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NEPASKELBTAS KARAS
Isz Amerikos
DAUG ŽMONIŲ

• TYCZIA IMA 
ii PASZELPA

į Ir Nenori Dirbti
• __________

NEW YORK. — Visiems 
mums malonu skaityti pasakas 
apie varginga piemeneli, kuris, 
per savo darba ir prakalta tam
pa kompanijos prezidentu ar 
apsiženija su boso dukrele ir 
jiedu tada laimingai gyvena 
amžinai. Bet kai tokie pieme- 
neliai sziandien ne per savo 
prakalta ar pasiszventima, bet 
per savo apsukruma kaip ponai 
gyvena isz musu taksu, tai jau 
visiems mums pikta.

Jau keli metai kai laikrasz- 
cziai aiszkina ir net pirsztu 
prikiszamai parodo kaip daug 
žmonių tyczia ima paszelpa ir 
nenori dirbti. Bet musu politi- 
jkieriai iki sziol akis užsimerke 
ir nieko nedare. Dabar jau net 
ir musu politikieriai in protą 
ateina. New York miestui pa
szelpa kasztuoja apie $142,000,- 
000 in metus; ir už tai yra svar
bus reikalas gerai pažiūrėti kas 
tuos pinigus gauna.

New York miesto Mayor as 
įO’Dwyer dabar insake peržiū
rėti ir pertikrinti visus tuos 
žmones kurie ima paszelpa isz 
valdžios.

Kai ta komisija kuria Ma
joras paskyrė szita dalyka isz- 
tirti, padavė savo raportą, ta 
paezia diena Mayoras pareika
lavo kad Paszelpos virszinin- 
ikas Edward E. Rhatigan pasi
trauktu isz savo vietos.

Klaidos Per Kara

Septynios deszimts septy
nių metu amžiaus Bernard j 
Baruch, kuris jau keliems 
Amerikos Prezidentams yra 
buvęs patarėju, sako kad 
valdininkai ir karininkai 
tiek daug klaidu yra padare 
per Antrąjį Pasaulini Kara, 
kad Amerikai kasztavo 
tukstanezius gyvaseziu ir bi
lijonus doleriu.

Amerikos Karo Sztabas ir 
sziandien laiko paslaptyje 
visas žinias apie kara ir apie 
muszius, kur musu karinin
kai baisias klaidas padare ir 
del kuriu klaidu daug musu 
kareiviu visai už dyka'žuvo. 
Musu laikrasztininkai jau 
kelis sykius prasze kad jiems 
butu pavėlinta peržiureti ka- 
riszkus rasztus, bet Karo 
Sztabas nesutinka! Kas 
skaudžiausia ir blogiausia, 
tai yra kad daug tu augsztu 
karininku kurie tas klaidas 
padare ir del kuriu neapsi
žiūrėjimo ar kvailystes tuks- 
taneziai musu vaiku žuvo, 
sziandien randasi augsztose 
vietose ir sziandien kitus 
musu vaikus mokina vaiske.

KUNIGAIKSZCZIO
ANŪKE BE 

VILTIES

$597,080,000 DEL 
FRANCUZIJAI, ITA
LIJA IR AUSTRIJAI

Tarp kita ko, sztai kokias ži
nias ta komisija surinko:

Divorsota, persiskyrusi su 
gavo vyru moteriszke, kuri ne- 
Eziojo kailinius už kelis tuks- 
tanezius, ir kuri praszvilpe 
§40,000 in kelis menesius ir ki
tus $20,000 kuriuos jos vyras 
jai buvo paskyręs, gyvena 
'vieszbutyje, kotelyje, savo pa- 
vainike dukrele ir gauna isz 
New York miesto $222.75 kas 
jnenesis. Kai valdžia ja iszvare 
5sz vieszbuczio ir parūpino jai

Kitas vyras su savo meiluže 
gyvena vieszbutyje, kotelyje ir 
gauna paszelpa. Ir tuo paežiu 
sykiu jo teisetina žmona su tri
mis vaikais taipgi gauna pa
szelpa ir gyvena kitame viesz
butyje.

Moteriszke kuri “palinks
mindavo ir patenkindavo vy
rus savo kambaryje,’’ kol jos 

I vaikucziai turėdavo lauke 
1 laukti iki gaidžiai užgieduoda- 
vo, gauna paszelpa isz valdžios.

DETROIT, MICH. —Nelem
tas likimas buvo jos dalis nuo 
pat lopszio. Jai dabar tebeliko 
vienatine viltis, aki ji tyliai sė
dėjo kalėjime in Alderson, 
West Virginia, lauke nuspren
dimo ir gyveno prisiminimuo
se. Ir sziandien negali supras
ti, kas ežia atsitiko, kaip liki
mas jai koja ir vėl pakiszo. 
Kas butu galejes deszimts me
tu atgal pasakyti kad graži, isz 
turtingos szeimynos Grace Bii- 
chanan-Dineen baigtu savo die
nas kaip paprasta prasikaltėlė 
Amerikos kalėjime.

Graži ir iszdidi Grace buvo 
gimus Toronto, Kanadoje, 1909 
metuose. Ji parėjo isz garbin
gos ir karaliszkos szeimynos 
Francuzijoje. Jos dedes dede 
buvo Kunigaiksztis de Neen of 
Brittany. Jos tėvas buvo vie
nas isz turtingausiu žmonių vi
soje Kanadoje. Ji mokslus ėjo 
Europoje geriausiuose ir gar
siausiuose universitetuose. Ji 
placziai keliavo, važinėjo. Kur 
tik ji pasisuko, Paryžiuje, Vi
enoje, Budapeszte; visur vyrai 
ja apspito ir seke. Niekas da
bar tos mokytos, gražios ir 
puikios moteriszkes nepažintu 
kalėjime.

Jos nelaimiu gyvenimas pra
sidėjo Budapeszte 1938 metuo
se. Czia ji susipažino su kita 
mokinta moteriszke, Sari- de- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius visiems 
Kcngresmonams ir Senato
riams jau isz ankszto pranesza 
kad Prancūzijai, Italijai ir 
Austrijai pagelba verktinai 
reikalinga be jokio atidėlioji
mo. Jis sako kad szita pagelba 
mums kasztucs apie 597 mili
jonu doleriu.

Szita paskola ar paszelpa isz- 
gelbetu szitu krasztu žmones 
nuo bado ir skurdo iki Kovo 
(Mar.) menesio. Kongreso 
komisijos sako kad szitos pa
szelpos klausimas bus iszkel- 
tas kai tik Kongresas susirinks.

Amerikos Sekretorius sako 
kad mums szitokia paskola j 
mums kasztuos apie 7,500,000 
doleriu iki Balandžio (Apr.) 
menesio. Jis taipgi kelis kar
tus aiszkiai ir drąsiai pasakė 
apie Sovietu Rusija, kuri atsi
sako prisidėti prie szitokios 
paszelpos. Jis sako kad trys 
didžiosios tautos sutinka stoti 
in talka ir kitiems krasztams 
padėti, bet, jis sako; “Jau da
bar aiszku kad Sovietu Unija, 
del savotiszku priežaseziu ne
nori prisidėti. ’ ’

Sekretorius Marshallas teip- 
gi pasakė kad randasi tokiu 
krasztu Europoje, kurie nori, 
bet negali prisidėti prie visos 
szitos tvarkos nes jie yra po 
Rusijos valdžia.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

M ilžiniszkas Eroplanas

pigesnius kambarius, ji su pik- Vyras kuris nenorėjo eiti ant 
tumu sake kad jie ja ir jos dūk- operacijos kad jis pasveiktu.Į 
rele nuskriaudė. Kas da skau- Jis pasiaiszkino kad jeigu jis 
džiau, tai yra, kad ji pareina1 eis dirbti tai jo pirmutine žmo- 
isz Californijos ir niekados ne-j na nuo kurios jis atsiskyręs, 
gyveno New York mieste. j pareikalautu sau paszelpos ir

Penkių vaiku tėvas gauna jųdviejų asztuoniems vaikams.
§198 in menesi ir dali tu pinigu 
jis praleidžia ant numeriu.

Automobiliu pardavėjas, ku
ris uždirba szimta doleriu in 
sanvaite, gauna paszelpa su sa
vo žmona ir trimis vaikais, už 
tai, kad jis galėtu savo kompa
nijai atmokėti 14,000 doleriu 
kuris jis nuo kompanijos pasi-
voge.

Sukilimai
Italijoje; „

Penki Žuvo
Susirinkimas Kongreso Wash
ington, D, C; Anglijos Karalaites 
Elzbietos Vestuves Invyks Ket
verge Westminister Abbey;New 
York Miestui Paszelpa Kasz
tuoja $142,000,000 In Metus 

!---------- ■" * _____________
PHILADELPHIA, PA. — 

Draugingumas Traukinys 
“Friendship Train,’’ pribuvo 
in czionais, renks Dovanas 
Baudaujantiems Europoje 
Žmonėms szelpti.

SUSI, JAPONIJA. — Baisi 
ekspliozija kilo Amerikos san
krovoj, kada daug amunicijos 
susprogo. Daug žmonių žuvo, 
daug nesurandami.

