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Visi Suvaržymai Panaikinti
Isz Amerikos
UNIJOS PRIESZ

VALDŽIA
i ______

WASHINGTON, D. C. — 
.Unijų vadai staeziai yra nusi
statė priesz valdžios insaky- 
mus isztirti ir prižiūrėti kad 
nebutu Komunistu valdžios ar 
unijos augsztose vietose.

Kiekvienas vadas turi pri
siekti kad jis ne yra Komunis
tas ir nieko bendra neturi su 
Komunistu Partija.

Darbininku uniju vadai bai
siai prieszinasi priesz szita in- 
statyma ir sako kad jie nepasi
duos Amerikos valdžiai. Plie
no darbininku unijos vadai bu
vo pirmutiniai pasiprieszinti. 
Jiems in talka stoja Elektros 
darbininku unijos vadai ir 
mainieriu unijos vadai su savo 
bosu John Lewisu.

Automobiliu unijos vadai 
pareiszkia kad jie sutinka pri
imti ta prisieka ir pasisakyti 
ar jie turi ka bendra su Komu
nistais ar ne. Telefono darbi
ninku unijos vadai sutinka pri
imti ta prisieka.

Tikimasi kad dauguma uni
ju sutiks ir nieko nesakys apie 
ta instatyma, nes jos nesibijo 
jokiu tardymu, bet tie vadai 
kurie linksta prie Komunistu, 
ar yra staeziai j u apmokami, 
nenorės pasiduoti.

Visi iries žinome kad John 
Lewisas, mainieriu bosas yra 
priesz Komunistus ir priesz vi
sa tai kas Komunizmu atsirūgs
ta, bet, jis tuo paežiu kartu yra 
prieszingas Amerikos valdžiai, 
ir už tai, dabar stoja in eiles tu 
kurie remia Komunistus.

EROPLANO
NELAIME

JENNINGS, LA. — Szesii 
isz szeimynos žuvo, kai mažas 
eroplanas nukrito per audra 
netoli nuo Kinder, La. Visi va
žiavo in giminaiezio szermenis, 
kai nelaime atsitiko. Jie va
žiavo in Kilgore, Texas, kai au
dra isztiko juos.

Žuvusuju vardai: Mr. ir Mrs. 
Floyd Walker, j u dvi mažos 
dukreles, ir ponios tėvas ir mo
tina taipgi Mr. ir Mrs. J. D. 
Green. Visi buvo isz Jennings 
miesto.

Sunku pasakyti kaip szita 
nelaime atsitiko, bet yra spėja
ma kad j u eroplanas pakliuvo 
in audra, kuri ta maža eropla- 
na sudaužė.

Tautu San jungos nariai 
retai kada sutinka ar susitai
ko, bet ant vieno klausimo 
visi vienbalsiai sutiko; tai 
buvo ant naujos vieliavos, 
kuri atstovauja ta Tautu 
San junga. Czia keli delega

tai laiko nauja vieliava ir ki
tiems rodo. Tautu Sanjunga 
neprieme ir nepatvirtino szi- 
tos naujos vieliavos naudoji
mą, bet tikimasi kad per sei
mą ar susirinkimą visi at
stovai sutiks ir priims.

MILŽIMSZKAS
EROPLANAS

dojo, dabar prisipažinsta kad 
visi tie pinigai buvo gerai su- 
vartuoti ant szito eroplano.

Dvieju Szimtu Tonu LAIVAS SU KVIE- 
Eroplanas Pakilo Ir CZIAIS PLAUKIA IN

Skrido Viena Myle EUROPA

— Tasai yra dideliu kvai
liu, jeigu ka dažino ir mano kad 
jau viską žino.

— Mylėk savo paezia kaip 
duszia, bet kratyk tankiai kaip 
gruszia.

LONG BEACH, CALIF. — 
Didžiausias ir sunkiausias ero
planas ant viso svieto, buvo pa
sekmingai pastatytas. Jis paki
lo nuo vandenio ir skrido apie 
viena myle virsz bangu. Da jis 
galutinai neužbaigtas, bet jau 
galima matyti kad ir kiti tokie 
eroplanai bus statomi ir skris 
tukstancius myliu, veždami 
taipgi tukstanezius tonu tavo- 
ro ar sprogstaneziu bombų.

Howard Hughes, kuris stato 
szitokius eroplanus sako kad 
czia tik pradžia ir tin pamegi- 
nimas. Tas eroplanas musu val
džiai kasztavo $25,000,000 ir 
buvo manoma ji prirengti per 
kara, kad jis užimtu laivu vieta 
vežti tavora in Europa. Szitas 
Howard Hughes taip pat pa- 
aiszkina kad jo fabrikuose jau 
dabar yra daroma ir gamina
ma sprogstanezios bombos ku
rios lėks tukstanezius myliu be 
jokio eroplano ir nereikes kad 
žmogus jas in kuria vieta tai
kintu.

Daug mokslincziu iki sziol 
sake kad toks sunkus eropla
nas niekados nepakils nuo že
mes ar nuo mariu. Dabar visi 
sutinka kad ir sunkesni eropla
nai gali pakilti ir skristi padan
gėse.

Ant szito eroplano septyni 
szimtai žmonių gali važiuoti ir 
tuo paežiu kartu tas eroplanas 
gali kelis tukstanezius svaru 
tavoro vežti. Jis yra 219 pėdu 
ilgumo ir yra nuo sparno ligi 
sparno 320 pėdu.

Kongresmonai, kurie pir
miau kaltino Howard Hughes 

i kad jis valdžios pinigus isznau-

PHILADELPHIA, PA. —
Philadelphijos Uoste jau pra
dėtas darbas pilti kvieczius ir 
javus in S. S. Julian Poydras 
laiva, kuris plaukia isz uosto 
Ketverge ryta. Laivas dabar 
Port Richmond uoste.

Tai pirmutinis toks laivas 
plaukia pas Europos badau j an- 
czius nuo to laiko kada Prezi
dentas Trumanas paskyrė 
Charles Luckman kaipo virszi- 
ninku koiiiisijos taupinti javus 
del Europos badaujaneziu.

Philadelphijos miestas yra 
pasižadejes iszsiunsti penkis 
milijonus buszeliu kviecziu. Ir 
kiti miestai, kurie turi uostus 
rengia taip pat milijonus bu
szeliu kviecziu, rugiu ir kitu 
javu Europos žmonėms.

Vajus dabar eina sutaupinti 
szimta milijonu buszeliu kvie
cziu. Kai Kongresas pradės sa
vo posėdžius, galima tikėtis 
kad mes vis daugiau iszgirsime 
apie taupinima visokio maisto.

Dauguma žmonių savano
riais prisideda prie szito va
jaus ir taupina, mažiau perka. 
Bet to neužteks. Reikes daug 
daugiau taupinti.

Ir kas mums Amerikiecziamš 
svarbiau, tai yra kad viskas 
czia da labiau nepabrangtu kai 
visi ims viską vežti in Europa. 
Už tai Kongresas turės nusta
tyti kokia nors tvakra ir kaip 
nors suvaldyti tuos kurie nori 
pasipiniguoti isz kitu žmonių 
labdarystes.

— Tasai, kuris mano kad 
viską žino, netrukus persitikri- 

I na, kad mažai žino.

KOMUNISTAI
PHILADELPHIJOJE

PHILADELPHIA, PA. — 
Kai Kongreso paskirta komisi
ja buvo pasirengus patikrinti 
ar visi musu loszikai, aktoriai, 
Hollywood mieste yra geri ir 
isztikimi piliecziai, ir dasižino- 
ti ar kurie isz ju užsideda su 
Komunistais, tai buvo suszauk- 
tas milžiniszkas susirinkimas 
Philadelphijoje, per kuri susi
rinkusieji parode savo nepasi
tenkinimą ir pasiprieszinima, 
sakydami kad tai ne Ameriko- 
niszka taip žmones tardyti ir 
intarineti.

Teisėjas Guy K. Bard pa- 
reiszke kad visas miestas ir visi 

I

miesto gyventojai negali už
drausti tiems Komnuistu drau
gams laikyti susirinkimą.

Deszimts losziku isz Holly
wood atvažiavo su prakalbomis 
pareikszti kodėl jie dabar 
priesz visa Amerikos Kongresą 
nusistatė.

Kiti teisėjai tuoj aus szoko m 
szitas pesztynes ir pareiszke 
kad miestas turi teise uždraus
ti tokim susirinkimui.

Pargryžusieji kareiviai, kai 
Žydai, taip ir Katalikai tuo- 
jaus pareiszke savo nepasiten
kinimą ir iszkilo mieste tikros 
pesztynes.

Tie loszikai kurie nenori pri
siekti kad jie nieko bendra ne
turi su Komunistais yra remia
mi darbininku unijos partijos 
kuri pasivadina save kaipo Po
litinio Veikimo Komitetas, 
PAG.

Pargryžiusiu kareiviu vadai 
staeziai pasakė visiems teisė
jams kad jie tyczia eis in ta su
sirinkimą sukelti buntus ir ler- 
ma kad suardytu ta susirinki
mą.

Tas pats teisėjas Bard, vė
liau prisipažino kad jis kalbėjo 
kaipo paprastas žmogus, pilie-
tis, o ne kaipo teisėjas kai jis 
pareiszke kad tiems Komunistu 
draugams negalima uždrausti 
laikyti savo mitinga. Jis pasi
teisino, sakydamas kad Ameri
kos krasztas yra laisves szalis 
ir kad czia valia ir Komunis
tams savo kvailystes vieszai 
iszsireikszti.

