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Mainieriai T giriasi W ash.
Isz Amerikos
Meksikos 

Prezidentas 
Svecziuojasi

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Prezidentas Trumanas nu
važiavo in Meksika ir tenai ap
silankė, tai Meksikos Preziden
tas prižadėjo ir pas mus atva
žiuoti.

Prezidentas Miguel Aleman 
atskrido in Washingtona in 
Prezidento Trumano eroplana 
ir buvo iszkilmingai ir triuksz- 
mingai priimtas ir pasveikin
tas. Prezidentas Trumanas pri
buvo ir Meksikos Prezidentą 
gražiai pasveikino.

Szitokie pasisvecziojimai 
yra daromi arcziau suriszti 
abieju krasztu politika ir gerus 
santykius palaikyti. Tukstan- 
cziai žmonių pribuvo pamatyti 
ir pasveikinti Meksikos Prezi
dentą. Buvo sudaryta paroda, 
Washingtono miestas
gražiai iszpuosztas ir Prezi
dentas Miguel Aleman buvo 
pasveikintas su dvideszimts 
vieno karabino szovimu; ženk
las garbingo ir didaus sveczio.

Paskui buvo surengta iszkil- 
minga vakariene, kurioje daly
vavo beveik visi augszti valdi
ninkai ir dipliomatai.

buvo

DU POLITIKIERIAI
SUSIPESZE

Pirmutine Aguonu
Saktis

Mažute, szesziu metu mer
gaite, Sandra Fay Hill pri
sega pirmutine Aguonų Sag
tuke Prezidentui Trumanui. 
Užsienio Karu Kareiviai 
pradeda savo vaju parduoti 
tas sagtukes kad surinkus 
pinigu padėti ir suszelpti vi
sus kareivius kurie buvo su
žeisti ant karo lauko. Visuo
se miestuose szitos Aguonu 
Sagtukes yra ar bus parduo
damos.

fabrikas butu statomas 
Schuylkill Haven, Pa. mieste. 
Mat Fenton pareina isz Maha- 
noy City miesto ir stengėsi sa
vo žmonėms gražiai patarnau
ti.

Kai szitiedu Republikonai 
Kongresmonai riejosi ir pesze- 
si už ta fabriką, kaip du szunes 
už kaula; treczias Kongresme
nas, Republikonas innesze pa
tarimą to fabriko visai nestaty
ti ir pinigu neduoti ir taip 
czverti milijono doleriu sutau- 
pinti. Taip ir buvo. Dabar nei 
vienas, nei kitas, mainieriu 

i Kongresmenas nelaimėjo, o vi
si mainieriai daug pralaimėjo!

TRYS MERGAITES
SUIMTOS

Kasztai Ir Biznieriai
------------ -------

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas susi- 
szauke biznierius ir jiems pa-

visai nesitikėjo kad biznis pra
dės eiti trepais žimyn, 
metais, szi menesi.

sziais 
szauke biznierius ir jiems pa- metais, szi menesi, szia sanvai-Į 
rode koks pavojus bizniui gre-| te dabar. Bet kai biznieriai 

j pradėjo imti savo Velykinio' 
' biznio apyskaita, jiems blusos' 
numirė. Biznis prastas, pelnas 
nors vis geras, bet biznis jau ne 
koks! Daug biznierių tuojaus 
atsake savo orderius del dau
giau tavoro.

Bet nors biznis prastas, geri 
biznieriai žino kacĮ geriausias 
ir tikriausias ženklas, pamaty
ti kaip biznis eina, isz kur ve
jas puczia, tai sekti tas kompa
nijas kurios audeklą daro ir 
parduoda. Sunku pasakyti ko
dėl taip yra, bet visa pramone 
Amerikoje eina ta p kaip au
deklu ir audimu fabrikai eina: 
jeigu jiems biznis j eina gerai, 
visiems gerai; jeigu j u biznis 
eina žemyn, visas biznis eina 
blogyn.

Iki sziol, viskas buvo tvar
koj. Audimu ir audeklu fabri- . 
kai gera bizni vare, vis bran
gesnius audeklus ir audimus I 
dare ir da ketino pabranginti.

šia jeigu pragyvenimas neat
pigs. Visi sutiko, Prezidentui 
gražiai padėkojo, parėjo na
mo ir nieko daugiau nedare.

Automobiliu “Chrysler” 
kompanija atpigino savo “Ply
mouth” automobiliu. Hudson 
kompanija savo automobiliu 1 
atpigino. Plieno didžiūnas 
Benjamin Fairless staeziai pa-' 
sake kad plieno fabrikantai, 
nei vienu centu neatpigins plie-j 
na. Bet jau eina gandai kad 
kaip tik atbulai bus ir fabri
kantai nusileis.

Redaktoriai jau isz kantry
bes eina ir atvirai nusiskun
džia kad fabrikantai pasipini- 
guoja taip brangiai imdami už: 
popiera kuri redakcijoms taip' 
reikalinga. Popiera jau net tri
gubai brangiau kasztuoja.

Didžiausias New York mies
te sztoras, “Macy’s” paėmė vi
sa puslapi in kelis szimtus laik- 
raszcziu ir visus biznierius per
spėjo, kad reikia viskas atpi
ginti. Jeigu ne tai žmones su- 
straikuos ir nieko nepirks. Bet 
pats “Macy’s” sztoras 
neatpigino.

Biznieriai vis sznekejo 
ateiti, apie kita meta ar
kas bus už keliu metu; bet jie

nieko

apie 
apie

Biznieriai pasiteriavo kaip 
ten dalykai stovi; pamate kad. 
viskas ten gerai ir jautiesi kad 
viskas tvarkoj. Jie net atsidu
so. Bet ne ilgam. Ana diena at
ėjo liūdnos ir biznieriams bai
sios žinios: audimu ir audeklu 
biznis eina trepais žemyn.

RUSIJA NORI ISZ
KELTI ARABU

KLAUSIMA

STENGIASI
ATPIGINTI

Trumanas Praszo 
Biznierius Atpi

ginti Viską
** * _

10 Angliakasiu Žuvo Eksplozi
joj Terre Haute, Ind.; 3 Penna., 
Traukiniai Sudužę Huntingdon, 
Pa.; Amerika Sako Kad Dabar 

Nelaikąs Iszkelti Arabu
Klausima

WASHINGTON, D. C. — Kai mainieriu 
bosas, John Lewis’as atsisėdo prie Derybų Sta- 

p . lo su Kompanijos Atstovais, jis pajuto tuojaus
□HVO rneSZUS kad kompanija dabar jau nepataikauja, bet isz 
 savo puses stato pareikalavimus. Pirmiau 

Belgrade Yugoslav:- j Lewis’as jautiesi nuskriaustas, vien tik
JA — Komunistas Marshal Ti- J ’
te, savo vaidininku Taryboj Lewis’as reikaląvo, vien tik Lewis’as kovojo, 
perspėjo visus savo nepriete
lius ir savo kraszto prieszus, ir 
sake kad visiems jiems bus ge
riau jeigu jie liausis savo ožius 
varinėje ir susitaikins su val
džia.

Tito Perspėja

JA —

o kompanija tik gynėsi ir aiszkinosi.
Dabar ir kompanijos rado drąsos ir stato 

savo pareikalavimus. Pirmutinis ir svarbiau
sias pareikalavimas isz kompanijų yra tai: Kad 
nuo dabar nebūtu derybų tarp mainieriu ir kom
panijos del visu angliakasyklu, bet kiekviena 
unijos kuopa turi derintis su kiekviena kompa
nija. Kompanijos atstovai pasiaiszkino, kad 
derybos del visu angliakasyklu visoje Ameri
koje nėra teisingos, nes kompanijos yra viena 
kitai prieszingos ir taip kas vienai patinka, ne
patinka kitai.

Lewis’as iszeidamas isz to susirinkimo gar
džiai nusijuokė ir sake, kad ežia tik pradžia rei- 

Turkams in pageiba. Jis sako |;a|avimu. Tie kurie Lewisa pažinsta sako kad c? DYif ttLti a i + avn CLvcj n Ir-ii ir* *
ir biznierių vadus ir gražumu 7ug0Slavu nepageres ir Amen-

“Tie, kurie laukiate laiko 
kada kita valdžia szita nuvers, 
turės laukti iki sudnos die
nos.” Marshall Tito duoda vi
siems žinoti kad visi kraszto 
prieszai ir sukilėliai, bus nu
bausti. Jis sako kad sukilėliai1 
tik trukdo visa darba 
žanga.

Prezidentas Ir Valdžia 
Praszo Biznierių Atpi
ginti Viska;Mažiau Už

dirbti, Daugiau 
Parduoti

NEW YORK. — Herschel V. 
Johnson, delegatas in Suvieny
tu Tautu Visuotini Susirinki
mą, pareiszke Amerikos pasi- 
prieszinima Adabu pareikala
vimui kad klausimas dabar bu
tu tuojaus iszkeltas del Szven- 
tes Žemes nepriklausomybes ir 
Anglijos iszsikraustinimo isz 
visos Palestinos.

Jis Arabams pasiaiszkino' 
kad Amerika neprieszinga nei 
Arabams nei Žydams, bet jau- 
czia kad dabar ne laikas tokius 
klausimus iszkelti, kada viskas 
taip verda Szventoje Žeme j e. 
Toks klausimas dabar tik su
keltu didesnius susikirtimus ir 
nesusipratimus.

Rusijos delegatai tuojaus 
stojo už Arabus ir priesz Ame
rikos delegatus. Andrei Gro
myko, Rusijos atstovas sako! 

