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Isz Amerikos Anglijos Užsienio 
Sekretorius

15 MAINIERIU
ISZGELBETA

f ____________

SHENANDOAH, PA. — 
Vienas mažas anglių, karukas 
nuszoko nuo savo rieliu ir isz- 
musze kelis stulpus, (timbe- 
rius) ir ramsczius, kurie pri
laikė anglių siena. Kai tie 
ramscziai buvo iszmuszti, isz- 
griauti, tai pasipylė keli tonai 
anglių ir akmenų už užkirto 
iszejima del penkiolikos mai- 
nieriu, kurie buvo apie szeszis 
szimtu pėdu po žeme. Jie yra: 
Leon Bienasz, Jonas Lopata, 
Ed. Szymaszek, Peter Dick, 
John Szuback, Alex Czeszonis, 
Alex Pelszinski, Wm. Link, 
ir Harry Jones visi isz Shenan
doah; John Bower isz Turkey 
Run; Jonas Radzieviczius isz 
Shenandoah Heights; Antanas 
Lazauskas ir Andrew Mokar, 
isz Mahanoy City, Geo. Leo, 
isz Ashland ir Ant. Strike, isz 
Mt. Carmel. Jie vos suspėjo pa
sitraukti isz tos vietos kur tos 
anglys pasileido. Tai atsitiko 
Panedelyje apie puse po trijų, 
in Maple Hill mainas, tarp 
Shenandoah ir Mahanoy City.

Kiti mainieriai greitai pra
dėjo atkasti tas anglis ir pri
eiti prie savo budžiu, draugu. 
Per telefoną jie susisznekejo 
ir pranesze kad nors\jie negali 
isz tos vietos pasijudinti, jie 
visi yra gyvi ir sveiki.

Tu mainieriu szeimynos isz- 
girdo apie ta nelaime mainose, 
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MERGINOS MEILE PENSIJOS PLIENO 
j ISZGELBEJO FABRIKANTAMS

Prasikaltėliui Dovano- Fabrikantai Visi Ne-
ta; Jo Drauge Jam paiso Ir Nesibijo

Isztikima

BALTIMORE. MD. — Gra-

Anthony Eden, buvęs 
Anglijos Užsienio Reikalu 
Sekretorius, kai Churchillis 
su savo partija valde Angli
ja, dabar yra vienas isz inta- 
kingiausiu žmonių Anglijo
je. Jeigu Darbininku Partija 
kada nors bus iszvaryta ir 
per rinkinius iszmesta, tai 
szitas žmogus, Anthony 
Eden, greicziausia bus pa
skirtas in vadovyste. Pats 
Churchillis savo pirmenybes 
vieta jam užleistu.

Darbininku Partija Ang
lijoje dabar labai prastai 
stovi. Beveik visi Anglai da
bar ima suprasti kad Darbi
ninku Partija su savo So
cializmu labai prastai pasi
rodė. Po Darbininku Parti
jos vadovyste, Anglijos pi
nigu verte visai nusmuko, 
Anglijos pramone visai pa
iro ir pragyvenimas prastas 
ir vargingas. Visi spėja kad 
per rinkimus Darbininku 
Partija viską prakisz ir tu
rės pasitraukti.

ži, dvideszimts dvieju metu 
mergina, Peggy Peterson gavo 
savo vyra ir ji iszgelbejo isz 
teismo nasrų. Jos mylimasis 
William J. Sansbury buvo nu
teistas ant deszimts metu in 
kalėjimą už tai kad jis iszkes- 
žino, ant pinigu iszmaine, daugi 

! palszyvu czekiu.
į Bet teisėjas Robert France 
panaikino visa bausme ir jam 

| dovanojo tuos deszimts metu 
in kalėjimą už tai kad jo mer
gina, jo mylimoji ir ji mylinti 
gražuole Peggy Peterson taip 
ant jo pasitikėjo.

i Jiedu susitiko ir susipažino 
in San Quentin kalėjimą kur ji 
dirbo ir kur jis buvo kalinys.

i Jis buvo isz kalėjimo paleis
tas ir buvo pasiunstas in 
Maryland kur jis buvo kaltina
mas už palszyvus czekius. Jo 
mylimoji su juo ežia atvažiavo 
ir teisėjo peš aszaras prasze 
kad jam jis dovanotu. Ji pri
žadėjo kad ji prižiuręs kad jis 
viską atmokės, ir jis teisėjui 
pasakė kad jis ketina su ja ap- 
siženyti ir kad nuo szio lailfo 
jis bus geras ir teisingas.

Teisėjas Robert France vis
ką jam dovanojo, bet paleisda
mas ji jis szitokias sanlygas 
pastate: kad Sansbury turi 
pats viską atmokėti, ir kad jis 

i negali nei cento imti ar žiezin-

WASHINGTON, D. C. —
Senatvės Pensijos ir Paszelpa 
dabar labai rupi Valdžiai ir vi
sos Kompanijos ir Fabrikantai 
visa tai remia. Ir Unijos taip 
pat remia, bet jos? nesupranta 
ka jos daro, nes juo didesnes 
pensijos isz valdžios, juo ma
žiau Kompanijos ir Fabrikan
tai turės mokėti.

Unijos ir Fabrikantu susita
rimas yra mokėti Darbinin
kams szimta doleriu ant mene
sio Pensijos. Bet tas szimtas 
doleriu yra glaudžiai susijęs 
su Valdžios Pensija. Reiszkia 
Darbininkas negali gauti dau
giau kaip szimta doleriu ant 
menesio. Tai juo daugiau Val
džia paskiria, juo mažiau 
Kompanijos ir Fabrikantai tu
rės iszmoketi isz savo Fondo.

Jeigu Valdžia tokiam Darbi
ninkui mokes keturios de
szimts doleriu ant menesio 
Pensijos, tai Fabrikas ar Kom
panija turės pridėti tik pen
kios deszimts du doleriu suda
ryti ta szimta ant kurio buvo 
suderėta. Reiszkia, per metus 
Valdžia sumokėtu du szimtu 
doleriu, o Fabrikantai sumo
kėtu du szimtu keturios de
szimts penkis dolerius ant me
tu. Vėliau Valdžia prižada 
daugiau tokiam Darbininku 
primokėti. Juo daugiau Val
džia primokės, juo mažiau 
Fabrikantai ir Kompanijos tu-

Czeku Valdžia Val
dys Vedybas; Baž- 
nyežiai Nevalia

Kisztis
Studentas Pasigėrė Vakarusz- 
kose, Nuszove Kita Studentą Co
lumbus, O,; Mainose Siena Už
griuvo, 15 Mainieriu Iszgelbeta, 

Maple Hill Kasyklose Arti 
Shenandoah, Penna.

JAPONIJA.
<

Dabar, kai beveik visas SZLIUBAI
Kinijos krasztas pateko Komunistams, Ame
rika jieszko kitu tvirtovių Azijoje.

UŽDRAUSTI
BAŽNYCZIOJE

KUR EINA 
$1,450,000,000?

Kai Prezidentas Trumanas 
pareikalavo isz Kongreso vieno 
bilijono, keturiu szimtu pen
kios deszimts milijonu doleriu 
jis su tais pinigais norėjo:

1- Isztirti Komunizmą Ame- 
erikoje?

2- Pastiprinti Kinijos val
džia priesz Komunistus?

3- Parupinti kariszkus gink
lus draugiszkoms Tautoms?

4- Padidinti Amerikos Lai
vyno Sztaba?

5- Pastatyti naujas stotis ir 
tvirtoves Icelandijoje ir Green 
landijoje?

Tie, kurie “Saule” kas san- 
vaite skaito, gerai žino, kad tie 
pinigai buvo Prez. Trumano 
paskirti, kad parūpinus vi-i 
siems draugiszkiems Europos 
krasztams ginklus ir tvirto
ves. Skaitykite “Saule” jei
gu norite žinoti tiek kiek kiti 
žino ir dar daugiau. “Saule” 
per visus metus pas jus ateis 
ir jums apie viską pranesz, tik 
už Penkis Dolerius in metus;į 
in Kanada szeszis dolerius\ 
pietams. ;

NUSZOVE
STUDENTĄ

tis isz jos, kad jis negali ja ves
ti dar per viena meta ir kad jis 
turi darba gauti ir atmokėti vi
sus pinigus kuriuos jis per
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Golfo Loszike

COLUMBUS, OHIO. —
Ohio Valstijos Universiteto 
studentas, redaktorius buvo 
kito studento nuszautas po va- 
karuszku. Dvideszimts vieno 
meto amžiaus studentas, re
daktorius, Jack T. McKeown, 
buvo nuszautas su revolveriu, 
ant Universiteto loto, apie pus- 
treczios valandos isz ryto. Ji 
nuszove dvideszimts metu am
žiaus James D. Heer. Jis pabė
go in taxi-cab, bet paskui pasi
davė be jokio pasiprieszinimo. 
Policijantams jis pasiaiszkino 
kad kai tik jis pasigeria, jis 
nori in ka szauti.

Per vakaruszkas szitas stu
dentas Herr buvo su dvide
szimts dvieju metu amžiaus 
Panele Joyce Crafton, kuri nė
ra studente szitame Universi
tete. Policijantai ja sulaikė,; 
kad galėtu dar daugiau isz-; 
klausinėti. Paskui ji buvo pa-Į 
leista ant trijų szimtu doleriu 
kaucijos. Per ir po vakaruszku 
iszkilo ginezai. Inpykes stu-i 
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palszyvus pinigus buvo pasi
savinęs.