WASHINGTON, D. C. - 
Panedelyje 1:30 valanda popiet 
Prezidentas Trumanas kalbėjo 
in Kongresą apie Europos pa
szelpos klausima ir maisto 
branguma.

WASHINGTON, D. C. — Amerikos Val
džia dabar visomis galiomis stengiasi vesti 
nepaskelbta kara priesz Rusija. Nors sziu- 
viai neszvilpia ir bombos nesprogsta, bet 
karas jau eina pirmyn! Amerikos valdžiai 
daug sunkiau szitoki kara vesti, negu ka
ra kuriame kareiviai kariauja ir armotai stau
gia, nes Amerikiecziai valdžios da neremia.

Bet ežia nėra jokios abejones, “MES 
SZIANDIEN JAU KARIAUJAME!”

Szitas karas yra nekruvinas, bet “baisus,” 
nes baisiai daug reiszkia, jeigu mes laimė
sime ar pralaimėsime!

Musu politikieriai ir /neva-mokslineziai 
Washingtone mus ramina, sakydami, kad 
jeigu Rusija savo plieno siena palaikys 
ant Rytu Europos, tai mes nieko neturi
me. bijotis, nes Vakaru Europa ir Amerika 
pasilieka anapus tos geležines sienos. Jie mus 
ramina, kad Amerikos Sekretorius Marshallas 
viską sutvarkys su musu bilijonais ir vis
kas bus gerai.

Bet, nieko panaszaus nėra! Francuzi
joje ir Italijoje Komunistu intaka auga ir 
stiprėja ir pavasaryje Komunistai tikisi pri
sitraukti prie saves visus badaujanezius. 
O visi žmones tuose krasztuose dabar badauja.

Visi miesto valdininkai pa- 
i audo kai szitokius dalykus su
žinojo. Keli valdininkai buvo 
pravaryti, kiti iszbarti, bet tos 
moterėles ir tie tinginiai dabar 
jau sau darbo jieszkosi, nes val
džia visiems tokiems pasakė 
kad jie turi “dirbti arba ba-

' dauti!”

Kai milijonierius Howard 
Hughes insisedo in szita isz 
medžio padaryta milžinisz- 
ka eroplana, visi kurie tenai 
susirinko, manstino kad jis 
tik ant vandenio ji kelis sy
kius pasuks iszmeginti. Bet 
jis visus nustebino kai jis ta 
eroplana pakele nuo vande
nio ir daugiau negu myle nu
skrido.

Mažesni paveikslai paro
do kaip iszrodo to eroplano 
vidurys. Szitas eroplanas 
turėjo būti pastatytas per 
kara, bet tik dabar milijo
nierius Hughes ji isz savo fa
briko isztrauke iszmeginti.

Ners jau eroplanas baig
tas, ir tas milijonierius vi
siems priparode kad toks 
milžiniszkas eroplanas gali

pakilti, bet Kongresmonai 
vistiek reikalauja kad tas 
milijonierius pasiaiszkintu 
kur jis prakiszo ar kur pra
leido tiek milijonu valdžios 
pinigu? Dabar Washingto
ne eina tyrinėjimai in kū
rins yra inveltas ir vienas 
augsztas generolas, kuris la
bai gražu turteli sau susi
krovė isz viso to biznio.

Anglija dabar ne tik ubagauja kaslink 
pinigu, bet ir labai nepastovi savo politikoje.

Mums negana tiek ar tiek maisto tiems 
badaujantiems, bet mes turime ir savo lai
vus pavartuoti, kad ta maista jiems pasiunsti.

f

Dabar visiems mums stūkso in akis pa-
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
i K

j Bet ir didieji politikieriai, 
net ir Washingtono didžiūnai 
labai su atyda seka szitus rin
kimus, už, tai, kad isz szitu 
yinkimu 'bus aiszku in kuria pu
se Amerikieęziai linksta.

butu žingeidu ar jis pardavė 
Szventam Tėvui nors viena nu
meri savo to laikraszczio.

Kai Amerika nutraukė tas 
“Lend-lease” paskolas Rusi
jai, tai Rusija ar ant kerszto ari

NAUJI VAIKU
SVEIKATOS 

VEIKIMAI

dikius in ligonbute. Kitos vals- vo per kara, kad nors mažiauj kurio.
visko buvo, bet visi galėjo norsl ----- -----------------
po biski gauti ir nereikejo visa' 
plede atiduoti už kelis svarus

i Mums gal ir svarbu žinoti ar 
Sutkus ar Butkus bus mayoras. 
ar koks miesto yirszininkas, 
bet kur kas svarbiau žinoti ar 
Demokratai ar Republikonai
stiprėja ar silpnėja. Nes Prezi- rius kai jie kur eina po miestą 
dento rinkimai jau artinasi. | apsirenge kaip paprasti žmo-

- Į NEAV YORK. — Priesz meta
už tai kad Komunistai dabar1 Kongresas insteige padidintus 
ka kita rengia iszpereti, atszau- fondus patarnavimams v ai
te savo Ambasadorių Noviko- kams P° Social Security Act. 
vn is'?. T.Vnohino'tmm iv titn \vj_i Dalis sziu toiidu skiriami in-

I vesti specialius projektus viso-j 
. Sziandien Valstijų

■ sveikatos departamentai ir 
ii Valstijų luoszu vaiku agentu- 

ros, vysto sziuos projektus, pa -1

va isz Washingtono ir kita pa-i
skyrė.

|je szalyje.
' cvnilrntnQ

Kar mes neeiname balsuoti, 
tai politikieriai visai musu ne
paiso ir skaito mus už mulkius. 
Bet jeigu mes eisime balsuoti, 
nepaisant kaip ir už ka, visi 
tie ponucziai politikieriai susi- 
jdomes ir su musu tauta skaity ■ 
pis.

Armijos Szt&bas iszleido in- 
sakyma visiems karininkams, ‘ 
oficieriams New York mieste 
nesztis su savimi savo revolve-! Sai Suvien. Arals. Vaiku Biuro

Į užgiriu planu. Visi planai ver-
I ti tautinio susidomėjimo todėl, 

nes, už tai kad kas ten atsitiko ,kad <he stengs sui asti ir kitiems 
kelios dienos atgal parodyti, kelius ir budus ka da-

Eina gandai kad Komunistai 
dabar viską tvarko ir savo pla
nus daro isz Juarez miesto 
Meksikoje. Czia jie savo planus 
iszperia del Amerikos.

! Kai Mikolajczykas paspruko 
isz Komunistu nagu Lenkijoje 
ir atbėgo in Londoną, jis sta
cziai pasakė ir pranaszavo kad 
dabar jau rengiama užpuoli
mas ant visu Kataliku ir ant 
Kataliku Bažhyczios Lenkijo
je.

i Neims nei dvieju sanvaicziu 
pakol iszgirsime kad Komunis
tu valdžia Lenkijoje intars ke
lis kunigus ir juos apsudys už 
pasiprieszinima valdžiai.

Archivyskupas R i c h a r d 
Cushing paaukojo 2,500 doleriu 
Žydu Vajui Bostone, su szitais 
žodžiais: ‘ ‘Szita mano maža au
ka jusu vajui yra mano padė
kos iszreiszkimas, nes ir jus 
prisidėjote ir prisidedate prie 
visu mielaszirdystes darbu ma
no žmonių tarpe. 'Su,-szita auka 
eina musu maldos ir musu ge
riausi linkėjimai.”

Tie kurie tarnavo Amerikos 
Karo Sztabo žinių apie priesza 
sužinojimo darbe, dabar jau vėl 
szaukiame ir praszomi gryžti 
in tarnyba ir tęsti savo darba. 
,Tie, kurie szitoki darba dirba 
vis yra siuncziami priesz kara 
ir net priesz surengimą karo.

Raszytojai ir laikrasztinin- 
kai labai nori visas žinias tei
singai paduoti, bet jiems už
draudžia politikieriai ir kiti 
didžiūnai. Redaktorius E. W. 
Scripps Visados insakydavo sa
vo raszy to jams ir laikraszti- 
ninkams etsiy'be raszyti ir nie
ko nesibijiti. Jis prižadėjo 
kiekviena raszytoja užtarti ir 
už ji stoti jeigu jis in beda pa
puls už tai kad jis raszo teisybe. 
Viena vakara policijantai sn- 
cziupo ta redaktorių Scripps 
kai jis varinėjo automobiliu ge
rokai prisiszveites. Ant ryto
jaus jo paties laikrasztyje ant 
pirmo puslapio, didėlėmis rai
dėmis buvo iszspauzdinta: 
“Redaktorius Suimtas Girtas” 
ir buvo viskas apraszyta kaip 
tas redaktorius buvo suaresz- 
tuotas ir in kalėjimą nuvežtas 
ir kiek jis turėjo užsimokėti.

Visi sake kad tas raszytojas. 
jau paskutine eilute parasze i u 
ta laikraszti, kad redaktorius 
ji prakeiks ir iszmes. Bet re
daktorius Scripps tam laik- 
rasztininkui alga pakele dvigu
bai.

parodyti, kelius ir budus ka da
ryti su motinu ir vaiku sveika
tos veikimoms visur szalyje.

