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BAISI NELAIME
CHICAGOJE

CHICAGO, ILL. — Gatve- 
karis “Strytkaris’’ kuriame 
buvo labai daug žmonių susi- 
kimszusiu, nuvažiavo nuo savo 
rieliu ir susimusze su gazolino 
troku. Trisdeszimts trys žmo
nes buvo užmuszti ar sudege ir 
mažiausia dvideszimts keturi 
buvo sužeisti. Gal dar daugiau 
pasimirs isz szitos nelaimes.

Ugniagesiai, užgesinę ta 
gaisra jieszko dar daugiau la
vonu tame strytkaryje.

Kai tas strytkaris sudužo, 
tai jo plieno durys užsikirto ir 
žmones negalėjo iszbegti. Keli 
iszmusze langus ir stengiesi pa
bėgti, bet jie žuvo baisiame ga
zolino gaisre.

Miesto valdžia pasiuntė vi
sus savo policijantus Daktarus, 
slauges ir ambulancus in ta 
vieta.

Policija per telefonus ir per 
radija iszszauke savo “Penkta 
Plana’’ kuris yra parengtas 
del pagelbos jeigu kada nors 
per kara atomine sprogstanti 
bomba butu paleista aiit miesto 
kad visi policijantai, ugniage
siai, Daktarai, slauges ir ka
reiviai pribūtu in pagelba.

Gazolinas isz troko apliejo 
daug žmonių ant ulyczios ir už
degė daugiau negu deszimts 
namu. Penki namai ligi žemes 
sudege ir paliko daugiau negu 
penkios deszimts žmonių be 
pastoges.

Kai tas strytkaris susimusze 
su to gazolino troku, tai degan
tis gazolinas pasiliejo po visa 
ulyczia ir sudarė gyva praga
rą.

Policijantai sako kad troko 
draiverys žuvo. Žuvo ir to 
strytkario vairuotojas, kun- 
duktorius, dvideszimts devy
nių metu amžiaus, William 
Liddell iszliko gyvas nors buvo 
labai sužeistas.

Kunduktorius Liddell sako 
kad buvo apie penkios de
szimts žmonių ant to strytka
rio, ir kad tik apie deszimts 
iszliko gyvi.

Ugniagesiai rado daug žmo
nių stovincziu tame traukiny
je kur jie sudege.

Vienas laikrasztininkas isz 
Chicagos mums pranesza kad 
tame strytkaryje buvo daugiau 
žmonių negu valdžia pavėlina. 
Strytkario kompanija sako, 
kad iszkados padaryta už dau
giau negu pusantro szimto 
tukstanczio doleriu. Ir tai ne- 
aprokojama kiek bus apdrau- 
dos iszlaidu ir kiek bus skundu 
priesz strytkario kompanija 
isz tu žuvusiu žmonių giminiu.

Tie kurie mate ta nelaime, 
sako kad tie žmones tame 
strytkaryje jokiu budu nebutuI

Los Angeles mieste jauni 
žulikai, razbaininkai turi 
savotiszkus ženklus ant vei
do ir ant ranku. Szitie ženk
lai parodo žuliko drąsą ar 
nuveiktus darbus ar praleis
ta laika kalėjime.

Policijantai yra suėmė ke
letą szitu jaunu žuliku, kurie 
didžiuojasi savo drąsą ir sa
vo vagystėmis. Jie iszsidegi- 
na ant ranku ar ant veido 
tuos ženklus, kurie kitiems 
parodo kad tas ar tas žuli- 
kas priguli prie kurios tokiu

razbaininku gaujos, kad jis 
jau buvo kalėjime, ar kad 
jis kokiu ypatingu narsumu 
yra atsižymejes.

Tokiu “gengiu-ezaiku’’ ar 
gauju randasi ir kituose 
miestuose, kur tokie vyrukai 
didžiuojasi savo vagystėmis 
ar savo taip vadinamu nar
sumu. Jie tankiai tyežiai ap
daužo ir apmusza kitus mo
kinius ir reikalauja kad tie 
mokiniai jiems mokėtu po 
kiek kas sanvaite, jeigu ne
nori būti vėl apdaužyti.

DU MAINIERIAI
UŽMUSZTI

Didelis Akmuo Nukri
to Ant Ju Gaivu

WARD, W. VA. — Didelis 
akmuo atsiliuosavo ir nukrito 
nuo mainu lubu ir užmusze du 
mainieriu in Kelly Creek kom
panijos mainas, Mainieriai tuo 
laiku mainiesi sziptus ir už tai 
mažai mainieriu buvo toje vie
toje. Kitaip butu daug daugiau 
mainieriu žuvę szitoje nelai
mėje. Nors szeszi kiti mainie
riai buvo sužeisti. Bet sužeis
tieji pasveiks, nes laime jiems 
kad jie buvo tik mažai sužeisti.

Žuvusieji mainieriai buvo 
Mark Miller isz Ward miestelio 
ir Wayne Garretson isz Cedar 
Grove,

25,000 SOVIETU 
EROPLANU

Ali j antai GinkluoV

ja Vidur-Rytu
Krasztu

Komunistams Dipliomatams 
Ne Valia Iszvažiuoti Isz Was- 
hington, D. Minksztu Anglių 
Kasyklos Viena PoKitos Užsida
ro Pennsylvania oje; Iszdavikas 
‘Gold9 Kitus Intaria Ir Iszduoda 
------------------------------------—

galeje save iszsigelbeti ar kiti 
juos iszgelbeti, nes tas strytka
ris pavirto in baisu gaisra, prie 
kurio jokiu budu nebuvo gali
ma prisiartinti.

AMERIKOS
LAIVYNO JIEGOS

LAKUNAS ŽUVO

Naujas Kariszkas Ero- 
planas Sudužo

GUAM. — Amerikos Laivy
nas parode savo kariszkas jie- 
gas Pacifiko vandenyse, kai 
trisdeszimts trys Amerikos ka- 
riszki laivai pasirodė in Guam. 
Vice-Admirolas Arthur D. 
Struble visus szitu Amerikos 
kariszkus laivus komanduoja.

Czia buvo ir kariszki laivai 
ir laivai kurie veža kariszkus 
eroplanus, ir povandeniniai 
laivai, submarinai. Jie czia tik 
trumpai pasirodė ir paskui vėl 
iszsiskirste.

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Laivyno naujas kariszkas ir 
labai greitas “Jet” eroplanas 
nukrito netoli nuo Pamona. 
Lakūnas to eroplano žuvo. Lai
vyno atstovas sako kad tas 
eroplanas buvo vienas isz tu 
kurie pasikelia ir nusileidžia BADAUJANTIEJI 
ant kariszku laivu, bet dau
giau apie ta eroplana jis nepra- 
nesze. Nebuvo praneszta nei 
vardas to žuvusio lakūno.

Kariszka sargyba tuoj aus 
buvo paskirta apie ta vieta kur 
tas eroplanas nukrito kad nie
kas prie jo neprieitu.

Kitas tokis eroplanas nukri
to Gegužio (May) septyniolik
ta diena netoli nuo Somers 
Point, N. J. Komandorius Le
muel D. Cooke, trisdeszimts 
keturiu metu amžiaus lakūnas 
tame eroplane žuvo. Jis buvo 
isz Hernando, Mississippi. Jo 
eroplanas skrido apie kieturis 
szimtus myliu ant valandos kai 
jis nukrito.

------------c j-------- —
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MAINOS MIRSZTA 
MIESTELYJE 

SAGAMORE, 
PENNA.

LONDON, ANGLIJA. — Rusija jau 
yra perkėlus daugiau negu tris czvertis vi
su savo fabriku isz miestu in tolimus 
krasztus, už kainv, in laukus, kur jie bus 
daug saugesnėse vietose, jeigu karas iszkiltu.

Visai maža dalis Rusijos fabriku dabar 
Anglas Sir Richard Fairey,. jos mainu miesteli dabar per Į-ail(jasi tuose kiaSZ.tUOSe kurie yra arti Eu- 

’ " ’ savo namu langus ar nuo gon- . n
keliu, poreziu žiuri kai darbini-TOPOS. PliCSZ kai 3 GSU^iaU HC^ll piJSC 1\U- 
nkai ardo ju mainas, anglių ka- - fakrjku Į)UVO Vakarinėje RuSljoS pUSeje. 
syklas, kuriuose ju tėvai ir te- J
vu tėvai dirbo ir isz kuriu jie Sovietai vis daugiau ir daugiau savo fa- 

Per beveik penkios deszimts briku krausto in tolimus krasztus, kur butu 
labai sunku juos pasiekti kad ir su didžiau
siais eroplanais. Jie teipgi tuos fabrikus 
dabar arti vienas kito nestato, kad jeigu 
ir vienas butu sugriautas, kad kiti iszliktu.

LONDON, ANGLIJA. — 
Rusija su savo palydovais 
pavergtais krasztais gamina, 
stato nuo 25,000 iki 40,000 ka
riszku eroplanu kas metai. Szi-!
tas žinias pranesza Anglijos ni szimtai vyru, moterų ir vai- 
Lakunu virszininkas. , ku, in Sagamore, Pennsylvani-

ir

SAGAMORE, PA. —Asztuo-

eroplanu statytojas szitaip pa
sakė per iszkilmingas prakal
bas per Royal Aeronautical So
ciety iszkilmes.