Tie loszikai, kurie kaip di
džiausi ponai gyvena Holly
wood mieste dabar szidinasi isz 
musu Kongreso ir isz musu
valdžios. Jeigu taip sau pa
prastas žmogus nors pusiau 
tiek pasiprieszintu, jis atsidur
tu kamaroje, kalėjime, bet už 
tai kad jie visi yra milijonieriai 
jie.gali isz musu valdžios in- 
statymu juoktis ir szidintis.

— Daugelis žmonių mano, 
kad geriaus yra imti negu lauk
ti pakol kas duos.

— Motere daug verkia ka
da jos vyras numirszta, bet mi
rusi vyra greitai užmirszta.

Unijos Prieszi
nasi V aidžios

Instatymams
Suvaržymai Ant Cukraus Ir 
Paskolų Panaikinti, Vėl Viskas 
Pabrangs; Sukilimai Mieste 
Philadelphia, Teisėjai Stoja Už 
Komunistus; Žemes Drebėjimas 

Peruvoje 50 Žmones Žuvo
WASHINGTON, D, C. — Visi suvaržymai 

dabar yra panaikinti, kompanijos gales dabar 
imti ir lupti kiek tik norės už cukru, ir tie kurie 
skolina pinigus, gales imti koki nuoszimti jie 
norės.

Nors Prezidentas visus nori nuraminti ir pa- 
aiszkina, kad nieko blogo nebus, jeigu žmo
nes protingai pasielgs ir nepirks daugiau negu 
jiems reikia ir nesiskolins pinigu jeigu nebus tik
ro reikalo. Bet, žinodami žmonių būda, mes 
jau dabar galime pasakyti, kad nieko pana- 
szaus nebus! Gaspadines pirksis kiek tik ga
les cukraus, o kompanijos ir kiti ims, lups 
kiek tik gales. Tas pats bus ir su paskolomis.

Eina gandai kad kai Kongresas susirinks 
Lapkriczio (Nov.) septyniolikta, Prezidentas 
Trumanas praszys kad Kongresas vėl viską su-
varžintu ir prižiūrėtu.

Czia matyti kad Prezidentas Trumanas su vi
sais Demokratais ne tiek rūpinasi žmonių gero
ve kiek su rinkimais. Jis ir visi jo palydovai 
ir sėbrai nori visiems žmonėms pasigerinti priesz 
rinkimus, paskui visa beda užversti ant Kon
greso.

Kompanijos ir didesni sztorai dabar tikisi
kad visi žmone ims visko daugiau pirktis ant isz- 
mokesezio, nes nereikes tiek daug duoti ant 
rankos. O kai tik visi ims daugiau visko pirktis, 
tąi viskas labiau pabrangs!

Žmones vis daugiau ir daugiau perka ant isz- 

mokesezio. Per sziuos metus, žmones pirko
si ant iszmokesczio daugiau negu $170,000,000 
ant menesio. O prie szito baisaus biznio, rei-

i (Tasa Ant 4 Puslapio)

18 ŽUVO ALASKOJE
EROPLANO

NELAIMĖJE

KETCHIKAN, ALASKA. — 
Didelis ir greitas eroplanas su
dužo in kalnus Alaskoje. Ana 
syki mes r'aszeme kad tas ero
planas dingo ir nebuvo galima 
jo surasti. Dabar ji surado ir 
dažino j o kad visi ant to eropla
no žuvo. Ant to eroplano br 
asztuoniolika žmonių.

Szitas keturiu inžinu eropia 
nas pataikė in dideli kaina ir 
sudužo. Kalnas, in kuri jis su
dužo yra Mount Tamgas, 3,600 
pėdu augsztumo.

Kai jieszkotojai surado ero- 
plana nebuvo jokio ženklo apie 
ji kad nors vienas keleivis bu
tu iszlikes gyvas toje nelaimė
je.

Lakūnas Wesley Monsen pir
miausiai užtiko szita nukritusi 
ir sudužusi eroplana ir jis pra- 
nesze kad visi buvo užmuszti.

Vairuotojas Alf. N. Monsen 
kuris ta eroplana vairavo buvo 
labai patyręs ir gerai ta krasz- 
ta žinojo, ir vaiske nuo 1932 
metu eroplanus vairavo.

Sudužęs eroplanas buvo tik 
du szimtu pėdu nuo virszunes 
kalno ir tik szeszios mylios nuo 
vietos kur butu buvę galima 
nusileisti.

Lakūnas Monsen savo ero
plana vairavo su intaisais ero- 
plane, nes miglos ir ūkanos bu
vo tokios tirsztos kad jis niekoi 
negalėjo matyti.

Eroplanu kompanijos virszi- 
ninkai dabar tyrinėje ir sten
giasi dažinotį kaip ir kodėl 
szita nelaime atsitiko, nes ero
planas buvo gana didelis, ir ją 
keturi inžinai buvo gana galin
gi daug augszcziau skristi, kati 
ta kaina visai aplenkus. ,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
darys, 'jeigu niekada nemate 
savo tėvus taip darant. Sziąis 
laikais pirma vaika supažindi
na su stikleliu guzutes arba 
keiksmais, o paskui mokina po
teriu. Vaikas, kuris isz pat pir-Musu valdininkai visa tai ge

rai žino; jie daug daugiau žino,Įmuju dienu neingauna tikėjimo 
bet mums nei nevapteleja, už'dvasios, turės suklysti!
tai kad jiems partija labiau ru- j Antra klaida:
pi, negu Amerika. t - '

Tie kurie mums sako kad, 
Komunistas gali būti ir geras : 
Amerikos pilietis, nežino ka jie i 
sznėka! Gal jie niekados negir-’; 
dėjo ir neskhite prisieka kulia 
kiekvienas Komunistas turi 
pridaryti pirm negu jis būva 
priimtas in Komunistu partija. 
Sztai ta prisieka, kuria mes žo
dis in žodi iszememe isz Komu
nistu Partijos vadovėlio-

“Asz dabar imu savo vieta 
in Komunistu Partijos eiles, 
stoju in darbininku partija. 
Asz pasižadu neapleisti jokios 
progos darbuotis del suvieniji
mo visu darbininku in kariszką 
pasiprieszinima Faszizmui ir 
karui. Asz pasižadu darbuotis 
linijose, fabrikuose ir tarp be
darbiu, ir pasižadu Vesti tame 
kovojime už darbininkus. Asz, 
isztikimai ir isZkilmingai pasi
žadu kovoti už Juoduku, negru 
teises, ir priesz visokias valdi
ninku melagystės. Asz pasiža
du stoti su savo broliais in eiles, 
ginti Sovietu Unija. Asz pasi
žadu nuolatos ginti ir stoti už 
Lenino nusistatymą del Komu
nistu Partijos, nes Lenini 
mokslas ir nusistatymas yra 
vienintelis būdas per kuri So
vietu Unija, Komunistu Parti
ja nugalės Sujungtąsias Valsti
jas, Amerika. ’ ’

: — Per didelis 
vaiku glamonėjimas. Czia dau
giausia kaltos motinos. Jos sa
vo motiniszka meile tankiai pe- 
rauksztina. Pataikaudami, mes 
silpniname vaiko valia; žmo
gus bė valios tvirtumo pasi
duos visiems savo geiduliams, 
tiesusi valdys ir vėliaus susi
lauks daugybes nelaimiu.

Treezioji klaida: Neprižiure- 
jimąs su kuom vaikai draugau
ja. Priežodis sako: “Su kokiu 
užsiduodi, tokiu pastoji.” Kiek 
galima, vaikus reikia szalinti 
nuo blogu draugu. Ypatingai 
sziandien tėvai turi suprasti 
kai jauniems yra kenksmingi 
naujausi szokiai kurie veda 
prie isztvirkimo ir net sunkiu 
ligų, trankymasis su automobi
liais po visokes “rodhauzes” 
ir girias, kur nakezia atsibuvi- 

. neja visokios ' “partyh” ir da 
; biauriau.

Žodžiu, sziandien tėvai ture- 
i tu daugiau atkreipti atydos ant 

vaiku dvasios o ne ant kūno pa
geidimu'. Jai vaikai buS tikin
ti, dievobaimingi ir darbsztus, 
tada jie tėvu klausys ir nepa- 
niekines juos.

Taigi, labai yra svarbu, kad 
vaikai sziandieniniuose laikuo
se, kada isztvirkimas seka pas
kui juos visur, butu geriau auk
lėti ne tik savo teveliu namuo
se, bet ir mokyklose, kurioms 
tėvai juos pavaduoja.

WASHINGTON D C lies Baltasis.Namas tapo ir beveik puse valstijų jau pa- 
’ | viduriu kito didžiulio rato, nes siuntė stovylas.

i miesto tpritorija ineme apie 70 Kapitelio bazilika su gink- 
ketviftainiu ntyliul * duotos laisves stovyla kila 307 

WASHINGTON', t). C._  j Miestas labai pavaliai vyste- pėdas in virsziu.
Amerikos sostapyle ' randasi si. Svecziai mėgo iszjuokti Baltasis Namas, prezidento 
ant Potamac upes, pakranezio,'neszvarias ulyczias ir sugriu- buviene, stovi Pennsylvanijos 
tarpe Maryland ir Virginijos vusius namelius. Per daugeli gatvėje, prie 16-tos gatves, 
valstijų kalnu, apie szimta my- metu Pennsylvanijos ulyczia, Sziandien stovi kai buvo Wa
lin tolumo nuo Chesapeake in-1 M ashingtone svarbiausia ui y -| shingtono iszplianuotas ir per- 
lankos, ir 185 mylios nuo 
lantikio mariu.

