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DOLERIU DEL 
KAREIVIU MOKSLO

WASHINGTON, D. C. — 
Sėredoj, kai bus paskutine die
na kareiviams stoti in mokslą, 
musu valdžia užbaigs baisiai 
dideli ir svarbu užsimojimą 
mokslo srytyje.

Per pastaruosius septynis 
metus asstuoni milijonai buvu-, 
siu kareiviu pasinaudojo val
džios nusistatymu parūpinti 
jiems mokslą už dyka! Szitie 
buvusieji kareiviai mokyklose 
kolegijose ir universitetuose 
leasztavo valdžiai net $14,000,- 
000,000.00.
- Tik vien už mokslą valdžia 
yra iszmokejus $3,500,000,000. 
Bet tie kareiviai gavo ne tik
savo mokslą, bet ir užlaikyma •- 
isz valdžios.
- Abelnaj imant tas valdžios

Pirma Tokia Garbe

1

MILIJONIERIAMS
GALAS!

Pirma syki nuo Ispanijos- 
Amerikos karo iki dabar, 
Amerikos armija yra sutei
kus Kongreso Garbes ženklą 
del narsumo Juodukui. Ame
rikos szita augszcziausia 
garbe teko kareiviui Wil
liam Thompson, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Juodu

kui isz New York miesto. Jis 
žuvo ant karo lauko Korėjo
je, kai jis kelia pastojo Ko
munistams pats vienas, kad 
jo draugai suspėtu pasi
traukti. Jo motina, Mary 
Henderson, palenkus galva, 
skaito ka laikraszcziai raszo 
apie jos sūneli.

Derybos Karo 
Užbaigimo Eina 

Labai Prastai
LONDON, ANGLIJA. — 

Isz Kaesong miesto derybų del 
paliaubų, Komunistai daro sa
vo propaganda. Jie dvejais bu
dais dabar isznaudoja tas de
rybas.

Komunistai dabar kaltina 
mus kaipo užpuolikus, kurie 
dabar yra sumuszti ir praszo- 
si susimylejimo ir pakajaus. 
Antras j u propagandos būdas 
yra parodyti visam svietui kad 
Komunistai nori ir praszo tai
kos, bet kad Amerika nesutin-

Į ką.
Ypatingai Azijoje veda pro

paganda, kad Amerikos mili- 
■ jonieriai dabar jau silpnėja, 
kad Korėjos karas taip nualino 
Amerika, kad ji dabar nori pa
sitraukti ir praszosi taikos.

Komunistai sako kad Ameri
kos milijonieriai mislino kad 

i jie gales visai pigiai visa Korė
ja užkariauti, bet Komunistai 
jiems parode!

Tie Komunistai dabar sako

Per Septynis Metus, Asztuoni 
Milijonai Buvusiu Kareiviu Ga
vo Mokslą Už Dyka; Korėjos Ko
munistai Sako, Amerikos Milijo
nieriai Dabar Silpnėja; Admiro
las F. Sherman Pasimirė Italijoje

- razbaininkas gali visas ketu-
__________ ___ __ .___ rias bausmes atlikti tuo paežiu 

užsimokėjimas buvo pasekmin- RAZBAININKAS sykiu. Reiszkia, jeigu tas man
dagus razbaininkas mandagiai kad visi j u draugai dabar ma- 
pasie^s kalėjime tai jis bus to kaip Komunistai drąsiai sto- 
mandagiai paleistas už dvide- ja už savo draugus ir už laisve, 
szimts menesiu.

Teisėjo minkszta szirdis vi- 
siszkai pasileido, kai jam buvo 
priminta kad sžtai tas Mickey 
Cohen sunkiai dirbo, prakaita
vo žudydamas, vogdamas kitus džia visoms Azijos tautoms da- 

Senatorius Estes Kefauver kuldamas, kol nabagas prasi-

MANDAGUS

LOS ANGELES, CALIF. — 
Gal ne visi taip labai gerbia 
razbaininkus, vagis ir žmogžu
džius, kaip tas Teisėjas Benja
min Harrison, Los Angeles

gas, nors ne visur tie pinigai 
buvo tinkamai ar teisingai var- Į 
tuojami.

• Isz pradžios buvo numanyta 
tik tiems duoti proga mokintis,! 
kurie buvo priversti nutraukti
savo mokslus ir stoti in vaiska. mieste. Ir aeziu Dievui kad no 
Bet paskui ta byla buvo taip visi musu teisėjai tokie malo- 
praplatinta, kad kiekvienas nūs tokiems razbaininkams. 
kareiyis galėjo net keturis me
tus mokslo už dyka gauti isz szita bagota valkata Mickey musze in milijonierių eiles, 
valdžios. Cohen yra pavadinęs “Niekam------------------------

Sulyg szitos bylos, vetera- Nevertas Nenaudėlis.“ 
nai gavo savo mokslą už dyka 
ir nuo septynios deszimts pen
kių ligi szimto dvideszimts ant 
menesio del užlaikymo.

Bet Teisėjas Benjamin Har
rison, kuris buvo priverstas 
nuteisti ta pati Mickey Cohen, 
pridėjo savo pastaba kad Mic-

Mirė

GRAŽIAI
PASIPINIGAVO

Apsuko Du Kunigu Ir 
Kitus Žmones; Gavo 

Užverti Milijono

' TEL AVIV, IZRAELIUS. — Jordano 
Karalius Abdullah buvo ana vakara nužu
dytas in Omar, sename Jeruzalės mieste, 
kur randasi jo tėvo kapas.

Jo nužudytojas, Mustafa Shukra, dvi
deszimts vieno meto amžiaus kriauezius 
buvo ant tos vietos nužudytas.

Kariszka valdžia buvo paskelbta visame 
Jeruzalės kraszte, kuria valdo Arabai.

Ir Jordano rubežiai buvo uždaryti.
Eina gandai, kad Karalius Abdullah bu

vo nužudytas, už tai, kad jis buvo iszti- 
kimas Anglijos draugas ir stengėsi suvie
nyti Arabus su Anglais. Jis norėjo su
daryti taikos sutarti tarp Arabu ir Anglu.

Amerikos laikrasztininkais raszo, kad 
Karalius Abdullah buvo nuszautas savo sos
tinėje kai jis ėjo in savo bažnytuže pasi
melsti. Bažnytuže in kuria Karalius Ab
dullah ėjo yra viena isz tu ant kurios anot 

karei Mahometonu* pats Mahometonas buvo sto
ver vejes. Ir ta vieta yra jiems szventa.

Ta bažnytuže buvo paskirta Omarui, ku- 
vle. ris pats buvo toje vietoje nužudytas vieno , 

vergo. Karaliaus Abdullah nužudinimas bu
tas. Dvi slauges buvo sužeistos, ir Azija dabar skelbia ir net j‘šzitokis"'iįle’VO tik Viena ISZ daug tokiu priparodinimU, 

. sziszkas Komunistu pasielgi- A b j neapkenczia Anglu jr AllglijoS 
mas baisiai nepatinka. 1 & & J

Kai Amerikiecziai pribuvo Valdžios.
Ta vieta, ant kurios jis buvo nužudy- 

savo "ginkluotu kareiviu. Pas’tas, yra viena isz szvencziausiu visiems 
kui, kai musu laikrasztininkai 
važiavo in ta vieta, jiems kelias 
buvo pastotas ir jiems buvo isz? Lebanon kraszto buvo 
uždrausta dalyvauti tose de
rybose.

Generolas Ridgway, netekes toje.
(Tasa Ant 4 Puslapio) |

kad ir priesz ta milijonierių 
Amerika, kad Komunistai nie
ko nesibijo ir neturi sau ly
gaus.

Kinijos Komunistiszka val-

VIESULOS, GRIAUS
MAS IR ŽAIBAI

bar sako kad Kiniecziai pana- 
sziai užstos, bet kuri kraszta 
jeigu Amerikiecziai užpultu.

Tokia propaganda mums gal 
iszrodytu prasta ar net ir juo
kinga, bet baisiai daug žmo
nių in tai tiki.

Henri P. Petain

priueju savu pasuaua aau au.au- PHILADELPHIA, PA. — 
key Cohen yra “labai malonus Baisios viesulos padare daug

Philadelphijoje irir mandagus žmogus.“ iszkados
Jis yra tokis mandagus ir New Jersey miestuose, 

malonus žmogus, kad jis ma
žiausia viena žmogų nužudė ir szturmus, du buvo žaibo už- 
daug kitu apdaužė, apmusze. muszti netoli nuo Camden 
Ir nežiūrint koks jis mandagus miesto, New Jersey, treezias 
to Teisėjo akyse, Policijos vir- užsimusze Conshohocken, Phi- 
szininkas Parker yra Senato 
Komisijai pasakęs kad tas Mic
key Cohen yra bemokslis ir pa
vojingas bagoezius.

Yra žmonių kurie tikrai myli 
szita razbaininka Mickey

NEGALI AR NENORI 
SUSITARTI

Trys žmones žuvo per tuos

Co- 
yra. 
To
ko-

WASHINGTON, D. C. —
Samuel D. Mason, gal gudriau
sias isz visu sukeziu Vaszing- 
tone, prisipažino kad jis kelis hen. Jis pats teisme taip
žmones apsuko ant keliu szim- pasakęs, kai jis Senatoriui 
tu tukstaneziu doleriu. bey stengiesi pasiaiszkinti,

Senato Komisijos nariai ne- del tiek daug žmonių jam mie- 
ga’ejo triyoti juokais, kai jis ju noru sutinka paskolinti tuk- 
pradejo pasakoti kaip jis vede ------ -3-1 —--
savo bizni'ir kaip jis taip lipsž- 
niai apsuko tiek žmonių.

