 
Kodadas skubino atrakinet su 
kurais barszkino, ka girdėjo 
nevalninkai, mislijo jog muri
nas ateina viena vestis ant su- 
edimo, da didesnis verksmas 
pasidaro, jog net žeme drebėjo.

Kodadas ant galo atsidaręs 
duris, nusileido trepais įn gilu 
skiepą kuriame buvo mažai 
szviesos. Toje urvoje rado apie 
szimta žmonių surisztu, stojo 
t a da i r tarė: N cl ainiin gi žmo- 
nys! Padekaivokite Dievui, jog 
mane Jisai prisiuntė del jus in 
pagelba. Jau užmusziau baisu 
nevidoną, kuris jus kankino ir 
atėjau jus iszluosuot.

Nevalninkai vos tai iszgirdo 
iszdave džiaugsminga riksmo 
laimindami savo iszganytoju. 
Kodadas pirmiause pats keliu 
virves atriszo ir tokiu budu vi- 
<si buvo luoši.

Puolė tada visi in kojes Ko
dado ir su aszaromis dekavo
jo, o kada visi iszejo isz tos ur- 
vos pažino Kodadas savo bro
lius ir labai nusidyvijo ir tarė: 
Ar ir jus karalaicziai toje vie
toje randu ? Dabar galesu svei
kus jus atiduotie karalui tėvui 
jusu, kuris mislije, jog ant vi
sados pražuvote. Ar visi esate 
gyvi? Ba jeigu vieno ne butu, 
tada turetau savo gyvaste at
sakyt !

Tame visi, vienas po kitam 
stojo priesz Kodada. ir su vi
sais sveikinosi. Paskui papa
sakojo jiems rūpesti karaliaus 
tėvo, jie jam nuoszirdžiai de
kavojo.

Kodadas drauge su jais išž
iūrate visa dvara kur rado dau
gybe skarbo ir visokiu daigtu 
kuriuos murinas užgriebė nuo
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S A U L K * * MAHANOY CITY, FJL

Žinios Vietines Szv. Juozapo Parapijos 65 m., Sukaktuves, Mahanoy City, Pa.

— Pareita Sulbata, devinta, 
valanda ryte, Szv. Juozapo 
ibažnyczioje, Kunigas Leonas 
J. Pecziūikeviczius, vikaras, su- 
riszo mazgu moterystes (panele 
Justina., duktė 'ponis'. V. Urba- 
navicziu, nuo 638 E. Pine uly., 

„ ir Richard P. Lewis, sunns1 
pons. R. T. Lewis, nuo 209 E. 
Coal ūly., Shenandoah. Svotai 
buvo Marilyna Uitbanavicziu- 
te, sesuo nuotakos, ir Francis 
Lewis, brolis jaunavedžio. Ves
tuves invyko in Newhard’s 
svetainėje. Jaunavedžiai apsi
gyvens in Washington, D. C.

— Mykolas, sūnūs pono 
Mykolo Steipanaviczio nuo 339 
W. Mahanoy uly., kuris ne- 
sveikauna per koki tai laika 
gydosi in Pottsville ligonbute- 
je.

— Subatoj pripuola Szv. 
Mildrados, Szv. Alenterijuszo 
ir Szv. Leono, o Tautiszka 
Vardine: Kūnas. Ir ta diena: 
1895 metuose Kubos kraszto 
revoliucija prasidėjo ; 1915 m., 
Pasauline Paroda, Panama- 
Pacific atidarė in San Fran
cisco mieste Californijoje.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Nedelia. priosz 
Gavėnia (Seksagesima), Szv. 
Peipimo ir Szv. Felikso, o Tau
tiszka Vardine: Keistutas. 
Taipgi ta diena: Brolystes san
vaite; 1922 metuose Didis Ita
lijos, lengvesnis už orą “Diri- 
džibilis Roma” susprogo1, kai 
jis dasiliete elektros drains, 
nusileisdamas in Hampton, 
Virginia valstijoje. Trisde- 
sziints keturi žmones žuvo; 
1916 m., 'prasidėjo baisus mu- 
szis prie Verdun, per Pirma 
Pasaulini Kara.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Petro Antiokijoj, o Tautiszka 
Vardine: Kiežgaida. Ir ta die
na: 1732 m., gimė Jurgis Vasz- 
ingtonas, Amerikos pirmutinis 
Prezidentas; 1387 m., Lietuviai 
priėmė Krikszczioniu tikeji-* 
ma; 1943 m., Amerikos eropla-

