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Isz Amerikos Baikas Kreczia Rl SKIS GENEROLAS 
NUSISZOVE 1O Amerikos

SZNAPSAS DAUG 
KASZTUOJA

Bego Su Žmona Ir
Duktere Isz Rusijos

Prarado Žmona, Duj 
Sunu Ir Puse Milijono 

Doleriu
LOS ANGELES. CALIF. - 

Franklin V. Long, bagetas biz
nierius dabar žino kiek gir
tuokliavimas jam kasztavo.

Teisėjas William R. McKay 
davė jo žmonai Evelinai divor- 
sa, persiskyrimą, paskyrė abu 
jųdviejų šuneliu žmonai, insa- 
ke Franklinui Long tuoj aus 
duoti savo buvusiai žmonai du 
szimtu tukstaneziu doleriu, ir 
mokėti du szimtu doleriu ant 
menesiu savo šuneliu palaiky
mui iki jie bus dvideszimts vie
no meto. Sūneliai yra Jonas, 
devynių metu ir Roger septy
nių metu.

Franklin V. Long, dabar isz- 
rokavo kad jam daugiau negu 
puse milijono doleriu kasztavo 
tas jo gėrimas ir girtuokliavi-, 
mas.

Jo buvusi žmona sako kad 
jis kelis sykius jai buvo priža
dės mesti ta gėrimą ir girtuok
liavimą, bet jis kasdien priža- KETVIRTA ŽMONA, ADVOKATAS

VIENA PER DAUG

Szitos gražuoles, kito ko- 
kio szposo gal negalėjo pra
simanyti ar iszsimislinti, tai 
jos su szitais palszyvais re
volveriais nori nuduoti kad 
jos yra razbaininkes. Laik- 
rasztininkas, kuris szita pa
veikslą nutraukė, mums pa- 
aiszkino kad, nors tie revol
veriai yra palszyvi, tos gra-

žuoles toli gražu nėra palszy- 
vos.

Czia in Los Vegas, Neva
da valstijoje yra daroma ar 
traukiama ‘ ‘ Muving Pik- 
czieriai,” ar krutamieji pa
veikslai. Czia teipgi Ameri
kos milijonieriai, ponai ir 
ponutes maloniai žiemos 
žiaurumus praleidžia.

TRIS NUŽUDĖ
1 AUPINKIME BOSTON, MASS. — Vienas

GAMTOS TURTUS nabagas žmogelis nusiskundė “as IfVin J- Moskal, • i i v . ■ v   rd m v-vi 4 i n n4- n

Miszkai Ir Vanduo 
Mums Baisiai 

Reikalingi

CHICAGO, ILL. — Advoka- 
keturios 

teisme kad keturios žmonos^ deszimts trijų metu amžiaus, 
yra viena per daug. Ir jis yl- J)a-rasze kelis trumpus laiszku- 
siems teisme galėjo geraUpri- ožius, pasiasizkindamas kaip 
parodyti kad jis žino apie ka- 1° sanžine nedave jam ramybes 
jis szneka. Abi jo akys buvo kodėl jis darys ka padare, 
pajuodavusios ir veidas iszti- Jis nuszove savo motina, sa-

BERLYNAS, VOK. — Ber- 
lyno laikrasztis “Tagesspie
gel” pranesza kad Sovietas 
Major Generolas Pavel A. 
Kvashnin, buvęs Vckiecziu ge
ležinkeliu, Reichsbahn virszi- 
ninku, nuszove savo žmona, jų
dviejų dukrele ir paskui pats 
sau paleido kulka in kakta.

Jis stengiesi su savo szeimy- 
nele pabėgti isz Lenkijos irt 
Szvedija. Viskas gerai jiems 
sekesi kol Sovietai sargai su
stabdė ju traukini ir nepaveli- 
no jiems toliau važiuoti, nors 
visi trys turėjo visus reikalin
gus rasztus. Major Generolas 
Pavel A. Kvashnin tada jau 
suprato kad visiems trims jau 
galas! Jis pirmiausia nuszove 
savo žmona, paskui savo pen
kiolikos metu dukrele ir tada 
pasuko savo kariszka revolve
ri sau in galva.

v Jau pernai buvo matyti kad 
Generolas Kvashnin buvo užsi
tarnavęs savo virszininku rūs
tybe, per geležinkelininku 
straikas. Jis keliems Amerikie- 
cziams jau tada buvo prasita
ręs kad jam gali būti riestai.

Sovietu laikraszcziai užsigi
na ir sako kad nieko panaszaus 
neatsitiko. Bet nei vienas isz 
tu Sovietiszku laikraszcziu ne
gali pasakyti kur dabar tas Ge
nerolas Kvashnin randasi, jei
gu jis dar gyvas.

SZUVA SUGRYZO
I

Lakunu Dingo 
Ant Baltiko Juru
Ruskis Generolas Pavel A. Kva 
shnin Nuszove Savo Žmona Du
krele Ir Pats Nusiszove; Nation
al Coal Assosiation Isz Pitts
burgh, Pa., Sako Kad Daug
Darbininku Bus Be Darbo

SENATORIUS PITTSBURGH, PA. — Jau dabar ang-
MC’CARTHI liu biznis yra prastas, ir jis kasdien, kaip 

Iszgazdino Didžius 
Ponus Vaszingtone
WASHINGTON, D. C. — 

Dabar teveik visi didžponiai, 
valdininkai ir pats Prezidentas 
Trumanas puolasi ant Senato
riaus McCarthy ir visomis ga
liomis stengiasi ji apszmeižti.

Bet visi tie užsipuolimai, vi
si tie priekaisztai nieko dan
gau nepasako, niekaip kitaip 
ta Senatorių neintaria, kaip 
kad tik jis per garsiai ir per 
drąsiai kalba ir kad jis per 
daug teisybes paprastiems 
žmonėms pranesza. Be abeji tie 
didžiūnai Vaszingtone ji nutil-

ligoms eina trepais žemyn.
Minksztos anglies kasyklų atstovai da

bar jau vieszai, sako, kad biznis prastas, 
kad reikia daug kasyklų, mainu uždaryti.

Jau dabar daug tokiu mainu kur ang
lis prasta, ar kur mainieriai negana anglių 
iszkasa yra uždarytos, ir daugiau bus uždaryta:

National Coal Association sako, kad už 
keliu menesiu apie penkios deszimts tuks- 
taneziu mainieriu bus be darbo ir apie pen
kios deszimts tukstaneziu darbininku kurie 
veže anglis bus be darbo.

KUTZTOWN, PA. — Agra- 
nomai, miszku prižiūrėtojai ir 
kiti mokslincziai perspėja 
Amerikieczius kad jau laikas 
susirūpinti savo kraszto misz- 
kais ir kitais gamtos turtais.

Kai baltieji žmones atvažia
vo czia isz Europos, apie trys 
szimtai metu atgal, jie rado 
puikius miszkus ir czystus upe
lius, kuriuose bego ir plauke 
czystas vanduo.

Per tuos trumpus tris szim- 
tus metu baltas žmogus nupli
kino, nunuogino kalnus, iszkir-į 
to miszkus ir sutersze upes.

Pliki kalnai dabar nesulaiko

nes.
Jis su visomis keturiomis ant 

sykio negyveno, jis sako kad 
jokis žmogus neturi tiek jiegu. 
Bet jis eme sau paezia, viena 
po kitos, bet ketvirta tai jau 
buvo viena per daug.

Anupras Niedzwickis, sze- 
szios deszimts metu amžiaus 
su savo patele, Katarina, pen
kios deszimts septynių metu 
amžiaus viens kita apskundė 
tame paeziame teisme. Ir buvo 
to teismo nuteisti.

Anupras, nabagas su pajuo
dusiomis akimis ir isztinusiu

vo žmona ir savo sūneli.
Jis buvo neteisingai pasisa

vinęs nusisukęs trisdeszimts, 
tukstaneziu doleriu isz Pro
gressive Building & Loan As
sociation, kuriai kompanijai jis 
buvo patarėjas ir davokatas.

Kai jis savo paskutinius 
rasztelius rasze, jis neketino 
nužudyti savo sūneli, nes jis 
tuose raszteliuose patarė kad 
jo sunums liktu televizijos ir 
radijo maszineles. Jis sako kad 
jo žmona nieko nežinojo apie jo 
suktybes.

Jis stengiesi atmokėti tuos

Buvo Paliktas Už 
Tukstanczio Myliu

Colorado Springs, Colo. — 
Penkiolikos metu suparaly
žiuota mergaite dabar jau 
linksmai szypsosi ir net juokia
si, nes jos mylimas szunytis 
pas ja sugryžo. Ji yra taip su-; 
paralyžiuota, kad ji negali nei 
vaikszczioti nei kalbėti.

Sztai kaip czia atsitiko. Har
ry McKinzie jos tėvas su jos 
motina buvo iszvažiave in In
dianapolis 1948 metuose. Visa

dins ar galutinai iszjuoks, bet 
niekados jo inrodymu nepa
neigs ar neinrodys kad jis klys
ta.