LZ[kad jis nori kad tas klausimas' 
butu iszkeltas, bet tuo paežiu 
sykiu reikalauja kad nieko ne
būtu nutarta. Ir ežia matyti 
kaip Rusijos atstovai nori vi 
siems pasigerinti ir parodyti 
kad jie daug geresni ir 
daugiau kitu užjauezia 
Amerikiecziai.

ir pa

Ame- 
laik-

Kalbėdamas su vienu 
rikiecziu korespondentu, 
rasztininku, Marshal Tito sta
eziai pasakė kad jis nepaiso ir, 
visai nesirūpina apie Amerikos 
nusistatymą stoti Graikams ir

WASHINGTON, D. C. —
Jau kelios sanvaites atgal Pre
zidentas Trumanas susiszauke!
pas save didžiausius biznierius kad santykiai tarp Graiku jr

PHILADELPHIA, PA. — 
Policija suėmė tris jaunas mer
gaites, kurios aiszkinasi kad', 
buk koks ten vaikvagis visas . . . itris jas pasivogė, ir jos nuo jo. 
pabėgo. Bet policija sako kad 
tai tik isz pirszto iszlaužta pa
saka. Mergaites pabėgo isz sa
vo namu.

Policija dabar laiko tas jau
nas mergaites pakol j u tėvai 
ateis jas atsiimti isz policijos. 
Mergaicziu vardai: Jacqueline 
Sherykus, 11 metu nuo 3433 G 
ulyezios; Elaine O’Hara, 12 
metu, nuo 3518 I ulyczios; ir 
Joan Haig, 10 metu, nuo 910 E. 
Tioga ulyczios.

Policijai buvo praneszta kad: 
szitos mergaites pabėgo, ir vi-' 
sai neilgai eme policijai jas su- 
cziupti ir palaikyti pakol j u te- 

kad tas vai atėjo.

buvo pa-

ant svies- 
džiaugesi,

WASHINGTON, D. C. —
Kongresas buVo paskyręs in- 
rengti dideli fabriką, kuriame 
darbininkai ir mokslincziai 
stengtųsi iszrasti kaip butu ga
lima daugiau visokiu daigtu 
padaryti isz kietu anglių ir 
kaip tas anglis geriau suvarto
ti ir daugiau padruoti.Szitokio 
fabriko intaisymas butu kasz- 
taves apie $450,000. Szitus pi
nigus Kongresas jau 
skyrės mainieriams.

Viskas įuvo kaip 
to. Visi mainieriai
nes mate kad isz tokio fabriko 
gali iszeiti visokiu nauju bu du į 
anglis vartuoti. Tokie iszradi- 
jnai atnesztu daug biznio mai
nieriams.

. Bet du politikieriai, Kon
gresmonai (Republikonai) su- 
sipesze ir susikirto ir viską 
prakiszo.

Kongresmenas Mitchell Jen
kins, Republikonas isz Penn- 
sylvanijos norėjo ir reikalavo 
kad tas fabrikas butu statomas 
Hazleton Pa. mieste; Kongres- 
monas Ivor D. Fenton, taipgi 
Republikonas isz Pennsylva- 
nijos norėjo ir su tokiu pat 
karsztumu reikalavo

daug
negu

prasze kad jie atpigintu savo 
daigtus. Dauguma prižadėjo, 
bet parėjo namo ir vėl savo biz-( 
ni vare kaip ir pirmiau. Keli 
paklausė ir stengėsi atpiginti. Trumana prie Hitlerio. Jis sa

ko kad Hitleris taip pat sake 
kad jis kariauja priesz Komu-1 

i nistus. Dabar Trumanas tik at-' 
kartuoja Hitlerio baisa.

ka negali Yugoslavijos žmo
nų iszgazdinti.

Prezidentas Trumanas visus 
biznierius perspėjo, kad jeigu 
jie gražumu ir isz savo valios 
neatpigins daigtus, tai žmones 
priseis prie to kad jie nepirks'
ir negales pirkti kad ir norės,' 
nes pinigu nebus.

Keli didesni sztorai tuojaus 
kelis daigtus atpigino, bet dau
guma nieko nedare. Vienas , 
miestelis szalia Philadelphijosi 
Pa. suszauke susirinkimą visu'

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tito prilygina Amerika ir

SKAITYKIT

“SAULE”

PLATINKIT!

“Jis neužilgo pastatys savo pareikalavimus!” 
Jis pareikalaus kad kompanija duotu 
deszimtuka nuo kiekvieno tono anglių, del in- 

! steigimo Paszelpos Fondo Mainieriams. Dabar 
kompanija duoda po penktuką nuo tono. Le- , 
wis’as teipgi pareikalaus Minksztos Anglies 
Mainieriams trumpesne darbo diena už ta paezia 
mokesti. Matyti kad ežia negreitai susitaikins! 
Aiszkus dalykas dabar ir vieni ir kiti reikalauja 
daug daugiau negu tikrai tikisi gauti. Po dery
bų ir pesztyniu ir vieni ir kiti nors kiek nusileis 
bet ant keliu klausimu visi taip susikirs, kad 
vargiai bus galima juos sutaikinti.



/
ŠAUTE" MAHANOY CITY. PA.

Kas Girdėt
Vienas isz geriausiu ir gar

siausiu Anglu žurnalu Ameri
koje, “Time” labai gražiai ap- 
rasze apie Pabaltijos tautas ir 
žmones, savo Balandžio (A*pr.) 
14, numeryje.

Ka “Time” žurnalas pasako 
tai mums visiems jau labai ge
rai žinoma apie Lietuvos pa
vergimą ir Lietuviu vargus, 
apie : kankinimus, persekioji
mus ir Siberija, apie Sovietu 
vagystes ir pasisavinimus. Bet 
ant tiek mums linksma ir gera 
tame žurnale skaityti apie savo 
tėvynės vergyste ir savo broliu 
varga, kad žinome kad tuks- 
taneziai svetimtaueziu ta žur
nalo skaito ir skaitys, ir gal 
pirmu kartu iszgirs apie Lietu
vius ir apie Lietuva. ,

Tame straipsnyje labai gerai 
ir teisingai iszaiszkinta Vil
niaus klausimas. Szita Vil
niaus klausima ir mokycziausi 
istorikai tankiai sumaiszo ar 
patys nesupranta, sakydami 
kad tikrumoje jis prigulėjo 
Lenkams. 4 ‘ Time ’ ’ žurnalas 
staeziai ir aiszkiai duoda trum
pa bet pilna istorija Vilniaus 
miesto ir kaip jis buvo maino
mas isž vienu ranku in kitas.

Į tokia straikuojanezias unijas. 
, Szita syki Lewisas straikuotu 
ne priesz, valdžia, bet priesz 
kompanijas. Ir už szitokias 
straikas Republikonai sako 
kad Prezidentas Trumanas bu
tu kaltas. Ir ežia matyti kad 
Republikonams labai rupi atei
nantieji Prezidento rinkimai. 
Jie visokiais budais nori Tru- 
mana intarti ir Demokratus 
pažeminti ar apkaltinti.

Buvęs Amerikos Vice-Prezi- 
dentas Henry Wallace; kuris 
dabar svetimuose krasztuose 
niekina savo kraszta, neteko 
daug savo geriausiu rėmėju ir 
draugu Amerikoje.

Nei Kongresas nei Preziden
tas jam neuždraus ir ji nenu
baus už jo prasiszokimus, nes 
jie nenori kad Wallace taptų 
kankinys ar muczelninkas.

Bet net ir geriausi jo drau
gai dabar apleidžia ji. Beveik 
visi sako kad jis prasiszoko. 
Kas savuosius szmeižia, tas sa
ve žemina.

Vien tik Komunistai dabar 
geibia ir augsztina Henry 
Wallace, visi kiti rankas nusi- 
mazgoja ir užsigina kad jie nie
kados jo nepažino.

LIETUVOS TREMTI
NIAI PAJIESZKO
SAVO GIMINIU

AMERIKOJE
Pajieszkomi Czia Asmenys 
Malones Kreiptis In Lithua-j 

nian Information Centre, 233
Broadway, New York 7, N. Y.

Laivas Pargryžo Isz Pavojingos Keliones

Kai plieno ir geležies darbi
ninku unija susitaikė su kom
panija be straiku, tai • ir auto
mobiliu darbininkai taip pat 
padare. Automobiliu darbinin
kai lauke pažiūrėti ka plieno 
darbininkai darys, nes jie da
bar jaueziasi silpni ir mato kad 
jie vieni negali per daug szok- 
jti. Kai plieno darbininkai ne-, 
straikąvo, tai ir automobiliu 
darbininkai nestraikavo.

Moskvos Konferencija nieko 
nenutare, nieko gero nedave, 
taip kaip mes isz pat pradžios 
spėjome!

Ir kitos unijos paseks szitu 
dvieju dideliu uniju pavyz
džius ir be straiku susitaikins. 
Kiek dabar matyti tai dideliu 
straiku, gal ir nebus, bet vis 

' bus mažesniu straiku atskiruo 
se fabrikuose.

Apart pakelinio mokesties 
darbininkai gavo szeszias die
nas ih metus atostogų (vaka- 
cijos) už kurias kompanija pil
nai darbininkui užmoka. Da
bar visi darbininkai to pat rei
kalaus.

Kai Amerikos Sekretorius 
nuėjo pas Stalina in Kremlins, 
laikrasztininkams buvo už
drausta tenai pribūti ar sakyti 
kas buvo ten daroma ar apie ka 
kalbama. Bet dabar jau biski 
po biski iszeina kas tenai darė
si. Amerikos Sekretorius Mar
shall Stalinui ne tik nenusilei
do, bet jam staeziai ir aiszkiai 
pasakė, kad nors Amerika vi
somis galiomis stengiasi sugy
ventu su Rusija ir susitarti su 
Sovietais, bet Rusija savo 
ožius varinėja ir ardo visa 
tvarka.

