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GRAIKIJOJE KARAS
Minksztos Anglies
Mainieriai
Straikuoj a

Vieni mainieriai galva guldo JT'*
11
1
®
už Lewisa, kiti sako kad jau'
per daug! Bet nei vieni nei kiti
jokio balso neturi savo unijoje
ir turi taip daryti, kaip jiems
ju bosas insako.
ISZ PRAGOS. — CzekosloDabar, rodos, atėjo laikas
vakai dabar stengiasi palaikyti
pamatyti kas yra czia bosas;
pramones ir draugiszkus san
John Lewises ar Amerikos val
tykius su Rusija ir su Ameri
džia, dabar klausimas iszkilo
ka. Jie nori bizni vesti ir būti
kieno insakymas turime pildyti
WASHINGTON, D. C. —
ISZ
PARYŽIAUS.
—
Ame

draugais sykiu su Rytais ir Va
ir klausyti, valdžios ar Lewiso.
Szitos Minksztos Anglies'
rikos
Armijos
eroplanas
susi

karais.
Straikos ne priesz kompanijas,! Lewiso advokatai, jam szita daužė Alpiu kalnuose netoli
syki patarė jau taip neszokineSzitoks nusistatymas labai
bet priesz Amerikos valdžia,
nuo
Francuzijos
ir
Italijos
ruti ir spycziu nesakyti ir laikin nauda visam krasztui iri
nes visos tos mainos vis po val
rasztininkams nieko nesakyti, bežiaus. Eroplanas veže augsz- daug pelno atnesz Czekoslovadžios priežiūra, ir kontraktas
bet tupėti ir laukti ir pažiūrėti tus karininkus ir karininku kams, bet yra labai slidus ir
buvo padarytas tarp Mainieriu
kaip ir kiek valdžia iszdrys da žmonas. Nors eroplanas susi pavojingas kelias. Mažiausias'
ir Valdžios. Lewisas gavo insabar daryti. Ne vien tik Lewisas daužė, bet nei vienas nežuvo. pakrypimas in Rytus gali jiems
kyma isz valdžios szitu straiku
su savo advokatai laukia, bet Keli buvo sužeisti. Susidaužu- baisiai daug kasztuoti. Anglija
neszaukti po teismo bausme.
visi Amerikos žmones laukia sio eroplano radijo nebuvo su- su Amerika gali jiems sustab
Szi karta ir pats Lewisas nu
...
.
)' gadintas kai eroplanas nukrito,
pamatyti• -kas czia
laimes, Amejautė kad valdžia baiku nekre- likos valdžia ar John Lewisas!1 h P“ ta radii° buvo P^neszta dyti paskola, be kurios visas
krasztas dingės. O jeigu jie per
czia. Jis per anas straikas
_________
1 kad visi iszliko gyvi, bet dabar
daug nukryptu in Vakarus,
straksėjo ir drąsiai kalbėjo,
| visiems jiems baisiai reikalin
bet szita syki Lewisas, kaip že- 11 ŽUVO EROPLANE ga maistas ir szilti drabužiai, prie Amerikos ir Anglijos, tai
Rusij a galėtu jiems visa j u
me pardavės nutilo ir nei nenes tuose kalnuose baisiai szal
pramone ir užsienio bizni suar
vaptelejo.
ta.
Prie Baltųjų Kalnu
dyti ir visiszkai sunaikyti. Tai
Kai valdžia jam insake atATHENS, GRAIKIJA. — Graikijos su
Tuojaus buvo sudaryta vyru
jos žmones turi tuos darbus
matyti
kad
Czekoslovakai
da