Sztai ka Senatorius McCar
thy yra nuveikęs, ir nei vienas 
ponas Vaszingtone, neiszski- 
riant nei Prezidento Trumano 
neužginezys:

Jis privertė Po-Sekretoriu 
Peurifoy prisipažinti kad mu
su valdžios Taryboje randasi 
labai daug doroviszkai isztvir- 
kusiu žmonių. Po-Sekretorius 
Peurifoy prisipažinsta kad jis 
pats devynios deszimts viena

lietaus vandenio, kuris isz-; 
graužia baisius raivus ir grei

veidu pasiskundė kad jis atsi- pinigus, kuriuos jis per sukty- 
budo lovoje, kai jo žmonele bes buvo pasivogęs, bet val- 
pradejo ji daužyti su plaktuku džios inspektoriai per greitai

szeimynele czia iszbuvo per ke- toki doroviszkai isztvirkusi 
turis menesius ir paskui sugry- žmogų turėjo atstatyti. Ir viens 
žo in Colorado Springs. Beva- Dievas žino kiek tokiu isztvir-

tai bėgdamas in upes, nesza ge- i
ra, derlingą žeme. O tos upes 
patvinsta ir iszsilieja per savo 
krantus. ?

Visokie fabrikai, ir musu 
mainos taip suterszia upelius, 
kad jokis gyvūnas tenai negali 
gyventi.

Azijos krasztas mus gali per-' 
spėti. Kai tame kraszte miszkai
buvo iszkirsti, upeliai iszdžiu-'

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ir su pagaliu. pribuvo ir jis žinojo kad jie už žinodami namo, kur ten prie kusiu žmonių ten dar ir dabar
Jo žmona teisėjui pasiaisz- keliu dienu viską suseks. Jis Decatur, Ill., tas szunyts isz-' pasiliko. Ir mes nežinome kur 

kino kad visai taip nebuvo kad sa^° kad savo m°Una nu- szoko isz automobiliaus ir jie tie pravaryti isztvirkeliai da- 
ji jam davė per snuki tik su Sž0Ve> nes jis gerai žinojo kad jo nerado. Tai atsitiko Rugsėjo bar randasi. Gal jis kitas vie- 
savo kumsztimi kai Ds kus kalėjimą patup- (Sept.) dvideszimts antra die- tas gavo toje paezioje musu

. v , dintas niekas nesirūpins apie na. valdžios taryboje.
Vyras ir žmona buvo nuteis- . motįna

ti ant vieno menesio in kaleji- Tam szunycziui eme pusan- Senatorius McCarthy, per
ma, Jis nenorėjo nužudyti savo tro meto iszkeliauti ta tukstan- Vaszingtone policija priparode

: žmona nes jo raszteliuose buvo ežio myliu kelione, bet jis taip kad tai tik maža dalele tu doro-
■ paraszyta kad jis jai vėlino ki- padare ir viena gražu ryta ana viszkai isztvirkusiu žmonių bu-

* Neprižadek per daug, ta vyra susirasti ir vėl apsiže- sanvaite jis sulojo prie savo na- vo vieszai iszskelbta, kad dar
negalima per maži iszteset, į nyti, kai jis nusižudys. mu. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Geležinkeliai beveik visur iau ima var
tuoti aliejų del savo traukiniu.

In West Virginia valstija, kur szimtas 
deszimts tukstaneziu mainieriu randasi jau 
dabar daugiau negu szeszi tukstaneziai be 
darbo.

Pennsylvanljoje jau szeszios mainos už
sidarė. Netoli nuo St. Claisville, Ohio val
stijoje didžiausia anglių kompanija uždare 
tris savo didžiausias mainas, už tai, kad 
negauna gana orderiu del anglių. Szita 
kompanija sako, kad ii dar kelias bus pri
versta uždaryti.

Mainieriai dabar turi skaitytis su kom
panijomis kurios gamina gaža ir aliejų. Ir 
to aliejaus dabar labai daug yra invežamą 
in Amerika isz svetimu krasztu.

Mainose tankiai tenka iszgirsti kaip mai
nieriai kalba apie aliejų. Jie sako, kad 
aliejus niekados tokios szilumos neduos kaip 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA

Kas Girdėt
Europa yra viena isz septy

nių daliu viso pasaulio. Kai 
mes iszita raszome tai Europa ■ 
susidaro isz dvideszimts ketu- 
riu atskiru krasztu, kurie kal
ba dvideszimts dvejomis at
skiromis kalbomis ir turi dvi- I 
deszimts keturis szarvuotus ir Į 
ginkluotus, rubežius. Aiszkus 
dalykas, už keliu dienu gali jau 
būti kitaip, nes galima ant ry
tojaus iszgirsti kad vienas isz 
tu krasztu kita prarijo ar pats 
suskilo.

vandenio. Ji 'bijosi kad jos vy
ras nedažinotu kad tie karsztos- 
meiles laiszkai nebuvo jos ra
szyti. O jos vyras mislina kad 
ji niekur nenori eiti, nes ji taip! 
myli savo szeimynele.

SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAZNYCZIA
Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd., LL. D.

Iszverte Petras Aiksznoras - Kun. J. A. K., Premijuotas Vertimas

Sudie Amerika

1918 metuose visi mes džiau- 
giemies kad Pasaulinis Karas 
jau užsibaigė. Už dvideszimts 
vieno meto ta pati Europa vėl 
paskendo kraujuose.

' • • ......... “
Beveik visos vainos, visi ka

rai buvo pradėti su vienu o'bal- 
siu, su vienu szauksmu: “Tė
vynės Meile!” Ar ežia nebutu 
ir mums Lietuviams skaudus 
pamokslas ? Sziandien mes jau- 
cziamies nuskriausti, sziandien 
mes jieszkome užuojautos, 
sziandien mes praszome pa
geliuos ! Bet ar visados taip bu
vo? Ar musu kraszto praeitis 
yra tikrai tokia garbinga, pra
kilni ir nekalta?

Visi kalendoriai visi oro pra- 
naszai ir visi redaktoriai dabar 
turi savo draugu atsipraszyti 
už savo praneszystes. Sziais 
metais Kalėdos, iszrode' kaip 
Velykos, ir Velykos kaip Kalė
dos. Kaip tas oras sziais me
tais mus sutiko ir kaip jis mus 
pasveikino tai mes isz tikro ne
galime suprasti. “Saules” pra- 
naszyste tik tokia dabar galė
tu auti: Jeigu ne snigs ir jeigu 
neszals, tai gražu 'bus. Mums 
prisimena Žydelio labai moks- 
lisžkas pasiaiszkinimas: Jis 
n. tuns ir musu Butkui vis saky
davo, kad jis turi du labai gu
driu sunu; vienas sako kad lis 
o antras sako kad nelis. Ir tąsi 
Žydelis visiems tikina kad ar 
viens ar kits visados inspeja.

Mokslincziai mums aiszkina 
kad szitas keistas ir netikėtas 
oras pareina, nuo kokiu ten dė
miu ant saules. Mes savo skai
tą tojams skubinamies paaisz- 
kintis kad tie mokslincziai kal
ba apie Dievo .sutverta saule, 
bet ne apie musu redaguojama 
ir jusu skaitoma “Saule.” Mes 
apie orą ir jo szposus niekados 
neiszdrystame raszyti ar saky
ti, nes, sulyg musu iszskaiczia- 
vimu Oras yra kaip moterisz- 
kes upas, nei vieno žmogelio 
ncinspejamas.

Septynios deszimts trijų me
tu amžiaus, Michael Burke yra 
William Penn Charter mokyk- I 
los, Philadelphijoje prižiūrėto-! 
jas. Czia fragoeziu vaikai eina 
mokintis. Bet mums tie bago- 
cziu vaikai visai nerupi. Kas. 
yra verta paminėta apie szita 
mokykla tai tas darbininkas 
Michael Burke. Jeigu kada pa
sitaikytu jums pro ta mokykla 
praeiti apie deszimta valanda 
isz ryto, jus pamatytumėte szi
ta septynios deszimts trijų me 
tu amžiaus seneli, iszeinant isz 
mokyklos su Amerikos vielia 
va ant rankos. Jis ta vieliava 
prisega prie virves ir paskui 
iszkelia ant augszto stiebo. Jis 
szita darba kasdien, kas'rytas 
yra atlikęs per keturios de
szimts metu. Kai vieliava kyla 
augsztyn, senelis Michael 
Burke nusiims savo kepure, ir 
stovėdamas prie to stiebo, ro
dos maldele sukalba. Jis sako 
kad iszkelti Amerikos vieliava 
kas rytas nėra jam darbas, bet 
garbe.

Sveikiname neseniai pasiro
džiusi sanvaitini laikraszti 
“Lietuviu Kelias,” kuris isz- 
eina isz Brooklyn©. Laikraszi- 
tis yra indomus, puikus ir ge
ras. Jei galima tikėti kad pasi
žadėjimai insikunys, tai czia 
susitiksime su visa raszytoju ir 
laikrasztininku litanija. “Lie
tuviu Kelias” yra rimtas, bet 
ne nuobodus; moksliszkai ve
damas, bet be to mokslikszko 
žargono už kurio daug musu 
neva-mokslineziu taip tankiai 
slapstosi.

Isz naujai pasirodžiusi laik- 
raszcziu mums “Lietuviu Ke
lias” geriausiai patinka. Viso 
gero mes velnamie Redakcinei 
Kolegijai, kuri susidaro isz re
daktorių, Henriko Blazo, Liu
do Dovydėno ir Juozo Petreno. 
Jiems gabumu Dievas nepasi
gailėjo ir jiems raszytoju ne
pristigs; dabar didžiausias ir 
svarbiausias darbas susirinkti 
ir pasilaikyti skaitytojus, kad 
tas laikrasztis musu tarpe il
gesniam laikui pasiliktu.

Pypkes Durnai
Teveliu Sodas

(Tasa)

ISZDALINIMAS
jei jis nori

tu.
Žmogus isz prigimties megs-! 

ta laisvo, mėgsta pasisavinti Į 
kai kuriuos dalykus, ir Bažny-' 
czia nori ta jo prigimta norą 1 
patenkinti.