MAHANOY CITY, PA. — 
Kunigas P. C. Czesna, ilgame
tis Szv. Juozapo Parapijos kle
bonas, kartu su parapiecziais 
Vasario (Feb.) 28-ta diena 
1954 m., mines 65 metu parapi
jos sukaktuves. Kun. P. Abro
maitis, Arci-vyskupo P. J. 
Ryan paskirtas pirmutiniu kle
bonu 1888 m., nupirko sklype 
žemes ir pradėjo bažnyczios 
statybų. Tais paežiais metais 
Rugsėjo 30 d., buvo paszven- 
tintas bažnyczios kertuvis ak
muo, o Birželio (June) 9-ta 
diena 1894 m., Arci-vyskupo 
P. J. Ryan baigtu tažnyczia 
paszventino.

1907 m., buvo pastatyta mu
rine mokykla, bet del parapi
joje kilusios ko ves už valdymą 
bažnyczia ir jos nuosavybių

pas “Yankee Clipper” nukri
to ir sudužo in Tagus upe, ne
toli nuo Lisibon, dvideszinits 
keturi žmones prigėrė, jpejikio- 
lika iszliko gyvi; 1819 m., 
Amerika nusipirko Floridos 
kraszta nuo Ispanijos už pen
kis milijonus doleriu. Tiek da
bar kasztuoja vienas vieszbu- 
tis, hotelis Miami mieste, Flo
ridoje; 1854 m., pirmas Repub
lican Partijos mitingas buvo 
suszauktas Michigan valstijo
je; 1879 m., Woolworth atida
rė savo pirmadeszimtuku szto- 
ra mieste Utica, N. Y.; 1909 
m., Amerikos kariszkas laivas 
sugrąžo in Hampton Roads, 
Virginia. Jis buvo 'pirmas ka
riszkas laivas apiplaukti ap
link visa pasauli.

— Utarninke pripuola Szv. 
Petro Damijono, o Tautiszka 
Vardine: Varguole. Ir ta diena 
1945 m., Turkija paskelbė ką
rą priesz Vokietija ir Japoni
ja; 1942 m., Japonu sulbmari- 
nas, povandeninis kariszkas 
laivas pasirodė (prie Santa 
Barbaro miesto ir paleido szu- 
vius isz savo anuotu staeziai in 
ta miestą; 1942 m., Juodose 
marėse žuvo septyni szimtai ir 
penkios deszimts Žydu, kurie 
važiavo ant laivo “Struma” 
kuris susprogo penkios mylios 
nuo Istanbul uosto; 1565 m., 
Lietuviai .pergalėjo Rusus ties 
Ivanslavu; 1950 m., Vengru 
valdžia pareikaliavo, kad

VIDURYS SZV. JUOZAPO BAŽNYCZIOS IR PUIKIUS ALTORIAI

Amerika su Anglija sumažintu 
savo darbininku skaieziu savo 
Ambasadose tame kraszto. 
Vengrai sako kad daug tu dar
bininku yra tu krasztu sznipai.

Girardville, Pa. — Tanio- 
szius (Skardžius) Konczius, 
nuo 317 A uly., pasimirė Su- 
Ibatoj naktyje in Ashland li- 
gon'buteje. Velionis staiga su
sirgo szirdies liga,, Su'batos va
karu apie szcszta valanda pas 
savo sesei-yczia, ponia. Kugric- 
ne, kuris buvo pas ja ant kur
do. Jo pati Ona., mirė 1942 m. 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika apie 1901 me
tuose kuris apsigyveno Shena- 
doryje. Paskutini karta dirbo 
Packer NT. 5 kasyklose. O du 
metai atgal turėjo apleist dar
bą isz 'priežasties blogo sveika
tos. Paliko dvi 'po-dukres: pa
nele Helena, isz Philadelphia 
ir Albina Benderavieziene, Mi- 
nersVille; broli Antana Skar
džiu mieste, taipgi seseryte, 
ponia Kugriene. Likos palaido
tas Seredos ryta isz A. J. Va
linsko koplyczios deszimta va
landa ir palaidotas in Vytau
tės kapinėse Fraickvilleje.

