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200,000 BE DARBO
Isz Amerikos Dangus Czia Pat

KAREIVIS
INTARPAS

Nužudė Savo Tėvuką

500 Mainieriu
WINNIPEG, MAN. - WJ 1 £3l W

Tukstancziai moterų ir vaiku X A JI
apleidžia savo namus ir nesza- _
si isz Winnipeg miesto, kuri 1B 8 Jį ‘Ik 1 y? . * ' *. * . ° zinKeiiu □iraiKusisz miesto nežinodami ir ne- Ja A JSS.

APLEIDŽIA
SAVO NAMUS

HARRISBURG, PA. —
Dvideszimts keturiu metu am
žiaus kareivis, Bonald P. Wat- 
so, isz Detroit, Michigan, dabar 
randasi Dauphin Apygardos 
kalėjime. Jis bus sugražintas 
in Kanada kur jis bus kaltina
mas už savo tėvuko William 
Watso nužudinima, in Odanak, 
Quebec. Jis pasivogė nuo savo 
tėvuko kiek ten pinigu, ir kai 
jis tuos pinigus vogė, jo tėvu
kas ji užtiko. Jis tada savo tė
vuką nužudė.

Armijos virszininkai dar 
nieko nesako, ibet prisipažins- 
ta kad tas kareivis buvo aplei
dęs armija del keliu dienu be 
jokio pavelinimo. Kaip tik per 
ta laika to kareivio tėvukas 
buvo nužudytas.

VALKATA
APSKUNDĖ

KOMPANIJA

Moterys laikrasztininkes 
turėjo savo metine vakarie
ne, ir szposus bekriesdamos, 
suvaidino trumpa ir juokin
ga, vaizda, kuri jos užvardi
no “Dangus Czia Pat.’’

Szitame vaizde laikraszti- 
ninke Frieda Everett yra ap- 
siredžius kaip Prezidentas 
Trumanas. Jie net ir skrybė

lė pasiskolino nuo Preziden
to Trumano. Vice-Prezi- 
dentas szalis jos yra laik- 
rasztininke Dorothea Lewis. 
Aniuoliai isz kaires in de- 
szine yra: laikrasztininkes, 
rasztojcs Gertrude Kalec, 
Betty Miles, Julia Bonwit, 
Roberta Clark, Eleni Sakes 
ir Dorothy Marks.

paišindami kur jie bėga, bile 
tik jie pasieks augsztesne že
me, kur Raudonos upes patvinę 
vandenys ju nepasieks.

Armijos Sztabas insake vi
siems kurie nėra reikalingi ta
me mieste del darbo sulaikyti 
ta potvani, iszsikraustyti kuo 
greicziausiai.

Apie dvideszimts penki tuk
stancziai žmonių buvo ana san- 
vaite iszbege isz Manitoba 
miesto in szita miestą, kai ju 
miestas buvo apsemtas. Dabar 
jie ir isz szito miesto turi 
kraustytis. Policija sako kad 
daugiau negu penki szimtai 
myliu skersai ir iszilgai yra da
bar apsemta. O ta Raudonoji 
Upe dar vis tvinsta, jos vande
nys dabar vis augszcziau ir 
augszcziau kyla ir vis daugiau 
žemes užlieja.

CZEKAI PASMER- 
I KIA AMERIKOS

Tukstancziai Bėga Isz Apsem
to Miesto Winnipeg, Man., Ka
nadoje, Kuri Potvanis Taip Ap
sėmė; Gazas Susprogo Po Žeme 
Apie Keturios Deszimts Mai

nieriu Žuvo Belgijoje 
k _________

MAINIERIAMS HARRISBURG, PA. — PennsylvanijoS 
PASZELPA Geležinkeliu Kompanija atstatė nuo darbo 

SUSTABDYTA asztuonios deszimts penkis tukstanczius dar- 
Hazleton, pa. _  Mai- biiiinku, kai Firomonai sustraikavo ir su-

nieriu Unija pasiaiszkino, kad parah’ŽlaVO BCVCik VISUS traukinius, kurie 
Mainieriams Paszelpa del ligos , " , ‘ ,
ir del negalėjimo dirbti, buvo eina m V akarus. 1 arp Harrisburg, Pa.,

PONTIAC, MICH. — Vienas 
valkata, Joseph Knight, ap
skundė teisme New Central ge
ležinkeliu kompanija, sakyda
mas kad tos kompanijos darbi
ninkai labai sziurkszcziai ir ne
gražiai su juo pasielgė.

Kai jis buvo palindęs po vie
nu traukiniu ir neiszlindo kai 
policija ji ten užtiko, tai darbi
ninkai to traukinio virtuvėje, 
užpylė ant jo karszto vandens. 
Jis sako kad tas karsztas van
duo taip ji sužeidė ir paliegę 
kad jis dar ir dabar negali 
dirbti. Nors jis prisipažinsta 
Jcad jis niekur negyvena, nie
kur neturi namu ir niekados 
nėra dirbės. Jis dabar isz tos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

APDAUŽĖ ŽMONA;
PASIKORĖ

EROPLANAS
SUSPROGO

PITTSBURGH, PA. — 
Septynios deszimts keturiu 
metu amžiaus James Pucci, ku-

I

' ris dirbdavo plieno fabrike, 
bet dabar gyveno nuo pensijos, 
labai sumusze ir apdaužė savo 
žmona, septynios deszimts ke
turiu metu amžiaus Carmella, 
savo namuose in Duquesne. Jis 
paliko savo pusgyva žmona 
virtuvėje ant grindų, nuėjo in 
skiepą ir ten pasikorė. Polici- 
jantai greitai nuveže jo žmona 
in ligonbute, kur daktarai sako 
kad ji yra labai pavojingai su- 
muszta ir nežino ar ji iszliks 
gyva.

MOTINA VAIKŽUDE

migo, bet mažoji pradėjo verk-, 
ti. Motina taip inpyko kad ji 
tos mažutes galva reže in love- , , iles kampa.

Kai vyras parėjo isz darbo; 
apie treczia valanda isz ryto, 
jis savo dukrele nuveže in ligo
nine, kur Daktarai jam pasakė I 
kad jo dukrele jau negyva.

Motina stengiesi pasiaisz- 
kinti ir iszsiteisinti, sakydama 
kad ta mažute iszpuole isz lo
veles ir taip susižeidė.

SZPIEGA
___ ,________

Praga, Czekoslovakija. — 
Vienas Czekas, intartas už 
sznipinejima del Amerikos 
Ambasados, buvo pasmerktas 
mirties bausme ir du kiti, vie
nas Katalikas Kunigas buvo

sust.atdyta už tai, kad “nėra jr 4^;,,t Lonįs įr Chicago, beveik visi trati- 
gana pinigu.’’ Szita Paszelpa ... .
buvo sustabdyta nuo Sausio kiniai via sustoję, del szitu straiku.
pirmos dienos.

Laiszkas buvo pasiunstas 
Unijos Vadams, kuriame buvo 
pasakyta, kad tos mokestys 
bus vėl mokamos, kai tik bus

nuteisti iki gyvos galvos in ka- gana pinigu. Unijos Vadai sa- 
lejima. ko, kad nebuvo galima visiems

Verkoslav Lutsky buvo pa- tekia Paszelpa iszmoketi, kai 
smerktas mirti už tai kad jis kompanijos mokėjo tik dvide- 
buvo susineszes su Major Jaro- szimts centu nuo kiekvieno to-

Keletą tukstaneziu darbininku neteko 
darbo ir Rytuose. Isz viso apie du szim
tai tukstaneziu Geležinkelio Darbininku da-
bar nedirba.

4

Kai kuriose vietose iszkilo ir susikirti
mai. In Knoxville, Tennessee, straikuo-

Keturi Lakūnai Žuvo

OYSTER, VA. — Dvieju in- 
žinu Laivyno eroplanas su
sprogo padangėse, virsz mažo 
miestelio prie kranto. Laivyno 
Sztabas dar nepatikrino laik- 
rasztininku žinių, bet jau tik
rai žinoma kad mažiausia ke- ' i ■ r*turi ant to eroplano žuvo. Kaip

WILLIAMSPORT, PA. — 
Jauna, dvideszimts dvieju me
tu amžiaus motina, Ponia Lil
lian Snyder policijantams pri
sipažino kad ji užmusze savo 
asztuoniu menesiu dukrele, 
Sherry Dianne Snyder, už tai 
kad ta dukrele per daug verke.

Valstijos advokatas, Lee R. 
Lansberry sako kad ji jam vis
ką papasakojo. Ji su savo vyru

I AM AN 
AMERICAN DAY!
“ . . . Musu krasztas, sukurtas 
daugelio rasiu, tikybų ir Tau
tybių kilmes žmonių, tapo in- 
žymiausiaja pajiega žmogaus 
laisves puoselėjimo byloje . .

----Prez. Harry Truman.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Harry Trumanas 
paskelbė Nedeldieni, Gegužes 
(May) 21-ma diena kaipo: “I 
a-m an American Day. ’ ’

Nuo 1940 metu, Prezidenti
ne proklamacija, paskiria tre
czia Gegužio kaipo: “I am an 
.American Day’’ ir praszoma, 
kad visi gyventojai vieszai pa
gerbtu jausus Amerikieczius, 
kurie pasiekė balsavimo metus 
ir svetimszalius vyrus ir mote

mir Nechansky, Anglijos isz 
mokintas ir iszlavintas lakūnas 
kuris neseniai buvo nuteistas 
ant kartuvių. Jis buvo intartas 
kad is tuk buvo suorganizavęs 
visa sznipu gauja Czekoslova- 
kijoje. Kunigas Tomira ir O. 
Holman buvo nuteisti iki gy
vos galvos in kalėjimą.

tą nelaime atsitiko ir kodėl tas ir su savo dvejais vaikucziais, ris, kurie ingijo Pilietybe pra-
eroplanas susprogo dar neži- Terese, dvieju metu ir Sherry eitair metais.