Sakyti kad darbininkas tu-! 
retu turėti dali turtuose, ku-Į 
riuos ji gamina, tai dar nereisz- 
kia kad viskas turi būti lygiai: 
padalinta, bet turi nors koks! 
padalinimas kuris nei vieno, 
nei kito nenuskriaustu.

Czia teipgi nereikalaujama! 
kad visi bizniai, visos kompa-Į 
ui jos dabar butu tokios mažos, i 
kad paprastas eilinis žmogus 
butu lygus pramones didžiū
nams. Mažu dalyku savastis 
nėra tas pats kaip savastie isz-; 
dalinimas.

Musu gadynėje darbininkas! 
nėra,laisvas žmogus, nes jam! 
sitoka savasties. Kada žmo
gaus gyvenimas yra. nustatytas 
tu kurie ji valdo vien tik už tai 
kad ta jo darbo vieta jiems pri
klauso, tai nėra laisves.

Todėl Kapitalizmas klysta,
! todėl ir Komunizmas klysta, 

(Po" ' PaPras*as turtu iszdalini- 
mas klysta, nes kur czia koks 
gerumas isz to turtu padalini
mo, jeigu tas žmogus neturės 

. . , . . jokio balso liecziant da pada-Kaip bus tai mvy-! ,. .* . . . J hnima ?

Per kara viename miestelyje 
viena mergina susipažino su 
vienu vyreliu ir in ji insimyle- 
jo. Kai jis buvo paszauktas in 
vaiska, jos meile dar karsz- 
eziau liepsnavo. Ji. pradėjo jam 
e :-zyti meiles laiszkelius, bet, 
gerai žinodama kad ji nėra tiek 
mokytoja ir negali gražus 
laiszkus raszyti, pasiprasze 
viena savo drauge, kad ji už ja. 
jam raszytu.tuos karsztos mei
les laiszkuczius. Jos drauge 
taip gerai ir taip karsztai tuos 
laiszkuczius rasze kad tas ka
reivis tikrai insimylejo in ta j 
mergina per jos drauges laisz
kus. Pargryžes isz vaisko, jis 
ir apsiženijo su ja. Sziandien ji 
neiszdrysta niekur iszeiti, kad 
ji nesusitiktu su savo anų die
nu draugais, ji teipgi ir visai 
neszneka su savo ta drauge, ir! 
jos vengia kaip velnias szvento1

Teveliu vyszniu soda miela 
Atlankė syki veversys, 
Dainavo daina ilga, cziela, 
Dainavo jaunas veversys.

Jauni bijūnai pražydėjo 
Neiszravetam da darže, 
Aplinkui piktžoles klestėjo, 
Nieks j u žiūrėti nėjo czia.

v

Bet saule szilde tuos bijūnus, 
Ir kele galvas jie augsztyn, 
Ir glostė juos, tuos džiaugsmo 

sūnūs, 
Ir gujo piktžoles szalin.
Bet, rodos, žoles prisznekejo 
Kitus kvietkuoezius ir usnis;
Fer daug bijūnas stelbt 

pradėjo,
Ir isznaikino j u kelis.

Bet sztai merginos jau ravėti, 
Naikint atbėgo tuoj žoles, 
Bijūnams davė vėl klestėti, 
Ir laiminti vargu dienas.

Kapitalizmas sako, kad Ka
pitalistas gali “savintis vis'a 
pelną,” tuo tarpu Darbininkas! 
turi teise tik in savo alga, kuri!' 
tankiai yra Darbininkui netei-j 
singa.

Komunizmas, isz kitos pu-! 
sės, sakytu kad darbininkas 
turi teise in visa produktą, už-: 
darbio vaisiu, ir tai Imtu netei
singa tam kuris laiko ar turi 
indejes savo kapitalą, savo pi-! 
nigu's. “Tokie'žmones, karsz-į 
tai insinte priesz Kapitalistu 
prasižengimą, eina per toli be-Į 
teisindami vienintele teise apie 
kuria jie supranta.” (Popie-i 
ž i a u s a pi i n k r aiszt is.)

Bažnyczia mokina kad nei 
viena klase neturi būti prasza-į 
tinta nuo teisingos pelno da
lies: ‘‘Turtas,.. .turi būti taip 
isz’dalintas tarpe invairiu j 
draugijos klasių, kad bendra: 
visu gerove butu ugdyta,... 
nes didelis sikirtumas tarp ke
liu, kurie laiko turto pertekti, 
ir daugybe tu, kurie gyvena • 
skurde, sudaro sunkia blogybe : 
sziu dienu draugijoje.’’ ( 
piežiaus aplinkrasztis).

Sekantis k 1 a u s imas yra 
KAIP ir KODĖL visa tai in-! 
vykdinti ? 
kinta? Ne! Pasisavinimu? 
Ir gi Ne! Darbdavio mokini- 
mu, lavinimu? Taip! Instaty- 
mais? Taip! “Instatymas tu
ri palaikyti savasties puse ir 
turi rūpintis kad daugiausia 
žmonių galėtu tapti savinin
kais.” (Popiežiaus aplinkrasz
tis).

Kodėl reikia tai invy'kinti?! 
Todėl kad nuo platesnio savas- Į 
ties padalinimo sektu trejopa1 
nauda:

1— S um a ž in t u n e a py k a n t a 
tarp klasių, ir abi klases pri
vestu areziau viena kitos.

2— Atsirastu didesnis žemes 
ir darbo vaisiu pagamnimas.!

' Žmones visuomet dirbs sun
kiau, greieziau ir geriau, jeigu 
dirbs ta kas jiems patiems pri
klauso. Tokis upas, tokia dva
sia prisidėtu ir prie turtu ben-! 
drumo. (Popiežiaus aplinkrasz
tis). *

3— Padarytu žmones dau
giau patrijotiszkais, nes “žmo
nes laikytųsi tos szalies, kurio
je jie yra gimė, nes nei vienas 
nemainytu savo szali už sveti
ma žeme, jeigu jo szalis sutei
kia jam pakeneziama ar net ir 
laiminga gyvenimą.” (Popie
žiaus aplinkrasztis).

Kapitalistiszka tvarka, ku
rioje visas turtas randasi keliu 
rankose, yra taip pat klaidin-!
ga, kaip ir Komunistu ismszi-:TO nnos:!;mfi peĮn0> h. 
mas, kuris panaikintu visa ta ? + •’ . 1 į kantai g
turtą, ir viską atimdamas isz 
visu, viską pavestu in Raudo
nųjų vadu rankas.

Komunistai nori suardyti 
valstybe kapitalistiszka ir dar
bininkus proletarais, arba al- 
ga-gaunaneziais.

Bažnyczia nori pertvarkyti 
Kapitalizma, padarydama dar
bininkus pramones dalyviais, 
savastyje, valdyme ar pelne.

Komunistai nori turtą už-! 
grobti; Bažnyczia nori ta turtą 
padalinti.

Bažnyczia. nenori visus kiau-Į 
szinius sudėti in viena pintine 
ar deže. Ji nori kad žmogus ga
lėtu turėti kelis kiauszinius, ir

Ponia Valentin Gubitchev 
žmona to Ruskio kuris buvo 
sugautas ir pasmerktas ant 
penkiolikos metu in kalėji
mą del sznipinejimo Ameri
koje, pasakė savo pažysta
moms ir draugėms “Sudie” 
kai ji su tuos savo vyru isz- 
plauke isz Amerikos ant 
Lenku laivo “Batory.”

Jos vyrui Amerikos teis
mas davė pasirinkti: ar pasi
likti Amerikoje ir eiti in ka
lėjimą del penkiolikos metu, 
ar gryszti in Rusija. Isz pra
džios jis nutarė czia pasilikti 
bet paskui jis sutiko gryszti 
in Rusija.

KATALOGAS

No. 119 Keturios .istorijos' 
: apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 

I kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.
No. 120 Dvi istorijos apie! 

Valukas isz girios ir Ant ne-1 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos i 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas, 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu I 
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie' 
Duktė Pustvniu, Peleniutd ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

i No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44: 
puslapiu. 15c.

i No. 129 Keturios istorijos 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme,! 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 j 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie: 
Anglorius isz Valenczijos, Ko-

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

172 Dvi istorijos 
Mariu, Sruolis isz 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos

apie
Lie-

apie

Duktė 
tuvos.

No.
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 

! 45 puslapiu. 15c.
No. 175 Pasiskaitymo kny- 

! gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 

! susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap- 

' gavikai apgauna žmonis, Prie- 
i tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuvisziku vaiku. 25c.

No. 176VŽ Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias

ko, Luoszis, Viena motina, Vai- m Medėjus. 78 pus. 20c.
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

paeziuotas.

istorijos 
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

Visi pirmieji Katalogai daba* 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos / I

Darbininkas kuris gauna pa
dalinta turtą už tai kad valdžia 
taip insako ar nustato, yra tos' 
valdžios vergas. Jeigu valdžia 
taip insako ar nustato, yra tos 
valdžios vergas. Jeigu Valsty
be atitraukia savo parama, ar 
jeigu pati valstybe pasikeiezia, 
tam darbininkui nieko nebe
liktu.

Mažas skirtumas tarp darbi- 
! ninko, kuris prarado savo dar
ba už tai kad Kapitalistas ji at
leido, ir darbininko kurio dar
bas yra valdžios panaikintas. 
Tik tokis skirtumas kad darbi-

i ninka.s be darbo po Kapitaliz-' 
: mo tvarka, dar turi savo gyvy
be ir gali dar kitur darbo jiesz- 
kotis, nes po Kapitalizmu ran- 

jdasi daug bosu, o po valdžia tik 
i vienas bosas.