Dauguma szitu eroplanu yra 
kariszki eroplanai, kurie yra pragyveno, 
lygus Amerikos B-29 oro tvir
toves kariszkiems eroplanams. me^u szito miestelio žmones 
Sovietai teipgi gamina ir stato pragyveno isz to_ juodo aukso 
greitus mažus eroplanus, ku
riuos mes vadiname pesztukais 
ir kurie yra rengiami ne tiek 
del užsipuolimo, kaip apsigy
nimo ir kitu didesniu eroplanu 
sustabdymui padangėse.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GINKLAI ARABAMS 
IR ŽYDAMS

Karaliszkas Kavalierius
NENORI MAISTO r

Kinietc, Komuniste Isz- 
bara Amerikos 

Imperializmą
SAN FRANCISCO, CALIF. 

— Mme. Sun Yat-sen, Kinie- 
cziu Komunistu paszelpos Ad
ministracijos Pirmininke, pik
tai iszbare ir iszkoliojo Ameri
kos tarptautinio radijo žinių 
skelbėjus, kaslink bado Kini
joje.

Naszle Kinijos Respublikos 
insteigejo sako kad Amerikos 
radijo skelbėjai meluoja kai jie 
sako kad ji kreipiasi in Ameri
ka, praszydama pagelbos ir 
maisto Kiniecziams. Ji sako 
kad Komunistai gelbsti žmones 
kiek tik jie gali. Ji teipgi sako

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. —
Amerika, Anglija ir Prancūzi
ja sutiko pristatyti kariszku 
ginklu Vidur-Rytu krasztams. 
Bet tie ginklai gali būti pavar- 
tuoti vien tik del apsigynimo, 
ne del kariavimo tarpu vienas 
kito.

AMERIKOS VALDŽIA SUVARŽYS 
KOMUNISTUS

FBI Ameri- 
už keliu die- 
kad Sovietu

Trisdeszimts vieno meto 
amžiaus Raib Ghali, politi
nis patarėjas Eigipto Kara
lienei Nazli, insimylejo in 
karalienes dukrele karalaite 
Fathia. Karaliene paskelbė 
jųdviejų sutuoktuves San 
Francisco mieste.

Pilkio U. S. Bonus

WASHINGTON, D. C. — 
kos Slapta Policija sako, kad 
nu bus iszleistas insakvrnas, 
Rusijos ir Rumunijos Dipliomatams ir ju
pagelbininkams bus uždrausta važinėti po 
Amerika be pavelinimo isz FBI Policijos.

Szitems Komunistams bus labai sunku 
gauti pavelinima iszvažiuoti, .Vaszingtono. 
Jiegu jie kada norės kur isz Vaszingtono 
iszvažiuoti, jie turės gauti pavelinima, tu
rės pasiaiszkinti ir pasisakyti kur ir kam

Tie krasztai gaus ginklu isz 
Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos kai jie prižadės kad tie 
ginklai nebus pavartuoti del 
užsipuolimo ant kurio kraszto, 
bet vien tik del apsigynimo. 
Jeigu kuris krasztas pradėtu 
rengtis in užsipuolimo kara, tai 
tas krasztas daugiau ginklu 
negautu.

Amerika, Anglija ir Prancū
zija dabar nori apginkluoti 
Arabus ir Žydus, kad jie butu
prisirengė priesz sovietu užsi-jie važiuoja, ir jie tada bus musu FBI Po- 
puolimą tuose krasztuose. Ži- «. .. .
noma, Amerika daugiausia tu OCijOS aSfCUtll SCkaiTH.

ginklu pristatys del Arabams Szjtokjs )ulsjstatvmas jszkj|0 iSZ Sovietu 
ir Žydams, nes Anglija su ''
Prancūzija tikisi sau gauti Rusijos ir Rumunijos suvaržymo musu Di- 
ginklu isz Amerikos. (Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
Keturios deszimts dvieju 

metu amžiaus Arthur Holiam 
in Grimsby, Anglijoje, prisipa- 
žinsta kad jis praszvilpe, pra
gėrė szeszios deszimts viena 
tūkstanti ir szeszis szimtus do
leriu, ir kad jis buvo girtas nuo 
194G metu. Jis tiek pinigu buvo 
gavės kai jo tėvas pasimirė ir 
jis paveldėjo ir paskui pardavė 
savo tėvo buczerne. Jis szitaip 
prisipažino kai teisėjas ji pa
smerkė ant keturiu menesiu 
kalėjimą už pavogimą dvieju 
deimantiniu žiedu. Jis sako 
kad jam pinigu pritruko ir kad 
jis vis nori gerti. 

' • • 1
Vaszingtono policijantai ga

vo raportą ir žinias kad vienas 
žmogus inkando savo szuni. 
Kai jie nuvažiavo patikrinti 
tas žinias, jie rado dvideszimts 
trijų metu amžiaus Sitwell 
Long bekandant savo szuniui 
in užpakalines kojas. Jis su 
piktumu policijantams pasakė 
kad tas szuva jam priguli ir jis 
gali su juonii daryti ka jis no
ri. Policijantai ji paėmė ir nu
vežė in ligonine del nesveiko 
proto ligoniu, kur Daktarai ji 
iszagzaminavuos.

- • • "
John Huhne, deszimts metu 

amžiaus vaikas stojo in laižy- 
bas su deszimts mergaicziu, pa
žiūrėti kas gali iszkepti geriau
si ir skaniausi pyraga, ir jis 
laimėjo pirma praiza. Jis gy
vena in Oakville, Ontario.

———————— , , 1 1"
New York mieste, trisde- 

szimts metu amžiaus Ralph 
Loomis susipesze su savo žmo
na. Supykęs jis trenke duris ir 
iszejo. Kai jis susitiko ant 
ulyczios jam visai nepažinsta- 
ma žmogų, jis jam reže per vei
dą, sumlsze nosi ir pajuodino 
jam antaki. Kai jis buvo pa
trauktas in teismą jis pasiaisz- 
kino kad kai jis susipesze su 
savo žmona, jis iszejo ant uly
czios ir savo pagieža iszliejo 
ant pirmutinio žmogaus kuri 
jis susitiko. Jis sako kad jis ne- 
iszdrysta muszti savo žmonele, 
ir už tai jis szita jam Visai ne
pažystama žmogų taip apdau
žė.

In Birmingham, Anglijoje 
ugniagesiai iszdave savo ra
portą kad jie per praėjusius 
metus pribuvo in 5,343 gaisrus, 
ir kad juos vienas žmogus pa- 
szauke per laiszka. Tas žmo
gus ugniagesiams pasiaiszkino 
kad jis pats maža gaisra savo 
namuose užiesino bet kad jis 
norėjo kad ugniagesiai pas ji 
užeitu ir patikrintu kad isz tik
ro buvo gaisras jo namuose, 
kad jis galėtu savo apdraudos 
kompanijai praneszti kad ug
niagesiai 'buvo mate ta gaisra.

■''' • • n
Caracas mieste, Venezueloje 

policijantai suėmė ir suareszta- 
vo ,dvideszimts tris žmones ir 
pas juos rado labai daug nau
jausios mados karįszku ginklu, 
laikrasztis Ultima Noticias 
pranesza. Tarp tu suaresztuo- 
tuju buvo ir Luis Bello, isz- 
tremto Prezidento Romulo Be
tancourt dede.

Tautu San jungos Sekreto
rius, Trygve Lie skris isz 
Szveicarijos in Maskva. Sovie
tai yra jam parūpinę savo ero- 
plana. Jis yra pasakęs kad jis 
ketina pasiszneketi su paežiu 
Stalinu, ir kad jis stengsis nors

kokia sutarti sudaryti tarp 
Rytu ir Vakaru. Mes atsimena
me kad Anglijos Chamberlai- 
nas su tokiu paežiu tikslu va
žiavo pas Hitlerį. Ir matote kas 
atsitiko.

Szeszi Lenkai, kurie dirbo 
Lenku Konsulate Frankfurte, 
Vokietijoje, pasitraukė ir atsi
sakė ir dabar praszo kad Ame
rika juos priimtu ir apsaugotu 
nuo Komunistu. Jie sako kad 
jie toliaus negali Komunistams 
tarnauti, nes tie Komunistai 
žudo ju brolius Lenkus.

Viennoje žmones iszspyre, 
iszvare deszimts Mayoru, kurie 
buvo Sovietu paskirti in augsz- 
tas vietas. Jie taip padare per 
rinkimus, nežiūrint to kad So
vietai tuos rinkimus labai ser
gėjo ir beveik po prievarta 
stengiesi žmones priversti 'bal
suoti už Sovietu paskirtus kan
didatus. Tai gal but didžiau
sias smūgis Sovietams Komu
nistams nuo karo pabaigos.

' • •

Vaszingtone keli Senatoriai 
yra paskelbė kad jie stengsis 
sumažinti tu pinigu suma, kuri 
yra dabar paskirta del Mar
shall© tvarkai Europoje. Gal 
jie tikisi kad jie su savo pra
kalbomis daugiau nuveiks ne
gu Vaszingtonas su pinigais.

Belgijos žmones sako kad I 
Karalius Leopoldas gali su- 
gryszti in ju kraszta ir kara
liauti per asztuoniolika dienu. 
Gal po tu asztuoniolikos dienu 
jie nuims nuo jo galvos jo ka
rūna ir paduos jam jo skrybė
lė.

Vienas aptiekorius in Ro
chester, Minnesota, savo drau
gams vis sakydavo kad Ameri- 
kiecziai yra tokios geros szir- 
dies ir tokios minksztos galvos 
žmones kad jie mielu noru duo
da ir aukoja, bet kokiam tiks
lui, niekados nei neklausdami 
kur ir kam tie j u paaukoti pi
nigai eina. Jis savo aptiekoje 
padėjo maža dėžutė ir virsz jos 
iszdrukavo didėlėmis litero
mis r“ Aukos Nežinomo Karei
vio Naszlei.” Per viena san- 
vaite jis surisko virsz dvide
szimts doleriu.