szaukti savo paskelbimą straiNEWHALL, CALIF. — Tik būreliai, kurie skubinosi in bar tupi ant tvoros, ir stacziai fabrikuose užimti.
kilėliai, su Yugoslavijos pagelba jau atvirai ir
kuoti, tai Lewisas nutilo ir nie vienas lavonas, buvo surastas'tUOS ba^nus surasti ta eroplana,
ko nesake. Jo nutylėjimas buvo ir nunesztas nuo Baltųjų Kalnu i ir žmones ir jiems maisto ir bijosi ar nežino in kuria puse Darbininkai Czekoslovaki- vieszai kariauja priesz valdžia.
Grevenos
mainieriams ženklas straikuo- kur eroplanas nukrito, susidau drabužilT pristatyti. Bet kai szokti.
joje ilgas valandas dirba. Žmo
Czekoslovakija
turi
ir
savo
ti. Dabar valdžios teismas ren
nes nuo farmu, ukiu yra gabe kraszte sukilėliai užkariavo ir paėmė szimta
žė ir ant kurio visi keliautojai szita straipsneli raszome, tai da
giasi Lewisa szaukti in teismą, žuvo. Szitie kalnai yra apie vi to eroplano niekas nepasieke. vidaus reikalus susitvarkyti. nami in miestus dirbti fabri miestu ir miesteliu.
už tai kad jis kontrakta sulau sos mylios augsztumo ir tenai Baisus szaltis ir gilus sniegas Priesz kara apie 2,700,000 Vo- kuose. O ant ukes daugiau visožė.
kiecziu dirbo Czekoslovakijos kiu maszinu yra pristatoma, i
Graikijoje dabar ne tik sukilimai ar susilabai szalta. Szaltis, sniegas ir pakrito kelia tiems kurie isz
Visu darbininku uniju vadai pūgos sutrukdė tiems kurie no Grenoble buvo iszkeliave jiesz- fabrikuose. Kaip tik už tai Hit kad tenai mažiau reiketu dar-1 ...
.
..
t
i ii
kirtimai pasirodo, bet tikras karas paskelbStoja kaip vienas už Lewisa ir rėjo visus lavonus isz to kalno koti to eroplano. Per radijo bu leris rado priežaste suskaldyti bininku.
intaria valdžia, nors jie ir nuneszti žemyn. Eroplanas in vo antru kartu praneszta kad Czekoslovakija, pareikalauda
Prezidentas Benes gera var tas tarp Kairu ju ir Valdžios. Yugoslav!ja ir ki
Lewiso neapkenczia, bet dabar szita kaina atsimusze ir susi visiems tiems nukritusiems ke mas kad tas Vokiecziu užgy
dą turi ne vien tik savo kraszte,
mato kad jeigu Lewisas bus nu daužė Seredoj. Kompanija ne leiviams labai reikalinga mais ventas krasztas turi prie Vo
ti Komunistiszki susiedai siunczia pagelba su
bet ir užsienyje. Užsienio Mikietijos
prigulėti.
Dabar
apie
baustas, tai ir jiems visiems žino kaą tam eroplanui atsitiko to ir szilumos, nes visi gali ne
2,000,000 Vokiecziu darbininku nisteeris Jan Masaryk, taipgi kilėliams. Graiku Taryboje Premieras Panabus riestai.
užilgo
suszalti.
ir žuvusiuj u vardus nepaskelbo
buvo isz varyti isz j u kraszto. yra visu gerbiamas. Preziden- yotis Kanellopoulos piktai susirinkusiems pa
Valdžia tuojaus pranesza apart tarnautojos Joan Faunt
kad ji pasirengus kovoti su Le- leroy, 22 metu amžiaus mergi Pirkie U. S. Bonus Sziandien! Reiszkia, dabar Czekoslovaki(Tasa Ant 4 Puslapio)
sakė kad visas Graikijos krasztas ima irti ir suwisu ir su straikuojancziais nos kuri iszkrito isz eroplano
mainieriais.
siskaldyti. Jis prikaisziojo kairiemsies Tary
kai jis in kaina atsimusze, ir
Czia Karas Baisiai Siautė
Gaum Sala Pacifike
Karo Sztabas pranesza kad vairininko to eroplano, kuris,
bos nariams, kad jie pritaria ir net kurstą
armija pasirengus pasiunsti kad ir negyvas, vis laike savo