Savivaldybe ir atsakomybe! talpinasi 
neinmanomos kai Kapitalistas Ha isz maiszo isziins, Apie bo- 
viska valdo, ar kada Raudoni ba ka negalėjo savo liežuvio

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz LietuViszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
sekanti skaitymai:

sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- 
alybe meiles, Ra-

vadai ta.valdžia pasisavina.
Keli dideli pramoninkai ir linga ypata g 

fabrikantai jau yra paklausė ganiszka lazdele, Boba kaip ir
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti.nuo smert, Szv, 
Kristupą, Juokingi szposelei,

Popiežių Leono Tryliktojo ir 
Pijaus Vienuoliktojo patarimu 
ir invede- tokia tvarka savo 
pramonėje ir darbuose, kadi 
darbininkai bendradarbiauja Į 
ne vien tik darbe bet ir to dar- j 
bo vaisiais, pelnu. Szituose fa- j 

: brikuose, darbininku algos bu-! 
I vo padidintos, darbininkai ga- 

’ ’ fabri-
gavo sau didesni pelną. jęaįp traukt giliukningai eini 

I asidalinimas yi a tas aukso ki ir kiti szposelei. 20c.

Neužmokamas
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,
skausmai, Mocziutes pasakoji-į 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti-; 
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios, istorijos! 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas! 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie. 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo-. 
lei Mateuszo Jernbausko, Osie-j 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos' 
apie Ranka apveizdos, Nedae-Į 
jusia žudinsta, Paskutine vale na žydą, 
motinos, Pakutninkas, Ar pa-! 
szaukt tęva zokoninka Berną- 20c. 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie: 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai-!
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už- * 
laiko moteres paslaptį. 61 pus.! 
15c.

No. 186 Mažas'Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mai- 

! du knygele, pavesta visos Lie- 
į tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 

' liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

; No. 197 Graudus 
' arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Tszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 

! matos rastos grabe musu iszga- 
I rytojaus Jeruzolime. 10c.
! No. 200 Eustakijuszas. Isto- 
i rija isz pirmutiniu amžių krik- 
! szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Arnži- 
. Jo kelione po svietą 

: ir liudymas, apie Jezu Kristų.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kitokios Knygos

No. 178 Tikinusias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c 

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 

! ežio per 23% coliu ilgio. Po 
! 35c., arba 4 už $1.00.

SAPNORIUS

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku-į 
puslapiu. 15c. I 
istorijos apie ■

LIETUVISZKAS

vidus tarp krasztutenybiu. Bet 
daug Kapitalistu to dar nesu-! 
pranta, ar nenori nei kiek pa-j 
aukoti del bendros geroves.

— BUS DAUGIAU—

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

:: Tiktai 15£ ::

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa-

SKAITYKITE “SAULE

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Pirkie U. S. Bonus

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Tiktai,. . . $1.00
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:
Saule Publishing Co., 

Mananoy City, Pa.,U.S.A.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tiR 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti ‘10$ 
; ekstra del prisiuntimo kasztu. 

. . 1 . . ■ •Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 

! adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

j Mahanoy City, Pa., - U. S. A,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

SURASTA
mine del manes. Ar busi ?

Lyda nieko jam jo žodžiu ne 
atsako nes dirstelėjimu akiu 
davė jam suprast josios atsaky-

d yna laiko. Noriu su tavim; 
atsisveikint.

Ant tu žodžiu atsikėlė puiki 
riergina nuo szieno, kuriame 
gulėjo, žiūrėdama ant kalbeto- 
jaus.

Isztranke a’bi rankas in jau
na vyruką, kuris godžiai žiurė
jo in ja, o ji atsake jam:

— Važiuoji tik ant keletą 
Menesiu Arnoldai ir nežinau 
jog norėtum ir su manim atsi
sveikint.

Nusiminė ant josios tokio at
sakymo, nes nesitikėjo idant ji 
teip jam atsakytu.

— Iszvažiuoju ant keletą 
menesiu. Argi neprivalau su 
tavim atsisveikinti aid teip il
go laiko?

— Na. jeigu teip ilga laiko 
važiuoji ta . privalai atsisvei
kint, o jeigu to nobutnmai pa
daręs Arnoldai, tai isz tikrųjų 
butan ant tavęs užpykus.

Paėmė ja už rankos, spaus-; 
damas drucziai ir pritraukda- Į 
mas ja prie saves.

— Pabucziuok mane Ly-j 
dūk! Paklausė meilingai.

— Ne Arnoldai. Esmių per Į 
sena del to. Zinai, jog tu neina- j 
iio brolis1, ano jokis giminaitis 
turi dabar palaut bucziuot ma-; 
ne, esmių suaugus mergina ir! 
tas daugiau nepritinka del 
mus. Žinai jog tai yra netinka
ma.

—- Teisybe jog ne esi mano 
sesuo, ne giminaite, ir isz to 
džiaugsi uosiu, paszauke, pri-, 
traukdamas merginą prie kru-. 
tines, norints gana spiresi jam.|

■— Mano mylimiausia Ly- 
duk, da randasi artimesnis su
sigiminiavimas, o kai)) sugry- 
sziu isz keliones tai praszycziai 
tavęs idant pasilktum. ta ja gi

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ

Maldų knygų, misziu maldos su pa
veikslais. Tilžės, ...................... 75c.

Didysis ramybes Szaltinis, stam
bus drukas, gera knyga del senesniu 
ir kurie mažai mato.....................$4.00

Gyvenimai szventuju su daugeliu 
paveikslu, apdaryta......................$4.00

Stebuklingos Lourdes knyga su pa
veikslais stebuklingu vietų . . . $4.00

Naujas sapnu knyga............$1.50
Savižrolas su paveikslais........ 50c.
Laime ir planetos nuspėjimas lai., 

Raginis rinkinis trumpu gražu p. 35c.
Kabalas inspejimas laimes Bu. 15c.
Dainorius apie 120 viso, dainų 75c.
Lengvas būdas iszmokt angliszkos 

kalbos be kito pagelbos.............. 35c.
Girtuokliu gadzinkos, dainos. . . 20e.

Istorija Seno ir naujo testa.. .25c.
Biblija, pilnas szventas rasztas apie 

1100 puslapiu........................... $2.50
Lietuviszka Virėja ir Kepeja $1.25 į
Mes turime apie 70 skirtingu kny- i 

gu, tai kas noretute gauti, tai atsiųs
kite deszimtuka o gausite katalioga.

Vaistiszkos žolių, arbatos, nuo vi
sokiausiu ligų, in pakelius su nurody
mais kaip vartoti.

Nuo nervu sugedimo, iszgasczio, I 
bemieges, galvos ir sprando skaude- j 
jimo, galvoje ir ausyse cypimo. $1.00 i

Nuo dusulio ir mainu asthmos 75c. j
Nuo inkstu streinu skaude.jimo.75c. , 

Nuo visok. reumatiszku sausgėlų 75c.
Nuo cukrines ligos (diabetes). $1.
Vyriszkumo nustojimas, atgaur 

ji........................................  $1.25
Plauku tonikas, sulaiko slinkimus, 

valo plaiszkanus, sulaiko pržžyli 75c.
Gera stambi trajanka del arie. 75c.
Ramunėlės tikros kaip Lietu. 35c.
Liepos žiedai, gerai kvepia. . . 25c. ■ 
Puplaiszkiai-negardus bet gera lie- 

karstva, nuo perszalimo, kosulio. 35c.
Saruoczis szaknys nuo gumbo, 35c.
Trukžoles, ka pokrutine skauda 25c j
Valerijono szaknys, ka miegot j 

negali......................................  25c. :
Drygnes nuo dusulio, bemieges 25c i
Atsiuskit 10c., o gausite žolių ka- į 

talioga, kuriame randasi visokius . 
apie 300 skirtingu žolių. Sziunczia- 
me ir uždėtu mokescziu, jeigu kas pa- ■ 
reikalauja.

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Rd., Spencerport, N. Y. į

Vion am e m i esj ei y je 
Yra susirikus dvi, 
Tai diveliu vertos 

abidvi,
Ėdėsi už sportukns, 

Ir už vaikus.
Ana diena pakele karas.

Viena paėmė boketa 
pamazgų,

Antra inonkie paėmė 
vandenio viedra, 

Sztai, pluptelejo viena 
ant kitos, 

Po tam viena prie 
kitos krito.