Pypkes Dūmai

Savo Jaunystėje
Savo jaunystėje
Prakeikiau Dieva, bet 
Jis manes nepaisė.
Ligoje asz vėl keiksmais 
Ta Dieva sveikinau, 
Bet jis buvo kurezias, 
Ir manes nepaisė.
Jis mane apleido.
Jis nepaisė ir man leido 
Muczytis ir verkt.
Asz nenorėjau smerkt 
Nei vieno draugo, bet 
Dabar, be Dievo ir 
Be tavęs man nieko nėr.

VžU Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranes"eme! Bizni be pinigt 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

■ "SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Yra Tas Kongresas?
Kiek Kongresmonas Uždirba?

Kiek Jam Kasztuoja?

(Tasa)

Bet gana apie jo algas ir isz- 
laidas. Pažiūrėkime dabar in 
Kongresmono darba ir gyveni
mą. Kongreso nario gyveni
mas invairus, bet jo darbas ne 
lengvas. Jis turi szimtus laisz- 
ku kas rytas perskaityti ir in 
juos atsakyti. Apart to, isz ry
to jis turi dalyvauti visokiose
komisijose ir mitinguose. Po 
pietų jis Kongreso ofisuose tu
ri sėdėti ir klausytis prakalbu, 
barniu, gineziu ir patarimu. 
Ar jis gal visa diena praleidžia 
belakstinedamas isz vieno val
džios ofiso in kito.

Žmones isz jo valstijos ar isz 
to kraszto jo valstijos, kuria jis 
atstovauja, kas dien in ji krei- 
pasi: Kad jiems jis parūpintu 
kontrakta isz valdžios; kad jis 
paaiszkintu kaip galima ap
skusti valdžia; kad naujas 
paczto namas butu pastatytas, 
kuriame ten mažame miestely
je; kad jis gautu darba kuriam 
ten draugo draugui.

Vienas Kongresmonas mums 
neseniai nusiskundė, kad del 
kiekvieno draugo kuriam jis 
darba parūpino, jis pasidarė 
sau du ar tris neprietelius.

Draugai, rėmėjai ir pažysta
mi kasdien atvažiuoja in Va- 
szingtona pas savo dranga, 
Kongresmona ar Senatorių. Ji 
tikisi ir net reikalauja kad jis 

Juos priimtu, pavąiszintu ir net 
palinksmintu.

Kai jis juos nusiveda in Kon
greso ar Senatos restauranta 
jie retai kada susipranta užsi
mokėti už savo pietus, nes visi 
mislina kad ežia viskas tam 
Kongresmonui yra už dyka. 
Jis turi isz savo kiszeniaus už
simokėti.

Ir paskui visokie parengi
mai, baliai, vakarienes, vaka- 
ruszkos, szokiai, prakalbos ir 
kiti vieszi pasirodinimai jo lai
ka baisiai užima. Visokios ko
misijos, komitetai ir kiti tokie 
parengimai yra kasdieninis at
sitikimas Vaszingtone.

Jis turi turėti kelis tuzinus 
siutu, fraku ir puikiausiau dra
bužiu. O jo žmonai tai jau rei
kia tiek tu suknelių, dresiu, 
kailiniu ir visokiu priedu, kad 
beveik visazjo alga eina tik sa
vo žmonele tinkamai aprėdyti.

Jis turi turėti nors kelis au
tomobilius. Ir szoferys, auto- 
mobiliaus draiverys beveik sta- 
cziai yra reikalingas.

Ir jis ežia negali pasirinkti, 
negali atsisakyti, nes jis savo 
žmones atstovauja ir negali 
jiems atsisakyti. Keli seni Se-j 
natoriai ir Kongresmenai sta-i 
ežiai atsisako ir niekur ne eina. 
Bet j u tik kokie trys ar keturi. 
Visi kiti nedrysta atsisakyti.

Kongresmenai turi pensijas, 
bet jie tas patys moka. Kon
gresmonas in savo Pensijos 
Fonda moka $750 ant metu.! 
Gauti ta pensija jis turi būti 
szeszios deszimts dvieju metu 
amžiaus, turi būti isztarnaves 
mažiausia szeszis metus Kon
grese ar Senate.

Kai jis jau del senatvės pasi-j 
traukia, jis pensijos gaus sulyg 
tiek, kiek jis in ta fondą buvo 
inmokejes. Jeigu jis iszbuvo 
Kongrese szeszis metus, jis ga
li gauti $1,875 pensijos in me-

tus; jeigu jis yra iszbuves tris- 
deszimts metu, jis gaus $9,375 
per metus.

Bet gauti szita pensija, Kon
gresmonas turi kovoti ir ka
riauti kad jis pasilaikytu savo 
vieta Kongrese, jis turi palai
kyti santykius su visais savo 
partijos ir savo žmonių vadais, 
jis turi patarnauti intakin- 
giems žmonėms, jis turi vi-
siems patarnauti ir visiems nu
silenkti kad jis savo ta vieta 
palaikytu.

Prilyginus prie Senatoriaus 
Pensijos, tai mainierys yra tik
ras ponas su savo pensija, kuri 
ji jam nieko nekasztuoja ir del 
kurios jis gali sau namie tupėti 
ir nieko nepaisinti.

Rinkimo vajaus iszlaidos ne
vienodos. Kongresmonui gali 
kasztuoti nuo keliu szimtu iki 
trisdeszimts tukstaneziu dole
riu. O Senatoriui tos iszlaidos 
gali būti net iki trijų szimtu 
tukstaneziu doleriu.

Tai reiszkia, Kongresmonas 
turi rinkti aukas, praszyti pa
ramos, daryti rinkliavas, ko- 
lektas, rinkti pinigus, ir pats 
skolintis, ar isz savo algos su- 
sitaupinti pinigu del rinkimu. 
Vienas Kongresmonas sako, 
kad jis puse savo algos iszlei- 
džia ant rinkimu.

Jie turi užlaikyti du namu; 
viena Vaszingtone, o antra to
je vietoje isz kur jis buvo isz-į 
rinktas. Jis turi tankiai va-; 
žiuoti namo, kad jo rėmėjai ne
sijaustu apleisti ar kad jis jau 
per puikus. Jam beda su savo 

, szeimynele. Jis turi parūpinti 
kad jo vaikai testu savo moks
lus tarp Vaszingtono ir jo na
mu isz kur jie pareina.

Nors nei vienas Kongresmo
nas ar Senatorius turteli nesu- 
sikrove isz savo algos, bet visi 
savo darba myli, nors visi
skundžiasi kad tas darbas sun
kus, visi jie per ateinanezius: 
rinkimus ir gražumu ir piktu
mu praszys kad mes juos vėl 
iszrinktume. —PABAIGA.

:: SUGRYŽIO ::
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Socialistu susirinkimai, ku
riuose reikdavo ir jam būti, isz 
paszaknu iszjudino senuosius 
insitikinimus.

— Tai ka, tarė svyruojan- 
cziam “veiteriui” szeiminin- 
kas. Tu gal ir dabar nenori ti
kėti, kad kunigai moka daryti 
juodu darbeliu. Sztai asz tau 
duosiu viena mokslo veikalą 
pasiskaityti.

Ir padavė jam knygele apie j 
“inkvizicija.” Vargszas Viii-' 
cas nežinojo, kiek melo telpa! 
tuose rasztuose, kiek vylingu! 
nuodu yra paslėpta po sklan
džiais tu knygų žodeliais. Tam
siu abejonių vėtros jaunuolio 
galvoj susigrūmė. Krūtinėj ro
dos visas pragaras sukilo. Gal
va eme svaigti. Tepalaiko vien 
motinos žodžiai., Ir pravirko 
duszia neramtiole. Netekes ra
mybes jis labiau eme narszy- 
tis po knygas!. Perskaitęs vie
nas, eme antras, treczias ir 1.1. 
Visaip tos knygos vadinosi, bet 
joms visoms 'butu tikes vienas 
vardas “Pirmyn in, netikėjimo
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vergija! ’ ’
Szilo musmiris, gražuolis ža- ’ 

vi jaunuezio grybautojo aki. Ir 
iszkalbingais žodeliais isz-! 
puoszti priesztikybiniu nuodu 
rasztai pradėjo masinti nepri
tyrusia Vinco szirdi. Senesnie
ji insitikinimai, stoję nelygiom 
, 1 • • - ikovon su asztriais prieszu uz-; 
metinejimais. pradėjo silpnėti. 
Pamažu jame eme dygti klestė
ti neapykanta visa to, kas “se
na,” kas seniau buvo brangu, 
szventa! Bet protarpiais jo du- 
szia la vėl grimzdavo in judoo r Lietuvos> Seiiai imrilU0 ir yin-' 
nusiminimo bangas nes nauja-'cas pasitenkinęs savo naujajai 
sai tižejimas nepatenkino jo tikyba. Jis dabar buvo visai! 
duszia. “apsiszvietės” žmogus. Nerei-

