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Didis Karas Padangėse
KAS LIETUVOJE 
SKURDŽIAUSIAI 

GYVENA ?

Isz Amerikos Gražus Oras Ir Graži, . .

BEVAIKIAI ŽENOTI 
BUS IMAMI IN 

VAISKA

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Karo Sztabas ir val
džia dabar pranesza kad visi 
tie ženoti vyrai, kurie neturi 
vaiku, dabar bus imami in vais
ka. Daug jaunu ženotu vyru, 
kurie jau buvo vaiske, gal vėl 
bus imami in vaiska.

Tokie vyrai bus imami, ku
rie tarp asztuoniolikos ir puses 
iki dvideszimts penkių metu 
amžiaus.

Jau dabar jie yra szaukiami 
del daktaro egzaminu, pažiū
rėti ar jie yra tinkami imti in 
vaiska.

“Kiti sako ir reikalauja kad 
Karo Sztabas turėtu imli dau
giau tu jaunu vyruku, kurie 
dabar randasi kolegijose ir uni
versitetuose, nes jie sako kad 
jie nėra niekuomi geresni už ki-

■i

ISZ VOKIETIJOS. — Nors X g,
Lietuva valant skelbiama ure- 
diszkai darbininku valdžia, 
vienok isz tikro niekas taip jo 
j e blogai negyvena, kaip darbi
ninkai. Pati skurdžiausia padė
tis vad., kolchozininku, paskui 
eina bežemiai ir mažažemiai, o 
toliau kiti darbininkai. Kolcho- 
zininkai yra tiesiog pririszti 
prie kolchozu. Jei galėtu, visi 
pabėgtu in miestus ar in fabri-

* ......... ........

Komunistai Gal
Sutiks Derintis

Su Alij antais
Valdžia Pranesza Kad Ženoti 
Vyrai Kurie Neturi Vaiku Bus

kus. Vienok nuo žemes niekas Imami In Vaiska; Korėjos Ero
planai Susikirto Su Amerikos,

tus, kurie negali ar neiszgali 
stoti in tokias mokslo vietas!”

■ Ir mums iszrodo, kad taip tu
rėtu būti, nes mes per daug in- 
vertiname ir gerbiame tuos vy
rukus kurie dabar mokslo suo
lus trina. Ne visi yra jau taip 
reikalingi del mokslo, nes labai 
daug j u tose mokslo vietose 
randasi vien tik už tai kad j u 
tėvai turi gana pinigu juos te
nai leisti.
: Nebutu pro szali musu val
džiai pažiūrėti in visus tuos pe
tingus ir raumeningus vyrukus 
kurie sziandien taip drąsiai 
futbole loszia. Jeigu jie gali 
futbole loszti, tai jie gali ir ka
rabiną ant pecziu neszti. Mes 
negalime suprasti * kuomi jie 
yra geresni ar ežia namie reika
lingesni už kitus!

Rudens laikas yra laikas 
visokiems Valstijos, Apy
gardos ir miestu miesteliu 
vajams ir jomarkams. Kai 
oras yra gražus pasirodo ir 
gražios merginos ir moterys. 
Tas pats dabar dedasi ir Los 
Angeles miesto ir apygardos 
juomarke, kuris yra laiko
mas in Pomona, California.

Paprastai, tokiuose suvažia
vimuose ūkininkai ant paro
dos iszdeda savo geriausius 
ir gražiausius galavijus. 
Kad visi in szita avina pasi
žiūrėtu, ūkininkai pasisam
dė szita gražuole Betty Wil
son, kad ji visu akis 
trauktu.

pa-

ANGLIJOJE
RINKIMAI

Abi Partijos Ta Pati 
Prižada; Rinkimai 
Jnvyko Ketverge

• .LONDON, ANGLIJA. — 
Rinkimai Anglijoje nieko nau
jo ar gero Anglams neatnesz.

j Iszrodo kad Darbininku Par-: 
tija dabar nori szituos Rinki
mus praloszti kad Churchillio 
Partija dabar turėtu rūpintisI 
Anglijos vargu ir badu per ke
lis metus, nes Darbininku Par
tija dabar nežino nei ka daryti 
nei kur suktis.

Jeigu visi eis balsuoti, tai 
bus apie trisdeszimts penki mi- 

; lijonai balsuotoju. Beveik vi
siems Anglams jau. ligi gyvo 
kailio insipyko Darbininku 
Parti jos valdžia; « ■

Amerikos valdžia labai aky
liai seka szituos rinkimus, nes 
beveik visi Amerikos valdžios 
didžiūnai nori kad buvęs Ang
lijos Ministeris Winston Chur- 
chillis grysztu in valdžia su sa
vo partija.

Darbininkų Partija nori kad 
Churchillis dabar laimėtu tuos 
rinkimus, kad jie galėtu ji už 
visas savo klaidas dabar kal
tinti.

TAIKOSI ANT
DERYBŲ KORĖJOJE

MUNSAN, KORĖJA. — Vi
si tikisi kad Komunistu delega
tai ir atstovai pradės derybas 
del paliaubų ar taikos Korėjo
je, sziandien ar už keliu dienu. 
Bet mums jau isz kalno iszrodo 
kad nieko gero isz viso to ne
bus.

Dabar visi atstovai in tas de
rybas nori nustatyti vieta ir 
diena, kur ir kada karas liausis 
kurioje vietoje. Bet, mums isz- 
rodo kad tai nieko nereiszkia. 
Jeigu visi tie musu ir Komunis
tu atstovai nustatys kad toje 
ar kitoje vietoje nesimusz, tai 
mums jokios naudos isz to nėra 
ir nebus, nes kitose vietose mu
su kareiviai kariaus ir žus.

Dabar visi tie delegatai ir at
stovai (kurie gerai gauna ap
mokėti už savo kelione ir už sa
vo dienos darba) sutinka susi
rinkti in Panumunjom miestą 
tartis. Ka jie ten nutars, tai 
viens Dievas težino!

(Tasa Ant 4 Puslapio) i

SUKILIMAI CAIRO

Ir Kituose Miestuose 
Egiptoje

neatleidžiamas. Ir szito nuosta
to labai griežtai žiuri. Ne vie
nas už savivaliszka pabėgima 
isz kolchozo buvo jau nubaus
tas po 3-4 metus kalėjimo. Prie 
fabriku yra tinkamos maisto 
krautuves, kur bent duonos vi
suomet gausi. .0 tiems, .kurie 

1 dirba pavieniui, yra .mieste 
maistos krautuves, kur jau ne 
visados galima prekių gauti. 
Tiesa, gah gauti saldainiu,: 
marmelado, bet užtai neįkan
damos kainos. Kai imamos par
davinėti pailgos baltos bulkos, 
vadinamos “Betonais,” gau
namos po tris rublius, žmonių 

susirenka ilgiausio? elies. To= 
kiam Kaune, Vilniuje ir Klai
pėdoj yra duonos trukumas net 
sziemet, o mažesniuose mieste
liuose,, nors ir kiek pinigu turė
damas, gausi dažniausiai nusi
pirkti tik sriubos. Ten padėtis 
sziuo atžvilgiu dar blogesne. 
Valscziu vidurkis, visai blogai. 
Seniau bent kolchozininkai bu
vo kiek turtingesni, o dabar 
iszbaige visokias slaptas ir ne
slaptus atsargas ir jie. Paga
liau pradėjo mažėti szios rū
šies gerybių net ir juodojoj 
Biržoj. Apskritai, ligi sziol bu
vo visai atžvilgiais geriau ne-

14 Komunistu Eroplanu Isz 
Pusantro Szimto Paszauta

Atlanto Sanjungos KORĖJA. — Komunistu Lakūnu Szta- 
Kariszkos Mokyklos has pasiuntė net pusantro szimto savo nau- 

Vadas jausiu, greieziausiu ir geriausiu eroplanu prieš? 

Alijantu lakūnus.
Amerikiecziai raporteriai pranesza kad 

Amerikos ir Alijantu Lakūnu Sztabas pa
mušu tokiu pat 

Komunistu
siuntė pustreczio sziintu 
greitu eroplanu susitikti 
lakūnus padangėse.

Keturiolika Komunistu
Du Amerikos
du kiti buvo paszauti, bet su- 

Vienas Amerikos bombneszis
nuszautas virsz Geltonųjų Ma- 

Bet lakūnai

paszauta.
nuszauta ir

tuos

eroplanu buvo 
eroplanu buvo

Vice-Admirolas Andre 
Lemonnier, Prancūzas isz 
Paryžiaus, veda Tautu San- 
jungos Atlanto Krasztu Su
tarties kariszka mokykla 
Paryžiuje. Szita kariszka 
akademija yra palyginama 
su Amerikos “West Point” 
kariszka akademija. Jis yra 
Generolo Eisenhowerio pa
siuntinys ir atstovas visam 
Europos krasztu laivynui.

CAIRO, EGIPTAS. —
Maisztas vis didėja priesz Ang
lijos valdžia. Egiptiecziai buvo 
paskelbė “Gedulio Diena” ir 
marsziuodami Rainavo “Lai il
gai gyvuoja Sovietu Rusija!”

Kiti sukilimai pasirodė Suez
ir Alexandris miestuose, ku- gu Rusijoj, bet dabar net ir pa- 
riuoše keli sukilėliai buvo už- tys Rusai sako, kad invedus 
musyti. kolchozus, bus blogai: Padėtis

Egipto policijantai kelis szu-: susilygins su Rusijos. Prie to 
vius paleido virsz sukilėliu gai
vu, kad juos iszvaikinti.