Pat pradžioje Amerikos tau- 
tiszko gyvenimo, neturėjome' 
pastovios vietos valdžiai. Kon
gresas susirinko net devynuo-

MIESTAS

At- czia, buvo plati, dumbliuota ir taisytas po Britu arba Augliu 
, iiėszvari ulyczia. užpuolimu 1814 metuose. Yra 

dvieju lubu namas su puikioms 
I Tik po pabaiga Namines ka- žemėms ir fontanais.
' res, Washingtonas pradėjo in-i Baltojo Namo kai kurie kam- 
gyti L’Enant iszplianuota for-j bariai, ypatingai rytu kaniba

le inVairuose vietose/ Ir’buvo'ina- Kalliai vanduo ris kur i
sunkus dalykas nuspręsti kur ’ nuleistas, klampynai isztusz- p 
insteigti tautiszka sosi 
Kiekviena isz trylikos origina- 
liszku, tikru valstijų pageida
vo savo teritorijoj turėti susta- 
pyle. Bet, Washingtonas pa
tarė imti dali žemes, kr.ri sau 
atsiskirai stovėtu. Galu gale, 
nutarta tam tikslui naudoti že
me arti Potomac upes ir kuri 
žeme tapo Columbia teritorija 
ir vėliaus, musu dienoms pa
mainyta in District of Colum
bia. Bet pati sostapyle emc 
varda pirmojo Suv. Valstijų 
prezidento.

tapyle tinti ir naujos ulyczias, gatves

Kaip skauda tėvams szirdi, 
kada mirszta ju kūdikis! Jie ji 
taip mylėjo, jame mate savo 
senatvės paguoda, parama, o 
dabar reikia ji užkasti žemele- įje. Bet argi ne skaudžiau, kada 
ju vaikelis nors kunu gyvas, 
bet duszia yra numiręs, ir eina 
in pražūti?

Sztai vaikai, vos paaugia, 
jau neklauso savo tėvu, juos 
paniekina, ju patarimus iszjuo- 
jkia, o net kartais ir apdaužo. 
Ar tacla tėvui ar motinai szir- 

, dis ne skauda? Juk rodos, taip 
isz pat mažens jais rūpinasi, 
taip auklėjo, viskuom aprūpi
no, o dabar tokia permaina, to
kis atsimokejimas. Tiesiog ne
galima ne suprasti. Kas tame 
kaltas, ar tėvai ar vaikai? Ga
lima sakyti, kad pirma kalti 
tėvai. Tėvai, szeimynos galva, 
szeimynos vieszpacziai. Juos 
bažnyczia sujungė Sakramentu 
rysziu, suteikė palaiminima, 
kad laimingai gyvendami, tin
kamai auklėtu savo vaikus. Ju 
vienatine rūpestis, tai vaiku 
laime. Jie trokszta susilaukti 
ramios senatvės isz vaiku para
mos ir pagiiodoihes. O ar to su
silaukė nuo savo vaiku? Ne. 
Vietoje linkšmaus ramumo, ju 
žilas blakstienas aszaros ėda.

Stiprėjant vaikui fiziniai, 
stiprėja ir jo proto pajiegos, 
ypacz jo duszia. Vaikas pama
tęs klūpojanti savo tęva, kita 
karta, žiūrėk, jau ir jisai pana- 
sziai daro, atsiklaupia szale te- 
voXO kaip jisai pamėgs klūpoti 
kaį jis supras ka tas klupo ji- 
ma;s reiszkia! Taigi, tėvai turi 
vaikams duoti gera paveizdi. 
Bet ant nelaimes daugelis tėvu 
sziandien visai nesimeldžia.

Dabar jau ' vėl eina visokie 
vajai surinkti pinigu, drabu
žiu ir maisto Lietuviams bena
miams, kurie yra isžblaszky t i 
po visa Europa. Tokis darbas 
yra geras ir pagirtinas. Bet, 
szitas darbas 'butu daug pasek- 
mingesnis ir žmones daug dau
giau duotu, jeigu jie tikrai ži
notu kaip ta komisija veikia, 
kaip dirba ir kas svarbiausia, 
kiek visi tie darbininkai ir va
dai gauna ar ima algos už savo 
ta neva-mielaszirdystes darba. 
Kai valdžios UNRRA davė pi
nigus, tai niekam nebuvo gal
voj kiek kas gavo už savo dar
bą. Bet, dabar kai tie pinigai 
turi pareiti isz 'žmonių kisze- 
niaus, tai tie žmones nori daug 
daugiau žinoti: “Kur tie ju pi
nigai eina ir kas su jais daro
ma?”

Buvusia prezidentas Jurgis 
Washingtonas pavede sostapy-i 
le iszdaryma arlba iszplianavi- 
ma Francuzui, civiliskui inžin
ieriui, Mayorui Peter Charles 
L’Enfant, kuris tarnavo Wash
ingtono armijoj. Prancūzas 
pradėjo savo milžiniszka dar
bą. Jis plianavo pastatyti pui
ku miestą isz giriu ir klapynu. 
Kiti valdžios patarėjai ir vedė
jai ji ant juoko pastate. Ir tik 
su Jurgio Washingtono pagel
ta szis biėd’nas žmogus galėjo 
sziek tiek vykdinti savo plia- 
nus.

L’Enant nutarė vartoti Capi
tol Hill viduriu miesto centru. 
Jis ketino taip sutvarkyti mies
tą, kad visos prasidėtu nuo 
szios vietos. Ir ulyczias, gat
ves jis užvardino visu valstijų 
vardais.

Miestas vystėsi kaip L’En- 
arit plianavo, tik rato pietine 
dalis neiszsivyste ir sziandien 
Washingtone tik dalis ulycziu, 
gatvių prasideda nuo Capitol

Viesulos Ir Tvanas

Paaugus vaikui, motina prie 
variu verezia klauptis ir moky
tis poteriu, bet kaip vaikas tai

Mažas Girardville, Pa., mies
telis, augliu kasyklų kalnuose 
duoda labai gera ir gražu pa
vyzdi kitiems miestams ir 
miesteliams. Czia gyventojai 
susivienijo ir bendra frunta 
pastate ir per savo vienybe ir 
dai'bsztuma parūpino kad dide
les mainos, kasyklos vėl atsi
darė. Ir paskui vis to nebuvo 
gana; per tu žmonių pastangas 
buvo investas naujas fabrikas, 
kuris duos darbus ne vien tik 
merginoms ir moterims, bet ir 
vyrams.

Ne taip seniai szitoki mieste
liai nenorėjo fabriku ir staeziai 
uždraudė fabrikantams atida
ryti fabrikus, nes jie tikėjosi 
kad vien tik mainos, kasyklos 
yra reikalingos.

Ir kiti tokie miesteliai gali 
pasimokinti ir pamatyti kas 
yra galima nuveikti, jeigu visi 
isz vien dirbs' ir darbuosis del 
savo miestelio geroves.

investos. Tukstancziai medžiu j 
pasodinta, parkucziai pradėti, 1 
visokį augalai isz visu pasaulio j 
daliu pasodinti. Ir tuoj gyveu- ■ 
toju skaiczius žymiai pradėjo 
kilti, kad nors nebuvo dideliu 
iszdirbyscziu. Sziandien Wash
ingtonas turi apie 486,809 gy
ventoju. Czionais gyvena žmo
nes isz kiekvienos valstijos be
veik isz kiekvienos szalies pa
saulyje.

Platus Potomac Mall nuo 
Baltuojo Namo iki Kapitoliaus 
primina seno pasaulio sostapy- 
liu bulvarus. Visur matyt pui
kios triobos, visur puikus me
džiai, parkai, paminkliai ir 
stovylos.

Washington Monument (pa
minklas) yra 558 pėdu augsz- 
czio. Viduryje, įnvairu organi
zacijų, ir net isz svetimu szaliu. 
Isz Graikijos pasiusta blokas 
isz Parthenos griuvesu, isz 
Szveicarijos pasiusta Alexan
drian Knygino blokas ir kitas 
isz Apoleono kapo isz St. He
lena.

Garsusis Lincoln Memorial 
isz balto marmoro pastatytas 
formoje Graikiszko diėvnamio.
f:

Kuomet Lincolnas mirė, tik 36 
valstijos prigulėjo prie Unijos, 
ir szitas paminklas turi 36 Jo- 
niszkus koliumnus. Vidurej 
svetinėj stovi Lincolno stovyla. 
Pietinėje svetainėje iszstatyta 
Lincolno Gettysburg prakalba, 
ir sziarnieje svetainėje jo isz- 
ventinimo kalba.

Pennsylyanija gatve, ulyczia 
miesto didžiausia gatve, pa- 
puoszta suvisokioms stovyloms 
ir invairias paminklais. Priesz 
Capitol Hill stovi Taikos Pa
minklas paszvenstas Naminio 
Karo žuvusiems. Ir apart sto- 
vylu Franklino, Washingtono 
ir Lincolno, matome Svetim- 
taueziams pastatytas stovylas. 
Jie irgi prisidėjo prie “Ameri
kos pastatymo,”

Viesulos, vėtros ir baisus 
lietus baisiai daug bledies 
padare Floridoje. Szitas 
žmogus, pienius darbininkas 
nepaiso kad vietose vanduo 
virsz keliu. Jis važinėja pie
ną ir nesza žmonėms, nors 
vietose jis turi briste bristi 
per vandeni. Vietros ir vie 
sulos du sykiu in viena me
nesi apsupo Floridos mies
tus.