Pagal Dr. Edwin P. Daily, 
direktorius Vaiku Biuro svei
katos patarnavimu skyriaus 
kuriai organizacijai pavesta 
administravimas sziu fondu, 
beveik visos valstijos turi vie
na arba daugiau projektu.

School of Public Health prie 
Harvard Universiteto (Cam
bridge, Alass.) invede studija 
kursą administratoriams moti
nu, vaiku ir luosza vaiku vie-, 
szos sveikatos programų. Pro
grama suriszta kooperacijoj su 
Alasšachusetts State Depart
ment of Public Health. Iki 
sziam laikui nebuvo jokios vie
tos szioje szalyje kur asmenys, 
kurie daro szias programas ga
lėjo eiti studijuoti dalyku. Ne
buvo kur gauti specializuoto 
lavinimo.

Denver, Coloradoj, per Colo
rado State Division of Public 
Health, specialia centras pri
žiūrėti per ankstybai gimusius 
kūdikius insteigtas Colorado 
General Ligoninėj. Galima in 
szi centra atneszti, bet kuri per 
ankstybai gimusi kūdiki. Yra 
specialis ‘ ‘ ambulance incuba
tor” patarnavimas atvežti ku-

Nepaprastas
Sportininkas

Eina derybos apie nupirkimą 
įviso Greenland kraszto. Ameri
kai labai patiktu szita kraszta 
pasisavinti. 

--------Eina gandai kad Generolas’ 
Be Gaulle jau visiszkai sugrysz 
in Prancūzijos valdžia apie Va
sario (Feb.) pirmaji.

Kitas redaktorius, Charles 
Boynton, savo raszytojams in-Į 
sake: “Jeigu koks didžiūnas ar 
politikierius ateitu in ofisą ir 
sakytu kad jis mano draugas ir 
kad del to draugiszkumo ra- 
szytojai ka nors indetu ar isz- 
imtu isz laikraszczio, nusiver
kite ji už sprando ir iszmeskite, 
per langa ir paszaukite grave
riu. Asz jums už tai dvigubai 
pakelsiu algas. ’ ’

Generolas ar tikriau sakant 
Sekretorius Marshall dabar 
stengiasi prie saves pritraukti 
Finlandija su Czekoslovakija 
nuo Rusijos intakos.

Laikrasztininkas ar redakto
rius nedirba sulyg valandų ar 
szipto. Paprascziausias laik
rasztininkas dilba mažiausia 
keturiolika valandų in diena. 
Geriausias laikrasztininkas ir 
redakotrius sumaiszo savo at- 
ramenta su prakaitu.

Daug girdėjome daug ir 
skaitėme apie Komunistus ku
rie inlindb in augsztas. vietas 
Hollywood mieste, kaipo raszy- 
tojai ir loszjkai. Bet czia tik 
Laikos! “Ne už ilgo iszgirsime' 
apie Komunistus kurie -inlindb 
in augsztas ir labai atsakonjiu- 
gas vietas Amerikos valdžio
je.” Apie tai laikraszcziai ims 
raszyti po> Nauju Metu.

Miami miesto teisme iszkilo 
klausimas ar galima uždrausti 
moterims alų szinkuoti ir 
sznapsa parduoti. Teisėjas at
sake kad negalima uždrausti ir 
paaiszkino, kad jeigu joms va
lia maukti ir gerti, tai 
szinkuoti ir parduoti.

valia

tijos irgi inyeda panaszu patar ■ 
navima. Szis darbas yra dalis 
tautines pastangos sumažint 
mirtis kūdikiu per ankstybai! mėsos, 
gimusiu kas yra priežastis be
veik treczios dalies visu kūdi
kiu mireziu.

Arizona ir Hawaii inveda 
programas prižiūrėti vaikus su 
reumatiszku karszcziu ir kelios 

Į kitos valstijos taip pat darys, 
i 20 valstijų, kurios jau turi toki 
patarnavima ant toliau ji isž- 
laikys.

Tuskagee, Alabamoj, medi aukojimo 
kalinis ir ligon'butinis centras 
užlaikytas saryszy su Tuska-i įmes tikrai nevalgytame mėsos 
gee Institutu, aparnauju Neg
res motinas ii’ vaikus. Panaszus 
projektas veikia Oneida, Ken
tucky, ir pasiekia tolimas vie
tas kalnuose.

Sante Fe, Aleksiko, projektas 
buvo insteigtas priesz kelis me
tus del lavinimo slaugiu-aku- 
szeriu tarnauti Ispanu kalban- 
czias gyventojas.

Alaskoj, marinu tarnyba pa
didinta, su padidintiems fede- 
raliams fondams. Laivas, su 
nariais Alaskos sveikatos de
partamento aplanko mažutėlės 
apsigyvenimo vietas prie van
deniu pietrytinėj Alaskoj. Dak
tarai, slauges ir dantistai ap
tarnauja sziu vietų žmones. Ki
taip, szie žmones neturėtu jo
kios medikalines priežiūros.

Federaliai fondai del Valsti
jų ir vietiniu sveikatos patar
navimu motinoms ir vaikams 
dabar pasiekia $18,500,000 in 
metus. Isz visos sumos, $3,375,- 
000 paskirti kas mot virsmine- 
tiems demonstracijos projek
tams. — C.

Patys musu vadai dabar ne
sutinka ant szito maisto taupi- 
nime klausimo. Amerikos Žem
dirbystes Sekretorius Clint 
Anderson prasiszokc ar inklim- 
po, kai per laikrasztininku su 
sirinkima jis prasitarė kad vi
sas szitas klausimas apie beme- 
sinius Utarninkus ir bckiauszi- 
ninius Ketvergus, tai tik pasi- 

ir iszsižadejimo
lenkias, kad tai nereiszkia kad

ar kiausziniu tomis dienomis, 
bet kad mes tik mažiau valgy
tume ir daugiau taupintume.

Ant rytojaus pats Preziden
tas Trumanas stengėsi atitai
syti ta prasiszokima stacziai 
pasakė kad Žemdirbystes Sek
retorius, Clint Anderson sukly
do, kad kai jis patarė nevalgyti 
su mesa Utarninkais ir su kiau- 
sziniais Ketvergais, jis kaip tik 
taip ir neri kad žmones darytu, 
kad czia ne koks iszsižadejimo 
ženklas, bet gyvas reikalas. 
Prezidentas aiszkino: “Beme- 
sines ir bekiauszinines dienos 
yra tam, kad sūtaupinus kvie- j 
ežiu ir javu. Kai mes taupina-i 
me mesa ir kiauszinius, mes 
taupiname kvieczius. O kvie- 
cziai yra verktinai reikalingi 
badaujantiems Europoje.”

Tai matyti kad ir musu 
mokslincziai neiszriszo to klau
simo apie kiauszini ir viszta: 
Kuris isz kurios, ar kuri isz

VISZTOS IR
KIAUSZINIO

KLAUSIMAS

JUOKAI

Geresnis Gyvenimas

Vyras — (Rodydamas ant 
lenktynių arklio) matai du- 
sziuk, tasai arklys gyvena 
geriau už mane!

Pati—Kodėl?
Vyras—Mat, jam tik kar

tai sėdi žmogus ant pecziu, 
d tu man nuolatos sėdi ant 
sprando!

Teisinga Mergina

Pranas in savo mylima — 
Mariute, tu man nemeluok, 
jau tu turėjai kelis jaunikius, 
asz ant tavo kalbos numa
nau!

Mariute — U-gi ka tu Pra
nuli kalbi! Dievaž, tu esi 
pirmutinis!

Pranas — Tai, tai kalbėk 
sveika, asz netikiu!

Mariute inpykus—Jau tie- 
je vyrai tai visi nužiurus! 
Ana Jonas dreiverys andai ta 
pati kalbėjo ir sztorninkas 
užvakar inlindes in akis, ta 
pati zaunijo, o sziandien vela 
tu!

Amerikiecziai pernai pralei
do du sykiu tiek ant. sznapso 
negu ant mokslo ”, ant mokyk
lų.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti . 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunczia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu 1 aiszku sziandien 
nplaikome daug, nes svietas la
imi maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
iieszkoti po visas knygas isz 
mr musu skaitytojas rasze 
aiszka ir kur seniau gyveno. 

Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir greicziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
nnlaikote. “Saules” Redysta

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

Saule Publishing Co.,

Žvieris Hipopotamus

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 Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant ! 
reikia drauge ir pre- į 

numerata siunsti per j 
Money-Orderi arba l 
pinigais registruotam 
laiszke. 

s

WASHINGTON, D. C.—
Kai mes buvome pienburniais 
vadinami, mes daug girdėdavo
me apie ta neva moksliszka 
klausima: Kas pirmiau atsira
do, kiauszinis ar viszta?

Dabar tas pats klausimas yra 
iszkeltas su szitu naujos mados1 
maisto taupinimu. Jeigu mes 
mažiau kiausziniu valgysime, 
ar bus daugiau visztu? Jeigu 
mes mažiau visztienos valgysi
me, ar bus mažiau visztu? O jei
gu bus mažiau visztu, ar bus 
daugiau maisto?

J eigų valdžia nori sutaupinti 
daugiau kviecziu, tai kodėl tie1 
musu mokslincziai ne eina ten! 