Shenandoah, Pa. — Szvento 
Jurgio Lietuviu Parapijos 
Choras, per Pottsvilles radio1 
stoti WPPA, Vasario (Feb.) 
21 diena, 3 vai. 30 min., po pie

parapijine mokykla tapo ati
daryta tik 1925 m. Atidarius 
mokyklai Szv. Pranciszkaus 
Seserys isz Pittsburgh, Pa., 
pradėjo dėstyti kur iki sziol 
dar tebera. Buvo pastatyta 
klebonija, seserų namas ir in- 
gyta dvejas kapines.

Sekantiejai kunigai klebo
navę: Kun. Petras Abromaitis, 
Kun. Simonas Pautienius, Ku
nigas V. Dargis, Kun. Pr. Au- 
gustaitis, Kun. Jer. Valaitis, ir 
per 38 m., dabartinis Klebonas 
Kun. P. C. Czesna.

Kunigas P. C. Czesna ryžtin
gai, sumaniai ir sėkmingai va
dovavo parapija per ilgus me
tus ir daug labai daug nuvei
kęs parapijai ir Mahanoy City 
gerovei. Paskutiniu metu baž
nyczia isz lauko ir viduryje at

ta iki 4 vai., rengia “Vasario 
16 dienos minėjimą”, su kalbo
mis Lietuvi'szkai ir Angliszkai 
ir (’boro dainomis.

Nanticoke, Pa. — Ponia Do
mia Kotulakiune ir sūnelis 
Maltinukas, ana diena, iszke- 
liavo in Vokietija, pas savo 
vyra. Methoda, kuris tarnauja 
del “Dede Šamo”. Ponia Ko- 
tulakiene yra. duktė ponios 
Vosilienes, nuo Front uly., 
Nanticoke.

Philadelphia, Pa. — Vasario 
6 d., vakare, Schurz Memorial 
Svet., invyko paneles Juzės 
Augustytes Koncertas, su- 
rosztas jos prieteliais, Gerbė
jais po vadyste viengenezio 
Adolfo Gaigalo kad paminėjus 
jos 20 metine darbuote srity 
artistiszko profesijonalio dai
navimo. Jai bedainuojant, pia
no skambesiu akompanavo mu
zikos artistas, Marco Farnese. 
O kaslink grožės jos dainavi
mo, tai sakuoma tik taip: Ji- 

I jie cziulbėjo kaip Lietuvos vi
sais žmonėmis mylima ir sau
gojama laksztute! Dėka szios 
sukaktuvines 'progos, jijie ir 
vertingu dovanu taipogi apsz- 
cziai apturėjo.

— Devinta Vasario, suėjo 
jau 25-ki metai kaip katali- 
kiszikais kunigas sakramentu 
moterystes suvienijo Antana 

naujinta, indetas naujas cen- 
trilinis szildymas, naujos grin
dys, apdengta guminiu vadi
nama tile.

Mahanojaus Lietuviai džiau
gėsi kartu su Klebonu szia pro
ga ir praszo toliau kad Dievas 
jiems padėtu.

Vikarais buvo sekantieji 
vyskupijos kunigai: Kun. S. 
Mažeika, Kun. V. Vežis, Kun. 
S. Venslauskas, Kun. J. J. 
Bagdonas, Kun. C. Rakauskas, 
o dabartinis vikaras Kun. L. 
Pecziukięviczius.

Per minėjimą Vasario 28 d., 
6:00 valanda vakare, visiems 
apylinkėje Lietuviu kunigams 
ir Szv. Juozapo parapijie- 
cziams dalyvaujant Newhard’s 
Saleje, Mahanoy City, . Szven- 
to Juozapo Parapijos 65 m., 

į Czebatori su pan. Albina Jas- , 
kelevicziute. Kurioji tai, jau 

' būdama Czebatoriene, praslin
kus tūla laika, ne tik kad ji, 
Czebatori apdovanojo gražia 
dukryte, panele Elenora Cze- 
baloryte, bet kaipo visuomeni
ne veikėja, ir darbuojas, taip 
sakant ibzsijuosius ir labui 
Bažnyczios (už ka net ingy j o 
ir Popiežiaus Palaiminima) ir 
labui Lietuvos, o reikale, tai 
ir labui szios szalies Amerikos.
() jos vyras, gerbtinas Antanas 
Czebatorius tai ypatingai jis. 
t įrem i pasi'žyme: kad yra pil- 
ningu blaivininku ir labai 
mėgsta skaityti ne tik vien 
laikrasziczius, bet ir rimtas 
moksliszkas knygas tarp Lie
tuviu, kaip ir Anglu kalboje.