Daug policijos buvo paskir
ta aplink Amerikos ir Anglijos 
Ambasados ofisus, kad studen
tai ir ežia neužsipultu.

Užsienio Ministeris itFraud 
Serag ad-Din Paska laikraszti- 
ninkams yra pasakęs, kad Ang
lijos armijos yra užėmusios Ne-1 
fiska miestą, "ir kelis kitus 
miestus, kuriuos pirmiau buvo 
užėmus Egiptiecziai sukilėliai.

Eina gandai kad Anglijos Kaip Isz Tikro Žmones South Philadelphijos mainerys

kio susilyginimo jau beveik 
prieita. Dabar jau ir Lietu
viams teks susidurti su badu ir 
pažinti tokius visokiu reikmių 
nepriteklius, kokie kad yra 
Rusijoj. Ypacz sunki mažaže
miu, priimtu, o kolchozus, pa
dėtis. Jie alkiui numalszinti tė
tuti nebent bulviu putros, ku- ,v t

ria N. Lietuvos laikais ukinin- PatS NUSlZUdC; Bedar- 
kai tik verszius girdydavo ar inCFVS
parszus szerdavo. " "

PAVYDUS VYRAS
SUŽEIDĖ ŽMONA

PHILADELPHIA, PA.

Du ki- 
suspejo

susikir-

karo sztabas yra pasiuntęs ka- 
riszkas tankas priesz tuos suki
lėlius, bet Anglijos valdžia už
sigina.

Anglijos Komandoms Suez 
mieste yra iszleides perspėjimo 
visiems uosto straikuojantiems 
darbininkams kad jeigu jie 
tuoj aus nesugrysz in savo dar
bus, tai Anglijos kariszka val
džia ims viską po savo tvarka.

Gyvena, Kuo Gauna 
verstis, Kad Nerei

kėtų Mirti Isz 
Bado?

orvzo namo.
B-29 buvo
riu, in kurias jis ir nukrito, 
suspėjo isz to eroplano iszszokti.
ti bombnesziai buvo paszauti, bet 
nusileisti ant savo erodromo.

Tai buvo vienas isz didžiausiu 
timu padangėse!

Kai Komunistai lakūnai isz augsztenybiu 
nusileido kariauti, (ju ant vieno sykio pa
sirodė visas szimtas), tai Amerikiecziai la
kūnai buvo pirmutiniai pakilti juos su kul- 

I *

komis pasveikinti. Tuojaus pasirodė kad 
ežia ne vienas susikirtimas, bet net trys at
skiri musziai padangėse, nes Komunistu ero
planai greitai pasidalino in tris dalis, tike- 

Bet pasi
rodė kad musu lakūnai buvo kaip tik tam 
prisirengė ir jie panasziai pasiskirstė in tris

Visaip, kaip tik beįmanyda
mi. Toks tas ju ten ir gyveni- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

be darbis susiginezino ir susi- 
pesze su savo žmona, kuria jis 
intarinejo, nes jis buvo labai Jamįesj js/ tfiju SZOUU pultlS.

• pavydus, sužeidė ja ir pats sa
ve nusižudė.

Szeszios deszimts keturiu me
tu amžiaus Liborio Barberi pa-

I mirė Pennsyivanijos ligonine- dalis ir taip trys musziai vienu sykiu vyko 
j e. Jis buvo paleidęs szuvi sau 
staeziai in smegenis.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

padangėse. Komunistu eroplanai, po susi
kirtimu galvatrukcziomis nubėgo sau namo.

t
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Kas Girdėt
abelnai kalbant, biski yra atpi
gęs, bet musu szei mini nikes sa- 
ko kad jos nemato kur ir kas 
atpigo.

PASAULIO
LIETUVIU 
BENDRUOMENE

Kai žmones ima pirktis viso
kiu daigiu, tai biznieriams ge
riau, ir tuo paežiu sykiu geriau 
ir fabrikantams. O kai fabri
kantams geriau, tai geriau ir 
darbininkams.

Valdžia pranaszauja kad biz
nis visiems eis labai gerai del 
ateinaneziu szesziu menesiu'ir 
pa s k u i d a r g e r i a u eis.

(Tasa)

visiems pabrangs

Bet dabar biznieriai prane- 
sza kad biznis jau daug geriau 
eina, žmones daug daugiau vis
ko perkasi.

Žmones perkasi naujus auto
mobilius1 greicziau negu fabri
kai suspėja juos pagaminti, ne
žiūrint kad visi tie nauji auto
mobiliai dar labiau pabrango.

Eina gandai, kad ateinan- 
cziais metais reikes pavelinimo 
isz valdžios statytis naudus na
mus. Bet nieko tikro dar nega-

AUSTRALIJOJ. — Pasku
tiniu laiku Lietuviu Taut, ir 
kultūrinis veikimas pagyvėjo 
visoj eilej vietovių Melburnas 
veikloj žada lenktyniauti su 
Sidnėjum. In Adelaides PLIAS 
skyriaus valdyba iszrinkti K. 
Tymukas (pirm.), A. Pacevi- 
czius ir J. Riauba.

Dauguma kolegistu galės da

AUSTRIJOJE. — Kr. vai 
dyba organizuoja vargo mo-

sziais metais baigti savo mokssj kykla mokytis Lituanistikos, 
lūs, ir nebus imami in vaisku. :

Automobiliams guminiu ra
tu, “tajerin” dabar žmones 
teipgi ima. daugiau pirktis, nes 
seni ratai jau gerokai nudilo, 
laukiant kol nauji atpigs.

Paczto kasztai bus didesni, 
bus brangiau siausti parcel
post per paczta.

Baldu, “furnisziu” biznis 
teipgi pagerėjo, ‘žmones dau
giau visokiu rakandu perkasi 
del savo namu.

Pirmos klases ar oro paežtas 
nepabrangs, nes per daug žmo
nių, kurie turi balsus per rin
kimus užpyktu, ir tas politi
kieriams nebutu in sveikata.

istorijos ir krasztotyros ne tik 
vaikams, bet ir suaugusiems. 
Bendruomenes vadovybe sten
giasi suregistruoti visus tautie- 
czius, mirusius Austrijoje ir rū
pinasi, kad ju kapai butu pri
žiūrimi. Bendruomenes pirmi
ninkas C. Liutikas pakviestas 
su szeimyna bando iszvykti in 
N. Zelandija.

siryžusi iszjudinti Vokietijos; 
Lietuviu kulturini gyvenimą. 
Norima suorganizuoti tautisz- 
ku szokiu ir dainų suejusu vai
ku teatra ir t.t. Tikimasi, kad 

‘•prie Baltu instituto gales dirb
ti ir mokyti taip pat Lietuviu 
studentu. “Die Stimme der 
Vertriebenen’’ insidejo K. Gir
tauto mineziu žiupsni isz jo vei
kalo “Portrate des Heimatlo- 
sen.” Dažnai jame pasirodo 
vaizdu isz Klaipėdos kraszto. 
Vokiecziu spaudoj apie Užsie- 
nieczius isz gerosios puses pa
sitaiko ne tiek daug. Gal dau
giausia paraszo apie juos “Die 
Neune Zeitung,’’ kuris ir Nr. 
187 pastebi, kad sziuo metu 
Gautingas yra virtęs didžiau
sia Tbc sanatorija Vakaruose. 
Pristaczius 4 naujus pastatus, 
lovų skaiezius pakeltas iki 
1150. Už tai bavaru minist. Dr. 
J. Mueller inteike IRO Ameri- 
kds zonos direktoriui 
padėkos raszta, nes 
skyrusi 2 mil. DM, 
tuos darbus atlikti.
bustai pavadinti “Don. Kings
ley namais,’’ gatve Dr. Gellne- 
rio g-ve ir paviljonas, Ryano 
paviljonu. Naujieji pastatai tu
rės 360 lovų. Virtuvėj gales ga
minti maista 2,000 asmenų, su
daro 480 žmonių, isz j u 22 gy
dytojai. Plotas užima 3, 5 kv. 
km., pacientu yra 18 tautu, 
tarp j u nemažas būrys ir Lietu
viu. Vėliau ežia numatoma per
kelti pacientus isz Ambergo sa
natorijos ir isz nuo Rugsėjo 1 
diena iszdalinejame rehabil. 
centro Luttensee kontroles ir 
darbo terapijos reikalingus 
kuršininkus. Tada lovų skai
ezius bus padidintas iki 1,200. 
Vokiecziai taip pat nori ežia 
atkelti isz Hamburgo ir savo 
Tbc tyrimo instaiga.

Ryanui 
IRO, pa- 
ingalino 
Naujieji

Žmones iperkasi daugiau ra
diju ir televizijos aparatu, da
bar kai oras jau atvėso ir va
karai pailgėjo.

Restaurantai pranesza kad 
daugiau ir daugiau žmonių isz- 
eina in restaurantus, užeigas 
Valgyti. Tai reiszkia, kad tie 
žmones turi pinigu, ir tai geras 
ženklas. Bet restaurantu savi
ninkai nusiskundžia, kad da
bar sunku pasisamdyti tarnai
tes ir patarnautojus, nes fabri
kai daug daugiau gali jiems al
gos mokėti.

Bet laikraszeziams ir žurna
lams net per puse daugiau rei
kės mokėti del paczito. Dide
liems laikraszeziams ežia ne to
kia jau didele beda, nes daugu
ma ju turi savo trokus del isz- 
vežiojimo laikraszeziu. Bet ma
žos redakcijos, maži laikrasz- 
eziai labai nukentės.