SLAUGES GAUS 
NAMUS

Statoma 10 Slaugiu Na
mu Pennsylvanijoje
HAE.RISBDRG, PA. — 

Desz mts valstybiniu ligoniniu 
gaus naujus namus del slaugiu 
Pennsylvanijoje. Valstijos Ta
ryba paskyrė $4,750,000 tam 
tikslui. Penki tokie slaugiu na
mai bus pastatyti prie ligoni
niu kur yra gydomi žmones šer

no anglių. Bet dabar, kai kom
panijos sutinka mokėti trisde- 
szimts centu ant kiekvieno to
no anglių, tai visi mainieriai 
gaus ta paszelpa.

•Unijos Vadai sako, kad jie 
iszmoka suvirsz milijono dole
riu ant menesio. Bet jie nepa
sako, kad jie iszmoka ne savo 
pinigais, “bet Kompanijos!’’ 
O tos kompanijos tuos pinigus 
paima isz tu kurie perka tas 
anglis.

Unijos Vadai nepaaiszkina,

jautieji darbininkai pradėjo szaudyti in tuos 
kurie dirbo. A. F. Coleman, kuris vieno 
firemono darba užeme buvo paszautas in 
ranka.

Kelios anglių mainos jau buvo privers
tos užsidaryti, nes neturi gana karu del 
savo auglio.

Nėra vilties kad szitos straikos greitai 
užsibaigs, nes nei darbininkai, nei kompa-

kad tas Fondas sumažėjo per njjos< nenori pasiduoti, 
straikas ir už tai, kad mainie
riai negana anglių iszkasa. Szitos straikos iszkilo isz geležinkelio

darbininku pareikalavimo kad kompanijos
da ir visa kaita mesti ant kom vis laikytu viena daugiau darbininką ant 
tas czia kaltas kaip tik ta Uni-tu nauju aliejiniu mzmu, kuriems to dar- 
ja ir Darbininkai, kurie tiek bjninko visai nereikia, 
daug reikalauja ir tiek mažai ...
duoda. Jau dabar apie keturi tukstancziai pen-

nia. Tas eroplanas kaip ir kiti 
tokie sargybos pareigas pildė 
prie kranto. Jis buvo iszskirdes 
isz Patuxent, Maryland. Žuvu- 
siuju vardai dar nebuvo pa
skelbti.

Dianne buvo ant krutamu j u 
paveikslu, moving pikezieriu. 
Kai jie parėjo namo, jos vyras 
iszejo in darba, ant naktinio 
szipto. Motina paguldė abi 
dukreles. Vyresnioji greitai už-

Paskirdamas 1950 metu: “I 
am an American Day,’’ Prezi
dentas Harry Trumanas pabrė
žia, kad musu szali pastate 
žmones daugelio rasiu, tikybų 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ganti proto ligomis, ir vienas 
tokis namas bus pabudavotas 
prie ligonines del džiovininku, 
Hamburge. Del preto ligonines 
gaus naujus namus in Wer
nersville ir Hazleton.

Mainieriu unija-an Lozorių jįj szimtai mainieriu neturi darbo del szi- 
giedoti ir Kompanijas kaltinti, v ,
bet, mums butu labai žingeidu tu straiku; o uz keliu dienu tai apie pen- 
sužinoti, ka mainienu umjos deszjm(s penki tukstancziai tokiu mai- 
bosas John L. Lewisas ketina

(Tasa Ant 4 Puslapio) įllierill neteks darbo.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Dideliu fabriku kompanijoj 

dabar stengiasi iszsikr austyti 
isz dideliu miestu ir savo fab
rikus pasistatyti mažuose 
miestuose, kur randasi dau
giau vietos ir kur taksos ma
žesnes. Mainieriu miesteliai 
dabar turėtu nesnausti, bet vi
sas pastangas dėti, kad parsi- 
kvietus tokius fabrikus in mai
nu miestelius, kur randasi ga
na vietos, kur yra gana darbi
ninku, ir kur susisiekimas ge
ras. Daug fabriku dabar kraus
tuos! isz New York miesto, ne 
tik del dideliu taksu, bet ir už 
tai kad tenai vandens stoka.

New York miesto policijan-Į 
tai suėmė Ponia Hochfield, į 
trisdeszimts dvieju metu mote-j 
risz'ke ir penkių vaiku motina, i 
Ji buvo užmuszus savo vyra su 
mažu staleliu. Ji policijantams 
pasiaiszkino: “Man viskas in- 
sipyko ir nusibodo. Mano vy
ras uždirbdavo du szįrntn do-Į 
leriu ant sanvaites ir man duo-i 
davo tik dvideszimts doleriu' 
iszlaikyti save ir vaikuczius.” '■

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

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

*7 ..

for the

Allentown ir Bethlehem 
miestai jau daug tokiu fabriku 
susilaukė ir tenai žmones da
bar gali gauti darba. Szitu 
miestu virszininkai nesnaudžia 
bet patys kvieczia tas kompa
nijos ir net joms padeda insi- 
kurti ju miestuose.

Jeigu Amerika tikrai susi
kirstu su Rusija ir karas isz- 
kiltu, tai kaip dabar dalykai 
stovi, Amerika turi ir galėtu 
gauti ir pasigaminti daug dau
giau ginklu negu Rusija. Ame
rika gamina daug daugiau 
plieno, anglių, aliejaus, elek
tros, automobiliu ir eroplanu 
negu Rusija. O visi tie labai 
reikalingi del karo. 

• •
Czekoslovakijos Komunis- 

tiszka valdžia iszvare isz savo 
kraszto Amerikos korespon
dentus, laikrasztininkus ir .už
dare Amerikos žinių centra. 
Visi tie Komunistai Czekoslo- 
vakijoje baisiai nustebo ir pa
sipiktino kai dauugiau negu 
penki tukstancziai Džeku sku
binosi nusipirkti Amerikos 
laikraszczius pinh negu tas 
Amerikos žinių centras buvo 
uždarytas. Amerika atsikirto 
Czekoslovakijos valdžiai užda
rydama Czeku konsulata Chi- 
cagoje.

Senato Komisija vieszai pa
skelbs 'kaip sukcziai ir razbai- 
ninkai savo darba veda per 
septyniolika valstijų. Bet szi- 
tas paskelbimas bus tik po 
Lapkriczio Rinkimu. Priesz 
Rinkinius nei vienas Senato
rius, nei Kongresmonas neisz- 
drystu tokias žinias paskelbti.

1 • • 1

Komunistai rengiasi vieszai 
paskelbti “Žmonių Armija” 
rytinėje Vokietijos dalyje. Jie 
taip padarys už keliu menesiu.

Dabar keli Europos krasztai 
remia ta patarimo ir inneszima 
kad reikia apginkluoti Vaka
rine Vokietija. Vienas krasztas 
kuris szita paturima labiausiai 
remia yra Holandija, kuri buvo 
pirmucziausiai užkariauta kai 
Hitleris pradėjo savo darba.

" • ■ l

Iždo Sekretorius Snyderis 
pasitrauks ir atsisakys vasaros 
pabaigoje.

• • ■ "

Karpinteriu unijos ne už ilgo 
ims reikalauti da didesniu al
gų. Jau ir dabar karpinteriu 
algos yra isz vagos "iszejusios. 
Bet jie pareikalaus da didesniu 
algų szi rudeni.

Amerikos Sekretorius ren
giasi pareikszti protestą, nepa
sitenkinimu su Sovietu tvarka 
Vokietijoje kur jie yra inrenge 
policijautus, kurie yra tikru
moje kareiviai. Amerikos Sek
retorius Dean Acheson sako 
kad Sovietai Vokietijoje su
laužo Yalto ir Potsdam sutar
tis.

Prezidento Trumano asme- 
niszkas gydytojas, Daktaras 
buvo skubomis pasiunstas in 
Saudi Arabia, gydyti Karalių 
Ibn Sand, kuris vieszpatauja 
ant žemes kur randasi baisiai 
daug aliejaus. Tas aliejus yra 
mums reikalingas.

Japonijos Komunistai per 
Rinkimus 1949 metuose sukro
vė net tris milijonus balsu, bet 
sziais metais jie vargiai pa
sieks dvieju milijonu.

Sovietai dabar vis drąsiau ir 
drąsiau ima stotis priesz Vaka
rines Tautos ir nori parodyti 
kad jie Amerikos nesibijo.