• inyyksta prezidento 
priėmimai, atdarus publikai.

Tautiszkas Muzejus (Natio
nal Museum) su dailės ir vam- 
tos daigtais stovi netoli garsius 
Smithsonian insteigos. Czia 
randasi sziausines Amerikos ir 
Mėksikos Indijonu rinkliavos. 
Tautiszkos Dailės Galerija 
(National Gallery of Art) ir 
Corcoran Galerija (Corcoran 
Art Gallery) turi, 
brangias rinklavas.

garsias ir 
Washing

tone yra palaidotas su gal'be isz 
Pirmos S vietines Kares “Neži- 
ndnias Kareivis:” Kongresi
nis Knyginas stovi ant Capitol 
Hill, didelis granitinis namas, 
kuris užima net net tris akrus 
žemes, ir turi viena isz pasaulio 
didžiausiu knygų rinkliavų. 
Per visa knygina yra puikiau
sios sienos dekoracijos. Czio
nais yra \ visokiu sym'boliszku 
stovylu, kurios paszenstas mok 
slo ir laisvųjų mokslu dirvoms. 
Sienos, lubos ir koridoriai pui
kiai papuoszta.

Washingtone randasi val
džios visi departmental ir biu
rai. Tarpo puikiausiu triobu 
pastatytas ir panaszius in Mi
nervos dievami Atlienoj; ‘Gry
nu Pinigu’ kambarys ant pir
mu lubu, turi ant parodos viso
kiu pinigu kuriu verte dasiėki 
milijoną doleriu, vienas isz 
brangiausiai pastatytu kamba
riu pasaulyje. Patent Ofisas 
užima dviejus blokus. Turi 
modeliu muzeju, kuris užima 
keturias svetaines ir parodo su- 
virsz 500,000 Amerikoniszku ir 
svetimu iszradimu.

Valdžios Spaustuve didžiau
sia visame pasaulyje spaustu
ve. Tik per spaustuve ima dvi 

i valandas.
■ Valstybes, Kares ir Laivyno 

užima didele trieba netoli Bal
1 tojo Namo. Czionais yra pui 

kus priėmimo kambarys kur 
Valstybes Sekretorius priima 
svetimus ambasadorius ir at
stovus. Suv. Valstijų didžioji

Kapitoliaus Narnas yra vie
nas iszpasaulio puikiausiu trio- 
bu. Yra pastatytas ant kalne
lio ir nuo czia matyti visas 
miestas, Potamac upe ir toli
mus kalnai. Atstovu namas 
yra didžiausias instatymu Da- 
vystinis kambarys visame pa
saulyje, 139 pėdu ilgio, 93 pėdu 
ploczio ir 30 pėdu augszczio. 
Suv. Valstijų Senatas ir Suv. 
Valstijų Augszcziausia Teis
mas irgi sėdi sziuose kamba- 
ruose.

Rotunda kur naujas prezi
dentas buna Inauguruotas, yra 
didžiule cirkuTarlszka svetaine 
su isztoriszkaįs pieszinais . ant 
sienų ir czia visi prezidentai in- 
auguruoti. 1

Isz Rotundos durys, veda in 
National Statuary Hall, kuri 
svetaine buvo Atstovu namas. 
Kiekviena valstija pakviesta 
pasiusti dviejas stovylas dvie
ju valstijos garsiausiu piliecziu

Svecziuojasi

antspauda laikyta sziojenia- , 
moję.

Natūralizacijos ir Immigra- 
cijos Biurai d vie jos valdžios 
biurai su kuriais immigraitai 
daugiausia susidarė, randasi 
valdiszkame name netoli Bal
tojo Namo, su keliais kitais 
biurais ir ofisais Darbo Sekre
toriaus.

Tarpe kitu garsiųjų namu 
yra Memorial Continental Hali 
moterų aukomis pastatyta at- 
mineziai revolucijos kares ka
reiviams ir aficieriams. Pan- 
American Union pastatyta au
koms 21 Amerikos szaliu. U- A. 
Naval Observatory su 26 coliu 
teleskopu. Union stotis kur isz 
visur traukiniai atvažiuoja ir
gi yra puikus namas. 50,000 
vyru gali stovėti ant pasažieri- 
nio kelio, 760 pėdu ilgio.

Czionais svetimas pasiunti
nybes turi savotiszkus namus.

Atvykusiam in Washingto- 
na pirmu kartu, Amerikos sos- 
tapyle atrodo ypatingai ramus 
miestas. Nėra industrijuniu 
instegu ir visa 'biznio dalis su
dėta vienoj vietoj. Tik anksti 
ryte ir vakare gatves prigrūs
tos, kuomet valdžios darbinin
kai vyksta in dailba ir isz dar
bą ir isz darbo namo.

Washington miestas turi 
ypatinga valdžia. Miestą val
do trys komisijonieriai; 
prezidento p a s k i r t i. Ki
tus miesto valdininkus paski
ria komisijonieriai skyrius. 
Washingtonas yra vienintelis 
miestas Suv. Valstijose, kur 
žmones negali save valdyti, nes 
czia Presidentas ir Kongresas 
valdo miestą.

Ponas Diek Kloorsterman, 
septynios deszimtys dvieju 
.metu žmogelis atvažiavo in 
Amerika, in Kalamazoo, 
Mich., pasisvecziuoti su savo 
sunumi, kurio jis nebuvo 
mates per dvideszimts-devy- 
nis metus. Jis yra ūkininkas 
isz Walcheren Salos, Hollan- 
dija.

Lietuvos Partizanai 
Karžygiszkai 

Kovoja

jam pagalbon. Pasiūlė, kad So
vietu dalinys-eitu pirmyn, o jis 
(partizanu vadas) su savo dali
niu eis isz kitos puses. Kai tik 
pajudėjo Sovietu dalinys, Lie
tuviu partizanu vadas su savo 
vyrais atidengė ugni ir Sovietu 
dalini sulikvidavo. Partizanai 
auku neturėjo.”

Lietuvoje partizanai dabar 
veikia mažom grupėm. Jie už
puldinėja NKVD; baudžia par
sidavėlius Bolsze vikams; už
puldinėja kalėjimus ir iszlais- 
vina arcsztuctus; puola trauki
niu esalonus, kuriais gabenami 
deportuojami in Sibirija ir juos 
iszgelbsti. Partizanai kovoja su 
Bolszeviku agentais ir sznipais. 
Ju tikslas: iszgelbeti gerus Lie
tuvius nuo Bolszeviku perse
kiojime, ūkininkus nuo okupa
cines valdžios apipleszimo ne- 
žmoniszkomis pyliavomis, že
mes ūki, nuo Kolchozu ir kai
mą, nuo Rusu kolonistu. Ju su
kis “Lauk isz Szventosios Lie- 

. tuvos, kruvinasis okupantes!”

:: JUOKAI :: 
Žydas Pas Slidžia

Tūlas Žydelis negalėdamas 
suslaukt nusprendimo sūdo 
kokiam tai teisme sude, eina 
pas sudžia ir kalba:

— Pcrpraszau pono su
džiaus, ka turi prieszais ma
ne, kad daug mažesnius teis
mus nusprendi, o mano taip 
svarbu visados atmeti ir ne
užbaigi?

Sudžia — Ba jus Žydai nu- 
žudet Kristui

— Ai vai! Nu, Jis pats
!sau kaltas! Paszauke Žyde

lis. Jeigu Jisai butu apelia
vęs in augsztesni suda, tai 
taip ilgai butu lyg sziai die
nai gyvenęs. Kodėl neape
liavo?

Po tokiam kalbėjimui, su
džia nusprendė teismą ant 
rytojaus, ir Žydelis buvo už- 
ganadintas. 4

Geras Priežastis
Alekas — Vincai, kodėl 

moteres pravarde persimai
no po apsivyravimui?

Vincas — Todėl, jog kol 
motere da yra mergina tai 
nei viena neturi gero vardo!
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NEW YORK. — Pavergtojoj 
tėvynėj musu tautos pasiprie- 
szinimas ir partizenu kovos 
anaiptol nemažėja. Pasirinko 
žūtbūtine kova priesz okupan
tu ir ja tęsia. Partizanu veiks
mai isz paskutiniu dienu apie 
tai iszkalbiagai liudja. Apie 
juos patyrėme isz pirmutiniu 
szaltiniu. Jie tikri: “Sziu metu 
Kovo menesio Lietuviu parti
zanai, remiami Lenku pogrin
džio kovotoju, užpuolė 4 va
landas. Auku neturėjo. Policis- 
tus surinko, nuginklavo pasi
ėmė ju uniforminius rubus ir 
paleido. Pasiėmė, kas reikalin
ga, inkrete parsidavėliams ir 
pasitraukė. ’ ’

1946 metuose, Birželio mene
sio, Lietuvos partizanus prie 
Kalniszkiu (Alytaus Apskr.) 
puolė Sovietu NKVD ir isztre- 
biteliu (pagbines policijos) da
liniai. Toje vietovėje buvo ne- 
matus partizanu dalinys. Jis 
narsiai gynėsi ir pasitraukė su 
mažais nuostoliais. Sovietai 
ten turėjo daug auku užmusz- 
tais ir sužeistais.