Jis turi vieha medine koja, 
kurioje jis nesziodavosi savo 
pinigus.

ladelphijoje, kai jis nupuolė 
nuo slidaus stogo.

Elektros ir telefono kompa
nijos daug nuostoliu nukentė
jo, kai dratai buvo nutraukti ir 
stulpai nulaužti.

Vejas isznesze daug langu 
isz namu ir isz sztoru.

Žaibas trenkė in kamina munistu dabar isznaudojamos 
Presbyterian ligonines. Slau- del savotiszkos propagandos, 
giu namo stogas buvo nuriesz- Komunistai po visa Kinija

KORĖJA. — Komunistai isz•* 
pat pradžios stato tokius pa
reikalavimus, ant kuriu mes 
negalime sutikti ir nesutiksi
me.

Net ir pati gamat, rodos, 
trukdo tu derybų eiga. Per ke
lias dienas taip lijo, kad nebu
vo galima važiuoti in Kaesong viams staeziai pikta ir koktu 
miestą kur tuos derybos yra 
vedamos.

Visos szitos derybos yra Ko-

lie D’Yen, Prancija. — Bu
vęs Prancijos Marshalas 
Henri Phillipe Petain, 95 
metu amžiaus, žinomas kai
po Prancijos iszdavikas, ku
ris sirgo ilga laika, pasimirė 
Nedėlioję,

žūva ant karo lauko.
Ati szitos propagandos 

mums ne in sveikata, nes daug 
žmonių in tai tiki.

Musu karininkams ir

stanezius doleriu.
Bet mes nei jo nei tokiu kaip 

jis nemylime ir nenorime, kus pleke ir daug iszkados pa- 
Mums tik tiek gaila, kad jis ne dare ūkininkams.
ilgai tupės kalėjime. Tas miela- Daug automobiliu buvo ap- 
szirdingas Teisėjas, kurio pro- J

dabar derintis kaip kokie 
gai.

Komunistai kaip kokie 
lingi nugalėtojai, paskyrė 
ta, laika ir būda tu pasitarimu. 
Amerikiecziams karininkams

Po lietaus stambi krusza lau- paveikslus rodo, kaip Ameri
kiecziai, pailsę, apdriskę, isz- 
sigande, eina pas Komunistus, 
neszdamiesi su savimi baltas

sempta°. Baisiai daug medžiu vieliavas, kaip kokie sumuszti, in jiems paskirta vieta, Komu- 
Bohdan Katamay, isz Phila- tas. kibą, minksztesnis .už jo buvo iszrauta ar nulaužta. Ko- nugalėti vergai. nis ai -uvo pns a e onai c aug

delphijos buvo pasiskolinės pi
nigu isz bankos ir buvo iszsi- 
emes morgieziu ant savo namu 
ir paskui net $36,000 buvo pa
davęs szitam sukeziui, kuris 
jam beveik pati dangų buvo 
prižadėjęs.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

minkszta szirdi, nuteisė ta ma- Ii prekybiniai laivai Philadel- Komunistai Europoje kito- 
lonu mulki ant penkių metu in phi jos uoste buvo labai apdau- kia propaganda dabar sklei- 
kalejima, keturis sykius už ke- žyti. 
turis atskirus prasikaltimus. Y"

džia. Jie statosi kaip “Taikos 
Kiek isz viso iszkados buvo Mylėtojai,“ ir jie parodo kaip 

Tai rodos reiksztu kad bausme padaryta dar negalima paša- Generolas Ridgway, del kokiu 
yra ant dvideszimts metu. Bet kyti.
visai ne. Tas malonus teisėjas
nusprendė kad tas mandagus Pirkie U. S. Bonus Sziandien! niekiu dar daugiau kareiviu

ten menkniekiu, trukdo pasita
rimus, ir kaip del to jo menk-

Arabams. Buvęs Premjeras Riad Es-Solh 
su masziniais 

karabinais nugalabintas toje paezioje vie- 
Buves Prem. Riad EsSolh buvo isz- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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AMERIKOS
SVETIMA POLITIKA

Sovietai jau buvo insidrasi- 
ne ir nesibijojo' szimtus tuks
tancziu kareiviu apgyventi 
vienoje vietoje. Bet dabar, kai 
jie iszgirdo apie tas naujas ato
mines bombas, kurias Amerika 
yra pagaminus, jie jau ima 
savo kariuomenes skirstyti, ir 
tik mažai paskiria in viena vie
ta.

Su 283 Paveikslais

Republikonai ir Demokratai 
dabar pyksta ant Prezidento 
Trumano, už tai kad jis insake. 
szelpti tuos krasztus, kurie dar 
vis parduoda kariszkus gink
lus Sovietu Rusijai ir jos ver
gams.

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ' 
Iszaiszkma sapna ir kas ! 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,

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

Vienas tu septynių pasmerk
tu Naciu, karo prasikaltėliu, 
sako kad tu Naciu pasmerki
mas yra baisus smūgis Ameri- 
kos-Vokietijos draugiszkumui. 
Taip, gal baisesnio nebuvo nuo 
to laiko kada Hitleriu gala ga
vo!

Kai darbininkai pasielgia kaip 
kokie žvierys, tai jau laikas 
jiems ragus aplaužyti.

Tie kurie yra arti Trumano 
dabar deda trisdeszimts dole
riu priesz viena, kad Trumanas 
stos in Prezidento rinkimus at- 
einaneziais metais.

Mainieriu bosas, John L. Le- 
wisas dabar stengiasi inlysti in 
Automobiliu darbininku unija, 
kurios bosas yra Walter Reu
ther.

Du buvę kaliniai, paleisti isz 
kalėjimo turėjo szimta septy
nios deszimts devynis dolerius 
ir trisdeszimts devynis centus. 
Jiedu gavo trijų milijonu do
leriu kontraktą isz valdžios. 
Jiedu buvo iszrokave kad per 
pirmus metus jiedu sau užsi
dirbs szimta trisdeszimts de
vynis tukstanezius doleriu.

Tai kur geras biznis! Bet kur 
musu valdžios protas ? Kas pri
žiūri tokius kontraktus ii* to
kias paskolas? Teisingi biznie
riai nei cento isz tokiu kon
traktu negauna, o keli sukcziai 
pasipiniguoja.

Amerikos Darbininku Fede
racija dabar iszdalina žemlapi, 
kuriame parodoma szimtas 
septynios deszimts penkios vie
tos, kur randasi Sovietu vergu 
darbo vietos.

Philadeliphijoje Teisėjas Ad
rian Bonnelly paklausė vieno 
intarto žmogelio, kodėl jis ne- 
pasisamde advokatu ji apginti 
teisme.

“Asz neturiu isz ko,” atsake 
intartasis.

‘ ‘ Na, gerai, ’ ’ atsake teisėjas, 
tai asz 'busiu tavo advokatas ir 
tave stengsiuos apginti.

IszĮdauses intarto žmogaus 
jis jam trumpai atsake, “Gaila 
man kad nepasiseke man tave 
apginti, asz dabar turiu tave 
nuteisti, nubausti.”

Mainieriu unijos ir mainu 
kompanijos visomis galiomis 
stengiasi intikinti Senatorius 
kad nereikia tiek daug pecziu 
ir iiržinu, kurie vartuoja aliejų, 
ir kad butu investas instaty- .4 ■
mas priversti visus naudoti 
anglis. Bet mainieriu unijos 
painirszta kad žmones ne grei
tai pamirsz visas tas straikas, 
kada buvo sunku anglių pirk
tis. Ir už tai dabar vis daugiau 
ir daugiau žmonių ima vartuo
ti aliejų.

/Karininkai, kurie per Antra 
Pasaulini Kara taksu nemokė
jo, dabar gauna ne taip jau ma
lonus laiszkus isz Amerikos Iž
do, kuris reikalauja kad jie tas 
taksas dabar užsimokėtu.

Devyniolikos metu amžiaus 
vyrukas Frank Kenney apsiže- 
nijo su . asztuoniolikos metu 
Marilyn Ary, Decatur mieste, 
Indiana valstijoje. Jis jai szliu- 
bini žiedą nupirko su palszyvu 
czekiu, už vedybų paliudinima, 
laisnes jis užmokėjo su palszy- 
vu czekiu, jis Kunigužiui, kuris 
juodu apženijo atsilygino su 
palszyvu czekiu, ir paskui pa
sivogė automobiliu vesztis sa
vo jauna nuotaka ant povestu
vines keliones. Dabar jis tupi 
kalėjime, o jo nuotaku reika
lauja divorso.

Naujas Amerikos laivas “SS 
United States” gali veszti ke
turiolika tukstancziu kareiviu 
deszimts tukstancziu myliu be 
Jokio sustojimo.

Vienas sztorninkas szitoki 
pagarsinimą indejo in vietini 
laikraszti: “Kam jums eiti kur 
kitur, kad jus nusuktu; ateiki
te pas mane. ’ ’

Bartinderiu unija dabar da
ro, renka fondą szimto tukstan
cziu doleriu, kad jie galėtu pa- 
sisamdyti geriausius advoka
tus, kurie jiems pareikalaus 
l>enkiu dienu darbo in san vai
te.