Amerikiecziams jau ligi gy
vo kailio insipyko Sovietu sau
valiavimas. Dabar Rusija turi 
apsižiūrėti, apsirokoti ir susi
tvarkyti ir žmoniszkai pasielg
ti. O jeigu ne, tai Rusija liksis 
sau viena ir tada gales pamaty
ti ir gyvu kailiu pajusti Ame
rikos ir kitu krasztu neapykan
ta.

Chrysler automobiliu kom
panijos derybos su darbinin
kais yra painesnes, ir ne taip 
lengva bus szita klausima isz- 
riszti. Darbininku unijos gra
sina kad jos iszszauks straikas, 
bet uniju vadai straiku bijosi, 
o darbininkai straiku nenori.

Dabar žinios pranesza kad 
Chrysler darbininkai susitai- 
be.

Kongresas ir Senatas dabar 
nieko gero nenuveiks kaslinld 
mstatymu del uniju ar del dar 
bininku. Kongresas su Senatu 
nori Prezidentą Trumana suve
džioti ir intarti. Jie nori tokius 
instatymus nustatyti, kokius 
Prezidentas Trumanas butu 
priverstas atmesti. Tada jie vi
siems žmonėms sakytu, kad 
Prezidentas Trumanas yra kal
tas. Czia matyti kad visi Kon- 
gresmonai ir Senatoriai jau 
rinkimais rūpinasi.

Republikonai sako kad John 
Lewisas gali iszszaukti mainie- 
riu straikas Liepos (July) me
nesi, jeigu nebus investa insta
te mai priesz Lewisa ir priesz

Butkus sako, kad jam ban- 
kos nepatinka, ir kad jis neap- 
kenezia tu žmonių, kurie tose 
bankose dilba.

Jis sako bankas laiko jo pini
gus per dvideszimts keturias 
valandas in diena; bet jam pa
vėlina tik penkias valandas in 
diena, per kurias jis gali ateiti 
savo pinigus iszsiimti.

Banka in viena trumpa mi
liutą visus jo pinigus priima ir 
neklausia kur ir kaip jis tuos 
pinigus užsidiibo ar gavo. Bet 
kai jis nori ant .greitųjų iszsi
imti tuos paežius savo pinigus, 
tai jis turi pasiaiszkinti kam 
jam tiek pinigu reikia? Ka jis 
darys? Ir paskui jis turi kelias 
dienas ar visa san vaite palauk
ti pakol tie ponueziai prisi
rengs jam duoti jo paties inde- 
tus pinigus.

Butkus taipgi sako kad dar
bininkai tose bankose yra pa
sipūtė ponai. Jie tik su dide
liais biznieriais ir bagoeziais 
mandagiai apsieina. Kai pa
prastas darbo žmogelis in ban
ka ateina, visi tie darbininkai 
tuojaus nosis užrieczia.

306— Sandowski (Sadaus
kas) — Krautuves savininkas.

307— Schneider Julius — 70 
m. amž. Jo žmona Olga Haak- 
SŽneideriene. Turi sunu ir duk
terį. Isz Pavidaujo Km. Rasei
nių Apskr. Gyveno Jersey City 
dirbo prie doku.

308— Sereikis, Jurgis ir Jo
nas — Amerikon iszvyko per 
Did. Kara. Kilęs isz l.aseiniu 
Apskr. Jurborko Valscz. Mont
vilų Km. Gyvena Chicago, Ill.

309— Shonbarnas, Adolfas 
ir Jonas — Iszvyko 1913 m. Gy
vena New Haven, Conn.

310— Simanaviezius, Jonas 
— Sūnūs Antano. Apie 65 m. 
amžiaus.

311— Szinauskas, Jonas — 
Gimęs Jiciunu Km. Puszalpto 
Valscz: Panevėžio Apskr.

312— Sziurna, Stanislovas— 
Kilęs isz Panevėžio Apskr. 
Szmilgiu Valscz. Iszvyko in US 
1920 m.

313— Sziurna, Pranas —- 
1922 m. iszvyko Kanadon, bet 
persikėle in Su vien. Valstijas.

314— Szlikas Jonas ir
315— Szlikaite Terese — Isz 

Budvycziu Km. Pajavonio 
Valscz., Vilkaviszkio Apskr. 
Isz Lietuvos iszvyko apie 1928 
m. Apsigyveno Kanadoj. (

316— Slobaseviczius, Sholas
— Emigravo 1905-10m. 60 m. 
amžiaus.

317— Stankeviczius,. Motie
jus — (M. Stankiewicz). Isz 
Dangelaicziu. 68 m. amžiaus. 
In Amerika atvyko priesz 45 
46m. Priesz lom. gyveno Sche
nectady, N.Y. Turėjo savo ūki.

318 Stankeviczius, Stanislo
vas — (St. Stankiewicz). Isz 
Vilkaviszkio. Dabar apie 75 m. 
Atvyko in Amerika priesz 50m. 
Gyveno Scranton, Pa.

319— Steputat, Johanna — 
Isz Pakalhiszkiu Km. Iszvyko 
in US. 1901. Turi sunu Jurgi. 
Gyvena New York, N. Y.

320— Stoszkus, Vincas 
Atvyko Amerikon 1905 m.

321— Szvipas, Mykolas 
Kazimieras — Isz Panevėžio. 
Paleveniu Km. Abudu isz Lie
tuvos iszvyko priesz 60 m.

322— Tamaszauskas Juozas
— Isz Tauragės Apskr. Vainu
to Miesto. Gyveno St. Louis, 
Mo.

323— Taraszkiene, Emilija
— Gyvena Philadelphijoj.

324— Thomas, Vincas —Gy
veno St. Louis, Mo. Isz Taura
gės Apskr. Vainuczio Miesto.

325— Andriuszis, Jonas
326— Augustaitis, Prancisz- 

kus — Isz Vilkaviszkiu. Gyv. 
Brazilijoj.

327— Augustaite, Terese — 
Isz Vilkaviszkiu. Gyv. Brazili
joj.

328— Balionis, Ignas — 68 
metu amž. Isz Zegariu Km. Gy
vena Pittsburgh, Pa.

329— Balionis, Motiejus — 
70 m. amž. Isz Alytaus. Pitts
burgh, Pa.

340— Balukonis, Aleksan
dras — Mykolo sunus.

341— Balvoczius, Antanas— 
Isz Kretingos. Gyv. New York, 
ar Chicago.

342— Banioniene', Agota —

U. S S. Mt. Olympus laivas 
pargryžo isz ilgos ir pavojin- 

7 gos keliones, tolimuose krasz
tuose visai in Pietini Pasaulio 
Aszigali. Rear Admirolas 
Richard E. Byrd su savo pa
dėjėjais ir mokslincziais dau
giau negu keturis menesius 
iszgyveno tuose szaltuose 
krasztuose kur nieko daugiau 
nesimatyti, kaip ledo kalnai

ir baisus dykumai.
Jie ežia tyrinėjo ar butu ga

lima žmonėms gyventi ir ar 
butu galima investi koks susi
siekimas. O kas svarbiau 
jiems buvo dažinoti, tai ar ga
lima eroplanams skristi per 
szitus ledo ir sniego krasztus, 
ne aplinkui, bet isztrižai, per 
pasaulio virszu ir apaezia. 
Tas labai svarbu dažinoti, nes

beveik visos keliones in toli
mus krasztus butu pusiau su
trumpintos. Reiszkia, tada 
nereikėtų skersai mares skris
ti, bet eroplanai virsz pasau
lio aszigalio skristu isz Ame
rikos in Europa ar in Azija. 
Toks eroplanams kelias labai 
svarbus, ypatingai kariszku 
žvilgsniu.

Gim. 1875-85 m. Puskepuriu' Julijono sunus. Isz Giedraicziu 
Km. Sunsku Valscz., Mariam- 
poles Apskr. Gyv. Detroit,- 
Mich.

343— Bansle'ben, Edvardas
— ii- pusbroliai Augustat, Ka
rolius ir pus-sesere Adele. Ne
seniai atvykę. Gyv. Wateibury
Conn., aarba Cleveland, Ohio.

344— Bardauskas, Jurgis —
Apie 60-70 m. amž. Užkalnisz- 
kio Km. Kurtavenu Valscz.
Sziauliu Apskr.

345— Bendoraviczius, Au
rius —

346— Bendoravicziute, Mag
dalena —

347— Bendoraviczius, Jonas
— Motina M. Derencziute. Visi
gyv. Brooklyn, N. Y.

348— Bileviczius, Marijona
— Amerikoje gimė 1935.

349— Badenas, Jonas ir Vin
cas — Eisziszkiu Valscz. Lydos 
Apskl. 69 m. amž. iszvyko 1910

350— Budrickas, Juozas
Sunus Pranciszkaus. Motina
Anele Meckiute. Gyv. Argenti
noj.

351— Butkus, Zose — Turi 
sunu Lioną. Isz Liepojaus. Isz
vyko 1936-38m.

352— Butkus (Kmito) Ago
ta — Isz Kauno.

353— Czeczys, Edvardas —
Ažuolpamuszio Dv. Birszu
Apskr.

354— Czerniauskiene, Ona—
Isz Vilkaviszkio.

355— Czerniauskiene, Petro
ne — Isz Vilkaviszkio.

356— Cibulskis, Boleslovas
— Gyvena San Francisco, Cal.

357— Danielius, Juozas — 
Mažeikiu Km. Parapijos ir Ap
skrities.

358— Daržinskas, (Dars 
sins) Kazys.

359— Daržinskas, Pranas —
Isz Kretingos Apskr. Mosėdžio
Miestelio.

360— Daukantas, Augusti
nas — Kretingos Apskr., Sa
lantu Valscz. Nasrėnų Km.

361— Deveikis, Helen —Gy
vena New York.

362— Draksiene, Domicėlė —
Isz Telsziu. Gimė 1897 m. Gyv.
Rockford, Iii.