1946 metuose, pabaigoj San
grūdos ir Budvieczio (Lazdijųj apie Ha isz DMr
apskr.) apylinkėse slapstėsi' 1_________ _  jsz0 iszlina, Al-
nedidelis partizanių būrys. Joiyva in virszu iszkils, Kaip ui- 
vadas buvo apsirengęs Sovietu laikyti sveikata ir apsaugoti 
leitenanto uniforma. Sužinojęs, ■ szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
kad Sovietu kariuomenes ir (užmirszt, Kaip dagyvent 100 
isztrebiteliu dalinys atvažiuo- ( metu, Pamokinimai, Apie boba 
ja nuo Galiniu kaimo ju gaudy-, ka negalėjo savo liežuvio so
ti lauke su savo buriu j u at- laikyti, Leibaus gimoras, Giri 
vykstant. Sovietu daliniui pri- tuoktis Jurgis, Kaip pažint at- 
artejus Lietuviu partizanu va-' maina oro, Ožka isz Dzūkijoj 
das, persirenges Sovietu kari-' Geros rodos, Gailinga ypata, 
ninko uniforma, prisistatė So- Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
vietu atvykusio dalinio vadui iszka Lazdele, Teisybes ir Bo- 
pareikszdamas, kad jis atvykęs ba kaip ir visos Bobos. 15<. 
isz Sangrūdos su isztrebiteliais Saule Pu b. Co., Mahanoy Citjj
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Važiuodami ne lenkdavo noi'nas isz kraitvežiu turėjo kisze- 
niuje buteli su arielka.

Mikolas prigulėdamas prie 
kraitvežiu, ne norėjo eiti m' 
karczema, vienok kiti apspito ji. 
ir kalbėjo: (

vienos karezemos norints kož-
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yiENAME kaime Lietuvoje 
gyveno su szeimynele laibai 

turtingas ir darbsztus žmogus 
vardu Mikolas, ūkininkas 
sztant, kokiu mažai randasi.

Grinczioje szvaru ir davadas 
didžiausias, matomai Dievas 
laimino tam namui. Kamaroje 
niekad ne stokavo, duonos, mil
tu ir lasziniu, nes gaspadorius 
su su paczia dibbo nuo ryto lyg 
vakaro, dekavodamas Dievui 
už aplaikytas geradejystes.

Pasivedimas geras, bado 
akis kitu gaspadoriu, ne tiktai 
isz tojo bet ir isz kitu kaimu. 
Pavydėjo jam gerbūvio ir pasi
sekimo, o ne norėjo to suprasti, 
jog kas su Dievu, tai ir Dievas 
su juom. Ne syki-gi, kada Ne
dėlioję Mikolas ėjo su paczia in 
Įbažnyczia, tai szi ir ta motere 
žiurėjo ant einancziu pavydžia 
akia ir tarp saves kalbėjosi:

— Žiūrėkite, žiūrėkite, taip 
pasipuoszus, jog ne szaltyszie- 
ne taip nesiredo, o jis tai kaip 
kurkinas pasipūtės!

Tame ne 'buvo ne biskio tei
sybes, nes Mikolas, norints už
tektinai laikėsi, tai isz to nesi- 

•didžiavo, nes buvo meilus del 
visu.

Da buvo galima Mikola pa
girti, jog ne gere arielkos. Re
tai kada užeidavo in karczema 
ir iszgerdavo laszeli arielkos, 
atlikęs reikalą, tuo jaus iszeida- 
,vo galva ir per visa diena ne- 
troszku, paprastai suskaudeda- 
yo galva ir per ciela diena ne 
tikdavo in darba, norints dau
giau ne iszgerdavo kaip tik 
viena maža stikleli. Supratęs 
jog jam arielka ne pritarnauja, 
tie viena karta Mikolas užsiža
dėjo ne laszo ne imti in burna.

Bet velnias, kaip tai žmones 
sako, ne miega, turėjo aki ant 
musu Mikolo ir stengėsi gauti 
ji in savo žabangas.

Viena karta priesz pat piet 
atėjo pas Mikola nuo vaito kra- 
gavas ir tarė:

— Prisiuntė mane vaitas 
pas tave, Mikolai, ir prasze 
idant ateitumei nes turi svarbu 
reikalą..

Mikolas buvo lovininku, jog 
turėjo nuolatos atsilankyti in 
urėdą. Skubino numest kasdie
ninius rubus, o apsirėdė iu 
szventadieninius drabužius.

uosi keli ir 1.1. Tada da labiaus 
visaip tauzys. Asz pats ne ak- 
vatnas ir kad nueisiu, tai tik 
viena stikleli iszgersiu, nes sun
ku atsisakyti. Užeikime, o da 
ant piet abudu in laika sugry- j 
szime.

Tai kalbėdamas, patraukė 
Mikola už skverno, o Mikolas | 
nieko ne sakydamas nusiyrė 
pamažėl! in karczema. Teisybe, 
ne ilgai karczemoje užtruko. 
Iszsiskirste visi in namus, bet 
Mikolas parejas apsirgo.

Pati Mikolo niekad jam ne 
buvo iszkal'bejus, nes žinojo jog 
jam gerymas kenkia. Dabar pa- 
stanavijo ne tyleli ir gražiai 
jam prikiszti.

— Mano Mikoleli! Juk pats 
žinai jog del tavęs ta bjaurybe 
arielka kenkia. Kam tu klausai 
tuju, kurie tave in karczema vi
lioja? Ana, net Jonukas verke 
parejas isz mokyklos, kada da- 
žinojo jog tu sergi, o ir man ne 
smagu ir skaudu. Ne gerk du- 
szele, daugiau.

Mikolas taip tuom privedžio
jimu susijudino jog pastanavi- 
jo iszsižadet gert ig in karcze
ma kojos ne kelti. Atsiklaupė 
priesz kryželi, sudėjo rankas ir 
kalbėjo:

,— Visogalis Dieve! Prisle
giu Tau jog niekad jau in kar
czema ne eisiu, ne jokiu svaigi- 
nancziu gerymu in burna ne 
imsiu. Jeigu ta ja prisiega su
laužysiu, tai nubausk mane 
Dieve!

Tai prižadėjus, persižegnojo 
ir sėdo ant suolelio.

* # *

Nuo to laiko praėjo apie trys 
metai. Mikolas buvo laimingas, 
sveikas ir linksmas. Prisiega- 
užlaikinejo, arielkos neeme in 
lupas, karczemoje ne viena kar
ta ne buvo. Isz pradžių szis ir 
tas kalbino in karczema, nes 
kada dažinojo jog tai ant niek, 
daugiau ne prasze ir Mikolas 
nuo to buvo valnas.

Karta atsitaike kaime vesei- 
le.

Užprasze daug svecziu, o 
tarp tuju ir Mikola, o prigulė
jo ir jis prie kraitvežiu kaip tai 
kita d o s buvo papratimas. 
Kraitvežiai veždavo jaunamar
tes skrynes ir patalus in narna 
jaunavedžio.

Jaunikio Vargai

Kaip tai seniau buvo, jog po 
teismai jeigu katra szalis isz- 
laimedavo, tai papraszydavo 
vaita ir lovininkus in karcze
ma kad pavieszinti arielkele ir 
padekavoti už padaryta prova. 
Laikais atsilaikydavo prova 
kokio turtingo gaspadoriaus, 
tai žinoma vaitas su rodinin
kais laiko szali turtingo ir tas 
laimėdavo, norints ne teisingai, 
tada turėjo gera czesni. Geriau
sia valsczius iszkirsdavo, jeigu 
turėjo teisinga ir blaivu vaitai

Tame valscziuje, kuriame 
■Mikolas gyveno, buvo geras 
vaitas, teisingai provas sudijo 
ir po provu nesiskubindavo in 
karczema. Taip ir tada buvo, 
kada Mikolas likosi paszauk- 
tas per krasava in kąncelerija. 
Po provai privertė ji eiti in 
karczema. Mikolas atsisakinėjo 
nuo to ir jau užsuko eiti namon 
kad sztai vienas isz lovininku 
priejas tare in ji:

— Matai koks tu Mikol, kam 
tau purtytis, juk inekas už apy
kakles ne pils. Žinai kad paskui 
tave apszneka, jog augsztyu

Vargszas Vaikiukas

žas vaikiukas, Tommy Her
bert isz Cleveland miesto ne
teko abieju ranku kai trau
kinis ji suvažinėjo. Jis dabar 
mokinaasi kaip vartuoti pa
darytas, medines rankutes. 
Jis ežia jau parodo kad jis 
gali net ir valgyti su tomis 
padarytomis rankutėmis. Jis 
yra tik dvideszimts dvieju 
menesiu amžiaus.

Buvau ana diena 
Elizabete,

Kada ta diena lyjo, 
Vienas kita isz namus 

iszvyjo,
Tai-gi vieni isz kitu 

pradėjo tunus daryti, 
Ir vienas kitam 
marszkinius draskyti,

Tokiu funiu niekas 
nepagyrė,

Ba guzute už daug 
iszgere,

Visi kiti ant tuju 
sorkiu žiurėjo,

Didele kuopa vaiku 
atejoj

Ir pradėjo juokus 
daryti,

Isz ko funiu daug 
turėjo.

Nors czionais yra didelis 
skaitlis Lietuviu,

Bet daug yra ir 
girtuokliu.

* * *
Girdėjau kaip vyrai 

buna darbe,
Tai bobeles laikraszti 

pagriebė,
Baltruviene perskaito, 

“Saule” paslėpus laiko,
O vyras turi nemaižiai 

liežuvi dildyt,
Kad laikraszti iszpraszyt, 

Bet, tegul tik
Taradaika,

Apie vyrus patalpina 
kokia baika,

Tai net isz toli pasitinka, 
Ir visa gerkle suklinka: 
Žiūrėk, ka Taradaika 

jum vyrams ducųla!
Bobos net su rankoms 

ploja,
Viena kita pasakoja, 

Gerai Taradaika 
padare,

Kad vyrus in laikraszti 
padavė.

