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Fabrikantai Viską Brangina
Isz Amerikos 
Sudurnavojo

Bernas
rr...............
Nužudė 2, Paszove Ki
tu Du, Pats Nusiszove

GLIDDEN, IA. — Jack Heu- 
ton, 27 metu darbininkas, ber
nas ant ūkio sudurnavojo ir 
pradėjo szaudyti.

Policijantas Sheriff Tom Fi- 
negan sako kad tas darbinin
kas pasikavojo už medžio ir 
jauke pakol ponai Wessels par- 
gryžo namo. Ponas Wessel szi
ta berną pasisamdydavo dirbti 
ant ūkio.

Kai ponia Wessel iszlipo isz 
automobiliaus ir nuėjus in stu- 
ba uždege szviesas Jack Heu- 
ton szove in ja per langa, bet 
nepataike. Ji greitai užgesino 
szviesas ir paszauke policija.

Paskui tas sudurnavojes ber
nas atsuko savo karabina in vi
sus kitus kurie buvo prie auto
mobiliaus: Lois Mae Wessel 
krito ant smert paszauta, Do
nald Wessel buvo paszautas, 
bet gal pasveiks, Clayton Wes
sel, tu vaiku dede buvo pavo
jingai paszautas, ir daktarai 
sako kad jis vargiai pasveiks. 
Paskui tas bernas pats sau in 
snieginis paleido kulka.

Spėjama kad Jack Heuton 
norėjo visiems už ka ten atker- 
szinti.

APVOGĖ TRIS
VIESZBUTYJE

Vagis Apvogė Miegan- 
ežius Sveczius in

Asbury Park
—

ASBURY PARK, N. J. — 
Vagis inlindo in tris kambarius 
in Berkeley Arteret vieszbuti 
nakezia ir pavogė žemeziugu ir 
kitokiu brangiu akmeniu ver
tes 1,700 doleriu. Kiek pinigu 
jis pasivogė svecziai negali pa
sakyti.

Vieszbuczio sanvininkai ne- 
paskelbe vardus tu kurie bu
vo apvogti, sulyg vieszbucziu 
nusistatymu. Vagis turėjo būti 
isz savųjų darbininku ar kitu 
svecziu, nes jis turėjo rakta ar 
raktus del visu tu trijų kamba
riu. Policija pribuvo ir norėjo 
daug ko klausti ir da daugiau 
dažinoti, bet vieszbuczio sanvi
ninkai tik tiek pasakė kad visi 
trys žmones kurie buvo apvog
ti buvo isz New York miesto, ir 
viskas.

Eroplano
Nelaime 

Pacifike
HONOLULU. — Armijos 

kariszkas bomberis, B-17, 
skrisdamas isz Tokyo in Wasli- 
ingtona. nukrito in mares ir 
sudužo. Tame eroplane skrido 
labai augszti karininkai ir at
stovai. Isz viso skrido trylika 
žmonių. Tik trys iszliko gyvi. 
Kiti dingo ar žuvo.

Tie kurie, per koki rodos ste
buklą iszliko gyvi yra: Pulki
ninkas Harvey Huglin, Kapi
tonas P. L. Ryder ir kareivis 
Holland. Visi trys buvo greitai 
nuvežti in ligonbute ant karisz- 
ko laivo Rowan.

Tas kariszkas eroplanas, 
bomberis pirmutini syki pa- 
reiszke kad jam pavojus kai jis 
per radijo pasakė kad jis gazo-| 
lino turi tik del dvideszimts 
minucziu. Tos žinutes atėjo 
apie vienuolikta valanda nak- 
czia. Paskui, puse po vienuoli
kos erop*ano vairuotojas, lakū
nas vėl per radijo pranesze kad 
jis nukirtu du inžinu savo ero
plano ir dabar stengiasi su dve
jais likusiais inžinais pasiekti 
žeme. (Szitokie bomberiai turi 
keturis inžinus, ir už tai baisiai 
daug gazolino suvartuoja).

Kai Armijos lakunu sztabas 
tas žinutes gavo, tai visa kom
panija eroplanu pakilo in pa
danges to eroplano jieszkoti ir 
kaip nors jam pagelbos duoti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Dievas tikrai laimina 
Amerika ir Amerikieczius. 
Kai tik Amerika nutarė stoti 
kitiems krasztams in pagel- 
ba ir pradėjo siunsti maista 
badaujantiems, ežia Ameri
koje ūkininkai susilaukė di
džiausio ir derlingiausiu

Baisus Sprogimas 
Ispanijoje

105 Žuvo; Tukstancziai Sužeista; 
Szimtai Žmonių Užgriauta

CADIZ, ISPANIJA. — Yra 
spėjama kad daugiau negu ke
turi szimtas žmonių žuvo ir 
apie penki tukstancziai buvo 
sužeista, kai vienas kariszkas 
fabrikas susprogo. Nuo to vie
no fabriko susprogimo ir kiti 
fabrikai užsidegė ar susprogo 
ir visas miestas pavirto in bai
su lauža.

Ispanijos valdžia uždraudė 
laikraszcziams skelbti kiek žu
vo ir kiek buvo sužeista, kad 
žmones per daug neiszgazdi- 
nus, bet Amerikos laikraszti- 
ninkai, kurie tenai pribuvo 
spėja kad szita nelaime yra bai
siausia visoje Ispanijos istori
joje.

Vienas arsenalas, kariszku 
ginklu fabrikas buvo su žeme 
sulygintas. Spėjama kad ežia 
apie keturi szimtai darbininku 
žuvo.

Ispanijos laikraszcziai kas 
vakaras raszo apie szita baisia 
nelaime, bet nei vieno vardo žu

Pavogė 95,000 Doleriu
DOVER, DEL. — Preziden

tas Farmer’s Bank of Dela
ware, pranesze policijai kad 
vienas tos bankos virszininkas 
pasisavino ar pavogė apie 95,- 
G00 doleriu. Prezidentas ban
kos, William K. Paton sake

Pilni Kluonai

kviecziu derliaus. Ūkininkai 
tiek kviecziu sziais metais 
susilaukė, kad net in kluo
nus netelpa.

Dabar vienitele beda yra 
tai kad nesiranda gana kluo
nu ir gana prekybiniu freit- 
kariu, tuos kvieczius iszvež 

vusiu j u neskelbia ir nei vieno 
paveiksle neindeda, sulyg insa- 
kymo isz valdžios.

Niekas tikrai nežino kaip ir 
kas ten atsitiko, bet manoma 
kad gazo inžinas susprogo ir 
uždege visa fabriką kuris su
sprogo, taip baisiai kad namu 
sienos sugriuvo, visi elektros 
dratai buvo nutraukti, ulyczios 
iszkilo ir sutrupėjo; laivai ant 
mariu suskilo ir nuskendo; lai
vai uoste sudege; seratnamis, 
kur buvo 120 naszlaicziu ku
riuos sesutes prižiūrėjo buvo 
visiszkai sunaikintas ir visi te
nai žuvo; Dievo Motinos ligoni 
ne sugriuvo. Ir nežinia kiek li
goniu, daktaru ir slaugiu ežia 
žuvo.

Gaisras jau dabar numal- 
szintas, sprogimai užsibaigė, 
bet dabar didžiausias visam 
tam miestui pavojus yra kad 
visai nėra vandenio. Be vande
nio visokios ligos labai greitai 
plesziasi.

kad tas virszininkas prisipaži
no prie tos vagystes. Jo vardas 
nepaskelbtas, bet už keliu die
nu policija ji suims.

Tas virszininkas prisipažino 
kad jis tuos pinigus pradėjo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ti.
Paveiksle matome vieno 

ūkininko kvieczius. Jo ūkis 
prie Colorado Rocky kalnu. 
Kviecziai rodos nelygiai ty- 
vulioja už tai kad žeme ežia 
nelygi.

Amerika Gražina 
Pabėgusius Vo- 
kieczius Rusams 

A '

Valdžia Sako Plieno Fabrikan
tai Kalti Kad Viskas Brangsta; 
Amerikos Augszti Karininkai 
Dingo Pacifike; Rusai Vokie- 
czius Varo In Darbus Kur Ju 

Laukia Tikra Pražūtis
WASHINGTON, D. C. — Valdiszka Pre- 

.i kybos Komisija kaltina visus plieno fabrikan
tus ir sako kad tie fabrikantai visi susitarė, pa-

1 

laiko augsztas ii brangias prekes, kad jie yra 
kalti už visa szita branguma. ;

Plieno fabrikantai turi nustatė kiek plienas 
ir geležis kasztuos, nepaisant isz kur ar in kur 
tas plienas bus vežamas. Jie taip vieningai yra 
nustatė kiek plienas kasztuoja, kad tartum tik 
vienas plieno fabrikas randasi visoje Ameriko
je.

Szita Prekybos Komisija dabar intaria net 
dvideszimts-szeszis plieno fabrikus, ir ju fabri
kantus dabar patraukia in teismą. Fabrikan
tams ta komisija duoda dvideszimts dienu pa- 
siaiszkmtiar liautis tokio neteisingo biznio.

Visi plieno ir geležies fabrikai daug daugiau 
plieno pagamino per Liepos (July) menesi, 
bet niekur negalima daugiau to plieno pirktis 
kaip ir pirmiau. Ir tas plienas net penkiais do
leriais ant tono pabrango. Nereikia mums 
jau kokio ten augszto mokslo žinoti kad kai tik 
kokio daigto randasi daugiau, tai jis tuojaus 
atpinga, būva pigesnis. O su plienu dabar 
kaip tik atbulai.