■ i
kur kviecziai auga, ir kodėl jie 
nuo ten nepradeda savo taupi-; 
nimo vaju? Jeigu mums reikia' 
daugiau javu, daugiau kviecziu 
tai geriausia pradžia prižiūrėti 
kad ūkininkai per daug tu 
kviecziu nesuszertu savo visz- 
tems ir gyvuliams. Juo mažiau' 
kviecziu ūkininkai skirs del 
paszaro, juo mažiau bus gyvu
liu ir mažiau visztu, ir tada ne
bus reikalo visu žmonių praszy- 
ti kad jie savo valia pasninkau
tu ir mažiau valgytu, nes jie ne
gales per daug pirktis ir turės 
apsieiti su mažiau.

Bet žinoma, tokia tvarka ne
patiktu musu valdininkams, 
nes tada valdžia turėtu nusta
tyti kiek ūkininkai gali imti už 
savo tuos galvijus, visztas, ir 
kiauszinius, kad jie labiau ne-1 
pabrangtu. O kai valdžia nu
statytu už kiek galima parduo-' 
ti, valdžia taipgi turėtu nusta-Į 
tyti kiek darbininkas gali už
dirbti, ir tada mes vėl sugryž- 
tume prie tos tvarkos, kaip bu-

Net ir žvierys labai saugo
ja savo jaunosius ir jais di
džiuojasi. Czia 450 svaru 
patele hipopotomus, 1 abai 
akylai sagoj a ir prižiūri sa
vo mažaji, kuris gire Wash

ingtono žvieryne. Vien tik 
Washingtono žvieryne ran
dasi mažu hipopotomusu kur 
jau yra net asztuonios kitos. 
Szitie žvierys myli karsztus 
ir vis slankioja po vandeni.

Saule Publishing Co.,1 
Mahanoy City, Pa. i

Kaip Taupinti Grudus ISTORIJEapie Da isz m*- 
----------------  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 Cityj
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džio loszime labai reikalinga 
būti augszto ūgio, nes juo di
desnis juo lengviau bus in- 
mesti bole in krepszi kuris 
augsztai pakabintas. Sporto 
mokintojas Ken Loeffler isz 
St. Louis sako kad jis dabar 
surado tikrai tinkama ir ge
ra loszika szitam sportui. 
Loszikas Ephraim ‘ ‘ Red ’ ’ 
Rocha yra szesziu pėdu ir 
asztuoniu ir puses colio dyd
žio ir gali ta krepszi pasiekti 
ant galu pirsztu. Jam visai 
nereikia boles mesti, jis gali 
tik pasistoti ant galu pirsz
tu ir ta krepszi pasiekti.

SX%JCXX»«JS5S5S5«X%3S%^^

Czia parodoma trys budai 
kaip galima sutaupinti gru
dus, sulyg valdžios patarimo 
taupinti kvieczius ir viso
kius javus, kad butu galima 
daugiau siunsti Europos ba- 
daujancziams. Pirmosios 
dvi pintines, beskes parodo 
kai galima sutaupinti gru
dus kai duodama juos sumal-

ti, pirm negu duodama juos 
del paszaro; kitos dvi pinti
nes, beskes parodo kaip ga
lima padauginti tuos grudus 
per sumalima del paszaro. In 
tas antras dvi pintines buvo 
dadeta kad kutu daugiau pa
szaro, bet nei biski daugiau 
grudu.

SIENINIAI 

KALENDORIAI 
1948 M.

žinių 
pasi- 
pra-

Ana vakara, vienas 
skelbėjas per radija, su 
baisejimu visiems mums

I nesze kad Paryžiuje tonas ang
lių kasztuoja asztuoniolika do- 

. leriu. Gal jis Amerikoje riieka- 
krypties Mik- dos neP^° an®liu- Koki czia 

raszti redaguoja, atsilankė pas Į-dyva^ ! *lVb.
Szventa Tęva, Popiežių. Alums __ N

Henry Wallace, kuris buvo 
paszalintas isz augsztos vietos 
valdžioje, už tai kad jis susi
dėjo su Komunistais, ir kuris 
dabar kairios ]

i 
★ 
ž 
★ 
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* * 
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Sziurpi Pasaka
(Tasa) Senis Atėjo In Protą

koti, bet szi rado vos gyva, pa- Verke raudojo ir bajoraite savo jz AID QTAT QII
! stalej kitu gėriku tarpe bemie-J dali keikdama. Neturėjo ji kas Oi DU
gauti. Suprato, vargsze, tevO| užtartu, neturėjo, kas paguos- HITLERIU DALINO- 

.užtarimą nerasianti ir isz'bego fu, priglaustu. Baisus likimas qt TITTITUA 
i pro duris in tamsu pilies kie- ju abieju lauke ir tiktai klausė-Į IvIIj 1 U V A

ju užpuoleju-algresoriu stovyk- tavos palaidojimo bute nemaža 
loję. Ne kas kitas, o pats Sta-1 ginezu. Ja abudu Diktatoriai 
linas paprasze Hitlerį sudaryti norėjo sau grobiu pasilaikyti.

iszug-
nema-

I Mergaite pasakomis 
I dyta padoraus veido
I cziusi, ilgai rymodavo prie 
L lango, bene ateis koks milžinas 
I paims ja isz tu niauriu sienų ir 

nusives in laimes szali. O dva
re ne tik milžinu nesilankė, bet 
ir vargszai iszsislapte.

Kas metas ji augo, kas me
tas labiau ilgėsis jai szirdi sie
ge. Niekas jai nepasakojo, ko
dėl pilyj taip tylu ir tėvas kaip 
szeszelis, vietos nesurasdamas, 
isz kampo is kampa slankiojo.

į Pamėgo mergina ežerą, ap
link auganezia giria. Ežere

I bangos pleszkino, girioj pauk- 
I szcziai cziulbejo, vis buvo sma- 
I giau negu niauriose pilies sie- 
Inose. Tai ir vaiksztinejo vie- 
Įna paežeriais, po miszka ir vis 
■kažko lauke.

j O kas ankstyba ryta in ežerą 
liszplaukdavo jaunas žvejas, 
■Žvejoti. Antroj pusėj ežero gy- 
Bveno tai ten pakraszcziai žve- 
Koj, bijodamas toliau nuplaukti 
Bsu senu bajoru susitikti.

Inste'bejo mergaite kasdiena 
Įplaukianti laiveli ir stebėjosi 
įjuo. Jai rodėsi, kad ten ir plau- 
Ikioja milžinas, kuris ja paimti 
■turi.

Girdėjo ir ževejas, kad senoj 
■bajoro pilyj viena duktė auga, 
[kad ji labai graži. Nekarta ir 
jis žvelgė in pilkas sienas, bene 
pamatys gražiąją bajoraite. Ir 
pamate paežerėj bevaiksztine- . 
janezia. Sujudo žvejo szirdis, 
kas karta vis areziau ir areziau 
prie pilies krantu, priplaukti 
mėgino.

Ir atsitiko taip, kad viena 
karta žvejas iszdryso priplauk
ti prie kranto, ant kuria jauno 
ji bajoraite stovėjo.

, Mete vienas in kita žvilgsni, ! 
paraudo.

Nuo tada žvejo luotas jau da
žnai karklynuose prie bajoro 
kranto tūnojo paslėptas, o 
žvejas su bajoraite ilgas kalbas 1 
turėjo.

Žinojo žvejas, kad jei bajo
ras sužinotu ju slaptu savo gy
vybes. Ta ir bajoraitei pasakė. 
.Užtai juodu tylomis, niekam 
ne žodžio neprasitardami, daž
nai matėsi tamsiame szile.

* * *
Bajoras viens pats su dukte- 

re likas pilyj, kai žvėris dras
kėsi. Da niekuomet' nebuvo, 
kad greta saves nematytu nar
siu, visuomet kovai pasirengu
siu vyru. Jam rodėsi, kad ji 
kažkas nori užpult nužudyt. 
Nužudyt. Sargybai vyru nėra. 
Nėra žmonių, kurie ir bajoro 
sielvartu dalintųsi. Užtai pa
leido bajoras placziai ganda, 
kad kas turi stipria ranka, 
mėgsta vyną ir alų, kuriu pilies 
požemiuose daugybe buvo, te
vyksta in pili.

Nauji laikai tuomet užėjo. 
Pakriko narios vyru gaujos. 
Kiti prie arklio visam amžiui 
gryžo. Isz Prūso ir bajorai; ne- 
ejo in kares, nesirūpino savo 
reikalais, girtuokliavo ir ple- 
szesi tarp saves. Tartum visus 
kažkokį liga apėmė. O ta liga 
senai buvo jau prasidėjusi. Isz 
pietų szalies atėjo žmones, isz- 
kirto aržuolynus, iszvaike Vai
dilutes, in kita Dieva liepe ti
kėti. O iki tol, pasakoja, žmo
nes perkūną garbine. Na, da
bar intikejo, svetimu liepiami, 
in kita Dieva ir užmigo.