Vyrai prasikalsta mažai, 
Nes žinote gana gerai, 
Vyrai ne sėdi per diena 

namie,
Bet dirba del pragyvenimo. 

Daugiausia triksu 
iszdaro bobos, 

Daugelis atsiranda 
isz ju nelabos,

Jeigu negerai daro, 
Tai ir pykti negali!

* * *
Ana sąnvaite, 

Užvažiavau in viena 
miestelyje Illinojuje, 
Ka ten girdėjau

tai jau gana, 
Keletą moterėles nebūna 

blaivos niekada.
Tankiai in s tuba subėga, 

Žinoma del gerymo, 
Vai moterėles, bus negerai, 

Kaip ant senatvės,
Justi vaikai, prieglaudos 

jums neduos,
Varga kensite,

Bet da palauksiu, 
Greitai pas jus pribusiu, 
Ir gerai tokias pakoezius.

— Ne szi ne ta, na ar-gi tu 
ant vežimo sėdėsi! Jaunesni i u 
rankas, o senesni in veidus bu- 
cziavo. Juk arielkos ne gersi, 
yra alus,:, tiktai valandėlė už
truksime.

Na ir sugundė Mikola, ir in- 
trauke in karczema. Nes vos 
slenksti peržengę, sudrėbėjo, 
pabalo kaip drobe, akis perver
tė ir puolė be žado ant žemes.

Visus apėmė baisi baime, pa
griebė apmirusi ir pasodine ant 
vežimo, nuveže namo. Tris die
nas gulėjo suvis be žado, neži
nodamas kas apie ji dedasi ir 
karszcziu apimtas ka toki mur
mėjo. Bet ant to ne pasibaigė 
Mikolo nelaime. Ta paczia die
na, kada apsirgo, puolė jam 
karve, o ant rytojaus pervažia
vo ant ulyczios jo mergiuke 
dvieju metu, kuri bovinosi 
smiltyse su kitais vaikais ir tai 
taip nelaimingai, jog ilgai du- 
ravo kol pasveiko. Mikolas net 
in sanvaites laiko vos atgavo 
pajiegas. Suprato kaimynai 
bausme Dievo, kurios Mikolas 
datyre o ir jo visas namas, už 
sulaužyta prisiega. Pats Miko
las pripažino teisingysta Die
vo. Jeigu ne butu karezemos 
slenksczio peržengęs, ne butu 
tosios bausmes datyres.

Jeigu katrie prižadat priesz 
Dieva kokiam dalyke, tai turi
te prisiega dalaikyti, nes tai 
yra dideliu grieku, jeigu prisie
ga sulaužo.

— GALAS —

Kitoki
Mamyte — Neverk Jonuk, 

verksmas tau nieko nepagel- 
bes. Asz žinau kaip tau skau
da danti.

Jonukas — Gerai tau kal
bėt apie skausmą mamyte, 
nes kaip tau skauda dantis 
tai tu savo iszimi iir padedi 
ant stalelio.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

— Blogi, sako, popieriai.
Inkstas, sako, nuo gyslos nusi

važiavo. ’ kabino ir po visa kuna klaidžio -
Jaunoji, galima sakyti, kaip ja. Dabar, sako, nuklydo apie 

dagilis prie jaunojo prislėgusi, kairiji užkulni. Klaidžiodamas 
kažka in ausi kalba. Gal savo sau ir kukuoja. Reikia smar-

gZIANDIEN, maeziau, ves
tuvininkai isz bažnyežios

vyrui proto indeda. O gal sziaip 
kokius saldžius žodžius sznabž- 
da. Apie pasogine dvyla karve 
arba nekaustytus ratus.

Jaunikis, matyt, viską giliai 
in szirdi dedasi ir szypsosi.

O asz eidamas pagalvojau ir 
manau:

— Ilgai tu, varles koja, szai- 
pysies! Ilgai tau apie dvylas' 
pasogas su rutu vainiku sulei
džia! sznibždes!

Del to, kad asz vyrueziai mo
terį skersai ir iszilgai pažystu.

Del moteries mes ir sziandien 
iszlaujtu szonkauliu, kaip ko
kie ligoniai, valkiojamęs.

Mus kaimyną Povilą, kas, 
manymu, pakaustė ? Gi pakaus
tė tikra žmona. O pakaustė ant 
visu keturiu kojų, kad Povilas 
ir sziandien kaukia, kaip ku
liamoji maszina.

Nesenai apsirgo Povilo žmo
na, Veronika. Czia pati ruigia- 
piutes pradžia, o ji lovoje rai
tosi ir visokiais staigiais skaus
mais skundžiasi.

— Amen, Povileli, sako, ne
bėra manes sziame pasauly. 
Kukuoja kažkas mano strėnose 
isz kairiosios puses ir deszny- 
sis užkulnis niežti. Szauk gydy
toja.

Povilas, žinoma, nusiminė. 
Pati Rugiapiute, o czia žmonos 
strėnos kukuoja. Ko ne verkia 
žmogus.

Apžergė kumelka ir zovada 
pas daktara. O daktaras, gali
ma sakyti, tikras stebuklada
ris. Gyvena galulaukėje, misz- 
ko eigulis. Ar tai prireikė stati
ne lankais apkalti, apkals. Ar 
prireikė parsziukus isz valy t i, 
iszvalys. Prireikė žmogų pagy
dyti, pagydys. Pasagas ark
liams taip pat gerai kala.

Nudzagnojo Povilas pas gy
dytoja.

— Yra czia toks reikalas, 
sako gydytojui. Dienos, mat, 
karsztos, tai stebules eme ir 
perdžiūvo. Gal pasiimsi lanke
li, gal suvaržysi. Taip pat žmo
na kažkokia staigia mirtim su
sirgo. Szaukia in gvolta. U'ž- 
kulnyse, girdi, kukuoja ir strė
nose didelis niežėjimas pasiro
dė.

Gydytojas pasiėmė pora lan
keliu ir eina sau Povilo žmonos 
gydyti. Atėjo, apžiurėjo.

kaus gydymo. Bet krisžpolo 
nieko czia nepadarysi. Dumk in 
miestą, pirk krisžpolo ir duok 

| žmonai, kol pasveiks.
Gydytojas da apkalė lanke

liais stebules, pataisė svirno 
durti zovieskus, pasiėmė užmo- 
kesnio du sūrius ir vilnų pus
antro svaro ir iszejo sau namo.

Pasikinkė Povilas kumelka 
ir iszdardejo in miesteli vaistu 
parvežti.

Važiuoja žmogus ir grau
džias aszaras lieja. Gaila žmo
nos. Gyveno amželi, dalinosi 
vargeliais rūpestėliais, o dabar 
szia, guli, vargsze, su paklydu
siais inkstais ir užkulni kasi
nėja.

Miestely Povilas nupirko du 
svarus krisžpolo. Paskui, pa
galvojo pagalvojęs, ir da pus- 
svari pripirko. Juk savas žmo
gus galima sakyti, gimine. Del 
pussvario krisžpolo isz gyve
nimo neiszesi. Bet tik pasveik
tu.

Jau buvo besedas žmogelis 
in vežeczias, gi czia privažiuo
ja kūmas Bapkus Plerijonas. 
Isz malūno su miltais grižtas.

Pasisveikino kūmai, nusi
skundė savo vargais.

— Eiva, Povil, tarė Plerijo
nas, nugersim skauduli. Ir pas 
mane vargai. Pereita sanvaite 
dveige kumelka padvėsė. Be 
aszaru negaliu atsiminti.

Iszgere viena burnele, iszge
re kita..

Atsisveikino Povilas, atsisė
do in vežeczias, skubotai gabe
na Veronikai vaistus. Nespėjo 
isz vietos pasijudinti, szmauksz 
Astožys, senas pažįstamas, kaž
kada bematytas. Pasisveikino.

— Skubu namo, sako Povi
las, žmona in grabo lentas žen
gia. Paklydo inkstai, tai bracia, 
kad kukuoja, pakluonėse gir
dėt.

— Aszaru pakalne ir pas 
mane, pareiszke Astožys. Va
gys visus laszinius nuo augszto 
nukėlė. Važiuoju skubiai poli
cijai pasiskusti. Mokesczius 
ima, tai kad man tuoj laszinius 
pristatytu, nors isz žemes isz- 
kase. Eikim, sako, Povilei, gy
venimo kartybes nuryti.

Inejo, pora bonkucziu ant 
kartybių suvertė, ir vėl puola 

( važiuoti namo su savo krisz-

polu. Povilo akys, žinoma, dvi- 
szakiuojasi. Kartybes* nurijo, o 
kojas vos pavelka.

Beiszvažiuojant isz miestelio 
Povilas girdi kažka szaukia:

— Stok, Povil, Itur tave ta
la.

Apsižvalgė Povilas, mato 
Martyna Kinka, artima gimi
naite isz žmonos puses.

Sustojo Povilas, nusiskundė 
Kinkai savo nelaimėmis.

— Tokiu sopuliu, sako Kin
ka, negalima taip praleisti. Ma
nai parlėksi su savo kriszpolu, 
tai viskas ir baigta. Ne, brolau, 
tokia nelaime reike apverkti. 
Kruvinas aszaras reikia iszliė- 
ti. Suk atgal kumele, eikim pas 
Mausza. ,

Gryžo Povilas, atsisėdo su 
Kinka prie stalo, paėmė bonku- 
te, greta pasidėjo pustreczio 
svaro krisžpolo, ir prasidėjo 
graudus verksmai.