GAILESTINGUMAS | daro.... Jus velyk mylėkite 
------- - ; sav0 neprietelius, gera da.ryki- 

Szventasis Tėvas Komuniz- te ir skolinkite, nieko isz to ne
imli siutina “dar svarbesni sitikedami. Tuomet justi už- 
vaista, arba tikriau sakant, ge- mokestis bus gausu, ir jus bu- 
riau aprobuota jo gydymui,! site Augszcziausiojo vaikai; 
būtent gailestingumo taisyk-įneš jis maloningas nedekin- 
le.” “Mes turime mintyje,” giems ir piktiems.” (Szven- 
jis raszo, “ta krikszczioniszka tas Lukas VI; 33, 35). 
gailestingumą, kantru ir miela,! Nors ranka, kuri yra iszties- 
kuris szalinasi nuo viso pana- i fa iszmaldos yra pirsztineta,
szumo in valdanti teviszkuma, 1 
ir nuo viso besididžiavimo; ta 
gailestingumą, kuris nuo Krik-, 
szczionybe pradžios privedė! 
prie Kristaus skurdžiuju skur- ■ 
džiaufeius vergus. ’ ’ (Divini I 
Redemptoris, aplinkrasztis). 
Juo greicziau darbininkas su
pras szita meiles dvasia ir juo 
greicziau pamatys kad Kriksz- 
czionybe nėra praradus ta sa
vo męile, juo geriau jis supras' 
ir pripažins kad Bažnyczia yra 
darbo žmogaus užtarėja.

Bažnyczia ežia kalba visiems 
turtuoliams ir 'biedniems, nes į 
gailestingumo dvasia apima ir 
turtuolius ir beturezius.

Jeigu bagoezius neapken- 
czia beturezio, ir jeigu beturtis 
isz savo puses neapkenezia ba- 
goezio, tai jie yra. prasižengė 
priesz gailestingumą. Godus 
turtuolis ir pavydus beturtis 
prasižengė ir nusikalsta priesz 
gailestingumą. Vienas nori

mes vis gi žinome, kad mes ta 
iszmalda duodame žmogui, o ne 
pirsztinei. Pan a s z iu budu, 
purvina beturezio ranka, yra 
Kristaus pirsztine. Visi jus 
kurie turite, atsiminkite! Kris
tus ateina prie jusu duriu alks- 
taneziu batuose; Jis praszo ju
su vandenio iszdžiuvusiu ligo
nio liežuviu; Jis sutinka jus 
ant u] vežios ubago skuduruo
se; Jis žiuri pro jusu langus, 
kaip tas Lozorius, kai jus ba- 
liavuojate ar puoszniai valgo
te ar puoszniai valgote; Jo Mo
tina barszkina in jusu duris 
kaip Marija belde in duris Bet
liejuje, prasz'ydamą tik vietos 
kur svieto Atpirkėjas galėtu 
gimti. Jeigu Betliejus tik butu 
žinojęs! Jeigu mes tik žinotu
me kad tas kuris isz musu pra
szo pagelbos ar iszmaldos yra 
Pats Kristus!

Bet, gailestingumo pareigos 
nėra vien tik bagoeziams. Gai-

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Let us show you the

created by !

i 9

me . .

NaTURALLY, they're important to you! That's why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don t let that 
costly look mislead you . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers. 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
i to show you the "Flower Wedding Line

viska grobti ir kitus nuskriaus
ti ; antras nori isz to pirmo vis
ką atimti.

Gailestingumą, mokina tur
tuolius kad jie tu turtu yra tik 
prižiūrėtojai, ir kad jie už visa 
ta turtą turės atsakyti.

Turtuolio teise in savo turtą

lestingumas lieczia ir Retur- 
i ežius ir jiems pareiszkia tam ti- 
jkras pareigas. Gailestingumas 
insako bagoezini nebūti godžiu i
dalintis savo turtu; bet tas 
pats gailestingumas tam betur- 
cziui insako nepavydėti. Szven- 
tas Tėvas szitaip sako: “Betūr-

John Grant pribėgo prie ero-, 
plano, kuris jau buvo pareng
tas pasikelti ir padanges ir su
smuko; “Neleiskite tam eropla- 
nui pakilti!” Jis ant to eropla- 
no buvo padejes sprogstanczia 
bomba. Vėliau, kalėjime, jis 
pasiaiszkino kad jis buvo ligi 
ausu insiskolines. Jis iszemo 
apdrauda ant savo szeimynos 
del dvideszimts penkių tuks- 
tancziu doleriu. Jo žmona ir ju 
du vaikucziai buvo ant to ero- 
plano. Paskui dar kiek vėliau 
paaiszkejo kad szitas vedas vy
ras ir dvieju vaikucziu tėvas 
buvo insimylejes in Betty Suo- 
mela, eroplanu patarnautoja. 
Ji dabar sako kad ji vis mislino 
kad jis yra persiskyres su savo 
žmona.

Pypkes Durnai

Kregžde Cziulbejo

Harold Adkins buvo in kalė
jimą inmestas kai jis pavogė 
keturios deszimts doleriu nuo 
Lily McCoy in Miami. Bet jis 
isz kalėjimo buvo labai greitai 

' paleistas. Ta apvogta Lily Mc
Coy insimylejo in ji ir už jo isz- 
fekejo. ..

Jam būvant teviszkes 
seklyczioj

Plasnodama ant langinycziu 
Smagiai, linksmai kregžde 

cziulbejo, —
Grožybes vasaros kalbėjo.
Jos dainos lengvos, velei 

painios,
Vėl lengvos, velei greitai 

mainos,
Sujudintu ne viena žmogų 
Po teviszkes laimingu stogu. 
Bet jis kitas dainas girdėjo, 
Kitas jautrioj szirdy auklėjo 
Kitos kregždes: Kur jam 

dainavo
Rūtų daržely meile savo; 
Kur lelijas, bijūnus renka, 
Kuri jam davė balta ranka.

Pirkie U, S. Bonus

yra tik antraeile, prilyginus 
prie teise badaujanezio.

Szventasis Augustinas mo-į 
kiną: “Betnrcziu naszta yra ju Į 
neturėjimas to, kas jiems būti
nai reikalinga; t u r t i n g u j u 
naszta yra. turėjimas to, kas 
jiems nėra kutinai reikalinga. ” j

Szventas Rasztas neduoda' 
jokios kitos priežasties kodėl 
tas turtuolius Dives prarado' 
savo duszia, kaip tik tai, kad 
jis kasdien puoszniai valgė, 
neszioijo brangius rubus, ir vi- 
iszkai nepaisė apie nabagu Lo
zorių, kuris ubagavo, elgetavo 
prie jo duriu. Tas bagoezius 
Dives nepastebejo kad tie tru
piniai nuo jo pertekliaus buvo 
Lozoriui gyvas reikalingumas. 
Žmonių akyse tas bagoezius 
Dives gal buvo garbingas žmo
gus, kadangi jis buvo turtin
gas ; bet Dievo akyse jis buvo 
prakeiktas ir jo duszia jau bu
vo prarasta už tai, kad jis ne
kreipė dėmesio in ta 'beturti, al
kana Lozorių.

Szi Evangelija apie ta tur
tuoliu ir Lozorių visai nesutin
ka su sziu dienu gyvenimu. 
Daug yra taip sakant geru Ka
taliku, kurie gerai ir gražiai 
gyvena, bet kurie nemato ar ne
nori matyti Kristų betureziuo- 
se ar suplyszusiuose cziebatuo- 
se. Szvename Raszte randame 
paraszyta: “Duok kiekvienam 
kuris tave praszo.” Reiszkia 
negalime daryt skirtumo tarp 
draugo ir neprietelio, negalime 
skirti to 'beturezio, kuris viską 
per savo kalte praszvilpe ir to 
kuriam likimas koja pakiszo. 
Ne mums ežia teisti; mums yra 
pareiga tik szelpti ir duoti. 
“Jei gera darote tiems, kurie 
jums gera daro, koks jusu nuo
pelnas? Juk ir nusidėjėliai tai

ežiai irgi, isz savo puses, kolei 
jie dirba, pagal gailestingumo 
ir teisybes instatymus insigyti 
gyvenimui reikalingus dalykus 
ir pagerinti savo būkle ir padė
ti, visuomet turi pasilikti “nu
žemintos szirdies,” ir laikyti 
dvasines gerybes augszczi.au už 
žemiszkus pasilinksminimus. ’ ’

Pastebėkite, kad Bažnyczia 
nesako ir nemokina kad betur- 
cziai turi ir pasilikti betur- 
cziais; anaipto, ji ragina betur
ezius “pagerinti savo būkle, 
padėti;” bet tuo tarpu jie turi 
būti “nužemintos szirdies.” 

į Yra didelis skirtumas tarp 
‘ ‘ beturezio ” ir “ nužemintos 
szirdies.” Beturcziai dažniau
siai yra skurdi ugi skarmalia. 
“Nužemintos szirdies” gali bū
ti ir turtingasis.

Bažnyczia nenori kad nei 
vienas nebūtu beturtis skur- 
dystes prasmėje.

Net ir tie kurie padaro ne
turto inžadus turi teise žmo- 
niszkai pragyventi. Bažny
czia nereikalauja kad Kunigas, 
Misijonierius ar Vienuole tu
rėtu b a d auti ar liktis be 
pastoges.

Pasaulio žmonėms gal keis
tai skamba kai jiems yra pasa
koma kad tie kurie visko iszsi- 
žada, viską ir turi, nes nieko 
ant szio pasaulio kurio jienore- 
tu. Jie negali visa pasauli 
prisitraukti in savo rankas, bet 
jie gali savo rankas atitraukti 
nuo pasaulio ir už tai jie gali 
skaitytis turtingais, nes jiems 
nieko nereikia, jie nieko ne
nori. (BUS DAUGIAU)
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BT • T* i * TP i į Ceslava, Juozas ir Jurgis, 382

Naujas Lietuviu Iransportasį"^^
NEW YORK, N. Y. — Suka

toje, Gegužio (May) 13-ta die
na laivu “General Ballou” in 
New Yorka atvyko szie Lietu
viai Aremtiniai:

45 Hemlock uly. Brooklyn, N.Y.
Dikis — Adolfas, Antanina, 

Irena ir Joana, Saranac, N. Y.
Dambrauskas — Izidorius, 

Emilija ir Petras, 7120 S. Rich-
Alinauskas—Stasys pas 148 

Kingsland avė., Brooklyn, N.Y. •
Aranauskas — Vladas, Na-į 

shua, New Hampshire.
Baltramonaitis— Kazys, Irę-į 

na, Janina, Aldona ir Vytautas: 
Route 5, Box 420, Alexandria,
Va.