Tuo tarpu szvaistesi karuo-

Nuo 1900 metu James Fer
guson praleido daugiau negu 
keturios deszimts metu kalė
jimuose už visokius prasi
kaltimus Anglijoje. Dabar 
jis buvo paleistas, nors jis 
vėl buvo prasikaltęs už ap- 
vagima vienu namu. Teis
mas ji paleido kai jis priža
dėjo pasitaisyti ir sake kad 
jis dabar in protą atėjo.

' ma. , ' si, kada subels žirgu kanopos
Niekszas vijosi ja kiek ga-' ju kieme, kada sueis in pirkia 

lodamas. Ne toli vijosi, nes gir-Į ginkluoti vyrai?
tos kojos galvos neklause ir jis 
kieme sugriuvo.

* * *

Ir prisiege vienas kitam sa
vo meile, visu pasauliu, kad 
gyvais in ju rankas nepasiduos.

Antra diena vėlai pabudo se-. * * *
uis bajoras. Paežiam plaukai1 Pilies languose matėsi szvie- 
net susiszausze pamaezius kad'są ir skardėjo girtu balsai.
jisai girtu tarpe ant grindų! Juodas szeszelis uždusęs be-

' pernakvojo. j go ežero ledu pilies linkui. Be-
Atsikele svyruodamas ir nn-Įgo uždusęs, slysdamas kiekvie-l

' ėjo pas dukteri. Rado senute ąu žingsniu, griūdamas ir keik-1 
aukle ties dukters lova krau- damas.

..NEW YORK (LAIC)-Ame- 
rikiecziu karine valdžia Vokie
tijoje surado daug slaptu po- 
pieru kompromituojancziu So
vietu Rusija. Jie “juodu ant 
balto,” inrodo, kad Moskva 
1939 metuose buvo demokrati-

tarpusavio nepuolimo sutarti 
ir pasidalinti artimuosius 
krasztus.

Amerikiecziu ir Francuzu 
spauda dali dokumentu, popie- 
ru apie Stalino-Hitlerio slaptus 
susitarimus jau paskelbė. Tarp 
ju yra ir slaptas tu dvieju Dik
tatorių susitart imas apie Lie
tuvos pasidalijimą. Del Lie-

Tuo reikia butą dvieju sutar- 
cziu: 1939metuose, Rugpjuczio 
23 d., ir Spalio 29 dienas. , ,

Rugpjuczio 23 diena sutarti
mi, Riibentroppo-Molotoyo pa- 
siraszyta MoskVoje, buvo sziap 
pasidalinta Baltijos krašztai: 
Suomija, Estija ir Latvija pri
jungiamos prie Sov. Rusijos, o 
Lietuva atiduodama Vokiecziu 
Reicho žinion.

Spalio 29 diena, Stalinas isz 
Hitlerio pareikalavo ir Lietu
vos, už ja pažadėdamas Hitle
riui kai kurias Lenkijos sritis. 
Hitleris nenorėjo sutikti: Lie
tuva. jam buvo reikalinga, kaip 
“langas” in Rytine Baltiją, 
Vienuole ruoszdamasis “žaibi- 
niam puolimui” in Anglija ir 
vėl Hitleris nusileido. Spalio 
29 diena, 1 valanda ryto Itib- 
eptroppas pasirasze antra slap
ta protokula su Molotovu, lie- 
czianti Lietuvos likimą. Buvo 
susitarta, kad:

1— Lietuva neatiduodama 
Vokietijai, bet perleidžiamą 
Sov. Rusijai.

2— Lenkijos sritys su Var- 
szva ir Liublinu pedeina Vo
kietijos žinion.

3— “Pravedusi Lietuvoj
specialius pertvarkymus savo 
interesu užtikrinimui,” kas 
reiszkia, pilna kraszto Sovieti
zacija; Sov. Rusija perleidžia 
Vokietijai Pietine Lietuvos da
li, Marijampolės sriti.

Tai buvo Stalinas, kuris ža
liu piesztuku patsai nubrėžė 
nauja siena ant žemėlapio. Da 
nenudžiuvus slaptu susitarimu 
raszalui, Stalinas pasiuntė ka-

• • ’ J ■■ ’ Ii
Hues pajiegas in visus tris Bal
tijos krasztus ir ten insteige 
‘ ‘ militarines bazes. ’ ’

Tokia buvo Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomy
bių užgniaužimo pradžia, Ju 
duobkasiai yra Stalinas ir Hit
leris. Vieno jau nėra! Antras 
da szvaistosi su “kuju ir pjau
tuvu ” ir tautas žudo. Bet jau 
neilgam!

Ar tos merginos niekad 
nenustos, 

Baltruviene rengkis tuojaus 
in kelione, 

O duokie joms gerai! 
Pasiėmiau kas man 

reikia,
Ir nukeliavau in 

Brooklina,
O kad kokis ten 

didele parte buvo,
Ir mano kojos in 

lenais užkliuvo,
Kelios mergos in 

parte atėjo, 
Negalėjau ilgiaus susilaikyt, 
Ir nuo piktumo susilaikyt, 
Bet surinkau žinueziu gana, 

Ypatingai apie viena 
ypata, 

Apie kuria vėliaus 
padainuosiu,

Su koezelu gerai 
pakoeziosiu.

* * *
Vienoje vietoje 

Pennsylvanijoje,
Yra ten ne kam 

tikusios merginos, 
Apie keletą tokiu 

dažinojau, 
Pas katas garnys 

neužilgio atsilankys, 
Ir dovanelia apvaisys. 
Pas viena jau dovanelia 

paliko, 
Tuojaus ir szventasis 

atvyko,
Jauniki su policijanta 

ateiti prikalbino,
Ir su ta mergele 

suriszo.
Apie kitas, kalbėti ■ 

da susilaikysiu,
Ba gal lyg tam 

laikiu susivaldys, 
Namie pas savo tėvelius 

, ■ .■ sėdės,..
Manau kad ta mergele, 
Su bambiliais naktimi 

nesi trankys!

juose negyva gulinezia, duk
ters tik patalą. sutarszyta.

-Pasiuto vėl senas bajoras. 
Suprato, kad ir dukters, kaip 
žmonos, neteko. Ir . mane , jis, 
kad jiems 'begirtuokliaujant, 
užpuolė pili žmonos pasiusti 
kareiviai aukle nužudė, ir pa
vogė dukteri.

Vėl kardas bajoro rankose 
suszvito, vėl keletas da gaili n- 
cziu žmonių gyvybes padėjo.

Kas gyvas da liko suszauke 
bajoras ir insake, kad vytųsi 
begelius nors in pasaulio krasz- 
ta, ir dukteri gražintu.

Pabūgo bajoro pykezio nedo 
rėliai, sėdo ant žirgu ir iszsi- 
sklaide in visas szalis. O bajo
ras, vos, trejetą sau sargu pa
likes, mirko su jais vyne, norė
damas geliama szirdi juo už
pilti, nuramyti.

Slinko dienos, menesiai. Nei 
apie dukteri, nei apie iszsiviju- 
sius vyrus jokiu žinių nebuvo. 
In dangus jau eme niauktis, ru
duo atėjo. Kas naktį pilyje gir
ti balsai skambėjo.

O menkoje žvejo pirkioje va
karais szviete labiau, ne anksz- 
cziau. Ir juokas ir džiaugsmas 
tenai skardėjo. Bajoraite kiau
ra nakti ežero krantu klaidžio
jo, kol pamate atjuoduojanti 
žvejo laiveli.

Nebijojo jau tėvo rūstybes 
bajoraite. Žvejo pirkia ja pri
glaudę, o seno bajoro storos 
siens, mirti ir geda siūle.

Tik viena žiemos vakara, kai 
ežerai ir upes storu ledu, laukai 
ir medžiai sniegai nukloti buvo, 
žvejo kieman inejo žmogus.

— Ei, kas tenai! Ruscziai su
riko jis už duriu.

Žvejas iszejo in prieangi ir 
inleido, manydamas, kad koks 
nors paklydęs keleivis prie
glaudos jieszko.

— Ineik. Jei nuvargęs esi. 
Pailsėk, pasiszildyk.

Inejo apdriskęs, bet biauraus 
veido vyras.

— Ar toli in senojo bajoro

se pratę žmones darbo, nes 
arklis ju netrauko. Iszgirde ba
joro-paleista ganda, suplaukė 
isz visu pusiu gal szimtas vyru 
ir apsigyveno bajoro pilyj.

Ir kas tuomet pradėjo tenai 
darytis! Bajoras visai pamiszo, 
svetimųjų dvasia persieme, su 
svetimais puotavo, džiaugėsi 
ju kalba ir pradėjo kalbėti ja.

Pilyj nebuvo vietos ne tiktai 
žmogui, bet ir gyvuliui. Atėjū
nai nesitenkino lėbavimais pi
lyje, toli jie lankėsi po apy
linkes neva medžioklei iszjo.ja, 
ir skriaudė žmones.

Melde žmones Dievo, kad 
dvara perkūnu sudegintu, ar 
skradžiais žeme nugramzdytu. 
Bet tylėjo Dievas, ir Perkūnas 
negrasino.

Jaunoji bajoraite mate visa 
tai ir liudeji. Ne tokie, jai ro
dėsi, turėtu būti milžinai.

Bego ji kas rytas ir kas va
karas slapczia su jaunuoju 
žveju pasimatyti.