363— Dvileviczius, Stasys—

PAJIESZKOJIMAS
KARO BELAISVIU

NĖW YORK. — Žmones do
misi karo belaisviais. Daug gy
ventoju szioje szalyje. stengia 
pajieszkoti giminiu, kurie pir
miau tarnavo prieszu armijose, 
ir kurie gal dabar esą karo be
laisviai.

ir

364— Galinis, Pranas — Gi
mė 1902 m. In Amerika atvyko 
su motina 1914 m.

365^—- Gasiunas, Romualdas 
— Isz Rokiszkio. Gyv. Kana
doje.

366— Glambas, Antanas — 
Isz Mariampoles, Veiveriu 
Valscz. Gyv. Kanadoje.

367— Grigonis, Vytautas — 
Isz Rokiszkio.

368— Guzikauskaite — Avi- 
lina.

369— Guzikauskaite, Brone 
— Gimė USA.

370— Ivanauskas,- Jonas — 
Baigė Ukmergės Valstybine 
Gimn. Lietuvoje. Isz važiavo 
pas savo motina 1931 m. Gyv. 
Akron, Ohio.

371— Jasiunaite, Marijona 
— Duktė Vinco.

372— Jaasiunas, Antanas — 
Kilęs isz Kapczinskiu. Ddbei-

—. kiu Parap. Utenos Apskr.
373— - Januszaityte, Adele 

(Mitchell)
374— Januszaityte, Magda

lena— Gyvena Illinois vals.
375— Januszkąite — Gimė 

Rudminoj. 1925 m. gyveno Chi
cago je.

376— Jarmalavicziene, Ma; 
rija (Jakubėnaitė).

377— Jarmalavicziute, Pau
lina — Gyv. Uruguay-Montevi- 
do. Duktė balerina.

378— Kalvaicziute, Rozalija 
— Gyv. Alexandria.

379— - Kasparaviczius, 
nas

380— Kasparaviczius, 
zas — Isz Kauno.

381— Kaupelyte —.
382— Kizys, Jonas — 50 m. 

amž. Isz Mariampoles. Ūkinin
kas. Gyv. New York, N. Y.

383— Kovarskiene, Kovars- 
kis — Gyv. Chįcagos mieste.

Jieszkomieji arba apie juosi 
žinantieji praszomi .atsiliept, 
Lithuanian American Infor
mation Center, 233 Broadway, 
New York 7, N. Y.

—BUS DAUGIAU—

Pra-

Juo-

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

Czia patariama kaip jieszko- 
ti karo belaisviu. Kitu szalių 
gyventojai gali kreiptis in sa
vo szalies ‘ ‘ National Red Cross 
Society.”

Jeigu jieszkotojas neturi 
tikru informacijų kad kareivis 
buvo belaisvis arba kad buvo 
belaisvis specifines szalies jis 
gali raszyti in: “Central Re
cords Agency for Prisoners of 
War International Committee 
of the Red Cross Palais du Con- 
seil Generale Geneva, Syitzer- 
land.”

Visos tautos, kurios pasira- • 
sze “Geneva Convention of 
July 27,1929 -—- Relative to the 
Treatment of Prisoners of 
War,” turi raportuoti vardus 
ju belaisviu in Central Records 
Agency Genevoj. Tik svarbu 
ezionai paminėti kad Rusija: 
nepasirasze po sziuo Conven
tion. Suprantama, kad Rusijos 
valdžia neraportavo belaisvius 
jos szalyje. Jeigu belaisvis, lai
komas Su v. Valstijų armijos 
adresuokite laįszka in: U.Sj 
Prisoner of War Information 
Bureau, APO 757 % Postmas
ter, New York.

Tas Biuras Fraiikforte, Vo
kietijoj, ir turi sanrasza visu 
belaisviu kurie buvo Suv. Vals
tijose. Dabartiniu metu beveik 
nėra belaisviu szioje szalyje.

Del sekaneziu krasztu gali
ma, kreiptis in:

Australia — “Office of the 
Adjutant General Australian 
Army Headquarters Victory 
Barracks St. Kilda Road Mel
ba, Victoria, Australia.

Canada — Prisoners of War 
Enemy Division Department 
of External Affairs Ottawa, 
Canada.

France — Direction General 
des Prisonniers de Guerre de 
] ’Axe 51 Boulevard de la Tour 
Maubourg Paris VII, France.

Great Britain — Controller, 
Prisoner of War Information 
Bureau Hotel Victoria, North
umberland Avenue London W. 
C. 2, England. .i.

Kas liėėzia Rusija, informa
cijos gautos isz Alljanee of Red 
Cross ir Red Crescent Socie
ties Moskvoje kad nėra belais
viu agentūrų toje szalyje ku
rios iszduotu informacijų apie 
karo belaisvius.

Siuncziant praszymus in 
virszminetas organizacija svar 
bu suteikti kuopilniausiu in
formacijų — reikia paduoti 
varda, ranga, pilna militarini • 
paliudinima, (identifikacija), 
numera kariuomenai, kada ir 
kur gimė ir visas kitas infor
macijas. Priklauso nuo sziri in
formacijų ar 'bus galima be
laisvi surasti.

Suv. Valstijų Valstybes Sek
retorius, Gruodžio (Dec.) 5 d., 
1946 m., pranesze kad Karo De
partamentas repatrijavo vi
sus karo belaisvius kurie buvo 

' szioje szalyje, iszskyrus 153 
Vokieczius ir 22 Italu kurie pa
siliko ligoninėse arba kitose in- 
steigose szioje szalyje.

Tiesiogines Amerikos ka
riuomenes kontrolei Europoje 
yra apie 96,000 Vokiszku karo 
belaisviu, skaitant ir tuos Vo
kietijoj. Jie bus kuogreieziau- 
sia paliuosuoti.

Yra da 674,000 Vokiszku ka
ro 'belaisviu tikrai Suv. Valsti
jų suimti bet perkelti in Fran- 
cija, Belgija, Hollandija ir 
Luxembourg^. 620,000 isz tu 
Franci jo j, 40,000 Belgijoj, 10,- 
000 Hollandijoj . ir 4,000 Lux- 
embourge.

Isz 620,000 Vokiszku karo 
belaisviu Francuzijoj, 280,000 
dirba ukese, 40,000 anglių ka
syklose, kiti kitais darbais.

Suv. Valstijų valdžia jausda
ma. gilia atsakomybe, kreipe 
dėmėsi visu kitu pasiraszytu ■ 
Geneva Convention, kad be
laisviai butu kuogreiežiausia 
paliuosuoti. Invairios Europos 
valdžios planuoja ligi Spalio 
(Oct.) 1 d. 1947 m., paliuosuoti 
sziuos 674,000 Vokiszku karo 
'belaisviu.

Pasirasze po Geneva Con
vention, Australija, Austrija, 
Belgija, Bolivia, Brazilija, 
Bulgarija, Kanada, Chile, Ki- 

, nija, Colombia, Cuba, Czeko- 
slovakija, Danija, Dominican 
Respublika, Eįgyptas, Estonia, 
Suomija, Francuzija, Vokieti- 

i ja, Didžioji Britanija, Graiki- 
| ja, Vengrija, India, Airija, Ita- 
I lija, Japonija, Latvia, Luxem- 
j bourgas, Meksika, Nauja Ze

landija, Nicaragua, Norvegija, 
Persia, Lenkija, Portugalia,

I Rumania, Siamas, Pietų Afri
ka, Ispanija, Szvedija, Szvei- 
carija, Turkija, Suv. Valstijos, 
Uruguay, Venezuela, Jugosla
vija (pasiraszusi: Kingdom of 
the Serbs, Croats and Slove
nes). Lietuva vėliau pasirasze.

—C. C. F. A. U.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 150 ::

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”
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Paveikslas Apie Kurie 
Mamyte Mums Kalbėdavo

(JREICZIAU, tu tingine, pa- te. Žiūrėdama pro langa, ji pri- 
ir nuneszkĮ simine kaip jos namelis ir uly- 

czia prie namo skiriasi nuo 
Glebienes. Tenai gražu, me
džiai, gėlėlės. Czionai, neturtas 
skurdas.

“Tu t-t-ti-i-i-n-n-n...” girdė
josi. Magdute žinojo, ka tas 
balsas reiszke. Kaip žaibas ji 
atsidūrė virtuvėje.

“Greieziau, tu tingine,” vėl

imk baltinius 
pas Glebiene,” isz kito kamba
rio atsiliepė sziurksztus ir pik
tas balsas.

Magdute apvilgę savo s'kais- 
czias,rėkutes aszaromis 
ma sunkia pintine su 
niais.

Eidama kalbėjo sau 
“Mamyte, mano brangi!. Kam' 
palikai mane naszlaitele? Var-1 girde,josi balsas, kuomet Ma
gingos ir sunkios mano gyveni
mo dienos.”

Szeszi metai atgal Magdutes 
motute, pasimirė palikdama ja 
ir jos 'broliuką, Juozuką, nasz- 
laicziais. Sena teta Geležiniene 
paėmė juos auginti. Ji žiurėjo 
in juos, kaipo in svetimus. Su 
jais elgesi kaip tik norėjo. Ne
turėdama Dievo meiles savo 
szirdyje, nemylėjo nei artymo. 
Teta Geležiniene buvo kada tai 
gera dievobaiminga moterisz
ke. Bet ji suklydo. Isztvirkimo 
bangos pastūmė ja žemyn. Ne
tekus doros, pradėjo palengva 
tolintis nuo viso, kas brangiau
sia žmogui sziame gyvenime, 
prarado tikėjimą.

Toli reikėjo Magdutei neszti 
baltinius, nes Glebiene gyveno 
miesto pietų dalyje. Magdutes 
veidas nuszvito, kuomet, padė
jusi pintine su baltiniais prie 
duru, paskambino varpeli.