Balys —Stasys, Salomea, Al
dona ir Saulius, 1226 Hamilton 
avė., NW, Grand Rapids, Mich.

Bavarskas — Medardas, Er
na ir Lukretia, 51 W. YVarren
avė., Detroit, Mieli.

Bernataviczius —-Stasys, So-j 
fija ir Nijole — 1803 51-st avė., ‘ 
Cicero 50, III.

Bigelis — Jurgis ir Katarina 
382 Warren uly., Bridgeport, 
Conn.

Bobinas — Feliksas, Janina, 
ir Virginija, 4505 Emerald avė 
Chicago 9, Ill,

Budzeika — Juozas, St. Gre
gory’s Church, Hart, Mich.

Czizikas — Marija, Boleslo
vas, Eleonora ir Bronislava, 
4349 S. Hermitage avė., Chica-į 
go, Hl.

Daniseviczius — Stasys, ir į 
Daniseviczius — Ona ir Ona,'

| Richmond st. Brooklyn 8, N. Y.
Kurapka — Petronėle, Dalia 

' ir Vitas, 327 Main st., New Bri
tain, Conn.

Kvedaras — Motiejus, 12239 
S. Emerald avė., Chicago 28,

mond st., Chicago, Ill.
Dubauskas — Antanais ir El

ena, Gilmore Rd. Route 5, Oma
ha, Nebr.

Franckeviczius — Apoloni- 
as, Brigita, 46 Butler st. Brook
lyn 2, N. Y.

Gaveliene — Autose, 9432 
111 th St., Richmond Hill, N. Y.

Gaveliene — Aleksandra, 
1138 Matiamuck Ave., Wind
sor, Conn.

Gružauskas — Dome, 403 E. 
Henry St., Linden, N. J.

Gudei k a —Konstancija, Box 
420 RFD 5, Alexandria, Va.

Heiningas — Paulina, Leo
poldas ir Zofija, 669 Townsend 
Ave., Detroit 14, Mich.

Januleviczius — Mečys, 3344 
S. Lituanica ave., Chicago, Ill.

Jautokas — Viktoras, Van
da, Antanina ir Janina, 5015 S. 
Sacramenot ave.,- Chicago 29, 
Illinois.

Juozapaitis— Ona, Cleve
land, Ohio.

Kaczionis — Pranas ir Jad
vyga, 797 Putnam ave., Brook
lyn, N. Y.

Karalius — Juozas, Uršule,

Illinois.
Kulvelis — Vladas, Kazimie

ra ir Dalia, 240 E. 8th st., S. 
Boston, Mass.

Kuras — Irena, Augustas ir 
Magdalena, 2419 AV. 69th st., 
Chicago 29, Ill.

Laurimaviczins — Stasys, 
2510 W. 46th st. Chicago 32, Ill.

Alaciejauskas — Vladislava, 
Kristina ir Arladas, 1286 Nor
wood Rd., Cleveland, Ohio.

Milkovaitis — Karolis, Ele
na ir Margarita, 7557 S. Tai- . 
man ave., Chicago 29, Ill.

Malinauskas — Henrikas, 
305 S. Franklin st., AVilkes- 
Barre, Pa.

Mikulskis — Viktoras, Ona,' 
Algirdas ir Ramute, 2545 W. 
Marquette Rd., Chicago 29, Ill.

Naujokas — Andriup, Emili
ja, Andrius, 32nd & Jacob Str., 
Rochester 21, N. Y.

Naumovas — Jurgis, Kapo- 
talina, 214 E. 21st st. New York

Paulikas — Juozas ir Elena, 
203 Hillside ave., Hartford, 
Conn.

Pecenkyte — Petronėle, 95
(Tasa Ant 4 Puslapio)

augszczi.au
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Neteko Jis Kantrybes
ĮfEI tu, Jonuk, nesikelsi, asz 

tau neduosiu nei kąsnelio' 
duonos, grūmojo motina.

Bet tas grūmojimas nedare 1 
ant vaikelio jokios intakes. Jis! 
kaip akmuo krito miegoti, ko-j 
\ odamas, kad jo nekliudytu,j 
kaip sapnuotojas kovoja už: 
sapna. Jis sugniaužė kmnsztis ; 
ir sposmadiniai rankomis su-Į 
mojavo ore. Tas užsimojimas 
l.uvo mierijamas motinai, bet: 
ji iszvenge smūgio pagriebda
ma ji už ranku ir smarkiai su- 
kratydama.

— Nekliudyk manes, su
vaitojo jisai.

Jo skaudus balsas pakilo isz 
gilaus miego, suskambėjo jaus
mingai ir nyko, giliai paskęs-; 
dams neaiszkiame skundo vai-į 
lojime, negarsiame verksme, j 
Tai buvo bestial is vaitojimas, 
lyg kanknamos dužios szauks- 
raas, pilnas protesto ir skaus
mo.

Bet ji nepaisė. Ji buvo ne- į 
linksmomis akimis pavargu
siu veidu moteriszke, jau pri
pratus prie tos pareigos, kuria, 
ji kartoja kasdiena savo gyve
nimo. Ji pagriebė antklodes ir 
norėjo nutraukti jas žemyn, bet 
vaikas baisiai insikabines lai
kėsi. Ir ant pat kraszto lovos 
jis laikėsi insisukes. Tada ji 
bandė nutraukti ji ant žemes. 
Vaikas prieszinosi. Ji tvirtai

daryti muilą putuojanczim Ke
lias pilstelejimais szalto van
dens jis atliko savo prausima. 
Daniu neplovė. Net nebuvo ma
tes dantų szepetelio savo gyve
nime ir ne žinojo jog yra tokie 
žmones,, ka užsiima tokiais ne- 
iszmaningais dalykais, kaip 
dantų plovimas.

— Jau rodos pats turėtum

Isz Berington miesto raszo, 
Ir gražiai manes praszo, 
S n s i m i 1 d a m a atšilau k y k e, 

Ir kokia nors davada 
padarykite, 

Kelios senos monkies suėjo, 
Ir ant tikrųjų szelt pradėjo, 

Guzute per diena vilko, 
O vis in pragarine tilpo, 
Netrukus karas pasikėlė, 

Kožna po ten ginklą nutvėrė.
Per duris tos bobos iszpolinejo,

žinoti, be paliepimo, kad reikia' 
nors karta in diena nusiprausti . 
burna, aiszkino motina.

Ji laikydama vienoj rankoj I 
sutrukusi antvožo kita ranka 
pyle kava in du puoduku*. Jis 
neatsiliepe nieko, nes tai 
reiksztu gineza, tarpe ju, o per
kalbėti motinos jis netikėjo,! 
nes tame ji buvo kieta kaip uo
la. Praustis burna viena karta ‘ 
kasdien jis turėjo verstinai.: 
Jis szlnostesi apsivėlusiu, sky-l 
lėtu, drėgnu ir murzinu ranksz-1 

. luoszcziių nuo kurio ant veido; 
i pasiliko pakulos, sutos.
į — Kaip asz noriu, kad mes: 
areziau gyventume, sėsdamos! 
kalbėjo motina. Asz kiek galė
dama bandau kaip nors tai at-! 
siekti. Tu tai pats žinai. Bet do- ■ 

: leriu pigesne randa juk reisz-! 
: kia dideli taupumo, o ir vietos' 
; ežia yra daugiau. Tu pas tai! 
’ žinai.

Jis vargiai klausė jos kai-! 
bos. Jis jau pirmiau daug kar-Į 
tu yra girdėjęs tai. Jos mansty-; 
mo apemis buvo siauras ir ji 
visuomet kartojo ta pati, kad 
jiems taip toli nuo dirbtuves 

i prisieina gyventi.

Stebisi Isz Kalendoriaus

Dave Heckle, isz Litch
field, Arizona, buvo atvažia
vęs in Phoenix miestą del 
metinio susirinkimo visu tu 
kurie buvo pirmutiniai apsi-

bai retai kada mato.
Tūkstantis du szimtai ki

tu tokiu žmonių suvažiavo in 
Phoeniz miestą ir laike savo 
mitinga ar suvažiavima per

va akio isz tolo; bet visos szei
vos sukosi kaip reikia. Vaikas 
piktai suriko in prieszais ji he- 
sisukanczias szeivas, bet jo bal
sas neskrido tolinus už puses 
tuzino pėdu, nes maszinu dun
dėjimas kai]) siena sulaikė ji.

Jonukas nei irepastebejo vi
sa tai. Jis jau apsipratęs su tuo. 
Be to, bile ko atsikartojimas 
padaro tai vienodu, o szita 
ypatinga invyki Jonukas jau 
yra mates pirmiaus daugel kar
tu. Jam rodės, jog prieszintis 
užveizdai taip neiszmaninga, 
kai]) neiszmaninga tycziotis isz 
maszinos. Maszinos padaryta 
daryti tam tikra judėjimą ir 
atlikti tam tikras pareigas. 
Tas pats ir su užveizda.