kareivius in kasyklas apsaugo rankose eroplano vaira.
žmones sukilti priesz valdžia. Trys partijos,
ti tuos kurie nori dirbti.
Valdžia pasirengus visuose
kurios vis prieszinosi valdžiai pakilo ir isz Ta
miestuose prigesinti szviesas
rybos susirinkimo. Buvęs Premieras George
kad sutaupinus anglių jeigu
straikos ilgiau prasitęs. Gele
Papandreou sako kad jis su savo partija tik ta
žinkeliai daug savo traukiniu NEWY0RK. — James J.
da gryž in Taryba, kada Premieras Kanellopou
sustabdė ir daugiau sustabdys Walker, buvo New York mies
kad sutaupinus anglių.
to mayor as vaiszingas szeimi-|
los visu vieszai atsipraszys.
Valdžios teismas rengiasi ninkas visiems milijonieriams
patraukti Lewisa in teismą at ir pasaulio didžiūnams, pasi
Beveik po visa kraszta karas siauczia! Ne
sakyti už kontrakto sulaužyma mirė ana Panedeli. Tukstanvien tik žmones ar kareiviai susikerta, bet jau
ir valdžios nepaklausyma.
cziai žmonių atėjo atiduoti jam
Lewisas jaucziasi kad jis vis paskutini patarnavima. Milijo
valdžios armijos vartuoja kariszkas tankas, di
bosas ir su straikomis grasina nieriai, kapitalistai, fabrikan
kad jis visus fabrikus uždarys tai, politikieriai, valdininkai,
deles armotas ir kariszkus eroplanuš, bombejeigu valdžia jam nenusileis. darbininkai, sukcziai, vagiai ir o
rius. Korespondentai pranesza kad YugoslaLewisas vis tikisi kad valdinin valkatos: visi New York mies
kai jo prisibijos ir jam nusileis.
vai turi prie pat rubežiaus penkias divizijas ka
to žmones atsimena savo ta
Bet szita karta jisai gal biski mayora, kuris iszgarsino New
irei viu, pasirengusiu stoti sukilėliams in talka.
per daug nusikando. Demokra
York miesto varda po visa svie
tai vis valdžioje nors rinkimus tą per tuos laikus kada visi pi
pralaimėjo. Lewisas labai stro nigu turėjo kaip szieno, kada
BUCHAREST. — Apie 5,000 Rumu
piai ir uoliai darbavosi priesz
buvo gėrimas uždrausta ir visi
Demokratus. Dabar Demokra
Amerikas Laivyno Sztabas labai gražiai isztaise namus ir namelius ant Guam Salos, nijos piliecziu skubinosi in Amerikos Ambasa
munszaine ant pecziaus virė ir
tai mato kad jiems vistiek ga
kur tik metai atgal buvo tokie baisus ir žiaurus susikirtimai tarp Amerikos Marinu ir Jabootlegeriai gera bizni dare.
doriaus ofisus ir protestavo kad jiems buvo už
las kaslink valdymo, ir jie ma
onu. Pone Louise Garrison isz Honolulu mokina vaikus naujoje mokykloje, o Pone Doris
to gera proga Lewisui atskirs- Jimmy Walker isz tikro bu Estes, isz Auburn, Maine sau skaito knyga. Amerikos Laivyno Sztabas namus ant szitos drausta balsuoti per rinkimus. Komunisto Preti ir net atkerszinti už visus vo ponu ponas, politikierių po salos pertaise savo karininku ir jurininku szeimynoms, kad jos galėtu tenai gyventi taip
tuos sykius kada Lewisas val litikierius ir didžiūnu draugas. kaip Amerikoje. Czia mat orą 3 Sinajana kaimeli, kur daug musu Laivyno Sztabo szeimy- mieriaus Petru Groza pasėkėjai ir tarnai sten
dininkus stumdė ir valdžia pa Viso miesto vieliavos buvo nu- nu apsigyveno. Laivyno Sztabas czia invede savotiszka tvarka ir palaiko savo kariszka gėsi jiems kelia pastoti. O Komunistai iszdiniekino.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
valdžia.
(Tasa Ant 4 Puslapio)’