Fabrikantai aiszkinasi ir teisinasi, kad jie 
turėjo plieną pabranginti kai anglys pabrango. 
Jie taipgi sako kad jie turi iszrokave kiek kasz
tuoja plieną gabenti ant geležinkelio ir sulyg to 
iszrckavimu jie nustato kiek plienas kasztuoja.

Bet ne visas plienas yra traukiniais gabena
mas. Dauguma plieno yra vežama prekybi
niais laivais ar trokais ir taip iszeina daug pigiau.

(Tasa Ant 4 Puslapio);

Bėga Nuo
Sovietu

BERLYNAS, VOK. — Tuks
tancziai Vokiecziu bėga ir ne- 
szasi isz to kraszto kur Sovietai 
valdo Vokietijoje. Jie visi bėga 
pas Amerikieczius. Bet Ameri
kos dalyje tiek tu Vokiecziu 
pribėgo, kad dabar jau staeziai 
nebeliko vietos. Amerikos Už
kariavimo Sztabas dabar tuos 
beganezius Vokieczius gražina 
Sovietams.

Generolas Lucius D. Clay sa
ko kad jokiu budu negalima tu 
Vokiecziu priimti, nes jau da
bar Amerikos armijai sunku 
prižiūrėti tuos kurie tenai ran
dasi ir priimti tuos kurie atei
na isz Czekoslovakijos ir Ven
grijos. Isz szitu krasžtu jau 
daugiau negu 200,000 atkeliavo 
ir vis daugiau ateina.

Daugiau negu szeszi tukstan
cziai Vokiecziu atbėgo isz So
vietu valdomos dalies in viena 
sanvaite. Visi tie Vokiecziai 
sako kad jie bėga nuo Sovietu, 
nes Sovietai visus Vokieczius 
varo in tokius darbus kur ju 
laukia tikra pražūtis.

Reikia
Pragyventi

ST. CLOUD, PARYŽIUS. — 
Francuzijoje randasi pusantro 
milijono žmonių kurie turi val- 
diszkus darbus, ir visi jie per 
mažai gauna mokėti ir tankiai 
turi kelis menesius laukti savo 
mažo užmokesnio.

Gražios iszvaizdos ir petin
gas ponas Pierre Houdard, po-

(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Kas Girdėt
savo skaitytojus kad. ezevery- 
kai, czebatai pabrangs. Taip ir 
buvo.

Visi tie sukilimai ir nesutiki
ma Indoąezijoje, Javoje ir Su- 
mąįjroje atsirūgsta. Komuniz
mu. Tenai randasi daug Komu
nistu kurie 'tiems žmonėms vis 
kalba apie Azijos “pirmenybe 
irgąly'įie.”^,, . ,.:f. ,,

Czeverykai ir cziabatai 
vėl pabrango ir labiau 
brangs.

jau 
pa-

, “.Draugo” spaustuve iszleį.- 
do nauja knyga. Knygos var
das yra “Mirties Kolona;” ja 
paiasze Antanas Tolis, žmogus 
kųnis keletą menesiu kalėjo 
Bolszeviku kalėjimuose vien' 
ilk užtai kad jis buvo Lietu
ms inteligentas. Jis buvo pa
smerktas mirti, bet prasidėjęs; 
karas sutrukdė bausmes in vyk 
dinima. Iszvežtas . isz Kauno

v ' • oi •

kalėjimo, jįs pergyveno praga-, 
ra kaneziu, žygiuodamas su 
t,ukstąncziąis Lietuviu kaliniu 
in minti. Dievo malones ir ste-...... .. « 
kukio,dėka jis liko gyvas ir ga
li liudytis apie Bolszeviku 
žiaurumus.
' Jeigu įtik deszimta dalis tos 

knygos yra teisybe, tai nieko 
daugiau mums nereikia dažino- 

1 ii apie Bolszęvikus. Tik reikia 
szita knyga perspauzdinti di
dėlėmis ir raudonomi, kraujo 
raidėmis ir ja visam pasauliui 
paskelbti.

Minksztos anglys jau pa
brango apie pusdoleriu ant to
no- Kai kurie anglių pardavė
jai pabrangino anglis visu do
leriu ant tono. Mes taip spėjo
me kai tik John Lewisas gavo, 
mainieriams daugiau algos. 
Mes sakėme kad dabar kompa
nijos nepaiko kiek darbininkai 
^reikalauja. Jie ant visko sutin- 
'ka ir paskui viską pabrangina 
net dvigubai tiek, kiek jie dau
giau turi tiems darbininkams 
iszmoketi. , >

JUNG. TAUTOS, 
ŽMONIŲ TEISES

ŽMONIJOS SANŽINE

Aliejus, gasas, elektra ir tele
fonas pabrangs. Mes tai sakė
me kelios sanvąites atgal ir da
bar vėl pakartuo jame.

J Viskas kas tik yrą isz plieno, 
geležies ar su anglimi daroma 
ar padaryta, pabrangs. Už ta 
branguma sunku pasakyti ka 
reiketu kaltinti.

Kitokį reikalingi žmogui pa
tarnavimai jau brangsta, kaip 
tai daktaras, vaistai, liekars- 
tos, ligonines ir kiti patarnavi
mai. Dabar net ir pasimirti 
daugiau kasztuoja..

Sveiko žmogaus protas stą- 
cziai negali insivaizdintį, nega
li tikėti kad szioje gadynėje 
randasi tokie žiaurumai, tokie 
žvieriszki žmones.

Kremlino insakymas buvo, 
visus Lietuvius iszžudyti, isz- 
ąiąikinti. O Kremlipo tarnai ir 
vergai ta insakyma ir vykdė vi- 
'Su^avo žvieriszkumu.

Tsztisi kaimai jr miesteliai 
ihąvo jsznaikinti, ir visi tenai 
,.gy,v,entojąi buvo iki paskutinio 
senelio ir kūdikio iszžudyti, 
nukankinti.

Visas 'Lietuvos krasztas pa-j 
virto klaikiu ir baisiu kalėji
mu. • ’

Ta “Mirties Kolona” yra to
kią baisi knyga, kuri atpasako-; 
ja. tokius baisius kankinimus ir 
žvierisžkumus, kad mes nepa
tariame; sijpnos szirdies. žmo
nėms skaityti. Bet 'butu labai 
.gerai ja musu Bolszevikeliams 
padovanoti ar paskaityti.

■Savo geru ir meilu skaityto- 
ju atsiprąszome jeigu jau insi- 
pykome su ta paezia tiesumka 
daina, kad .pragyvenimas 
brangsta ir^da brangs, bet taip 
dalykai stovi, ir mes savo skai
tytojams praneszame ka mes 
d amžinome ar kaip mes dry šta
me spėti.

•. Jeigu perkate ant knygucziu 
eztore, tai tiek pat ■ mokėsite 
sziais metais kaip ir pirmiau, 
jeigu ne i daugiau.

Mėsa g'al biski atpigs rude
lyje,,bet ne daug. Pienas biski, 
pabrangs. Sviestas ir kiauszi- 
niai,biski pabrangs.

. Jeigu-randavojate namus tai 
pęr; daug penusis,tebębite. jeigu 
jums raudos paszoks, pabrangs 
apie penkiolikta nuoszimti.

--------: s---------
. r ■ • . •

«!ia sanyaitę perspejomę

’ Unijos dabar nenori kon
trakto nuo kompanijų. Jie nori 
įtik žodžiu susitarti. Unijos taip 
daro kad galėtu apsilenkti su 
tais naujais instatymais. Kom
panijos dabar nežino ka dary
ti: Ar prieszintis unijoms ir 
įraukti jas in įteisiną, ar nusi
leisti ir tik žodžiu susitarti. 
Kompanijos kurios nusileis, 
nieko netrotins, nes jąs visus 
kasztus uždės ant savo tavoro 
ir tie patys darbininkai 
budu giaus in sprandą.

kitu

Kąi Fordo darbininkai 
reikalavo daugiau mokėti ir ne
sutiko pasiraszy t i ant kontrak
to, Fordas nenusileido, bet tik 
atidėjo derybas ant metu. For
dui dabar rupi kuo daugiausia 
automobiliu pagaminti. O po 
metu gal bus visai kita pasaka. 
Ir Fordas žino kad lazda turi 
du galu. į

pa-

Unijos vadai turėtu atsimin
ti kas atsitiko 1908 metuose kai 
daą'hininku unija 'buvo in teis
mą patraukta už streikas 
priesz Danbury Hatters. Unija 
buvo priversta tris sykius tiek 
užmokėti, kiek tos straikos 
kąsztavo .kompanijai. Paskui 
ta kompanija ta unija visiszkai 
nugalabino.

Sulyg szito naujo instatymo 
pardavėjas, kuris parduoda 
naujus automębilius gali unija 
apskusti ir in teismą patraukti 
jeigu jis negauna nauju auto
mobiliu del streiku. Da tas ne
atsitiko, bet unijos vadai labai 
gerai žino kad taip gali būti, 
ir jie dabar labai neramiai mie
ga.
; ---—1

Pargryžusieji kareiviai gali 
pasiskolinti pinigu net iki 1957 
metu. . < t .

Visos Ąmerikps .pastangos 
sulaikyti Komunistus Kinijoje 
nuėjo ,niekais. Komunistai už
ėmė Manchurijos miestą ir isz 
ten jau .nesitrauks. Vien tik 
Apierikos kariuomene juos .isz 
ten.iszvytu. O Amerika kariuo
menes tenai nepavartuos. Tai 
dabar Rusija gauna anglių, ge
ležies, aukso ir plieno isz Man- 
churijos kasyklų.