Tei^jas France tam prasi-, 
kalteliui pasakė: “Tu esi vie
nas isz tukstanezio, kuris yra^ 
tekis laimingas turėti tokia 
drauge, kuri taip tavimi pasi-i 
tiki ir kuri tave taip myli kad 
ji pasirengus visko iszsižadeti 
bile ji tave turės. Ji tiki kad tu 
dabar gyvensi kaipo geras ir 
sanžiningas žmogus, ir tik del 
jos, asz tau viską dovanoju. 
Žiūrėk kad tu jos neapviltai.”i

Teismas jam parūpino dar
ba kuriame jis užsidirbs szim
ta trisdeszimts doleriu ant me
nesio. Isz tos algos jis turės at
mokėti tuos pinigus kuriuos 
jis pasivogė, ir tada jis gales 
apsiženyti su ta mergina kuri 
taip in ji tiki.

I -------□-------
Petras — Ar žinai Jonai, 

apsipaeziavau! Gal norėtai . 
pamatyti mano bobelka!

Jonas — Ne! Jau manisz- 
ke man taip daede, kad ne
noriu ant jos žiūrėt, o da 
turecziau ant tavo žiopsot?!

Penkiolikos metu amžiaus 
Marlene Bauer, isz Califor
nia, ežia golfo boliuke isz- 
musza isz pesku. Ji sumuszs 
szitame sporte visas kitas 
merginas ir moteris ir buvo 
paskelbta kaipo visu moterų 
golfo loszikiu geriausia, 
cziampijone. Ji geriau losze 
negu Polly Riley, kuri per
nai buvo cziampijone. Visos 
tos moterys ta golfo loszima 
losze in Fort Worth miestą, 
Texas.

Amerika sudarys sziokia tokia Taikos su
tarti su Japonija, nežiūrint to, kad Rusija nepri
tars. Rusija reikalauja, kad Amerika su savo 
kariuomene pasitrauktu isz Japonijos. Tada 
Komunistams butu lengviau tenai inlysti. 
Bet Rusija sudarė tik viena klausima.

Philippinu Salos žmones ir Australija 
nesutinka su Amerikos nusistatymu atstaty
ti Japonija ir tenai inrengti tvirtoves priesz 
Rusija. Jie bijosi galingos Japonijos.

Bet, kad ir Japonija butu atstatyta, 
Amerikos tvirtoves butu ne Japonijoje, bet 
vėl ant Salų Pacifike.

Okinawa Sala, netoli nuo Komunistisz- 
kos Kinijos jau dabar yra didžiausia Ame
rikos tvirtove Pacifiko vandenyse. Czia 
yra intaisyta vietos didžiausiems eropla- 
nams. Dabar net asztuoniu eroplanu kompa
nija prekybiniai eroplanai czia randasi. Tos 
vietos eroplanams yra tokios dideles ir 
taip gerai intaisytos, kad didžiausi ir grei- 
cziausi Amerikos kariszki eroplanai galėtu 
czia nusileisti ir isz czia pakilti.

Jau dabar matyti, kad Amerika dau
giausia pinigu paskirs szitas Salas apgink
luoti ir czia tvireziausias savo Salas insteigti.

; SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

PRAGA, CZEKOSLOVAKI. 
JA. — Czekoslovakijos Komu- 
nistiszka valdžia paskelbia 
kad Bažnytiniai szliubai nuo 
Nauju Metu bus uždrausti ir 
nepripažinti.

< Tuo paežiu sykiu Komunis
tai paskelbia, kad ji nepriima 
tos isztikimumo valdžiai pri- 
siekos, kuria Vyskupai pata
ria savo Kunigams padaryti.

Tie instatymai paskelbė Vi
daus Ministeris Vaclovas No- 

j-sek. Jis sako kad visi turės im
ti szliuba isz Valdžios Atstovu. 
Jie tada gales ir in Bažnyczia 

i imti antra szliuba, bet tas an- 
į tras szliubas nebus valdžios 
' pripažintas. Jis sako, kad val- 
I džia buvo priversta szitoki In- 
• statymą iszleisti, kai vienas 
Kunigas nesutiko apženyti 

i Komunistiszka porele. Tas 
Kunigas buvo suaresztuotas.

Vidaus Ministeris toliau pa
sakė kad visi kunigai, j u ran
dasi daugiau negu 7,000, turi 
duoti pilna ir neapribota iszti- 
kimybes prisieka valdžiai, o 
ne kaip Vyskupai buvo jiems 
patarė. Kunigai jokios iszim- 
ties tai prisiekai negali pada- 

’ ryti. Ta isztikimybes prisieka, 
maž-daug, szitaip skamba:

“Asz duodu savo žodi ir pri
žadu sulyg savo sanžine, kad 
asz busiu isztikimas Czekoslo- 

i vakijos Respublikai ir jos žmo
nių demokratiszkai tvarkai ir 
kad asz nedarysiu nieko, kas 
butu prieszinga jos gerovei, 
apsaugai ir vieneybei.

“Kaipo žmonių demokra- 
; tiszkos valdžios pilietis, asz

(Tasa Ant 2 puslapio)



SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Pasklido kad kava labai pa

brango ir 'bus sunku pirktis. 
Szeimininkes greitai skubinosi 
in sztorus prisipirkti keletą 
desietku svaru kavos. Jos taip 
pirkdamos ta kava, kaip tik 
yra paczios kaltos jeigu dabar 
kava tikrai pabrangs ar jeigu 
nebus galima gana kitiems pa
rūpinti.

Nors dabar mažiau kavos 
yra isz Brazilijos prisiunczia- 
ma. in Amerika, 
vistiek užtektu, jeigu i 
ninkės tiek daug dabar 
pirktu.

bet visiems 
szeimi- 

• nesi-

Anglijos dipliomatai dabar 
sako kad Amerikos valdžia per 
daug susirupinus apie ta Rusi
jos atomine, sprogstanezia 
bomba. Jie sako, kad niekas 
dar tikrai nežino ar Rusijai 
tikrai turi ta. bomba ar ne. Jie 
teipgi sako kad Rusija ketina 
daug daugiau nuveikti, ir 
daug labiau Amerikai pakenk
ti taikos laiku, per ekonomini 
kara, kad Amerika snbankm- 
tavuotu, kad visko mažiau 
siaustu in Europa ir kad Eu
ropos krasztai vėl badautu ir 
kreiptųsi prie Rusijos.

AUKSZCZIAUSIAS
LAIKAS GARANTI

JOMS SUDARYTI

iustaigos Perth Amboy, 
Jersey suėjo prie bendro sta- 

aiszkinavo kaip sunai-
ISZPYLE KAILI

STUDENTEI
neapykanta savo

lia n a- 
semi- 

naru, ir tikima kad ir kitos in-

Buvo pirma isz eiles
BROOKLYN, N. Y. — 

Spalio (Oct.) 29 diena laivu 
“General Howze’’ atvyko in 
New Yorko uosta 1 ()(),()(Kl-asis] pavyzdi. 
Tremtinys pagal “D.P.’’ Akta; ^’as Perth Amboy veikimas; 
isz 1948 m. Ta pat diena Lietu- fokesi per !► sanvaitinius susi- ■ 
viu Tremtiniu skaiezius pa- rinkimus, kiekvienas 90 minu- 
sieks 14,332. Tai didelis skai- įn Kompanija paaukojo viena 
ežius ir mes, Lietuviai, stovi-; valanda ir darbininkai pusva- 
me antroje vietoje kitu tauty- landi. Daly1 
bin tarpe. darbininku,

■Atvežimas 100,000 invairiu kiekviena tautybe, tikybine ir 
Tautybių Tremtiniu per paly 
ginamai trumpa laika pareika- tarės su vietinėms darbo 
lavo didelio ir krnopsztaus joms, kurios atstovavo 
d a r bo 
tarp valdžios instaigu ir sava-i 
ncriszku organizacijų. Darbas] T ‘ !yra pusiau invykdytas. Trem-j 
tiniu vežimas varomas toliau 
be pertraukos. Garantijų suma' 
paskirtas baigiamas užpildyti.,] 
“Greit ateis laikas, kai garam! 
tiju priėmimas Ibus sustabdy-

Mokytojas Nubaustas,] 
Paskui Iszteisintas

SZLIUBAI
UŽDRAUSTI

BAŽNYCZIOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kurie atstovavo
.Juo daugiau pinigu Ameri

ka su Anglija skirs apsigink
lavimui juo mažiau pinigu liks 
pramonei, bizniui ir maistui. 
Rusija kaip tik to ir nori.