Daug redakcijų jau dabar 
rengiasi pabranginti savo laik
raszeziu pagarsinimus.

Medis ir kitas tavoms del 
nauju namu statymo dar labiau 
brangsta. Dabar vis brangiau 
ir brangiau kasztuoja naujas 
narna s pa si bu davot i.

Iszrodo, kad viskas dar la
biau pabrangs, ežia namie, kai 
valdžia ims dar daugiau visko 
si imsi i iii Europos krasztus.

Vilnoni drabužiai ima atpig
ti, nes vilna atpigo.

Musu valdžia dar kitus bili
jonus dolerius paskirs Euro
pai. Tie bilijonai! bus siunezia- 
mi doleriais ir ta.voru.

Moteriszki kailiniai, “fur 
coatai” atpigs po Nauju Metu, 
nes biznis buvo prastas, labai 
mažai moterų pirkosi sau nau
jus kailinius praeita menesi, 
kada, tas biznis turėjo būti ge
riausias.

Pypkes Durnai
Rudens Vakaras

Moterų kojines, “Nylon pan- 
cziakos” dabar daug prastes
nes, ir moterys per daug ju ne
perka, bet valiuoja tas, kurias 
jos ankscziau buvo prisipirku- 
sios.

Czeverykai gal nors biski at
pigs, nes sztorninkai per daug 
ju yra prisipirkę.

Valdžia sako kad maistas,

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col- pločio 
Iszaiszkuia sapna ir kas 
ateiteje 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.

Smarkiai puczia szaltas vejas... 
Jau purvai, vanduo,
Ilgos naktys, trumpos dienos,...
Vėlyvas ruduo....
Samanotoj’ pirkuželej’ 
Vakaras tylus, * 
Tik lengvai ratelis ūžia, 
Verpdamas linus.
Už ratelio ten moeziute
Jau labai sena
Sėdi, verpia ir vis džiaugias, 
Kad ji ne viena.
Aplink sene susispietė
Anūkai maži
Klauso, tyli, nes seneles
Pasaka graži.
Daugel metu ture sene:
Jos plaukai balti.... •
Mirė vyras, mirė sūnūs, 
Mirė ir marti.
Ja karsztai anūkai myli, 
O ji kalba vis....
J ei klausytu, nemiegotu
Isztisas naktis;
Nes tos pasakos seneles 
Skamba taip saldžiai: 
Stebuklingos, užkerėtos, 
Lyg kokie sapnai!
Mažas spinkso žiburėlis, 
Ratas ūžia vis....
Dar ne galas pasakėlės, 
Nors gili naktis.....

BRAZILIJOJE. — Dail. J. 
Rimsza savo paroda ruoszia 
taip pat Rio de Žaneiro mieste. 
Spauda jo darbais S. Paulo 
mieste reiszkia dideli pasiten
kinimą. Per I-ji Liet Meninin
ku klubo pasirodymą Lietu
viams szoko ir S. Paulo m. ba
letas, kuriame taip pat szoka 
Lietuve R. Bagdonaite. Gražiai 
patariavo Lietuves raszy- 
tojos K. Pažėraitė ir M. Vink- 
sznaitiene, solistai K. Ambro- 
zeviezius, V. Laurinaitis ir Jo- 
deikaite. Dekoracijas paruosze 
Dail. A. Kairys, scena tvarkė 
A. Žibąs, akompanavo R. Spro- 
gyte. Lietuviu radijo pusva
landžiai eina sėkmingai. Ju 
klausosi Lietuviai ne tik pa- 
czioj Brazilijoj, bet ir artimuo
se krasztuose, ruoszdamiesi 
Lietuvos iszlaisvinimui. Lietu
viu tautai, kaip kad pažymėjo 
jau per 1-ja Liet, iszvertima, 
sutapusia su Iszeiviu diena ir 
Dariaus-Girėno žygio 18 metu 
sukaktimi, Kons. A. Poliszai- 
tis, pasauliniai sukrėtimai ir 
smurto laikinis insigalejimas 
gali tik sutrukdyti istoriniu 
siekimu vykdymą, bet negali j u 
užgniaužti. Net ir gerai svetur 
insikurusieji neprivalo už- 
mirszti kelio atgal. Tėvynė lau
kia visu sugryžtant, nes reikes 
daug rūpestingu ranku jos 
žaizdoms gydyti, jos sodyboms 
ir miestams atstatyti ir visam 
gyvenimui atkurti.

Siekdami darnumo Lietu visz- 
koje veikloje, jie taip pat kvie- 
czia sustabdyti visokius pasi- 
reiszkimus, kurie nesiderina 
su Lietuviu Tautos vieningai 
kova del laisves ir su Lietuviu1 
Tautos bendriszkumu.

Diplomatijos Szefas ir VLIK 
su tikru pasitenkinimu /

Dna Damulevicziene ir trys 
Pnsseseries, tai laikas nuo lai-. 
Įv0 jo ežia laiszkus in užklysta., 
11 pas.ikiaiTsioju laiku vienam 
lsz tu pusseserių vyrui jisipara- 
szc tokio turyni'a.us laiszka: 

I ‘‘Sveiki Brangieji Szvogereli! 
gin ! r Semite! Kaip gyvuojate? 

czuodami auganezia drauginga p"' " km,p vasara praleidote? 
.xrnic.+T7kin . ° nmdrai kaip laikotės! judu, ir j

szeimyna ? Mes kol kas sveiki J 
dirhame. Szin metu dvide-! 
^zimts penkto Rugpiuezio per- 
■ilkiaustime in savo vienu* st o- 
gu visa szeimyna, abi dukros 

ii ') i ais ir vaikucziais ir mu- 
n + ^an\d'S llaU',as szvarus iri mai. .Buczioju visus.

r ogus. Naujame rajone daugi 
yra erdves apie narna, toli fab-į 
rikai, geležinkelis ir harszkan- 
tieji strytkarai. Bet, susiseki-l 
'Ims patogus, nesarti turime! 

i/ ( diini autobusą., kuris eina 
skersai požeminiu (subway) 

i *.]‘vtk!aru linijų, todėl susisie- 
• "‘mas. .su miesto centru ir ben- 

i i<n su visu miestu gana pato-
I o kara, deszimties var- 

'i metu, vėl bent isz darbo, 
ins ir szventas dienas gali- O

valstybių ir tautu sanjausma 
kovoj aneziai Lietuviu Tautai 
nuoszirdžiai dėkoja Lietuvos 
draugams už j u parama kovoje 
del nepriklausomos Lietuvos! 
atstatymo.

mos dienos? Liepos menesio 
pradžioje buvau nuvažiavęs 
pas vyriausiąjį broli Juozą, in 
Hamiltona. Buvo ir sesuo Ona 
isz Philadelphijos. Malonu bu
vo pasimatyti. Gal but kad 
daugiau tokio malonumo gali 
ir nebūti, nes jau visi trys ne 
jaunuoliai. Dovanok kad ilgo
kai nerasziau, bet teisybe sa
kant, ir ir nieko indomaus ne 
buvp ir nėra. Kad ir nelengvas 
dieneles, bet slenka gana spar- 
eziai ir šratai jau trys metelei 
kaip mes Kanadoje. Szirdingai 
musu visu jums visiems linkeji-

Philadelphia, Pa. Jau net 
priesz pirmąją, pasauline kara 
Soda,vijoje, parapijoje Viszty- 
cziu, kur tuo laiku klebonavo 

kini 11-

— Vincas Bilevicziuis.

DIDŽ. BRITANIJA. — Co- 
ventrio apyg., Pirmininkas J. 
Matulionis su žmona iszvyksta 
in Kanada. L. Namu B-ves nau
ju direktorium iszrinktas inž. 
Baublys, be jo, direktorium da 
yra M. Bajorinas. Namu ben
drove, tikisi savo veikla dar 
daugiau iszplesti. Norima in- 
vairias prekes pardavinėti 
pasztu, insigyti Liet. Namus 
Nottinghame. Lietuviu pora 
studentu dalyvavo tarpt, jauni
mo stovykloj, suruosztoj Vali- 
jos Jaunimo Lygos.

EKVADORE. — Taip pat 
pradėtos Lietuviszkos iszverti- 
mos isz Quito miesto. Jos atei
ty numatomos duoti trumpomis 
bang’omis 3k., per sanvaite. Jo
mis rūpinasi L. Mis jos Draugi
ja.

VOKIETIJOJE. — Sudary
toji Kultūros Taryba, kuriai 
pirmininkauja Prof. J. Grinius 
veiks glaudžiame palytėjime su 
VLB kraszto valdyba ir yra pa-

Komunikatas

ponia.

konverta

$
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bus ainiai paleisti ir lauk-!
11 Ki-yžimo mielon Lietuvon. 

tau.Szvogereli atrodo, ar
1 "ai reiks laukti tos laimia-

tu,ji ji pavertė in tremtini, tai 
a sali
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’ ,dant ži

kas, jaunas Vincas Bilei 
buvo gerai žinomas kaipo o.a. 
Ims bendradarbiszkas o vėliau, 
Kaune, tai jau nebe ka ir kalbė
ti, jis tame dalyke bendrada.r- 
biavas vertelgysteje tai buvo
jau tikras meistras, žinovas į 
Bet pasiekme antrosios pašau-j

ELTA yra ingąliota pranesz- 
ti, kad Lietuvos Diplomatijos 
Szefas St. Lozoraitis ir VLIKo 
Delegacija szi met Rugsėjo 2- 
12 dienomis tese pasitarimus 
del nuolatinio bendradarbiavi
mo Lietuvos laisvinimo darbe 
tarp VLIKo ir Lietuvos Diplo
matijos Szefo.