NEW YORK. — Jung. Tau
tu Žmonių Teisiu Komisijai, 
kurios pirmininku yra Ponia 
Eleanor Delano Roosevelt, pa
vesta viena isz svarbiausiu pa
reigu po Jung. Tautu Carteriu, 
pripažinimas pagrindiniu žmo
nių tė.iąiu ię laisves visiems 
“nepaisant rases, lyties, kal
bos arba tikybos ” Ne lengva 
pareiga iszpildyti, kas priimta 
kaipo žmonių tieses vienoje 
szaly-je, kitoje szalyje nepripa
žintos.

Nuo praeitos vasaros isz vi
so pasaulio gauta protestu pra- 
szymu ir peticijų apie y e.sekio
jimus, diskriminacijas, ir kitus 
peržengimus, žmonių teisiu. 
Nors Komisija neturi gales 
svarstyti juos, ji pnasze Jung. 
Tautu Secretary General pada
ryti slaptybiszkus sanraszus 
visu, ir jos paruoszimo komite
tas turėjo sutrauka visu skun
du kada ji pradėjo svarstyti 
tarptautine teisiu byliu.

Ponia Rooseveltiene pasky
rė szi paruoszimo komitetą po 
pirmu susirinkimu ‘ ‘ Commis
sion on Human Rights” Lake 
Success praeita žiema (Pava
sariniame posėdyje Lake Suc
cess 1946 m., delegatai susirin
ko kaipo Preparatory Commis
sion). “Social and Economic 
Council, Lake Success” pavė
lino Komisija pagaminti preli
minari tarptautini, žmonių tei
siu raszta. Insteige dvi svar
bias Sub-Commissions; viena 
‘‘Freedom of Information and 
the Press” ir kita “Minorities 
and Discrimination.’’ Gal but, 
kad tarptautinis teisiu bilius, 
jeigu butu visu pripažintas isz- 
risztu dalykas mažumu grupiu, 
ir diskriminavimai priesz as- 
menius del rases, lyties, kalbos 
arba tikybos, bet gial tik para- 
szymas tokio biliaus ims ilga 
laika.

Paruoszimo komisija kuri 
susideda isz nariu Žmonių Tei
siu Komisijos del Australijos, 
Chnijos, Chile, Francijos, Le
banon, Suv. Karalystes, Suv. 
Valstijų ir USSR, susirinko 
Birželio (June) 9 d. Nors pavė
lina pagaminti preliminari pra- 
neszima žmonių teisiu byliaus 
Komitetas nestenge taip daryti 
todėl kad buvo nesusipnatimąs 
interpertacijoj žodžio “bill.” 
Kaikurie delegatai mane, kad 
tas reiszkia ‘tarptautini sutiki
ma, netoki formalu kaip sutar
ti, biet vienas kuris legaliai su- 
risztu narius-valstijas; kiti in
terpretavo kad jis reiszke tik 
morale deklaracija. Ir Komite
tas galėjo pagaminti tik 
“working papers” pilnai Ko 
misijai.

Vienas isz svarbiausiu sziu 
“working papers” buvo dekla
racija bendru reikalu kuria tu
rėtu padaryti General Assem
bly- .

Deklaracijos svarbiausi 
punktai yra, teise gyventi, ly
gybes teise, juridine asmenybe 
(instatymo pripažinimas turė
ti teisiu ir pareigu), prieglau
da, tautybe, asmeninis turtas. 
Keli straipsniai iszdesto teises 
pagal instatyma, politines tei
ses, teise tikrai dalyvauti val
dyme; Tarpe pagrindiniu lais
vių yra, laisve žodžio ir susi
rinkimo, laisve nuo vergijos, 
tikybine laisve, laisve judėjimo 
ir draugystes. Sociales ir eko
nomines teises yra “teise at-

likti socialini naudinga darba” 
ir sociale apdrauda., mokslas ir 
pasilinksminim.

“Working paper” pasiūlyta 
kaipo preliminaris praneszi- 
mas pažymiteise gyventi, lais
ve nuo kankinimu ir vergijos, 
teise laisves ir teismo teise, 
teise keliauti, kalbos, susirinki
mo ir tikybos teises.

“Human Rights Commis
sion” gaus raportą savo paruo
szimo komisijos vėliau. Ponia 
Rooseveltiene pareiszke viltis 
vyru ir moterų viso pasaulio 
kada, ji sake “Norime inimti 
tiek žmonių teisiu kiek galime 
žinodami, kad galutinai visi 
pradės vienoje prasmėje jas 
iszguldineti. — C.

TREMTINIU
PERKELDINIMAS

Lozana, Liepos 15 d., IRO, 
parėmusi 1 mil. 300 tukstan- 
cziu pabėgėliu ir DP savo pir
majame posėdyje nutarė tęsti 
darba ir pasikeitusiose sanly- 
gose, kad szie asmenys galėtu 
repatrijuoti ir jau jai inšikur- 
dinti. Jau 20 valstybių pasira
sze IRO statutą.

.Anglijos vyriausybe pasky
rė avtanso puse milijono svaru. 
Australija, Domininkonu res
publika ir Guatemala inmokejo 
po ketvirti savo metinio mokes- 
czio. Belgija, Holland! ja ir 
Norvegija paskyrė sumas, ku
rios yra reikalingos Liepos 
July men. UNRRA suteikė pa
skola 2 milijonu doleriu, taip 
pat paliko prekių ir savo tar
nautojus.

Valdimas padėti pabėgė
liams ir DP yra visur tęsiamos, 
vienok komisija negali imtis 
iniciatyvos, vykdyti programa, 
nes trūksta pinigu. Eile vyriau
sybių neatliko reikalingu mo
kėjimu.

Tremtiniu padėtimi daug rū
pinasi BALF. Neseniai BALF 
pirm. Kun. Dr. J. B. Koncziaąs 
iniciaty va sušauktam centriniu 
organizacijų atstovu susirinki
me New Yorke, iszreiksztas pa
geidavimas BALF direkto
riams, su centriniu organizaci
jų atstovais, sudaryti bendri 
lietuviu tremtiniu imigracija ir 
inkurdinimu rūpintis komisija.

Sutiko
— Ar galiu tamista Onu

tę nuvesti in bažnyczia?
— Su mielu noru, kad ir 

,/prie altoriaus!

BALF’ui AUKOJU
SIEMS PADĖKA

BROOKLYN, N Y. — 1947 
m. Birželio men. 11 d., mes že
miau pasirasze Deggendorf 
apskrityje gyventieji lietuviai, 
tremtiniu gave mums Tamstų 
siustą parama. Lietuviu broliu, 
seserų Amerikiecziu aukotus 
rubus ir kitas gerybes reiszkia- 
me ,BALF Valdybai nuo.szir- 
džiąusia padėka, už Jusu rūpes
ti, triūsa ir atjautima musu 
skaudžios nelaimes ir praszo- 
ma perduoti musu gilia, padėka 
broliams, seserims Lietuviams 
Amerikiecziams, remianezius 
mus savo aukomis, taip sun-l 
kiose mums tremties valandose 
likusius be darbo, turto ir Te- 
v ynes.
(13 b) Deggendorg /Niederba- 

, yern
Oberer Stadtplatz 226

Juros Arkliukas Serga

Dėkingi Jums, Jusu tautie- 
cziai, tremtiniai: pasirasze: O. 
Svirtuniene, visos szeimynos 
vardu, ūkininke, naszle, vyras 
žuvęs prie Vokiecziu prievar
tos darbu.

A. Boviene, visos szeimynos 
vardu, ūkininke, vyras žuvęs 
prie Vokiecziu prievartos dar
bu.

L. Petraviczius, darbininkas.
A. Mocaitis, visos szeimynos 

vardu, darbininkas.
E. Hajeris, amatininkas, bat- 

siuvis, deszimties asmenų szei- 
niyncs vardu.

B. Magnusas, szeimynos var
du, ūkininkas.

A. Krampas, ūkininkas. V. 
Kr ampie ne, t ar n auto ja.

Dipt, inžinierius, statybinin
kais, visos savo szeimynos var
du.

O. Urbonaite, Talaliene, pre
kybininke.

J. Talalaą, Valstybes valdi
ninkas.
(Kliszems paraszai):

1— Dalis BALF’o užpirktu 
žuvies tauku (Cod Liver Oil) 
siuntos Newfoundland uoste, 
laukia pakrovimo in laiva ei
les. Žuvies taukai yra vienas 
reikalingiausiu p r o d u k t i.’, 
ypacz mažiems vaikams, jis pa
gelbsti apsiginti nuo džiovos 
ir kitu ligų. Rugp. men., užper
kama kita žuvies tauku siunta 
Lietuviams tremtiniams Euro
poje-

Savo'aukas ir toliau siuskite; 
BALF 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.

2— Jusu, geraszirde Ameri
kos Lietuve, BALF’ui padova-

nota lėlytė tremtiniu dukrele 
stipriai prisispaudė prie kruti
nės. Bet bijodama kad lėlės kas 
neatimtu, mergaite pradėjo 
graudžiai verkti. Kaip-gi gali 
ieles neatimti, kada visa, kita 
isz jos teveliu yra atėmė?! Nu
raminta kad lėle padovanojo 
gerosios tetos ir dėdės isz Ame
rikos ir kad lėlės niekas neat 
ims, jaunoji Lietuvaite szluos- 
to gailia aszarele ir suraukta 
veideli pakeis in šypsena. Jau
najai Lietuvaitei dabar da rei
kia pienuko ir vitaminu, kad 
sveika augtu. Reikia ir naujos 
sukneles, kad gražiai atrodytu 
ir tik tada ji nieko nebujos, kai 
žinos, jog isz jos to viso niekas 
neatims.