Isz Amerikos
Mainieriai
Straikuoja
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Ponams Tarnauja

EROPLANAS
SUSIDAUŽĖ

Valdžia Patrauks Lewisa In
Teismą; Rumunijos Piliecziai
Buvo Uždrausti Balsuoti Rin
kimuose; Kietos Anglies
Mainieriai Sustraikavo
Minersville, Pa.
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knygų turi? Na, ka jis tau pa-’,
J
’ tarė jis isz tu knygų iszsiskaite? Ir tu pats visai už dyka 'bu-l
I tai galejes isz tu knygų iszsiIskaityti ir pats sau patarti.”
Jurgis
Washingtonas,]J “Teisybe,” atsake tas žmoLietuva brangi tėvynė mano, Broliukai puste delgelius plie Pasigailėtu tu naszlaiteliu.
Amerikos pirmutinis Preziden■ gelis, “bet žinai tas advokatas
Kada iszplauksi isz vargu tvano:
tas paskelbė Pirma Dekavones žinojo ant kurio puslapio tas MADRID, ISZPANIJA. — ( Kad Generolas Franco ir bun0? Sziandien girdėti jims kardo, Lietuva brangi, kaip tu daug
kenti!
Diena, Spalio (Oct.) 3-czia, knygas atversti ir skaityti.”
Kai Rusija su visais savo paly- įu Faszistas, bet jo valdžia vis-' Kada ant kraszto upes stovėsi, Szvinines kulkos krutinės ar
Aszaru pilni takeliai szventi,
1789 metuose:
dovais, padupezikais reikalau gi geresne negu Komunistu. Piinai liuosybe, laime turėsi?
do. Visa pradingo linksmybe tavo
“Tai, dalbar asz paskelbiu ir Jau tikrai sunku pragyventi ja, kad Generolo Francisco Jeigu Generolas Franco butu
paskiriu Ketvenga, Lapkriczioikai stiklelis sznapso, kuris kvo- Franco valdžia butu paszalinta paszalintas, tai jo vietoj tuo- Prieszingi vejai visur sujudo, Viskas apmirė, tamsu ir juoda Baisus liudesis užvieszpatavo.
(Nov.). dvideszimts-asztunta* terio vertas, kasztuoja puse do- isz Ispanijos, tai mes nesutin- jaus stotu Komunistu valdžia, iIsz visu Pusiu kankina, kliudo? Medeliai vaisiu nebeiszduoda.: Nėra didvyriu, kas tave gina,
diena, kuri turėtu 'būti visu Iorio ir pabrango iki viso dole- kame, nes mes sakome kad už Ispanijoje sziandien tikras Savyje žaizda jauti baisiausia, 1 Baisi regykla akyse stovi
j Tai tave prieszai po kojų mina
Amerikos žmonių paszvesta su'rio.
Kas
diena
vargo
kenti
didžiauKraujais
maiszyta
upeliu
sro

visa tai už ka Stalinas Genero vargas. Visi žmones baisiai nuVytautai didis, kelkis isz kapo,
ve. Inkvepk Lietuvai tvirtesnio
malda Tam, Kuris buvo, yra ir
lą Franco kaltina, pats Stall-kentėjo per kara, kada brolis,*
sia‘
Iowa
valstijoje,
teisėjas
Har

bus viso gero Kūrėjas; kad mes
kvapo.
į nas taip pat kaltas ir jeigu Ge- troli zude. Kai Ispanai tarpu ^U3 daUg-ei metu esi kankinta, ir namu Dievo iszgriautos siery
Narey,
isz
Spirit
Lake
nu