Visu laisvinimo veiksniu 
veiklai derinti susitarta daryti 
bendrus VLIKo Politines Ko
misijos ir Diplomatijos Szefo 
pasitarimus, kuriose bus svars
tomi visi Politines ir Diploma
tines veiklos klausimai, lieczia 
Lietuvos Valstybes Nepriklau
somybes atstatyma ir jos su
tvarkymą demokratiniais pa- 
grindais.

Kuo placziausios Lietuviu 
visuomenes dalyvavimui lais
vinimo darbe patikrinti susi
tarta bendrai szaukti konfe
rencijas. Ju sudėtis, darbu 
tvarkė, laikas ir vieta bus nu
statoma VLIK’o ir Diplomati
jos Szefo susitarimu.

Tais klausimais, kuriais ne
pasiekta susitaripio, numatyta 
tartis tolimesnėje bendradar
biavimo jeigoje.

Susipratimo dvasioje pasi
baigusiu pasitarimu proga 
VLIK’as ir Diplomatijos Sze
fas, su didžiu skausmu ir pa
garba minėdami Kraszto aukas 
Lietuvos laisvei, nuoszirdžiai 
sveikina Kovoj anczia Lietuviu 
Tauta, tvirtai siekianczia Tė
vynės iszlaisvinimo, ir reiszkia 
jai isztikimybe.

VLIK’as ir Dipliomatijos 
Szefas dėkoja visiems tautie- 
cziams laisvajame pasaulyje, 
atsidėjus dirbantiems Lietuvos 
ir Lietuviu Tautos gerovei.
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Mano Dede Ir Teta
(Isz Gyvenimo)

'ĮAASAI pamiszelis Ratkiny 
viena karta, pradėjo mums

taip pasakot:
Alano dede 'buvo senas kvai

lys, 'bet puikus žmogus, o teta, 
buvo sena. lupyna, bet szposi- 
■ninke moteris.

Jiedu gyveno Riuy-Leveke, 
tokiam užkampy, nuoszaly 
miestelio, dvejais gyvenimais 
namelyj, kuri jie pripildydavo 
triukszmu savo nesiliaujan- 
cziu gincziu ir barniu. Tasai 
namas esą. pere jo mano dedei 
nuo jo tėvo tasai, savo ruožtu, 
gavo ji isz mano dėdes prodie- 
do, ir taip, begaliniai!

Nuo nepamenamu laiku na
melis pereidavo nuo- vienos 
gentkartes in kita., ir kiekvie
nas jo savininkas ji savotiszkai 
perdarydavo, kas viršau, kas 
apaezia, taip, kad visuomet ta
me namelyj viena dalisi ant pu
ses amžiaus atsilikdavo nuo ki
tos mados prasmėje, ir jis vi
sad turėjo keista, iszvaizda 
žmogaus, užsidėjusio ‘ ‘ didžio
jo ’ ’ amžiaus trumpas kelnes ir 
ant virszaus dabartinio am
žiaus szvarka.

Keturiose anuo namelio sie
nose dede ir teta sugyvendavo, 
kaip szuo su kate, perpildyti 
in slinkty vine antipatija, kuria 
da paasztrino trisdeszimts pen
ki metai vienatvės dviese tusz- 
turaoj beprasmio, 'betikslio gi
lioj apskriti jo j gyvenimo. Pri
ėjo ligi to, kad užteko vienam 
isz ju iszreikszti kokia-nor s 
nuomone, idant-gi netrukus ki
tas iSžsireiksztu prieszingoje 
prasmėje. Kodėl? Nežinia! Be 
priežasties, deliai smagumo. Ir 
taip, ankseziau apgalvotu tiks
lu, jie erzindavo viens kita nuo 
ryto ligi vakaro: niurnanti, at
kakli, užsipuolanti, užpuldavo: 
jis, beszidijas, besitycziojas 
kerszindavo, reikszmingai pa
traukdamas pecziais ir užgau- 
lio janeziai aįsikirsdamas.

Reikia jums žinot, kad jeigu 
mano dėdės namai isz pavir- 
szutines iszvaizdos 'buvo nuo
dėmingi, tpi jau isz vidujinio 
patogumo jie buvo visiszkai 
netike. Netikėtini jo vidaus 
keistumai, regis, buvo sutverti, 
tiktai tiem dviem nepasiekia
miems keistuoliams, kurie szal- 
da.vo po jo stogu. Taip, pavyz
džiui, miegamasai kambarys, 
kuris buvo antram gyvenime, 
susisiekdavo su valgomuoju 
kambariu, -besirandaneziu po 
juo netikusiu koridorių, labai 
siauru ir ilgu, kaip diena be 
duonos. Isz koridoriaus vede 
laiptai, tamsus, iszsisuke, kaip 
skolintojo dvasia, žodžiu, pato
gi vieta, idant isz deszimts- kar
tu, (Ievynuos kartus nusisuki 
sprandą.

Ir taip, suprantama, kad vie
na karta teta prakalbėjo apie 
neatideliojanti būtinumo ana 
klaidinga isztaisyt ir tuo du 
kambariu vihtiniais laiptais 
sujungt. Dede buvo nustebin
tas del jos užmanymo platybes. 
Žinoma, jis paskaitė savo

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa, 

szventa pareiga pagarsint pa
tarti, esant niekam nevertu, ap
linkybe, kuri privertė teta sa
vo sumanymą greitai invyk- 
dint. Kadangi ji abelnai imant, 
savystoviai naudojosi bendro
mis leszomis, tai ji tuojausgi

Pakai besime t ruputi, 
Apie viena mergele,

Kuri bėga kas vakaras 
isz namu, 

Kada motinėlė su 
aszaromis, 

Meldžia savo mylimos 
dukreles, 

Idant sėdėtu namie!
Teip mano mylima 

dukrele, 
Užtepei ant savo veidelio,

Visokio pauderįp ir 
milteliu, 

Peczius apnuoginai,
Szlebukia taipgi kitaip, 
Ir bagi kaip beprote, 

Sutikti laukema 
autobiliu, 

Ant kokio kampo 
kuriame laukę, 

Ant tavęs kokis 
sportukas?

Ir tu manai, jo tokis 
gyvenimas, 

Tau turtas po kojų 
paklos?' 

Ne szirdžiūk!
Ne tokis tai kėlės 

in laimes, 
Ne tokis!

O tada kožna turėtu 
tiek kiek pageidauju!

* * *
O jus “Dypukes,” 
Ne bukite monkies, 
Jeigu in Amerika 

pribunate, 
Alano patarimas - del 

jumis, 
Kad biski susivaidykite!

Vienam mieste kėlės 
užtikau, 

Su savo koezelu jau 
muszti norėjau, 

Per naktis nesival klokite, 
Bukite namie,

A I a 1 s z i a i u žs i 1 a i k y k i t e. 
Pažinau viena bobele, 
Iszpusta. kaip futbole, 

Kad szita storule, 
Prisižiūrėtu ant kitu, 

Bobeliu doru, 
Kaip savo dukreles 

augina, 
Kaip jai sės nuo pikto 

gina, 
Taigi, asz daugiau nieko 

nesakysiu, 
Netrukus vela atsilankysiu 

tame mieste,
Su koezelu pataisysiu, 

Gerai storule patriksiu.
* * *

Kas tau ne miela, I
Del kito nedaryk, 

Ant. paskutines valandos 
atsimink!

Skaitykit “Saule” 

pasikvietė stalius ir dailides, ir 
per 8 dienas viskas buvo pa
rengta. Dedetemijo in ju darba, 
beszvilpaujant ir berūkant 
pypke. Kuomet-gi darbininkai 
iszejo, jis tarė;
.— Na-gi dabar tai tų paten

kinta? 'Viskas puikiai padary
ta. Isz tikro, nuostabus laiptai. 
Ir puiku! Ir patogu! Aplamai, 
imant, jog asz jais nevaiksz- 
cziosiu.

Szio teta niekaip nesitikėjo.
— Ar tu sziais laiptais ne- 

vaikszczoisi ? Paklausė ji.
— Niekuomet, pa.reiszke 

mano dede.
— Kodėl tu jais nevaiksz- 

cziosi? Da. karta paklausė ji.
— Todėl, kad asz nenoriu 

jais vaikszcziot.
Jis tycziojosi, be galo savimi 

patenkintas. Teta, nustebusi, 
tylėjo. Pagalios, ji garsiai su- 
szuko: •

•— Ne, tai jau viską pervir- 
szija. Prisiekiu, kad tu jais 
vaikszcziosi.

— O asz, isztare szis ra
miai ir intikrinaneziai, prisie
kiu tau, kad asz jais nevaiksz- 
cziosiu.

Szi karta tuomi ginezas ir 
užsibaigė. Tris dienas dede tri
umfavo. Tiktai nedeldienyj isz 
ryto, kuomet jis atėjo, gaut isz 
tetos septynios deszimts penkis 
centinus, kuriuos ji, jam iszda- 
vinejo viena karta, sanvaiteje 
jo “mažiems smagumams,” ji 
jam pareiszke, kad ji “atkak
liems kvailiams” pinigu esą 
neturinti.
-Priekabe. Dede buvo pasi

rengęs ja. apkuldaszint, bet su
silaikė, padaręs linksma veidą 
ir net pradėjo'szvilpauti. Kaip 
visuomet, szventadieny, jis 
tuojaus gi po pusrycziu iszejo 
isz ’ namu, bastėsi gatvėmis 
virsz keturias valandas visas 
permirkęs nuo lietaus, be cento 
kiszeniuje ir vėlai in vakara 
sugryžo namo, isz lengvo szli- 
tinejant ir tauszkiant liežuviu, 
kaip žmogus gerokai insidrožes 
visa tai del to, idant žmonai pa
rodyt, kad “atkaklus kvailiai” 
esą turi mieste prieteliu, kurie 
juos vaiszina. * .