— K. V.

Terre Haute, Ind. — Žinios 
skamba, isz szito miesto, buk 
sena gyventoja, ponia Petro
nėlė Bukesiene, nuo 1518 Asz- 
t imtos - ulyczios, likos surasta, 
negyva savo namuose, Sausio 
26-ta diena per savo sunu Ka
zimiera ir dukrele Stella. Dak
taras sako kad j u motinėlė pa
simirė nuo szirdies atako. Ve
lione g-iine Lietuvoje, Rugsėjo 
28 d.., 1883 m., isz Kauno apskr. 
Raseino pavieto, Retovos pacz- 
to, Andrejavos parapijos. Po 
tėvais vadinosi Petronėle Sre- 
bkliute. Jos vyras Povilas mi

sukaktuviu programos eiga 
bus po vadovybe to vakaro ve
dėjo ir parapijieczio Dr. Jono 
Bonavicziaus. Atidarimo mal
da atkalbės Kun. Dr. B. Szim- 
kus, isz Shenandoah. Tarp 
kalbėtoju bus sekantieji:

A— Dr. T. J. Tacelosky, kal
bės jaunos kartos vyru vardu, 
b— Panele Elena Chesko, kal
bės jaunos kartos moterų var
du. c— Stasys Gegužis, kalbės 
senųjų Lietuviu vardui Szv. 
Juozapo Parapijos Choras, va
dovaujant Prof. Ant. Grigorai- 
czio iszpildys menini dali. Kun. 
Klebonui P. C. Czesnai prabi
lus susirinkusiems programa 
užsibaigs malda, kuri atkalbės 
Kun. Albinas Neverauskas, isz 
Minersville.

o □ o

rė Spalio 19 d., 1951 m. Paliko 
dideliame nuliūdime: sunu Ka
zimiera., ir dukrele Stella, taip
gi keletą anuku. Likos palai
dota su apiegomis in Saldžiau
sio Jcz. Szirdies'balžnyczioje, ir 
palaidota in Roselawn Memo
rial Park. Velione buvo sena 
sk ai ty t o ja ‘ ‘ Saules ’ ’. Amžina 
atilsi!

PASKUTINIS
PUSLAPIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

daug, szitokia; Panedeli, Ket
verge ir Petnyczioj jie keldavo 

, Tolimu Rytu klausima; Utar
ninke ir Seredoj jie tariesi kas
link Vokietijos klausimo; Pet
nyczioj po pietų ir Sukatos ry
ta Austrijos klausimas buvo 
iszkeltas. Austrijos Užsienio 
Ministeris Leopold Figl vie- 
szai parode koks palszyvas ka- 
rabelninkas yra Ponas Molo
tovas kuris nežino ar nenori 
žinoti ka tai reiszkia garbes 
žodis I

Mes, pasiskaitę apie visus 
tos konferencijos tuszczius mi
tingus ir ergelius, turime tik 
viena patarima musu kraszto 
Sekretoriui, John Foster Dul
les: “Drauge, gryszk namo! 
Kai su sukeziais susidėsi ar su 
durnais susipeszi, bus sunku

pažinti kuris yra sukezius, ku
ris durnius.”

TROKAS SU AUTO
MOBILIU SUSIMUSZE

PHILADELPHIA, PA. — 
Szeszi žmones buvo sužeisti, 
kai beikerio trokas susimusze 
su automobiliu ir tada pabėgo.

Už keliu valandų polici j an
tai suaresztavo devyniolikos 
metu amžiaus Daniel R. Mc
Fadden nuo Lawrence ulyczios 
netoli nuo Oxford uly., kuris 
ta automobiliu vairavo. Pas
kui jie suėmė to troko draiveri 
kuris yra keturios deszimts 
metu amžiaus Victor Yasrzeb- 
ski.

Tik vienas žmogus toje ne
laimėje buvo sužeistas: pen
kios deszimts devynių metu 
amžiaus Joseph Gontry, kuris 
važiavo tame troke. Visi kiti 
automobilyje ir troke buvo 
Daktaru peržiureti ir paleisti 
isz ligonines.

LAIVYNO
NEPRIIMTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo labai nusiminęs ir susirū
pinės kai Laivyno Sztabas ji 
neprieme. Jis labai norėjo tap
ti jurininku.