Bet apie vienuolikta valanda 
dirbtuvėje pasidarė didelis su
judimas. Trumpu laiku susiju
dintas pasklydo po visa dirbtu
ve. Vien-kojis berniukas, ka 
dirbo szale Jonuko, pasirito 
smerkiai grindimis in tolokai 
stovinti tuszczia szeivu vežimė
li. Ir jame jis dingo, visas ir su 
kriukiais. Dirbtuves virszinin- 
kas ėjo su jaunu vyruku per- 
žiurinedamas. Jis buvo gražiai

ninkas ir pasiszaukes užveizda, 
pasznabždejo jam ausin; o pas
kui atsigryžes in prižuiretoriu 
sake: Ta maszina dyka.

Ir jie ėjo toliau, o Jonukas 
stojo prie maszinos.’ Bet vien
kojis berniukas nebuvo taip 
laimingas. Smailaakis virszi
ninkas iszvilko ji isz szeivu ve
žimėlio. Jo lupos drebėjo, o vei
das buvo panaszus in didžiau
sios nelaimes patikto žmogaus 
veidą. Užveizda žiurėjo nuste
busiai, tarsi jis tik pirma kart 
pamate szita berniuką, o vir- 
szininko veide matėsi nusimi
nimas ir didelis nepasitenkini
mas.

—- Asz ji žinau, sake prižiū
rėtojas. Jis yra 12 metu am
žiaus. Begiu vienu metu jau 
iszvijau ji isz trijų dirbtuvių. 
Szitas jau bus ketvirtas sykis.

Paskui atsisukęs in vien-koji 
berniuką sake: Tu daviai man 
garbes žodi kad eisi mokyklon!

Berniukas apsipylė aszaro- 
mis ir maldavo: Pone virszi- 
ninkau musu namuose numirė 
du kūdikiai ir mes labai bied- 
ni!

— O kodėl tu taip kosti?

insiki'bo ir trauke. Ji buvo tvir- [ 
tesne. Vaikutis pasidavė.

Kada jis kabojo ant lovos Į 
briaunos, rodos juk puls sta-j 
ežia galva ant grindų. Bet jis, 
atsipeikėjo, atsitaite ir kiek! 
pakabo jes pasistojo ant grin-į 
du. O motina pagriebusi ji už ; 
peeziu pakratė. Ir vėl jis sumo-j 
jo kumszezia; szi karta su da; 
didesne spėka ir taikancziai.! 
Jo akys atsimerke. Ji paleido’ 
ji. Jis jau nubodo.

— Gerai, sumurmėjo jis.
Ji pasiėmė lempa ir skubiai 

iszejo pro duris, palikdama 
valka tamsoj.

— Tu gausi bausti, pasakė 
jam atsigryžus eidama lauk.

Tamsos jis nepaiso. Kuomet i 
apsivilko, jis nuėjo virtuvėn. 
Jo eisena buvo persunki del to-; 
kio laibo vaikuko. Jis sunkiai 
vilko savo ilgas plonas kojas. • 
Pasitraukė iszlužusiu dugnu 
kode prie stalo.

— Jonuk, suszuko garsiai 
motina.

Jis greit atsikėlė nuo kėdės j 
ir notares žodžio nuėjo misi-i 
prausti veidą. Sinka buvo ne-; 
szvari ir riebaluota. Isz skyles; 
ėjo koks dvokiantis kvapas.! 
Bet jis visa tai nepatemijo, kad ! 
sinka dvokia* tai jam rodės i 
kaip reikia kad muilas apskre- į 
tęs ir sunku padaryti putu. O 
pagalios, jis nei nesistenge pa-į

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Ba girtos ’buvo, 
Ir susilaikyt negalėjo.

Ant galo visos gavosi in 
viena saliuna, 

Kur ten pridirbo funiu gana.
Publikos subėgo daugybe, 

Pamaty nors viena 
biaurybe. ;

Vienas vvras sako:• \
Jeigu asz tokia moterių 

tureeziau, 
Tai gyvos nelaikyczia, 
O jau ka ju namuose, 

Tai sėdi kaip nedavirius, 
Negali visko iszsakyti, 

Nes užmirszo.
Ka ten mano akis regejo, 

Ir ausis girdėjo.
Tai szirdeles nekas.

* * *
Jau priužiau gana ant svieto, 

Reike man dabar imties 
prie kito, 

Nes tos ka buna paszelusios, 
Tai buna geriausios.

Ba kaip kytra pasilieki, 
Nuo visu darbu atlieki, 
Vaikai namus turi dabot, 

Narna serget ir diszius 
mazgok 

Vienoje apygardoje apie tai 
iszgirdau, 

Ir net nusistebėjau.
Puiki užduotis moteries, 

O to suprast ne visi galės. 
Isz jaunu dienu valkiojasi, 
O ant senatvės už griekus 

metavoje, 
Savo szeimyna. neprižiūri, 

Už tai paaugus naudos neturi,
Užauga ant vagiu, 

Ir visokiu piktadariu, 
Savo duszeles iszgano, 

O kėlės pragano.
Asz pirmiau mislinau, 

Jog tokiu motinu vaikai tai 
buna tikri aniuolai.

Sziandien kitaip apie tai 
svarstau, 

Ba savo akimi matau, 
Jog tai muilinimas akiu 

del kitu.
Geriause szeimynelia gražiai 

augyt, 
Nuo pikto saugot ir gint, 

Dvasios Szventos iszmokyt, 
Ir dangų pripildyt.

— Sutaupymas dolerio reisz- 
kia daugiau maisto, pastebėjo 
jis reikszmingai. Ir patylėjęs; 
pridūrė: Asz geriaus vaiksz- 

įcziocziau peszczias in darba bi- I
jie tik gauti daugiau maisto.

Jis valgė skubiai, pusiau su- 
j kramdydamas duona, užsiger
damas kava. Karszta net yra 
skystimą jie vadino kava. Jo
nukai ir mane, jog tai buvo ka
va — gera kava. Tai ir buvo 
bene vienatine jo gyvenime už- 
silikus iluzija. Savo gyvenime 

; jis nebuvo gėrės tikros kavos, j
Prie duonos da buvo ir ma-į 

žas kąsnelis szaltos kiaulienos.

gyventi Arizona valstijoje. 
Jis tik syki in metus atva
žiuoja in miestą, ir už tai jis 
ežia su pasistebėjimu žiuri 
in szita kalendorių ir in ta 
moteriszke. Jis tokiu kalen
dorių ir tokiu paveikslu la-

dvi dienas.
Visi jie buvo atvažiavę in 

Arizona apie 1890 metais, tai 
buvo dvideszimts du metai 
pirm negu Arizona valstija 
buvo priimta in Suvienytu 
Amerikos Valstijų vienybe.

Piktai klausė virszininkas kaip 
ir kaltindamas berniuką už ko
sėjimą.

Ir atsipraszinedamas vien
kojis beminkąs teisinosi: tai 
nieko ponas virszininkau, asz 
tik szalti pagavau pereita san- 
vaite, tai ir viskas.

Pagalios vienkojis berniukas 
iszejo laukan su virszininku, o 
paskui juos ėjo prižiūrėtojas, 

, bet: susirupines ir iszmetinedamas. 
jis nesakė nieko. Jonukas taip-: Po to vėl užvieszpatavo nuo- 

ir greit bodumas. Ilgas prieszpietis ir

apsirėdęs, dėvėjo krakmolinta 
krutinę marszkinius, poniszkas

! sulyg Jonuko vyru stono, taip- 
j gi sykiu ėjo prižiūrėtojas.
j Jis praeidamas sznairiai pa- 
! žiurėjo in dirbanezius berniu- 
! kus. Norėdamas kad jo balsas 
i butu girdėtis, jis turėjo rėkti 
! kiek jo plaucziai isznesza, ir

sake, gesindama lempa ir už-j vo tokius mazgus vienas pas-idel to net veįdas persimaįne; 
darydama kamina. | kui kita per ilgus amžius. ‘ Jo smaila akis pastebejo szale

Jie iszejo ir leidosi tropais; Nekurie berniukai, nenuim-! Jonuko tuszczia maszina, 
szeivu joms pa s i- j

vos pagautas lauko oro prade- baigus gaudavo padykauti, ga- gį pnstebejo žvilgsni i 
jo drebėti. Žvaigždes da nenu-j dindami maszinerija ir eikvo- sustojo. Jis paėmė Jonuką už da ilgesnis popietis praslinko 

darni laika. Dėlto buvo prižiu-: peties ir pasivedėjo kelis žings- 
apsaugoti.i uins nno maszinos, 1

žemyn. Buvo szalta. Jonukas’ darni mažu :

o miestas bu-
i

Bet Jo- retojas kad nuo to

gi pastebėjo žvilgsni

balo danguose, 
vo paskendęs tamsoj

Motina pripylė jam da viena į aukas su motina skubino eiti iii; Jis pagavo Jonuko kaim\na ii; bes vėl paleido ji. 
puoduką kavos. Kuomet jis! darba. Ju kojų muskulai rodos '; gerai apdaužė jam ant ausius.

i baigė valgyti duona, pradėjo aei neinstenge statyti kojas ant; — Žiūrėk, kai]) dirba Jo- 
į dairytis ar da gaus daugiau. Ji; žemes tiesiai ir tvirtai. ; nukas, kodėl tu taip nedarai? 
: pertrauke jo klausianti dairy-!
masi.

— Nagi, nebūk jau tokis 
besotis, Jonuk. Tu jau gavai 
savo dali. Tavo broliukai ir se
seles juk yra mažesni už tave.