O kai geraszirde teta isz 
Amerikos pasius jai sukiiele ir 
dede geradaris B ALF’ui paau
kos pienukui ir vitaminams, 
tada aiszku nebus ko verkti.

Laukia Lietuvaite Jusu do
vanu. Jas siuskit adresuodami: 
Lnited Lithuanian Relief Fund 
oi America, Inc., 105 Grand St. 
Brooklyn 11, New York.

Motina

Motina — Asz labai džiau- 
giuosiu, sūneli, jog pasitai
sei ir be mano pavelinimo, ne 
skini vaisiu sode. Juk szia 
sanvaite nei obuolio ne nu- 
skynei?

Juozukas — Ne, motinėlė!
Motina — Nei vienos gru- 

szios?
f

Juozukas — Ne motinėlė!
Motina — Gerai, mano sū

neli, esmių užganadinta isz 
tavęs.

Juozukas in save — Tai 
mano giliukis jog mamyte 
apie slyvas neklausei

Ar Žinote Kad...

Maldų Vainikėlis , 
:: Knygele ::

US?" Knygele, Dabar $1.00 ‘YSl 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi į

Mindaugas buvo pirmutinis 
Lietuvos karalius.

Pirmutinis Lietuvos prezi
dentas buvo A. Smetona, ant
ras Stulginskas ir treczias Dr. 
K. Grinius.

Pirmas Lietuviu laikrasztis 
‘ ‘ Auszr a ’ ’ isze j o 1883 metais 
Tilžėje.

Dr. Jonas Basanaviczius gi
mė 1851 met., mire 1927 metais 
Vasario 16 d., Vilniuje.

Pranas Vaiczaitis, didžiau
sias Lietuviu poetas, mirė nuo 
džiovos 1901 metais, gyvenęs 
tik 25 metus.

v ;
v

Vi

Rodykle:

Bažnytinis ,-netu padalinime*. 
Pasnikai.
Kalendorių*. , 
Maldo* Rytmetine*. 
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiasisi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ht 
Gailesczio.
Maldos vakarine*.
Giesme ant pradžios Misziu. «. I 
Misziu Maldo*. "’S' '
Psalme 45.
Giesme Szventa* Dieve. 1|. " ’a . -i
Miszparu Maldo*. V 1
Maldo* pirm I*zpažintie*. Ą 
Perkratymas sanžines. ' \ 

Maldos priesz pat Iszpažinti. \ 
Imdama* nuo kunigo itzriazima. 
Malda po Iszpažintie*.
Litanija apie visu* szventu*. 
Prisitaisyma* prie Szv. Komunijoj, 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*.. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 1 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodama* Dievui gar- , 

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda *u visuotiniai- atlaidai*. -į 
Malda prie Szv. Sakramento po 1 

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžancziu* prie Szv. Marijos 

kalbama*. \
Litanija prie Szv. Panos Marijos. ! 
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Maid, už Duszias ^mirusiuju. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Sakramento 
Tamosziaua. 
Vieszpaties Jėzaus. **/ 
Panos Szvencziausios* ■ 
Bernardo prie Szv.

Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministrantura*.

Saule, Mahanoy City, Pa.'^

(STORI JEaple Da *“ “ 
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu, Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus
Szuva Iszgelbeio Stirna Uncle Sam Says r

Juros arkliukas, “Pete, 
kuris yra vadinamas hipopo 
tarnus, susirgo ir prižiūrėto
jai stengiasi jam duoti kokiu 
vaistu, liekarstu. Jis visa 
nakti akis nesudėjo, ir dak
tarai sako kad szitas karsz- 
tis neduoda nabagui miego
ti- Matyti kad ne vien tik 
žmones nukenczia nuo szitos 
kaitros- .___ ■_

Jauna stirna, kuri buvo 
medžiotoju paszauta ir pa
likta rado gera slauge ir isz- 
tikima drauga kai didelis 
szuva “Laddie” jo užtiko ir 
atvilko in savo ūki ponia 
Warren Lewellen, kuri su 
savo darbininkais ta stirna

atgaivino ir dabar gydina. 
Szuva ant to ūkio netoli Bed
ford, Mass., dabar nei del mi
nutes nepasitraukia nuo tos 
stirnos, bet ja saugoja ir pri
žiūri, taip kaip viszta savo 

viszcziukus. _

When you buy Savings Bonds, you 
don’t SPEND your money. It is still 
YOURS—on deposit with the Govern
ment, and subject to call when 
you need or want it. Savings 
Bonds are better than money, be
cause they do not tempt you to 
spend for things you don’t need. At 
the same time they work for you, 
they earn as you earn.

Enroll in the Payroll Savings 
Plan, or increase your allotment if 
you are already enrolled. Buy more 
Bonds regularly through the Pay 
Roll Savings Plan. It is the surest 
way to save for the things you’ll 
'want in the years to come.

U. S. Treasury Department

Pirkie JI. S. Bonus SziandienI
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Geradare Pleszike
ĮBRISTUS isz Jeruzalės ėjo 

Kaparnaumo link. Jo moki
niais buvo: Petras, Andrius, 
Jokūbas, Jonas, Tomas ir Ju
doszius. Tuo laiku da dvylikos 
apasztalu nebuvo.

Kad nekankintu ju dideli 
karszcziai, jie iszkeliavo vaka
re, saulei leidžiantis ir mane 
keliauti visa nakti.

Maista jie visa buvo jau su
valgė. Odiniame gi krepszely- 
je, kuri Judoszius nesziojo prie 
diržo prisiriszes, paliko viso 
tik szeszi sidabriniai denarai.

Kaparnaumo jiems buvo pa
rūpintas butas: Jokūbo ir Jono 
motina Salomėja Kaparnaume 
turėjo giana erdvu kambarį, ku
riame galima buvo septyniems 
apsigyventi.

Kelias ėjo per iszkraipytas 
uolas. Menulis buvo jau pate
kėjęs. Kiek paėjus, kelias pasi
suko in pakriausze, kur buvo 
gana tamsu.

Staiga isz krumi iszszoko 
penki žmones. Jie baisiai atro
dė; rankose blizgėjo peiliai ir 
durtuvai. Vienas skyrėsi isz j u 
savo ugiu ir dėvėjo kitokia ke
pure. Tai buvo vadas.

— Stokit! Suriko jie.
Petras, norėdamas apsiginti, 

pakele savo lazda, bet Kristus ■ 
ji sudraudė.

Pleszikai apjieszkoje Kris
taus ir jo palydovu rubus, nie
ko nerado.

, Judoszius su savo krepszeliu 
bandė pabėgti, bet plesziku va
das privijo ji, atėmė krepszeli, 
iszkrete tuos szeszis sidabri
nius pinigus ir, padejes juos 
ant delno tarė:

— Eikite savo keliu, elgetos. 
Mes savo jau pa'siememe.

Kristus ir jo mokiniai ėjo to
liau.

Judoszius vis da eimanavo: 
gaila jam buvo pinigu.

Tuo tarpu menuli pridengė 
debesys. Tamsumoje keliaunin
kai ne pastebėjo, jog juos veja
si kažkokia moteriszke.

Jie sustojo pasilsėti. Jonas 
linksmai tarė:

— Užmigsime, broliai, da
bar be baimes, nes jau nieko 
mes neturime: plesziku nėr ko 
bijoti.

Kai ausztant jie pabudo, ežia 
pat pamate moteriszke. Ji sto
vėjo ir atydžiai žiurėjo in ju 
veidus. Rankose ji laike krep
szeli, kuri pleszikai buvo atem 
isz Judosziaus.

Moteriszke paduodama Kris- 
tuo krepszeli, tarė:

— Vieszpatie, sztai.tas; ku
ri vakar nuo Jusu atėmė.

Kristus atidavė maiszeli Ju- 
dosziui, o szis greitai suskaite, 
ar visi pinigai tebera.

— Kaip! Tarė Kristus. Va
kar szitame krepszelyje buvo 
tik szeszi sidabriniai. Isz kur-, 
gi ju ežia atsirado devyni ?

— Isz tikrųjų! Stebėjosi Ju
doszius.

Moteriszke paraudo ir nieko 
neatsake. Tuomet Tomas jai ta
re:

— Mes esame labai tau dė
kingi. Bet buk taip gera, papa
sakok mums, kokiu budu pate
ko, szie pinigai in tavo rankas?

Moteriszke atsake:
— Asz, plesziku vado Dis- 

maso meiluže. Asz verdu vi
siems .pleszikams valgyti, lo
pau ju drabužius, bet prikliau 
sau tik vienam Dismasui. Va
kar kada jie jus apiplesze, asz

• , buvau arti jusu, atvirai paša-; 
ikius, tai asz ir daviau ženklą, 

t kada jus inejote in pakriausze.
'Bet kai arcziiau asz in jus insi- 
žiurėjau pasirodėte esą nepa
prasti žmones. Sztai kodėl asz 
sekiau paskui jus. Asz girdė
jau žodžius jusu mokytojo, ma- 
cziau kaip esate neturtingi. Asz 
supratau, koki jus geri žmones. 
Tada asz nubėgau prie Disma- 
so. Jis miegojo. Asz paėmiau 
slaptai krepszeli ir atnesziau 
•jums. Trys sidabriniai, tai nuo 
manes. Asz paėmiau nuo Dis- 
maso ir, pridėjau: jums pinigai 
reikalingesni.
Kai moteriszke pabaigė, Pet

ras tarė:
— Bet kodėl, tokia gera bū

dama, gy veni su pleszikais? Ar 
tai gerai? Žmogžudystes, ple- 
szimai.