Pypkes Durnai

Memphis mieste Tennessee 
valstijoje, straikuojantieji dar
bininkai isz piktumu apvertė 
viena automobiliu ir užmusze 
viena darbininke. Jie gali tei
sintis kaip jie nori, 'bet jie yra 
žmogžudžiai ir gana. Czia nė
ra klausinio kieno teisybe tose 
straikose, tie straikuojantieji 
darbininkai yra verti mirties 
'bausmes. Tos unijos vadai da
bar nosis pakorė vaiksztineja.

Vargdienėlis
r .•’f» a‘"

Sunku vargdienėliui.
f. . /

Kad ne tur nameliu.
Kad praszyt tur maisto, 
Nuo geru žmonelių. 
Ryta atsikėlęs 
Su szviesa sauleles, 
Jis per kaimus eina, 
Lyg ramios akteles.

NEW YORK., — Piliecziui 
svetimoje szalyje — ir kartais 
musu piliecziams ezionai Ame
rikos svetima politika atrodo 
neaiszki ir nepastovi. Tiek 
daug apsvarstinejima apie tai, 
kad žmogui sunku susigaudy ti.

Bet laikas nuo laiko, dalykai 
iszsiaiszkina.

Anferikiecziai žino,’ kad gin- 
cziai, kurie juos suskaldė nėra 
taip svarbus kaip bendri nu- 
veikimai, kurie juos sujungia.

Sekdami kalbas szios tautos 
vadu, Amerikiecziai turėjo 
progos pasvarstyti musu sveti
mos politikos užrasza, Atsi
minkime ta užrasza, kada ra- 
szome savo draugams ir gimi
nėms in užsienyj.

Kokie yra svarbiausi punk
tai musu Svetimos Politikos?

Mes invairiais budais su
stabdėme Sovietu užpuolimą ir 
užpuolimos grėsmė kur tik pa
sirodė. 1' Graikijoj ir Turkijoj sustab
dome užpuolimą su militarine 
pagelba.

Prancūzijoj ir Turkijoj mes ; 
kenkeme Sovietu pasikėsini- ■ 
mus ekonomine pagelba, kuri 
sustiprino szias szalis ir padėjo 
jiems atsilaikyti nuo Komu
nizmo.

Vokietijoj pasekmingai pra- 
vedem stebėtina “air lift.”

Galutinai, Korėjoj mes su
stabdėme užpuolimą sujungda
mi savo jiegas su Jung. Tautu 
jiegoms, ir dalyvaudami karo 
laukuose.

Badai pasikeitė, ‘bet tikslas 
tas pats. Ir tikslas yra sulaiky
ti tiraniszka imperializmą ku
ris grasino sunaikinti žmonių 
Laisves ir Viltis.

Paežiu laiku, Amerika stip
riai veike iiivykdiuti saiijunga 
tarpe Atlantiko tautu, insteig- 
ti Europos armija ir apsaugoti 
Vakaru Europa nuo invazijos.*

Gal nepatogu raszyti tuos 
aiszkius ir tikrus atsitikimus 
laiszkuose draugams iv gimi
nėms už Geležines Uždangos, 
bet viena svarbu dalyka gali
me pabrėžti.

“Amerikos Politika,” laisz- 
ku raszytojas galėtu pabrėžti, 
“nėra politika vienos partijos 
arba vienos grupes tautoje. Ji 
sudarinta ir paremta, abieju 
partijų. Nepaisant kaip mes 
nesutinkame del iszgalimu, 
mes susijungė svarbiems tiks
lams. Szis tikslo vieningumas 
yra musu stiprumas. Mes Ame
rikiecziai neseniai buvome su
sijaudinę apie a Įleidimą Gene
rolo MacArthuro. Pasiliko 
daug nesutikimo ir piktumo. 
Bet klystume iszguldyma tuos 
nesutikimus kaip nevieningu
mą. Galima būti skirtumu del 
svarbus klausiniu, bet mes visi 
susijungė musu pasiaukojimu 
laisvei ir musu pasiryžimu ja 
užlaikyti. Musu ir musu val
džios tikslas yra pastovi pa
sauline taika. Jeigu karas ateis 
jis ras Amerikos žmones susi
jungusius.”

Ar laiszku rasszytojas nega
lėtu apie tai raszyti savo drau
gams ir giminėms Euroipoje? 
Tas jiems paaiszkintu, kad ne
paisant nesutikimu ir apszne- 
kimu Amerikiecziai yra stip
riai sujungti žmones. — C.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Adomaviczius, Jonas ir Vin

cas, isz Vievio vi., Traku a|p., 
Vievininku km.
• Ąndruszkeviczius, Kazimie
ras, isz Czižiku km., Ūdrijos 
vi., Alytaus ap., ar jo szeimyna.

Bocziulis, (Bacziulis), Jonas 
ir jo dvi seserys isz Starkoniu 
vienk., Kupreliszkiu par., Bir
žų ap.

Bruczinskis, Antanas, Juo
zapas ir Liudvikas isz Szeriku 
kkm., Szilales vi., Tauragės ap.

Gedgaudaite (G o d g o w d) 
Gertrūda, duktė Stanislovo 
Gedgaudo, isz Rygos.

Gedgaudas, (Gedgaudai) gi
mines Marijos Sausdravienes- 
Gedgaudaites, kuri kilusi isz 
Sedos, Mažeikiu ap.

Jaluvecki, grižes Amerikon 
drauge su Szaburiaite-Milmmi- 
tuvna, Zofija isz Užusalių (bu
vus Aleksandrovska Sloboda) 
k., Jonavos vi., Kauno ap.

Juszkevicziute-Kaczka, Ane
le isz Krekenavos par., Panevė
žio ap.

Kazlauskas, Vladas sūnūs 
Edwardo Kazlausko ir Emili
jos Kuprytes'-Kazlauskienes, 
praszo gimines atsiliepti.

Milmuntuvna - Szabunaite, 
Zofija, isz Užusalių (buv. Alek- 
sandrovs'ka Sloboda) k., Jona
vos vi., Kauno ap.

Palkauskas, gimines Marijai 
Gedgaudaitei - Sausdravienei, 
kilusi isz Sedos, Mažeikiu ap.

Prialgauskas, gimines Mari
jai Gedgaudai tei-Sausdravie- 
nei, kilusiai isz Sedos, Mažei
kiu ap.

R ab a s za u s k a s, Bronislovas, 
isz Siesiku m., Ukmergės ap.

Radeckis, Juozas nuo Skriau
džiu, Marijampolės aip.

Raksztelis, Edmundas.
Szabunaite - Milmuntuvna

Zofija, isz Užusalių (buv. 
Aleksandrovaka Sloboda) km., 
Jonavos vi., Kauno ap.

Szipaila, Jurgis ir Szipailai- 
te Salomaja isz Viltrakių km., 
Žvirgždaicziu v., Szakiu ap.

Stangenbergas, Leopoldas ir 
sesuo Stangenbergaite, Emili
ja, isz Marijampolės.

Svaraviczius (Svaravicziai) 
gimines Marijos Gedgaudaites- 
Sausdravienes, kuri kilusi isz 
Sedos, Mažeikiu ap.

Tmnosas,
Babru km., 
ap.

Vabuolas,

Du Draugai

Paintorius, maliavotojas 
Maurice Throgmorton, po 
kairei prisimena kai Leite
nantas Generolas Wedeme- 
yer ir jis buvo vaiske sykiu. 
Generolas Wedemeyer, po 
deszinei, tada buvo Leite
nantas, o Throgmorton buvo 
Saržentas. Jie ilgai pasiszne- 
kejo ir prisiminė dienas, ma
loniai praleistas armijoje.

Baisus Padėjimas
Juozas — Ka tu Mikuti, 

jau pamėtai savo dinsta? 
Juk buvai už berną pas vai
tą Barzduosią?

Mikutis — Teip, bet nega
lėjau inlaikyt tokio maisto.

Juozas — Kaip tai? Ar 
dainėj o už daug?

Mikuti — Ba matai, pir
miausia pastipo versziukas 
tai turėjome ji suvalgyt.

Juozas — Po velniu su to
kiu valgiu!

Mikutis — Da to ne gana. 
Po tam pastipo kiaule, ap- 
sudino, iszrukino ir ta turė
jo suvalgyt.

Juozas — Po velniu su to
kiu gaspadorium!

Mikutis — Ant galo 
diena numirė mocziute, 
tinos vaitienes.

Juozukas — O Jezuli! 
ir taja apsudino?

Mikutis — Ana va! Nebu
vau kvailas laukti! Kaip tik 
boba iszleido paskutini kva
pą, tuojaus isz ten pabėgau, 
tegul patys suėda velione!

ana
mo-

Ar

KATALOGAS 
KNYGŲ

Aleksandras, isz 
Veisėju v., Seinų

iszTamoszius, 
Veisėju parap., Seinų ap

Vaikenas isz Pažemiszkiu 
km., Dužszto vi., Szvenczione- 
liu ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

— Lietuvos Vycziu dvide- 
szimts penktoji kuopa, Cleve- 
lande, vadovaujama, darbsz- 
taus ir energingo Jurgio Bra
zio, nemano atostogauti per va
sara, bet jau dabar rengiasi 
prie rudens darbo, kada jie ti
kisi suuvaidinti “Karolio Te
ta.” Vaidinimui vadovauja J. 
Sadauskas ir mergaitėms G. 
Tamusziene.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

— Duok ne už tai kad rei
kia duoti, bet už tai kad tu my
li duoti — kaip gele visiems 
duoda savo groži ir kvepalą.