yisi tikroje vienybėje Jam pai nerolo Franco valdžia butu pa- saves kariavo, Vokietijos Na- Tamsa,
migdyta,
Lietuva
nos, Tau vieszpataujant buvome
sprendė
kad
vaikai
kurie
lanko
i szalinta tai ir Stalino valdžia, cįaį per ta kruvina kara savo
dekavotume už Jo pagelba, ru-(
i
J,
Szventa. ! Pamatuos liko tik plytos vietvirti,
pešti ir apgynima musu, žmonių 1 l'-atalikiszkasias mokyIdas ne- turi pasitraukti.
.baisius kariszkus ginklus pri- Ka tik retežio numetei viena, i
nos Garsus, galingi visu pagirti,
ir musu kraszto net tada kada'važiuoti ant boso kuris veKa Geneerolas Francisco siuntė, nes jie norėjo juos isz- Uždėjo antra kieta, kaip plie- Nugriauti boksztai, langai isz- Kovoje drąsus, kieti kaip uola,
C
ža
vaikus
in
vieszasias
mokyk

pas mus vienybes nebuvo;
Franco daro Ispanijoje, tai jo mėginti ir patikrinti del savo
na.
krite — Sziandien Lietuva tartum pra
las,
“
Public
Schools.
”
Szitas
Jo pagelbos ranka ir Apvaizda
ir jo žmonių reikalas ir biznis, to karo kuri jie jau tada renge.*
Keista regykla baugu matyti.
puola.
kai mes kara vedeme kariavo nusprendimas ir toks siaura- j Mes negalime kisztis m kito Komunistai ir negeresni buvo. Ir vėl isznaujo tapai apkalta
me ir kai mes taikos sutartis Pr°tiszkas nusistatymas kata- i kraszto vidaus reikalus. Jeigu 'Jie savo armijas pasiuntė pasi- Sužeista szirdis perverta.
Miszkuos guli Lietuvos Sūnūs, Lietuviai broliai, mielos sesu
dareme; už Vienybe! Taika ir likams visai ne naujiena. Ypates,
i mokinti kaip kara vesti. Reisz- Lietuvos kūne vaitoja Siela.
Laukiniai žvėrys drasko ju ku
l kia, Vokiecziai ir Sovietai isz- Vergaut nenori tėvynė miela.
nus. Žengkim pėdomis sunaus Biru
Ramybe; už Jo gausumą ir pa tingai po szito karo, beveik isz
naujo
kraszto
visu
P
usiu
katalikai
ir
ju
motes,
megino savo kariszkas jiegas Ten vien nelaimes ir vargas Ir kiek paguldė in juoda graba,
laima mums naujo 1----- malone leisti kyk'os yra puolamos. In daug
ant Ispanijos tėvu, broliu, vaižmonėms; už <Jo
_____________
kietas, Smarkiausia ranka priesz ne Szelpkim, mylėkim savo tėvy
vietų
kataliku
vaikai
važiavo
nė
laba.
kU .ir “OtinU’.„
jaU Kur musu broliu krauj'a Jpra-I
mums susitverti nauja vieszpaĮ
in
savo
mokyklas
sykiu
su
tais
rengiesi prie didesnio karo.
Ginkim tėvynė, kaip Vytautą
tyste, kur kiekvienas žmogus*
I
lietas,
Kas
sulaikytu
ta
baisia
karia,
Apie milijonas Ispanu žuvo; Visa tėvynė yra sunykus
gynė.
gali žmoniszkai gyventi; už I vaikais kurie važiavo m vieszaKuri
tiek
bledes
žmonėms
pa