Apygardos detektyvas Al
bert Peacock sako kad szitaip 
atsitiko: Jaunuolis Davenport 
su dvejais draugais, Frank 
Halter ir William Fox kelis 
alus iszgere in Fox namus. Jis 
jiemdviem nusiskundė kad jis 
taip norėjo tapti jurininku, bet 
buvo Laivyno nepriimtas. Po 
tam jis ketinosi gryszti in ga
zolino stoti, kur jis dirbo. Jo 
draugai kalbino ji su jais dar 
pasilikti.

Už kokio pusvalandžio jo 
draugai Halter ir Fox nuėjo in 
ta gazolino stoti su juo dar pa- 
siszneketi ir ji suraminti. Jie
du rado ji jau negyva. Revol
veris buvo jo rankoje.

Apygardos Daktaras J. Ho
race Loscalzo buvo paszauktas 
ir jis rado ji jau visai negyva.

William Kugler, tos gazoli
no stoties savininkas polici
jai pasakė kad tas jaunuolis 
buvo labai nusiminęs kai jis 
negalėjo stoti in Laivyną, bet 
jis sako kad jis nežino kodėl 
Laivynas jo neprieme.

POLICIJANTAS
VAGIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gryžo in darba, bet buvo kitu 
policijantu suimtas ir suaresz- 
tuotas. Isz pradžių jis užsigy
nė, sakydamas kad ežia kokia 
baisi klaida, bet vėliau prie 
visko prisipažino.

BIZNIS VISUR 
PRASTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

automobiliu kompanijos dabar 
daug mažiau nauju automobi
liu gamina, iszimant Fordo ir 
General Motors Kompanijas, 
kurios nori viena kita pralenk
ti ant pardavimo pigesniu au
tomobiliu, kaip Ford ir Chev
rolet. Bet jis sako kad ir szitos 
kompanijos ne už ilgo pradės 
darbininkus atstatyti, ir ma
žiau automobiliu ims gaminti.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

SZVENTES ISZKIL- 
MINGAI MINĖJIMĄ 
MIESTE BALTIMORE

MARYLAND

Mary lando Valstybes 
Gubernatorius Skelbia

Lietuviu Diena, 
Vasario 16

BALTIMORE, MD. — 
Theodore R. McKeldin, Jr., 
Maryland valstybes Guberna
torius, paruosze Deklaracija, 
kuria Vasario (Feb.) 16 diena, 
ryszium su “Lietuvos Nepri
klausomybes paskelbimo 36 
metu sukaktini skelbia Lietu
viu Diena visoj Maryland 
valstybėje.

Guber. Theodoro R.
McKeldin, Jr., 

Deklaracija:
GOVERNOR’S PROCLAMA

TION
“Republic of Lithuania Day”

February 16th, 1954

In our modern world, made 
compact by systems of rapid 
travel and communication, we, 
in this American bulwark of 
human liberty, cannot take 
lightly the yearnings of any 
people for that great blessing 
we know as freedom.

We must share in the strug
gles of those in whose hearts 
and souls the light of freedom 
burns through the oppression 
of totalitarian, foreign rule. 
We must give encouragement 
and all possible help to those 
who would throw off the yoke 
of slavery.

Such slavery ir particularly 
cruel when ir shackles those 
who have known the great ex
perience of liberty.

Lithuania has known and 
gloried in that experience.

Lithuania today is under the 
rule of one of the most cruel 
and most ruthless powers of 
totalitarian tyranny in the his
tory of the world.

The fact that the fire of li
berty has not been extinguish
ed in Lithuania is emphasised 
each year when Americans of 
Lithuanian descent continue 
to celebrate this day — this 16 
day of February — as Lithua
nia’s Independence Day.

In recognition of the con
tinuing struggle for freedom 
which is important to all li
berty-loving peoples, I, Theo
dore R. McKeldin, Governor, 
do hereby proclaim February 
16th, to be “Republic of Lith
uania Day” in Maryland.

GIVEN Under My Hand 
and the Great Seal of the 
State of Maryland, at the 
City of Annapolis, this 8th 
Day of February, in the 
Year of Our Lord, One 
Thousand Nine Hundred 
and Fifty-Four.

Theo. R. McKeldin 
By the Governor 
John R. Reeves 
Secretary of State

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!