PLATINKIT “SAULE“

Kristupą; Juokingi szposelei; R; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Kaip traukt giliukingai Einiki Apie 100 puslapiu35c.
ir kiti szposeliai, 20c. No. 166—Apie Simus MaL

NoA16—Istorija lape Siera- kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
ta. Puikus apraszymas. 119 Vargszo; Geras Medėjus. 20c. 
puslapiu, 20c. No.172—Apie Duktė Mariu;

No.119—Keturios istorijos, Sr.uolis Isz Lietuvos. 68 pusią- 
apie Gražia Haremo Nevalnin- piu, 20c. - , ;
ke; Luoszis; Viena- Motina; No.173—Apie Talmudo Pa- 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
20c. . davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.120—Dvi istorijos apie No.175—Kuczios Žemaites; 
Valukas isz girios; Ant nemu- Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
no. 58 pus., 20c. v ' dare Anglis; Kaimiecziu Aima-

No.123—Septynios istorijos: navymai; Eiles; Kokis Budais. 
Stebuklingas perkaląs; Sida- Apgavikai Apgauna Žmonis; 
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; Paveikslai. 20c.
Apie Čigonus; 45 pus., 20c. No.176—A-Be-Cela, Pradžia

§0.127—Trys istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25č.
Duktė Pustyniu; Peleniutė;
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val-
dimieras; Bedali; 44 pus., 20cI No.178—Tikrausias Kabalas

No.129—Keturios istorijos: arba atidengimas Paslapcziu 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; Ateites su pagelba Kazyrom. 
Keliautojai in Szventa Žeme;Į25c.
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie Į 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c. '

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku,
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap-

Kitokios Knygos

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriniinaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

N o. 103—V a i d e 1 o t a, ap y sak a t • • .isz pirmutines puses szinitme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis' 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Tėipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galvaTžud:žiai; Ražan- 
czius iszgelbsti.nuo smert; Szv.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
| del Iszmokejimo Pinigu Ligo

niams. 35c. ,■ ■
lSOVe—Kvitu K n y g u t e 

Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu aut Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal-
Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Pa-
Pa- 
25c. 
Mu-

varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.l 97—Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, 
gal senoviszko buda,JL5c., 
gal nauja būda, No. 197Uj, 

No.198—Gromata arba
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is* 
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczioriybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži-
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, na žydą. Jo kelione po svietą 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te- Įr Rudymasi apie Jezu Kristų, 
va Zokoninka Bernadina. 61 pu]<įus apraszymas. 20c. 
puslapiu, 20c. No.202—Novena, Stebuklin-

No.145 Apie Velniszkasl Q LieVo Motinos
Malūnas Kaip Studentas Lo- j5c>
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste- Nt>.2o3_Knygule, Tretinm- 
buklinga Puodą, Dainele. « tiu gerapbiezkas Offieium. 15e 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis- . . , .
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. Ka,P
62 puslapiu, 20c.x Užsisakant knygas isz

No.148—Apie Joną ir Alena, szio Katalogo, reikia paminėti 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c tik numeri knygos. Pinigus 

No.150—Apie Duktė Akine- siuskite per Pacztino Moni-Or- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, deri, Express ar Bankino Mo- 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa- ni-Orderi, o jeigu norite pini- 
slapti. 61 puslapiu, 20c. gaiš siusti, tai reikia Užregis- 

Nb.151—Apie Vaitas Szvil- truoti laiszka su pinigais.
pikas, Pas Merga, Gražios Nepamirškite dadeti
Akys, Painas, Vaigdiems o jeszIultuIta prisiun-
uukas Karalium, 62 pus., 20c. kasztu

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus- Visi Moni-Orderiai ir Pini- 
lapiu, 20c. »aU ° vi®* laiszkai “visada

No.153—Apie Gailuti, Du turi būti siusti vien tik ant 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus- ssio adreso:
lapių, 20c. SAULE PUBLISHING CO;,

No.155—Szakinis Nedoras MahanOy city> Pa>) . v. S. A.
Žydas, Du Draugai. 136 pusią- ':
piu, 35c. >4.)4.*>4.><.M-4-*»*-4-**>4-***4******

No. 158—A p i e Kapitonas i L. TR ASK AUSKASj
Stormiield Danguje; Pabege- J ~ *
le; Kas’gi Isztyre; Prigautas * LIETUVISZKAS 5 
Vagis. 60 puslapiu, 20c. * GRABORIUS į

No.l60-Apie Po Laikui; {Laidoja Kimus Numirėliu. 5 
Per Neatsarguma iii Balta t Pasamdo Automobilius Delį
Vergija; Pūšiaugavenis; Viesz-jį Laidotuvių, Kriksztyniu * 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; ★ „ Vestuvių Ir Kitokiems 5
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

Reikalams
★ 53S WEST CENTRE STREET 

Telefonas Nr. 78
*

★ MAHANOY CITY, PENNA. J 
M*************************
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Apysaka Isz Praeites
(Tasa)

O kad budu nebuvau pana-
L ,. t Y’ ’ ,' szus iri mano dranga, ta visa 

naktele persėdėjau mislinda- 
mas apie ateiti. Tukstanczius 
iszmetinejimu dariau mano 
valnamysteje budo jog ne rupi 
liausi atrast kokio naudingo 
užsiėmimo, o: da praleisdinejau 
ant vėjo pinigus kuriuos ne 
pats bet motina su prakaitu 
darbodama per du metus rinko 
tuos pinigus del manes, o asz 
czionais per kelis menesius 
praleidau ant nieko didesne 
puse, negalėjau dovanot sau to- 
kios piktadarystes, priminda
mas kruvina dalba motinos ir 
neklausymą jos pamokinimu. 
Apsiverkiau laibai ant galo 
jausdamas save baisiai nelai
mingu kankytas iszmetineji-
V . v<. v .mais sanzines, užmigau auisz- 

tant.
— Kelkis-gi, 'ba jau septin

ta! Paszauke Tamoszius pilda
mas arbatos in puodeli. Ko taip 
paiksziai iszrbdai? Klause ma
tydamas mano pamėlynavusius 
antakius. Ant kogi tau tie 
verksmai ir gailestis. Czion rei
ke rodą sau davinet, o ne verkt 
kaip kūdikis. Geib-gi ba atausz 
ir dekavok Dievui už szian
dien, aplikantai matai tai kai
po oriniai paukszcziai kurie ne 
are ne sėja ne in aruodus krau
na, o maista turi.

— Gerai tau szposaut jog 
kunigas tau atsiunezia.

— Dievaži, jeigu taip turė
ta u už ka nuvažiuot pas ji, pri- 
pasakbezia jam kiek tik tilptų. 
Skupūolis,. penkes deszimts 
auksinu o jis už vienas laido
tuves paima szimta. Klausyk, 
raszyk pas motina.

— Ne'galiu, ji neturi.
— Hm, jeigu neturi tai pa

darysime aps vans tinimą; kiek 
da turi?

— Dvideszimts asztuonis 
auksinus.

—' Asz ir da kiek turiu, 
kalba iszversdamas kiszeniu 
kamzoles isz kurio iszpuole ant 
stalo keli deszimtukai ir keli 
variokai. Yra trys auksiniai be 
penkių skatiku.

— Didelis kapitalas, atsa
kiau su nusiszy'psojimu.

— Palauk, turiu da tris bi
lietus ant pietų, o tu kiek?

— Ir asz tris iki pirmui, 
bet stubos, arbatos, bulkos, 
cukrus, žvakes, neskaitant cze- 
batu kuriu jau reikalauju.

— Nereike ju pleszinet del 
meiles, vaikszcziojant in Vierž- 
bna tai ant ilgo laikytu. Ponui 
patinka tarnaut ponei Klemen
tai. Tarnauk, tarnauk, velnio 
tu ten sulauksi ir užtarnausi. 
Ant galo dalykas suvis kitas. 
Ant pirmo, kada gausiu tuos 
penkesdeszimts auksinu, pirk
siu bilietu pietiniu, o už liku
sius ir ka tu da turi, užteks ant 
užmokėjimo raudos, ant cuk
raus et ceatera. Nuo sziandien 
eisime ant puses algos.

— Kaip tai ant algos? 
Klausiu nusidyvines.

—r Nežinai kas tai ;ant pu
ses algos? Tuo jaus tau iszaisz- 
kysiu. Einasi ant pietų kas an
tra diena tai ir viskas! Dedu 
czion tiktai tokia iszlyga jog 
tas, kuris valgyt pietus, turės 
atneszt duonos kiszeniuje ki
tam. Ponas Laszkiaviczius ne
dalina duonos, guli kepalai ant 
stalo, suvyniok szmota tai ir 
bus gerai. Nuo sziandien pra
dekime paezedus būti, o tuo

laik rūpinsimės būti apie dar
bą. Asz jau nekarta buvau ant 
puses algos ir esmių papratęs, 
tu-gi sziandien eisi ant pietų.

— Kaip-gi 'busi visa diena 
nevalgęs ? Kalbu su pasigaileji-

♦+**+***-►**+♦*****♦*★.★
★

★
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Džerzeje viena ypata 
užtikau, 

Kada in tenais užėjau 
Panaszi in baidykla, 
O sakosi kad tikra 

moterėliu, 
Visaip iszdabyta. 
Ana diena in parte

atėjo,
Sztai, bartis su kitais 

pradėjo.
Bet ta bobele, 
In kaili gavo. 

Kad net laukan 
iszsilingavo.

Ten buvo riksmas, 
Taipgi pesztynes,

Net laukan iszbego, 
O publika isz namu 

nubėgo, 
Mistino kad tai 

aktorka, 
Bet pažino kad tai 

kokia baidykla.
Žmones sako kad 

su vyru negyvena, 
Bet jijie nuo saves 

ji seniai atmete.
* * *

Netoli Pittstono, 
Girdei kad tenais 

latryste nenuoko, 
Mergos bambiliais • 

daužosi, 
Su latrais szvaistosi.