; Jis nieko in tai neatsake. 
; Kalbėti daug jis, teisa, niekno- 
! met nemego. Taipgi liovėsi ir; 
Į alkanai žinrejes in ja. Jis ne-1 
; iszmetinejo, buvo pilnas kan
trybes, — kantrybes, karezios

i kaip ta mokykla, kurioje jis 
! iszmoko jos. Pabaigęs kava ap- 
! siszluoste rankove burna ir ke- i 
! les eiti.
i • !— Lukteik valandeli, sku-

Po penkiolikos tyliu minu-; 
ežiu motina pasisuko in deszi-i 
ne.

nukas, kodėl tu tai]) nedarai"?
Ruszcziai reke prižiūrėtojas.

J onuko
greitumu,

szeivos sukosi visu 
tas pagyrimas vie! . 1— Nepasiveluok, perserge- nok jo nei kiek nedžiugino. Bu 

jo ji vaika eidama toliau ir 
nykdama tamsoje.

Jis neatsiliepe

vo kada, tai tokie laikai, bet tai 
; seniai, labai seniai. Ir jo ne- 

ir be atadai-- jauslus veidas neparodė jokio 
ros ėjo. Dirbtuvių srityse visur!
atsidarinejo durys. Ir tuojau 
jis buvo vienas didžiosios žmo
nių minios, einanezios tamsoje. 
Jam inejus per dirbtuves du
ris szvilpukas vėl sustaugė. Jis 
pažiurėjo in rytus. Virsz namu 
stogu, ant dangaus pradėjo ro
dytis pilka szviesa. Tai tiek 
dienos jis ternate, ir atsisukęs

i biai prabilo motina. . Manau,; peeziais in ja pradėjo darba.
; jog bakanelis da gali tau dno- Jįs stojo vieno daugelio ma- 
■ ti riekute, plona riekute. ! szinu ilgu linijų. Prieszais ji, 
! Jos pasielgime buvo lyg ko- aukszcziau aruodo pilno mažu 
j kis monas. J i atriekė reikele- szeivu, sukosi labai greit dide- 
! bet sykiu su bakaneliu indejo’les szeivos.
ja dežen, o vietoj to padavė; Xuo mažu szveivu jis vynio- 

| jam savo Hekute. Ji mane, jog j0 siulus ant dideles szeivos. 
j apgavo berniuką, be,t jis pate- Darbas buvo visai paprastas. 

Viskas, ko ežia reikėjo, tai 
greitumas. Mažosios szeivos 

! greit nutusztedavo, taip pat ir 
didžiosios dykauti nebuvo ka-

: mijo jos gudrumą, jis mate, jog 
i jam savo duona atiduoda ir pa- 
! ti liekasi alkana, bet jis be sar- 
j matos paėmė duona. Jis fnans-
' tino jog motina ir taip nekokia, da. 
į valgytoja.
: Pamacziusi, jog jis kramto

Jis dirbo mekaniszkai. Kada1 1 , „ „ u- maža szeiva nusivyniodavo, jis|
• i iIsausa duona iszpyle jam savo kairiąja ranka sustabdydavo; 

kava. j didžiąją szeivo ir vienlhik, ga
lu nukszczio prispausdavo ga
lus besibaigiaseziu siūlu. Taip
gi, deszinaja ranka jis pagau
davo liuosus galus siulu nuo 
mažu szeivu. Ir taip, abiemis 
rankomis, jis dirbo labai vik
riai ir greit. O kada jis riszda- 
vo audėjo mazga, tai tik su-; 
mirgėdavo rankos. Jam nebuvo! 
jokio keblumo suriszti ta maz-' 
ga. Jis karta gyres, jog galis 
suriszti tai miegodamas. Ir dėl
to, jis dažnai per sapna riszda-

— Kaž-kodel man sziandien 
lyg ii4 nesinori valgyti, aiszki- 
nosi ji.

Pasigirdus toli fabriko szvil- 
puko balsui jiedu paszoko eiti. 
Ji pažiurėjo in laikrodi ant le- 
tynos. Buvo da tik puse po pen
kių. Fabriku pasaulis da tik 
pradėjo keltis isz miego. Ji ap
sisuko kakta. szaliku, ant gal
vos užsidėjo nudėvėta skrybėlė 
sena ir isztižusia.

— Mes jau turime eiti, ji

pasitenkinimo, kuomet jis gir
dėjo statant ji geriausiu pa- 
vyzdžiu. Jis buvo geriausias 
darbininkas. Ir jis pats tai ži
nojo. Jam tai buvo visai pa
prasta ir jau nieko nereiszke. 
Isz geriausio darbininko jis ta
po geriausia maszina. Jei kas 
blogo atsitiko su darbu, tai ne
buvo jo nei maszinos kalte, o 
blogos medžiagos. Klaidu jis 
nedarydavo.

Ir nėra ko stebėtis. Juk ne
buvo tokio laiko, kad jis neim
tu prie maszinu. Maszinerija 
jau veik inaugus jame, jis už
augo prie maszinu. Dvylika 
metu atgal szitoj dirbtuvėj prie 
maszinu atsitiko nemažo suju
dimo. Jonuko motina ežia nual
po. Jie isztiese ja ant grindų, 
tarpe tarszkancziu • maszinu. 
Pora, apyseniu moterų pa- 
szaukta nuo maszinu prie jos. 
Formalias pagelbėjo joms, 
po keliolikos minueziu 
kambaryj buvo viena
daugiau, negu po duris inejo. 
Tai buvo Jonukas gimęs tarpe 
maszinu ūžimo, ir pirmu kvapo 
patraukimu ingeres szilto ir 
drėgno oro, pilno dulkiu. Pir
ma diena jam prisiėjo kosėti, 
kad iszvyti tas dulkes isz plau- 
cziu; ir del tos paezios prie
žasties jis nuo to laiko visuo
met kosėjo.

! Szale Jonuko dirbantis vai
kas sznipsejo, verke. Jo veide 
matėsi didele neapykanta už
veizdai, žiurineziam in ji krei-

Ir 
tame 

duszia

s.- ir szvilukas sustaugė darbo už- 
bet nuste- baiga. Kada Jonukas iszejo pro 

dirbtuves vartus jau buvo tam- 
juokesi su. Protarpiuose ant. dangaus 

da mates pedsakiai auksiniu 
Jis saules spinduliu; saules pripil- 

turi kaulu suminksztejimo liga, džiusios žeme sziluma ir iszny- 
gal da tik prasidėjus, bet vis-! 
tiek jis ja turi. Jei jo nepa-, 
griebs epilepsija (nuomarą),1 
tai tik del to, kad džiova pa-j 
griebs ji pirmiau.

Jonukas klausė ju kalbos, 
bet jis nesuprato. Pagalios jis 
nei nesirūpino blogu ateityj.! 
Jis prieszai save mate tuojau-! 
tini bloga virszininko pavida
le.

— Nagi, berneli mano, asz 
noriu, kad tu pasakytai man 
teisybe, virszininkas sake, ar 
geriau sakyti reke, prikiszes 
burna prie jo ausies, kiek tau 
metu ?

— Keturiolika, atsake Jo
nukas, jis žinoma melavo, gar
siai melavo. Taip, garsiai jog! 
sujudintos dulkes, apgulusios; 
jo plauczus, verte ji sunkiai ko
sėti.

—■ Labai kudas, 
nusistebineziai virszininkas.

— Žiūrėk in jo kojas. .

kasios vakaruose, nusileidu- 
sios žemyn už namu virszune- 
mis surėžyto dangaus.

Vakariene tai buvo vienati
nis laikas, kuomet visa szeimy
na valgė sykiu. Jonukas valgė 
sykiu su jaunesniais broliukais 
ir sesutėmis. Jis jautės virszes- 
niu už juos, jis jautės labai se
nas, o jie jauni. Jis negalėjo 
pakęsti ju kudikiszko apsieji
mo. Jis negalėjo suprasti to. Jo 
kūdikyste buvo seniai praėjus, 
labai toli pasilikus. Jis 'buvo 
kaip nekantrus, piktas senis, 
nekenezias ju maisztingo judė
jimo, gyvumo, kuris jam rodės 
didele paikyste. Jis tyliai valgė 
patenkintas minezia, kad ir jie 
tuojau turės eiti dirbti. O tada 
ir jie bus tokie ramus ir rimti, 
kaip jis. Kaip ir visi žmones, 
Jonukas mane, jog1 pasaulyj

— Jis turi szesziolika metu! viskas yra sulyg jo supratimo,
bent taip atrodo, sake virszi-' —BUS DAUGIAU — 
ninkas. ;--------------------------------- ;----

' — O gal szeszesdeszimts,!
pridėjo prižiūrėtojas. I LIETUVISZKAS
_ ,aipa^CAPNnRiiK
— Nuo kaip seniai? Klan-; kJ Ml llVlliUv 

se virszininkas,
— Per kelis metus. Jis nei 

kiek n e sen ėja.
-r * • > <— Jaunesnis, asz drįstu sa

kyti. Manau, kad jis ežia dirbo’ 
per tuos kelis metus?

— Taip, bet tai buvo pirma i 
negu perleista naujas instaty- į 
mas, sake virszininkas.

— Maszina dyka stovi? 
Klause prižiūrėtojas, rodyda
mas in szale Jonuko stovinezia 
tuszczia maszina, kurioj apy- 
tusztes szeivos lekiojo kaip pa- 
szele.