Moteriszke atsake:
— Mes žudome labai retai. 

Jeigu Dismasas ka nors ir nu
žudo, tai tik gelbėdamas savo 
gyvybe, arba, kad nepakliūtu 
iii valdžios rankas.

— Bet ir tas yra labai blo
gu darbu. Tu ne nenusimanai, 
kiek nusidedi. Neturi tu su juo 
gyventi! Negražu! Susivaidyk!

Jokūbas staeziai pasiūlė:
— Mes nuvesime tave pas- 

mano motina Salomėja. Ten ga
lėsi apsigyventi. Ji iszmokys 
tave taisyti sugadintus tinklus, 
dirbti. Be to, keletą kartu per 
metus galėsi matyti musu Mo
kytoja.

Moteris galvojo, ka atsakyti. 
Ji vis seke akimis Kristų. Galu 
gale ji pasak©:: : .

— Jeigu asz sugryžsziu pas 
Disma, gal but, jis mane musz. 
O gal užmusz, bet pamesti jo 
nenoriu: asz labai jam reika
linga. Be manės jis bus nelai
mingas. Isz susikrimtimo gali 
pasidaryti labai blogu žmogų- 
mi. Asz geriau jam perduosiu 
visas isz jusu girdėtas mintis. 
Be to, asz ji prikalbinsiu mesti 
siavo amata. Asz pati galėsiu 
kitu keliu eiti. Bet jeigu jusu 
Mokytojas pasakys kitaip, te
gul bus pagal Jo norą.

Ir Kristus pasakė:
Moteriszke, sugryžk.

TARADAIKA

Dideliam mieste New Yorke, 
Raudasi gana nedora 

žmonija,
Nedėlioję ten autobilu 

pribuvau, 
Visokiu naujienų ten užtikau, 
Tuojaus mane vyrai apspito 

ir pradėjo verkti, 
Kad ju moterėles vis 

sirgsti,
Girdėjau kad tai beveik 

kožna diena, 
Taigi konia kožna diena, 
Asz pradėjau tuojaus po 

pakampes sznipineti, 
Geras patarimus visiems

- davinėti,

T

Ir kada visa priežasti 
dažinosiu,

Po namus pas visus 
užeitinesiu,

Ant galo pas viena 
užėjau, 

uoj viena bobele paregėjau, 
Kad baisiai pasigėrus 

gulėjo, 
Kaip meszka stenėjo. 

Tuojaus savo nagaika 
isztraukiau, 

Kelis ypus per sėdynė 
užtraukiau.

Moterele greitai ant lovos 
atsisėdo, 

Ant manes kaip velnias 
pažiurėjo, 

Tuojaus mane pažino, 
Visckais vardais pavadino, 
•Staiga ant keliu atsiklaupė, 
Prasze manes, su graudingu 

balsu,
Dėduli, nieko nedaryk, 

Mano vyrui nieko nesakyk!
Tuojaus prie visko 

prisipažino, 
Kad pas kūmutes užsitraukė, 

Guzute ir alų trauke, 
Su kitais uliavoje, 

Visi drauge baliavojo, 
Gere tai per ilgus laikus, 
Ir iszdarinejo visokius 

niekus, 
Kada vyrai in darba 

iszeitinejo, 
Tuojaus pas moterėlės 

iszbeginejo,
Po tam serganezias 

nudavinejo, 
Mat, vyrus savo visaip 

prigaudinejo,
Kad serga liga, 

Tuojaus pas gydytoja 
siuntė vyra, 

Vyrai tam ir intikejo, 
Isz manes visi stebėjosi,

Kad ju slaptybe 
iszradau,

Vyrams apie viską 
pasakiau, 

Badai jau to daugiau 
nebus, 

Kožnas isz vyru dabar 
pabus.

* * *
Daugirdau apie kokia 

draugu ve viena, 
Badai užsidėjo sovietu 

gauja, 
Norėjo bažnyczias griauti, 

Ir kunigus iszpjauti,
Tik in triukszmas 

buvo!
Kaip policija pribuvo, 

Ir ant ju szturma 
prileido, 

Sovietai bėgti pasileido, 
Po pakampes pasislėpė 

kaip žiurekucziiai, 
Drebenti nuo baimes 

dikeziai.

r Szuniukui Rarszta
•.. . • -Są , . t

■Maža mergaite, Joan 
Struck, szesziolikos metu 
amžiaus susirūpino savo ma
žu vieno menesio szuniuku, 
“Corky.” Ji žino kad ne tik 
jai bet ir jos szuniukui karsz- 
ta, tai ji nusipirko Ice-Crea- 
mo, szaltos koszes ir dabar 
duoda savo szuniukui palai
žyti.

Karalius Ir Kvestorius
mintingesnis. ' v

— Savo atsakymu jums be 
pasakysiu, tarė kvestorius: Nes 
gal da lygi vakaro patys ka 
nors iszgalvosit. Bet jei jums 
tai.nepasiseks, tai sakau jums, 
siųskite,mane, nes nieko' kita 
geresnio negalėsite padaryti.

Invyko taip, kad buvo isz- 
siustas pas karalių.kvestorius, 
neklausinejant.jo, ka jis ten 
sakys, tik laiminant, ir linkint 
laimingo pasisekimo.

Stojo kvestorius priesz kara
lių.

— Garbe Jėzui Kristui! Ta
re ineidamas.

— Per amžių, amžius. Amen, 
atsake karalius.

Pamatęs vienuoli, atsiminė 
ana viesznage ir tarė:

— Atvykai, turbut, kunigė
li, su atsakymais in mano klau
symus ? .'

— Taip Szviesiausias Kara
liau! Atsake žemai lenkdama
sis kvestorius.

O ka ralius sėdo in sostą kaip 
paprastai karaliai daro, ir už
sidėjo karaliszka karūna, (o ap
link ji sustojo visas dvaras. 
Nuo aukso ir sidabro net tam
su pasidarė kvestoriui akyse, 
vienok nesumiszo.

— Na, tarė karalius: Kiek 
asz kainuoju?

— Invertiname Jusu Kara-7
liszka Didenybe dvideszimt de
vynias sidabriniais, atsake 
kvestorius! Rodosi, nebus 
skriaudos, kad tik vienu sidab
rinu mažiau už musu Iszgany- 
toja.

Karalius pažvelgė in d va- . 
riszkius. Nebuvo ko sakyti.

K&įp toli nųę ?omęs in 
dangų? Paklausė vėl karalius.

— Labai trumpas kelias, 
malonusis Karaliau, tik vienas 
mirties laikas. Tik svarbu tai, 
kad nenuklystame nuo tiesaus 
kelio ir nepatektume in praga
rą, nuo ko, melšime Dieva, kad 
Jus apsaugotu.

Karalius pakraipė galva.
— In paskutini klausymą, 

ka aszmanau?
— Jusu Karliszka Dideny

be mano, kalbėjo kvestorius: 
Kad pas jus atsius labai isz- 
mintinga teologą, o ne papras-

j£AZKOKS karalius, prava
žiuodamas pro viena Ber

nardinu vienuolyną, pastebėjo 
ant fasados parasza : “Provi- 
dentia Dei” (Dievo Apveizda). 
Todėl pasikvietė gvardijona ir 
paklausė:

— Ka jus suprantate po 
sziuo paraszu?

— Maloningasai karaliau! 
Atsake: Suprantame tai, kad 
gyvename isz Dievo Apvaiz
dos, kuri per pamaldžiu ir mie- 
laszirdingu žmonių rankas ap
rūpina mus duona. Musu luo
mas negali turėti žemiszku ge
rybių, tai nei ardami, nei sėda
mi, gyvename isz Dievo ir ge
radariu malones:

— Gerai, tarė karalius, pa- 
žiūrėsim, kaip gyvenat.

Ir inejo in vienuolyną su vi
su savo dvaru pietų;*

Suprantama, tokiam svecziui 
kunigas gvardijomis nesigailė
jo nieko geresnio, o kad sande
lis buvo gerai aprūpintas, tai 
karalius suvalgė pietus, nors 
viėnuOliszkus, bet gerus ir ska
nius; na, žinoma, be abejo, pa
ragavo ir Bernardinu midaus 
(tam tikras medaus dirbinys). 
Bet po vaisziu tarė gvardijonui 
ir jo tėvams Bernardinams?

— Na, matau, kad Dievo 
Apvaizda duosniai jus apdova
noja, dabar-gi turite man isz- 
rodyti, kad esate jos verti, tai 
yna., .kad esat iszmintingi ir pa
maldus, ir kad ta pati Apveiz
da duoda ne tik jusu kunui pe
ną, bet ir jusu sielas apszvie- 
czia ir peni. Todėl, turit man 
atsakyti in tris klausymus: Pir
ma: Kiek asz kainuoju? Antra: 
Kaip toli nuo žemes in dangų ? 
Treczia: Ka asz manau? Duodu 
jums tris dienias laiko, kurioms 
praslinkus, jei man in kiekvie
na klausymą duosite pakanka
ma atsakymą, intikesiu, kad 
Dievo, Apvaizda jus remia kad 
jus esat Jos verti, be to da, ir 
asz pats busiu jums Jos inran- 
kiu. O jei neatsakysit in sziuos 
tris klausymus, paszalinsiu jus 
isz vienuolyno, kaip žmones, 
nedėkingai besinaudojanezius 
Apvaizdos malonėmis, kuri nė
ra verti.

Sunku apraszyti, koks buvo 
ta kvestoriu, kokiu asz esu, Ju
su Malonybe.

— Bravo! Suszuko karalius, 
o paskui ji ir visi dvariszkiai: 
Bravo!