Geri vyrai isz tolo 
nuo tokiu laikosi.

Kur nuo pavietres 
traukėsi, 

Tiktai su girtuokliais 
Kurie ant nieko 

nežiūri,
O paezias ir vaikus 

kitur turi.
* * *
Tokia vestuve 
Tai kas kitas,

Tas dėjosi kur ten 
Virdžinijoj, 

Sako kad musztyne 
prasidėjo,

Ir susikruvino kaip 
meitėliai, 

O kad butu 
policiniu sargybe 

neatbegus, 
Tai musztyne 

butu greitai nepasibaigus.
In lakupa visus 

pasodino.. -uMat, tos visos musu 
kvailybes, 

Paeina tik nuo 
girtybes, 

Nėra gero isz dideliu, 
O ir musu vaiku.

Ant tokiu pasielgimu 
niekai,

Vai Dievulėli jau 
daugiau negaliu,

Ant sziandien bus 
gana.

>. • .M

HAwn? OI'TT.

iriu, matydamas gera szirdi Ta- 
mosziaus.

— Ne yra ka kalbėt, pasta- 
navyta, tiktai pamyk apie duo
na!

Buvau taip teisingas jog su
valgiau pietus riepalytejas duo
nos, o už tai ka galėjau su val
gy t, su didele baime idant nie
kas nepatemintu, inkisząu in 
kiszehiu mano surdoto, o kad 
buvo mažas, pridengiau isz vir- 
szaus skepetaite nuo nosies.

— O kad tave antis sutrep- 
lentu, paszauke Tamoszius pa
matęs riekute duonos kuria 
jam parnesziau. Ka ar tu nori 
mane badu numarinti!

— Nedrysau, atsakiau jam 
teisindamasis, o navet prie pie
tų neparagavau duonos, idant 
nepadaryt skriaudos Laszkia- 
vieziui.

— O tu prasezioke tikras 
isz Chmielninko! Paszauke val
gydamas kleisterine duona la
bai gardžiai, pamtysi ryt.

— Tamoszius savo prižadė
jimą iszpilde, nes ant rytojaus 
popiet isztraukinejo isz kisze- 
niu visokius szmotelius duonos 
ir kalbėjo su puikumu:

— Te, te ir da te, da czion 
turiu viena, te ir kita, ir da te!

Tai-gi tokiu budu visa se
kanti menesi ėjo taip musu 
gaspadorysta nes kaip tai ant 
trijų dienu priesz pirma pri
truko mums cukraus, o suvie- 
nytoj kasoj buvo jau tik apie 
keli skatikai.

— Reike kur pasiskolint, 
p r an e s z i a u T am o s z i u i.

. Į • . c . . , . J . ! .

— Kalbi niekus, atkirto 
man draugas, kas-gi ten aipli- 
kantui paskolins. Nesakau jog

arba 
bet

sziandien tavo kaleine ant pie
tų.

> — Ha, tai-gi parduot, tariu 
susigėdijąs.

— Nesirūpink taip baisiai! 
Atidaryk Įauga ir paszauk pro- 
mininka, gal asz taip sudary
siu jog paskolinsime kaip nors 
ir medeli apginsime.

Tose szalyse Varszavose Žy
deliai pirkinejanti skudurius 
ir visokius senus rakandus bu
vo visados ant pagatavo. Anks
ti isz ryto galima buvo kas
dien girdėt priesz langus ant' 
ulycziu, o tankiausia ant kie
mu ju alszku skambanti baisa 
“Handelisz! Kandelisz! Pirhkt 
parhdot!” Taip jog gana buvo 
iszkiszt per Įauga galva ir mos
teli su ranka, o už keliu miliu
tu turėjai toki kupeziu paka- 
juje savo. Paprastinai tokis 
Žydas garsindamas saVo ban
dei iszkreipe akis ant penkto 
aukszczio žinodamas kur jiesz- 
kot savo szelpiku.

Tuo laik 'pažiurėjas žemyn 
per Įauga iszvydau ant kart 
net tris Žydus, kurie neszdami 
ka tik gal nupirkia koki ten 
sena apredala barėsi tarp sa
vęs, plesze vienas kitam isz 
ranku, pakelinėj© ant szviesos 
ir jieszkojo jame prąplyszusiu 
vietų. Szaukiu antru kartu, jie 
nieko, tiktai varvaluoja ka to
ki, laikydami pakele nupirkta 
lakmona ir suvis nepaiso navet 
ant to jog praeigiai per trotu
aru stumdo juos in visas szalis.

Ant galo vienas da. jaunas 
Žydelis su raudonais peisais 

galva ir kaip 
ma

kriauezius, sziauczius 
skalbėja duos ant bango, 
užmokėk gatava skatiką tuo- 
jaus! Iszvaikszcziok visa Var- 
szava ir mėgink, gal nuo drau
go.

— Ant to nedrystu, atsa
kiau s'tacziai, mano draugai tai 
ponaieziai.

— Užtvirtinu jog toki pa
tys kaip ir tu ir asz tiktai nu
duoda. Ir pas mus biure buk 
visi turtingi.

— Bet ka-gi?
— Reike paszaukt koki kro- 

mininka ir tuolaik ka nors par
duot. Padarykime krata musu 
rakandu.

Trumpa buvo krata, viskas 
buvo ant musu isz drapanų, 
marszkines neturėjo vertes del 
kupeziaus ant. pardavimo pas 
mane buvo tiktai viena Iszpa
nine kepure, aksomine su szil- 
kiniu kutu, o pas Tamosziu vie
na vasarine kamzole su iszsiu- 
vineta krutinę. Puse szlafroko, 
kaipo isztaukuota nuo czystini- 
mo czeveryku, ne jokios vertes 
jau neturėjo.

— Ir ant ko-gi czion szaukt 
prekika? Klausiu sudedamas 
in szepa musu pardaVamus 
daigius, už tai jis nieko ne
duos.

Tamoszius tylėjo vaikszczio- 
damas su puikumu po pakaju 
o czeverykai girgždėjo jam 
puikiai ir garsiai jog tas girgž
dėjimas pradėjo mane kirkini.

— Eikime in biurą, nėra ka 
mislyt.

— Duok-gi tu pakaju ir ne- 
perszkadink man. Hm! Paszau
ke po valandai su blizgancziu 
žvilgerejimu, turime cukru!

— Akyvas esmių isz kur?
— O tavo sidabrinis mede

lis už egzaminą, vertas rubli.
— Medelio neparduosiu, 

tai vienatine mano atmintis isz 
mokslainiu.

— Gerai tau taip kalbėt,
nes

— Tas, kuris daugiausia ži
no, mažiausia szneka. j tarė su iszmetinejimu,

* 1 .Žydelis su 
linkterėjo su 
striela leidosi prie bromo 
su kameniczioS.

Raudonplaukis Jankelis 
ėjo in musu pakajri, kaipo 
dovas priesz musztyne, 
metimu akies

in- 
va- 

vienu 
apžvelgė musu

padėjimą, klausdamas įiepai- 
saneziai:

— Ka pirhkt ?
— Sztai szita kepure akso

mine, tarė Tamoszius'.
— Nu, kas tai irha? Kalba

apžiūrinėdamas su ypatinges
niu temijimu aksomine kepure, 
tai isz teatrhus?

— Ne, tai Iszpanine kepure 
isz tikro aksomo, dabar vėliau
sioje madoje.

Iszpanijoj ? Žiūrėdamas 
buk nesuprantaneziai inmum 

akis.
Kas tu do kupczius, atsi- 

isz tolo stovėdamas Ta-liepe 
moszius. Mano Vladislove, tu
rėjai ka czion szaukt tai kokis 
fricas skudurninkas, navet ne 
ant tavoro nieko nenumano.

— :Su perhprhaszimu pono, 
as tokius parhedalus ne perhku 
ko daugiau gal ?

— Neparodysiu nieko dau
giau kol to nenupirksi, kalba 
guodotinai ponas Tamoszius 
prisiartindamas prie Žydo.

— Nu, ka turku duot už 
tam Ispaniniu?

— Rubli.
— 'Gal nunešt ant Prhagu, 

ka? Ai vai, kokis jam tavor- 
has!

— Na, tai eik-gi sau su Po
nu Dievu, tarė draugas mano, 
imdamas už peties Žydą.

— Ka daugiau ?

— Kiek jam kasztuoja? 
Deszimts skatikus, irh tai ant 
iszarhdimo, o g'al irh tiek ne
verktas, pavėlins ponas asz pa- 
szauksiu mano dranga.

— Tamoszius nudavė už
rūstintas, atidarė duris ponui 
kupeziui praszydamas iszeit, 
kuom pabūgęs kupczius pakele 
preke ant penkių skatiku, ant 
galo nusiminimas paaukavo 
dvideszimts skatiku.

Dviguba Laime
fflBSWI

be mariu ne iszgydomas.
— Nusijuosė prezesas 

jeigu turėjo norą kalbėjo 
liau volėj szposaudamas ypa
tingai:

— Tau mano mielas tai 'bus 
lengvai numirt ba kaip atda
rysi lupas idant pasakyt Die
vui “paimk Vieszpatie duszia 
mano,
kas velniu in ten turės 
subėgi ir.iszvės duszia 
pabaigsi.