— Taip atrodo, sake virszi-1

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5y2 plokšto 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szven- 

to Paskalio Išpažintojo. Ir ta 
diena: Norvegijos Nepriklau
somybes Diena; 1946 metuose į 
Prezidentas Harry Trumanas! 
užima su vaisku visus geležiu-j 
kelius ir uždraudžia strai'kuo-l 
ti; 1875 m., mirė Vyskupas M. 
Valanczius.

— Ketverge pripuola. Kris
taus Dangun Žengimo Szven- 
te arba Szesztines. Ir ta diena:! 
1898 metuose Pirmutinis Tarp
tautinis Susirinkimas Hague; 
1935 m., Rusijos eroplanas 
“Maxim Gorky,” tais laikais 
didžiausias eroplanas ant viso 
svieto sudužo, keturios de
szimts asztuoni žmones žuvo 
toje nelaimėje, szis eroplanas 
su kitu eroplanu susimusze pa
dangėse, abudu eroplanai nu
krito ir sudužo; 1804 m., Napo
leonas Bonaparte paskelbė kad 
jis yra Francuzijos Imperato
rius.

— Ketverge Kristaus Dan
gun Žengimo Szvente, pamal
dos Szvento Juozapo 'bažny
czioje bus: 6, 7, 8 ir 9 valanda 
lyte. Kasyklos nedirbs ta, die
na.

— Nedėliojo apie 3:40 va- 
1 nda popietu ugnis kilo stripi- 
) o.-e arti Coal peczes. Ugna- 
{ esiai isz miesto pribuvo ir už- 
į ?sino liepsna.

— Utarninke pripuola Rin-

dirbo William Penn kasyklose. 
Paliko savo paezia Ona, 5 sū
nūs: Juozą., mieste; Andrejų, 
Lorraine, Ohio; Prana, San
dusky, Ohio; Edmundą ir Ber
narda, mieste; 4 po-simu: Ed-i 
varfla Puskieviezia, mieste;! 
Aleka, J’erth Amboy, X. J., AL ■

Gavo Po Milijoną Doleriu Del Kiekvieno Meto

fonsa, Lorraine, ()., 
mieste; keturios 
Morta ir Priscilla T 
mieste; Ona Clemen

septynių metu am-

Su'batos ryta 9:45 va- 
namie, Weston Place.,

— K a t a r i n a 
G ners, 
numirė 
landa,

Shenadoryje. Paliko savo vy
ra; du brolius: Juozą ir R i cha r-

key ir R. KomoszinAkiene, 
mieste, taipgi koletą anukus. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos.

— Petras Sinkieviczius, nuo

Devynių metu amžiaus 
William Thornton White su 
savo vienuolikos metu am
žiaus sesute Gay paveldėjo 
savo moeziutes turtą, kuris 
yra daugiau negu devyni mi
lijonai doleriu. Jųdviejų mo- 
cziute Ponia Katherine 
Brown Irvine, szeszios de-

szimts 
žiaus pasimirė ir visa savo 
turtą jiemdviem paliko in 
Martinez, California.

Vaiko tėvas, William 
Thornton White buvo paves
tas kaipo to turto prižiūrėto
jas pakol vaikas sulauks pil
nu metu.

I AM AN 
AMERICAN DAY!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

! VALKATA
' APSKUNDĖ i
i KOMPANIJAS

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

— Gerai žinomais senas ad
vokatas Norman S. Farquhar, 
85 metu amžiaus, nuo 1536 Ma- 
hantongo Uly., Pottsville, ku
ris sirgo per tris sanvaites ir 
turėjo operacija Jefferson li- 
gonbute, Philadelphijoje, nu
mirė Ketverge. Paliko paezia ir 
du anukus.

— Gandai eina kad po apy
linkes pasirodė neteisingos ibu- 
maszkos. Gerai peržiūrėt pini
gus isz laiko ir nesiduot apsi- 
gaut. *

sirgo Ketverge ir pasimirė an
tra valanda savo namuose. Ve
liones sirgo tik trumpa laika. į 
Gimęs Shenadoryje. Dirbo 
Hammond kasyklose. Jo paezia 
Mare, mirė trys metai atgal. 
Paliko penkis brolius: Kazi
miera, Shenandoah lights., Jo
ną, Reading; Juozą, mieste; 
Petra ir Joną JStanolius, mies
te, ir seseri A. Szumskiene, St. 
Nicholas. Likos palaidotas Su
katoje su Szv. Misziomis Ap- 
reiszkimo P. M., bažnyczioje 
9:30 valanda ryte ir palaidotas 
parapijos kapines.

— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonhute: 
And. Alastickas, Vincas ir Ela
na Mažeikai isz miesto.

Chicago, III. — Demokratai 
turėjo savo Seimą ir “Jeffer
son Jubelee,” kuriame dalyva
vo Prezidentas Harry T rumu
ną s.

Uncle Sam Says

DAUG ANGLIAKA 
SU ŽUVO

KOMUNISTAS
ATSISAKO

MONS, BELGIJA. — Gazas
nuo anglių susprogo, apie 1,650 Vokietijos antras nuo 
pėdu po žeme in Arasegnies- cziausio Raudonojo Komunis- 
angliakasykluose. Kiek dabar to, Kurt Mueller pasitraukė isz 
žinoma apie keturios deszimts Tarybos, ir atsisakė nuo visos 
mainieriu žuvo toje nelaimėje. Komunistu Partijos veiklos. 
Tai didžiausia nelaime tame Jis aiszkinasi kad jis del asme- 
kraszte nuo karo pradžios. i niszku priežaseziu atsisakė.

Trijų mainieriu dar neranda' Bet Amerikos Karo Sztabas sa- 
o kiti trys buvo labai sužeisti, ko kad jis buvo Komunistu pa-

Moterys ir gimines apstoję szalintas už tai kad jis užsidė
tas mainas, lauke ir žiurėjo kad jo su Trockio partijos žmone- 
tie negyvi darbininkai buvo 
iszneszti isz tu mainu. Tas su- 
sprogimas sugriovė elevatorius 
kiltuvus ir užgriovė visus ke
lius po žeme per kuriuos butu 
buvę galima prie tu mainieriu 
prieiti.

BONN, VOK. — Vakarines 
augsz

mis ir su jais darbavosi.

EROPLANAMS
GERAS BIZNIS

Shenandoah, Pa. — Laidotu
ves buvusio miesto gyventojo, 
a. a. Andrejo Tomalio, kuris 
gyveno pas savo duktere Jieva 
Carter, 869 Farson Uly., Phila
delphia, Pa., ir kuris pasimirė 
pereita Utarninka, University 
ligonhute, likos palaidotas Su-i 
batoje, su apiegomis Szv. An
drejo bažnyczioje, 8 valandai 
ryte ir jo kūnas likos parvež
tas in Shenadoryje ir palaido
tas in Szv. Jurgio parapijos ka
pines mieste. Velionis kitados

The Liberty Bell, America’s symbol of 
political freedom, will again be heard, 
all over the nation, ringing out a mes- 
sage of Independence on May 15 to sig
nal the opening of the U. S. Savings 
Bonds Drive for financial independence. 
The Drive will close July 4. YOUR se
curity is America’s security so sign up 
today for the Payroll Savings Plan 
where you work, or if self-employed, the 
Bond-A-Month Plan at your bank.

U. 8. Treasury Department

FOR YOUR

I INDEPENDENCE

S
“N O VE NA”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

NEW YORK.—Beveik visos 
eroplanu kompanijos dabar 
džiaugiasi ir net giriasi, kad 
joms biznis labai gerai eina, 
kad daug daugiau žmonių da
bar važiuoja eroplanais.

Geležinkeliu straikos labai 
daug padėjo toms eroplanu 
kompanijoms, nes dabar žmo
nes ima eroplanus, kai negali 
gauti traukinio.

Visos kompanijos visus savo 
eroplanus dabar vartuoja ir 
dar vis jieszko ir perkasi dau
giau. Szitu kompanijų atsto
vai sako kad jie tikisi kad kai 
žmones nors syki kad ir isz bė
dos važiuos su eroplanu, tai jie 
niekados nenorės jau trauki
niu važiuoti, bet visados pa- 
vartuos eroplanus.

JOHN KOVAL
. . . KVIETKININKAS . . .

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias

* Prekes

Telefonas 764

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.

I

i ir tautiniu kilmių, ir kad kiek- ■ vienas Pilietis, naturalizuotas. 
ir sveturgimes, privalo rimtai 

i atlikti visas Pilietines parei
gas.

Iszpildyti szitas pareigas, 
i geras Amerikietis balsuoja;
■ kiekvienuose Rinkimuose; mes
■ renkame žmones, kurie mus at
stovauja valdžioje. Yra svar
bu būti tinkamu balsuotoju ir 
suprasti savo atsakomybe, 
rinkti paežius geriausius vyrus 
ir moteris mus atstovauti. Mu
su pareiga yra balsuoti lygiai 
kaip musu pareiga žinoti žmo
nes už kuriuos balsuojame; 
kiekvieno pareiga yra iszlaiky- 
ti instaigas, kurios apsaugoja 
jo gyvybe, jo laisve ir turtą; 
dalyvauti kada paszauktas bū
ti teisiamam prisiekusiųjų teis
me; tarnauti arba remti gink
luotas jiegas szios szalies karo 
metu; vengti visokias neapy- 
kantas kurios lieczia rases, 
kliases, tikybas arba tautines 
kilmes ir tikrai dalyvauti jude-j 
jimuose, kurie lieczia tavo 
apylinke.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kompanijos reikalauja net pen
kios deszimts tukstaneziu do
leriu.