Nors 'Straikos dabar 
baigė ar 'baigiasi, bet 
dento Trumano laukia kitos 
bėdos. Demokratu Partijos va
dai su Kongreso Pirmininku, 
Rayburn, sugry’že in Washing- 
tona po Nauju Metu perspės 
Trumana kad jis per daug val
džios pinigu praleidžia. Daug 
Senatorių dabar baisiai pyks
ta ant Trumano ir ant Laivyno 
Sekretoriaus, už Admirolo 
Denfeld nubaudima. Jie sako 
kad Admirolas Denfeld buvo 
Senatos komisijos paszauktas 
kaipo svietkas ir jis už savo 
paklusnumą buvo Trumano ir 
Laivyno Sekretoriaus nubaus
tas ir pažemintas. Senatoriai 
ypatingai pyksta kad Truma- 
nas szitus szposius iszkele, kai 
Kongresmonai ir Senatoriai 
savo posėdžius buvo baigė ir 
jau buvo iszvažiave namo. Vi
si jie prižada Trumanui atker- 
szinti.

užsi-
Prezi- Czekoslovakijos žmones, ku

riems pasiseka pabėgti isz sa
vo kraszto nuo Komunistu, 
pranesza kad dabar labai ma
žai tokiu žmonių gali pabėgti, 
apie trisdeszimts ar penkios 
deszimts per diena. Komunis
tai dabar parartuoju ne tik 
sargus, 'bet ir szunis, užtveria 
su dratais kelius. Jeigu kuris 
būva sugautas kai jis stengia
si skersai rubežiu pabėgti, jis 
buvo tuojaus nuteistas prie 
sunkaus darbo. Jeigu Komu
nistai sužino kad kuriam pasi
sekė pabėgti, tai jie tuojaus 
suima visa, jo szeimyna ir gi
mines ir visus juos in kalėjimą 
prie sunkaus darbo nuteisia.

rasine skyrė instaigoje, ir jie 
L’ni- 

didelio ir krnopsztaus į joms, kurios atstovavo darbi-' 
ir bendradarbiavimo ninkus. Iustaigos vadovybe] 

paskyrė vedėjus kurie tarėsi] 
su unijoms.

Susirinkimai buvo nesutver
tus. Paszalinis žinomas moks
lininkas, ar tikybos žmogus;

Plieno straikos nors dabar 
jau yra 'baigtos, atsilieps atei
nančiais metais Kongrese ir 
Senate. Nes per tas straikas 
maži biznieriai ir fabrikantai 
labai nukentejo. Ir jie dabar 
savo Kongresmonams ir Sena
toriams nedovanos.

Septyniolikos metu amžiaus 
August Sommers, isz Port 
Townsend, Washington© val
stijoje, suvalgė visa, foonka pi
lių del užmigimo, iszgere tru- 
cyznos bonka, persipjovė sau 
gerkle, prasiskėlė sau galva su 
kirviu ir pasikorė su savo 
kaklaraiszcziu, naktaiza. Dak
tarai sako kad jis pasveiks.

Mes, Lietuviai, skubėkime. 
Raszykime darbo ir Imto ga
rantijas tiems Lietuviams 
Tremtiniams, kurie ju laukia, 
kaip iszganymo. Tenelieka nei 
vieno Tremtinio, kuris del ne
turėjimo garantijos butu pa
liktas vargti Vokietijoje, ir 
Austrijoje nežinia iki kokio 
laiko. Mes turime iszteseti. Jau 
tiek daug padarėme, tai ir bai
kime ji varyti iki garbingo ga
lo. Žinokime, kad pasibaigus 
“D.P.’’ Biliui, Lietuviui pa
tekti in Amerika bus be galo 
sunku, nes teks naudotis tik 
puse metines kvotos, kas reisz- 
kia, kad tik 193 Lietuviai per 
metus galės atvykti in Suvien. 
Vals., (USA).

Taigi
Tremtinius, kol da nevelu ir 
kol veikia “D.P.’’ Instatymu 
nustatytas pigus ir kvotomis 
nesuvaržytas atvežimas.

— B ALF. Imigracijos 
Inkurdin imo Komitetas.

binas ar Protestonu Ministe- 
ris) paprastai pradeda ap- ^a^į 
svarstinimas, ir per visus 9 su- 
įsirinkimus prityręs vadas da-] 
lyvauja. Kalbos buvo atviros.! 
Darbininkai perskaitavo savo]

teisingai iszpildysiu visas pa
reigas, kurios man priderės isz 
mano vietos valdžioje ar stono 
gyvenime, ir asz stengsiuos 
prisidėti prie visu pastangų 
del žmonių ir kraszto gero
ves.’’

Per kelis menesius Bažny- 
czia su savo Vyskupais atžaga
riai prieszinosi szitai prisiekai. 
Spalio, (Oct.) 25 diena, Vys
kupai biski nusileido ir prane- 

1 sze savo kunigams kad jiems; 
valia ta prisieka priimti ir pa
daryti jeigu jie szituos žodžius 
pridės prie tos prisiekos: “Jei
gu visa tai nebus priesz Insta- 
tymus Dievo, Bažnyczios ir 
žmogaus teises.’’

Kol kas, valdžia dar nėra 
nustaeziusi dienos kada visi 
turės ta prisieka padaryti. Visi 

tiek pasturgalis ja|jar Speja kad tikras susi
kirtimas tarp Bažnyczios ir 
Valdžios bus kai reikes ta pri-

visi

vie-

skubiai kvieskime

ir

Dabar po szitu Plieno Dar
bininku Streiku, plienas pa
brangs tris dolerius ant tono.

A. and P. sztorai, kurie kar
tais parduoda maista ir kita 
tavom. keliais centais pigiau 
negu vietiniai sztorai ir bu- 
czieriai, dabar Lozorių gieda, 
sako kad valdžia nori juos nu
bausti ir kad jie visai nekalti. 
■Szitu A and P sztoru kompani
ja szimtus tnkstancziu doleriu 
praleido vien tik ant pagarsi
nimu savo laikraszcziuose, kad 
pasiteisinus. Bet tikrumoje 
szita. kompanija yra kaip tas 
latras, kalta. Ji mažus biznie
rius iszvaro isz biznio jeigu jie 
nesutinka jai pigiau negu ki
tiems parduoti. Ji valdo mais
to gaminimą, pirkimą ir par- 
davima. O tokia jiega vienose 
rankose negali būti in sveika
ta. Nors paprastam žmogeliui 
iszrodo kad ežia, nėra nieko to
kio blogo, ypatingai kai gali
ma tuose sztoruose biski pi
giau apsipirkti. Bet pilna tei
sybe apie szitos kompanijos 
bizni sunku dažinoti, nes tas 
jos biznis yra. tokis didelis, to- 
kis platus ir taip iszsiskietes, 
kad net ir valdžios pasamdyti 
biznio mokslincziai kelis me
nesius mokiuose, seke ir įskai- 

’ te pirm negu jie galėjo ta kom
panija patraukti in teismą.

Neužilgo mes paraszysime 
ka tie valdžios pasamdyti biz
nio žinovai aiszkina apie tos 
A and P Kompanijos bizni.

Dvi sanvaites atgal 
žmones San Diego mieste, 
lifornijoje labai pagyre 
nuolikos metu amžiaus, mer
gaite, Connie Gudermuth už 
jos didvyriszka. drąsą. Ji buvo 
užtikus gaisra vienuose na
muose, visus prikėlė ir taip 
iszgelbejo nuo mirties. Polici- 
jantai dabar dažinojo kad ta 
drąsuole ir didvyriszkos szir- 
dies mergaite buvo pati tuos 
namus ir kelis kitus uždegusi.

Massachusetts valdžia ir po
licija negalėjo nuteisti Clar
ence Harrington isz Worcester 
miesto, nors jis prisipažino 
kad jis pasivogė Tereses Va
lentes automobiliu ir paskui ji 
pardavė už $1,450. Jis iszsisu- 
ko nuo teismo, apsiženydamas 
su Terese Valente. O žmona 
negali priesz savo vyra svie- 
czyti teisme.

Senelis Le Roy Irwin, devy
nios deszimts dvieju metu am
žiaus, isz Allegan, Michigan 
valstijoje, buvo yisus savo rei
kalus susitvarkęs ir pasiren
gęs mircziai. Jis net ir savo 
pomninka buvo iszsirinkes, 
nusipirkęs ir pasistatęs. Ant to 
pomninko jis buvo jau ir isz- 
kaldines metus savo gimimo ir 
mirimo: Gimė 1856, Mirė 1950. 
Jis buvo tikras kad jis sziais 
metais pasimirs. Bet dabar 
viskas permainyta ir jis jiesz- 
ko kad kas pirktu nuo jo antru 
ranku pomninka. Priežastis 
tos permainos: Jis susitiko ir 
apsiženijo su Ponia Marijona 
Sage, szeszios deszimts dvieju 
metu naszle.
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FABRIKUOSE

kai, Lenkai ar kiti. Ir jie atvi
rai pareiszke ka mane apie ki
tus darbininkus. Tarp klausi-! 
mu kuriems jieszkojo atsaky
mu buvo sekami: “kuriems 
darbininkais jie nepasitikė
jo,’’ kurie su jais nesiskaito! 
Ir apart tu apsvartinejimu ro
domi paveikslai ir parodos ku
rios pabrėžė programos tiks
lą: “kad fabrikos vadai ir dar
bininkai suprastu neapykan
tos blogumus, ir kad iszdirbi- 
ma per tai turi nukenteti.’’

Szita darbo-vadovybes ata
ka priesz neapykanta buvo isz- 
vystyta fabrikuose darbo ir 
apszvietos vadu, kurie savo 
paklausė: Ka galima daryti! 
paezioje fabrikoj kad iszriszti 
veikimą kuri pagal žinomųjų 
nuomone kainuoja, tautai bili
jonus doleriu per metus. Pri
imdami būda reikėjo ji isz-, 
bandyti. Dwight R. G. Palmer,j 
prezidentas
Corporation, grupes narys, sa

SHARON, PA. — Septynio
likos metu amžiaus studente, 
mokykloje ožius varinėjo ir 
mokytoju nepaisė ir neklause. 
Mokytojas Walter McDonald, 
trisdeszimts devynių metu am
žiaus, kuris jau szesziolika me
tu kai toje mokykloje mokina, 
ilgai kentėjo, bet galutinai ir 
jis kantrybes neteko, kai ta 
mergiszczia neklause ir iszdy- 
kavo.