“Sveika, Magdute, eik in vi
dų, atsisėsk czionai ir palauk 
kolei surinksiu skalbinius. ’ ’

Ji invede mergaite in sve- 
cziu kambari, parode kede ir 
iszejo. Magdute jautėsi kaip 
karalaite. Apžiurėjo visa kam
bari, peržiurėjo kiekviena 
kampeli. Kede minkszta, pa
skendo jos minksztume. Atsi
rėmus, ji giliai htsidusdama 
pamanė sau, kaip malonu butu 
turėti visa szi turtą! Skersai 
ant sienos pastebėjo paveiksią 
pakabinta. Jame buvo nupiesz- 
ta moteriszke laikant szypso- 
janti vaikeli savo rankose. Mo
teriszke apszviesta skaiseziais 
spinduliais. Magdute savo gy
venime nebuvo maeziusi tokio 
paveikslio. Glebiene gana ilgai 
negryžo. Sugryžus atrado 
Magdute stovinezia prie pa
veikslo besigerejanezia jo gra
žumu.

“Pasakyk savo tetai, kad 
butti gera, jeigu ji man sugra
žintu baltinius, sakykime, 
Penktadieni po pietų, ir sztai 
czia pinigai už iszplovima sžios 
dienos baltiniu. ’ ’

Magdute gryžus namo nega
lėjo nukreipti savo mihcziu 
nuo gražaus paveikslo kuri ma
te pas Glebiene. Ji turės savo 
tetai pasakyti apie ta gražu pa
veikslą, nes tylėti negalima, 
persunku.

“Kaip butu gera, jei ir mes 
turėtume toki gražu kaip Gle
bienes paveiksią,” tarė Mag
dute.

“Ne visi gali puoszti savo 
namus tokiais paveikslais,” 
tarė ruseziai sena teta Geleži
niene.

Magdutes broliukas, Juozu
kas, sėdėdamas ant aslos ir tai
sydamas savo sulenktas rogu
tes žiūrėdamas in Magdute ta
re: “Na, pasakyk man, ka to- 
kis paveikslas tau gera pada
rytu?”

“Bet tu, Juozeli, nematai,” 
eidama prie lango tarė Magdu-

keičia
mai ti-

viena:.

“Ar ji tau nebeduos daugiau* na syki jai tekdavo laukti sve 
1J • • 1 n 1 n . . T-n I . . , •

LJJC, , K'7' UV..L .......
skalbinius. Per tai* “Gerai.

baltinius skalbti?” Klause'ežiu kambaryje, 
Magdute.

Žinoma, kad ne.”
“Gaila, kad ji mus paliks.

Negalėsiu daugiauš pamatyti 
ta gražu paveiksią. ’ ’

“Kam tu svaigini galva ko
kiu ten paveikslu?” Paklausė 
Juozelis.

“Taip! Ir asz ta sakau. Grei
eziau suprosyk baltinuis,” ne
kantriai pridūrė teta Geleži
niene.

Magdute tankiai nuneszdavo 
Glebienes baltinius, ir kiekvie-

dute atidarė virtuvės duris.
Magdute ėjo in krautuve 

parneszti bulviu. Kas dien ji ta 
dar'ba atliko, nes teta buvo per 
sena, broliukas per mažas.' 
Gryždama atgal isz krautuves,* 
sustojo prie vienu namu duru! 
ir žiurėjo in žaidžianezias mer
gaites. Ju rūbeliai buvo gra
žus. Jos rūbeliai, “skarmalai,” 
kaip teta vadindavo, turėjo jai 
būti geri. Magdutei patiko czia 
būti ir užmirszo, kad jai reikia 
eiti bulviu.

Ji girdėjo kaip viena mergai
te kalbėjo kitai: “Kokia gera 
sziandiena musu mokytoja, se
sute. ’ ’

Žinoma, kad ji gera. Asz 
pernai buvau pas ja,” atsake 
antra.

Magdute tankiai mate szias 
mergaites, nors ji ju vardu ne 
žinojo, vienok ju veideliai bu
vo jai gerai žinomi. Mokykla 
ir sesutes, tai buvo du nežino
mu dalyku jos gyvenime. Moti
nai pasimirus, ji neturėjo pro
gos eiti in mokykla. Ji neisz- 
kente ir prisiartino prie vienos 
mergaites ir klausia: “Pasa
kyk man, kokia tai sesute, ku
ri tave mokina?”

'“Mokyklos sesute,” atsake 
viena isz mažesniųjų mergai- 
cziu.

“Ar ji pareina namon kas 
vakara pas motinėlė?” Klau
sia Magdute nedrąsiai.

“Tai ne musu sesute. Ji Se- 
sute-Vienuole,” atsake antroji.

“Mes einame in parapijine 
mokykla,” tarė Onute Szariu- 
te.

Mergaites mate kad visos 
szios praneszimos Magdutes 
supratima nei kiek nenuszvie- 
te. Po ilgo klausinėjimo^ mer
gaites prižadėjo pas Magdute 
atsiusti savo sesutes mokyto
jas, kurios ja pamokys Kate
kizmo ir prives prie pirmos 
Szv. Komunijos.

Linksma dienele Magdutei. 
Du nauju dalyku ji norėjo tu
rėti: gražu paveikslą ir sesutes 
savo namuose. Greitai skubino
si in namus. Teta supyks. Per
ilgai užtruko.

Laiminga Magdute kad ne 
rado tetos namie. Ji buvo isz- 
ejus.

Kuomet teta sugryžo, Mag
dutes žingeidumas turėjo pasi
rodyti. “Teta, ar mudu su Juo
zeliu kada nors eisime in mo
kykla?”

“Ka? Da tu tingine nori eiti 
in mokykla! Ka tenai tu veik
si? Tu, tingine greieziau padek 
bulves ant stalo ir atneszk ang
lių!”

Magdute paklusni mergaite.
. Padare kaip liepiama.

“Girdėjau, kaip Armoniene 
. kalbėjo, buk Glebiene su szei- 
. myna iszvažiuoja in Websteri 
. gyventi,” tare teta Geležinie- 

ne. “Neturėsiu darbo dau- 
’ giaus. Nuo Glebieiies gerai už

dirbdavau.”

Apie Filadelfija, ant vestuves 
nukeliavau,

Viskas fain, stikleli guzuteš 
iszgeriau, 

Kelios bobelkos gerai 'buvo 
užsitraukia, 

Net ju szle'bes ant keliu 
užsitraukia,

O kad jau lojo, tai net geda, 
Net man sziandien szirdi ėda, 

Ant vyruku nekaltai 
užsipuldineja, 

Kad su jomis szokti ne ėjo, 
Ba mat užvydejo,

Prie stiklelio tik sėdėjo, 
Jau ju vyrai tai tikri 

asileliai, 
Pasigėrė kaip gyvulėlei, 

Parpuolė keli nuvirto, 
Kaip in akmeni pavirto, 
Negalėdama ant to ilgiau 

žiūrėti,
I Turėjau toliau in kitur 

traukti.
* * *

Vai jus mano mielas rūteles, 
Kvailos esate mergeles, 

Neturite proto kaip reikia, 
Už tai ir vyreliai jus peikia, 

Rugojate kad jus vyrai 
, iszjuokia,
Bet, jus isz progas nenorite 

naudotis, 
Del geru vaikinu pasidaboti, 
Tegul tik kelios nueina in 

vestuve, 
Tai nosi rieczia kožna seile, 

O bile kokis smirdelis, 
Iszlaižytas sportelis,

Prie tokiu tai labai glaudžiasi, 
Kaip kokios monkies szaipoši, 

Bet jeigu davadnas vyrelis, 
Tykus sau, tai, 

Visaip ji pamegždžioja, 
Da ant juoko priloja, 

Vai, tai negerai,
Asz tau sakau, ne in viena 

mergina, 
Nesivalkiok, 'ba žmones 

iszjuoke, 
Geriau sedekie namie,

Szvariai grinezia užlaikyk, 
Naktimis nesitrankyk, 
Tai ilgai nemergausi,

Vyruką geria tuo jaus gausi, 
Sėdėk namie ir “Saule” 

skaityk, 
Savo gyvenimą gerai 

aspvarstyk, 
Gal Dievas duos, kokis geras

vaikinas atvažiuos, 
Ir su tavim apsipaeziuos, 
Tas teisybe, mano szirdele!

SKAITYKIT

!-| naujiena: “Greitai, eikime. Pa
kol GlebieneJ dėsi man parneszti.”

i,” jis sutiko. Juoze
lis irgi norėjo pamatyti ta pa
veikslą, kuri Magdute taip pa
mėgo.

Glebiene nusijuokė pama- 
czius abudu stovinezius prie 
durti. “ Paveikslo atėjote pasi
imti. ’Gerai.” i •. i,;

Magdute padėkojo Glebienei 
ir iszsinesze paveiksią.

“Ar negrąžinsi Juozeli?” ta
re džiaugsmingai Magdute.

‘ ‘ Czia paveikslas Paneles, 
Szvencziausios, apie kuria ma
myte mums kalbėdavo. Ar tu 
.neatsimeni? Jeigu mamyte ne 
butu mirus, gal sziandiena mu
du geriau mokėtume- garbinti 
Vieszpaties Jėzaus Motina Ma
rija ir melstis in ja. Žiūrėk in 
vaikelio rankeles ir kaip Jo 
akys žiuri in mus. ’ ’

Abudu pabueziavo paveiks
lu. “Kad nors teta priimtu szi 
paveikslu in namus. Ji syki sa
ke: nereikia tikėjimo! Kam tie 
szventi paveikslai?