Mai gudnes, 
Kaip pradėjo faitit.
Tai fait i uosi kaip 

tikri faitorai.
Žmonys tai pamatia 

juokėsi, 
Net už pilvu laikėsi. 
O kad tos moterėles 

apszvieta turėtu, 
Tai giedos visiems nedarytu,

.Gražiai užsilaikytu,- 
In teismą nesivalkuotu. 

sfc T; sfc
K a r b o n o v a 1 s t i j o j e,
Vi en oje a j iyga rd oje, 

Ten musu žmones 
pasielgineja gražiai, 

Po pakampes nusivalkioję,
Su kitokiais daigiais

užsiimti mėgina, 
Kad liktai dovanai laika 

jiegaiszyti.
Bet ne visi vienokia 

budo, 
Klauso savo proto 

menko, 
Pragėrė uždarbi su 

moterėlėms, 
Aut. Nedeldienos gerymo 

parsigabena, 
Gere, bet iii bažnyczia 

ne eina, 
Juk ir gyvulėms nereikia 

bažnyczios,
Nei nereike ir del 

girtuoklėms.
Tiktai gerkite, 

Ant nieko nepaisykite.
Juk ir teip velnui 

tekšite, 
Kaip netrukus pastipsite.*

Mano draugas isz 
Pittstono sako:

Su mano boba nežinau 
ka daryti,

Kada ateinu in liauza, 
Dvilykta valanda nakti, 

Tai ant manes kikina 
kaip mulas, 

Kad teip vėlai pareinu, 
O kada ateinu treczia < 

valanda isz ryto, 
Tai roke kaip velniai, 
• Už tai kad ateinu 

teip anksti.
Taip, ir taip negerai, 

Mat, da arsziau! 
Tokiam tai fikse, 

Randasi ženotas vyras. 

ima. Arnoldas pagriebęs ja pra- 
jdejo karsztai buezioti ir prade- 
yjo kalbėt tokius žodžius ka tik 
insimylejas jaunikis galėtu 
'kalbėt iu laika penkių miliutu,

atsisveikino greitai ir nusidavė 
ant stacijos idant nepavelint 

i truki.
Kada jisai atsitolino, Lyda 

žiurėjo ilgai paskui ji, o po tam 
vela atsisėdo ant ‘szieno paėmė 
knyga kuria buvo skaiezius. 
Žiurėjo ant pievų kuriuos susi
dėjo isz pono Bogarto rikes ir 
n u s i s z y ps o j o s a 1 d ži ai.

sfc * sĮ:
Lyda buvo sieratele be var

de. Septyniuolika metu atga
lios viena szalta vakaru, kokia, 
tai motere pribuvo pas ūkinin
ką Bogarta su mažu kūdikiu 
prie krutinės.

Buvo tai puiki motere gero 
iszauginimo, bet vargas davėsi 
matyt ant josios puikaus vei
do, kuriuo ūkininkas Bogertas 
ane jojo pati nesuprato.

pcr ka likos paguldinta iu lo
va tikėdamiesi jog iu trumpa 

kur pribuvo ir kur raudasi jo
sios gimines. Bet po menesiui 
laiko nabagėli numirė. Ir uki- 
niikias Bogartas nėdažinojo 
nieko apie josios giminios ar 
josios kūdikio, per ka pasilaiko 
pas save.

'Nuo mažens, Arnoldas buvo 
josios vienatiniu draugu ir my
lėjosi kai]) brolis, su sesere, per 
ka Arnoldo motina žiurėjo su 
žvaire akie ant tosios kudikisz- 
kos meiles, nes ji turėjo dides
nius mierius del savo sūnelio, o 
ne apsipaeziavimas su kokia 
ten 'bevarde sieratele. Ir tan
kiai kada Arnoldas- nesirado 
arti jo motina niekindavo mer
gaite visokais budais.

Balsas artinanezi tįsiu žings- 
■ niu isz tvarto pabudino Lyda 
isz josios misi i u. Kas toki s pra
dėjo lipt kopecziom in virszu 
kur jieje gulėjo ant szieno ir 

; pamate trumpam laike atlipan- 
te Bogartiene kuri stojo priesz 
ja su užrustinaneziu veidu.

Josios veidas buvo visas pa
ra udonavias isz piktumo, o

Motina girdėjo visa, kalba. Ar
noldo pradėjo kolot ir visaip 
iszmislinot ant josios, jog neba- 

i gele visa net drebėjo isz baimes 
i ir sarmatos.

Ant galo nežinodama kaip 
daugiau dagris sieratelei, lai
kydama josios skrybėlė ir ma-

Nori Auginti

isz

g ■

Ponia Charles Gage, 
St. Joseph, Missouri laiko 
ant ranku mažute Shirley 
Ann, kuria jiedu nori augin
ti, bet dar vis randasi daug 
visokiu valdžios kablumu, 
pirm negu jiedu gales szita 
mažute pasisavinti ir augin
ti. Jos vyras Charles Gage 
dabar gryszta in Vokietija, 
kur szita mažute Shirley 
Ann yra gimus.

ža pundeli rikterejo:
Te tu paleistuve, paimk 

savo driskalus ir eik kur tavo

rodyk man daugiau iu

nokiu ir privilotum ji aut ap-i 
sipacziavimo su jiiom tada pra- 

jog mano sunu apraganavai J 
bot nori ir man akis apdmnt. !

Lyda paėmus pundeli ir' 
skrybėlė be žodžio ir nenorėda
ma daugiau klausyt užpuoline- 
jimu piktos moteres, nulipo ko- 
peczioms žemiu eidama tiesiog 
ant vieszkelio neapsidairyda-

Buvo tai baisus pabudinimas 
isz saltlaus miego kuris ja per
vėrė iki szirdies. Tik valandėlė 
atgalios buvo linksma ir lai
minga, Arnoldo prižadėt ina. 
Dabar likos iszvaryta laukan, 

galėtu nusiduot. O arsziausia 
jog jau negales pasimatyt su 
savo mylimu Arnoldu. Grau
džiai apsiverkė mislindama 
apie ta ja motere, kuria ] trade- 
jo mylėt kaip motina.

Ėjo keliu, o <iaule degino 
karsztai, o mažas pundelis ro
dos augo kas karta sunkesnis. 
Pakelije paregėjo dideli niedi 
po kuriuo pastanavijo truputi 
atsilsėti. Kaip pamislijo teip ir 
padare, atsigulus tuojaus už
migo ir užmirszo apie savo var-

t
Pabudus vakaras jau buvo 

užejas. G irę tamsi aplinkui 
paszokus ant ligiu kojų persi
gando labai ir nežinojo in ko
kia szali turi nusiduot.

Norėjo sugryžt atgalios, bet 
susiprato jog ėjo in prieszinga 
szale, bet ant galo pribuvo ant 
kokio tai kelio kurio ne buvo 
pažinus.

Pakelije stovi gražus namas 
kuriai iszrode kaip kokis palo-į 
eis. Atsiduso giliai isz džiaugs
mo, mislindama jog fenais ras 
priglauda ir nusidavė prie jo. 
Ne patemino nieką aplinkui, 
bet durys namo buvo atidary
tos. .

Inejo ant pirsztu in priėmė-1 
ne. Pamate daugeli duriu ve-! 
daneziu iu pakajus. Nesisapna- 
vo vargsziai idant butu toki 
puikus pakajei ant svieto rodė
si jai jog inejo iu užkeikta pa- 
lociu.

Paskutinios durys vede in 
puiku kambarį. Grandis buvo 
iszdetos marmuru, su puikais 
divonais, o visokį žiedai rado
si puikiuose vazonuose. Lyda 
pastūmė duris ir inejo iu vidu
rį. Ant sienos kabo paveikslas 
auk in i nose reniuose.

Dirstelėjo ant paveikslo Ly
da nusistebėjo labai ir užmir- 
szo apie viską. Paveikslas per 
state jauna mergina stovinti 
darželyje terp žiedu. Puiki bu
vo toji mergina su akimi kaip 
žibanezios žvaigždes, raudonos 
lupeles nusiszipsodamas rodos 

- Tai 'mano paveikslas! 
Paszauke nudžiugus. Isz tikrų
jų tai mano paveikslas!

Ir taip buvo insitemimis iu 
paveikslu jog neiszgirdo žings-

su baliais plaukais kai]) linai, o 
veidas jo baisai nulindęs.

Sustojo dirstelėjo ant josios 
su nusistebėjimu, o veidas da 
daugiau pabalo paregejas sto
vinėsią Lyda priesz paveiksią.

Ant paveikslo motere buvo 
parengta in brangias szlebes 
bet stovinti mergina buvo pasi
rėdžius in prastas szlebes, kone 
apdriskus ir apdulkinta pana- 
szus viena in kita kaip dų la-

Dvynuke Žmogžude

Keturiolikos metu dvynu
ke, Alicija Richard, teisme 
prisipažino kad ji nuszove 
savo sesute dvynuke už tai 
kad ji jos neapkentė. Ji tei
sėjui staežiai pasakė kad ji 
visai nesigaili kad ji nužudė 
savo sesute Sally in Fresno, 
California. Ji sako kad jai 
dabar daug ramiau ir ji gali

szai vandenio. Į
Vyras sukliko, o priszokes 

prie josios paszauke su džiaug- j 
smu:

— Helena! Suradau tave 
ant galo!

Teip staigai ir netikėtinai 
paimta isz nežinių Lyda persi-' 
gando ir puolė apalpus in gle
bi nepažinstamo.

Kada atsigaivino radosi pa
guldinta puikioje lovoje", o ne-i 
pažinstami veidai žiurėjo in ja. i 
Jau ne yra jieje bevarde ir ap-; 
leista sieratele, apie kuria 
nieks nesirūpino.

Kada suvisai pasveikino pa
sipylė klausimai ir atsakymai! 
ir persikanojoy jog nepažinsta- 
mas buvo tai josios tėvas, o ka- į 
bantis paveikslas ir iu kuri teip I 
nusitemino buvo tai josios mo
tina su savo dukriuke buvo at
lankyt savo gimines Europoje, 
o kada sugryžo, baisiai buvo 
užpykus ir iszvyjo savo paezia 
su mergaite,'bet po tam graudi-; 
uosi laitai, o norints po tam vi
sur jieszkojo savo ]iaczios, bet; 
.niekur ne galėjo rustic ir nesi
tikėjo jog teip arti savo namu 
turėjo numirt. Bet visados ti-

I kejosi jog gal ja suras da gyva, i 
i o džiaugdamasis jog atrado sa-; 
i vo dukrele teipgi graudinosi 
[jog pati buvo numirus.
I * * *i
[ Rudens laike, viena diena 
Įsėdėjo Arnoldas su savo moti-j 
! na. Arnoldas iszbales ir nuvar-. i [ges, nes jo nuliūdimas apie Ly- 
[ da buvo didelis. Ne žinojo kaip! 
į nedorai jo molina apsiėjo su jo
jo mylima, ne buvo tosios nuo-' 

įmones jog ji apleido pati!
, Ant kart iszgirclo baladoji- 
ima prie duriu ir pertrauke ty
lėjimą terp jnju.