Mokytojas McDonald pasi
guldė ta panele ant savo keliu 
ir gerai jai kaili iszpyle prie 
kitu studentu ir studencziu. 
Jos visi ožiai labai greitai isz- 
garavo ir ji, kaip maža mer
gaite parbėgo savo tėvams pa
siskusti. Kiek mums teko apie 
ta atsitikima dažinoti, tai mer- 

ne
skaudėjo, kiek jos garbe buvo 
inžeista, nes ji statiesi jau mer
gina. Ir tokiai panelei kailis 
iszpilti, tai isz tikro skaudu 
garbei.

Tėvai supyko, lerma šukele,' 
kitus susiedus sukurstė ir pa J 
reikalavo kad mokytojas Mc
Donald už toki negarbinga pa
sielgimą butu pravarytas, nu-] 
baustas.

Mokslo sztabas taip ir pada- ] 
re. Mokytojas McDonald buvo 
nubaustas, jam buvo insakyta 
kad jis negali nei darbuotis, 
nei dalyvauti jokiuose mokyk
los parengimuose ar darbuose, 
apart mokinti savo mokslo sza- 
ka.

Viskas iszrode tvarkoj. Mer-

tai ten pas jus visos tokios pui
kios ponios, kad dabar jums 
reikia dar daugiau ir dar bran
gesniu suknelių?’’

“Visai ne.’’ Ta Yugoslavo 
Dipliomato žmona pasiaiszki
no. “Kaip tik atbulai. Matote, 
jeigu asz szitokias sukneles, 
dieses tenai, Belgrade mieste 
nesziocziau, tai visos mano 
drauges mane tuojaus pravar
džiuotu kapitaliste. Asz dabar 
turiu pirktis kuo praseziausias 
ir kuo pigiausias, kad asz isz- 
rodycziau kaip paprasto dar
bininko žmona.’’

Paskui ji prie to, su giliu at
sidūsėjimu pridėjo: “Dabar 
asz mažai kada matysiu savo 
vaikuczius, nes jie turės eiti in 
Valdiszka mokykla, ir asz juos 
tik vakarais su savimi turė
siu.’’

PENSIJOS PLIENO
FABRIKANTAMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

primoketi, taip kad už ke- 
-------  - - ■ • liu metu Fabrikantai turės del 
sieką padaryti. to szimto doleriu Pensijos isz-

Valdžia jau yra praneszus mokėti tik apie szeszios de- 
kad Arkivyskupas Josef Be- szimts doleriu del kiekvieno 
ran isz Pragos, ir visi kiti Vys- Darbininko.
kupai bus priversti ta prisieka visos tos Paszelpos ir 
padaryti, be jokios iszimties Pensijos kasztai puls ir puola 
ar jokio priedo. ant paprasto žmogelio, kuris

Valdžia teipgi uždraudžia dabar moka Taksas.
szliubo užsakus bažnycziose, ^sz v^so to aiszku, kad Dar- 
ir nepripažinsta porelių atsi
skyrimą be divorso. Ir divor 
sas bus tik tada valdžios pri
pažintas kai bus galima pripa 
rodyti kai vyras su žmona ne 
gali iszpildyti valdžios parei- paprasto žmogelio 
gas. Jeigu porele turės mažu kuriam viskas pabrangs! 
vaiku, tai divorsas bus daug “--------------------—
sunkiau gauti. Ir vien tik vai- Or’A - B - CELA^ia

163

Isz viso to aiszku, kad Dar- 
: bininkai gaus savo Pensijas ir 
Paszelpas; Kompanijos viską 
pabrangins del tos Pensijos ir 
Paszelpos, bet Valdžia už ta 
Pensija ir Paszelpa užmokės su 

pinigais,

gaites garbe atkerszyta, moky. džia laikys metrikus ir ras2tus. 
Bažnyczios rasztai ir metrikai 
nebus pripažinti. Taip pat bus 
su gimimais, kriksztai nebus 
pripažinti.

Nors Vyskupai dar vis drą
siai prieszinasi, bet jau isz vis
ko matyti kad jiems vargiai 
pasiseks iszšilaikyti.

Daug Kunigu dabar nepai
sydami savo Vyskupu, priima 
tas valdžios algas, kurios yra 
du sykiu didesnes negu jie pir-

¥ 
¥ 
¥

tojas nubaustas.
Bet visai kitaip iszejo. Kai 

tas mokytojas buvo taip nu
baustas, tai visi kiti trisde
szimts mokytoju sustreikavo.
Visi jie staeziai pasakė, kad ir 
jie dabar atsisako. Vienas mo

li kytpjas pasakė: “Jeigu Ponas
1 McDonald nebutu jai kaili isz-

: musu bu-;
tume taip padare pirm negu 
szitie mokslo metai butu užsi
baigė, nes ji iszdykus mergisz- ^liau gaudavo.
cze. ’ Mums rodos, kad jeigu Popiežiaus insakymas isz 
daugiau tokiu supratlyvu mo- Bažnyczios iszbrankti, iszko- 
kytoju butu musu mokyklose, munikuoti visus Komunistus

GonClill Cilhlk pyles, tai vienas isz

goję Perth Amboy. Jau seniai 
I)). Palmer bandė iszriszti tarp- 

NEAV YORK. — Nuo karo] grupinius veikimą.
pabaigos, vis daugiau ■ reika-i Pagal p. Palmer, pasekmes 
linga pritaikinti demokratijos! to iszbandimo sudarė geresni 
praktika prie Amerikos veiki-j supratima tarpe darbininku.] 
mu. Buvo daug padaugintu į National Conf erence of Chris-] 
pastangų, vieszai ir privaeziu, 
'vienos 'buvo pasekmingos, ki
tos nepasekmingos, panaikinti 
neapykanta 
priesz narius 
mažumu skyrių. Matome f o-l 
kias pastangas visur tautinia
me . gyvenime: mokyklose, Mo., anksti Rugsėjo (Sept.)] 
miestuose, mažose vietose, men., kitoj inmoneje Bayonne,] 
apylinkėse, kaimuose, darbo Tretezias seminaras pre-j 
Unijose ir net valstijų Legisla-] sidejo Rugse., 21 d., kuris tesis] 
turose. Bet tik praeita Pavasa- j bgi Spalio (Oct.) 26 d. —C. 
ri darbininkai ir reikalu vede-;
jai: General Cable Company,!

tians and Jews tęsia programa 
tam veikimui, 'bet parankinin- 
kas veikimo, General Cable!

ir diskriminacija Corporation vis pristato isz-; 
taip vadinamu] bandymus seminaro budai.
. Matome to-i Vienas seminaras apie ne-Į 

apykanta prasidėjo St. Louis,]

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo 
ney orderi in iszdavysta “Sau 
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu h 
ekspresiniu kvitu. Busime jurm 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czeki us 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima Į 
ekstra už iszmokejima money ] 
orderio. Acziu visiems.

NUSZOVE
STUDENTĄ

(Tasa Ant 4 Puslapio)

dentas Herr nuėjo in studento 
Richard Moore kambari, pasi
ėmė revolveri ir iszejo lauk. 
Keli studentai stengiesi ji per- 
szneketi kad jis liautųsi, bet 
jis ju nepaklausė, nepaisė.

— Ar žinote kad, kirmė
lės gali gyventi du metus, be 
jokio maisto.

SKAITYKITE “SAULĘ

* f
*
*

tai musu vaikai daug daugiau įr įU0S kurįe su Komunistais * . ., •„ j
¥ 
¥

I ¥ 
¥ 

' ¥ 
> ¥ 

¥ 
i ¥ 

¥

iszmoktu ne tik mokslo, bet ir u^3ideda nėra pildomas Czeko 
mandagumo! Slovakijoje.

Tik koks vienas, kitas Kuni 
gas iszdrysta statyti Popie
žiaus insakyma augszcziau už ¥ 
valdžios, bet jis būva tuojaus j * 
suaresztuotas ir nutildytas. i f
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“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

KOMUNISTES NE-
DRYSTA NESZIOTI

BRANGIU RUBU
WASHINGTON, D. C. — 

Kai vienas Yugoslavijos Dip- 
liomatas buvo perkeltas isz 
Washingtono in Belgrade, jo 
žmona savo draugėms nusi
skundė kad ji dabar turi sku
bintis in sztorus ir visa eile 
nauju suknelių, skrybėlių, cze- 
veryku ir kitu moteriszku dra
bužiu, drabužėliu nusipirkti. ]

“Asz grysztu in Belgrade,’’, 
ji pasiaiszkino ir už tai turi vi-; 
sus naujus drabužius nusipirk
ti.’’

“Bet kaip tai?’’ užklausė 
jos drauge ir susiėdė, “juk jus 
turite kelias eiles gražiausiu ir 
brangiausiu drabužiu. Asz to
kiu neiszgaliu sau pirktis.