Netrukus teta sugryžo in na
mus. Norėjo ruseziai ka nors 
vaikams tarti, bet pamaeziusi 
paveiksią kybanti ant sienos, 
susilaikė. Pradžioje, greieziau- 
sia ji nežinojo, kas ten per pa
veikslas. Prisiartinus prie vie
tos, kur buvo liaujas namu pa- 
puoszalas, ji nustebusi iszsita- 
re: “Szventa Mar...” Czionai 
matėsi ant jos veido, kad lo
baus ji negalėjo kalbėti. Iszro- 
de, kad ji turėjo didi szi r dies 
susikrimtimą. Jos veidas pasi
darė baltas kaip naujai krites 
sniegelis isz dangaus. Paskui 
veidai užsidegė kaip žarija. 
Akys pasidarė gailingos. Ilgai 
nelaukus, ji parpuolė ant keliu 
priesz paveiksią, ir graudingu 
balsu sUszuko:"“O Marija’!-Nu
sidėjėliu užtarytoja, pasigailėk 
manes! ’ ’

Vaikeliai nusigando! Vienas 
in antra pasižiurėjo. Paskui sy
kiu su teta pradėjo irgi aszaro- 
ti.

Laike sumiszimo kažkas pa
beldė in duris. Magdute atida
rė duris, ir sztai stovi prie du-

atneszdavo
ji turėjo vis daugiau ir daugiau 
progos pamatyti savo mylimą
jį paveiksią.

Rytojaus sulaukus ji nune- 
sze baltinius. Glebienes namuo
se buvo betvarke. Baldai ir ki
ti naminiai dalykai suversti. 
“Rengiamės viską parduoti, 
nes neapsimoka taip toli vežtij 
antra, naujus turėsime, ilgiau] 
laikys,” aiszkiiio Magdutei se-j 
nuke Glebiene.

Žaibo greitumu atėjo mintis Į 
Magdtitei in galvele paklausti: 
“Ar parduosi ir ta, gražu pa
veikslą? Kaip butu linksma jei1 
mano teta nupirktu ta paveiks
lą. Bet ji negales, nes ne turtin
ga.”

Glebiene linksmai nusiszyp- 
sojus atsake: “Ar tau tikrai 
paveikslas patinka? Nelabai 
brangus. Tik, manau, tu ji ne- 
parsineszi. Asz tau ji atiduo
siu. Tai Paneles Szvencziausios 
paveikslas. ’ ’

“Ka?” Atsiduso Magdute. 
Glebienes pasakymas atome jai 
visa kalba. Negalėjo kalbėti, 
liežuvis pasidarė sausas, veidu
kai užsidegė džiaugsmo iraudo- 
numu.

“Paveikslas nelabai sunkus. 
Atsivesk savo broliuką. Jis tau 
padės parneszti namon. Ateik 
sziandien po pietų,” tarė Gle
biene.

“Žinoma, asz greitai sug'ry- 
sziu,” atsake Magdute, ir asz 
jums Imsiu labai dėkinga už to
kia gražia, dovanele.”

“Labai esu linksma, kad ga
liu tau, brangus vaikeli, ka 
nors palikt atmineziai. Mylėk 
Panele Szvencziausia. Ji visuo
met bus tavo gyvenime tikra 
paguoda ir pagelbininke, jeigu 
prie Jos sunkiose savo gyveni
mo valandose kreipsies.”

Magdute ėjo namo, tikriau 
sakant bego. Naujiena svarbi. 
Negalima ilgai tylėti. Reikia 
apskelbti. Paveikslas jos. Ga
les ji dabar žiūrėti in ji kiek 
panorės.

Teta buvo iszejus. Juozelis , ... . x .
žaidė darže. Ji. jam pranesze1 ru Magdutes senai laukiamos

I 
sesutes: Sesute Marija Frau- keliu apkabino viena ir antra, 
ciszka ir Sesuo Marija Leoka- prispaudė abieju veidelius prie 
dija, abi isz Sz.V; Petro parapi- savo ir tarė: 
jines mokyklos.

“Garbe Jėzui Kristui,” tarė yra Jo valia. Sziandien, Viesz- 
viena isz Sesucziu. Nesulauk- pats džiaugiasi, nes viena isz 
damos atsakymo “per amžių! Jo paklydusiu aveliu sugryžo 
amžins. Amen,” pasveikino atgal iii savo Tėvo namus.”

“Ar galėsiu su Magdute eiti 
in mokykla?” klausė tetos 
Juozelis.

“Tai]i, vaikeli, visa gausi ir 
turėsi. Buvau iki sziol jums 

sziurkszti. 
Buvau paklydus. Dabar,...”

Sesuo Marija Pranciszka pri
siartinusi spaude senai tetai 
Geležiniene*! rankas: “Dėkok 
Dievui.”

Gražus buvo reginys ta va
landa, kuomet teta Geležiniene, 
Magdute ir Juozelis klūpojo 
prie Paneles Szvencziausios 
paveikslo ir meldėsi. Tetai da 
ne buvo užmirszusi savo jau
nystes dienu maldas; Magdute 
ir Juozelis nemokėjo, bet ir jiė 
kieek galėdami prisidėjo prie 
Marijos garbinimo. Prie ju sto
vėjo seserys ir j u lupose skam
bėjo da gražesne ir malonesnė 
malda: “Garbina, mano Siela 
Vieszpati. Ir pradžiugo mano 
dvasia Dievuje Iszgąnytoju j ’ 
mano. ’ ’

Ir buvo namuose ramybe!
----- GALAS-----  ‘

SKAITYKIT
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“Didis yra Dievas, galinga

Kristaus vardu visus viduje 
esanezius. , -

“Ar viena esi mažyte?” 
klausia Sesuo Pranciszka.

Drebanczių 'balsu, lyg su ne
pasitikėjimu, Magdute atsake: svetima, nemaloni, 
“Ne, asz esu su savo broliuku 
ir feėna teta. ’ ’

“Mes nieko nenorime par
duoti, nei pirkti,” maloniu bal- 
"su aiszkino Sesuo Leokadija. 
“Mergaites mokykloje prane
sze, kad sziame name gyvena 
viena neturtinga mergaite, ku
ri norėtu ateiti in mokykla. 
Kiek galėjome nuo mergaieziu 
sužinoti, tai ta mergaite da ne
priėjus prie Pirmos Szv. Ko
munijos.”

“Tai asz esu ta mergaite,” 
tarė szi syki Magdute su dides
niu pasitikėjimu. “Praszau ei
ti in vidų. Mieldžiu atsisėsti.”

Sesutes inžengusioš' pamate 
sena klupojanczia ant aslos 
moteriszke, kuri sunkiai dūsa
vo ir graudžiai verke. Greitai 
viena priėjus, norėjo senelei 
sutikti pagelba. Teta Gelžinie- 
ne, pakėlus galva mane, kad 
prie jos stovi Magdute ir Juo
zelis ; praszancziu balsu tarė: 
“Vaikeliai brangus, atleiskite 
man už,” Czionai ji nutilo, pa- 
maezius nematytas ypatas sto- 
vinezias prie jos.

“Teta! Atėjo Sesutės, isz 
Szv. Petro pasibijos, mane ir 
Juozeli vestis in mokykla,” ra- 
minaneziai pastebėjo linksma 
Magdute.
“Dievas manės pasigailėjo,” 

— pasikeldama nuo aslos pra
bilo Geležiniene. “Buvau pa
klydus, atsitolinus nuo viso, 
kas yra szventa ir iszganinga, 
Marija pasigailėjo manės. Pa
maeziusi Jos paveiksią susi
graudinu; troksztu visa atitai
syti, jei Dievas man duos gali
mybes.

Prisiartinius prie abieju vai-
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Laisve Balsuoti Japonijoje

*

Pirkie U. S. Bonus
Uncle Sam Says

I
* MAHANOY CITY, PA. *

U.S.SAV1MGS

64 pus., Did. 5x7col 
Dabar Po 25c.

Japonai niekados nei sa
vo svajonėse nesvajojo kad 
ateis tokia diena, kada pa
prastas Japonas žmogelis 
gales balsuoti už savo valdi
ninkus. Pirmiau visi valdi
ninkai būdavo paskirti, ir 
apie rinkimą valdininku nie
kas nei nesusapnavo.

Kai Japonijos valdžia 
pralaimėjo kara, tai visi Ja-

ponijos žmones daug ko lai
mėjo ir gavo. Jie dabar daug 
daugiau laisves turi po Ame- 
rikiecziu valdžia negu turėjo 
po savo valdžia. Czia galima 
sakyti kad nelaisve daug ko 
atnesze gero Japonams.

Szitame paveiksle mato
me kaip paprasti Japonai 
darbininkai balsuoja, (ve
tuoja) per rinkimus. Ypatin-

gal Japones moterys ir mer
ginos gavo daug laisves po 
Amerikos valdžia ir priežiū
ra. Pirmiau Japone buvo sa
vo vyro tarnaite ir savo szei- 
mynos verge. Dabar ji yra 
tikra ir pilna piliete ir turi 
lygias teises. Tai negirdėtas 
dalykas Japonijoje!

Here is.- a sale sign, friend, which 
offers you a safe, sure, profitable 

į purchase for your future. Wherever 
;you see it—at your bank, postoffice 
or where you work—stop, look and 
act. By action I mean joining the 
Payroll Savings Plan. Or if you are 
a professional man or woman or 
self-employed ask your bank about 

. the Bond-a-Month Plan by which you 
can buy Savings Bonds automatical
ly out Of money in your checking 
account. Your Uncle Sam sees you 
in this Minute Man symbol, because 
every time you buy another Savings 
Bond you are standing guard over 
the security of yourself and fatally.

U. S. Treasury Departmčiiį

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!