Ir žvejas inkalbejo bėgti isz 
tėvo kambaru pas ji. Svyravo 
ilgai bajoraite. Bijojo tėvo rūs
tybes ir senovės aukles gailė
josi. Vis nesutiko!

Bet viena nakti bajoro pily
je buvo nežmoniszkas 
mas.

Seni gėrimai liūnais 
ryje talkszojo, bajoras 
sėbrais pusgyviai juose vartė
si.

Sztai vienas, patsai biau- pili? 
raiusias, atsikėlė ir iszsvyravoj 
in kita kambari. Seniai visi jie 
mate bajoraite, senei visi ja gė
rėjosi, bet ne vienas prakalbin
ti jos neiszdryso. Dabar nenau
dėlis sumanė baisu darbą: jis 
ėjo in kambari, kuriame bajo
raite su senute aukle miegojo.

Paszoko aukle beinsvyruo-' 
jauti nieksza pamaeziusi, ir kiti mano draugai ir žuvo del 
tuoj suprato jo minti. Paszoku-' tavęs! Asz žirgą užvaręs turė
si savo kunu mieganezia bajo-1 jau kaip szuo pesezias vilkti in 

to beproezio kambarius!
- Buvo jau užpuolęs bajoraite,

lebavi

kamba-
su savo

Bajoraite iszgirdusi apie jos 
tėvo pili kalbant, iszejo pažiū
rėti.

Ir pamate ta pati vyra, kuris 
tuomet girtas sena aukle nužu
dė ir ja isz tėvo namu iszvijo.

— A, sztai kur tu! Suriko 
nudžiugęs keleivis. O, asz ta
vęs už szimto myliu jieszkojau,

raitė uždengė.
Jisai iszsitrauke karda

grasino senute užmuszias, jeigu1 bet žvejas uola stojosi priesz ji. 
ji nepasitrauksianti jam isz Pamate pats vienas nieko ne
kelk). Bet senute velijo geriau inveiksias, iszbego pro duris ir 
numirti, negu savo auklėtinė pasileido in bajoro pili savo 
skriaudžiant matyti. Į draugams praneszti ir juos pa-

Nedorelis senute kardu nu- sitelkus, parvesti bajoraite in 
smeige. i tėvo namus.

Pabudo bajoraite ir pamate Nusiminė žvejas pamatęs 
baisu regini. Paszokusi isz lo- kad ne tik savo mylimosios ne
ves bego pas tęva globos jiesz- teks, bet ir galva reikes padėti.

Da keli 'žingsniai ir jis pily
je.

— Bajore! Suriko jis inbe- 
! ges in kambari, kur sėdėjo apie 
stalą bajoras su svecziais, mes 
tavo dukteri po platu pasauli 
jieszkome, o tavo duktė namie.

— Kur namie? Suriko bajo
ras. Sakyk greieziau, nes kar
dui mano ranka da nenusilpo.

— Cha-cha-cha! Bajore ne
gardink kardu. Pats ji valdyti 
moku.

O tavo duktė namie. Už eže
ro ten pirkia stovi. Žvejas gy
vena. Cha-cha-cha! Ar žinai, 
bajore, kuo pakeitė tavo duktė 
sena pili?!

— Sakyk! Uždusdamas suri
ko bajoras. Duktė pas žveja ?

— Gera žentą, bajore, turi. 
Geriausia žuvi kas diena tau 
sugaus. Taip tavo duktė žvejo 
namuose. Ji savo lepiomis ran
komis žvejo kuna glamonėjo. 
Tai, bajore, tavo duktė!

— Užmuszti ja! Suriko ba
joras. Kas j u pasigalės, pats 
galvos neteks. Ant žirgu!

Ir pasipylė inszeles būrys 
ginkluotu vyru žirgus balnoti, 
beginklio žvejo laime griauti.

Isz po arkliu kanopų ugnis 
pylėsi, kaip jie leidosi nuo 
aukszto pilies kalno in paežeri.

— Ežeru, tiesiog! Suriko ba
joras pusnuogis lėkdamas pir
ma visu.

Bet ta szventa nakti nelemta 
jiems buvo žvejo pirkios pa
siekti.

Inlekus in pati ežero viduri, 
staiga trenkė perkūnas, prasi
vėrė ledas ir visus žmones su 
žirgais ežeras prarijo. Pilis li
ko tuszczia.

Prakeikė ja žmones, niekas 
ten kojos inkelti nedryso. Pili 
vejai arde, perkūnai trankė ir 
dabar jos nėra. Vien akmenų 
krūvos tenai beriogso.

Žmones pasakoja kad tenai 
kas nakti, nuo kalno girdisi 
baisiausias klegesys ir tęsiasi 
iki gaidžiu.

O kiekviena Kalėdų nakti, 
apie 12 valanda nakties, ežeru 
bėga pilies linkui nuilsusi 
szmekla.

Ties piliakalniu dingsta ji, 
paskui pasigirsta balsai, rėka
vimai. Po valandėlės pasigirs
ta girtu baisus riksmai ir ark
liu kanopų bildesys. Nulekia 
nuo kalno būrys raitu szmeklu 
ir pasileidžia ežeru.

Ties viduriu visos jos dings
ta, tik vejas kažkaip baisiai, 
sziurpiai tenuszniokszczia. O, 
antroj ežero puseje, toj vietoj, 
kur buvusi žvejo triobele, 
skaisti žvaigždute nusileidžia.

Tai mat, ka senis Juras 
mums nupasakojo. Užbaigė se
nis Jomantas. Abudu klausyto
jai tylėjo.

----- GALAS-----

BALTRUVIENE

Apie Miczigno, 
Randasi ten ne kas 

bobele, į
Savo vyreli vis ėda, 

In kitur vakarais bėga.
Badai in Czikaga 

iszbegus, 
Nuvažiavo jos jieszkoti 

žmogus, 
Surado ja ir parsivežė,

O kad ne szeimyna, 
Butu moterele iszsižadejas, 

Pažinti jos nenorėjas.
Vai tu nieką 'boba, 

Ar tau negeda ?
Savo szeimyna skriausti,

Nuo saves stumti,
Nenori priglausti, 

'Moterele juoku nedaryk, 
Gyvenimą savo pataisyk,

Ba kaip da karta 
užklupsiu,

Tai kaili nulupsiu.
* * *

Tos merginos man 
atilsio neduoda, 

Taigi daugiausia darbo 
duoda, 

Nes, kur tik pasisuku, 
Ten ir visokiu pasakų.

Sztai vela mano 
tiliponas subarszkejo, 
Mano 'bosas net 

szokinejo,

Nenorėjo Nugaždyti

Tikėjimas In Gyvates

Lakajus prisiartino ant 
galu pirsztu prie savo pono ir 
sznabžda in ausi:

— Praszau pono!
Ponas — Ka toki?
Lakajus — Atėjo motina 

musu szviesios ponios!
Ponas — Tai kodėl nesą- 

kiai jog atėjo mano uoszve!
Lakajus — Mat, nenorėjau 

isz syk poną nugazdyt!

SKAITYKIT

Kentucky valstijoje ran
dasi tokiu žmonių kurie savo 
tikėjimą parodo per gyvates. 
Jie parodo kiek jie tiki in 
Dieva, imdami gyvates in 
rankas ir net leisdami toms 
gyvatėms jiems inkasti. Jei
gu žmogus mirszta nuo tos 
gyvates inkandimo tai jis, 
anot to tikėjimo, eina sta- 
cziai pas Dieva, jeigu jis pa
sveiksta, tai parodo kad jis 
turi tikra tikėjimą.

Kentucky valstija uždrau
džia szitoki kvailu tikėjimą

ir nubaudžia visus kurie 
tikėjimą pripažinsta, bet tie 
žmones nei pavojaus nei val
džios nepaiso,

Czia, W. H. Edmonds lai 
ko iszkeles didele gyvate, 
“rattlesnake” per pamaldas 
in River Street bažnyczia, in 
Harlan, Kentucky. Keli me
nesiai atgal szitokio tikėji
mo kunigužis buvo gyvates 
inkastas ir už keliu valandų 
pasimirė. Bet žmones vis tiki 
in toki savo tikėjimo isz- 
reiszkima.

arba pradžia 
SKAITYMO

: RASZYMO
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Žinios Vietines
i — Utarninke pripuola Ded. 
Bas. SS. Petro ir Povylo.

— Subatoj, 9-ta valanda 
ryte, Szvento Juozapo . bažny
čioje, Kunigą^, P, C, Qzesna 
suyiszo mazgp,, moterystes pa- 
nele Helena Svinskuniute, nuo 
724,Ę- Mahanoy Uly., su Danie- 
lu, sūnūs ponstvos Jonu Sippiu 
is# Moreos. Po suriszimiu jau- 
navedžiu, Kun. K. ..Rakauskas 
atjiaiike Szv. Miszias. Laike Szv. 
Mis#ias ponia Berta Vankavi- 
cziene pagiedojo, “Avė Ma
ria,” “Veni Creator” ir “Pa
pis Angelicus,” o S. M. Vienuo
le Augustine grieže ant vargo
nų. Svotai buvo: ponia Pran- 
ciszika Stehappe, Vera Sippie, 
ponia L. Filiziani, Lucille 
Alanskiute, Edward Becker, 
Carlo D’Angelo, John Yeager 
ir Gene Korneck. Svod'binis 
pulkas nusidavė in Szv. Kazi
miero parapijos svetainėje ant 
skaniu pietų ir pasilinksmini
mo. Jaunavedžiai apsigyvens 
J24 E. Mahanoy Ųly.
;.į, — Oras daug atszalio.