«
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir

Nauju Metu Kortas (Tiktai
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon
ventams $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konventams $1.00; Nr. 3 Se
tas—1G Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus* tiktai per postai nota, 
inoney-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kurnąs Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

635 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Ne Visi Užmanimai Yra Geri
(Tasa)

Pats turbūt numanai, kad 
jau dabar neinstengi blaivai 
protaut, taigi pagelbėsiu tau. ! 
Suprask, ar tie tinginiai nore-' 
tu dirbti, lengvai ingi ja pini-j 
gus, arba turtą ar guodotu-gi j 
jie ta turtą,, ar nepaleistu ji 
tuojaus ant kazyru ir girtuok
lystes, ar jusu ta nuomone tei
singa, ar tikrai pasidalinimas 
turtu su kapitalistais pageriu-; 
tu būvi darbininku, o kad ir 
pagerintu tai nedaugelio, 
priek tam atgrestu darbinin
kus nuo darbo ir kas-gi tada 
butu? Pamislyk tik gerai!

— Turbut velnias per tave 
kalba, suniurnėjo piktai My
kolas, negalėdamas sumuszt 
tvirtinimo moteriszkes.

— Ne! Velnias nieko prie 
manes neturi. Gal jis tau tik 
nedaleidžia atskirt gero nuo 
pikto idant visai intraukt in. 
savo žabangas, nes jau nuo 
Dievo ir bažnyezios atitraukė.

— Tylėk! Suriko vyras 
rūstingai užgautas teisingu! 
žodžiu moteriszkes.

Viktorija, persigando, ka
dangi pirmu kartu iszgirdo to-; 
ki žodi.ir baisa savo vyro, ma-! 
te jau jog visa jos viltis pražu-! 
vo, kad jau vyro ^nesugrąžins 
ant gero kelio. Nutilo ir iszejo 
in kita, kambarį idant ten mal
da numalszint savo duszios | 
■skausmus.

Mykolas nežiūrėdamas visai 
jau ant sielvartaujanczios mo
teriszkes iszejo isz namu ir su- 
giryžo vėlai nakczia. <

Nuo to laiko nekarta galima 
buvo girdėt namuose Mykolu 
barnius ir keiksmus. Viktorija 
kente ir tik melsdavo pagedu- Į 
šio vyro idant nežudytu kudi-! 
kio, kuris nors būdamas jaunu j 
gerai mokėjo jau suprast tėvo 
negerumą ir pražudė visa ku-' 
dikystes linksmumą ir laisve;; 
vengdavo tėvo isztolo, bijoda-j 
Inas jau jo akiu; tėvas nepaisė-! 
jo visai ant. to ir savo pasielgi- į 
mn kar kart labiau atgresinejo į 
kūdiki nuo saves. Mažas Pra-! 
nukas kasdien buvo lyg senas' 
užsimislines, praskindes ko
kioj tai nuliūdimoj, kas motina į 
neapsakomai kankino, kad net i 
turėdavo vengt kūdikio idant! 
jis nematytu jos susikrimtimo . iir aszaru.

Ta kitados besimylinti szei-l 
mynele dabar visai buvo pakri-! 
kus ir atszalus, lyg apatijos; 
paimta. Viktorija su kūdikiui 
vengdavo dabar vyro idant sa-1 
vo akyveizda ne davesdinet jo Į 
prie pasiutimo, idant neda,leist! 
girdėt kūdikiui tėvo keiksmu 
ir piktžodžiavimu. Sugryžtant į 
Mykolui namon iszeidavo pas į 
kaiminka viską pagaminus : 
jam. Mykolas vienok ir isz to 1 
buvo neužganėdintas ir tuo la-i 
biaus ir to ant moteries ir ne
karta butu ja sumuszes jeigu 
jam butu in rankas inkliuvus.

Vargas kaskart galingiau 
pradėjo vieszpataut namuose 
Mykolu. Viktorijai parsiėjo 
galinus pardavinet savo geres
nes drapanas idant gelbėtis 
nuo bado ypaez idant gelbet 
kūdiki. Atsakinėjo sau viską, 
nekarta alko misdama vien I 
aszarom, stengdamasi paval
gy dint nedora vyra ir kūdiki.

Stebėtinų ir nesuprastinu

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“SAUĮJS” Mahanoy City, Pa. 

dalyku tas turi būti, kad My
kolas visai tnomi nesirūpino 
isz kur nelaiminga moteriszke 
jam ima maista, nes jai isz. sa
vo uždarbio nedavinėjo ir vi
sai abejodai žiurėjo ant to da
lyko. Tas bejausmis, ta apatija 
yra pasekmia pikto gyvenimo, 
piktu geismu, nusiminimo ir 
silpnybes nedaleidžianczios 
pergalei viską, idant pataisyt 
savo suklydimą.

Mano patarimas del 
mergelėms.

Jeigu koki gera vyruką 
nutverėte, 

Tai ji ir laikykite, 
Ilgai nevilkykite, 
Greitai su juom 

veskite,
Ne kaip pasensi, 
Ir po tam dejoti. 

* * *
Kur ten Vestuose, 

Iszkele maskaradini balių, 
Ant kurio visko 

atsitiko, 
Guzutes ir alaus turėjo 

plenti, 
Ne vienas ta vakarėli 

ilgai paminės.
Po tam susitarė 

draugije moterėliu, 
Katros gana gerai 

sudėjo pinigėliu, 
Na. ir bizni pradėjo 

daryt, 
Kaip sakant varyt. 
Bet-gi ne ilgai toji 

draugije gyvuos, 
Ba isz to nieko 

nebus.* * *
Visur reikia gražiai 

apsieiti,
Ar tai saliunoje, 

Ar kokiam name, 
Neseniai susirinko 

viename mieste, 
O ir isz kitur 

svecziai, . 
Keli pakele riksmą, 
Likos nubausti už 

tai, 
Kainos liepe užmokėt, 
O kad fainos užmokėti 

nenorėjo,
Kitokios rodos nebuvo, 
Vaistiniai policijantai 

tuoj pribuvo, 
Kaip pas skvajeri 

užmokėjo, 
Tada mandreliai tylėjo.

Insta,tymas sako, 
Kad tvarka butu 

užlaikyta, 
O kas nejiori klausyti,

Ta syk, už duriu 
buna iszpraszyti.

* * *
Tai ir viskas ant 

sziandien, 
Dabar eisiu pas 

kurna.
Nes sake kad turi 

gero sztopo, 
Del szalczio ir 
skaudanežios kojos, 

Dabar, tariu visiems 
Gud-bai!

Viena karta Mykolas sugry- 
žes namon dienos laike, kada 
tai buvo laikas darbo, prie ku
rio matomai neejo, pareikala
vo nuo pa,ežios gerymo. Ta at
sake jog jokio gerymo neturi ir 
ne turi ne skatiko idant par- 
neszt.

— Tai eik pas kaiminka ir 
pasiskolink! Atsake vyras. 
Asz noriu alaus.

—- Pas Žvirbliene? Juk ir 
ji biedna žmonele, o galinus 
kad ir galėtu paskolint asz ne
matau galėjimo jai sugražint.

— Ka?! Biedna?! Suriko 
vyras iszpeles akis lyg baisiau- 
ses ermis. Ant pinigu guli, da 
jai reik atiduot! Kuopinimas 
k a pi toi u yra. n ei e gal i szk u ir 
pasistengsiu asz tai kūtvėlai 
isztusztint maszna.

— Mykole! Sukliko siel- 
vartiniu balsu moteriszke! Del 
meiles Dievo, kakaliu?! Jau 
stversiesi paskutinio pragumo 
jau nori paskutini žengt žings
ni idant save ir mane su kūdi
kiu nugramzdini in prapulti! 
Nori da pasilikt plesziku ar 
žmogžudžiu?

— Nerek, nerek kvaila 
szarka., atsake jis. Nesupranti; 
ka tu piktadaryste vadini, yra 
tik žmogaus tiesa, idant pa
lengvint savo sunkaus gyveni- 
mo naszta.

— Na, jeigu jau pleszima 
ar žmogžudyste palaiko už tie
sa, nežinau ka galiu sakyti ir 
ka gali sakyti kiekvienas do
ras žmogus. Kur-gi ta tiesa yra 
ir kas ta tiesa davė, jeigu visur 
už tokius darbus baudžia.

— Prakeikta kunigija su 
visokiais pateptiniais tik ne
laiko to už tiesa, atsake vyras. 
Turtingas turi turtu dalytis su 
neturtėliu, tai tokia žmogiszko 
draugiszka tiesa, ne kokiu ten 
kunigu ir karalių isz malones 
Dievo žudinancziu žmones.

Sziuos paskutinius žodžius 
isztare su tokiu szandu, pikty
be ir apmaudavimu, kad per
vėrė moteriszkes szirdi kaipo 
peiliu. Vieton suvaitojimo tik 
sunkiai atsiduso ir tykiai tarė:

—- Mykole, Mykole, in ka 
tu pavirtai, in ka tave paver-s 
te pikti draugai. Argi tu Imda
mas, daleiskime, turtingu, da- 
leistumiai sau kam, kokiam 
valkatai girtuokliui galineziui 
dirbti ir gerai gyventi, isz- 
pleszt turtą, nes ir jis galėtu 
pasakyt tokia tiesa: kas drū
tesnis tas galingesnis?

— Gana, gana frian tu tavo 
pamokslu, gana tu tavo bobisz- 
ku rodu? Atsake visai nupuo* 
les doriszkai vyras. Ir pradėjo 
vaikszcziot po stu'ba, pasinė
ręs kokiose tai mislyse.