Isz tokio susigraužimo jis - |<ej0 į)įevo nes jįs nusilepke ; 
nekarta blaszkesi kai liūtas in prįe.iSZ kruvinąjį socializmą. At
sparius pagautas. Tamsus svai-jmeįe ir Evangelija, nes jam už- 
gulingi pagunda sukuruiai ji teko žiauriojo mokslo, kuri 
trauke viliojo in savaja globa, talpina “Spėka ir medžiaga.”! 
Dabar iszrodo bėgtu kuo to- Bažnyczia atstojo Socialistu! 
liausią, kad isz saves paties isz-, SUsirinkimai ir kareziama. Pa
trukti. Norėtu jis bent kur ki
tur apsigyventi, bet reikėjo su: 
padirbdintais dokumentais! 
czionai slapstytis nuo kareivi-! 
jos. Retkarcziais nusilindavo| 
in bažnyczia. Bet ir ežia jau vi-! 
sa jam iszrode baisu, niekinga. 
Visi kunigai jam buvo veid
mainiai, visos pamaldos, viena 
apgaule. Malda jau nustojo del 
jo savo raminanezios gales. 
Vienok “gerieji draugai” pri
taikė jam lengvesni nusirami
nimo būda. Ramybe jie pyle isz 
degtines stiklelio!

mokslus gi lengvai pavadavo 
bedieviu prakalbos. O pamy
nus po kojas žaliąsias rūteles, 
ir pats gyvenimas' daug sli
džiai! ėjo. Szaltasai materializ
mas ji iszliuosavo net nuo mei
les savo tėvu, savo kraszto! 
“Tamsuoliai” tėvai su savo 
“prietaringu” tikėjimu jam 
taip mokytam žmogui, .iszrode] 
dabar netik juokingi bet net at-: 
stumiantys. Apie juos, o ypacz; 
a])ie motina, jis nenorėjo ne, 
galvoti. Jau jis suprato, kad'
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Apsipranta nelaisvis pauksz- 
telis in narva pakliuvęs. Ir in- 
szelusios juriu bangos, su vešu-! 
lais pažaidė, nurimsta. Nuilsta 
ir duszia liūdesio verptuos nu
kamuota.

Paprastomis vėžėmis slenkąs 
gyvenimas teike. V. Šakaliniai 
vis daugiau ir daugiau priesz- 
tiky'hiniu nuodu iki galutinas 
persilaužimas nusvėrė bedievy
bės pusėn.

Senai jau partruko ginklu 
siena, skyrusi Amerika nuo

nuo tėvu ji skiria nevien pla
tus vandenynas, bet ir neper
žengiama insitikinimu bedug
ne.

— Et da geriau! Ramino 
save. Dabar nereikes man jais 
ne rūpintis. Ir taip jiems visa 
savo dali palikau — lyg nega
na. Juk mano tikrieji tėvai, 
beždžiones, arba gražiau tarus, 
visa žmonija. O broliai visi isz- 
sivystymos daviniai, su galvo
jo jisai gerdamas degtines. Mat 
jau jis buvo gerai iszmokes vi
sus sanžines sukylimus nmnal- 
szinti degtines stikleliu.

Bet sztai prasideda ir ne
lemtieji girtuokliavimo varžy
mai. Netrukus ir visiszkai už
drausta degtines prekyba. Ir 
Sakaliniui noroms nenoroms 
reikėjo pasijieszkoti kur kitur 
darbo ir vietos. Lyg tyczia ir 
darbai visur sumažėjo. Jam be
veik nieko nesusitaupius per 
kara dabar visai buvo bloga. 
Amžinai prakeikdamas visa 
kapitalistini pasauli, jis važi
nėjo isz vienos vietos in kita, 
jieszkodamas darbo. Isz pra
džių da norėjo iszsirinkti pel
ningesnį darba, o paskui ji,ęsz- 
kojo bile kokio. Su straikinin- 
kais kalbėdamas -jis “straika- 
vo” ir naudojosi ju kasa. Bet 
patylomis jieszkojo darbo il
gai butu net in ta pati iabrika 
ejes, jei tik butu ji priėmė.

— BUS DAUGIAU —
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SUGRYZIO
' vo vakare palei kelia, kuriuo

T . IT , w kadaise Vincuką iszlydejom, ir— Ir asz noriu! Ir asz! At-1 . . .
... , . .' , atsisėdus po gzakotaja vysz-sihepe Onute ir Antanukais sv-' . ....' [iria draug su vėjais vaitoja:

m , ,. .. . ■ . ' —Dievuleli, nejaugi ir jisTo ne balsuoti nereikejo, vi- ■ ;
... , , ... . 'T • butu kur nors karo lauke savosi sutikom! Intikom! Insisva- . »

. . - , , i I jauna galvele paguldęs? Gal jijoje rodos net medžiams szla- j . , • ,... . . . . i nelaidota varnai kur drasko,niant girdėjom kai namieje . ., . , . ii • i i O gal tik vargai rupesteliai busdūzgė tartoka, klege;o malu- .. . v 1
. T . . - . i ii sieron žemeles parbloszke.nas! Ir duszia džiaugės, ir szir-1 T. . .,. v . . XT , I — O Dieve! Sznabzdejodis verzes isz krutinės. Net sau-j v, , , ... . i laužydama rankas. Gal jo kapalute, rodos meiliau szvpsojos; .. . . . . /... . . , m.. . tik sziaurus vejai aprauda, tikir raicziojos žeme! lik dainuo-Į ....,. , . .. , dangaus paukszcziaiti, dainuoti. ; ° 5m . .. Vieszpatie! Per— Tetuk, ar galiu asz gar

siai nusikvatoti?

(Tasa)

aplanko, 
sunki man

naszta. Kad nors viena žodeli 
ar menka žinute asz gaueziau.

— Sziuksztu, tu iszdykeli! , . . J ..„ , ,. . . . v.., . • Ak, dabar ji sznntus myliuVėl Vokieczia mus užtiks! Kai . ... ...... , . ... i keliautu, per placziasias marespaskui iszvarys kur m Derina- j . . . . ...
nija, tai bus po tartoko ir ma-! 
luno! Juokaudamas ‘ grasino 
Juozui tėtis.

—- Žinoma, žinoma! Visi!
Kai drąsusis pavasarėlis su

laužo kietus žiemos ledus ir 
Iszliuosuoja žemele isz szalczio 
verguvės, lygiai ir laisves sau
lute, szypstelejus pro aptilusiu 
gniklu eilė§. Lietuvos padan
gėj pagimdė drąsesniu vilcziu 
Innesze naujos galybes in musu 
laisvas krutinės. i , , , . . ..., . .... i parblokszdama ja mirties pata-Bet kiek griuvėsiu, kiek ap- ' 
želusiu dirvosu da ilgai liudys 
apie pasaulini kara!.

Vienok žmones priespaudos 
grandis numėtė, kai atgijusios 
skruzdės szoko atgaivinti nu
alintu platus, naujinti iszde- 
gintas sodybas. Ir užvirė dar
bas. Subildėjo statomi trobe
siai. Linksmiau ganėsi sunykę 
gyvulėliai patekę in nunioko
tus laukus.

Tik stoka darbininku ir 
ypacz pinigu trukdyte trukde i fėles iszlieti> 
ataugi ma labiausiai suvargin
tu apylinkių. Todėl ne vienas 
vargu nukamuotas žmogelis;
. ... . . ... t - . Atgulė. Liga neapleido. Karsz-iszsnlgusionns akimis dairėsi _ ' . . .. , . . . v. . , 2 . tis greitai kilo. Ligoms kasdienm vakarus, laukdamas alpiau-; . . _ x. .

. .... . , į menkejo. Ko mes nedarėm, kuokiant taip reikalingos paszial- .. .. .... . .i negydem, o liga da labiau insi- 
POS. 1 • TT • v,. .AT. vr 1 1 r • x A v i I »ale.io- vos spėjo parvežti ku- Viena Nedeldieni tete links-) . ...... . ? , , .T. ... i nigeli, kai ligonis da labiau pa- mas parėjo namo. Jis girdėjo, . . 1. . . v .. . [blogo ir eme klajoti. Savo kle-kad vienas žmogelis jau gavo . ■ ..... ? . . • jonese tai lydėjo paskutini kar-isz Amerikos laiszka. Sako, ir;. ; . ta V incuką, szaukdama: “Su-pmigu tuoi gausias. Su dide-; .. ... v .f. . nv. r.. . ineli, tik neuznurszk Dievo irliausiu džiaugsmu sutikom tai . , .v. . XT . . . . . įgimtos pastoges.” Tai staigažinia. Netrukus iszgirdom, ° . . °. 1 .,.... . ... nuszvitusiu veidu graibė orą,kad ir daugiau panasziu laisz- 
ku pareina isz užjūrio. Kas 
sanvaite dabar mama siųsdavo 
viena vaiku pasitikti seniūną 
pareinant isz valscziaus ir pa
klausti bene neparnesza mums : 
laiszko isz “aukso szalies.” Bet 
jau menesis ir antras, sztai ir 
metai praslinko, o žinių kaip: 
nėra. Raszeni ir tetėnui kelis ;
laiszkus, bet veltui! Jau ir ma-i 
ma nustojo mus siuntinėti pas 
seniūną laiszko. Laiszka musu 
iszvajota, matuszes apraudota; 
su bent kokia žinele nuo myli- j 
mojo Vincelio.

— Et, bus apsivedęs kokia; 
kūtvėla ir neraszo. Bijo, kad 
pinigu nepraszytume! Protavo 
tete.

— Betgi, kad asz nors tiek 
žinoeziau. Juk jeigu jam taip 
gera, tesižinie. Žinant,, bent 
szirdi taip negeltu. O dabar ja 
lyg kas pusiau pleszia! Skun
dėsi mama.