Ir szita nevykusi komedija 
tiek kartu pasikartodavo, kiek 
esama, mėnesyj szventa dieniu, 
nes abu senuku del szitos kovos 
padare savymeiles klausymą ir 
kits kitam ne ant pėdos nenu
sileisdavo.

Jie paliovė viens su kitu kal
bėtis, paliovė taip sakant, but 
pažinstamais. Jie po senoviai 
vienam kambaryje miegodavo, 
bet taip elgesi, kaip du kelei
viu, netikėtai patekusiu in per
pildyta vieszbuti. Jie stengėsi 
vienas kita, pervirszint rūsty
bėje, neapykantoje, kuomet ži
nomomis valandomis, jiedu nu
sileisdavo in valgoma ji, kiek
vienas “savo laiptais.” Ju sie
lose augdavo ir tvirtedavo ne
panaikinama. savitarpine ne
apykanta.

Viena karta, nusileidžiant 
savo laiptais, dede paslydo, 
triukszmingai nusirito žemyn 
ir parpuolė kniupszczias vis-

i L. TRASKAUSKASJ t ___ *
★ LIETUVISZKAS | 
$ GRABORIUS *
★ Laidoja Kimus Numirėliu. į*
★ Pasamdo Automobilius Del *
★ Laidotuvių, Kriksztyniu *
★ Vestuvių Ir Kitokiams * 
t :: Reikalams :: *
★  ------------- ¥
J 535 WEST CENTRE STREET ¥ 
t? Telefonas Nr. 78
★ MAHANOY CITY, PENNA. $ 

iszkai tamsoj, rėkdamas, kaip 
nedaskerstas parszelis.

Teta, savaime suprantama, 
atbėgo. Nėr žodžiu idant jos 
patenkinimą iszreikszt, ji buvo 
gatava rėkt esant geroj nuo
taikoj.

— Dvideszimts franku! Jei
gu man kas, nors tiek padova
notu, ne, asz nebuezia taip pa
tenkinta!

— Sena nenaudėle! Suszu- 
ko dede, perpykęs. Sena lupy
na !. Ir da szitokios baidykles 
pasaulyje gyvuoja!

Bet ji in tai tik nusispjovė ir 
tiek. Alano prieteliai, ji uždus- 
davo nuo susijudinusiu jausmu 
da.vo kalbėt ir tiktai pirsztu 
davo kallbet ir tiktai pirsztu 
rodydavo in gerkle, lyg kad 
kuo suspausta. Ak, asz jums 
sakydavau, ji turėjo žavėtina 
būda. Vis-gi ji nusprendė, pa
galios, pakviest gydytoja, ku
ris uždėjo nejudomabandaža ir 
tikra ramybe užrasze. Tai 
reiszkia reikalaut, kas negali
ma.

Ligonis patraukė pecziais ir 
ligi pat akiu kaltlra. užsiklojo, 
kaip kadaisia Cezaris apsiaus
to skvernu, ir vyriszkai ruasze- 
si sutikt mirti.

Ir isztikruju, jis karta, ant 
visados neteko ramybes; nuo 
to laiko, jo szirdy atvira, žaizda 
neužgydavo. Nulaužta koja 
ežia buvo nedidelis daigtas, ne, 
jis pajuto smūgi in -szirdi ta 
pat minute, kuomet jis skaitė 
nutrintas ir pagadintas savo 
laiptu dalis deliai kūno sunku
mo. ,

Ak, jeigu teta duotu valia 
savo troszkimui ir garsiai 
szvenstu pergale ant visu kryž
kelių ! Bet, ne! Tai buvo stip
rios dvasios moteris, pažins- 
fanti žmogaus szirdi, stovinti 
aukszcziaus iszdidžiu savo 
džiaugsmo apsireiszkimu, pui
kiai suprantanti, kad mokan- 
cziai serviruotas užkariautojo 
nuolankumas esą lygus inkai- 
tintai geležiai, pridėtai prie nu
galėtojo žaizdų.
r Laike vienuolika dienu ma

no dėdės ligos ji ne karta neuž- 
simirszo, nesutersze nekalta 
savo džiaugsmo tyrybe ne vie
nu dvi-prasmiu žodžiu, rugsz- <1 •tai-saldžia. pastaba, arba piktu 
pasitycziojimu.

Tiesiog, ji visa laika vaiksz- 
cziojo nuszvitusiu veidu, be- 
siszypsojant daug reiszkian- 
czia iszypsa, sustingusia jos lu
pu kampuose, ja persekiojant 
mano dede, nežiūrint in tai, 
kad jis pasislėpdavo, užsigryž- 
davo, insiknises savo patale. 
Insivaizdinkite sau tiktai asz- 
tria kanezia žmogaus, kokia 
nors pikta, dvasia pakeisto in 
špilkų paduszkele, ir jus gau
site toli gražu nepilna vaizda 
apie dorine mano dėdės padė
ti tuo laiku, kaip teta szaltai, 
tycziomis, isz apsiskaitymo ji 
“czedinant” žudydavo, prižiū
rint ji,- paduodant jam puodu
kus liepos arbatos, apsupant ji 
žiauriais rupeseziais prieszo, 
pervirszijanczio savo didybes 
sąmone.

Tokiose tai sanlygose esą bu
tu geriau ligoniui spjaut in sa
vo nulaužta koja ir pasimelst, 
idant Vieszpats Dievas padėtu 
nusza.lt ir leistu važiuot pas 
Abrahoma>. Viena karta isz ry
to apsireiszke drugis ir da ko
kia tai liga! Dede pradėjo klie- 
det, kaltindamas teta tame, 
kad ji kepinusi ji nedidelėj ug
nyj, gyva, pasiguldžiusi, kad ji, 
ženklan linksmybes, uždegusi 

‘plausku aplink naktini staleli 
ir leidusi begalines szviesas ir 
rakietas, visa padėtis tautines

szventes ketvirta diena Liepos, 
esą niekis, gimęs liguistose 
smagenyse.

Ala t, turėjo in vykis pasi
baigt ir, isztikruju, po trisde- 
.szimts szesziu valandų tos nž- 
imanezios komedijos dede isz- 
leido paskutini kvapa.

Na, puiku. Toliau, visa, kaip . 
isz raszto: atvyko žmogus isz 
laidotuvių biuro, (ofiso), atėjo 
laidotuvių eisenos nariai, pa
guldė dede in puszine skrynia 
ir užsimėtė ja ant pecziu szauk- 
dami: “Grei-cziau! Laikyki
te!” ir, sunkiai žengiant kaus- 
tytais batais ir sZviecziant kle- 
jonkinems skrybėlėms, nunesze 
nebaszuinka per koridorių.

Czia. teta neiszlaike:
— Palaukite! Jus ne ten ei

nate! Sziais,laiptais, ve szitais!
Laikantis už turėki iu, su- 

cziauptais dantimis, ji temijo 
su indomumu, kaip leidosi tie1- 
sok lavona nabaszninko, kuris 
buvo stumdomas in visas pu
ses.

— A, jog asz tau sakiau, 
kad tu jais pereisi, sumurmėjo 
geroji moteris. >

— GALAS — •
-

Sutiktuve Stalino 
Duszios Su Kipszais

Sveikas drūtas Stalinaszka! 
Tarė kipszai ja sutikę, 
Tu atrodai tartum meszka, 
Nors ir turi tu jau plike! 
Mes pekloje tau jau vieta 
Esam'puike pagaminę, 
O ir guoli tau ne kieta, 
Taipogi ir sedine!
Isz inkaitusio brol’ szpižo, 
Kad.tau szilta visad butu 
Ir nors vaikszcziot reik’s be 

' vyžų,
Tu patapsi, kaip mes, drutu. 
Nes vis smala karszta gersi, 
O ir meszla musu esi, 
Ir už ta net aeziu I... tarsi, 
Nes niekuomet jau neb’dvesi! 
Ta tarė, kipszai stvėrė 
Už apikles Stalino, 
Nes tam pekla prasivėrė, 
Ir ji smaloj panardino... 
Nors ir rėkti jis pradėjo, 
O smaloj, tai burbuliavo, 
Kuo tik kipszus “sužavėjo” 
Taip, kad lupt už ta net gavo. 
Musze, spardė, ragais'bade, 
Nors nuo to ir kaulai braszka, 
Kaip kad dare Leningrade 
Su prieszais ir Stalinaszka!

| — K. V.

Permaina

— Man iszrodo, ponas 
Pranciszkau, kad ponas ir 
pono sesuo Elena esate dvy
nais?
9 — Teip, bet tai buvo ta
da, kada buvome vaikais. 
Dabar mano sesute yra pen- 
kes metais jaunesne!

: PONAI
: BIZNIERIAI!

Geisdami apteikt savo ge-
rus Kostumerius, privalo ]! 

]' isz laiko duoti atspaudyt ]! 

į Sieninius ;!
;■ Kalendorius ;!