J
sias
mokyklas.
Bet
dabar
tik
suvirsz 550,000 pabėgo in Tyra pustyne griaudžia pali-j
“Laisve, Lygybe ir Brolybe”
dare? Nebus taip baisus musu tie
sykiu
tuos
musu
patrijotus
ir
Francuzija isz kur dabar labai
u.ž kuria mes taip drąsiai su
kus. ! Kas sugrąžytu Motinoms Sū
prieszai,
mažai sugryžo.
I
Jo pagelba kariavome. Ir Jam tautininkus pradėjo kokia szinūs? Jai tik mes stosime be baimes
Fabrikai Ispanijoje dabar Nameliu vietoj pelenu pusnys,
per szita Pirma Dekavones sze esti.
vieszai
valstijoje
tuszti. Tukstancziai darbinin Darželiu vietoj siūbuoja usnys, Ir atgaivintu j u szaltus kunus?
Diena dėkojame už visas malo Pennsylvanijos
Visi isz vieno narsiai kovosim,
kai mokyklos sziais metais at-!
Laukai,
dirvonai
krauju
aplie

ku
žuvo
per
kara,
kiti
da
neisznes, kurias mes apturėjome isz
Kas sugrąžytą Seselems bro Nauja Lietuva atbudavosim!
ti
sidare
szitas
klausimas
iszkilo
Generolas
moko
tokio
darbo.
Maszinos
Jo malones, ir kurias Jis mums Philadelphijos apylinkėje in'
lius,
— C. K. M.
Ir apdaužyti akmenys kieti.
Francisco
Franco
fabrikuose
iszdilo
ir
sulužo,
o
teikiesi suteikti.”
Kuriuos iszvare prūsas, Mas
Kenneth Square. Per dvidenauju maszinu negalima parsi Ir ten, kur griebe sesutes sziekolius,
gzimts-tris metus kataliku vai jis ir butu toks baisus Faszis- traukti.
na, Kas sugražintu tėvus vaikeliu? Pirkie U. S. Bonus
kai
sykiu
su
kitais
vaikais
vatas,
tai
ne
mums
galvoj.
StaliBeveik
visus
ukius
Ispanijo

Mes daug girdėjome apie ta
Rusijos Rojų, skaitėme kad ^avo autobosais in mokyklas, nas Komunistas, o kapitalistu je laiko bagocziai, kurie priver Į
Rusija yra Žydams antra žadė vieni in vienas, kiti in kitas. Prezidentas Amerikoje pripa- ežia žmones, beveik kaip bau
ta žeme. Stalino krasztas yra Sziais metais jau to miestelio žino ji ir jo valdžia. Ir to nega- džiauninkus dirbti. Sziais me
Žydams rojus. Tai didžiausia didžiunai nutarė kad katali- na. Ispanijos Faszistas Genero- tais kviecziai labai gerai užde-1
melagyste, taip kaip didžiau kams vaikams nevalia tais au- las Franco niekados negrasino, rejo. Isz viso 1to gero derliaus Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
sias melas kad Lietuva dabar tobusais važiuoti. Jie pasiaisz-J kad jis visus kapitalistus Ame- gavo apie 3,000,000 tonu kvie50c., o aplaikysite knygas per paczta.
kiną
kad
tie
auto'bosai
yra
visu
riko
j
e
iszžudys
ir
savo
Komucziu,
bet
patiems
Ispanams
rei