Jau ilgiau motule vakarais, 
maldas su aszaromis maiszyda- į 
ma, tyliai dejuoja. Iszeis buda-i

i bristu plauktu,’ kad 'bent syki 
galėjus pamatyti savo mylima-Į 
ji sūneli! Ir tik paslaptingasaij 
miszkas jos raudas girdėjo, tik 
menuo, vienuolis jos aszaras 
skaitė. Ir rupeseziu iszbaltinta 
motutes galva vėl svirdavo 
prie rožancziaiis iki kol nuo
vargis ja visiszkai nugalėdavo. 
Ir ta dusza kuri perkentejo vi-

i sas karo sunkenybes, neperne- 
sze szio smūgio! Ir beszirde Ii- 
o’A o 61 apsiėmė būti tarpininke,

Mat buvo tamsi Rudens nak
tis. Audros lygiai kai per isz- 
leistuves siautė, kvatodamos 
isz nudraskytu belapiu szakiu. 
Szniokszte smarkus lietus. Ir 
nerimaudama Nova kriokė 
burnoje, liedamosi isz krantu. 
Mama, palaikia skara apsi
siautus, tylomis iszejo in vysz- 
niu soda savo numyletojon vie
tele. Dabar ji galėjo iki 
iszsiraudoti, patvinusias

Bet szaltis, ne brolis, 
perszlapo ir

valia
asza-

Visa
smarkiai nuszalo.

Tėvai Dalinsis

t
“NOVENA ”

Stebuklingo Medaliko ' 
Dievo Motinos Garbei, į 

per paczta 15 Cts.
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Loszike Ingrid Bergman 
ir Daktaras Peter Lindstrom 
teisme sutiko dalintis savo 
dukrele Pia. Kol loszike In
grid Bergman bus Europoje, 
dukrele Pia gyvens su savo 
tėvu Daktaru Lindstrom. 
Kai jos motina parvažiuos 
isz Europos, tai tėvai turės 
tos mažutes vakacija pasida
linti.

Ta loszike, Ingrid Berg
man, kaip žinote, pabėgo su 
Italijonu Roberto Roselini ir
su juo gyveno taip sau kol tyre ir su painiais “ vęiterio

uždaviniais. .Greitai jis savo ting Ponu. 78 puslapiu
szvelniu bildu ir apsukrumu j SAULĘ PUB. CO. Mahanoy City, p» Į in vieno Lietuvio laikoma

Ant vieno bobų konferencija 
nuvažiavau, 

Dideliam mieste daug 
naujienų iszgirdau, 

Apie moterėliu veikimus, 
Tikrai sakant begdiszkus.

Ne toli svetaines 
atsilankiau.

In viena ulyiziukia 
pataikiau, 

Bet ka iszgirdau, 
Tai bracia jau gana!

Apie kokia ta 
, ragana.
Norints gera ir 

tyku vyreli turi, 
Suvisai nedlboje 

ir ji nedažiuri, 
Su kitais vyrais 

vendravoja, 
Per isztisa diena 

ulavoja.
Su kitąis vyrais, 

Bile ne su musu tautos, 
Vyrai namie valgyt 

neturi, 
Ba gaspadine iii 

kitus žiuri.
Taigi, užsideda su 

vienu, 
Netolimu savo kaimynu, 
Per dienas autobyliauja, 

Medais žodeliais vadinasi.
Su kito vyro žmona 

ant stryto sutiko.
Sztai ir in beda 

patiko,

Moterėlei kumszcziu 
‘nepasigailėjo, 

Jeigu ragana pasitaisyt 
neprižadejo, 

Su kitais vyrais 
neužsidėtu, 

Nes in saviszki tik 
žiuretu.

O tu bobele nelaba, 
Ateis ant tavęs galas 

kada,
Su tokiais vyrais 

užsidėti,
Tik dirybes turi 

truputi turėti.
Ne verta tokia boba, 
Taip visi apylinkiai 

kaimynai sako, 
Nuo bausmes nepabėgsi,
In dangų nepasislėpsi, 

Su kocziolu pakocziosiu,
Ir visam publikui tavo 

darbelius iszduosiu!* * *
Skulkilo paviete, 
Viename mieste,

Terp bobelių kvailyste, 
Nekurios moterėles 

neapsimalszina, 
Pas kitus guzute gera.

Pakausziai užpilti, 
Grinczios neiszvalintos, 

Atsikela vėliai, 
O darbo naminio 

nemoka, 
Taigi, paliaukite jus 

guzutines rūteles, 
Mano suvytusios 

szirdeles, 
Nes gieda sau darote, 

Jeigu darbo savo 
nepadarote. 

Geriau szvaruma namie 
padarykite.

O tada bus visiems 
gerai, 

Ir paguodos jus vyrai.
Juk žinote jog 

neszvarumas,
Tai didele gieda.

Taigi, geriau apsimalszykite, 
Namie sedekite, 

Szeimyna dabokite.

džiūgaudama: “O, aniuoliukai, 
tai jus mane aplankėt. Sakykit 
ar neatėjo in dangų musu Vin
celis? Ar asz galiu ji pamaty
ti ? Ka ?! J us laiszka atnesząt 
nuo jo'?! Vaikeliai, greieziau, 
greieziau! Sztai laiszkas- nuo 
Vincuko! Skaitykit!

— Mamyte, motinėlė! Rau
dojom visi užsižibinę grabny- 
czia.

Ligonis sziek tiek prasiblai
vė ir. apsidairius pasznabždo
mis paklausė:

— Ar da negavot laiszko ?
— Da ne mamyte!
— Tuoj gausim! Stengėsi 

suraminti Onute.
Jos lupos sukrutėjo, lyg ka 

tai norėdamos tarti. Surimte- 
jusios akys meiliai žiurėjo in 
verkianeziu vaikeliu būreli. Da 
dvi brilijantines aszaros blyks
telėjo jos akyse. Ir daug iszken- 
tejusi dusza iszejo iii amžiny-

sune-

prasimusze in geresnes vietas. 
Liuoslaikiais atsidėjęs mokėsi 
iknglu kalbos ir lanke vakari
nius kursus. Laug jam padėjo 
ir vienas Lietuvis, kuris czia 
nuo seniau tarnavo. Tik su
prantama, jog už tai reikėjo 
smuklėje atsidėkoti. Ingimtas 
blaivumas ir taupumas ji kra
tyte kratė ntio “saliuno” duru. 
Bet gerojo patarėjo vereziamas 
jis pamažėl ženge per girtuok- 
lybes vartus.

Tik sztai jo ausis pasiekia
netikėta žinia apie kilusi kara' 
tarp Rusijos ir Vokietijos. ‘ 
Džiaugsmas, kad jis laimingai 
paspruko isz baisiojo karo na
gu, greitai susimaisze su liūde
siu del likusiųjų namiszkiu.

— Dieve! Sudejavo Vin
cas. Juk asz važiuodamas iszsi-'____  __ o___
vežiau paskutinius ju pinigus.! Vincas Šakalini 
Ir da iki sziol neprisirengiau' damas net reikalingus doku- 
pasiunsti savo

ros, kuriu nesuprato jo sziurk- 
sztus draugai da aiškiau jam 
primine gimtines sodžių. Bai-Į 
sus sapnai kas nakt kamavo jo 
prislėgta krutinę. Tai mate jis 
deganczius kaimus. Tai vaide
nosi nužudyti broliai. Tai vėl 
geroji motute tiese in ji savo 
rankas, praszydama sutaupytu 
pinigu ar duonos. O ne. antai ji 
liepsnose skėsta ir szaukai sū
neli, tik neužmirsz'k Dievo ir 
gimtos pastoges.”

Tik bažnyczioj atsidūręs, jis1 
karszta malda pasiguosdavo ir 
pa gydydavo sielvartaujanczia j 
szirdi. O neramios dienos slin-j 
ko viena paskui kita ir skendoj 
praeities 'bedugnėje. Kruvinoji 
karo audra vis nerimo. Iszgas-: 
tingoji karo szmekla tirsztaisi 
debesims apniaukė ir Anglijos 
padange,. Smarkiau subangavo 
niūrūs Atlantikas ir jo inaud- 
riutos vilnys neramiai plake in 
Amerikos krantus. Vesulinga- 
ja karo audra greitai nujautė 
ir Anglijos talkininke Kanada. 
Ne tik laikraštijoj, bet ir gat
vėse tik ir kalbama buvo apie 
kara. Su neramumu gaude sa- 
liuno tarnautojai kalbas mies
to turtuoliu ir szviesuomenes.

Viena diena Vincas tarnavo 
valgomojoj salėj pirmos klases. 
Prie vieno stalo jis nugirdo du 
augsztus valdininkus kalbant.

— Kaip žiuri Anglija in 
karo lauka?

— Gal but szia sanvaite sa
vo karėivija iszeis tirti Vokie
tijos jiegu! Pasznabždomis at
sake užklaustasis.

— Kaip?! Isz kurgi ji gaus 
užtenkamai kareivijos kad ga
lėtu rimtai kare pasirodyti?

— Na, o szitokie Kanados 
grenadieriai ka veiks? Tarė 
szisai matuodamas savo žvilgs
niu liemeningąjį Lietuvi.

— Ar asz gerai suprantau? 
Galvojo nubalęs tarnautojas. 
Nejaugi ir. ežia mane pasiektu 
karo verpetai?!

— O tu vėl užsižiopsojai! 
Bare ji pasigzaukes bosas.

— Asz netyczia.
— Be jokiu pasiteisinimu! 

Asz sakau tamstai paskutini 
karta: jei da syki tamsta klau
sysi svecziu kalbu, tucz tuojau 
busi praszalintas! Kas tai ma
te, kad jus visi sziomis dieno
mis -taip persimainet.

Baisaus inspudžio padare 
užvaizdus pastaba. Vienok ži
nia apie kara ji da labiau pri
slopino. Ant . rytojaus mieste'

Meilei Suoleliai

J I
g.