— Vis da Sz vieše j

ię 
to*

tai tuolaik visas1 p at
laiko 

pakol

Ponia Marlene Shettle 
Stovicek, dvideszimts vieno 
meto amžiaus motina jau- 
cziasi dvigubai laiminga. Ji 
ežia laikrasztininkams rodo 
savo mokslo diplioma isz 
Pennsylvanijos Kolegijos 
del moteriszkiu ir sykiu lai
ko savo szesziu dienu dukre- 

7

le. Kolegija laike ypatingus 
mokslo užbaigimo kursus

Poniai Stovicek Pittsburgh© 
Labdarybės ligoninėje, už 
tai kad ji lauke kūdikio. 
Daktaras Paul Anderson, 
tos Kolegijos Prezidentas, ir 
mokslo užbaigimo garbes 
kalbėtojas Clifton Fadiman 
asmeniszkai nuvažiavo in ta 
ligonine inteikti jai jos 
mokslo užbaigimo diplioma.

daug 
galiu prezesui bus lengviau 
nuo manes, atsako su visu ak- 
ompanementu mikeziojimo.

— Akyvas esmių del ko?
Ba asz mirdamas turėsiu už

merkt dvi akis, o Szviesus po
nas primerks viena tai ir jau!

tikrai 
tokia

tokio!

— Tikome ant dvideszimts' 
penkių.
• — Ka daugiau? Klause ve
la Žydas, gal koki 'žipona, ko
kius senus drhapanus?

— Rasis ir tas, bet tuokart 
nupirk szita kamzole, kalba 
Tamoszius, pakeldamas už 
apykakles augsztyn.

.Žydas tiktai paniekinaneziai 
nusijuokė ir nenorėjo jos navet 
in ranka, paimt.

— Bet apžiurek-gi kokis 
iszsiuvinejimas, kaip puikiai 
padaryta nes kamzole yra tik
rai Paryžines mados.

— Kam man Park y zines, 
tegul jam bus Varhszavini, ali 
ka kastoje?

Neapraszinesiu ilgu derėji
mu, gana to jog keli auksinai 
su sunkia dauba iszgauti nuo1 
Žydo vela paluobino liūdna 
musu kasa.

Puseje kito menesio gyveni
mas musu pasigerino bis'ki nes 
iszeigos ant bilietu pietiniu 
dvigubai mažesnes buvo per 
tai kasa musu ne taip greit isz- 
situsztinejo, drabužis pirmiau 
anksztas, veržentis dabar sto
josi platus, didelis, todėl ne
grasino iszaugimu. Moralisz- 
kai pripažint turiu aplinkybe 
toji ne daug mus apeitinejo; vi
sados buvome linksmais, kalba 
pilna szposu, juoku isz kasdie
niniu ergeliu, ateitis da apsun
kinta vilczia. Tamoszius atra
do darbo, nors kas tiesa, isz 
antros raukos, bet vis davine- 
janti mums szioki toki uždarbi. 
Perraszinejome mes virokus po 
deszimts skatiku nuo laiszko. 
Mainydami vienas kita raszy- 
me, kada vienas diktavo, o ki
tas užvadavo raszanczia maszi- 
na, pataikėme, pareja isz biuro 
lyg vėlybai nakeziai, padaryt 
apie vienoj rankoj tabakierka 
su ta asztuonesdeszimts jaisz- 
ku ir tik tada turėjome rūpesti 
kada mums ant to pritrukdavo 
materijolo. Perraszinejime tu 
arciveikalu vietines Temidos, 
dėkingas esmių lyg sziai die
nai geram numanymui kadek- 
so Napoleono I, ir- tiem jenero- 
liszkiem žodžiams: “Visiem 
a'belabelnai ir kožnam atskirai, 
pasvėrus ir da karta pasvėrus, 
o ant galo: Pavedame ir prisa
kome visiem kamarninkam su- 
du ir t.t. ”

Ant galo ir ponas prezesas 
atsiminė apie mane. . >

Paskirta likos man alga me
tine Lenkiszku auksinu trys

man
atsitikima ■ ap-

ant Nedėlios 
peržiūrėjimas

daryta buvo iszkilmingu budu, 
toje paezioje dienoje persimai
nė in nemalone, pavėlins 
skaitytojai taji 
sakyt placziau.

Kelis kartus 
pono preszeso
atsibuvinejo tikru budu. Apie 
asztunta. valanda anksti atsi- 
darinejo durys kabineto ir guo- 
dotinas slaptas rodauninkas 
tam paežiam iszlekieravotam 
szlafroke ir nuszleivuotuose 
pantapliuose laikydamas vie
noj rankoj ta'bakierka su taba
ku, o kitoj raudona languota 
skepeta judinosi lyg su proce
sija apsiaubta gauja szunu vi
sokio sztamo ir ūgio. Važny- 
czius Vincentas kaipo prietelis 
davinėja žinia apie kiek galė
jo apie ta pribuvimą, dūduoda
mas: “Akuloriai ’žemai.” Tas 
ženklino jog prezesas neužpy- 
kes, o jeigu gavome telegrama 
jog “Akuloriai augsztai,” kož- 
nas pasirenige ir laukia audros 
baisios nežinodamas kur per
kūnas trenks.

— O kur 
Klausia savo 
dydamas ant

tas demogogas? 
nosimi balsu, ro- 
tuszczios vietos 

prie biurko kur sėdėjo papras
tinai iszpuoles isz malones 
uredninkas.

Jeigu akuloriai buvo augsz- 
tai tai baigėsi ant to prisaky
mo kad teteko dienines mokes- 
ties, o jeigu žemai taip sziaip 
taip praeidavo.

— Ka senas Demostenese 
užkabino pažins tania ’isz mik-: 
cziavimo isz kurio mėgo pasz- 
posaut atsakymu, kaip-gi eina
si gydyiiimas tavo akmenuko 
po liežuviu?

— Po, po, po, ... ne, pre, 
pre, pre.

Pabaigsi kada sugryžinesiu, 
pertrauke jam plodamas per 
peti, neturiu laiko laukt ir ėjo 
toliaus. ■

Jeigu jo kitose Salese kas1 ne 
inpykde, tai už puse valandos 
sugryžinejo velei ir liepe pa
baigt jam jio pradėta atsaky
mą.

— Po, po, po. ■ *
. — Laikykis ko, pertrauki- 
nejo preszesas pasilakdamas 
kede, gal tau bus lengviau, del 
ko-gi nedarai kurcijes kaipo 
Demosteiisas ha?

— Varszavoje tas ne gale-

— Prezesas, kuris 
turėjo viena aki užpyko 
atsakymo.

— Del paregejiino
kaip tu, tai ir vienos akies per 
daug, atsake užpakaliu atsi* 
gryžes in kalbanti, o kitiem 
urėdui ūkam davė pamokinimą, 
jog pas ji niekas' negali but 
mandru iszmintingu ir mokam 
ežiu szposaut kaip tik jis patt^ 
ir tas kūreni pavėlins. Dabar ‘ 
mikeziojentis neteko vi šis zk ai 
malones' pas prezesa ir per vi
sus metus jau daugiau ne užka
bino savo paszposavimu.

Kancelarijoje terip jaunume- 
nes kuria vadino szpicais kito
kia ėjo kalba.

i— Moki obertasa? Paklau
sė manės greitai dvi dienas 
priesz tai.

Negalėjau suprasti, ko nuoį 
manės reikalauje?

— Na ko teip pastatai 
akis ? Klausiu ar moki szoktiei 
obertasa?

— Moku!
— Na tai man nusipraust, 

susiszukuot, pasirodyt in fraka 
ir ryt apie 9-ta valanda ant ba
liaus pas Žydą. Teipgi tu, tii, 
ir tu, kalbėjo rodydamas su ta
bakierka ant keliu mano drau
gu.

— BUS DAUGIAU —

WyPirkie U. S. Bonus!
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ZiniosVietines helmas kuris valde Vokietija 
priesz Marshalo Paul von Hin- 
denburg-Beneckėndorff, mirė 
Birželio 4, 1941 metuose.
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SUSITARTI

— Utarninke, Liepos 24-ta 
diena yra Politiszkos Nomina
cijos del visokiu urėdu. Bal
suokite, už Kandidatus kurie 
yra verti. Kožnas balsas yra 
reikąlipgas ir gali išbrinkti ju
sli kandidata ant urėdo.

Naples, Italy. — Admirolas 
Forrest P. Sherman, 54 metu 
senumo, Amerikos vyriausias

NEW YORK. — Travelers 
Aid organizacija isztiesia pa
gelbos'Tanka žmonėms toli nuo

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

t asi savo namu. Visose Jung. Vals-
vadas Laivyno, staiga susirgo tybese ta varda matOme gele- .
ir numirė nuo szirdies atako, žinke]iu ir autobusu stotyse, leri ant metU>
Nedelioj apie 1:15 valanda po-

— Seredoj pripuola Szven- pietų, Eicelsior kotelyje. Jo ku-

Szitas sukezius Mason buvo
• i 1jam prižadėjęs parūpinti daug 

valdžios ofisu ir namu už do

to Jokūbo; ir ta diena: Italijos nas parvežtas jn Vaszingtona, 
bosas Mussilinis pasitraukė isz ir bus palaidotas in Arlington

Jis szitaip savo ta bizni va
re: Jis aiszkino kad valdžia da
bar slaptomis stato ir rengia 
baisiai didelius kambarius po

valdžios; 1909 metuose Pran
cūzas Louis Bleriot su eropla- 
nu perskrido skersai vandeny
ną English Channel, isz Calais, 
Prancūzijos in Dover, Anglija, 
fa kelione jam užėmė trisde- 
szimts minueziu ta paezia ke
lionė atlikti; 1894 m., Kiniecziu 
Japonu karas.

s — Eugene Husala nuo 412 
W. Mahanoy uly., likos sužeis
tą^ įn nugara, per nupuolimą 
ąngliesf’ laike darbo Peca ka
syklose. Likos nuvežtas in Lo
cust Mt. ligonbute del gydymo.