Laisva ir Laiminga po Sovietu
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
sparnu. Tukstancziai Žydu ne- piliecziu nuosavybe, o ne kata-* nistiszka valdžia užves. Stali kia mažiausia 4,300,000 tonu.
nas visados savo prakalbose
Nors jau septyni metai pra
szasi kiek tik jie gali isz to ro liku.
I No. 101 Kapitonas Velnias. PuiNo. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų *p^.
jaus. Jacob Patt Žydiszko Dar Czia ne tikėjimo klausimas , kalba apie kara priesz kapita- ėjo . nuo to baisaus karo,. bet. nai kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras
ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa*.
bet
teisybes
ir
tiesos.
Jeigu
tie
listus.
O
kur
tu,
žmogau,
rasi
mai, kurie buvo sugriauti, d a puslapiu, Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugav».
bininku Komiteto prezidentas
autobusai
yra
piliecziu
nuosadidesniu
ir
daugiau
kapitalistu
neatstatyti. Valdžios remiama, No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirias prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jezua ir miszke me
sutiko daug Žydu ant trauki
. | minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
nio. Jie ka tik buvo pabege isz vylbe, tai ar katalikas ne pilie- kaip Amerikoje? Juk, jeigu tu kompanija “El Caudillo” Pn i No. 103 Vaidelota, apisaka isz nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunui,
to rojaus. Jis tu Žydu užklau tis? Jeigu tie autobusai yra savo locna nameli turi, tu esi State daug nauju namu, bet pa- pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apis Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
sė: “Argi jus neapsirokave isz- perkami ir užlaikomi isz taksu, kapitalistas; jeigu tu in bažny- prasti darbo žmones neiszgali im*a ,ls? Lietuvi^zku uziieku. Su pa- turi
savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiH
peikslaie, 177 dideliu puslapiu. 85c
begote; argi dabar jus nemato- tai ar katalikas nemoka tak czia eini, tu kapitalistas; jeigu nei pirktis nei randavuotis.
paeziuoias.
76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
No. 104
Trys istorijos, apie Ne
sas?
tu
nor
syki
in
menesi
iszsipraupas Maurus, Vieszkelio DuoNo. 161 Keturios istorijos apie Ant
te savo klaida. Nugi jus žinote
No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
Sztoruose visko galima nusi i valioje
bes,
Karalaitis
Žmogus.
121
pus.
25c
prapulties
kranto; Mistraa ,ir Krepe*
Tie
musu
didžiūnai
ir
neva
kamas
žiedas
ir
Apie
Drūta
Alksni,
si, tu esi kapitalistas; jeigu ta- pirkti, jeigu turi gana pinigu.
kad Rusija tai yra darbininku
.
.
. i
No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c ežius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Rusija, Socializmo teviszke ir mokslmcziai pamirszta kad tik vo vaikai nemurzini ir nuo ba- Viskas baisiai brangu! Darbi-* Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, No,. 184 Dvi istorijos apie Balsi ponai. 105 puslapiu.................... 25a
veda in laime; Szaltiszaiti,
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baik1
pažanguju žmonių krasztas?” vienoje Pennsylvanijoje kata-, do neiszbale, tu esi kapitalis- ninkas už visos dienos uždarbi, I Dorybe
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 43 puslapiu..................................... 15c
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
likai
su
savo
parapijinėmis
moj
tas;
jeigu
tu
nors
kiek
proto
tuTie Žydai jam atkirto. “Jeigu
ar alga, gali švara duonos ar pinasi sekanti skaitymai: Ha isz maproto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
No.
189
Trys
istorijos
apie
Užpuo
tu toks kytras ir tiek apie ta ro kyklomis sutaupina valdžiai ir ri, tai tu turi daugiau už ta puse svaro mėsos nusipirkti.1^20 bzl1’18; Apie boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. lOe
i Ragamazka lazdele; Bona kaip ir vijų žinai, tai pats ten važiuok visiems taksu mokėtojams drauga Komunistą, ir už tai esi Vaidžia ir politika variuoja gavo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
No. 164 Soptynos istorijos apie Ju
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
prakeiktas
kapitalistas
!
$34,000,000
in
metus.
Reiszkia,
maista kaipo gera lazda ant vi"! Jurg,isį Galinguypata galybe meiles; Maža katiluka, Lietuvos skausmai
sau sveikas. Mes ten jau buvo
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
bos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
kiekvienam
kuris
moka
taksas,
Bet už tai kad mes nesutin su žmonių.
me.”
i
trumpi pasaksitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Katalikai sutaupina, sueziedi- kame su Stalino skundais Generolas Franco gavo daug! pusiapiu,
' •..............................................15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
3.
..--------20c
„
TT-xi
- x • i No. 112 Trys apisakos apie pini- 64 puslapiai ...............
priesz Generolą Franco, tai ne- pageltos
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
Viena mokytoja paklausė na $123.19.
tai! gai galva.žudžial. Ražanczius
No. 141 Keturios istorijos apie
nuo Hitlerio, už
uz tai
udaus;
Iszklausyta malda vargam;
mažos mergaitukes: “Kur ta- Jeigu rytoj visi katalikai už- reiszkia, kad mes jau ta Fran- kad jis pasižadėjo paskelbti bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus..................................15e
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
sidarytu savo parapijines mo- co giriame ar jam sparnus pri- kara priesz Stalina. Už tai
8zp°aeIei; Jaip tr1aukt9f' 61 puslapiu '..................................... 15c No. 170 Asztuonios istorijos apie
yo tėvas dirbą?
r
liuknmai einiki ir kiti szposelei. 20c
“Mano tėvas niekur nieka kyklas, tai miestai, miesteliai, segame ar pritariame. Visai ne! sziandien Stalinas su tokia pa-j No. 116 istorija apie Sierata, No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kudos' nedirba, ” atsake mergaite. apygardos ir pati valstija tu-į Bet, dabar Ispanijos tokia pa gieža reikalauja to Generolo puikus apraszymas. 119 pus... .15c kslas
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczns. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi*
“Kaip tai, ar jis nieko neda rėtu tuojau samdyti ar statyti dėtis, kad kaip tik yra, taip ir kailio ar galvos.
....................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Garžia Haremo nevalninke: T*toszis:
tukstanezius
mokyklų
ir
tak'
turi
būti,
nes
kitaip
negali
bumsybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Komunistai Amerikoje viso- Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis;
ro?”
Duktė malkakerczio. 121
.
,
...
'62 puslapiu ...............15c
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
ti.
sas visiems pakelti.
“O, jis vis straikuoja.”
mis jiegomis stengiasi visus su-( No> 120 Dvi i8torijoa apie Valu. Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslapiu .......................................... 25«
Katalikai savo mokyklas pa
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
buntavuoti ir sukelti priesz Is- kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
panijos valdžia. Pietų Ameri- pu8*apnL„’ •••••••••••••••;••-1®® dina. 61 puslapiu.........................15c ir nuliūdimas
Vienas biznierius nuėjo pas tys užlaiko ir paskui nieko ne I PUIKI ISTORIJA
tėvu; Kalėdų vakaras;
.
.
I No. 123 Septynios istorjos apie
No. 145 Trys istorijos apie Velnisako
kad
jie
tiek
pat
taksu
tu