Beverkdamas Povilas sziek 
tiek sugaiszo. Nelaimes su
spausta szirdis, matote buvo 
apsakiusi.

O kai szirdis atgal atsalo, 
iszlindo Povilas isz pasteles, 
pasiėmė kriszpola su botagu 
nupirko da bonkute atsipagi
rioti ir iszejo ulyczia. Arklio 
nebėra, ratu nebera. Nebesima
to ir artimo giminaiezio Kin
kos. Pasižvalgė Povilas, ir nu
tašė pesezias skubotai ■ gabenti 
žmonai vaistus. Kumelka su ra
tais in žeme juk neprasmegs, 
atsiras.

Iribega Povilas sukaitės in 
kiemą. Viskas tvarkoj. Sūnūs 
Mikas su naszcziais vandeni 
nesza.

— Kas girdėti, klausia Povi
las sunaus. Vos kvapa 'beatgau- 
nu, taip sukaitau 'beskubėda
mas.

— Susitvarkem, atsake Mi
kas.

Sztai neszu vandeni kavai 
virti giesmininkams. Užpirkom 
miszias su ekzekvijom už ma
mos duszia. Ruosziames lydėti 
in bažnyczia.

Iszbiro Povilui ir kriszpolaš. 
Galima sakyti žeme po jo ko
jom praskydo.

Dabar visas valsczius Povilą 
pirsztais bado. - < ' • : į T į

— Prarijo, girdi, žmona.
Nėra žmogui jokio nepri

klausomo gyvenimo.
Matote, ka kartais žmonos 

padaro.
Gal ir Povilui jaunamartė 

Veronika kada nors saldžiai 
sznabždejo apie dvyla pasogi
ne karve, o Povilas szypsojosi.

O va, ant amžiaus galo, su
pusti jo žmogų ir gana!

----- G ALA S-----

Beisbolininkai Dvynukai
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SKAITYMO 
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RASZYMO
64 pus., Did. 5x7col 

Dabar Po 25c.s
Szitie dvynukai, Juozas 

ir Louie Buchholz, isz De
fiance, Ohio labai mėgsta 
loszti beisbole. Jiedu ne vien 
tiktai ka yra labai panaszus,

ir sunku juos atskirti, bet 
jie taipgi vienodai ir beisbo
le losze. Net ir j u draugai 
kartais negali atskirti viena 
nuo kito.
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JOHNSTOWN, PA. — J. A. 
Dorwell, pabėgėlis isz kaleji-j 
mo, likos vela suaresztuotas už 
visokiu apipleszimu ir vagys- 
cziu in laika szesziu menesiu. 
Būdamas kalėjime per tris me
tus, turėdamas gera proga pa
sisekė pabėgti isz kalėjimo, ir 
dingo nežine kur. Vela pradėjo 
apipleszineti namus ir niekas 
nedasiprato kad tai jisai papil- 
dinejo apipleszimus, kurie tan
kiai invykdavo kur tik Dor- 
well pasirodydavo, bet policija 
pradėjo tyrinete vagyseziu ir 
pabėgėlis likos suaresztuotas ir 
nuteistas ant penkių metu 
kalėjimą.

lietus Atėjo In Laika;
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— Lapkritis — November.
■— Oras smarkiai atszalo. ' 

Mieste visi bankai bus 
uždaryti Utarninke, isz prie
žasties Rinkimu. Kožno ukeso 
privalumu yra ta diena balsuo
ti; nežiūrint kokios jis butu 
partijos.

— Utarninke pripuola Szv. 
B'oromio Vyskupo. Taipgi Po- 
litiszki Rinkimai.

— Seredoj Szv. Gorganizo.
— Ketverge Szv. Leonardo.

in

Shenandoah, Pa. — Pulda
mas trepais žemyn, gerai žino- 
mąs Charles L. Stevenson, 61 
metu ''amžiaus, isz William 
Penn numirė Petnyczioj popiet 
jįiocųst Mt. ligonbute. Nelai
mingas žmogelis buvo anglia- 
jkasis ir dirbo William Penn 
(kasyklose. Paliko pamote ir 
Įfliyj. seserys. ,, 
>, r— Danielius Gregas, nuo 
J24 N. Bowers TJlyczios, ana 
Įdiena puolė ant So. Jardin Uly., 
įr sužeidė savo tiesa ranka. Gy- 
Įdosi namie.
, —• Miesto Valdyba pataisė 
.Washington Uly., ir gyvento- 
įjąį ant tos ulyczios yra labai 
Įdekingi del Valdyba.

Gegužio (May) menesyje, 
mažoji, septynių metu mer
gaite, Pauline Byrne, kurios 
paveikslas po kairei, uždėjo 
rožių vainiką ant Paneles 
Szvencziausios stovylos, baž-

nyezioje, Stockport, miestą, 
Anglijoje. Kvietkos buvo nu
skintos ir kvietkininko suda
rytos in gražu vainiką. Tos 
nuskintos kvietkos da ir

sziandien nesuvytusios. Tos 
parapijos Klebonas Kunigas 
Daktaras James Turner sa
ko kad ežia isztikro yra ste
buklas.

NUŽUDĖ SAVO

SESUTE

re dvideszimts metu atgal. Pri
gulėjo prie Saldž. Szirdies Jež. 
Lietuviszkos parapijos. Paliko 
szeszis sūnūs ir viena dukteri.

VYRAS NUSIŽUDĖ
ISZ PIKTUMO

ATVYKO ISZ
FRANCIJOS

Frackville, Pa. — Ponia Ma
rijona Tamaszauskiene kuri ki
tados gyveno New Philadel
phia, numirė Petnyczioje pas 
savo dukteria Margareta Valu- 
iiiene, Cleveland, Ohio. Kūnas 
likos parvežtas Nedelioj pas 
savo sunu Alfonsą, 39 So. 
Broad M t. Avė., mieste. Velione 

. gimė Lietuvo j ir atvyko in New 
Philadelphia. Tik pereita Lie
pos menesi persikėle pas savo 
dukteria p. Margareta Valu-, 
niene in Cleveland, Ohio. Ve
lione prigulėjo prie Saldž. Szir- 
idies Lietuviszkos parapijos 
New Philadelphia. Paliko : 
dukterys, ponios: Charles Chit- 
tock isz Medina, Ohio; Adelle 
Annuli, T. Coyle ir Margareta 
.Vąluniene visi isz Cleveland, 
jtžhip; 3 sūnūs: Alfonsą, Frack
ville; Sylvestra, Cleveland, ir 
Joina, Jersey City, N. J. Taipgi 
20 anūkus ir 3 pro-anukus; dvi 
seserys: Agnieszka Aukszta- 
kalniene isz Donaldson ir J. 
Smolskiene, New Philadelphia, 
ir du brolius Lietuvoje. Laido
tuves in vyks Ketverge su apie- 
gomis Saldž. Szirdies bažny
czioje 9-ta valanda ir bus pa- 
laidota in parapijos kapinėse.

Philadelphia, Pa. — Ana san- 
vaite, Szv. Antano bažnyczioje 
Kunigas Harold Knowles sury- 
žo mazlgu moterystes, panele 
Mae C. Colbert, duktė pons. 
John Colbert, su Edmundo Ba
kaitis, sūnūs pons. Howard R. 
Hogan. Jaunavedžio motina po 
tėvais vadinosi Ona Drobniute 
isz Mahanoy City, Pa. Svotai 
buvo Medeline Smith isz Rid
ley Park, Teresa Paserpskiute 
isz Mahanoy City, Pa., Vincas 
J. Milus, Jr., John A. Colbert ir 
Komandas Boczkauskas isz 
Philadelphia, Pa. Vestuves at
sibuvo Sheraton Kotelyje, 19 ir 
Walnut Uly., Jaunavedžiai- ap
sigyvens Philadelfijoje.

KNOXVILLE, TENN. — J. 
Thompson, 54 metu, persi
kraustė su savo szeimyna in 
nauja narna ir viskas ėjo kuo- 
geriausia, bet kai jo žmona pra- 
sze kad jai pagelbėtų sustatyt 
naminus rakandus in tinkama 
vieta, tuom syk josios vyras ku
ris buvo užsigėręs, baisiai per- 
pyko, staiga pagriebė szautuve 
ir paleisdamas in save szuvi 
nuo ko mirė.

NEW YORK. — Czionais at
vyko isz Francijos, Gydytojas 
Antanas Trimakas ir jo szei- 
myna. Per koki tai laika gydy
tojas, daktaras dirbdamas Lie
tuvos diplomatinėje tarnyboje 
ir buvęs Lietuvos pasiuntiny 
bių Stockholme ir Varszavoje 
patarėju, o atgavus Vilnių bu
vo Lietuvos Vyriausybes Vil
niaus krasztui ingaliotinio po
litiniu partareju.

CHICAGO, ILL. — Irene 
Stawistowski, 16 metu, susiba
rė su savo sesute Adeline tu
rintis 18 metu, ir isz piktumo 
mete in ja žirkles. Žirkles pa
taikė Adelinai in krutinę ir 
staiga numirė nuo žaidulio. 
Irene likos aresztuota per poli
cija.

Pargryže isz vaisko karei
viai stengiasi iszrinkti Ge
nerolą Paul R. Hawley už sa
vo vada, jeigu Generolas 
Bradley bus paskirtas viso 
karo sztabo vadu, ateinan- 
cziais metais. Dabar Genero
las Bradley darbuojasi del 
veteranu, pargryžusiu karei
viu, bet eina gandai kad jis 
turės pasitraukti isz tos vie
tos, nes jis bus paskirtas vi
so karo sztabo vadu. Jeigu 
taip atsitiks, tai tada visi 
kareiviai nori kad Generolas 
Paul R. Hawley jo vieta už
imtu.