— Rusnakai isz Northum
berland, Dauphin, Schuylkill, 
Northampton, Luzerne, Colum
bia, Carbon ir Lehigh pavietu, 
turėjo savo “Rusu Diena,” Ne
degioj, Liepos 22-tra d., Lake
wood Parke. Apie deszimts 
tūkstaneziu žmonių dalyvavo.
• — Ketverge Szv. Onos. 
Taipgi ta diena: 1945 metuose' 
Winston Churchill pralaimėjo 
tinkimus Anglijoje, darbinin
ku,- Socialistu Partija valdžios 
pirmenybėje; 1775 m., Pacztas 
Invfestas Amerikoje; 1788 m., 
New York valstija stojo in Su
vienytu Valstijų Unija.
t — Petnyczioj Szv. Panteli- 
jąno. Ir ta diena: 1868 metuo
se ’Alaskos krasztas sutvarky
tas; 1779 m., Amerikos Taryba

Amerikos 
Valstijos pripažino 
respublika de jure; 
Laikrasztis “Saule” 
iszeitinete Mahanoy

National kapines.

sudaryta; 1922 m. 
guviem 
Lietuvos 
1888 m., 
pradėjo 
City, Pa.

— Naujas vieszkelis tarpe 
Schuylkill Haven ir Pottsvilles 
likos atidarytas Ketvergo va
karą septinta valanda, per 
Pennsylvanijos Gubernato
riaus John S. Fine.

Shenandoah, Pa. — Edmun
das Tacielauskas, 22 metu am
žiaus, sūnūs pons, Edmundu 
Tacielausku nuo 445 W. Wash
ington uly., likos surastas ne- 

automobilui, ant 
arti ‘‘Peddler’s

gyvas savo 
vieszkelio
Grave,” Ketvergo ryta apie 
10:40 valanda. Velionis gimė 
Shenądoryje. Paliko didelia
me nuliūdima savo tėvelius, ir 
sėseri Teresa. Laidotuves invy- 
ko Panėdelyje, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ryte ir palaidotas 
in parapijos kapines.

— Sekantieji gydosi Lo
cust Mt. . ligbributęje: Jonas 
Kodis, isz miesto, Pranas Sap- 
nagis isz William Penn ir po- 
jiia,- Marijona Dumcziuviene 
įsz miesto.r , ,

Philadelphia; Pa. — Praeita 
sanvaite Philadelphijos savait- 
rasztis, “Catholic Standard 
and Times” paskelbė metine 
diecezijos rinkliava, kolekta 

' Juoduku ir Indijonu reika
lams. Isz viso buvo surinkta 
$66,739.93. Philadelphijos die
cezija turi keturis szimtus ir 
viena parapija. Pacziame Phi- 
ladelphijos mieste szimtas ke
turios deszimts dvejos parapi
jos, o užmiestyje randasi du 
szimtai penkios deszimts devy
nios parapijos. Szitoms juodu- 

' ku ir Indijonu misijoms tos 
miesto parapijos sudėjo $40,- 
990.38. Tos parapijos, kurios 
randasi už miesto sudėjo $25,- 
749.55.

Szvcnto Jono Evangelisto 
parapija, Philadelphijoje pa
aukojo tam reikalui tris sykius 
daugiau negu visos szesziolika 
Lietuviszku parapijų. Ta Szv. 
Jono Evangelisto parapija 
Juoduku ir Indijonu misijoms 

J yra paaukojus $2,150.
Lietuviu parapijos tam rei

kalui yra davusios sekaneziai:
Philadelphijoje:
Szv. Jurgio — $112.42.
Szv. Kazimiero — $102.55.
Szv. Andriejaus — $15.00.
Szv. Jurgio, Shenandoah, 

$110.60.
Szv. Pranciszkaus, Miners

ville — $101.60.
Szv. Petro ir Povilo, Tama

qua —’ $40.00
Saldžiausios Szirdies, New 

Philadelphia — $37.15
Szv. Liudviko, Maizeville 

$32.00.
Szv. Mykolo, Easton $25.50.
Auszros Vartų, Chester, $23.
Szv. Vincento, Girardville 

$21.00.
Szv. Antano, Reading, $19. 
Szv., Jono, Coaldale, $18.78. 
Szv. Juozapo, Mahanoy City, 

$15.00.
Szv. Kazimiero, St. Clair, 

$10.00
Apreiszkimo, Frackville, $9.

KUNIGU VIENYBES 
SEIMAS

NEW YORK, N. Y. — Liejos 
(July) asztuoniolikta diena, 
diena, Statler vieszbuczio, ho- 
telio patalpose, Lietuviai Ku
nigai turėjo savo seimą.

Buvo iszrinkta nauja valdy
ba del ateinaneziu metu. Nau-

prie laivu ir lėktuvu uostose.
Tik anais metais, ‘‘Travelers 

Aid” padėjo daugiau negu 34,- 
000 žmonių isz 64 kitu szaliu: žeme del visu savo ofisu, kad 

apsisaugojus nuo atomines 
bombos. Kai szitie kambariai

tremtiniams, kareiviu sužeido- 
tinems, repatriantams ir turis- 
tams. Kada szie naujai atvykę iu^gatavCtatvaidaa" už pus- 
pasiekia Jung. Valstybes, pa- dyke parduos visus savo kam- 
tyre “Travelers Aid” darbi-' 
ninkai, kurie dažnai kalba ke
lias svetimas kalbas, pasiruo- 
sze jiems padėti. Ju darbas pa
dengia daugiau negu 100 svar
besniu transportacijos centru. 
Pav. keleiviui pateikiama in- 
rodymu lapelis, “Travelers 
Aid” darbininko iszpildytas. 
Jis paraszytas dviejose kalbose 
keleivio ir Anglu, jam inrodo 
kaip jis gali užsisakyti valgio, 
kaip sutvarkyti nakvyne, ke
liones tvarkrasti. Jeigu kelei
vis norėtu pasilikti vienai die
nai, “Travelers Aid” darbi
ninkas ta sutvarko.

Daugiau negu 450 miestu ir 
miesteliu visose Jung. Valsty-' 
bese turi “Travelers Aid” in- 
štaigas. Jos netik duoda pata
rimu keleiviams bet turi invai- 
riu kitu patarnavimu. Jos su
teikia informacijų apie butu 
padėti, bažnyczias, suranda gi
mines ir draugus, sutvarko 
transportacija, liuoslaiki, pata
ria apie darbo progas ir jeigu 
reikalinga duoda pinigiszkos 
pagelbos.

Pereitais metais, iszskyrus 
pagelba 34,000 naujai atvyku
sioms, kuriu tarpe buvo daug 
tremtiniu, “Travelers Aid” 
padėjo daugiau negu 3,000,000 
Amerikiecziu keleiviu, Tarpe 
sziu buvo daug vaiku, senu, 
serganeziu, ir szeimynu kurios 
persikėle isz vienos vietos in 
kita, nariams ginkluotu jiegu, 
irt.t.

"Pirma “Travelers Aid
vo insteigta priesz 50 metu ir ra^- ^es ^ai'P jau seniai mislino- 
buvo instaiga imigrantams ku- me- 
rie tada atvyko in USA. 1917 
m., “National Travelers Aid 
Association” buvo insteigta su 
vyriausiu ofisu New Yorke. 
Szita organizacija ištraukė ir 
sujungė visas vietinias “Tra
velers Aid” draugijas ir suvie
nijo j u darba. Organizacija 
sziandien turi 1,500 profesijo- 
nalu ir savanoriu darbininku 
apart vieno tukstanezio koope- 
ruojaneziu atstovu szioje sza- 
lyje ir užsienyje. Amerikos 
žmones aukomis užlaiką orga- 

| nizacija, jos patarnavimas tei-z 
kiarnas nemokamai visiems 
žmonėms lygiai, nepaisant ra
ses, tikybos, tautines kilmes ir 
ekonomines padėties.

kantrybes pareikalavo kad Ko
munistai paszalintu visus gink
luotus savo kareivius isz to 
Kaesong miesto ir apylinkes, 
ir kad jie inleistu Amerikie- 
czius laikrasztininkus.

Isz pradžios Komunistu va
dai nesutiko, bet kai pamate ir 
suprato kad Generolas Ridg
way ežia baiku nekreczia, jie 
tuoj aus nusileido ir sutiko.

barius ir jis, Mason, savo kos- 
i tumeriams tuos apleistus kam
barius gaus isz valdžios.

Dar to nebuvo gana, jis vi
siems savo biznio “draugams” 
vis pasakodavo apie savo drau
gą “Vince Eungart,” kuris 
buk yra baisiai didelis ir bage
tas ir intakingas biznierius. 
Tokio žmogaus visai nebuvo ir 
nėra!

Jis teipgi prisipažinsta, kad 
jis jokiu taksu nėra mokejes' 
nuo 1929 metu.

Bohdan Katamay yra Ukrai- 
nu laikraszczio redaktorius.