Los Angeles miesto virszi- 
ninkai dabar intaiso parkuo
se suolus tik dviems sėdėti ir 
burkuoti. Pirmiaus tokie 
suolai būdavo intaisyti kad 
keturi ar penki žmones galė
tu atsisėsti, bet dabar szitie 
mažesni suolai yra tik dviem 
sėdėti padaryti, kad kava
lierius galėtu saldžius nie
kus burkuoti ir niekas kitas 
neiszgirs, kaip tik jo szir- 
dies drauge.

•
— Kai žiuriu, tai tu visai 

da nesimatęs mokytu žmonių! 
Pala. Ateinanti Nedeldieni pas 

J mus bus Socialistu susirinki
mas ?

— Cicilistu?! Juk tai be-
I dievini!

— Tai kas! Bile tik iszmin- 
: tingesni už tavo mokslavyrius.

— Bet kad asz girdėjau, 
i kad vienas klebonas sake, jog 
i Cicilistai yra blogiausi žmones!
Norėjo atsispirti tarnas.

— Na, o sakyk, kad tu bu- 
: turn vagis ar kitoks prasikaltė
lis, ar tu nepyktam, kad koks 

j teisnigas žmogus imtu ir isz- 
i duotu visas tavo niekszybes?

liūną” už menka atlyginimą. 
Czia jam žadėjo padirbdinti ir 
atatinkamu dokumentu. Nuri
mo vargszas, tik neilgam. Pir
ma. szventadieni Vincas už
klausė szeimininko:

— Kažin kur eisim szian- 
dien bažnvezion? •/

— Cha-cha-cha! Ko jis už
simanė. Juk szriandien pas mus 
dabar pati darbymete! O antra 
vertus, tegul davatkos kunigu 
lankas laižo, mums tai nerei
kalinga. Ir “mokytas” saliu- 
ninkas eme aiszkinti apie “su
pelijusia” tikyba, kunigu suk
tybes. Pradėjo pasakoti kaip 
ilgaskverniai klerikalai nukan
kino Socialistą Koperniką, 
kaip kunigas Marksas iszrado 
mokslą ir t.t. Galutinai, jog 
kiekvienas mokytas žmogus 
sziandien jau netiki kunigu isz- 
mislams.

— Bet, kad asz girdėjau, 
nedrąsiai pasiprieszino Vincas. 
Man pasakojo, vienas -mokytas 
Lietuvoje, kad musu tikyba 
yra gera!

— Tai jis veidmainiavo! 
Pasiskubino užkirsti szeimi
ninke.

—■ O kiek mokslu buvo bai
gės tas tavo “mokslinczius?” 
Kamantinėjo smuklininkas.

Pasakojo, kad antros, ar

— Bet asz nevagiu tai ir 
nežinau! Norėjo iszsisukti Vin
cas nuo taip nemalonaus klau
symo.

— Asz nesakau, kad tu va
gis. Tik klausiu, ka darytum, 
jeigu vogtum?. Ar nekeiktum 
ant iszdavejo? Ka?!

— Tai, gal but.
— A matai! Insikiszo szei- 

mininke.
— Na ot! Lygiai elgiasi ir 

visi kunigai, klebonai, vysku
pai. Visi nuo mažiausio iki di
džiausiam !

— Tas tai jau neteisybe! 
Neiszkente Vincas. Juk asz 
pats macziau vyskupą dirma- 
vojant. Toks jis buvo geras, 
szventas.

— Mes tave pavarysimi kad 
tu taip žioplai szneki! Pyko 
szeimininke.

— Nesikarszcziuok! Rami
no ja vyras. Matai, kad jis da 
nepažysta tos ruszies žmonių. 
Palauk, asz jam kitąsyk geriau 
iszaiszkinsiu, kaip ju kiekvie
nas moka kraipyt savo veidus! 
Ir primėtės kelis keiksmo žo
delius, nuėjo pasitikti su alaus 
“pantemis” kelis Riejusius 
sveczius.

Nejauku pasidarė Vincui to
kioj instaigoj tarnauti. Norėtu 
isz'sikraustyti, bet isztiisztejes 
keszenius ir stoka reikalingu 
rasztu liepe da kęsti. Jis liko. 
Kasdien girdėdavo vis nauju 
užmetimu, griaujancziu tvirtas 
tikėjimo szaknis. Nuolatiniai

(Tasa Ant 2 puslapio)

Svarbus Praneszimas

pradėjo kalbėti apie kažkokius treczios klesos, da nedrąsiau
suaugusiuju vyru saraszus. kalbėjo Vincas. 
Grėsė mobilizacijos pavojus.
Daugelis gudresniųjų ateiviu tojo szeimininkasr 
skubėjo in Suvienytu Valsty- —• Ki-ki-ki-ki! 
bin ribas, 'bijodami, kad 
neisztremtu in

Cha-cha-cha! Nusikva-

' bes sritis jieszkoti savo 
lio!

— Mamyte, mamele! 
j maldos žodžiu girdėjosi
i valdomi apleistu naszlaicziu ■ 
I balsui. 1.i r

Tarp 
nesu-

sutaupytųjų mentus pamirszo. Todėl Suvie- 
skatiku! O jiems gal reikės ai- nytose Valstybėse atsidūręs, 
manuoti ligų ir vargo prispaus- jis net bijojo praszytis darbo 
tiems. Ir baisioji mirtis savo i kur didesniam fabrike, kad ji 
negailestingu dalgiu 
ne viena mylima szirdi!

Ir karezios vaikiszkos asza- Bejieszkodamas kur nuoszales-
—-----'i, .... „ nio darbo jis drebėdamas

Pritarė jo
• I.ir ju' žmona. Juk tai da pienburnis! j 

karo laukus. Turbūt, tu manei, kad antros 
Tokiu pabėgėliu tarpe buvo ir klases mokininkas, tai vistiek]
_____  ______ ls. Besiskubin-Į ka antros ruszies mokslininkas.

Devyni juokai ir gana!

LIETUVISZKAS

perskros! atgal neiszsiustu. O sziaip kur SAPNORIUS
rasti darbo jam buvo sunku.

Sztai jau puse metu praslin- j PasfekaityiIlO KnygdeS 
ko kai Vincas Šakalinis gyve
na Kanadoj. Teteno rupesniu 
jam pavyko gauti gera Vieta 
turtingame miesto saliune. Ne
jaukiai iszrode naujas tarnas 
keistoje savo uniformoje. Žino
ma, draugai Anglai isz to neuž- 
mirszdavo pasijuokti. Vienok 
po keleto skaudžiu pamoku gu
drus Lietuvis

isz 
baimes važinėjo isz miesto’ im 
miesteli ir pagaliais atsidūrė: 

Penkios Istorijos apie Burik® Chicagoje. Tiesa jis czia sutiko 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;! savo tautiecziu, bet ne kiek ne- 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko ■ mažesne tiesa ir tai, kad visur 
pasaka); Užliekos isz Senovės! jis susitikdavo su ingrisusiu 
Padavimu; Peary ant Žemgalio Į posakiu ‘ ‘ mums tokiu darbi- 
(Atminimas isz keliones in Le- ninku nereikia.” 
dinius Krasztus). 96 pus. . .25<

Trys Istorijos apie Irlanda jo. o jeigg da nesimato! Gre- 
priprato netik j arba Nekaltybe suspausta; Ro- Į siantis vergas dirstelėjo in ji 

prie vargingo darbo, bet apsi- bertas Velnias; Medėjus; Kaip! dar baisesnėmis akimis,

Kiszene jau diktai patuszte-

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai* 
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma 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., 

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

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

:: Tiktai 150 ::

Saule Publishing Company,.
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

negu
Kuzma Skrįpkorius liko Tur j mobilizacija. Staiga su dide- 

. 2(ty Į liais maldavimais jis insiprasze 
sa-

gavo “divorsa” nuo savo 
vyro. _____

i Pirkie
i U. S. Bonus

SKAITYKITE "SAULE” ;



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus

Vi

S/lVlNCČ

Žinios Vietines

valanda popieti.! Ashland li- 
gonbute. Velionis gimęs Rusi
joje, atvyko in Shenadoryje 
o po tam persikraustė in Maha- 
nojuje. Paskutini karta dirbo 
Maple Hill kasyklose kaipo 
tim.be r hionas. Paliko savo pa- 
czia Teofilą (Kataliniute); tris 
sunns: Leo, Jurgi ir Joną, taip
gi duktere Jean, ir keturios 
anūkus. Laidotuves i n vyko 
Panedelyje, su apiegomis Szv. 
Juozapo ’bažnyczioje 9 valanda 
ryte ir palaidotas in parapijos 
kapines.

Veiliavos

— Subatoj, 3:40 valanda 
popietu, “Laisves Varpas” 
(Liberty Bell) buvo rodoma 
mieste, kad žmones raginti 
pirkti Amerikos Bonus. Vajus 
prasidėjo Gegužio (May) 15 d., 
jr tesis iki Liepos (July) 4 d. 
Obalsis szitoVajaus yra: “Tau- 
pink del Savo Nepriklauso
mybes ! ’ ’

Utaiiiinke Amerikos 
Szvente: Papuoszimo Kareiviu 
Kapu; Memorial - Decoration 
Diena.

— Szia sanvaite czvertis 
meto; pasninkas: Seredoj, Pet- 
nyczioj ir Sukatoj.

—- Kasyklos mokėjo savo 
darbininkams pereita sanvaite.