Skaitykite “Saule”

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

tinei e Sam Says

ŽINUTES

MOTERE NEGAVO
PERSISKYRIMO

MOTERISZKE
NUSZAUTA

Girardville, Pa. — Szv. Vin
cento parapijos metinis Baza- 

. ras laibai gražiai pasisekė. Biz
nieriai ir taip sau žmones pri
sidėjo su savo aukomis ir visi 
atsilankė viena ar kelis vaka
rus. Buvo visokiu invairumu. 
Svecziu ir pažinstamu ‘buvo 
matyti isz aplinkinių miesteliu.

mpsp&j
New Philadelphia, Pa. — Ka

tarina Kodiene/’ 61 metu am
žiaus isz miesto, puldama tre- 

- pais žemyn, namie, likos pavo
jingai sužeista in galva ir nu
vežta in Pottsvilles ligonbute 
kuri numirė Seredoje. Velione 
gimė Lietuvoje, ir atvyko in 
czionais būdama jauna mergi- 

-tm.’Jos vyras Petras Kodys 'mi

Brooklyn, N. Y. — Czionais 
mieste numirė seniausias gy
ventojas gerai žinomas Simo
nas Dilginis, 92 metu amžiaus 
Velionis gimė Lietuvoj, isz Pa
jevonio Vals., ir Vilka viszkio 
apskriezio. Atvyko in Ameri
ka daugelis metu atgal. Pali
ko keturis sūnūs ir viena duk
teria kuri gyvena Kanadoje. 
Laidotuves atsibuvo su apiego- 
mis Apreiszkimo P. M. bažny
czioje ir palaidotas iii Szvento 
Jono kapines. Graborius J. 
Garszva laidojo.

ARKIVYSKUPAS
J. J. CANTWELL

PASIMIRĖ

LOS ANGELES, CALIF. — 
Visi Pietų Kalifornijos Katali
kai nustebo kai dagirdo apie 
mirti Arkivyskupo John J. 
Cantwell, 72 metu amžiaus, ku
ris pasimirė Spalio 30-ta diena 
Queen of Angels ligonbute. Ar
kivyskupas sirgo tik deszimts 
dienu nuo gerkles ir szirdies li
gos. Velionis gimė Tipperary, 
Irlandijoje, atvyko in Kalifor
nija 1899 metuose; 1917 metuo
se tapo Vyskupas del Monterey 
ir Los Angeles; o 1936 metuose 
kaipo Arkivyskupas Los Ange- 
,les Rymo Kataliszkos Diecezi
jos.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co.,

AURORA, COL. — Pavieto 
sudžia sako in Mrs. E. Smith: 
sudžia sako in tingine motere: 
Pati kuri atsisako pagamint 
vyrui pusryczius ir pridėti di- 
nerke in darba, negali jieszkoti 
persiskyrimo nuo savo vyro.

Moteriszke negavo persisky
rimo.

NEBUS KANDIDA
TAS ANT AMERIKOS

PREZIDENTO
WASHINGTON, D. C. —
Generolas Dwight Eisenho

wer pranesza, kad jisai atei- 
naneziuose Amerikos Preziden
to rinkimuose nebus kandida
tas.

TREMTINIU
LAIKRASZCZIAI

ISZ VOKIETIJOS
NEW YORK. — Ateina tan

kiai Lietuviu Tremtiniu laik- 
raszcziai isz kitur. Jie yra isz- 
leidžiami labai tvarkingai, ir 
j u mintis yra rimtos ir malonu 
pasiskaityti.

VISI SUVARŽYMAI
PANAIKINTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kia pridėti visa ta paszelpa ku
ria mes siuneziame in Europa, 
ir galima suprasti kodėl viskas 
labiau pabrangs. Nes juo dau
giau žmones perka, juo bran
giau viskas kasztuoja.

Jos Vyras Intartas
BORDENTOWN, N. J. — 

Ponia Alice Manning, dvide- 
szimts penkių metu graži mo- 
teriszke, isz Prospect Heights, 
netoli nuo Trenton miesto, bu
vo nuszauta ant smert in užeiga 
kur parduodama gazolinas.

Jos vyras kuris ta užeiga ve- 
de ir užlaikė, Richard J. Mann
ing, veteranas, pargryžes isz 
vaisko kareivis, sako kad jis 
rado savo žmona ant grindų, 
kai jis sugryžo tenai. Jis sako 
kad jis tuo laiku taisė gumini 
automobiliui rata, tajeri.

Burlington apygardos poli- 
cijantai sako kad iszrodo kad 
ji pati save nusižudė, bet jie 
tuo paiziu kartu suėmė ir da
bar intaria jos vyra.

Ponia Alice Manning ta va- 
kara buvo in vakaruszkas ir 
iszrode linksma. Jos vyras sa
ko kad kai jiedu parėjo isz to 
vakarėlio, isz tu vakaruszku, 
jo žmona buvo nuliudus ir susi- 
rupinus. Jis sako kad ta vakara 
jis buvo paszauktas pataisyti 
tajeri apie pusantros valandos. 
Kai jis sugryžo, jis rado savo 
žmona ant grindų su kulka gal
voje.

Ponia Manning turėjo viena 
kūdiki, keturiu metu po kitu 
vyru. Ji paliko ir savo tęva,1 
John A. Mullen isz Klockner 
Road ir dvi seseris ir du broliu.!

USi/ 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. ACZIŲ!

Small business lirms can take a 
wise tip from many of their cus
tomers who have built a reserve 
nestegg of Savings Bonds through 
the Payroll Savings Plan for buying 
Savings Bonds. The Bond-A-Month 
Plan at local banks where the cor
ner druggist, the grocer and the 
butcher maintain checking accounts 
is equally effective in providing a 
growing reserve for a business. For 
example, suppose you own a busi
ness which nets a SI,000 a month. 
By investing $200 a month in Savings 
Bonds through your bank’s Bond- 
A-Month Plan you would have a 
$2400 reserve in one year’s time

U. S. 'J reasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien'

— Žmogus lengviause pil
do savo privalumus, jeigu žino, 
kad jisai yra tinkantis su no
rais Dievo ir su savo locna san- 
žinia.

— Nelaime tai tikras mo
kytas ir prietelis žmogaus; ji 
mokina kaip turi gyvent ant 
svieto.

— Tasai daug gero padaro, 
kuris iszpildo kiek gali.

— Kur daug bosiu, ten nie
kad nėra paredko.

— Daug randasi ant svieto 
tokiu skolininku, kurie geistu 
skola atiduoti su kumsezia.

— Žmogus tik tada yra pa- 
czedus, kada neturi pinigu.

— Iszmintis be narsos nie
ką negiliuos, ir narsybe be isz- 
minties jokios naudos neatnesz.

— Ne yra tai dideliu daig- 
tu aplaikyti turtą nuo tėvu, bet 
per savo pasirūpinimą ir darba 
daeiti turto, tai yra didelis 
daigtas.

HARRISBURG, PA. — Gu- 
lernatorius James H. Duff at- 
szauke savo uždraudimą me
džiotojams eiti in girias ir me
džioti. Visi medžiotojai nudžiu
go kai keliomis dienomis priesz 
diena del medžiojimo, biski pa
lijo ir sausas girias nors biski 
sudregnino.

Buvo iszleistas insakymas 
kad. medžioto jams nebus valia 
medžioti, nes visos girios buvo 
taip sausos kad buvo gyvas pa
vojus nuo žmonių giriose.

Gubernatorius taipgi atszau- 
ke savo uždraudimą žvejoto- 
jams. Dabar visi gali eiti me
džioti ir žvejoti. Bet tuo paežiu 
sykiu Gubernatorius perspėjo 
ir patarė visiems kurie eina ih 
girias labai apsisaugoti ir ge
rai apsižiūrėti kad jie nepalik
tu deganeziu cigaretu, cigaru 
ar degtuku, meczkiu, nes labai 
greitai galima girias uždegti ir 
sukelti dideli gaisra. Ir su ka
rabinais yra pavojaus. Kai ki 
tais metais, taip ir szimet val
džia praszo ir pataria visiems 
medžiotojams labai atsargiai 
būti su karabinais.

Apie szeszi szimtai gaisru 
dabar dega ar dege Pennsylva- 
nijos giriose szi rudeni. Kitos 
valstijos taip pat pavėlino sa
vo žmonėms eiti medžioti, bet 
visus perspėjo taip pat būti la
bai atsargiai su cigaretais ir 
karabinais.

Pirkie U. S. Bonus j

Ask where you WORK
Ask where you BANK

Buy U.S.Savings Bonds 
REGULARLY

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!Karaliszka Karieta

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa. j

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 150 ::

Saule Publishing Co., 
Mabanoy City, Pa.

Szitie karaliszko kraujo 
žirgai bus prikinkyti prie 
karaliszkos karietos kurioje 
važiuos Anglijos karalaite 
Elizbieta su savo vyru, Lei
tenantu Philip Mountbatten, 
kai jiedu apsžienys Westmi-

nister Abbey. Ponas R. Land, 
isz Essex, kuris ežia tuos žir- ! 
gus laiko vadelėmis, tarnau- j 
ja karaliszkuose rūmuose ii- ' 
giau negu keturios deszimts 
szeszis metus.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORTUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.
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