— Laimėjai. Matau dabar, 
kad Dievo Apvaizda jus globo-

vienuolyno sumiszimaš po to
kio kariauk karaliaus menima. 
.Geriausi teologai suko sau gal
vas, posėdžiaudami nuo ryto 
lyg vakaro; bet nieko negalėjo 
iszgalvoti. O ežia laikas plau
kia, jau treczia, tai yra pasku
tine diena užėjo, o atsakymo 
kaip nėra, taip nėra. Tiesa, bu
vo atsakymu apie szimtas, bet 
me vieno nebuvo tokio, kur ka
raliui galėtu patikti.

Tuo tarpu inejo in visuotina 
susirinkimą valgomajame bro
lis, kvestorius ir p’aklau'se:

— O ka, tėveliai, nutaret ? 
Ar turite karaliui atsakymu?

Isz visu tylėjimo ir veidu isz-l 
raiszkos suprato, kad reikalas 
eina, kaip isz akmens.

— Na, gerbiamieji, tarė: Ka
dangi jusu iszmintingos galvos 
nieko negalėjo iszgalvoti, tai 
leiskite man stoti priesz kara
lių, gal asz jus iszgelbesiu ir 
iszrodysin, kad mes ne,..

Pertrauke ir nedav.0 jam tė
vai pabaigti kalbos, paszokda- 
mi visi nuo suolu ir visi drau
ge klausinėdami, kokius- turi 
karaliui atsakymus paruoszes. 
Kai kurie abejingai linkczioda- 

! mi galvomis, kalbėjo: 
i —. Mes nieko neiszgalvojom 
o tamsta nori būti už mus isz- I

ja ir neapleidžia jusu kiekvie
noj nelaimei.

Po to karalius pakvietė kves- 
toriu pas save pietų, po kuriu 
iszleido ji namo, gausiai apdo
vanota. . ■■

----- GALAS------

PAJIESZKOJIMAS
CIVILISZKU AS
MENŲ UŽSIENYJE

Per Amerikos Raudonąjį 
Kryžių ■ ■.• ■ n

NEW YORK. — Vienas isz 
karo skaudžiu paseku yra szei- 
mynu iszsiskirstymas, pameti
mas adresu draugu ir giminiu 
ir nežinojimas ar jie da gyvi. 
Sziandien ežia Amerike net 
trys insteigos pradėjo padėti 
giminėms surasti mylimuosius.

1— American National Red 
Cross, kuri behdradarbiauda- 
ma su- Raudonojo Kryžiaus 
draugystėms visame pasaulyje 
atnaujino savo patarnavima 
surasti civiliszkus asmenis del 
žmonių gyvenaneziu Suv. Val
stijose. '

2— —Central ’Location Index, 
padeda surakti tremtinius, 
draugus ir gimines, Europo je 
del žmonių Suv. Valstijose. Szi 
organizacija priimt pajieszko- 
jimo praszymbs tik isz tauti
niu organižaciju. Žmones turi 
kreiptis prie vienos isz tautiniu 
organizaciju-kurios yra nares 
Central location Index.

3— Division of Protective 
Service of the United States 
State Department, kuris stengs 
surasti Amerikos pilieczius už
sienyje pagal praszyma Ameri
kos piliecziu szioje szalyje.

Pirmiausia paaiszkinsime 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
pastangas surasti asmenius.

Raudonojo Kryžiaus darbi
ninkai priims praszymus su
rasti gimines ir tremtinius vi
sose svetimose szalyse, “isz- 
skyrus Vokietijoj.”

Praszymams reikia vartoti 
speciales aplikacijos blankas, 
kurias galima gauti isz kiek
vieno Raudonojo Kryžiaus 
Skyriaus.

Praszymai tik apie asmenius 
bus priimti, ne apie organizaci
jas arba kompanijas. Asmenys, 
arba draugai Suv. Valstijose, 
turi pirmiausia patys paraszy
ti giminėms ir tik kada nesu
laukia atsakyma kreiptis in 
Raudona ji Kryžių. Jeigu in 
tris menesius atsakymas ne
gautas, tai pastangos bus lai-

Maszhios Argentinos Ūkininkams

Manayunk mieste, Penn
sylvania oje szitos ūkinin
kams maszinos jau pastaty
tos ir prirengtos ir tuojaus 
bus pasiunstos in Argentina 
ūkininkams- Szitos maszinos 
bus Argentinoje variuoja
mos ant baisiai dideliu ir 
placziu ukiu, kur kviecziai

yra sėjami. Amerika parduo
da szitokias maszinas Pietų 
Amerikos krasztams su pasi
tikėjimu ar nors viltimi, kad 
kai j u laukai užderės, Pietų 
Amerikos žmones gales Eu
ropos badaujantiems nors 
kiek maisto pristatyti.

komos nepasekmingos.
Patarta duoti asmens pilna 

adresu (sžali, apskriti, valscziu 
miestą, ulyczia ir nuinera). Jei
gu vieta mažutėlė, reikia pa
duoti vardu areziausio didelio 
miesto. Jeigu praszytojias turi 
adresu vienoje szalyje ir turi 
vėlesni adresą tremtiniu sto
vykloje, turi paduoti abudu ad
resus. .... . .’

Patarta parąszvti v ar d a ir 
adresą taip kaip raszoma jiėsz- 
komojo asmens kalboje. Jeigu 
vartojama Graiku, Chinu, Ja- 
ponu arba Rusu raszlavai, te
gul jo vardas ir adresas ranka 
paraszytas jo raszlave, jeigu 
galima. Varda ir Angliszkai 
reikia paraszyti, bet nereikia 
adresu raszyti Angliszkai. .

Del invairiu priežaseziu, nu
matoma, kad ims gana ilga lai
ka surasti asmenis. Amerikos 
Raudonasis Kryžius negali.ga
rantuoti, kad tikrai suras pa- 
jieszkomus asmenis,, arba apie 
juos kokiu žinių suras. Jeigu 
atsakymas nesulauktas . nuo 
jieszkomu asmenų bus mano- 
ma, kai •atsitikimas baigtas.

Savo aplikacijoj, prąszyto- 
jas gali apie save kelis žodžius 
pridėti. Bet Amerikos. Raud. 
Kryžius nepriims praneszima 
perdavimui. Amerikos Raudo
nasis Kryžius nepriims praszy
mus apie Suv. Valstijų pilie
czius užsienyje, apie, dingusius 
aszies kareivius ir aszies karo 
belaisvius. * — C.

Nemaža Žuvyte □
* ■ ■' ■ ■ ■

Brooklyno žmones žiuri ir 
net dyvinasi isz szitos žuvęs, 
kuri buvo meszkere sugauta 
nuo Long Island. Žuvetojąi 
szita žuvi sugavo, bet ji 
jiems sulaužė tinklu ir mesz- 
keru net už penkis szimtus 
doleriu. Ji sveria net suvirsz 
asztuoniu szimtu svaru. Da
bar visiems Brooklynie 
ežiams bus gana žuvies del 
keliu Petnycziu.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

G R A B O R I U S
Laidoja Kunus Numirėliu, 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PĘNNA.
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Žinios Vietines
Ii —

•— Gerai žinomas del dau- 
gęlięms, senas biznierius James 
F. Melley, nuo 1206 E. Centre 
Uly., pasimirė Nedelioj, 8:15 
valanda rytę, Said. Szirdies li- 
gonbute, Allentown, Pa., sirg
damas ilga laika nuo szirdies 
ligos. Paliko 3 sūnūs, 3 seserys 
žr 2 brolius. Laidojo Ketverge 
ryta. Prigulėjo prie St. Gani
etis parapijos.

— Petnyczioj pripuola 
Szvencz. Szirdies Marijos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
13-ta sanvaite po Sekminių, 
taipgi Szv. Baltramiejo Ap., 
•Panedelyje Szv. Liudviko Ka
rai., Utarninke Szv. Zefirino; 
Seredoj Szv. Juozapo Kalesan- 
tijo; Ketverge Szv. Augustino; 
Petnyczioj Nukirtimas Szv. Jo
no Kriksztytojo galvos; Suba- 
toj Szv. Rože Limietes, taipgi 
ta diena (1387 mete) Lietuvos 
Kriksztas.

— Subatoj Szv. Pilypo Be- 
nicijo.

? — Jonas M. Rūtenis, 35 
metu amžiaus kuris laiko šalim 
na po Nr. 70 N- Main Uly., nu
mirė Subatoj, 8:17 valanda va
kare, namie. Velionis sirgo ilga 
laika. Gimė Plainfield, N. Y. 
Prigulėjo prie Szv. Kazimiero 
parapijos mieste. Paliko savo 
paczia Julija, motina Zofija 
Ruteniene ir seseri Olga, pati 
Juozapo Goberiene. Laidotu
ves atsibuvo Ketverge. Grabo?

,rius L- Traskauskas laidojo.
7 ..n]? $PV0 linksmu veidu pra
linksmino redakcija musu skai: 
lytojas, ponas Stanislovas Sa
dauskas, gerai žinomas biznie
rius isz Fitchburg, Mass., lan
kosi pas savo pusbroli p. Boli 
Sadausku ant 800 E. Centre 
Uly. Ponas S. Sadauskas užlai
ko dideli valgomu tavoru szto- 
ra Fitchburge. Acziu už atsi- 
■lankyma.