— Daug žmonių szvecziuo- 
jasi mieste papuoszti kapus sa
vo mylimųjų,

—- Utarninke taipgi pripuo
la : 1431 metuose Joan d’Arc, 
Joana isz Are miesto, vėliau 
paskelbta szventa, buvo ant 
laužo sudeginta, už tai, kad ji 
nesutiko su bažnyczios vyriau
sybe ir tai vyriausybei insaky- 
dino ka jai Pats Dievas buvo 
pasakęs. Taipgi ta diena: 1416 
m., Jeronimas isz Pragos, drau
gas Jono Huss’o buvo ant lau
žo sudegintas del savo insitiki- 
riimu kaslink tikėjimo; 1937m., 
Plieno darbininkai per strai- 
kas susikirto su policijantais 
Chicagoje, szesziolika darbi
ninku buvo nuszauta; 1537 m., 
Lietuvoje pradėjo skelbti Mar
tino Liuterio mokslas ar tikę ji- 

„ mas.
— Skautai turėjo savo isz- 

važiavima per tris dienas ant 
East End Parko mieste, perei
ta sanvaite.

— Kasyklos nedirbo Utar- 
ninka, isz priežasties Amerikos 
Szvente.

— Pana Teofilia Boczkaus- 
kiute, isz Philadelphia, Pa., 
lankosi pas savo motinelia, 
ponia S. Boczkauskiene ant W. 
Mahanoy uly.

— Seredoj pripuola Szv. 
Petronėlės ir Szv. Aneles. Taip
gi pasninkas. Ir ta diena: 1889 
metuose baisus tvanas Johns
town miesto, Pennsylvanijoje, 
du tukstaneziai ir du szimtai 
žmonių žuvo; 1942 m., Anglijos 
Karo Sztabas pasiuntė tūks
tanti viena szimta ir trisde- 
szimts didžiausiu eroplanu, 
bomberiu ant Cologne miesto 
Vokietijoje, buvo taip nutai- 
kinta kad vienas bomberis, 
kariszkas eroplanas su savo 
sprogstaneziomis bombomis 
pribuvo virsz to miesto kas 
szeszios sekundos arba de- 
szimts eroplanu kas minuta, 
Anglai ant to miesto iszpyle 
net tris tukstanezius tonu 
sprogstaneziu bombų ir atker- 
szino Vokiecziams; 1425 m., 
Lietuviai pergalėjo Gudus Ho- 
melyje.

— Sirgdamas per kėlės 
sanvaites, gerai žinomas buvęs 
senas angliakasis, Feliksas Va- 
lasziunas, nuo 636 W. South 
uly., pasimirė Ketverge, 4:35

Diena - Flag Day” pripuola 
Birželio (June) 14-ta. diena.

— Ketverge pripuola pir
ma diena Birželio (June), me- 
nesis pa.szvenstas ant garbes 
Saldž. Jėzaus Szirdies. Taipgi 
menesis Rožių, kuriame dau
giausia atsibuna vineziavoniu; 
Birželio Menulio atmainos: 
Delczia, 7 diena; Jaunutis, 15 
d., Prieszpilnis, 22 d., Pilnatis, 
29 d., ir ta diena: 1792 metuose 
Kentucky valstija buvo priim
ta in Suvienytu Valstijų San- 
junga; taipgi Szv. Kaprasio.

— Laisnus del apsivedimo 
iszeme, panele Jean Simoniute 
isz Girardville ir Jurgis P. Sut- 
kieviezius, Minersville.

Indiana, Pa. — Susikirtimas 
ir nesusipratimas už praprasta 
laika uždare kelias augliu ka
syklas, mainas apie Indiana 
miesteli. Apie puistreczio tufcs- 
tanezio mainieriu dabar nedir
ba ir straikuoja.. Mainos ku
rios buvo priverstos užsidaryti 
del saitu straiku yra Rochester 
ir Pittsburgh Coal kompanijos.

DAUGIAU
ISZDAVIKU

linezius iszdavikus.
Kai Harry Gold buvo FBI 

Policijos suimtas, jis viena la
bai didele ir sau baisiai kenks
minga klaida padare. Jis už
sigynė kad jis kada nors buvo 
buvęs vakarinėje Amerikos pu
sėje. FBI Policija jam kaip 
ant delno priparode kad ji ge
rai žino visas dienas kada jis 
buvo New Meksikoje.

Tuo paežiu kartu, kiti FBI 
Policijos agentai Anglijoje pa
rode mokslincziaus Gold pa
veikslus Daktarui Fuchs, ku
ris tuojaus prisipažino kad 
mokslinezius Gold buvo tas, 
kuriam jis buvo tiek daug slap
tu žinių ir rasztu perdavęs del 
Sovietu Rusijos.

Kai FBI Policija jau szitiek 
žinių turėjo, vienas FBI agen
tas nusiskubino in Saldžiausios 
Szirdies kliosztoriu, kur Teisė
jas McGranery buvo su prakal
bomis, ir ji nusivežė in teismo 
ofisus, kad tas iszdavikas 
Harry Gold butu tuojaus paim
tas ir teismo pasmerktas.

Po tam mokslinezius Gold 
buvo nugabentas in Moyamen- 
sing kalėjimą ir szimtas tuks- 
taneziu doleriu kaucijos buvo 
jam paskirta.

Vaszingtone laikrasztininkai 
sako kad mokslinezius Gold 
buvo Sovietu pasamdytas per 
Jacob Golos, 1940 metuose. 
Szitas Jacob Golos buvo Sovie
tu sznipu vadas ir virszininkas 
kol jis pasimirė, 1943 metais.

Londono slapta policija, 
Scotland Yard sako kad Dak
taras Fuchs yra taip nusiminęs 
ir taip nusivylęs kad jis sako 
jis pasirengęs viską pasakyti 
ka tik jis žino apie Komunistus 
ir apie Sovietu sznipus ir Ame- 
rikieczius iszdavikus.

Trijų Tautu Mokslin- 
eziai Bus Intarti; Fuchs 
Londone, Gold Ameri

koje Invelia Kitus
PHILADELPHIA, PA. — 

Kongreso Atomines Jiegos 
Komisija pranesza, kad už ke
liu dienu keli kiti tokie moks- 
lincziai kaip Harry Gold bus 
suimti ir suaresztuoti.

Kai trisdeszimts devynių 
metu amžiaus mokslinezius 
Harry Gold buvo slaptos FBI 
policijos suimtas, tai dabar bus 
labai lengva ir jo draugus su
rasti in suimti.

Isz Vaszingtono ateina ži
nios kad FBI policija buvo pa
siuntus daug paveikslu szito 
mokslinezio Harry Gold in 
Londoną kur jie buvo Daktarui 
Fuchs parodyti. Kai Daktaras 
Fuchs pamate tuos paveikslus 
jis tikrai jau žinojo kad Ameri
kos FBI policija nesigiria ir 
baiku nekreszia bet kad ji daug 
daugiau žino negu jis iki sziol 
mislino. Jis dabar pats ima 
szneketi ir papasakoti apie sa
vo draugus ir kitus sznipus ir 
iszdavikus.

Isz Londono ateina žinios 
kad Daktaras Fuchs dabar pa
sirengęs viską papasakoti ir 
policijai daug žinių praneszti.

Isz Ottawa, Kanados, ateina 
žinios kad kai Daktaras Alan 
Nunn May buvo suaresztuotas, 
pas ji buvo surasti maža kny
gute su szimtu szeszios de- 
szimts trimis Amerikiecziu 
vardais ir pusantro szimto Ka
nados piliecziu vardais, ir pen
kiais Anglijos piliecziu var
dais. Vienas isz tu vardu buvo 
Daktaro Fuchs.

Dabar galima tikrai tikėtis, 
kad už dienos, kitos iszgirsime 
ir apie kelis kitus tokius moks-

BADAUJANTIEJI
NENORI MAISTO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

MAINOS MIRSZTA 
MIESTELYJE 

SAGAMORE, 
PENNA.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Loszikc Isztekejo Szaulys — Petras, Cambrid
ge, Mass.

Skruzdys — Vincas, Gard-

Szmidtas — Ernstas, Stase, 
Liuda. Petras, Vita-Zuzana, iii 
S. Boston, Mass.
Szpoke vieži lis—- Antanas, Sche
nectady, N. Y.

Staszkeviczius — Viktorija, 
ir Vladas, Yonkers, N. Y.

Szkema—Kazys, Elena, V ik- 
toras, Detriot, Mieli.

Sinkiene—Vanda, S. Boston 
Mass.

Stan is — Viktoras, Petronė
le ir Viktoras. Yonkers, N. Y.

Steponaitis—-Juozas, Brook-

žeme. O dabar darbininkai 
jau tas mainas ardo, iszima ge
leži ir plieną, rieles, pumpas ir 
maszinas. Už keliu sanvaieziu 
szitos j u mainos bus tik gili 
juodo vandenio skyle.

Žmones szitame miestelyje 
dar negali suprasti ežia atsiti
ko?

Kai straikos užsibaigė du 
menesiai atgal visi mainieriai 
džiaugiesi ir dirbo szeszias die
nas ant sanvaites. Viskas vėl 
buvo gerai. Bet už sanvaite 
jie jau vėl dirbo tik dvi dienas 
ant sanvaites, o už menesio jie 
jau visai darbo neturėjo. Da
bar ne tik darbo neturi, bet ir 
vietos kur dirbti neturi.