—- Seredoj Szventos Elz
bietos.

— Nedelioj apie 7:35 va
landa vakare du automobiliai 
susidūrė prie kampo Mahanoy 
ir A Ulycziu. Automobilius va
romas per kokia tai nežinoma 
mergina susidūrė su J. O’Con
nell automobiliam isz miesto.
ĮA —» Ketverge Szvento Felik
so Nelieto.
15-4-< Park Place kasyklose 
pradėjo dirbte Panedelyje, apie 
125 mainieriu sugryžo prie 
darbo.

— Petnyczioj Szvencz. Pa
neles Marijos Paaukavimo.
i — Petnyczios vakara apie 

11.•05 valanda užsidegė namas 
prie Hosensack arti Park Crest. 
įUlgnagesiai isz miesto nuvažia
vo ir užgesino liepsna. Namas 
prigulėjo Wm, Peters nuo 323 
E. Centre Uly., mieste. Bledies 
padaryta ant $2,000.

' — Ana diena ponstva Ant. 
Slavinskai isz New Philadelfi- 
joe motoravo in miestą su rei
kalais ir prie tos progos atlan
kė ir redakcija “Saules,” nes 
ponstva Slavinskai yra musu 
skaitytojai per daugelis metu. 
Aczju už atsilankyma.

Girardville, Pa. — Sodalie- 
cziu.. Draugystes virszininkes 
susirinko in Szvento Vincento 
parapijos svetainėje ant svar
baus mitingo. Buvo svarstoma 
Nauja Sodalietems Konstituci
ja. Pirmininke Szimkiute per
skaitė svarbesnes konstituci
jos dalis ir paskui prižadėjo vi
soms virszininkems pasiunsti 
po kopija kad visos galėtu pasi
skaityti ir paskui ant kito susi
rinkimo balsuoti. Ant susirin
kimo pribuvo Kunigas Kazi
mieras Rakauskas isz Szv. Juo
zapo, parapijas, Mahanoy City, 

, visu Sodalieczių Draugijų szi- 
, tos apylinkes Dvasios vadas, 
.kąris pasakė trumpas ir indo- 
mias prakalbas. Buvo ir Kun. 
Jurgis .Degutis isz S?v. Petro ir 

, Povilo parapijos,. Tamaqua, i f 
;Kun. Juozas, Qaudinskas isz 
{Saldžiausios Šzridies parapijos 
New Philadelphia. Szv. Vin
cento parapijos Sodalietes la
bai gražiai priėmė savo sve- 
czias Sodalietes ir pavaiszino. 
Buvo malonu matyti kaip gerai 
ir skaniai tos jaunos mergaites 
moka virti ir kepti ir pietus pa- 
ruoszti. Sodalietes pribuvo isz 
New Philadelphia, Shenandoah

"BIU EI ” KŽHANOY CITY, Pi;

Karaliszkos Vestuves Kunigaikszczio Anūke
Be Vilties

Lapkriczio dvideszimta 
diena bus “Dienu Diena” 
Karalaitei Elžbietai, kuri 
yra Anglijos sosto inpedine. 
Ta diena, puse po vienuoli
kos isz ryto ji isztekes už 
Leitenanto Philip Mountbat- 
ten, kuris pirmiau buvo 
Graikijos Karalaitis Philip. 
Szliubas bus in Westminis
ter Abbey. Leitenantas Phi
lip turėjo savo kraszto iszsi- 
žadeti kad galėtu vesti Kara
laite Elžbieta.

Visi Anglijos gyventojai 
laukia szitu vestuvių nuo 
Liepos deszimtos dienos ka
da buvo paskelbtos jųdviejų 
sužieduotuves.

Tamaqua, Hazleton ir Frack
ville. Tik nebuvo matyti atsto- 
viu ar delegacziu isz Mount 
Carmel ir Minersville

Nanticoke, Pa. — Rugsėjo 
20-ta diena Szvento Juozapo 
bažnyczioje, Kunigas V. Szim- 
konis suriszo mazgu moterys
tes, panele Dorota, duktė po
nios Elzbietienes Vosilienes 
nuo 306 Front Ulyczios mieste, 
su Methodu Kotulak, sūnūs 
pons. John Kotulak, nuo Areli 
Uly., mieste. Svotai buvo Do
rota Pruszinskiute ir Cyril Ko
tulak, jaunavedžio brolis. 
Svodbinis pulkas nusidavė in 
Christian’s svetainėje ant ska
niu pietų ir pasilinksminimo, 
kurioje dalyvavo gimines ir pa
žins tarnu.

Belleville, N. J. — Gerai ži
nomas senas pilietis Kazimie
ras Pieczukonis, kuris sirgo 
per ilga laika, numirė Spalio 
31-ma diena 1947 m., pas savo 
vyriausia dukteria ponia Hele-

Iszvažiavo In Veseile

Ponia Cobina Wright New 
York garsi ir turtinga ponia 
su visais atsisveikina pirm 
negu iszvažiavo in Anglija. 
Ji buvo užkviesta in tas taip 
iszgarsintas karaliszkas ves
tuves, kai karalaite Elzbieta 
isztekes už Graikijos Philip 
Mountbatten. Ji pažinojo 
jaunaji Mountbatten per ko
kia dvylika metu.

Matyti kad Anglijos žmo
nes labai myli savo karalisz- 
kus valdytojus. Dabar, ne
paisant kaip vargingai visi 
skursta ir badauja, kaip val
džia insiskolinus, bet vestu
ves bus karaliszkos ir vesei- 
le bus kaip po senovei, kada 
stalai lūžo nuo maisto ir gėri
mo. Paprastas Anglijos dar
bininkas neturi gana paval
gyti, bet jo karaliui ar kara
laitei nieko negali pritrukti. 
Szitus vestuves kelis szim- 
tus tukstanezius svaru pini
gais kasztuos, bet Anglijos 
darbininkas greieziau eitu 
kelias dienas nevalgęs, kad 
tai Karalaitei visko butu.

na Reynoldiene, 10 Continental 
Avė. Velionis gimė 1880 metuo
se, Lietuvoj, isz Suvalkų vedy
bos, Kuczioniu valsczio, Sieniu 
pavieto ir Miszkiniu kaimo. 
Pribuvo in Amerika Rugpiu- 
czio 18-ta diena 1906 metuose, 
o Vasario 18 d., 1909 m., apsi
vedė su panele Justina Giedrai- 
cziute. Buvo angliakasis per 
deszimts metu, o Rugsėjo 18, 
1915 m., persikraustė su savo 
szeimyna in Newark, N. J. 
Rugpiuczio 18, 1928 m., persi
kraustė in sa vo locna narna in 
Kearney, N. J. Jo mylima pati 
Justina mirė Sausio 3-czia die
na 1936 metuose. Velionis pri
gulėjo prie Szvencz. Trejybes 
parapijos taipgi prie Pilietisz- 
ko Kliubo, Kearney, N. J., ir 
Pal. Juz. Draugystes, Newark, 
kuris buvo sekretorius tosios
draugystes per daugeli metu. 
Paliko dideliame nuliudime 
trys dukterys ir viena sum;, 
taipgi septynis anukus. Laido
tuves atsibuvo Lapkriczio 4-ta 
diena isz Graboriaus M. Akia- 
lio koplyczios, su apiegomis
Szvencz. Trejybes bažnyczioje 
9-ta valanda ryte ir palaidotas 
in Szvento Kryžiaus kapines 
North Arlington, N. J. Szven
tos Miszios atlaike Kun. Ig. 
Kelmelis, o du kiti kunigai | 
asistavo. A. a. Kazimieras buvo' 
skaitytojas “Saules” per dau
gelis metu, kuris mylėjo skai-

I . . .. , Ityti ir ji suramindavo. Likusi 
szeimyna szirdingai dekavoja 
visiems kurie dalyvavo*. laido
tuves.

NEPASKELBTAS 
KARAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vojus kad visa Europa gali pa
virsti in Komunistiszka krasz- 
ta. Tik aklas ir spangas žmo
gus nepamatys ir nesupras 
koks ežia visam svietui gresia.

Jeigu Amerikos Sekreto
riaus veikimai nebus invykdin- 
ti, tai visa Europa paskęs ir 
Amerikai bus. tikras pavojus 
isz Komunizmo!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Hajed, ir su jos vyru. Jie du' 
buvo isz Vengrijos. Jie susi
pažino ir susidraugavo.

Vėliau ji dažinojo kad tie du 
Vengrai buvo Vokiecziu szpie- 
gai. Jie du prisikalbino ir ja 
in ta darba. Ji nuvažiavo in 
Vokietija kur Naciai ja pasiun
tė in savo szpiegu mokykla, kur 
ji gerai iszmoko sznipinejimo 
darba. I/ I

Kai ji savo zsnipinejimo 
mokslus gerai iszmoko, Naciai 
ja pasiuntė in Detroit, Michi
gan. Jos darbas buvo sužinoti 
kokius ginklus Amerika gami-| 
na ir daro Detroit miesto fabri- 
kuose.