Shenandoah, Pa. — Pane de i i 
ryta Ponia Mary Winsku; nuo 
jWest New York ulyczios pra- 
nesze policijai kad ji girdėjo 
mažo kūdikio verksnia ar žak- 
sejima netoli prie savo namu. 
Pplicijantas buvo pasiustas pa
žiūrėti ir rado maža kūdikėli 
suvyniota in .popieras ir in- 
kįmszta in pelynu kubali. Kūdi
kėlis buvo greitai nuvežtas in. 
Locust ML, ligonbute, kur dak
tarai sako kad kūdikėlis, maža 
mergaite buvb ka tik gimusi. 
Kunigas Emil Oestreich pa- 
kriksztino kūdikėli kuriai duo- 
ta vardai Marijona Katarina, 
o Panedelyje apie 2:35 valanda 
popiet numirė. Policija sten
giasi sužinoti kas ta kūdikėli 
tenai apleido ar paliko. Bet iki 
sziol da nieko nesužinota.

f Ona Metruliene, nuo 206 
į?o. Ferguson Uly., numirė Ne
dėlios ryta namie- Prigulėjo 
prie Szv- Jurgio parapijos. Pa
liko tris sungs: Kazimiera isz; 
Mahanoy City; Reimunda, New; 
Vprk, ir Roberta namie; vienh 
dukterį S. Baylissiene isz 
Bridgeport, Conn., tris anūkus; 
dvi seserys: B. Žukauskiene isz 
Patterson, N. J., ir C. Feathers,

Ant Pardavimo
Namai, ant 436 ir 438 W. Ma

hanoy Avė., taipgi 437 ir 439 
W. South Uly. Parsiduodasi pi
giai. Atsiszaukite ant adreso:

438 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City, Pa.

Jelefonas 145-R. ,. ,
--    * ■ ' • f

Tamaqua, ir viena broli Edvar
dą Kaspera isz; Middletown, 
Conn. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda 
ryte, ir buvo palaidota in pa
rapijos kapines.

— Susivienijimo Lietuviu 
Amerikos 1-mo Apskriczio Pik
nikas, Iszvažiavimas invyks 
Rugpiuczio (Aug.) 24-ta diena, 
gražiai žaliuojanezioje giraite-1 
je, Firemen’s Grove, Brandon
ville, Pa. Piknikas prasidės 
10-ta valanda ryte ir tesis iki. 
vėlai vakare. Svecziai galės 
linksmintis gražioje giraitėje, 
dvi mylios nuo Shenadoro, va
žiuojant keliu in Hazletona. 
Valgiai bus pagaminti tuo jaus 
isz pat ryto, todėl valgiu su sa
vim nesivežkite, nes ju bus pa
gaminta užtektinai ir geriau
sia. Tik nesiveluokite 1 Atva
žiuokite anksti ryte in Pikniko 
vieta, visi busite patenkinti. 
Bus gardaus alaus ir kitu gar
džiu gėrimu, kaip ir visuomet. 
Visi gerai žinote kad Susiveni- 
jimo Lietuviu Amerikos Pir
mos Apskriczio Piknikai visa
da buna dideli, gražus ir links
mi, todėl, szi Pikniką padary
kime, da didesniu už visus ki
tus pirmiau buvusius, o mes ji 
padarysime didžiausiu, tik tuo
met, jeigu visos Pirmo Apskri
czio Kuopos ims. dalyvuma 
sziame Piknike. Taigi Pirmos 
Apskriczio Kuopos ir nariai, 
dalyvaukite sziame Piknike, 
praleiskite dienu su savo kai
mynais, draugais ir pažysta
mais. Kviecziame visus S.L.A., 
narius, vietinius ir apylinkes 
Lietuvius ir pažystamus atva
žiuoti in szi gražu S.L.A., Pir
mo Apskriczio Pikniką. Be to, 
bus geri muzikantai, kurie 
linksmins dalyvius su gražiom 
polkom ir vąlcais, todėl visi 
szokszime, valgysime, gersime 
ir dainuosime. Visi pasimatysi
me piknike!
S.L.A. Pirmos Apskr. Organiz.

— Petras Griszkelis, 62 me
tu amžiaus, nuo 413 E. Mt. Ver
non Uly., likos sužeistas in tę
sia ranka laike darbo prie Ma
ple Hill kasyklose. Gydosi na
mie.

Frackville, Pa. — Ponia 
Margareta Povilaitiene ir anū
ke Irene, ana diena iszkeliavo 
in New Yorka, kurie iszskrido 
ant didelio T. W. A. Constella
tion eroplano “Star of Fran
ce” isz La Guardia Airport in 
Californija, kur ponia Povilai
tiene atlankys savo dukteria 
kuri yra slauge (nurse) del 
20-th Century Fox Studios in 
Hollywood.

Homestead, Pa. — Gerai ži
nomas musu senas tautietis An
tanas Staskus nuo Sylvan Ave., 
kur jis turėjo operacija ir isz- 
gulejo ligonbuteje su virsz peli
kes sanvaites, ana diena su- 
gryžo namo, ir jaueziasi daug 
geriau. Ponas Staskus yra se
nas skaitytojas laikraszczio 
“Saules” ir senas Homestead 
gyventojas, suvirsz 38 metai 
kai czionais gyvena. Vėliname 
ponui Staskui geros sveikatos.

— K. B.

Penu. Pa. f Gerai žinomas 
Lietuvis Antanas J. Brais, se
nas Penn gyventojas suvirsz 35 
metai kai czionais gyvena, nu
mirė Subatoj, Rugpiuczio-Aug. 
9-ta diena 5:05 valanda ryte. 
Velionis turėjo apie 61 metu 
amžiaus, gimė Lietuvoj, Kauno 
redybos, Kedainu Apskriczio, 
Grinkiszkiu valsczio ir paczto. 
Atvyko in czionais būdamas 
jaunas vyrukas, Dirbo ilga lai-;

ka prie Hockensmith Wheel & 
Mine Car Korperacijos kaipo 
lietojas (molderis). Prigulėjo 
prie Szv. Bonifacijos parapi
jos. Velionis paliko dideliame 
nuliudime savo mylima paczia 
Veronika*; dvi dukterys; pane
les, Genėviene, slauge, (nurse) 
kuri tarnavo del “Dede Sanio” 
ir Anielia namie; tris suims: 
Antanu It Kazimiera isz, Jean
nette, Pa., ir Juozapa namie. 
Taipgi trys anūkes ir viena 
anuka, ir savo sena motinėlė, 2 
brolius ir viena seseri Lietuvo
je. Laidotuves invyko Utarnin
ke, Rugpiuczio (Aug.) 12-ta d., 
su Szv. Miszomis Szv. Bonifaci- 
jo bažnyczioje 9-ta valanda ry
te ir kūnas likos palaidotas in 
Penn Kataliku kapinėse. A. a. 
Antanas J. Brais buvo senas 
skaitytojas laikraszczio “Sau
les” per daugelis metu. Silse- 
kis amžinam pasilsyje senas 
drauge Antanai, lai Dievas pri
ima tave tarp savo palaimintų
jų!  ..

Eroplano Nelaime 
Pacifike

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Laivynas iszsiunte kariszkus ir 
kitus greitus laivus in ta krasz- 
ta isz kur tos žinios atėjo. In 
kelias - minutas trisdeszimts 
eroplanu skrido in ta vieta isz 
kur atėjo paskutinios žinios 
nuo to kariszko bomberio. Visa 
divizija kariszku laivu plauke 
taipgi in ta kraszta. Eroplanai 
ir laivai skersai ir iszilgai skri
do ir plauke jieszkodami to 
bomberio.

Leitenantas Joseph Lafay
ette isz Syracuse, N. Y., skris
damas su tokiu paežiu bombe- 
riu buvo pirmutinis užtikti to 
nelemto bomberio likuczius. 
Jis pamate ant mariu apversta 
maža laiveli, koki eroplanai tu
ri. Jis tuoj aus paleido isz savo 
eroplano kita toki laiveli ant 
mariu ir mate kai trys vyrai in 
ta laiveli inlipo. Laivas Her
mes, už keliu valandų tuos vy
rus surado ir paėmė, ir nuveže 
in kariszka laiva Rowan. Kitus 
tris jau negyvus žmones tas 
pats laivas Hermes rado.

Visi didžiausi ir greieziausi 
eroplanai diena ir nakti skrido 
ir staugė padangėse, laivai 
plauke skersai ir iszilgai ta vie
ta kur tas nelaimingas eropla- 
nas nukrito. Vis buvo vilties 
kad gal ir kiti iszliko gyvi. Ka- 
riszki eroplanai viens kita len
ke skrisdami szimtus myliu 
skersai ir iszilgai, vis per žiū
ronus jieszkodami kokio ženk
lo kad gal kur ten ant mariu 
randasi kiti žmones. Bet vis
kas veltui! Laivyno ir karo 
sztabas dabar paskelbia kad 
tik trys iszliko gyvi, o kiti žu
vo marese.

Sulyg Armijos nusistatymu, 
vardai žuvusiuju nebuvo pa
skelbti. Armija vis pirmiau 
duoda žuvusiuju szeimynoms 
žinoti apie nelaime, pirm negu 
vieszai paskelbia.

Bet laikrasztininkai greitai 
dažinojo isz Tokyo eroplanu 
stoties kas tokie ant to eropla
no keliavo.

Ambasadorius George C. At- 
cheson ant to eroplano važia
vo, pasitarti su Prezidentu 
Trumanu kaslink taikos del Ja- 
ponu. Ambasadorius Atcheson 
geriau žinojo Japonijos reika
lus negu visi kiti valdininkai ir 
mokslincziai.