Viktorija paėmė besiglau
džianti prie jos sūneli ant ke
liu ir prispaudžius ji prie savo 
krutinės szalkste jo szviesius 
plaukelius savo stambiom asz
arom, tylomis besimelsdama, ir 
praszydama Dievo kantrybes, 
idant isztvert galėtu iki pasku
tiniai savo valandai, nes jau 
mate, kad vyro nieks nesugra
žins ant doros kelio, vien tik 
pats Dievas sąvo stebuklingu 
suredvmu. •* •»

Ernestui pavyko prikalbint 
visus prie metimo darbo, arba 
prie sustraikavimo darbinin
ku ne tik to fabriko kur Myko
las dirbo, bet ir kitu. Žinomas 
daįgtas neapsiejo ežia be atsi- 
prieszinimo tam darbininku, 
kurie neinate reikalo daryt 
straikas. Ernesto padėjimas 
buvo niekam nepageidaujamu, 
kadangi net ir jo szalininkai 
galiaus davesti prie paskutiny- 
bes pradėjo palaikinet ji už sų-

i "..  . .

vedžiotoju. Blaiviai protaujan-' turėt rupescziu, norėjo ramiai 
ti darbininkai vadino ji velniu; sau gyvenimą ’užbaigti. Ben-

'.spirt, keike ir piktžodžiavo 
viskam, kas lik jo mislyse atsi- 

! rado. Girdėjo baisa Aniuolo, 
; raginanezio ji prie gyveninio 
! pataisos, liet jis jaute jog ir to 
I iszpildint negali, jog jau per 
toli inkrites in bala nedorybes, 
idant sugryžti prie doros ir 
1 )ievo.

— Viskas pražuvo, viskas, 
ramino save jau tik tuom. No
ra man iszgąnymo, norą pa-

I gelbos!
! Neiszdryso eit namon, neisz- 
dryso pažiūrėt in akis tai, kuri 
perserginejo ji, kalbėjo jam 
ayiie grnmojanczia prapulti, 

l stengėsi ji gelbėti, o jis jos ro- 
! das iszjuoke, paniekino jos 
praszymais, instume in baisia 
nelaime ta, kuri jam po sziai 
dienai taip gera! Jaute kad jau 
ja ir kūdiki užmusze, kaip už- 
muszo pats save. Grieže danti
mi kai]) baisus pasiutėlių, 
gniaužo kumszczes su tokia pa-, 
siutiszka galia, kad pirsztuose 
kaulai braszkejo, ir laimingu, 
buvo tas, kuris buvo priežas- 

: tini to viso baisaus jo padėji
mo, kad no pasitiko su juom 
kad Mykolas nežinojo kur ji
sai randasi nes kcrsztas jo bu
vo neporgaletinu ir nieks nesu- 

; turėtu jo nuo baisaus atmoni- 
! jimo.

Niekur sau vietos rast nega- 
I Įėjo, nors bėgiojo kaip pasiutė
lis po giria, kur da daugiau 
kentėjo, nes rodėsi jam jog vi- 

! si medži'ai savo oszimu tyczio- 
; jasi isz jo sielvarto, ir kartoja 
i jam jo žuvimą. Bego tada isz 
girios, bego in karezema, besi- 
viliodamas užliesės ta baisu 
duszios kirminą, bet veltui, ka
dangi ten jam niekas jau gery
mo nedave, nes buvo vargszu, 
be skatiko, be nieko. Mykolas

žmogiszkam paveiksle, jeigu 
kalbina prie metimo darbo net 
ir darbininkus fabrikanto D., 
knri-gi galima buvo turėt už 
tikra darbdaviu paveizda. Bot 
kad Ernestas turėjo daugiau 
szalininku, nors ir nelabai isz- 
tikimu, negu prieszu, pastate 
ant savo tvirtindamas.

—. Jeigu darbdavį, D., ta- 
rnistos taip girioto, tai neabe
jotinai jis tiks ant darbininku 
reikalavimu tuojaus. O ar ne
geriau kad už savo sunku dar
bu. gautumėte didesne mokesti 
negu dabar ? Argi tas yra nele- 
galiszku, ar neteisingu musu 
reikalavimu? Ant musu reika
lavimu tikt turės būtinai, o jo 
pėdoms sekant padarys tai ir 
kiti kapitalistai.

Ant paskirtos dienos darbi
ninkai nutarė turėt savo susi
rinkimą. Ant to susirinkimo 
nors ne vienbalsiai likosi nu
tarta iszrinkt delegatus, ku
riem reikėjo pavest užduoti 
apkalbę! ir nnspfenst drauge 
su darbdaviais geresnes darbi
ninkam sanlygas.

Tuom tarpu atsitiko atsiti
kimas, kurio nieks nesitikėjo. 
Fabrikantas D., delegatu visai 
nepriėmė, tik r apreiszke, jog 
jeigu darbininkai jo nenori 
dirbti, fabrikus uždaro ir at
liktas dalykas.

Keli szimtai darbininku pa
siliko be darbo ir duonos. Er
nestas su savo biiziuoliais din
go nežino kur, kadangi darbi
ninku apmauda buvo jam bai
si.

drija primų1 i u dauba ne dau
geli isz tu kurio del bėreikalo

I sustraikaNo.
; Mykolas prigulėjo prie tu, 
l kuriuos atstumta kai]io nopa- 
| geidaujamus darbininkus. Izo
ldos dabar gal jau nedrangautu 
jis su Ernestu, kuris iszsinesz- 

i dilio visai isz apylinkes, bet, 
j pirmutinis jo pasielgimas jau 
mete ant jo juoda szeszeli ir 
nužemino jo varda. Mykolas 
dabar net gerai jau pradėjo su
prast, kad blogai, padare, duo
damas savo intraukt in pra.pul- 

i ti; dabar suprato jog motorisz- 
; ko jam teisybe kalbėjo, atsilie- 
1 pe dabar jo sanžine, o jis netu
rėjo jau ne valandėlės ramy
bes. Jaute kogeriausi ant saves 
ranka rūstingo Teisingo Dievo 
kurio esybe liovėsi iszpažino- 
jas, o kuria dabar pradėjo 

j skaudžiai atjausti savo duszio- 
jo. Jausmai ne karta, davesdi- 
nejo ji prie pasiutimo, pats ne
žinojo ko stvertis idant už- 
muszt ta kirminą, kuris pradė
jo graužt jo duszia. Beviltinio 
paimtas, ne karta buvo pasi- 

! renges papildyti baisia ])ikta- 
j daryste; mat piktadaris nusi- 
! dejelis jieszko sau pagelbos 
nežinantis ka daro, naujose 
piktadaryste, naujuose nusi
dėjimuose. Taip ir Mykolas, 
vieton jieszkot sau palengvini
mo pataisoje gyveninio, siel
vartaudamas mislino a.pie'- nu- 
žudinima geros savo žmonos, 
kūdikio ir savos, idant isz- 
vengt da didesnio vargo ir ne
laimes. Iszpildint tos szeto- 
niszkos pagundos vienok netu- 

Fabrikantas D., pardavė sa
vo fabrikus akcijinei bendrijai 
kadangi ant senatvės nenorėjo

rejo drąsos; sutaikinėjo ji nuo 
to kokia tai virsz prigimtine 
galybe, kuriai negalėjo atsi- 

The Brainstorm that became a barn!

crop

SAVINGS BONDSINVEST IN U.S

City Shirt Factory Mahanoy City, Pa

dreams come true, too ... at a profit of $4 
bac^. for every $3 you invest.
r Dean W. I. Myers of
; Cornell University,says: “A
f | financial reserve in u. s.
į " Savings Bonds is just as im-

Sir .'b- portant a part of a well-man-
S* aged farm or ranch business

as js ]ancĮ( livestock 'and 
machinery. Farm and ranch people need to 
have their financial reserves in this safe, 
readily available form.”

THE BARN you see being built here was 
actually born 10 years ago It was born 
the day its owner started to save for it in 

safe, sure U. S. Savings Bonds. And that 
same good idea will pay for his children’s 
education, and make his dreams of retirement 
come true.

You probably have dreams, too . . . maybe 
to remodel the house, to buy the “forty” 
across the road or to get some of those new, 
modern farm machines. And Savings Bonds, 

that never fails, will make your

nBa g

Šą.v:

įmitę jog pasiliko vargszu di
džiausiu, vargszu materialisz- 
ka ir moraliszku, negalintis at- 
monyt tam, kuris ji tokiu pa
dare, vėl mislino atkersžint 
sau, padaryt gala viskam!

Bego namon. Czia rado tusz- 
czia. Kambarys perstatė tikra 
vargo paveiksią. Mykolas su
stojo rankas ir galva nuleidęs.

Tuom tarpu iszgirdo tyku 
vaitojima daeitinejanti prie jo 
isz kito kambario, kurio durys 
buvo priverstos. Pradėjo klau
syt. Iszgirdo taip pat tyku 
verksmą savo žmonos. Tykiai 
prisiartino prie duriu, norėjo 
irieit, bet susilaikė iszgirdea 
kalba moteriszkes:

— Nelaimingas kūdikėli, 
pražudiai tęva, o asz gal ne
trukus neteksiu jau ir tavęs! 
Visa mano laime lyg muilinis 
burbulas užgautas vėjo truko 
ir dingsta. “Buk Tavo, Dieve, 
valia, viską kantriai nukensiu, 
tik Tu susimilk ant jo, neda- 
leisk jam visai pražūti, sugra
žink ji ant kelio doros. Tu Vi
sagalis Dieve viską gali, Tau 
nieks nėra negalimu, susimilk 
ant jo Vieszipatie.”