Motina pakilo idant duris 
atidaryt ir puikiai parėdyta 
motere stovinti duryse su ko
kiu' tai vyru, inženge iii grin- 
czia, o ponia Bogertiene baisiai 
persigand.o, pažinus ponioje 
Lyda. Mistino dabar kaip už
pyks josios sūnūs, kada duži
uos teisy be ir kaip su ja nemie- 
laszirdingai apsiėjo. Bet Lyda 
neatėjo czionais idant atker- 
szyt jai už papildinta skriauda, amžiuje. Buvo jisai iszmintin- 
nieko nekalbėjo apie tai, bet gas, geras darbininkas, bet jam 
tik pasako apie savo gilinki. , ilgai nesiseke. Tai jo javus le- 

Kada pabaigė savo apsaky^dai sumusza, tai gyvuliai pa-

ramiai miegoti, žinodama 
kad jos sesute yra mirus.

Teisėjas mislina kad ji nė
ra pilno proto, taip pasielgti 
ir taip paskui ramiai papa
sakoti kaip ji nužudė savo 
sesute. Teisėjas pareikalavo 
kad Daktarai ja egzamina- 
vuotu patirti ar ji yra sveiko 
proto.

ma, ])atemino jog Arnoldas ap
leido grinezia, bet su kantrybe 
lauke jojo sugryžimo, o tėvas 
josios buvo užimtas kalba su 
Bogertiene.

Bet Arnoldas nesugryžinejo, 
o kada saule jau pradėjo leis
tis, iszejo laukan jieszkot jo. 
Iftido ji sėdinti po medžiu pasi- 
remias galva ant ranku ir gilei 
užsimislinias.

Lyda prisiartino patyke prie 
jo, o apėmus jo kakta su savo 
balta rankele užklausė:

Arnoldai.! Kas yra? Ar 
nesidžiaugi iisz .mano gero gi
liuko?

—- Ne, ne esmių užganadin- 
tas, atsake szaltai.

— Tai esi neiszmanelis, ir 
ne tas pats Arnoldas kuri ne 
senei buvau pažinojus.

Ant t uju žodžiu, paszoko Ar
noldas ant kojų, o jiji jiaregejo 
jog jisai buvo labai iszbales, su 
dideli kentėjimu ant jo puikaus 
veido.

Lyda apsikabino ant kaklo 
o dirstelėjus jam meilingai in 
akis tarė:

— Juk, asz da prie tavęs 
priguliu Arnoldai, jeigu neim
si mane už savo paezia tai bu
siu labai nelaiminga!

Dirstelėjo jai iu akis, o su 
prates jog ji nepersimaine isz 
priežasties savo giliuko ir ji' 
myli, apėmė ji neiszpasakytas 
džiaugsmas, o apsikabinę sto
vėjo ilga laika mislindami apie ! 
savo laime.

Kas.tolinus atsitiko, tai. pa
tys skaitytojai, gali suprast, o 
man reik primint jog ant ve- 
selios ir asz tenai buvau, ir vai- Į 
kelius jųjų galmonejau. — F.

-J-GALAS--
*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦♦*♦**♦**♦**♦**♦**♦*• 

Kantrybe

yiENAME sodžiuje gyveno 
žmogus vardu Jonas, vadi

no ji Kantriuoju. Ne dovanai 
jam tasai vardas teko: jisai isz 
tiesu daug vargo mate savo

gaiszta, tai užeina daug lietaus 
ir visa sziena in upe nunesza.

Dirbo, dirbo žmogelis, dirbo 
visada už penkis ir vos ne vosi 
isz skolų iszsirito. Bet sztai ir 
vėl beda. Priesz paezias Petri
nes, kada jisai su szeimyna sa
vo iszejo in lankas szieno pjau
ti, upe jo perkūnija ir trenke in 
Jono troba, uždege troba, sude
gė ji kaip žvakute ir ligi kai
mynai subegč, Jono troba su
degė, tik pelenai liko! Likosi 
vien tik peczius su kaminu.

Parbėgo Jonas isz lauko su 
paezia ir vaikucziais, pamate 
savo beda ir apsiverke grau
džiai.

— Dabar asz su vaiku
cziais ir paezia visai plikas pa
likau, galvos nėra kur padėti, 
reiks ir vėl atviru oru užsiklo
ti.

Kaimynai Joną nuskunde, 
bobos su Jonienė paverkė ir 
iszvaikszcziojo visi namon, o 
varkszui Jonui su savo szeimy- 
na reikėjo kraustytis iu tusz- 
czia kluoną. Ji apėmė toks rū
pestis, kad jisai nakti neužmi
go, o darbas visai ne in galva 
nėjo.

— Ne: matyt, man nėra ge
ros dalies, ne pasisekimo — 
mane jisai.

Jeigu tai nėra ko nei dirbti. 
Vistiek-dirbk, nedirbk, o rei
kės man su možais vaikucziais
elgetauti (ubagauti).

Taip jisai maustė visa nakti. 
Ryta beszvintant mato Jonas, 
virszui jo galvos didelis voras 
sau tinklą mezga. Vakar ir joh 
tiklas sudraskyta, o voras dir
ba, mezga vėl sau kita tinklą, 
dirba jisai isz. viso savo vieko. 
Sztai rodosi, jau viskas buvo 
sutaisyta ir reikėjo tiktai atsi- 

Į lupus viduryje laukti muses 
Į pro szona pralekanczios, bet 
sztai pūstelėjo vėjelis per kluo
no plyszi ir vėl visa voro tink
lą sutraukė. Kantrus voras ap
ėjo kelias eiles auksztyn ir že
myn ir padare pamatus kitam
Voratinkliui. Ir vėl tas pats ne
pasisekimas !

Jonas insižiurejo in voro 
darba, rodos, jisai pirma karta 
butu ji mates. Ir mate Jonas, 
kaip voras dvylika kartu su sa
vo voratinklu nupuolė ir dvyli
ka kartu pradėjo isz naujo ta 
pati darba ligi nepasiseke nusi- 
megsti gero tinklo, kurio vejas 
ne galėjo sudraskyti. .

— Vieszpatie Jėzau Kris
tau! Suszuko Jonas: Czia visai, 
mažas sutvėrimas, o toki protą 
jam Vieszpats inkvepe! Tokia, 
kantrybe jam davė! Tik ma- 
cziau, jisai dirbo dvylika, kartu 
o vis-gi savo darba atliko! Ne 
jaugi mane voras isz minties ir 
kantrybes turės mokyti?

Taip pamanstes. Jonas vėl 
iszejo dirbti in lauka ir dirbo 
visa vasara, kiek tik galėjo, ir 
Dievas jo neužmirszo. Jo javai 
užaugo labai gražus, kokiu da 
Jonas savo akimis nėbuvo ma
tes. Rudenyje žmones pagelbė
jo ir Jonas pasistatė sziokia to
kia trioba. Jonas nenusiminė, 
dirbo be pasilsio ir ne nuilso, 
žiema taip pat. ant pecziaus ne 
sėdėjo, o vis dirbo. Pavasariui 
atėjus. Jonas vėl dirbo už pen
kis. Jisai gyveno ne blogiau už 
savo kaimynus. Jeigu kas nu
skusdavo, tai jisai sakpdavo:

— Eik ta vora nuskusti, 
kuris dvylika sykiu sau tinklą 
mezge, — o asz tik syki sau 
trioba turėjau statyti.

------G ALA S—

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.
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ZiniosVietines Naujas Kapitonas Washington uly., McAdoo, 
priežastis; už iszniekinima.

k a ra

Luigi 
metu

— Pctnyczioj pripuola Szv. 
Anzelmo. Ir ta diena. 1898 me
tuose Amerika paskelbė 
priesz Ispanija.

— Senas biznierius, 
Mammarella, Italas, 65
amžiaus, nuo 722 E. Railroad 
Uly., kuris kitados laiko saliu- 
na ant E. Pino Uly., po tam už
sidėjo bekierne, keptuve ant E. 
Railroad uly., numirė Panede
lyje 3:40 valanda ryte Locust 
Mt. ligonbute, po trumpai ligai. 
Velionis gimė Italijoje. Paliko 
paezia, ir szeszias seserys. Pri
gulėjo prie Saldž. Jėzaus Szir 
dies (Italu) parapijos miesto.

—• Subatoje SS. Sotero ir 
Kajio. Taipgi ta diena 1228 m., 
Mozūrai, pasitelke Kryžiuo- 
czius, pradėjo kara. priesz Lie
tuva.. Ir ta diena 1789 m., Ame
rikos tautiszkas himnas “Hail 
Columbia” ’buvo pirma, syki 
sugiedotas Philadelphijoje, Pa.

— Kita sanvatie: Nedelioj 
pripuola Antra Velykų Nede- 
lia, taipgi Szv. Jurgio. Ir ta 
diena 1290 metuose Kryžeiviai, 
sunaikino Lietuviu pili Kalni
ne. Taipgi ta diena 1791 m., gi-

penkioliktas Amerikos Pre
zidentas James Buchanan, jis
1 avo nevedąs, visa tvarka Pre- 
: .denio ofisuose vede jo sesers 
(.irkle Harriet Lane, jos tėve
liai pasimirė kai ji buvo maža 
mergaitę, tai ji pas savo dede
2 įmes Buchanan gyveno, su 
j ..o važiavo in Užsieni kai jis 
buvo Ambasadorius ir su juo 
gyveno Vaszingtone, Preziden
to kambaruose.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Fidelio ir Vaitiekaus szvente. 
Ir ta diena 1308 metuose, susi
taikydamas su Kryžinocziais 
Didysis Kunigaiksztis Vytau
tas pažadėjo jiems Žemaitija. 
Ir ta, diena 1806 m., gimė Ma
žosios Lietuvos veikėjas .ir ra- 
szytojas Fredrikas Kurszaitis. 
Ir ta diena 1898 m., Ispanija 
paskelbia kara.