1952m. 1 '
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt. a

I Dabar Laikas! užsi I 
z -------------------- kalbyt >
![ ir nelaukti ilgai! Nes kas 
![ pirmesnis, tas gales isz- ]> 
z sirinkti puikesnius!!!
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Sakai mano mieliause, kad 
tavo veidas jau riaukszletas ? 
Bluisti! Esi patogi ir jauna, to
kia, kokia tave pirma pažinau! 
/Kad turccziau veidroli tai tave 
pertikrintau, jog kalbu teisy- 
suejimo, Augszcziauseš Viesz- 
bia! Alatyt szia valanda musu 
pats ir musu valdytojas mums 
sugražino jaunysta, irpatog'uma _  o 
szia nakti! Tuosius, ka szia 
nakti matai bažnytėlėje, yra tai 
duszios mirusiu, daugeli metu, , 
kurie mylėjosi labai už gyvas- 
czio. Dievas toms porelėms pa
aukavo viena nakti ant meto, 

. idant galėtu sueit ir drauge isz- 
klausyti Alisziu. Yra. tai du
szios mylineziu porelių ir vedu
siu poru, kuriu meile už gyvas
ties buvo taip galinga, jog net 
po smert juos niekas negali at
skirti !

— Ak, mano Dieve, kaipgi 
a.siz geidžiu mirti, idant tik ne
būti perskirta nuo tavęs, mano 
mylimas, idant ir po smert ga
lėtumėm gyventi drauge.

Negalėjo, daugiau kalbėti, 
nes prisiartino prie ju senukas 
su torielka, ant kurios susirin
kia mete pinigus, bet be jokio' 
balso. Kairiai tiejei pinigai 
nežinomi, nes paėjo isz seno- 
viszku laiku. Nuliūdo, kad ne
turėjo <u savim nei skatiko 
idant paaukaut seneliui, kuris 
nuo josios neatsitraukė. Netu
rėdama nieko daugiau kaip tik 
savo auksini žiedą dovanota 
nuo mylimo. Alete ant torielkos 
balsas nupuolanczio žiedo ant 
torielkos davėsi girdėt po visa 
bažnyczia rodos kad tai kokis 
gailingas varpelis suskambėjo. 
Tame paeziame laike jokios 
mylimas, senukas su torielka, 
kunigas kalbantis Miszias ir' 
visi susirinkusieji dingo, žva
kes užgeso, o persigandus Ka
tre apimta mirtina baimia, 
crito ant grindų kaip negyva 
amsioje szaltoje bažnytėlėje.

Kas gali apraszyti nusistebė
jimą ir baime zakristi jono, ku
ris isz ryto atidaręs bažnyczia, 
kuria diena priesz tai buvo už
rakinęs po vakariniu pamaldų, 
o raktus-' buvo paslepiąs pa-: 
prastoje vietoje kas vakaras po 
paduszka, radęs apmirusia Ka
tre gulinczia prie altoriaus. Isz 
pradžių mane, buk buvo negy
va., taip buvo sustingus ir szail- 
ta, tik kada ja atnesze namo- ir 
paszauktas gydytojas ja atgai
vino ir su sziltais gerymais at
gavo ant tiek savo pajiegas, 
idant apsakyti susirinkusieiųs 
savo naktini atsitikima. Ant 1 
rytojaus isz ryto malsziai mirė.

----- GALAS-----

Į^ZTAI man pasakojo zakristi
jonas Szvento Enle'lijos baž- 

nyczios, gerdami bonka vyno.
— Alano nebaszninkas tėvas 

buvo duobkasiu. Mirties nebi
jojo, o su mirusais gyveno suti
kime. Naktimis eidavo ant ka
piniu ir nebijojo jokio numirė
lio, pažinojo būda visu numirė
liu ir mylėjo tankiai apsakinėti 
apie visokius atsitikimus.

Tankiause pasakodavo apie 
atsitikima KAtręs Fontaine.

Buvo tai senmerge, o norints 
buvo tai neturtinga mergina, 
bet kožnas ja paguodojo. Jo
sios namas radosi prie kliosz- 
toriaus Urszuliu. Ant josios 
duriu kabojo toblyczia, ant ku
rios buvo paraszyta sekanti žo
džiai :

“Tikra meile yra didžiau- 
se galybe, nes nei mirtis 
josios negali ingaleti!”

Kada Katre turėjo asztuo- 
niolika metu amžiaus, buvo pa
togi mergele. . In ja insimylejo 
turtingas jaunikaitis paeinan
tis nuo bajoru, vardu Aumont. 
Bada>mylinti porele buvo slap
tai susižiedojus, nes tai.liudijo 
auksinis žiedas kuri Katre ne- 
sziojo kabanti ant kaklo. Ka
tre buvo labai dievobaiminga 
iliergina, lankydamasi kožna 
ryta ant Alisziu in Szvento Bu
leli jos bažnyczia.

“Užduszines Vakara,’’ pa
budino ja nepaprastas skambė
jimas bažnytiniu varpu. Grei
tai paszokus isz lovos, o norints 
taja nakti buvo- labai tamsu, 
greitai nubėgo in bažnyczia. ant 
pamaldų. Isz tolo mate ap- 
szviesta bažnyczia. Inejus in 
vidų, užtėmino daugeli žmonių 
k ar s z t a i m e 1 d ž e n c z i no s i u s.

Puikus ponai ir pdhiosi, pui
kiai pasirėdžiusios stovėjo prie 
altoriaus, bet ju parėdai buvo 
senoviszki nuo nepamenamu 
laiku! Kaimuocziai stovėjo 
taipgi pasiredia su drapanoms 
kokiu Katre da nebuvo ma- 
czius.
Norints bažnytėlė buvo pilna, 
bet susirinkia meldėsi tykiai, 
ne buvo girdėt jokio balselio. 
Katre atsiklaupė ir tam pa
ežiam laike iszejo senukas ku
nigas su klapeziukais. Kunigo 
nepažinojo, norints lankėsi in 
ta ja bažnyczia per daugeli me
tu ir pažinojo visus kunigus, 
szpitolninkus ir parapijonus; 
susirinkia buvo visai nepažys^ 
tami. Laike. Alisziu negirdejo 
kunigu maldų, nei balso varpe
liu prie altoriaus, o kada pake
le akis in virsz, pere jo per ja 
szirpuliai, nes paregėjo stovin
ti savo mylima A union ta, kuris 
žiurėjo ant josios meilingai, o 
kuris jau buvo mires apie ketu- 
resdeszimts metu adgal ir ji 
tankiai apvefkinejo. Buvo taip 
pasiredias, kada ji pirma karta 
suėjo giraitėje Szvento Leo
nardo. Prisiartinais prie jo
sios, pasveikino ir pabueziavo 
in lupas.
— Katriute mano! Susznabž- 

dejo jausliai.
-r- Alano mylimas, tik tau 

dalaikiau isztikimysta! Liūd
nume praleidineju savo gyveni
mą,'o ir sziandien, nors senatve 
sutraukė ’ mano veidą, szirdis 
mano liūdi paskui tave. Pasa
kyk mano mieliauses, kas tai 
per Aliszios? Jog viskas afsi- 
•buna taip malsiziai, be jokio 
balso ir kas tiejei per žmonis 
kuriu visai nepažystu!

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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Žinios Vietines
— Spalio menesis jau bai

gėsi,
. — įtinkimai artinasi.
—' Seredos Vakara apie 

JO :25 valanda kylo ugnis ant 
kiemo pas B. Judin i u, 35 So. 
10-th ulyczios. Daržinis padan- 
ginys užsidegė. Ugnagesiai 
greitai (pribuvo ir užgesino 
liepsna.
.—- Subatoj pripuola Szven- 

to Prumetino, o Tautines var
dines: Itomojus, Hute. Irta 
diena : 1904 įlietuose New York 
mieste atidarytas “Subway” 
požeminis važiavimas; 1858 m., 
gimė Prezidentas Theodore 
Rooseveltas; 1439 m., Didžio
sios Lietuvos Kunigaiksztis 
Vytautas pasimirė.
.Per pagelba’ Veteranu, 

Hall-Reese Posto Nr. 1420, 
miesto Medikaliszko Draugijos 
ir Mahanoy City miesto valdy
bos, likos atidaryta Klinikas 
arba gydytoja vieta del gydy
mo Anthrassilicosis, Mainieriu 
dusulio, asthmos. Gydymo vie
ta'randasi kur pirmiau buvo 
Merchants Bankas, ant East 
Centre ulyczios. Klinikas bus 
po priežiūra, ponios E. Danise- 
viezienes, slauge nuo 638 W. 
Centre uly., mieste.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Kristus Musu Kara
lius, taipgi Szv. Simono Judo 
apasztalo, o Tautines var
dines: Gandvydas, Mn klausė. 
Ir ta diena: 1886 metuose Lais
ves Stovy la “Statue of Liber
ty” ant Bedloes Salos, New 
York, buvo atidengta, daugiau 
kaip milijonas žmonių dalyva
vo tose iszkilmese stovyla buvo 
Prancūzijos žmonių Amerikie- 
eziams padovanota; 1940 m., 
Dalijos ka.riszki eroplanai už
sipuolė ant Graikijos kraszto; 
,1'949 m., keturios deszimts asz- 
tuoni žmones žuvo Azores Sa
lose, kai didelis prekybinis ero- 
•planas ežia nukrito ir sudužo; 
1’636 m., Harvard Universitetas 
ihštėigtfis, tai yra iki sziai die
nai vienas isz garsiausiu Uni
versitetu ne tik Amerikoje, bet 
visame pasaulyje; 1939 m:, Lie
tuva atgavo Vilnių; 1939 m., 

■įNepriklansomybes Diena. Cze- 
koslovakijoje.