Mykolas sudrėbėjo, žodžiai 
moteriszkes perejo kiaurai jo 
duszia, szirdis jo lyg apmirė ir 
nejautė jau nieko isz pirmes
nių jausmu ir noru. Nedrąsiai 
pravėrė duris ir užklausė dre- 
baneziu balsu:

— Kas atsitiko? Pats vie
nok nežinojo ka sako ir ko 
klausia nes buvo lyg apkvai
tintas žodžiais Viktorijos kuri, 
nors jis pragaiszino jos laime, 
nors instume ja in baisu varga 
ir sunkiausi padėjimą, myli da 
ji, kadangi meldžia Dievo susi- 
myĮėjimo ant jo.

Viktorija iszgirdus baisa vy
ro lyg nusidžiaugė ir persigan
do podraug jo netikėtinu atsi
liepimu. Pasikėlė nuo keliu ir 
svyruodama atkreipė savo pil
nas aszaru akis ant vyro.

Vargas, badas, praleistos'be
miegėj naktis, susikrimtimas 
ir kartybes jausmu sunaikino 
jos pajiegas ir sveikata. Vei
das buvo iszblyszkes o aszaros 
paliko ant jo iszspaustas savo 
pėdas. Silpnu, pilnu didžiausio 
sopulio balsu atsake:

— Pranukas mus mirszta!
Tas atsakymas moteriszkes, 

tas visas liūdnas paveikslas, ta 
iszveizda Viktorijos padare 
ant jo baisu inspudi.

— Beje ? Tarė. Argi jau nė
ra jokios pagelbos? Juk da ne- 
pražudiai vilties!

— Visagalineziam Dievui 
viską yra galimu, bet viltis 
mano beveik pražuvus. Pats 
matai kokiame esame padėji
me o gydintojas negelbes kūdi
kio mums, nes neturime isz ko 
jam užmokėti.

Buvo gydintojas pavargėliu 
ir sake, kad vaikas nuo kūdi
kystes būdamas silpnu reikala
vo geresnio būvio, vargas jo 
silpna organizmą sunaikino ir 
būtinai reiktu del pataisymo jo 
apleist miestą kur nesveikas 
oras veikiai užmusz užmarinta 
kūdiki.

— ‘ Tai važiuok su juom in 
kaima, ten yra gimines ir bus 
gerai.

— Taip butu gerai, bet ar 
galima mums tai padaryt 
sziandien?

Nedabaige to ka norėjo pa
sakyt, nes bijojo idant nepa- 
stumt sielvartaujanezio . jau 
vyro, prie didesnio nusimini
mo. Mykolas lyg atspėdamas 
mislis moteres tarė:

— Ar gaila tau ko palikti?
—TOLIAUS BUS— __
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Žinios Vietines
tikėjimą sugriaus. Taipgi ta 
diena 1945 meluose General Kardinolas Spellmanas

•— Petnyczioj pripuola Pa- 
szventinimas SS. Petro ir Po
vilą Basilieo. Ir ta diena. I860 
gimė Lenku garsus pijanistas 
Ignace Jan Paderewski, kuris 
buvo muzikantas ir augsztas; 
politikierius ir dipliomatas, jis į 
buvo savo Tėvynės M misteris,! 
jis važinėjo po Amerika kai J 
Vokiecziai užėmė Lenkija, ir 
po prisieka teige kad jis nebe- 
grysz in savo tėvynė, tol kol tie 
užpuolikai Vokiecziai tenai 
vieszpataus, jis pasimirė Ame-i 
rikoje 1941 metuose, kur jis 
buvo dvideszimts metu iszgy- 
venes. Ir ta diena 1940 metuo- «•
se mainieriu bosas John L. Le- 
wisas atsisakė ir pasitraukė 
isz “CIO” Unijos Darbininku 
Draugyscziu Kongresą. Taipgi 
ta diena. 1945 metuose Teisėjas 
T. Alau Goldskorongh, Wash
ingtone insake Mainieriu bosui 
John L. Lewisui atszaukti 
Minksztos Anglies Straikas. li
tą diena 13G1 m., Didysis Lie
tuvos Kunigaiksztis Keistutis 
pabėgo isz Kryžeiviu nelais
vės.

— Subatoj pripuola Szv. 
Elzbietos. Taipgi ta diena 1899 
metuose numirė Lietuvos ra- 
szytojas Daktaras Vincas Ku
dirka. Ir ta diena 18G3 metuo
se Prezidentas Abrahomas 
Lincolnas pasako savo nepa- 
mirsztinas prakalbas ant ka
ro lauko Gettysburg miesto 
(Pa.) szitas prakalbas dabar 
kiekvienas mokinys turi isz- 
mokti atmintinai mokykloje.

— Kita sanvaite: Nedalioj 
pripuola 24-ta Nedalia po Sek
minių. Ir ta diena 1945 metuo
se John L. Lewisas mainieriu 
bosas pasiprioszino Teisėjui 
Goldsborough, ir iszsflauke 
400,000 mainieriu ant Straiku. 
Taipgi ta diena 1898 Vilniuje 
pastatyta paminklas Lietuvos 
Kankintojui Muravjovui.

— Pancdclyjc p r i pu oi a 
Szvencz. Paneles Marijos Pa
auk a vi m as. Taipgi ta diena 
1G94 m., gimė Francois Marie 
Arouet de Voltaire, Prancūzas 
mokslinczius, raszytojas, dra
maturgas ir politikierius, jis 
gyriesi kad jis per kelis metus 
panaikins ir paskandins Szv. 
Raszta, kad už keliu metu nie
kas tu “szlamsztu” neskaitys. 
Po keliu metu po jo mirties vi
si jo rasztai buvo parduodami 
už du doleriu, o Szvantas Rasz- 
tas dar vis gera, bizni dare, dar 
vis visi ta Szvonta Raszta pir
kosi, o ta Voltaire visai pamir- 
fizo, jis girdavosi kad reikėjo 
trylikos apasztalu ta tikėjimą 
sutverti, bet jis vienas visa ta

I
 PONAI I

BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge- 
rus Kostumerius, privalo ;! 
isz laiko duoti atspaudyt s

Sieninius <: 
Kalendorius ■:

Ant 1950 m., ;! 
ir iszsirinkti kokiu nori Į» 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsi $

■ -------------------- kalbyt >

* ir nelaukti ilgai! Nes kas / 
pirmesnis, tas gales isz- / 
sirinkti puikesnius!!! J'

SAULE PUBL. CO.,
Mahanoy City, Penna. J

Motors automobiliu kompani-; 
jos darbininkai susiraikavo. Ir į 
ta diena 1265 metuose Didvsis ' 
Lietuvos Kunigaiksztis Algir-i 
das pergalėjo Gudus ties G ros-i 
tensko ežeru. Ir ta diena 1800 
metuose Amerikos Kongresas i 
turėjo savo pirmaji posėdi, 
Washington, D. ('.

— I tarninke Szv. (’ecili-į 
jos. Ir ta diena 1819 metuose! 
gimė Mary Anna Evans, raižy
toja, kuri tais laikais neiszdry- 
so visiems pasigirti ar pasi
skelbti kad ji raszo knygas,! 
nes tais laikais vien lik vyrai 
jautiesi mokinti ir galinti ra.-Į 
szyti knygas. Vž tai ji pasisa-1 
vino vyro slapyvardi “George! 
Eliot” ir rasze knygas, kurias 
musu mokykla studentai ir 
sziandien skaito, tais laikais 
moterys buvo laikomos kai]) 
kokios verges ir bemoksles iri 
joms nebuvo valia pasirodyti 
mokslo instaigose ai- pasigirti 
kad jos moka kaip raszyti, tais 
laikais vien tik vyrai.buvo mo
kyti ar jie taip mislino. Taipgi i 
ta diena 1851 metuose gimei 
pirmasis Lietuvos auszrinin- 
kas Daktaras Jonas Basanavi- 
czius.

— Ketverge pripuola “Pa- 
dekavones Diena — Thanks
giving Day,” szvencziama vi
sur, iszskvrus: Louisiana, Ma-

. ’ . I
ryland ii- Wyoming valstijo-; 
sės.

— Žinios praneszta isz Ne-1 
wark, N. J. kad buvusis miesto ‘ 
gyventojas Hipolit (Empol) I 
Kisielauskas nuo G8 Madison! 
Ave., Newark, N. J., numirei 
Sukatoje, 9:40 valanda vakare. 
Velionis gimė Lenkijoje atvy
ko in Mahanoy City, o apie 23
metu atgal persikrausto su sa
vo szeimyna in Newarka. Pa-’ 
liko paczia Morta (po tėvais į 
Unusavicziute), trys duktė-Į 
rys: Irene, pati Ant. Ardicko, 
mieste; Genevieve, pati Alack 
Tarnoff, Evelyn, pati D. Ilei- 
nall, ir sunu Kazimiera, visi 
isz Newarko, taipgi szeszis 
anukus. Laidojo Seredoj, o kū
nas likos palaidotas in Szv. 
Kazimiero (Lenku) kapines 
mieste. Graborius L. Traskaus- 
kas laidojo.