Sheldon st., Hartford, Conn.
Pisarevis — Aleksandras, 

Marija. Margarita. ir Irena, 
SI 12 Rhodes avė., Chicago, 111.

NUSZOVE SAVO
DRAUGE

Sužeidė Jos Drauga;
Pats Nusiszove

4579 W. 1571h st., Cleveland 
LI, Ohio.

Pumputis — Antanas, 52-56 
Maspctli avė., Maspelh 6, Ni Y.

R am a 11 a uska s—Mykolas, 161
W. 7tb st.. South Boston, Mass.

Rauba v- Jonas, Saule ir 
Linda, 16 Corbett st., Ando-

Razmus — Irena, Simonas ir
Marcele, 3926 Fir st., E. Chica
go, Ind.

Reivy das — Lindas, Gene
.Gene-Birute, 746

PRICHARD, ALA. — Louis 
Melvin Greenlee isztrauke isz 
automebiliaus savo drauge, su 
kuria jis draugavo, ir ja nuszo- 
ve kai ji atsiklaupus ant keliu
prasze susimylejimo. Paskui Findvikas, 
jis pasuko savo revolveri in jos;00^b1L NT. A. 
drauga, su kuriuo ji buvo isz-’ Rukuiza — Vytautas, N irgi- 
važiavus ant raidos ir ji pavo- 11'ns 'r ^l'lda, 1837 So. 49th st., 
jingai paszove. Tada jis ta sa-į Cicero, III.
vo revolveri atsisuko ant saves Rytenas — Eugenija ir Vi- 
ir paleido sau kulka staeziai in liūs — 347 Lincoln PI., Brook- 

i krutinę. i lyn., N. Y.
Policijantai sako kad jis ta Szarpalius — Motiejus, Pe- 

savo drauge Wauweece Wade if Birute, 120 Lafayette 
Praeityje iszpildijimas szitu už tai kad ji atstume jo meile Faterson, N. J.

pareigu liete gerove tik savo ir su kitu pradėjo draugauti.!
apylinkes, valstijos ir kraszto;; Jos draugas John Adams buvo bnrg st., Baltimore 30, Md. 
bet sziandien jau lieczia žmo- nuvesztas in ligonine, kur dak-1 Sziksznius — Petras 
nes Europoje Artimuose ir To
limuose Rytuose, Pietų Ameri
koj, Afrikoj ir Pacifiko Salose. 
Sziandien viso pasaulio žmo
nes kreipia dėmėsi in kaip 
Amerikps demokratija iszsi- 

savo

tavo

Saulyte— Ona, 601 W. Ilam-

nuvesztas in ligonine, kur dak-1 Sziksznius — Petras,, Ona, 
tarai sako kad jis labai pavo- Nijole, Elvyra ir Ilans, 6905 
jingai sužeistas.

laikys. Mes, kartu su 
draugais Užsienyje, praeityje 
ir dabar, pabrėžiame partijų 
darbus. Kada musu darbai 
skiriasi nuo musu budu mes es
ame tikri, kad tikrais reikalą-: 
vimais veikmai iszlygins musu 
sutaisymos netobulumus. Bet 
musu prieszai visa ta užpuldi
nėja. Kada Amerikiecziai ne- 
iszpildo savo pilietines parei
gas jie suteikia amunicijos vi- 
sokiams užpuolikams, ypacz 
Užsienyje.

Mes skelbiame, kad musu 
valdžia yra žmonių valdžia, 
žmonėms. Bet 1948 m., Prezi- 
dentinuose Rinkimuose tik 51.2T 
rf musu Piliecziu balsavo. Ita
lijoj 94%, Norvegijoj beveik 
90%, Britanijoj 84%, ir Vaka
ru Vokietijoj 75% visu, kurie 
turėjo teise balsuoti balsavo 
paskutinuose rinkimuose tose 
szalyse.

Kaip retas kuris vyras ir mo
teris pagalvoja apie balsavimo 
teises svarba. Musu krasztas 
praskynė taka isz miszino m 
laisve ir gerbūvi. Amerika yra 
virsz-civiliu teisiu ir lygiu pro-

sugražinti in Vokietija. Mosk- gu visiems, nepaisant rases, ti- 
vos radijas sako kad 1,939,063 kybos ar tautines kilmes. Ji 

yra czampionas Tremtiniu ir tu 
tukstaneziu, kurie dreba Ko
munistu užpuolimo szeszelyje.

A merikiecziai žino, kad j u 
gyvenimo būdas yra kelias in 
laisve. Jis duoda vilties vi
siems žmonėms. Kada musu 
“Žvaigždes ir Juostai” plėvė-! 
suos “I am an American Day” 
atsiminkime savo szventa pa
reiga: ‘Laisve Sau ir Kitiems!’

AUSTRIJOS
KLAUSIMAS

NEISZRISZTAS
LONDON, ANGLIJA. — 

Keturiu didžiųjų tautu Minis- 
teriai susirinko Londone ap
svarstyti ir stengtis iszspresti 
Austrijos klausima ir tam 
krasztui sudaryti taikos sutar-į 
ti. Bet ir vėl nepavyko.

Jau szitie tu didžiųjų tautu 
ministerial yra susirinkę net 
du szimtu penkios deszimts 
tris sykius, szita klausima 
svarstyti ir dar nei prie jokios 
sutarties nepriėjo.

PALEIDŽIA
VOKIECZIUS

ISZ RUSIJOS
LONDON, ANGLIJA. —

Sovietu Rusija dabar paskel
bia kad visi Vokiecziai belais
viai yra isz Rusijos paleisti ir

-------------- ; Vckiecziu kaliniu, belaisviu 
NUOGAS MOTERS yra jau sugražinta. Sovietai 

pamirszta kad jie tik keli me
tai atgal buvo paskelbė kad jie 
turi nelaisvėje 3,730,000 Vokie- 

BERKELEY SPRINGS. W. ežiu. Sovietai sako kad tik apie 
VIRG—Policijantai rado nuo- trylika tukstaneziu Vokiecziu 
ga lavona gražios, raudonplau- belaisviu dabar randasi Rusi- 
kes moteriszkes, prie mažo ta- joje, ir beveik visi yra prasi- 
ko, kuris yra labai mažai var- kalteliai.
tuojamas, netoli nuo Potomac 
upes tilto, kuris veda in mies-i 
ta Hancock, Maryland.

West Virginijos valstybes 
policijantai sako, kad jie spėja 
kad ta raudonplauke buvo nu-! 
žudyta automobilyje ir paskui 
ežia iszmesta ar atvilkta. Bu
vo apie jos kakla ir sprandą 
virves ronos ir policijantai už 
tai spėja kad ji buvo pasmaug
ta. Kas ji buvo, jos vardas, ar 
isz kur, policijantai dar nežino.;

LAVONAS

Per Ilgai Užtruko

Szitas žmogus biski per il
gai užtruko ant laivo S. S. 
Exeter, kai jis buvo atėjės su 
savo draugais atsisveikinti, 
pirm negu jie iszvažiavo in 
Europa. Jis buvo nuleistas 
nuo szito didžio laivo ir ma
žas vaitelis ji privežė prie 
uosto. Laivas S. S. Exeter 
iszplauke isz New York uos
to in Europa.

L. TRASKAUSKAS

Snperios avė., Cleveland 3, O.
Šileika T— Antanas, Aldona, 

Gintare ir Birute, Buckstone 
Farm, Washington Crossing,

Šileika — Antanas, Antani
na, Rimas-Antanas, Teodora- 
Aldona, 219 Wharton st., Phi-

Simaitis — Juozas, Eugeni
ja ir Algimantas, 3768 Kendall 

i avė., Detroit 6, Mich.
-Sipaila — Kazvs, 207 Elm.

Stepulaitis — Magdalena, 
1803 S. 151 h avė., Cicero, III.

Sutkeitis — Olga ir Paulu.
Bethlehem Pine & Cherry La
ne, Souderton, Pa.

Tarosas — Antanas ir Juo
zas, 549 W. 181 h st., Chicago, 
111.

Trakimas — Jonas, Sofija, 
Algirdas ir Irena, 1320 Hale st. 
Philadelphia 24, Pa.

Tyrulis — Povilas, Marija, 
Povilas, 2323 N. Spaulding avė.

Vaitekauskaite .— Monika, 
1941 AV. 34th Pl., Chicago 8, Ill.

Žydaviežius — Kazys, Stase, 
Evaldas, Nijole ir Rimvydas, 
765 Boston st., Lynn, Mass.

Jasukaitis — Jieva ir Irena, 
462 W.” 23rd st., New York 11,

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kunvs Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiam® 
:: Reikalams ::

B35 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 7& 

MAHANOY CITY, PENNA

Pirkie U. S. Bonus
^q\)R INOfy

MAINIERIAMS
PASZELPA

SUSTABDYTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

5?IV1NGS

daryti su visai tais milijonais, 
kuriuos mainieriai per savo 
duokles yra sudej.e in iždą, ku
ri vien tik Lewisas valdo!

! Jukneviczius—Paulius, 71'52 
i Artesian avė., Chicago, Ilk

—<BALF Imigracijos Kom.

Pirkie
U. S. Bonus
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MAHANOY CITY 
Phone 2 

138 E. South St.

. . . 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.)(Uždėta

OFISAI: 
SHENANDOAH 

Phone 2-0334 
Shenandoah Hghta.

FRACKVILLE 
Phone 25 

Oak & Centre Sts.