Kas atsitižo szitame mažame 
Sagamore miestelyje atsitiks ir 
kituose tokiuose miesteliuose, 
kur žmones isz anglių kasyklų 
pragyvena? Pramones ir ka
syklų žinovai sako, kad “szia 
vasara pusantro szimto tuks- 
taneziu mainieriu neturės dar
bo! ” Tai reiszkia, beveik puse 
visu tu mainieriu kurie kasa 
minksztas anglis. Kai kur mai
nieriai tik per vasara neturės 
darbo, bet kitose vietose užsi
dariusios mainos jau niekados 
neatsidarys!

Sagamose miestelio mainie
riai dirbo mainose, kuriose bu
vo labai brangu anglis iszkasti. 
Czia vis pyle, lodavo anglis in 
karus su kastuvais, su ranko
mis, czia mainierys iszkasdavo 
apie keturis tar penkis tonus 
anglių ant dienos. Kur var
iuojama daugiau maszinu, mai
nierys iszkasa septynis tonus 
anglių ant dienos. Del tos 
preižasties buvo per brangu isz 
szitos mainos anglis kasti.

Apart to dar kita priežastis 
yra kad geležinkeliai reikalau
ja daugiau už iszvežimą tu ang
lių. Dar kita priežastis yra kad 
aliejus, elektra ir gazas yra vis 
daugiau ir daugiau variuoja
mas vietoje anglių Aliejus 
yra dabar partraukiamas isz 
svetimu krasztu ir parduoda
mas net pigiau negu anglys.

Anglių po žeme yra gana del 
daug szimtu metu, aliejaus 
daug mažiau randasi.

Kai kitas karas iszkils 
reikes tiek anglių kiek 
mainieriai gales iszkasti,
užsidariusios mainos jau nebe- 
atsidarys.

Tame mažame Sagamore 
Į miestelyje du szimtai septynios 
, deszimts mainieriu neteko dar- 

vnMTTNTIQTTIQ' b0‘ ISZ jU tik asztuoni rado SaU 
KviVlUINlo 1 Uo darbus kitus. Visi kiti gauna 

bedarbes pensija, bet ta pensi
ja juos iszlaikys tik per dvide- 
szimts keturias sanvaites. 
kas po tam?

Cloverdale miestelis ne 
toliausia nuo Sagamore, 
nai dirba penki szimtai mainie
riu, bet tenai nei vieno kito 
mainierio nesamdo ir vargiai 
kada samdys.

Aiszkus dalykas, kad czia 
reikia kokio nors iszaiszkinimo 
reikia czia kas nors pataisyti, 
bet ka ir kaip, tai klausimai in 
kuriuos mes nemokame ir ne
galime atsakyti.

po

Hollywood mieste, loszike 
Joan Caulfield isztekejo už 
Frank Ross, kuris rengia ir 
ruoszia krutamuosius pa
veikslus. Jiedu ežia linksmai

priima sveczius Ponu Ar
mand Deutsch namuose, kur 
buvo jiemdviem iszkelta ve- 
seile.

□ in o

Naujas Lietuviu Transportas
BOSTON, MASS. —Gegužio, 

(May) 26-ta diena, laivu “Ge
neral Blatchford” in Bostoną 
atvyko szie Lietuviai Tremti
niai :

Ancereviczius — Vladas ir 
Koste, in Brockton, Mass.

Araszkeviczius — Kotryna,
Brooklnyn 22, N. Y.

Arbaiziauskas1 — Stasys
Pittsburgh, Pa.
Avižonis — Jonas, Gene ir Irę- ir Ramute, Detroit. Mich.
na, Philadelphia, Pa. Nainys ■■— Bronius, Brone ir

Babrickas —Leonas, Boyers- Laima, Brooklyn, N, Y. 
town, Pa.

Bagdonaviczius —Vincas, in Vytautais
Lynn, Mass.

Balcziuniene
Detroit, Mich.

Bolapetravicziiis —
Pittsburgh 4, Pa.

kad ji niekados nesikreips in 
Amerika pagelbos ir paszelpos, 
nes Amerika nori Kinieczius 
valdyti ir pavergti. \

Szitokis prasitarimas visai 
suprantamas isz tokios bobos, 
kuri yra parsidavus Komunis-: 
tams. Jai dabar nerupi savo 
kraszto žmones, kurie tukstan- 
cziais kasdien badu mirszta. Ji \ 
to bado negali užsiginti, 
visas svietas žino kas 
Kinijoje, bet ji nenori 
kos pagelbos ar musu 
pos, nes Komunistai ir
nizmas jai labiau rupi negu sa
vo kraszto badaujantieji žmo
nes.

nes 
darosi 

Ameri- 
paszel- 
Komu-

Vaiczkus — Juozas, Kearny, 
N. Y.

Vaiszvile — Elze ir Jane, 
Trenton, N. J.

Valiukas — Kazys, Spring
field, Ohio.

Vencius — Antanas, Lydija, 
Uloną ir Aldona, Croydon. Pa.

Žibutis—Jonas, Brone, Pra
nas ir Zofija, Cicero, III.
Žyzas — Vytautas, Hartford, 
Conn.

—B ALF’o Imigracijos Koni.
Viso pagal byliu tu diena jau 

19,017 Lietuviai atvyko in Su
vienytu Amerikos Valstybes.

Cleveland, Ohio.
Melys — Ona, Adolfas. Ido-| 

li.ja ir Aleksas, Long Branch,

— Mileris—Elena ir Algir
das, Brooklyn, N. Y.

Miliūnas — Vytautas, Cam-j 
den, Ind.

Minialgiene — Ona, South I
in‘ Boston, Mass.

' Misiūnas — Albertas, Elena,

vėl 
visi 
bet

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiam!v 
:: Reikalam* ::

Nalivaika — Juozas, Marija, 
, Algimantas, Gintau-I 

i tas, Michalina, Pittsburgh, Pa.J 
Liuda, in! Naureckas — Povilas ir Ona! i

Worcester. Mass.
Aleksas, Obytockyj — Aerese, New 

i Brunswick, N. J.
Belickas—Juozas. Brooklyn,

Boguszas — Czeslovas, Wa- [ 
terbury, Conn.

Bubinas — Kazimieras, Jer-

AMERIKOS VAL
DŽIA SUVARŽYS 

t

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Budginas — Ida, Edvardas, 
Leonas, Gerda, ir Augustas, in 
South Boston, Mass.

Czepulis — Bronius, Rozali
ja, Algirdas ir Darija, Phila
delphia 49. Pa.

Deveikis — Teofilis, Detroit
26, Mich.

Draugunaitis — Vincas, |Ur- 
szule ir Vincas, Phila., Pa.

Gricių kas — Vladas, South 
Boston, Mass.

Grimo vas — Liudvikas, iii 
Detroit 9, Mich.

Gvozdžius — Antanina, My
kolas, Jonas ir Kalnynas Pe
tras. Westport, N. Y.

Jakubceviczius — Meczys, j ><*<»<*<*^<*<*<*<*<*<*<*<*<*<*<»<**;**?*;^^*^*VV
Valerija ir Olimpija, 'Cleveland v < w — w — ■* <° JOHN KOVALJankauskas — Stasys, Salo- 1 1 V
meja ir Tatvydas, Brooklyn, ... KVIETKININKAS ...

Kvietkii Del Visokiu
Pareikalavimu Už Žemiausias

Prekes

y s, DetroitOmilijonas
Midi.

Paszkonis—Augustinas, Cle
veland, Ohio.

Pauliukaitis — Vincas, Bar
bara, Olga ir Gediminas, Part, 
Maine.

Petkauskas — Balys, Phila
delphia, Pa.

Pleczkaitis — Antanas. Mo
nika ir Danute, Cleveland, O.

Poderys — Bernardas, Jani
na, Žygimantas, Giedre, Wood
haven,.N. Y.

Racziukaitis — Algimantas, 
Brooklyn, N. Y.

* Rakauskas Albertas, Ana
stazija, Vida, Silva ir Danute. 
Rensselser, Ind.

Sakalauskas — Ona, Edwar- 
das ir Marija, E. Chicago, Ind.

»3B WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 7b 

MAHANOY CITY, PENNA

"DIP-LESS”
WRITING SETS 

by

Choose The Right Point 
f°r 

The Way You Write
No. 5556

No. 5668

Pc. 5550

«■

i

Can't Leak - Won’t B lood
Writes 300 words 
without dipping

Saule, Mahanoy City, Pa.

pliomatu ir Atstovu ju krasz- 
tuose. Amerika dabar duos 
tiems Sovietams ir Komunis
tams paragauti savo pyrago.

Anglija ir Prancūzija rengia
si panasziai tiems Sovietams 
ir Komunistams atkerszinti.

Mums iszrodo, kad ežia ne 
tiek kersztas kaip gera ir pa
tartina apsauga ir reikalingas 
apsižiurejimas. Jeigu musu 
Dipliomatams nevalia tuose 
krasztuose laisvai keliauti, tai 
kuomi j u Dipliomatai geresni 
musu krasztes?!

Už szitoki nusistatymą, mes 
nieko kito kito neturime kaip 
tik pagyrimo musu FBI slaptai 
policijai. “Taip reikėjo jau se-! 
niai padaryti!”

O

per
Te-

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Jonaitis — Antanas, West-j 
field, Mass.

Kazlas—Antanas, Gary, Ind.
Krauczenka—Aleksas, Hart

ford 6, Conn.
Kubilius — Jonas. Elena ir 

Algis, Pittsburgh 12, Pa.
Lankelis — Feliksas, South 

Boston, Mass.
Laurinaviczius—Irena, Vik-! 

toras, Yonkers, N. Y.
Lindesis — Karolis, Water-1 

viliet, N. Y.
Maladauskas — Juozas, in

Telefonas 764

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

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.