Savo Tėvo Pėdomiskis pareina isz Szv. Andriejaus 
parapijos); Utaminke pa
mokslą pasakė Kun. Juozas 
Szukeviczius.
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— Gegužis—May.
— rj Panedelyje, Necho Allen 

svetainėje, Pottsvilleje, atsi
buvo Bankietas Lietuviu Mo
terių Kliubo isz Schuylkillo 
pavieto, kuriame dalyvavo a- 
pie 150 naries isz viso pavieto.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Atanazo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Monikos; Pane
delyje Szv. Pijuso V., pop.; 
,Utaminke Szv. Jono Lotynisz. 
Gi, Seredoj Szv. Stanislovo; 
Ketverge Szv. Mykolo Ark., 
Apsir., taipgi ta diena yra 
Amerikos Prezidento Harry S. 
Tdumano gimimo diena (63 
metuamž:); Petnyczioj Szv. 
Grigalio Nas., Subatoj Szv. An- 
tonino Vyskupo.

•— Subatoj Szv. Kryžiaus 
Atradimas.

■— Nei viena diena per vi
sus metus neduoda mums tiek 
progos isžkilmingai apvaiksz- 
czioti ir paminėti, kaip Gegu
žio (May) pirmoji diena.

' Gegužio pirmąją diena Ko
munistai pasiskiria del parodu 
ir pasirodymu.

Hawaii kraszte szita diena 
yra Szventa ir iszkilminga. 

. yaiku sveikatos diena.
Tarptautine Darbininku die

na. j
Pavasario iszkilmingiausia 

diena.
Beis-'boles prasidėjimo die

na.
Admirolas Dewey szitoje 

dienoje atsižymėjo Manila Bay 
muszyje.

Daug žmonių szitoje dienoje 
kraustosi ir apsigyvena nau
juose namuose. (

— Ana diena, ponia Jeva 
Cziginskiene nuo 630 W. Ma
hanoy Avė., apreiszke buk jo
sios duktė panele Izabella isz- 
tekejo už Irwin (Bob) Berlew 
sūnūs pons. Irwin Berlew isz 
Allentown, Pa. Vestuves atsi- 
buvo Balandžio (April) 26-ta 
diena mieste Miami, Floridoje. 
Svotai buvo josios sesuo Kon
stancija Timko su Carmen De 
Meglio isz Newark, N. J. Jau- 

į-navedžiai apsigyvens New 
t Yorke.
f. —• Karpinderiu straikas 
pasibaigė,ir visi sugryžo prie 
darbo. Dabar Karpinderiai ap- 
laikys $1.50 už kožna valanda 
darbo. (

— Gegužis menesis vėsus, 
Birželis drėgnas, pildo skunes 
ir arodus. Gegužes lietus.-seji- 
mams ženklina auksa ukinin- 
kams. Gegužio meneesis turi 

■ būti vėsus, bet ne szaltas. Jeigu 
1-rna Gegužio puola szarma, ta- 
dabus apstidaga. Petronėlės 
lietus žegnoja miežius.

; > v — Jeigu esi gyn^s szitam 
tai busi is^l^I^'del 

;”|}avo^ myliiuęiu negeru žmo
gum, o laime turėsi visame. Ne- 
laimingi tavo metai yra 13, 28 
ir 45. .. f ■ ' :

Br8AULE’f MAHANOY CITY, Mt

Pavasarines Skrybėlaitės VOKIETIJOS
UŽKARIAVIMAS

Ne tik Amerikoje mote
rėles, mamytes ir mergaites 
rūpinasi savo skrybėlaitė
mis pavasaryje, bet visur po 
visa svietą tas pats darosi. 
Czia Japones szaipsosi ir in 
veidrodžius žiuri kaip tinka 
skrybėlaitės kurios buvo

partrauktos in Japonijos 
sostine isz Amerikos. Japone 
artiste, gražuole, aktorka; 
Japone motina’, kuri vis ne- 
szioja Japoniszkus drabu
žius; ir Amerikiete kuri dir
ba Amerikos ambasodoje 
renkasi sau skrybėlaitės.

zuras vis nesveikoja. Czia per j Bankietas nuo 701 AV. Pine 
visus atlaidus susirenka ^aug 
žmonių ir suvažiuoja svecziu 
Kunigu. (

Shenandoah, Pa. — Nedelioj 
vakare arti Bloomsburg, Pa., 
Eleanora, duktė pons. Vincu 
Czepukaicziu nuo 431 East 
Lloyd Ulyczios. likos sužeista 
in kaira peti, automo'bil nelai
mėje. Gydosi namie.

— Jonas Rutkauskas, 230 
N. 10th Uly., likos sužeistas in 
pirszta laike darbo Maple Hill 
kasyklose Panedelyje.

■f- Seredos ryta apie 8:30 
valanda, ponia J. Galiniene nu
mirė namie, _ 32 S. Ferguson 
Uly., sirgadama per koki tai 
laika. Gimė Lietuvoje, pribuvo 
in czionais daugelis metu ad- 
gal. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos. Paliko savo vyra Jo
ną; tris sūnūs Joną ir Juozapa 
Cleveland, Ohio; Bernarda, 
Hazletone; keturis dukterys: 
M. Jurkoniene, Ringtown; J. 
Dopkins mieste; A. Bonnenber- 
ger, Hazleton ir H. Stefanavi- 
cziene mieste. Taipgi broli Vin
ca Yankauska isz Worcester, 
Mass., ir deszimts anukus.

— Marijona Yancziuliene 
. isz Heights turėjo operacija 
, vietinoje ligonbutoje.

Uly., isz Englewood, pasimirė 
Utaminke 2:05 valanda popiet, 
sirgdamas per keletą menesius. 
Gimęs Lietuvoje ir atvyko in 
Shenadoįryje, po tam persikėlė 
in Englewood. Buvo angliaka- 
sis, ir per koki tai laika jau ne
dirbo kasyklose. Prigulėjo prie 
Apreiszkimo P. M. Parapijos 
mieste. Paliko paezia Ona 
(Šankus); trys dukterys: Ona, 
pati Leo ^Orlousky, Chester; 
Helena, pati Robert Duchyn- 
ski, Reading; ir Alberta, Read
ing; taipgi dvi seserys : B. Ze- 
bertavieziene, Seltzer City ir 
Antoinetta Lietuvoje, ir daug 
anuku. Laidos Sukatoje su 
apiegomis Apreiszkimo P. M. 
bažnyczioje 9-ta valanda ir bus 
palaidotas parapijos kapinėse.

Klebonas Kun. Czepukaitis 
su savo vikarais Kun. Pecziu- 
kevieziu ir Kun. Jonu Gibu la
bai gražiai ir skoningai isztai
se nauja bažnyczia ir kleboni
jas, kad dabar vargiai kur bu
tu galima rasti puosznesnius 
kambarus ir gražesne bažny
czia.

KARISZKA
APYSKAITA

ISZ EUROPOS. — Kariszku 
karabinu szuviai pasigirdo, ir 
kelios virves iszsitempe; ir ka- 
riszkos apyskaitos buvo isz- 
duotos, skolos atmokėtos.

Pasiremdamas ant, lazdeles, 
Fernand de Brinon, Vichy val
džios atstovas kai Vokiecziai 
buvo užkariavę Francuzija, 
sunkiai atsiduso ir sukniubo 
prie sienos už Paryžiaus vartų. 
Kariszki karabinai ji amžinai 
nutildė ir kariszka apyskaita 
iszdave.

Tower City, Pa. — Czia, szi- 
tame miestelyje kadais gyveno 
gana daug Lietuviu, bet dabar 
vieni iszmire, kiti iszsikrauste 
ir labai iszsiskirste. Vienok vis 
czia randasi geru Lietuviu. Sy
ki in metus atvažiuoja Lietuvis 
kunigas per keturdeszimte 
nors iszpažincziu iszklausyti. 
Taip ir sziais metais. Ateinan- 
czia Nedele prasideda Ketuj.'- 
deszimte Tower City Airiu pa
rapijoje. Vikaras isz Szv. Pran- 
ciszkaus parapijos Minersville, 
tenai važiuos ir dalyvaus pa
maldose.

Frackville, Pa. f Vincas

Philadelphia, Pa. — Szv. An
driejaus parapijoje buvo Ke
turdeszimtes Atlaidai. Visos 
pamaldos buvo laikomos nau
joje bažnyczioje, kuri yra 
puoszni, didele ir puiki. Ar tik 
nebus gražiausia bažnyczia vi
soje lietuviu apylinkėje.

Svecziu kunigu pribuvo isz 
arti ir toli, kuriu tarpe buvo 
Kun. Stanislovas Matutis isz 
Colombia, Pietų Amerikos; 
Kun. Juozas Boreviczius, Jaza- 
vitas, kuris neseniai atvažiavo 
isz Europos; Kun. Juozas Czi- 
kaviezius, kuris irgi neseniai 
isz Europos, ir dabar padeda 
Kunigui Garmui, Eastone; 
Kun. Kidykas, Jazavitas; Ku
nigai Ignacas Valancziunas, 
Martuseviczius, Stanislovas 
Lukszys, Szukeviczius, Vėžys, 
Raila. Isz kitu apylinkių buvo 
atvažiavę Kunigas Garmus isz 
Easton, Kun. Petras Laumakis 
isz St. Clair, ir Kun. Jeronimas 
Bagdonas isz Minersville.

Pamokslus per Keturios De
szimts Valandų atlaidus pasa
kė sekantieji: Nedelioj, Kun. 
Kidykas, Jezavitas; Panedely- 
je Kun. Petras Laumakis isz 
St. Clair, (Kun. Petras Lauma-

Bratislavos mieste, Katali
kes Kunigas, Daktaras Josef 
Tiso, kuris buvo savo kraszto 
prezidentas kai Vokiecziai jo 
kraszta užėmė ir pavergė, ir 
kuris Slovakija valde su Hitle- 
riojjagelba, tyliai meldiesi ir 
ražaneziu drebaneziose savo 
rankose laike, kai stovėjo ant 
kartuvių? Virve iszsitempe ir 
Kunigas Tiso nuėjo pas savo 
Teisėja.