Kiti kurie važiavo ant to ero
plano buvo Generolo MacAr
thur Sztabo. nariai ir paties Ge
nerolo patarėjai,

Reikia Pragyventi
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

TĖVAS NUSZOVE
SAVO DUKTERĮ

licijantu komisaras St. Cloud 
priemiestyje taipgi labai ma
žai gavo mokėti. Jis ta maža sa
vo užmekesni labiau pajuto kai 
jis susitiko ir pasisavino meilu
že. Betty Coujean, kuriuos vy
ra jis in'kalėjimą inmete.

Policij antas komisaras Pi
erre Houdard, > gavo 13,000 
franku ant menesio. (Tai apie 
szimtas ir asztuoni doleriai, 
musu pinigais). Su tuo szimte- 
liu jis turėjo užlaikyti savo 
žmona ir savo asztuoniu metu 
sūneli, ir da apart to, savo mei
luže Beatty Coujean. Tai buvo 
negalimas daigtas.

Jo ta meiluže, gražuole, ku
rios vyra jis buvo už vagystes 
patupdines in kalėjimą, jam 
davė rodą. Ji savo meiluži, ko
misarą pamokino to paties biz
nio už kuri jos vyras dabar tu
pėjo in kalėjimą. Ir viskas bu
vo kaip ant sviesto.

Tas biznis buvo priimti pa
vogtus automobilius ir juos 
parduoti. Frankos, pinigėliai 
tukstaneziais rito in komisaro 
kiszeniu. Bet ne ilgam. Polici
ja ta policijos virszininka su
sekė ir dabar ir jis kalėjime 
tupi.

J o žmona inpykus sako gerai 
jam, jis, būdamas policijantas 
turėjo būti net teisingesnis už 
kitus. Bet jo draugai policijan- 
tai tik pecziais pakrato ir sako 
ka nabagas galėjo daryti kai 
jis tokia gražia meiluže gavo.

Pirmutine Moteriszke ; Pajieszkojimas

SYLVANIA, GA. — Joe M. 
Pate kelis sykius iszbare savo, 
dvideszimts metu dukterį už 
tai kad ji draugauja su tokiais- 
vaikais ir mergaitėmis kurie 
jam nepatinka.

Viena vakara jo duktė Helen 
parėjo apie vidurnakti nuo 
“deito” su savo draugu, “Boy 
Frentu.” Jos tėvas parėjo apie 
antra valanda ir staeziai inejo 
in jos kambari. Jiedu tenai vėl 
susiginezino ir susibarė.

Jo szesziolikos metu vaikas 
Jimmy Pate gulėjo kitame 
kambaryje ir girdėjo kaip jo 
tėvas bariesi su jo sesute. Pas
kui jis iszgirdo szuvi isz revol
verio. Jo sesute atbėgo pas ji ir 
jiedu sėdėjo ant jo lovos kai tė
vas insilauže per duris.

Jis vėl pradėjo savo dukterį 
barti ir paskui, inpykes, iszsi- 
trauke revolveri ir ant smert 
nuszove savo dukterį kai kul
ka pataikė jai staeziai in kak
ta. Po tam jis vaika pasiunta 
paszaukti daktara ir pats nu- 
nesze savo nužudyta dukterį 
ant jos lovos.

Kai policija pribuvo tėvas 
sau ramiai miegojo ant tos lo
vos kur jis buvo savo dukterį 
nužudęs. Jis policijai pasiaisz- 
kino kad jis nenorėjo kad jo 
duktė užsidėtu su tokiais drau
gais ir kad naktimis baladuo- 
tusi ir už tai jis jo nuszove.

Pavogė 95,000 Doleriu
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vogti net dvideszimts metu at
gal ir niekas ji piekados nein- 
tare. Jis dabar atsisakė ir pasi-
trauke isz savo darbo.

Amerikos slapta FBI polici
ja tuoj aus pasiuntė savo žmo
nes tenai ir dabar prasidės ty
rinėjimai, ka tas virszininkas 
su tais pinigais padare ir kaip 
ir ko jis tiek pinigu sau pasisa
vino ir kas nukentejo.

FABRIKANTAI
VISKĄ BRANGINA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet fabrikantai tiek pat lygiai 
ima ir lupa isz visu.

Kai tik Lewisas gavo mainie- 
riams daugiau mokėti, mes sa
kėme kad anglių kompanijos 
taip greitai nusilenke Lewisui 
ir susitaikė su mainieriais, nes 
joms patarė taip daryti plieno 
ir geležies fabrikantai, kurie 
visa pramone Amerikoje savo- 
tiszkai valdo ir tvarko. Dabar 
jau viskas iszeina in virszu ir 
matome kad kaip tik taip ir 
butą.

Naujausi Priežodžiai
— Kur arklius kausto, tai 

galima sakyti, ten da nesiranda 
teksi-kebu.

— Varnas varnui akies ne- 
iszdurs, ha priguli prie tos pa- 
czios partijos.

— Ant galvos vagies kepu
re* dega, bet apsieis ir be ugna- 
gesiu. -

— Kalnas su kalnu nesueis, 
bet žmogus su skolininku vi
sados.

— Kas centu ’ czedina, ta
sai turi turėt daug doleriu.

— Pažint poną galima ant 
aulu ir tai todėl tiek ju vaiksz- 
czioja su pantaplais.

i--
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OF Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU 1

Mrs. Florence A.

Brangus Lietuvi Lietuvai
te! Gyvendamos tremtyje be 
Tėvynės, noriu pasidaeinti per
gyventais inspudsziais su Ame
rikos Lietuviais, todėl taurios 

Į sielos Lietuvi-Lietuve atsiliepk 4 
j šzemiau dedamu adresu tremti-1 
niui Lietuviui ir sutrumpink 
jam ilgos viengunglszko gyve- iį 
nimo dienos: . [■

Petras Aleszkeviczius,
2510 Asembly Gentry, 

Oxford Camp.
Dragahn neis Dannen'berg, ■ 

Germany. '

Ponia,
Quinn isz Brooklyno, yra 
pirmutine moteriszke gauti 
darba kaipo peržiuretoja 
prasikaltėliu New York 
mieste. Szitokie darbai vis 
buvo vyru atliekami, o dabar 
Ponia Florence Quinn stoja 
in ta darba peržiureti ir su
imti ir nubausti prasikaltė
lius. Darbas yra labai sun
kus ir iki sziol buvo manoma 
kad moteriszkei netinkamas, 
bet szita moterele, nusiszyp- 
sodama sako ka vyras gali, 
ta ir asz galiu.

Gera Dovana
Daraktorkai

Pajieszkojimas
Pajieszkau moteria, Lietuve 

ar svetimtaute, katra mylėtu 
ant namino gyvenimo, kad bu
tu gera katalike įr ne mylėtu 
svaiganeziu gėrimu, ne jaunes
ne kaip 56 iki 66 metu amžiaus. 
Asz esu atsakantis žmogus ir 
nemylu gėrimu svaiganeziu. 
Meldžiu atsiszaukte ant szifo 
adreso:

S. .Misukeviczia,
235 S. Allen Ave., i i i »

Donora, Pa.

•Geras Apsigynimas Nuo Karszczio

Visi mes žinome ir ki
tiems patariame kaip ge
riausiai galima nuo karsz
czio apsiginti ar pabėgti: 
Vieni sako kad reikia va
žiuoti in pamares, kiti pata
ria bėgti in kalnus, da kiti 
sako geriausia vieta namie, 
da kiti randa palengvinimą 
prie baro; vieni tik sau pavė
syje tupi ir prakaito szluos- 
tesi, kiti szoka in vandeni 
maudytis; vieni sako kad 
vienas ar kitas stiklelis gero 
sznapso apmarina žmogų ir 
jis karszczio ne jau ežia, kiti 
sako kad reikia kelis alus 
iszmauti ir viską būva gerai; 
vieni sako kad reikia kelis 
stiklelius kadugiu degtines,

ginęs iszmaukti. kiti sako 
kad tiek pat romo stikleliu 
reikia iszmesti, o da kiti in 
krupniką tiki, ypacz del 
pusrycziu.

Bet szita gražiai szypso- 
janti slauge, Virginia Mc
Cormick in Szventos Ag- 

|. nieszkos ligonine, Baltimo
re j e, iszrado kaip geriausiai 
nuo to karszczio apginti szi- 
tus ketveriopukus. Ji pasi
ėmus laistykla, livera laisto 
tuos vaikuczius kaip mamy
te laisto savo kvietkas darže
lyje. Szitie ketveriopukai už
gimė ana Gruodžio menesi, 
Ponams Mr. ir Mrs. Charles
Henn-

Dede — Kokia dovana ke
tini pirkti savo daraktorkai 
ant Kalėdų, užklausė mažo 
Jonuko? į

Jonukas — Ji man kalbėjo J 
kad labai myli vaikus, todėl ; 
pasimeisiu in Kalėdų Dedu- « 
ka, kad jei nusiustu garni su 
maža beibuke! Kada garnys 
atnesz mažiuleli, padėsiu 
szale jo kortele su paraszu: 
“Nuo tavo mylimo moki
nio. ’ ’

Kunigas Žinojo Ka 
Daro

Tūlam mažam miestelyje 
randasi bažnytėlė kurioje 
randasi puikus paveikslas 
altoriuje. Vienas žmogus su
tikės kita, taip kalba:

— Stebėtina kad laike 
szliubo, kunigas taji pa
veikslą vis uždengia, kad 
jaunavedžiai ji negalėtu ma
tyt. .

— O tai del ko taip daro?
— Nes ant tojo paveiks

lo randasi szitokis paraszas: 
“Dieve, atleisk jiems, nes 
nežino ka daro!”

SKAITYKIT
“SAULE”

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik» 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams > $5.00 
Kitose Viėszpatys- 
tese $6.00. Užraszantl 
reikia drauge ir pre-Į 
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke,

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.