Shenandoah, Pa. — Buvusis 
miesto gyventojas, Jurgis A. 
Zanis- isz Hartford, Conn., nu
mirė Nedėliojo, 10:30 valanda 
ryte, pas savo duktere ponia J. 
Nola, 452 Barbour Uly., Hart
ford, Conn. Velionis atvyko isz 
Lietuvos in Shenandoah, o 
1936 metuose iszsikrauste in 
Hartfordu. Paliko penkios 
dukterys: J. Noliene, F. Poš
kiene isz Hartford, Conn., T. 
Harveine, Reno, Neveda, J.
Strimaitiene, Manchester, N. 
H., ir J. Kazlauskiene isz
Springfield, Mass., dvide
szimts anukus ir pro-anuku. 
Kūnas likos parvežtas in mies
tą pas Grab. D. Snyder, 215 E. 
Centre Uly., ir laidotuves in- 
vyko Ketverge, su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Jurgio bažnyczio- 

I je devinta vai., ir palaidotas in 
I parapijos.kapines.

Frackville, Pa. — Laidoti/ 
ves a. a. Blado Medalio nuo 19
N. Railroad Uly., kuris numirė 
Panedely je, Hamburg 1 igonbu- 
te, likos palaidotas Ketverge", 
su apiegomis Apreiszkimo baž. 
devinta valanda ryte, ir kūnas 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Velionis gimė Lietuvoje, 
ir atvyko in. Amerika būda
mas da jaunas vaikas. Paliko 
paczia Ona (Yakaboniute);

firemonai buvo paszaukti. Jie! 
savo szviesas uždėjo kad butu! 
galima matyti, ir sūnūs su su-! 
siedais tuos akmenis ir tas, 
anglis atkasė nuo senelio.

KAREIVIS
PRASTAS VAGIS

New York vyskupijos Ar
kivyskupas, Kardinolas 
Francis Spellmanas sugryžo 
isz Rome, Italijos, kur jis 
buvo aplankyti Szventaji 
Tęva, Popiežių Piju. Popie
žius jam suteikė aukso me- 
dalikeli del atminties. Kar
dinolas Spellmanas buvo pa
skirtas Kardinolu 1946 me
tuose. Jis yra labai veiklus 
žmogus ir yra daug pasidar
bavęs Katalikams visoje 
Amerikoje. Su juo skaitosi 
didžiausi musu kraszto val
dininkai.

dvi dukterys: Helena, pati Fr. 
Goldforth, New York ir Juoza- 
fina, pati Ben. Rovinskio, Gi
rardville; du sunu: Juozapa, 
Shenandoah ir Blada, namie, 
taipgi tris anūkus, pusseseri 
Katarina Bernauskiene, isz 
Frackville ir broli Mykolą, in 
Argentina, S. A. Graborius P. 
Bartaszius laidojo.

Spokane, Wash. — Du ka- 
riszki B-29 eroplanai susimu- 
sze ore. Daug kareiviu žuvo. 
Eroplanai sudega.

Bermuda. — Kariszkas ero- 
planas B-29, kuris neteko gazo
lino,- turėjo nusileisti ant ma
riu. Lakūnai likos iszgelbefi.

Philadelphia, Pa. — Kai sa- 
liuninkas Joseph Tarsi buvo 
mažose vakaruszkose, skersai 
u'lyczia pas susiedus, jo saliu
tas buvo apvogtas. Vagini isz- 
lauže duris ir pasivogė apie du 
szimtu doleriu. Saliuninkas su 
savo žmona buvo uždaręs savo 
salimui apie antra valanda isz 
ryto ir buvo nuėjės pas susie
dus in vakaruszkas. Už kokiu 
dvieju valanda policijantai su
rado kur jis randasi ir jam 
pranesze kad jo saliunas buvo 
apvogtas. Vagiai iszsinesze ir 
kelias bonkas brangaus sznap-

ANGLYS IR AKME
NYS UŽGRIUVO

SENELI

POTTSVILLE, PA. — Sep-
tynios deszimts devynių metu 
amžiaus Robert Walton, isz 
Pine Grove, apie penkiolika 
myliu nuo Pottsville, rinko 
anglis apleistose mainose, kai 
keli tonai anglių ir akmenų pa
sileido nuo lubu ir ji pagavo. 
Jo kaimynai ir jo sūnūs ji ra
do už keliu valandų, ir iszkase, 
bet jis jau buvo negyvas.

Senelis buvo iszejes apie 
penkias mylias nuo savo namu
anglių rinkti, kaip daug žmo
nių daro szitoje apylinkėje ir 
taip susitaupina pinigu, nes 
tada nereikia del žiemos ang
lių pirktis. Kai jis ta vakara ir 
ta nakti nesugryžo, jo sūnūs ir 
susiedai iszejo jo jieszkoti. Ji 
surado apie septynios deszimts 
pėdas žemyn po keliu tonu 
anglių ir akmenų. Ugniagesiai,

Vogti Nepasiseke, Ga-i 
vo Deszimts Metu
FRANKFURT, VOK. —

Buford Greene nubodžiavo, 
pyko kad kareivio mokestis 
tokia prasta, kad jam reikia 
daugiau pinigu, kad gyveni
mas neindomus, kad jis nėra 
in vertinamas. Jis nutarė savo 
turteli padidinti ir savo gyve
nimą padaryti indomesniu. Jis 
kur ten gavo revolveri ir pra
dėjo savo nauja gyvenimą.

Pirmutinis Vokietis, kuri jis 
apvogė turėjo tik trisdeszimts 
penkis centus; antras iszsi- 
gandes pabėgo.

Tada kareivis Greene, supy
kęs ketino mesti savo razbai- į 
ninko darba. Jis savo ta revol
veri pasiulinę parduoti vienam 
benamiui. Tas benamis pasakė 
jam kad revolveris dabar ne
reikalingas benamiui, ir pas
kui tas benamis policijai pra- 
nesze apie ta kareivi. Kariszki 
policijantai tuoj aus suseke ir 
viską dažinojo. Dabar kareivis 
Buford Greene tupi kalėjime ir 
tenai tupės per deszimts metu. 
Per tuos metus jis gales gerai 
iszrokuoti ir suprasti kad raz- 
baininko gyvenimas gal indo- 
mesnis už kareivio, bet visai į 
neužsimoka.

15 MAINIERIU
ISZGELBETA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

susirinko prie mainu ir lauke, j 
Visi nudžiugo, kai už kiek lai-! 
ko pasisekė tas anglis atkasti 
ir kai tie mainieriai galėjo gy
vi ir sveiki isz tu mainu iszeiti.

Chicago, Ill. — Dainininko, 
Ponia Eleanor Daniels, trisde
szimts keturiu metu amžiaus, 
pasimirė in Daktaru ir Chiru- 
gu ligonine, kai ji buvo tenai! 
tveszta, po automobiliaus ne-1 
laimes. Draiverys to automobi-j 
liaus Stephen Lnhasik, buvo! 
sužeistas. Jam keli szuonkau-j 
liai buvo sulaužyti. Trys vyrai! 
buvo sužeisti, kai dvideszimtsi 
motu vyrukas studentas su sa
vo automobiliu pataiko in uly- 
ezios sala ir paskui susimusze j 
su kitu automobiliu. Sužeistie-1 
ji yra: Elmer Rheinbergcr, 21! 
metu ; Edward Burke, 38 me- į 
tu; ir Stephen Bielicki, 25 me
tu. Jie buvo tame automobilyje | 
kuris susimusze in ta sala ant! 
ulyczios. Draiverys to automo-j 
biliaus, Richard Jacklow ne-1 
buvo sužeistas.

Tos taip vadinamos salos 
ant ulycziu yra. labai pavojin
gos ypatingai nakczia, kada 
sunku jas pamatyti. Ulyczios) 
sala, tai nutverta, vieta vidų- 
ryjo ulyczios, kur žmones sto- 
vi, belaukdami streetkariu ar' 
autolmsiu. Reiketu ežia daug 
didesniu ir szviesesniu raudo-) 
nu szviesu, kad butu galima! 
isz tolo pamatyti.

-----------o-----------
Poni in tarnaite: Ka tu 

Mariuk, nuo pats ryto maz
goji kojas..

Tarnaite: Ba asz, pra- 
sziau ponios, ketinu szian
dien su savo jaunikiu eiti 
fotografuotis.
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WITH AN ELECTRIC BED COVERING
No more shivering under cold 

covers because the temperature took 
a freezing nose-dive during the night. 
No more ice cold midnight hunting 
trips for more covers. With an electric 
bed covering you can choose the 
warmth you want and you have it 
automatically all night through.

But restful, automatically-con
trolled warmth is only half the story. 
Imagine sleeping in complete re
laxation without the weight of piles

See your t«a* 1awaV

of covers. One electric bed covering 
is all you need . . . regardless of the 
weather.

Just plug in your electric cover 
at a convenient outlet. Set the simple 
control, and automatically you’ll en- - 
j°y your favorite warmth from Sept
ember to June. Safe1 Inexpensive to 
operate' And your electric bed cov
ering launders as easily as any top
grade wool blanket. . .

, • 1

PENNSYLVANIA ]

?OWER & LIGHT COMPANY

Pasitarkit Su

Park Crest Builders & Supply Co., Inc
Apie Savo Namo Užduotis:

STATYTI — PATAISYTI — PERTAISYTI 
Turime iszdirbia reputacija pilno pasirinkimo A-l ruszies 

lentų ir namams materiolu.

BRANCH OFFICES

Phones:
Mahanoy City 722 — 622 

Mahanoy City, Pa.

MAIN OFFICE:
Phone — Lakewood 36 

Park Crest — P. O. Barnsville, 
Pennsylvania.

BUILDING & MASON 

MATERIAL

Plumbing

Heating

Stokers

Heat Regulators

Electrical Appliances

Refrigerators

Radios

■ f ’ ; M- ' ‘

LUMBER - HARDWARE

MILLWORK