Ar jis tikrai buvo taip kal
tas, kaip Slovakijos valdžia sa
ko, niekas niekados nežinos. 
Kad jis darbavosi su Vokie- 
cziais ir tarėsi su Hitleriu, nie
kas negali užginti. Bet ar jis 
vienas taip dare, ar tai jau toks 
baisus daigtas? Patys Lietu
viai derinosi su Hitleriu ir su 
Naciais sugyveno.

Vienas augsztas valdinijikas 
labai gerai iszsireiszke: “Del 
savo kraszto geroves ir del sa
vo žmonių gyvasties, asz ir su 
paežiu szetonu eieziau in dery
bas.”

ISZ RUSIJOS. — Jau dau
giau kai menesis tęsiasi Mosk-1 
vos Konferencija ir keturiu di-' 
džiuju atstovai negali susitarti 
ar sutikti. Dabar szitaip iszro- 
do dalykai su Vokietija.

Didžiosios tautos nesusitars 
kaslink Vokietijos likimo nei 
sziais nei kitais metais. Gal 
prieis prie kokios sutarties 
1950 metuose.

Vokietijos krasztas iki to 
laiko liksis suskaldytas ir visu 
tautu užkariautas.

Vokietijos pramone, biznis 
ir visas prisikėlimas isz griuvė
siu yra atidėtas ir suveliotas už 
tai kad keturi didieji negali 
susitarti! Nors visos keturios 
tautos 1945 metuose .nutarė 
kad visos tos atksiros Vokieti
jos dalys bus laikomos kaip 
vienas krasztas, tikrumoje nie
ko panaszaus nesimato.

Ypatingai Sovietai savo už
kariauta Vokietijos dali 
skriaudžia ir apvaginę j a ir 
paskui reikalauja kad Ameri- 
kiecziai tuos nuskriaustus ir 
badauj an ežius Vokieczius 
szelptu kad Sovietai vėl galėtu 
juos isznaudoti.

Szitokio užkariavimo kasz- 
tai baisiai dideli. Palaikyti sa
vo kariuomenes ir iszmaitinti 
tuos Vokieczius atseina Angli
jai ir Amerikai daugiau negu 
du bilijonu doleriu in metus. Ir 
tiek iszleisti, iszmoketi per du 
ar tris metus ilgiau.

Lenkijoje, Rudolf Hoess, ku
ris buvo belaisviu prižiūrėto
jas, ir kuris buvo rastas kaltu 
už 4,000,000 nužudytu žmonių, 
kojas pakratė ant tu paežiu 
kartuvių, ant kuriu jis szimt’us 
tukstaneziu nekaltu žmonių 
pakorė.

Trys Vengrijos iszdavikai 
baisesne ir skaudesne mirtimi 
atsiskyrė su szio pasauliu. Te
nai prasikaltėlius nepakare 
kaip kitur, bet pasmaugia. Szi- 
tiems trims iszdavikams užri- 
szo plona virve ant kaklo ir 
sprando, pastovino juos ant 
suolelio, pririszo ta plona vir
ve prie staezios lentos; paskui 
ta suoleli ant kurio jie stovi, 
jie paspira isz po kojų. Szitoks 
pakorimas nenulaužia sprando 
kaip paprastai, bet isz lėto pa
smaugia žmogų.

Easton, Pa. — Keturdeszim
tes Atlaidai prasideda Nede
lioj. Nors Klebonas Kun. Pra
nas Garmus visiszkai nepa
sveiko isz savo ligos, bet turi 
labai gera ir darbsztu pagelbi- 
ninka, Kun. Juozą Czikavicziu, 
kuris darbuojasi ir stengiasi 
viską po senovei vežti ir tvar
kyti. Tikimasi kad daug sve- 
cziu kunigu suvažiuos in szitus 
atlaidus. (

Reading, Pa. — Szv. Antano 
parapijoje Keturios Deszimts 
Valandų atlaidai prasideda 
Nedelioj. Klebonas Kunigas 
Alauskas labai gražiai isztaise 
visa bažnyczia ir bažnytkiemi 
ir labai gražiai veda visa tvar
ka.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

PLATINKI!!

George M.' Cohan, jauna
sis, 33 metu amžiaus sūnūs 
garsingo daininko ir szokiko 
stengiasi pasekti savo tęva 
ir eina jo pėdomis. Jis dabar 
loszia teatre, Providence, L. 
I., kur jo tėvas pradėjo losz- 
ti net 60 metu atgal. Teatras 
ar veiksmas kuriame sūnūs 
dabar pasirodo yra pavadin
tas “Yankee Doodle Dan
dy.”

dol., kas menuo. Nuomoms per 
metus reikėjo iszmoketi 4,800 
dol. Taigi, per dvejus metus, 
turint savo name ir sandeli ir 
rasztine, bus’ sutaupyta tiek, 
kiek siekia viso namo verte. 
Gausime nuoma isz dvieju ’bu
tu gyventoju turės padengti 
miesto mokeSczius ir esamo 
mortgieziaus nuoszimcziųs.

Jeigu BALF namas butu ka
da nors parduodamas, reikes 
gauti valstijos vyriausio teis
mo sutikima. Žodžiu, BALF 
nuosavybes naudojimas yra 

I stipriai apsaugotas.
Visi BALF skyriai, visos BA 

LF darba remianezios organi
zacijos ir visi Lietuviu paszel
pos dairbo prieteliai nuo darbo 
praaszomi visas savo pinigines 
ir daiktines dovanas siusti BA 
'LF namo adresu sekaneziai:

United 
Fund of 
Grand St., 
Instaigos 
green 8-6203.

— BALF Valdyba.

Lithuanian Relief -•
America, Ine. 105
Brooklyn 11, N. Y. 
telefonas: EVer-

STENGIASI
ATPIGINTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

“BALE” RASZTINE 
PERKELIAMA IN 
BROOKLYN, N. Y.
BROOKLYN, N. Y. — 

BALF Direktorių Tarybos val
dybos nutarimu, BALF Centro 
rasztine isz 19 West 44th St., 
New York 11, N. Y., szio mene
sio gale perkeliama in savo na
rna, 105 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y. Nuo Gegužes Id., BA 
LF sandelys ir rasztine bus 
vienoje vietoje.

BALF namas yra nupirktas 
BALF Direktorių Tarybos 
1946 metu Spaliu (Oct.) 17 d. 
posėdžio nutarimu. Namas yra 
4 auksztu, mūrinis. Pirmame 
aukszte ir skiepe 'bus sandelys, 
o antrame aukszte — Centro 
rasztine. Treeziame ir ketvirta
me yra gyvenami 'butai, kurie 
yra isznuomuoti dviem szeimy- 
noms.

BALF namas nupirktas isz 
Al. Blažinskie&es -Stankiencs 
už 10,000 dol., (bet isz szios su
mos BALF iki sziol yra sumo
kėjęs 5,800 dol. Likusiai sumai, 
4,200 dol., yra mortgiczius, ku
ri turi Susivienijimas Lietuviu 
Amerikoje.. Namas yra pirktis 
Bendrojo Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fondo vardu. Bega
lini namo pirkimo reikalą pri
žiūrėjo ir tvarkė BALF vice
pirmininkas Adv. Nadas Ras
tenis, Adv. K. R. Jurgela ir 
A d v. Kl. Vokietaitis. Namo 
pirkimo užbaigos akte taip pat 
dalyvavo ir nuosavybes garan
tavimo bendroves atstovas.

Savo namo insigijimas su
taupo BALF organizacijai di
deles pinigu sumas. 1946 me
tais BALF už sandelio patal
pas turėjo mokėti nuomos po 
250 dol., kas menuo, o už Cen-' 
tro rasztines patalpas — 150

biznierių ir nutarė kąd viską 
reikia atpiginti nors deszimtu 
nuoszimcziu. Jie taip ir pada
re. Biznis pagerėjo ir biznieriai 
vietoj kad mažiau pelno turėtu 
su pigesnėmis prekėmis dau
giau pelno turėjo nes biznio net 
dvigubai daugiau atsirado.

Kitas, didesnis miestelis 
tarp Philadelphia ir Reading, 
taip pat turėjo biznierių susi
rinkimą ir nutarė net trisde- 
szinita nuoszimti numuszti nuo 
prekių, kasztu ar net»pusiau 
perkirsti kasztus. Szitame 
Pottstown mieste dabar biznie
riai viską labai atpigino, pasi
liko sau visai maža pelną ir 
laukia pamatyti ir pažiūrėti 
kas bus.

Didesni sztorai didesniuose 
miestuose taipgi ima atpiginti 
kai kuriuos daigtus, bet abel- 
nai imant ir bendrai kalbant 
pragyvenimas vis baisiai bran
gus.

Miestelis isz kurio pats Pre
zidentas Trumanas pareina, vi
sai nepaklausė savo garbingo 
sunaus patarimo. Tenai biznie
riai da labiau viską pabrangi
no.

Skaitant laikraszczius mes 
nudžiugome ir norime savo 
skaitytojams linksmus naujie
nas praneszti kad sznapsas jau 
ima atpigti. Bet turime prisi
pažinti kad vien tik isz buteliu
ko negalima iszsimaitinti.

Skaitykite ‘ Saule”

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
REDDY KILOWATT .... Odd Jobs ....

L. TRASKAUSKAS

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY. PENNA.

I“. -r:

New Philadelphia, Pa. —
New Philadelphijos Lietuviai 
rengiasi prie Keturdeszimtes 
Valandų Atlaidų kurie prasi
dės Nedelioj. Kun. Juozas Gau- 

■dinskas eina visas klebono pa
reigas, nes klebonas Kun. Mo-

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis1 
laikas jau pasibaigė ir apie tai1 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIUI

LIETUVISZKAS 
GEABORIUS 

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::