Panele Grace atvažiavo in1 j 
Detroit miestą Lapkriczio me
nesyje 1941 metuose. Ji tuo- 
jaus pasirandavojo sau gražius 
kambarius arti prie laivyno fa
briku ir arsenalo. Ji tankiai ir 
poniszkai vaiszino augsztus ka
rininkus, ir gavo darba kaipo 
prakalbininke, aiszkinti Ame- 
rikiecziams Europos krasztus 
ir Europiecziu gyvenimą.

Jai gerai sekesi, viskas kaip 
ant sviesto ėjo, bet už penkių 
menesiu nelemtas likimas jai 
koja pakiszo. Amerikos slap
ta FBI policija ja suseke ir su- 
aresztavo kaipo Vokiecziu 
szpiega.

Ji prasziesi susimyliejimo, 
pasiteisindama kad ji nežinojo 
ka ji daro. Kai ji nieko nepe- 
sze su maldavimais, ji sudarė 
derybas: Jeigu Amerikos slap
ta FBI policija jai dovanos, tai 
ji dabar dirbs ir tarnaus Ame
rikos szpiegams ir dirbs priesz 
Vokieczius. FBI policija suti
ko ir ja paleido.

Nuo to laiko ji jau Amerikos 
policijai iszduodavo žinias ir 
pasakydavo kurie yra Vokie
cziu szpiegai. Bet ir vėl tas ne
lemtas likimas. Ji insimylejo 
in Detroit miesto biznierių, 
Nelson Butler. Ji bijojo jam 
prisipažinti kas ji isz tikro yra 
ir koki darba ji dirba. Už ke
liu sanvaieziu jiedu susižieda
vo. Už keliu sanvaieziu FBI po
licija jau turėjo visas žinias ku
riu jiems reikėjo ir paneles 
Grace Buchanan-Dineen pagel-

Japonai Beisbolininkai

Keli metai atgal jeigu Ja
ponas butu buvęs sugautas 
losziant Amerikoniszka 
sportą, beisbole, butu buvęs 
apsūdytas ant smert. Bet da
bar jau visai kita tvarka ir 
kita gadyne. Dabar ir vaikai 
mėgdžioja Amerikieczius ir

Bravorai Užsidaro

Amerikiecziai dabar ma
žiau gers alaus ir alierkos, 
kad Europos žmones galėtu 
daugiau valgyti. Visi bra
vorai Amerikoje užsidarė del 
dvieju menesiu, kai Prezi
dentas Trumanas paprasze 
kad visi stengtųsi kuo dau
giausia k vie ežiu ir kitu javu 
sutaupinti. Czia paveiksle 
darbininkas Philadelphijos 
(Pa.) bravore Joseph Rodo 
uždaro dideli kubilą, kuria- 
kuriame telpa 34,689 galionu 

Visi sutiko szitokiu nusi
statymu, nes galime daug ge
riau apsieiti be antro stiklo 
alaus ar sznapso, negu Euro

ba nebuvo toliau reikalinga. Ji 
su septyniais kitais szpiegais 
buvo suimta ir suaresztuota 
Rugpjuczio menesyje 1943 me
tuose.
Ji vis bijojo, kad jos mylimas ir 
sužieduotinis ja apleistu jeigu 
jis teisybe dažinotu. Bet Nel
son Butler jos neapleido, jos 
nepamete ir neiszsižadejo, Jis 
pasiliko su ja per visa teismą ir 
kai jie du iszgirdo jos teismą, 
kad ji nuteista in kalėjimą dėl 
dvylikos metu, jis ja prižadėjo 
kad jis jo lauks.

Kai ji buvo kalėjime uždary
ta, Nelson Butler jai rasze 
laiszkus kasdien. Jis visko jai 
prisiunsdavo ir ja aplankyda
vo kai buvo pavėlinta. Jis vi- 

leszia musu sportus. Karei
vis Roy Blumenauer, isz 
Fredrick, Maryland czia mo
kina jaunus Japonu vaikus 
kaip loszti beisbole, Ameri- 
kiecziai kareiviai yra sve- 
cziai in Kanbayashi vieszbu- 
ti in Yutanaka, kur jie su Ja

pos badaujantieji gali apsi
eiti visai be maisto. Tik ke
liu uniju vadai šukele lerma 
ir triukszma, sakydami kad 
tukstaneziai žmonių neteks 
darbo. Bet tie darbininkai 
nieko nesako ir niekam ne- 
prikaiszioja kad jiems nebus 
darbo per du menesiu.

Daug žmonių dabar bėga 
in sztorus ir stengiasi prisi
pirkti kuo daugiausia sznap 
so, nes jie bijosi kad vėliau 
nebus galima gauti. O val
džia ir patys bravorininkai 
mus užtikrina kad visiems 
bus gana nors del dvieju 
metu.

sa savo laika paszvente ir savo 
pinigus praleido stengdamasis 
ja isziaisvinti. Jis jai vis pri
žadėdavo kad su jos garbingu 
vardu ir su jo pinigais bus 
lengva ja isz kalėjimo iszimti ir 
iszteisinti.

Panele Grace gyveno kalėji
me ir lauke ir lauke ta vienati
ne savo vilti, savo sužeduetini, 
Nelson Butler. Ji skaitė die
nas ir lauke laisves, kuria jai 
jos sužieduotinis iszpirks. Jos 
turtas isznyko, jos garbingas 
vardas sugadintas, jos gražus 
veidas suvyto, bet ji viso to ne
paisė, jai vis buvo viena viltis; 
jes mylimasis, kuris jos neap
leido ir neapleis.

Ana sanvaite atėjo jai žinios: 

ponais labai gražiai susi
draugavo. Raudonojo Kry
žiaus atstovai visomis galio
mis stengiasi supažindinti 
Japonus su Amerikiecziais, 
ir jie nemato geresnio budo 
kaip per sportus ir žaidimus. 

jos isztikimas sužieduotinis 
Nelson Butler nuo szirdies li
gos pasimirė. Panele Grace 
Buchanan-Dineen, Francuzijos 
didingo kunigaikszczio anūke, 
iszgirdus tas žinias, nuleidus 
galva nieko nesake. Dabar su 
tomis žiniomis jos paskutine 
viltis kaip mažos žvakutes liep- ■ 
snele užgero!

S597,000,000 Del Pran
cūzijai, Italija Ir

Austrijai
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis sako kad dabar atėjo 
mums laikas stoti kitiems in 
talka ir isztiesti pagelbos ran
ka, ir kad mes negalime atsisa
kyti.

Kaip geras generolas, Sekre
torius Marshallas, prisipažins- 
ta kad szitokia pagelba mums 
nieko tikro neužtikrina, jis sa
ko kad yra pavojaus kad visi 
tie musu pinigai gali niekais 
nueiti. Bet kaip ant karo lau
ko karininkas ir kareiviai turi 
stoti in pavoju nežinodami ar 
jie laimes ar pražus, taip ir 
czia, mes dabar stojame in pa
voju. Bet jis sako, toks pavo
jus turi būti visu pripažintas 
ir priimtas, nes visi esame tik
ri kad viskas ant gero iszeis.

WASHINGTON, D. C. — 
Sekretorius Marhsall sako kad 
Kongresas turi nutarti ir pa
skirti pinigus ar paskolas Eu
ropai pirma diena ateinanezio 
menesio. Jeigu ne, tai bus jau 
per vėlu.

Kai Užsienio Ministerial su
sirinks Londone, Sekretorius 
Marshall stengsis inneszti bu
vusio Sekretoriaus Byrnes pa
tarimą, kad keturios didžiosios 
tautos prižiuretu Vokietijos 
reikalus, kad nors per keturios 
deszimts metu Vokiecziai nega
lėtu apsiginkluoti.

Zoltan Pfeiffer, Vengrijos 
žmonių vadas, kuris spėjo pa
bėgti nuo Komunistu ir czia at
važiavo, sako kad jau per vėlu 
iszgelbeti jo kraszta Vengrija 
nuo Komunizmo.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas pats 
pribuvo in Kongresą ir ragino 
visus Kongresmonus nubalsuo
ti kad paszelpa Europai butu 
greitai teikiama, ypatingai Ita
lijai, Francuzijai ir Austrijai.

PARYŽIUS, FRANCIJA-— 
Nors Lenkija prisidėjo prie tos 
Rytu vienybes kuria Rusija su
tvėrė priesz Anglija ir Ameri
ka, bet ji tuo paežiu sykiu pasi- 
rasze ant sutarties su Francu- 
zija ir pasižadėjo Prancūzams 
pristatyti anglių.

Pajieszkojimas
Asz pajieszkau Juozą Ka- 

szinska ir Antana Lisauską 
(Litkowsky). Abudu gyveno x 
Mahanoy City, Pa. Atsiszauki- 
te ant adreso: ,

Jonas A. Stravinskas j
R. F. D. 2,

Thomaston, Conn.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
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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