Du Ukrainu Bažnyczios Ku
nigai savo parapijų pinigus 
taip pat prakiszo. Jiedu sako 
kad jiedu jam buvo davė apie 
du szimtu tukstaneziu doleriu, 
nes jis jiemdviem buvo priža
dėjęs gauti didelius valdžios 
kambarius del bažnyczios, mo-' 
kyklos ir del dideliu vasarna
miu vaikams.

Tas sukezius pasiaiszkino 
kad jis kojos neteko per pir-l 
maji kara, ir kad jis dabar isz'
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Komunistai Nori 
Pasitarti

SAPNAS MOTINOS SZVENCZ1AUSI0S 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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Szesziolika Maironio kuopos elgetauti. Labai jam koktu pa- 
ateitininku iszvyko isz Cleve- 
lando in vasaros stovykla at
ostogauti, netoli nuo Chicagos.

Lietuviu Radijo Draugijos 
programa, kuria veda J. P.
Ginkus, Brooklyne, N. Y., yra nuveją pas kaimynūs pagelbos 
graži, skoninga ir indomi.

sidare, labai jis gėdijosi ir ne- 
dryso, bet ka daryti? Sunku 
buvo jam ir kūdikiui badu mir- 

, ti. . •
Sutemus, jis pusiau ligotasTOKYO, JAPONIJA. —

Tautu Sanjungos atstovai,1 
Kaesong mieste, davė Komu-' 
nistams žinoti, kad derybos ga
li būti vedamos be isztraukimo’ 
isz to kraszto visu musu karei- bejes.
vm- . . , 1 Ciesorius, Charlemagne ir asz greicziaus sveikata, kad gale-

Komunistai buvo pareikala- pastateme savo imperijas per
ve kad visos armijos pasi- smurta įr karda. Tos imperijos

maldauti; 'baime ir koktumas 
kankino ji, prisiartinus janl 

Napaleonas yra paste- prie svetimu duriu.
‘ ‘ Aleksandra Didysis, Kad Dievas duotu man

i

trauktu pirm negu derybos SUgriUVO) sutrupėjo. Vien tik kaįp
prasidės,

Vice-Admirolas Charles 
Turner Joy, griesztai pasakė 
Komunistams kad 
kas nesitrauks.

Kai Komunistu 
tai iszgirdo, visi 
buvo nutraukti. Bet už kiek 
laiko Generolas Nam II, Komu
nistu Koriecziu armijos virszi- 
ninkas, nusileido, bet prasze 
kad derybos butu atidėtos iki sosi> jis ir tau szypsena paro 
Seredos, kad Komunistu dele- dys.

valdžios gauna szimta devy-, gaįarng butu proga pasitarti ------------------------ -

musu vais-

delegacija 
pasitarimai

I Jėzus isz Nazareto, nukryžiuo
tas Žydas, pastate Savo kara
lyste su meile. Ir kad ir dabar 
milijonai žmonių yra pasiren
gė galva už ji paguldyti.”

Gyvenimas yra veidrolas; 
jeigu tu susiraukęs in ji pa
žiūrėsi jis ir in tave susirauks; 
jeigu tu in ji gražiai nusiszyp-

nios deszimts penkis dolerius 
ant menesio.

Mes ana diena kur ten skai
tėme kad vyrai, baigė Yale Į 
Universitetą, nuoszimcziais 
skaitant turi pusantro kūdikio, 
o moterys baigusios Vassar 
Akademija turi beveik po du 
vaiku. Isz to gal butu galima 
padaryti iszvada, kad moterys

bu. daugiau vaiku gimdo negu vy-

kas dabar daryti.
Biski, po biski iszrodo kad 

Koriecziai Komunistai ne taip 
labai sutinka su Kiniecziais 
Komunistais, ir kad ežia gali 
būti suirute.

Dauguma Komunistu dele- Į 
gatu iszsiskubino isz Kaesong 
miesto, kai jie dažinojo kad de-' 
rybos prasidės tik Seredoje.

Jokios pažangos dar nėra 
padaryta szitose derybose, bet 
atstovai dar vis turi vilties kad 
kas gero isz viso to iszeis.

Platinkit “Saule”

“NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

ja valdyba sudaro: Pirminin- JORDAN KARALIUS

Girardville, Pa. — Laidotu
ves a.a. Antano Giraiczio nuo 
,2-100 Centre uly., Ashland in- 
,įvyko Petnyczios ryta, su apie- 
gomis Szv. Vincento bažny
čioje devinta valanda ryte, ir 
.palaidotas in parapijos kapi
nes.

kas, Pralotas J. Balkunas; Vi- 
ce-Pirmininkas, Kunigas J. 
Baltuseviczius; Iždininkas, 
Kunigas J. Matulaitis ir Sekre
torius, Kunigas Viktoras Da- 
buszis. Per Seimą buvo isz- 
kelta invairus klausimai, dau
giausia kaslink Lietuvybės pa
laikymo Amerikoje.

NUŽUDYTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Hechingen, Vokietija. —
Friederich Wilhelm, 69 metu 
amžiaus, kuris sirgo szirdies 
liga, numirė Liepos 20-ta die
na. Paliko paezia ir keturis 
vaikus. Jo tėvas Kaiser Wil-

— Geras žmogus ir kitus 
laiko; blogas žmogus savo pik
tybes ir kitiems primeta.

— Pasaulyje niekas ne
nyksta; nei gėris nei blogis; 
viskas sudaro tai, ka paskui

tikimas draugas Karaliaus Ab
dullah. Jie buvo prieszai Sy- 

““ | rijos Tautininku Partijos. Szi
tie tautininkai, eina gandai, 
nužudė ta Karalių Abdullah, 
už’tai, kad jis stengiesi sujung
ti ir sutaikinti Syrija, Iraq ir 
Palestina su Jordanu.
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Buk Teisingas
yiENAME k a i m e gyveno 

vargingas darbininkas Jo
nas. Sunkiai dirbo pas ūkinin
kus ir maitino kūdikėli, kaip 
galėdamas. Bedirbdamas, jis 
karta labai perszalo ir turėjo 
apie dvi sanvaites gulėti lovo
je. Gale ligos jis nebeturejo jau 
nei skatiko pinigu, nei kąsnelio 
duonos, jam nei kūdikiui nebu
vo ko valgyti!

Da visai silpnutėlis atsikėlė 
isz lovos ir mane, kas jam da
ryti? Maustė jis ilgai, bet nie
ko gero pramanyti negalėjo, li
ko jam tik vienas kelias: eiti

cziau sau ir kūdikiui kąsni 
duonos uždirbti! O, kaip sunku 

j geda elgetauti!
Taip manydamas, jis norėjo 

gryžti namo, bet pajuto kad 
lyg kas po kojomis suskambė
jo ; pasilenkęs jis rado pusėti
na krepszi kupina aukso ir 'si
dabro pinigu. Nudžiugo jis, ra
dęs toki turtą ir skubiai gryžo 
namon.

— Dabar nei asz, nei kūdi
kis. nežinosime kas tai yri 
szaltis ir badas! Dabar nereiks 
man elgetauti!

Bet po valandėlės jis pradė
jo vėl kitaip sanprptauti; tai 
sanžines balsas . jam. kalbėjo: 
‘‘Juk pinigai ne tavo: tu neuž
pelnei ir neuždirbai ju! Tu bū
tinai turi juos sugražinti tam 
keno jie yra! " • -.

Jonas paklausė sanžines bal
so. Anksti, ryta nunesze jis-pi- 
nigus kaimo seniūnui, praszy- 
damas apskelbti, kad jis vakar 
pinigus radęs. Pinigu- savinin
kas greit atsirado; tai buvo 
turtingas mėsininkas isz arti
mo miestelio. Jisai labai džiau
gėsi, kad pinigus rado’ teisin
gas ir sanžiningas žmogus; jis 
gausia apdovanojo varginga 
Joną ir labai jam dėkojo.

Kaimo gyventojai, iszgirde, 
apie Jono teisingumą, skubi
nosi visi suszelpti vargsza. 
Nuo to laiko Jonui jau nerei- 
kejo elgetauti ir 'badas jo na
mu niekuomet nebelanke.

WHEN YOUR “E” BONDS MATURE ?

!

The Treasury Department offers, three 
choices to holders of Series E, United States 
Defense Bonds, when their Bonds mature: 
Choices: You may: One, accept cash, if 
you so desire; Two, continue to hold the

present bond with an automatic interest-bearing 
extension; Three, exchange your bonds in amounts 
of $500 or multiples for a Defense Bond of Series 
G, which earns current income at the rate of 
2 percent payable semi-annually.
Action: If you want to obtain cash, you simply 
present your bond, with proper identification, to 
any paying agent. If you want to extend the. 
matured bond you have ABSOLUTELY NOTH
ING TO DO—just continue to hold it. Extended 
bonds may be cashed at any time you wish. If you 
want a G Bond, see your bank for details.

I earn simple interest on the face 
amount at the rate of 2/2 percent for the first seven and one-half years. 
Thereafter it will be at a higher rate sufficient to provide a total return 
for the 10-year extension period of 2.9 percent compounded.
Taxes: You have the choice of (1) reporting E Bond interest for Federal 
income taxes on an annual basis or (2 ) paying the taxes on the interest in 

•i the year when the bonds finally mature or are redeemed. The privilege of 
I deferring taxes does not apply if the E Bond is exchanged for a G Bond.

T want a vi nona

Interest? The extended bond will

NUMBERED POINTS

tlNIW*POiffT fQUNTAIN HH

SAULE,” Mahanoy City, Pa.

4

BUY<tW^4/U. S. DEFENSE BONDS‘BUYU. S. DEFENSE BONDS