— Utarninke Szv. Mor
kaus Evangelisto ir Apasztalo. 
Taipgi ta diena 1945 m., San 
Francisco Konferencija prasi
dėjo.

— Jonas Želionis, 33 metu, 
nuo 338 E. Market uly., staiga 
pasimrie Seredoje, 9:45 valan
da ryte, nuo nerviszkos ligos. 
Velionis gimė Mahanojuje. Pa-, 
liko savo motina, po tėvais Pa- 
jaujiute, (Želionis) Sadauskas. 
Jo tėvas Jonas Želionis mirė 
1928 metuose; du brolius: Ed
vardą isz Penu State ir Vinca, 
Tamaqua, taipgi sesei! E. 
Thornton, Wilmington, Del. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos.

— Paęztorius Daniel Gui
nan aplaike žinia nuo Genera- 
liszko Pacztoriaus, Jesse M. 
Donaldson isz Washington, D. 
C., kad visi paezto siuntiniai 
bus pristatyti iii namus, tik sy-

ka-
Jis
P.

Laivyno Sztabas pranesza 
kad yra paskirtas naujas 
Kapitonas del didžiausio ir 
galingiausio Amerikos 
riszko laivo, Missouri, 
yra Kapitonas Irving 
Duke. \

Buvęs Kapitonas buvo pa- 
szalintas isz tos vietos kai 
tas didelis kariszkas laivas 
buvo del kokiu ten priežas- 
cziu ar del neapsižiūrėjimo 
užplaukęs ant mažos salos 
uoste, ir per kelias dienas ne
buvo galima jo nei.pajudinti. 
Augsztesnieji karininkai ant 
to laivo buvo tuoj aus isztei- 
sinti, bet reikėjo ka nors ras
ti kalta, tai Kapitonas buvo 
už visas tas klaidas rastas 
kaltas.

venas) netikintai numirė Etai

savipanuke ponia V. Dilginiene

in Tautu Sonjunga, ir pravary
ti teisetinos Kinijos atstovus, i

Demokratai aiszkinasi ir gi-j 
riasi kad Taryboje randasi ne 
tik Demokratai bet ir Republi-Į 
konai. Czia tai tik puse teisy-l I s 1 '

Ginies1 bes, kaip Senatorius McCarthy ju New Yorka laivu

Naujas Lietuviu Transportas RADO LAKŪNU
VALTELI

NEW YORK, N. Y. — izapa, 44 Uhaple St., AVestfield, 
Mass.

“General
Lietuvoje, atvyko in Amerika parodo. Tie keli Republikonai Taylor” atvyk 
.szeszios deszimts metu atgal, kurie tenai randasi yra prasti Tremtiniai:

Andrasziuna
ir prigulėjo prie I ..M.W.A. bo
kalo 1685. Paliko seserį A. Yur- 
giene, mieste; trys antikes: R.

savo Partijos atstovai.
Mums iszrodo, kad jeigu Se- Domite, Alg 

natorius McCarthy daugiau ii- Danguole, 
nieko nenuveiks, jis jau dabar 
yra labai gerai visam krasztui

G. Roberts ir V. Dilgiųiene, patarnavęs nors parodydamas 
mieste; Iris anūkes: Liudvika 
ir Feliksą Kalalai ir Jeronimą 
A’urgi, visi mieste. Laidos Pet- 
nyczioj su apiegomis Szv. Jur
gio bažnyczioje 9 valanda ryte; 
ir palaidos in Szv. Marijos ka-. 
pines.

mums biski to kas darosi vai 
džios virszunese.

100,000 MAINIERIU 
BE DARBO

1955

Veronika, 
Genovaite, 

E. 66th St.,

22 So. Wallace St

Miežius -— Juozą?
Washtenaw Ave., Cl

6953 S.'

SENATORIUS
MCCARTHY

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ki in diena, per laiszkaneszius. 
Priežastis: Kad sumažinti! 
pacztiniiis iszkaszezius.

Gilberton, Pa. — Vincukas 
Milkaviczius, 15 metu amžiaus, 
suims pons. Ant. Milkavicziu, 
nuo Main Uly., Maizevilles 
staiga numirė Utarninke, Jef
ferson ligonbute, Philadelphi- 
joje. ATelionis gimė Maizevillejo 
buvo studentas Girardville 
High Mokykla, Paliko savo tė
velius, trys seserys: Katarina, 
Karolina ir Joana, namie: Mo- 
czintes: Katarina. Pukiene, 
Turkey Run ir Paulina Milka- 
vieziene isz Baltimore, Aid. 
Laidotuves invyks Sukatoje,

ko bažnyczioje Maizevilleje, 
devinta valanda ir palaidos in 
Szv. Jurgio parapijos kapines, 
Shenadoryje.

Ashland, Pa. — Mykolas 
Vaitkieviczius, nevedąs, kuris 
per daugelis metu gyveno pas 
P. Navitskus, 420 Centre Uly., 
staiga pasimirė Subatos nakty
je. Velionis atvyko isz Lietuvos 
1901 metuose. Buvo angliaka
sis. Laidotuves in vyko Seredo- 
je, su apiegomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ir likos palaidotas in Szv. Jur
gio parapijos kapines Shena- 
doryje. Graborius A. J. Aglins
kas laidojo.

Shenandoah, Pa. — Juozas 
G. Saldokas, nuo 531 AV. Penu 
Uly., praszo Pottsvilles korto, 
kad jam duotu “Divorsa” per
siskyrimą nuo savo paczios Zo
fija Saldokas, nuo 202 E.

daugiu tokiu isztvirkeliu ran
dasi Vaszingtone. Kad net ir 
Prezidentas su savo žmona to
kius isztvirkelius priima ir 
vaiszina Vaszingtono kamba- 
ruose.

Jis privertė Amerikos Tary
ba domėtis su Amerasia klau
simu. Czia dabar matome kad 
Azijos klausime randasi baisiai 
daug visokiu sznipu ir iszdavi-! 
ku, Taryboje, Armijoje ir Lai
vyne.

Jis be jokios abejones pripa- 
rode kad Amerikos Taryba pri
glaudžia baisiai daug Komu
nistu, Komunistu draugu, rau
donųjų ir Komunizmo pritarė
ju.

Suimti ir pasmerkti tokie 
iszdavikai kaip Alger Hiss ir 
Fuchs labai aiszkiai parodo 
kad Komunistu užtarėjai ran
dasi augsztose vietose, nes 
tie iszdavikai buvo geri drau
gai musu valdininku.

Jis parode kaip Senatorius 
Tydings palszyvai ir staeziai 
neteisingai stengiesi paaiszkin- 
ti kaip Amerikos Slapta Poli
cija, FBI darbuojasi. Senato
rius Tydings norėjo kad mes, 
tikėtume kad FBI policija yra 
kaip koks teismas, o ne polici
ja.

Jis suardė visa ta musu didž
poniu tvarka del Tolimu Rytu 
Klausimo ir vieszai parode vi
sas tu musu ponu melagystes ir 
suktybes.

Jis privertė Owen Lattimore 
prisipažinti kad daug jo pata
rimu buvo ir yra musu kraszte 
pavojingi ir kenksmingi.

Jis iszgazdino Amerikos 
Sekretorių Dean Achesona taip 
kad Sekretorius skubinosi pa- 
siaiszkinti kad jis nieko bendra 
neturi su tuo Owen Lattimore, 
nors visiems gerai žinoma kad 
Owen Lattimore buvo ir yra 
musu Tarybos patarėjas ant 
Tolimu Rytu klausimo.

Senatorius McCarthy vieszai 
parode kaip buvo rengiamasi 
priimti Komunistiszka Kinija

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Panedelyje, Balandžio - Apr 
24 diena 1950, bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole- 

- rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuojaus.

Mahanoy Township Authority.

*********************** ***** ************************
★
★
★
★ . . . PAMINKLAI. . .

POMININKU IR KRYŽIŲ
Parduodame visokius Pomininkus, didelius 
ir mažius, už pigiausia kaina, preke. Kreip
kitės pas mus ypatiszkai arba prisiusime 
musu žmogų in jusu namus.

E. T. Everett And Sons
1893m.)

MAHANOY CITY 
Phone 2 

138 E. South St.

(Uždėta

OFISAI:
SHENANDOAH

Phone 2-0334
Shenandoah Hghts.

FRACKVILLE
Phone 25 

Oak & Centre Sts.

Nustojo Jieszkote 
Dingusiu Lakunu

. • ' ' y >' .. ■■ ■ ——

COPENHAGAN. — Armijos 
ir Laivyno lakūnai jau nustojo 
jieszkote dingusiu savo draugu 
virsz Baltikos Baltiko Juros. 
Kelios dienos priesz tai de- 
szirnts lakunu ant neginkluoto 
eroplano dingo ant Baltikos 
Juros.

RL 2, Box 540, Scottville, Alich.
Kun. Korsakas, Julijonas — 

6533 S. Talman Ave., Chicago, 
Illinois.

Kukulis, — Gabriele, Ramu-

Augenas, Kazyte, 51 Grand
St., Hartford 6, Conn.