Panedelyje pripuola Szv. 
Narcizo, Euzibijaus, Sadoko, o 
Cautines vardines: Gelgudas, 
Vykis. Ir ta diena: 1618 m., Sir 
Walter Raleigh buvo galva nu
kirsto Londone, už tai kad jis 
buvo sudaręs suokalbi Karalių 
jokuba Pirmąjį nuvar.siti nuo 
sosto. Sir Walter Raleigh buvo 
pagarsėja s kaipo tikras džen- 
t elmona's, kuris syki savo gra- 

«zu ir spalvoto palta paklojo ant 
u'lycz i os. k a d k.arąli en e ba t ei i u 

..^lėsusitersztii dumbles, beeida- 
/puvsker.sai ulyczia, jis yra teip- 
r į' i ■ ! * i • ' ' . •

Vgi nts'imbhame kaipo pirmas 
baltas žmdgiih iszmokyti Ang
lus kaip rūkyti; 1940 m., Ame
rika pradėjo imti vyrus in vais- 

‘ka nes matyti kad karas neisz- 
vengiamąs.

’ ■— Panedelyje pripuola Jo
no Mitchello Diena, kur jis bu- 

žyn Prezidentas Angliakasiu 
Unijos, ir prigelbejo jiems isz- 
3kbvbti geresni 'būvi angliuką- 
* * ’ t ■ • ■■ ■ !> '

siants. Kasyklose ta diena ne
dirbs.

— 'Utaniinke pripuola Szv. 
Alfonso, Tautines vardines:' 
Skirgailis, Valide. Taipgi ta 
diena: 1936 metuose, visi Ame-i 
rikos uostai suparalyžuoti kai
trisdeszimts tukstaneziu darbi-Į 
ninku snstraikavo; 1948 m., 
pirmas “Dypuku” laivas at
plaukė in Amerika, tame laive 
buvo asztuoni szinitai, trylika 
Dypuku. Taipgi menulio at
maina : Jaunutis.

— Utaniinke invyks Vaiku 
Halloween Paroda, ir prasidės 
szeszta valanda vakare. Szitu 
paroda, rengia Mahanoy City' 
Civic Association. #

— Panedelyje, Spalio Oct. 
29-ta diena 5:30 valanda ryte, 
31 vyrukai iszvažinos in Phila
delphia, Pa., del 'daktariszko 
peržiūrėjimo, kurie likos pa
smaukti del kariszko tarnvstes.I

i 
Žemiau paduodame vardus tu j 
kurie apleis isz:

Barnesville; John Rupert. 
Ta.manend: Geo. Hartman. 
Delano: John Kistler.
Trenton: Nicholas Korin- 

ckock.
Gilberton: Edward Hunt.
Mahanoy Plane: Charles Fa- 

go, Francis Kerrigan.
Frackville: Chester Klim, 

Joseph Rydzewski. . *
Girardville: Patrick Lally.
Shenandoah: Wm. Heffner, 

Bernard O’Neill, Joseph Schin- 
kel, Jos. McCullough, Jos. Ku
rilin, Ant. DeAngelo, Wm. Da
vidson, Geo. Kalman, Michael 
Shu hick.

Shenandoah Heights: Lewis 
Hoffman, Jr.

Raven Run: Vincent Marco-
ni. .

Nuremberg: Harold Fisher.
McAdoo: Michael Marchalk, 

Stanley Mi si it sky, Wm. Dvor- 
scak, Jos. Buckery, Charles 
Danishefsky.

West Hazleton; Clarence 
Benko.

Shumans; Clyde Schell. 
Tamaqua: Luther Leitzel. 
Andreas; Leslie Bittner.

SODALIECZIU ME
TINE VAKARIENE
TAMAQUA, PA. — Sehuyl- 

kilio apygardos ir apylinkes' 
Lietuviu parapijų Sodalietesi
kas metai surengia gražia va-’ 
karione visu Sodaliecziu kuoipu | 
vmšZininkeins. Sziais metais ta 
vakariene surengė Szv. Petro' 
ir Povilo parapijos SodalietesJ 
Priesz vakariene malda sukal
bėjo Kunigas Pranas Mockus 
isz Coaldale. Vakariene buvo 
labai skaniai pagaminta vietosi 
Sodaliecziu.

Kalbėtoju tarpe buvo Kun.j 
Klemensas Balutis, Szv. Petro: 
ir Povilo para., klebonas; Kum! 
Kaz. Rakauskas, buvęs Soda-I 
liecziu Dvasios Vadas; Kum J. 
A. Neverauskas, dabartinasj 
Sodaliecziu Dvasios Vadas-p 
Kum P. Mockus, Kum Alb. J. 
Neverauskas isz Minersville, 
Kum J. Cibas, naujas Szv. Pet
ro ir Povilo parapijos vikaras 
ir buvęs Sodaliecziu Dvasios 
Vadas; Kum J. Lukszys, Kuni
gu Vienybes vietines kuopos 
Iždininkes, kuris teipgi sukal
bėjo dekavbnes malda po vaka-į 
r'ienes.

Po vakarienes Sodaliete, Do
lores Matulevicziute isz Tania i 
qua visus maloniai palinksnii-! 
no su keliomis gražiomis daino
mis. Jai prie pijano pritarė So
daliete Margarita Elinskyto, 
teipgi isz Tamaqua. Daug gra
žiu szposu iszkriete Alicija 
Spukoskyte su savo pamėg
džiojimais.

Nauja Sodaliecziu. valdyba 
dabar susidaro isz szitu; Dva
sios Vadas, Kum Juozas Ne- 
verauskas; Pirmininke, Mare 
A n d ra u s ka i t e; V i ee-P i rin i n in - 
ke, Agota Sužedaite; Iždinin
ke, Juozafina Aszanaite ir 
Rasztininke, Florence Krali-j 
kaitė.

TAIKOSI ANT
DERYBŲ KORĖJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KAS LIETUVOJE 
SKURDŽIAUSIAI 

GYVENA ?
, (Tasa Nuo 1 Puslapio)

kuo mažiausiai sužalota savo 
tauta. Visi jie teturi viena prie- 
sza, tai yra okupantą, arba už- 
gyventoti. Ir visi tikisi, kad 
ankseziau ar vėliau, bet viena 
diena tikrai krasztas bus vis 
tiek iszvaduotas, o tuo paežiu

kiszeniuose rado septynias 
szimties bumaszkas ir keturios

'•O U '
Lietuvos

deszimts doleriu smulkesniais Generolinio Konsulato
pinigais. Jie teipgi rado septy
niolikos doleriu valdžios pa-

B
szelpos czeki.

Jo žmona Adeline policijan-

New York Pajieszkomi
Asmenys

Mahanoy City Lietuviai I I I 
u ■ Pirmam Vorde

r' Balsuokite Už

y WILLIAM SMIGO
> ANT KONSELMONO
■Praszo Jusu Balso ir Inteknies!
C. . Acziu.
/ ■ e. •

Connerton, Pa. — Edvardas 
Jakubauskas, 33 metu senumo 
kuris dirba del Broderick Con
struction kompanijos, pulda
mas nuo dirbanezio automobi- 
liaus “bulldozer,” likos skau
džiai sužeistas in kaire koja. 
Gydosi Ashland ligonbuteje.

.1

Shenandoah, Pa. — Panele 
Agneszka Žit.kiutdJ nuo 105 E. 
Coal uly., kuri dirba del J. C. 
Penney kompanijos mieste, ap- 
laike nuo sandrauga didele bu
kietą rožių, kaipo atminimas 
josios giminios sukaktuves die
na.
„ — Angliakasiu stra.ikos kur 
invyko Utaniinke, Spalio 16-ta 
diena Locust Coal kasyklose, 
pasibaigė, ir visi darbininkai 
sugrįžo prie darbo Seredos ry
ta, Spalio 24-ta diena.

Pamokinimai
i .’

—• Praradai turtą, niek ne
praradai; Praradai garbe, 
daug praradai; Praradai drą
są, viską praradai.

— Tukstaneziu žodžiu ne
nuveiksi tiek, kiek vienu geru 
darbu.

— Pratinginiauk sziandien 
rytoj padarysi ta pat, ir po ryt 
bus tas pat.

— Labai dažnai niekszai 
neslepia savo niekszybiu, kvai
liai atrodo kvaili, per visa pil
va, meilužiai — iki austi 
skende meileje.

pa-

Galimas daigtas kad kas nors 
naujo invyks isz szitu nauju pa
sitarimu nes:

1— Komunistai gerai žinojo 
ir dabar žino, kad Tautu San- 
jungos atstovai nebutu nusilei
dę ir nenusileis ant savo parei
kalavimu, kad karas turi liau
tis, baigtis nors laikinai, kai 
jie eis in derybas del paliaubų.

2— Kiniecziu Komunistu ra
dijas jau kelios dienos kaip 
skelbia kad jie pasirenge nusi
leisti ant pareikalavimo del tos 
trisdeszimts asztuntos linijos#

Ir eina gaftdai, kad pats 
Kremlinas nori Kinijoje taikos 
ir net per prievarta verezia Ki- 
nieczius Komunistus taikintis.

Nors musu karininkai sako, 
kad dabar matosi nors viltis 
del paliaubų ar net ir taikos, 
bet musu laikrasztininkai tenai 
staeziai sako kad nieko gero isz 
viso to nebus.

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

atstatyta “Laisva ir Nepri
klausoma Lietuva!”