Bait is, — Henrika 
ir' Ilamintas, Uve, Fb
Ranch, AVinnet, Mont. ’te, ’35-21 Michigan Ave., De-

Balys, Antanas — 72 Laurel troit, Mich.
Kuzmickis — Mykolas, Ona, 

311 S. Sherman Sty Wilkes-

Elze,

Baranauskas, Juozas —Ken 
nebunk Port, Maine.

Bendžiutė — Stase, 
field, AVatertowm, Conn.

Batkauskas — Juozą?
nija, Laksztuone ir Zita, 556
N. 5th St., Philadelphia, Pa.

Bliukyte — Juze, 7114 S. 
Campbell Ave., Chicago 29, III.

Kun. Cukuras Valdemaras — 
198 E. Broad St., Columbus 15,—o----  ----  --------- ----

vietoje anglių: nereikia rupin-iOhio.
tis apie pelenus, nereikia pus' Debesziimhs — Juozas, Bro- 
sklepo užkrauti su keliais to-Įne, Anele ir Danute, 324 AVhar- 
nais anglių; aliejaus peezius ton St., Phila. 47, Pa.
mažas ir czystas ir dabar tik
tiek kasztuoja kiek ir anglys, rija 309 1st St., Toledo 5, Ohio.

Gaila kad dabar jau tokios! Dubauskas — Jonas ir Juo- 
aplinkybes, nes kai žmones ima zas, 1808 S. May St., Chicago 8, 
vartuoti gaza, elektra ar alie-! Illinois.
ju, ir nustoja vartuoje anglis,' Dumaszius — Jonas, Marija, 
mainieriams vis mažiau ir ma- Egunas, Jarda ir Lilija, Pres- 
žiau darbo bus. Bet negalima ton, Aid.
czia tuos žmones per daug kai-i Fedaraviczius — Ingrida ir 
tinti kai angys tokios brangios. Algirdas, 1238 South 2 St. Phi-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

anglys. Bet tai visai neteisy
be, kaip daug žmonių jau yra 
patyrė. Pirmiau buvo teisybe 
kad anglys pigesnes už aliejų, 
bet ne dabar.

Žmones dabar, jieszkodami 
patogumo ima vartuoti aliejų

Licht

Dragunaitis — Juozas ir Ma

Grauižinyte —- Aldona, 
E. 71 st., Cleveland, Ohio.TALPINKIME

GAMTOS TURTUS orfei - t h.u 
--------  ! PL, AA’estfield, Mass.

Gudaitis — Jurgis, K 
Gražina, ir Danute, 256 I 

Torrington, Conn.
Ivinskiene — Aurelija, i

So. May St. Chicago 21, Ill.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vo, upes pavirto in mažus upe- gp 
liūs, ir visas krasztas tapo dy- 
kumynai.
Tik keletą metu atgal Oregon 

valstijoje szeszios deszimts 
žmonių prigėrė, szeszios de
szimts namu buvo panaikinta 
ir bledies padaryta už daugiau 
negu du szimtu milijonu dole
riu. Kai po keliu sziltesniu die
nu sniegas kalnuose pradėjo 
tirpti, upes taip patvino kad 
iszsiliejo per savo krantus.

Miszku prižiūrėtojai sako 
kad po tos baisios ir brangios 
nelaimes jie stengiesi isztirti 
kas ir kaip ten atsitiko. Jie kal
nuose sztai ka surado: Kur dar 
buvo miszkai, tenai sniegas dar 
buvo pasilikęs ir tenai upes, 
upeliai nebuvo patvinę. Bet 
kur miszkai buvo iszkirsti, tai 
visas sniegas buvo nusileidęs ir 
laukai buvo pliki.

Valdžia dabar jau susirupi- 
nus musu miszkais, ir milijo
nus doleriu kas metai paskira

La purka. — Juozas, 160 Tap
pan St., Kearny, N. J.

Lazdauskas — Henrikas, 120

Sovietai tuo paežiu laiku 
pranesze kad Sovietu lakūnai 
užtiko viena Amerikos eropla- 
na virsz Latvijos ir buvo in ji 
paleidę szuvius. Sovietu val
džia pasiuntė protestavimo 
laiszka Amerikos valdžiai kad 
Amerikos lakūnai lenda kur

Buckland St., Bucklaud, Conn, jiems nereikia. Tada Sovietu 
Lekutis _ Pranas, 1322 Karo Sztabas garbes ženklais

Broadway Ave., Grand Rapids, apdovanojo tuos lakūnus kurie 
Michigan. szove in ginkluota Amerikos

Leska uskas — Napoleonas, eroplana.
Gene, Rymantas, Arvydas, ir j 

> Viktoras, 350 N. 7th St. Clin-!
ton, Indiana. ;

! Ližaitis —Edvardas, 2056 
! Griffin Ave., Baltimore 30, Md. į 

Bukauskas — A’aclovas, 116 
, A. Quincy St., Riverside, Hl. 

Alikalauskas — Juozas, Ele
na, Janina ir Arida, 5510 S. 32 
St., Omaha, Nebr.

] Meczauskas — Tadas, 3927 
Hemlock St., E. Chicago, Ind. 

Micziulis — Jonas* 170 N. 
4th St., Brooklyn, N. Y.

Malakauskas — Czeslovas, 
; 2090 Mohegan Ave., Bronx 60, 

1095! New York.

Amerikos lakūnai ilgai, die
na ir nakti jieszkojo to dingu
sio eroplano, kol vienas laivas 
užtiko tuszczia tu lakunu laive
li ant Baltikos Juru. Dabar vi
si neteko vilties ir sako kad jie 
yra tikri kad visi tie lakūnai 
žuvo.

* Ka vienas kvailas paga- 
; dina, lai tankiausia, tukstan- 
! ežiai iszmintingu nepataiso.
i

* Per sutaiką, mažas daig
ias auga, nesutaika ir didžiausi

Minka.itis — Aleksandras, 
222 L St., So. Boston, Mass.

Norvaiszas — Juozas, 1419 
S. 50th Court, Cicero, Ill.

Smilgeviczius — Aleksan
dras-, 7145 S. Mozart Ave., Chi-

so, 5519 So. 33th St., Omaha,

Stonys — Karolius, 534 
Hyde Park Ave., Roslindale 31, 
Boston, Mass.

Szulinskas — Osvaldas, Ona,
Plauszinaitis — Julius, 401 

Stadium St., Pittsburg 4, Pa.
Rackeviczius — Juozas, 4209 

So. 36th Ave., Omaha, Nebr.
Radvila vieži us — Apolina- 

144 S. AVallacc St. i Vanda, Zigmantas, Regi
na ir Juozas, 11616 So. Parnell! 
Ave., Chicago, III.

Repszys — Antanas, Elena j 
ir Rimantas, 731 
Ave., Chicago, HI.

Rudaitis — Jonas
Elizabeth, X. J. Birute, ri Jonas, 

Lithuanica Ave., Chicago, Ill.
Te- 
560

Aekoryte — Vale, 11124 S. 
Spaulding Ave. Chicago 43, Ill.

ALalaitis — Vaclovas, 16
AVorch ester,

fanija, Sheboygan and Alarr 
St. Fond Du Lac, AVisc.

Jukneviczius — Jonas, Ele
na ir Dalia, c 
Chicago, Ill.

Juozapaviczius — Petras, 
429 Juncunda St., Pittsburgh 
10, Pa.

Jureviczius — Leonardas, 2 
Anastazija, Zenonos ir Emilija,! 
802 Pearl St., I

Jusys — Juozas ir Ona, 45 
Maple St., Easthampton, Mas's.!

Kadžiulis.— Marta, Algis ir 
Katarina, 2516 AV. 64th St., 
Chicago 29, III.

Kidolius, — AĄtautas ir Pra
nas, 337 Union Ave., Brooklyn,'

Kijauskas — Pijus, Marija, 
Gediminas, Juozas, Algirdas ir 
Stase, 3406 AV. 59 St., Clevo- 

atstatyti, atsodyti tuos misz-'Įand, Ohio.
kus, kurie buvo be jokio iszro ' ~ ‘ ’
kavimo iszkirsti.

Kirmonas — Pranas ir Juo-|

Irena, Algimantas, 
Grand St., Brooklyn 11, >

Sakinis — Stasys, 254.“ 
45th St., Chicago 32; Ill.

Skardys — Ona, 6547 S. Tal
ma u Ave., Chicago, Ill.

Skinakis — Prane, Zita ir 
Nijole, 1336 AV. Lombard St., 
Baltimore, Aid.

Skridaila — Povilas, 2942 
AV. 39th St., Chicago, Ill.

Ashmont
Mass.

A'alys — Justinas, Aldona, 
127 Archer Avė., Lemont, Ill.

A'eliuona— Mykolas, Micha- 
:01 So. Racinellina’ ir Violeta,

! Rt. 4, Box 5, Elkridge, Md.
Ar , t i Aulczinskas — Pranas, Albi- Magdale- . tll. ,,,„n ,rna, Pranas ir Albinas, o3;_>2 U 

St., Omaha, Ndbr.
AGsvydas — Pranas, Stanis

lava, Margarita, 941 No. 6th 
St., Philadelphia 23, Pa.

Kun. Zajanczkauskas, Vin
centas — Green, Maine.

Žukauskas — Antanas, 2551 
W. 47th St., Chicago 32, Ill.

Laivu “General Taylor” at
plaukia 18,000-tasis Lietuvis 
Tremtinys pagal DP biliu. Viso 
jau atvyko 18,045 Lietuviai.

— BALFo Imigracijos Ko
mitetas.
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