PAVYDUS VYRAS
SUŽEIDĖ ŽMONA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jo žmona Adeline, keturios 
deszimts septynių metu am
žiaus, su kuria jis buvo tik sep
tyniolika menesiu atgal apsi- 
ženijes Italijoje, buvo nuveszta 
in Mount Sinai ligonine. Vie
nas szuvis isz jos vyro revolve
rio jai žanda prakirto. Dakta
ras sako kad ji pasveiks.

Susiedai policijantams pra-

tams pasiaiszkino kad jos žmo
gus ja labai vis intarinedavo ir 
buvo labai pavydus. Ji ana 
nakti bijojo pasilikti namie ir 
pernakvojo su savo gimine. Isz 
ryto,kai ji atėjo pusryczius isz- 
virti savo vyrui, jis pradėjo ja 
stumdyti ir muszti. Paskui jis 
nuėjo in savo kambarį, pasiėmė 
revolveri, kuri jis vis laike po 
savo paduszka, atėjo in virtuve 
ir pradėjo szaudyti.

Bagdonuite-Labunlene, Ona, 
duktė Jurgio. ' A i4;

Ba 11 r usza i t y te, : A dol fi nrtUisz 
Kražių; ’ A'1'

1 Barauskas, Jonas, isz Rainys 
(f

g a 1 o s, B a r a u s k i on e - Skę s ten a i t e 
Rozalija, ir Barauskaite, Mari
jona, abi isz Pagaidžpilio k., 
Panevėžio ap., gyvene Rygoje.

Bonzas, Stasys.
Czekauskas, Jackus ir Simo

nas, ir jo sesuo Varapnickiėnė- 
Czejcanskaite, Emilija.

Iszmintingi Žodeliai !
— Nuo vieno jauezio dvie

ju kailiu nenulupsi.
— Kur mus nėra, ten ver- 

sziai midų geria.
— Pilna sauja sesi, pilna

senatvėje, kuriuo taip mėgsta 
girtis Bolszeviku spauda. Kas 
neturi artimu giminiu, gauna 
eiti in Vad. Seneliu Prieglau
da. Bet ten teks skursti, mais
tas blogas. O ir priglaudose 
vaizdas labai liūdnas, seneliai 
varomi ir ten prie darbo, gau
na atlikti nustatytas “Iszdir- 
bio su tam tikrais reikalavi
mais,” nes Sovietu sutaisymo: 
“Kas nedirba, tas ne valgo!” 
Blogai aprupinasi net elgetos 
ir karo ligonai. Už j u senus o 
instatymus priesz kiek laiko 
jiems dar mokėjo po penkiolika 
rubliu, bet dabar valstybe už 
juos jiems jau nieko nemoka. 
Visokiu karo ligonu invalidu
in Lietuva buvo prigužėję ga- nesza kad jis buvo mainierys, 
lybe, be paskiau surinko juos bet be darbo. Policijantai jo pradalge pjausi, 
nuo ulycziu, gatvių ir iszveže, 
kur niekas nežino, sake, in ku
rortus! Kas spėjo, nuo ulycziu, 
mas, lygiai kaip ir aprūpinimas 
gatvių pabėgti ir pasislėpti, tie 
iszliko! Klaipėdoj buvo inkur- 
ta invalidu, ligonu prieglauda. 
Suvažiavę buvo ten be ranku ir 
be kojų, apsikabinę valdinin
kus, praszinedami su isztiesta 
ranka “Broli, broli,” bet tarp 
žmonių net tu paežiu Rusu, pa
garbos jie neturi. Kai tuoj po 
karo, būtent 1946 metuose už 
avižines duonos bulka Rusijoj, 
teko mokėti po 122 rublius, tai 
visi taip ir patraukė in Vaka
rus, kur bado šmėkla nebuvo 
tokia baisi. O Lietuva tada 
jiems buvo kaip pažadėtoji že
me. Bet, dabar vaizdas jau ki
toks. Kad galėtu kaip nors isz- 
siverszti žmones griebiasis vi
sokiu priemonių. Dažnas vie
toj asztuones valandas dirba, 
net po szesziolika valandas ki
taip tarus, net po du pamainas, 
kad tik galėtu iszgyventi. Taip 
dirbaneziuju nemaža rasite paJ 
vyzdis. Klaipėdoj prie Pienovi- 
durkio, Trinycziu fabriko, Ar
to j uj ir taip toliaus, tas pat 
vaizdas Kaune ir Vilniuj. Kiti 
darbo, ypacz dirbantieji arte
lėse sujungimą namuose: kas 
puspadi prikala ar pasiuva 
“juodai” eilute arba sziaip ko-Į 
kid rabuži suraukia. Dar kiti 
stoja in naktinius sargus: mat, 
szie dažniausiai turi laisvo lai
ko. Atidirbai para, ir kitas dvi 
laisvas, todėl gali eiti kirsti 
malku ar sziaip ka padirbti. 
Taip žmones iszkurdžiasi. Yra 
tokiu kurie sziuo budu uždirba 
laiko metu net 600-800 rubliu, 
o sziaip darbininko vidutinis 
menesis uždarbis retai kada 
siekia per tris szimtus rubliu. 
Liūdna žmonių padėtis! Nuo 
bado ginasi visokiais inmano- i 
mais budais: perka duona, bul
ves, kas nutveria kokia nors 
žuvi, ir taip stengiasi “kirmi
ną nuvaryti!” Bet jei pagauta 
paties žuvi parduosi kitam, tai 
bus jau iszvedžiojima, už kuria 
smarkiai baudžia.

Defense is your job, too!
Reflecting brilliant factory lights like a myriad 
glimmering stars, these masterpieces of American 
industrial design are in reality plastic plane noses 
awaiting inspection. They will play .an important 
part in America’s preparedness program; they are 
the tools of the U. S. Air Force in its job of defend
ing you.

Defense is your job, too. And one of the best ways 
you can carry out your part is by making your fam
ily and your country economically strong. Buy 
United States Defense* Bonds now and buy them 
regularly. Go to the pay office where you work and 
sign up for the Payroll Savings Plan, or join the 
Bond-A-Month Plan where you bank. Do it today I

Ar Kraszte Lietuviai
Vieningi?

• : 'i

Lietuviai tėvynėj e yra vie
ningi, partijomis ir insitikini- 
mu skirtumo kuo nesznekama, 
bet vienas kitam stengiasi be 
pažiūru ir insitikinimu skirtu
mo kuo galėdami padėti. Iszda- 
viku labai mažai. Ju svarbiau-
šia rūpestis yra kaip patiems 
iszsiląikyti ir kaip iszsaugoti

The U. S. Defense Bonds you buy give 
you personal financial independence
Remember that when you’re buying Defense 
Bonds you’re building a personal reserve of cash 
savings. Money that will some day buy you a 
house, or educate your children, or support you 
when you retire. Remember, too,' that if you 
don’t save regularly, you don’t save at all.

So go to your company’s pay office—now— 
and sign up for regular Defense Bond purchases 
through the Payroll Savings Plan. In this plan, 
you may save as little as $1.25—or as much as 
you want—each week. If you can save just $7.50 
weekly, in ten years you’ll have bonds worth 
$4,329.02 cash! You’ll be helping protect America 
—and helping your dreams come true.

*U. S. SAVINGS BONDS ARE DEFENSE BONDS 
BUY THEM REGULARLY!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department 
thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO.,

Jasikaitieno-Kidikaite, Juli
ja, ir vyras Jasikaitis, Antanas.

Jasiunaites: Elzbieta Visoc- 
ky ir Ona, isz Dargaicziu k., 
Gruzdžiu v., Szianliu ap.

Kra nse-Va it keviezius, J uo- 
zas, isz Pilviszkiu, Vilkavisz- 
kio ap.

Labuniene-Bagdonaite, Ona, 
duktė Jurgio.

Lio-ge, Mykolas, isz Liogiu 
, k., Andrioniszkio parap., Pane
vėžio aip.

Matijoszaitis, Jonas, isz But
rimu km., Eržvilko vi., Taura
gės ap.

Miliukas, Maiki$.
Szaulytes (Szaulys), Mare ii’ 

Rože, isz Radžiūnu k., Alytaus 
parap. :

Szimenas,"’Petras isz Pa,pilių 
k., Subacziaus v., Panevėžio ap.

Skestenaite-Baraiiskiene Ro- 
žali ja, ir Barauskaite Marijo
na, abi isz Pagaidžpilio k.-, bei 
Barauskas, Jonas, isz Ramyga- 

j los, Panevėžio ap., gyvene Ry-

Vaitkeviezius (Krause) Juo
zas, isz Pilviszkiu, Vilkaviszkio

Virszilas, Juozas.
Visockiene (Visocky) Ja.si.n- 

naite, Elzbieta, ir jos sesuo Ona 
isz Dargaicziu k., Grudžiu v.,

Jieszkomioji arba apie juos 
žinantieji maloniai prasfcomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St.

Pajieszkau Sau Gyvenimo 
Drauge

Lietnviszkas jaunas ūkinin
kas, pajieszko sau gyvenimo 
drauge; mergina ar naszle, be 
vaiku, tanp 30 ir 35 metu am- 

"žiaus. Atsiszaflkilft ant adreso:

). Nr. 3 — Box 122 
Catawissa, Pa.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietadr liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas: •'

SAULE - Mahanoy City, P^-

Pasiskaitymo Knygeles ___ ’_
I . - .

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai. ;

Velniszka Maitina, t*
*

Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Adresas: '
SAULE - Mahanoy City, Pa.