Isz
Akyvamo;
Su Dievu; Grigo Kalė
advokata pasitarti. Jam tas pa
koje ta pati raudona propa-| stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
ri mokėti kaip ir tie kuriu vai
dos;
Kaip
Vincas
ingalejo paezia)
ganda priesz Generolą Franco grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
sitarimas kelis dolerius kasztaMailach;
Paskutinei
Valandoi; Sla
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c
kai naudojasi vieszomis mo-j
yra varoma.
vo, bet jis jautiesi kad ne už dy
ptybe
gymimo
mumisie
Dievo muse
gonus.
45 puslapiu.....................15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
kyklomis. Reiszkia, katalikai1
jame
atsigymimo;
Metai
ka tie pinigai buvo praleisti,
Vieni giria, kiti peikia Gene-' No. 127 Trys istorijos apie Duk- Nihilistu; Steb^Maa kuczios nakti. atsitikimu; Nusiminimas Svarbiausia
seno jauni*
Peleniute; Du brolei Nikitas . 61 pus^. ‘n.................. 15c
užlaiko dvejas mokyklas ir nie
nes jis tikėjo in ta priežodi kad .
rola Franco. Mes, isz savo pu-iVargutia ir skuputis.. 60 pus.. .15c No. 150 Keturios u urijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25«
ko nesako.
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
“kas klausia, neklysta.”
sės, jaueziamies kad czia mums
O kaslink pilietybes ar isztisis; A>it keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
Bet kelios dienos praėjo ir .
ne vieta nei girti nei peikti, nes
61 puslapiu ................................. 15c puslapiu .......................................... lie
kimybes savo krasztui, tai ir,
PLATINKIT!
jis susitiko savo dranga ir jam
czia yra vien tik paežiu Ispanu
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
czia katalikai ne paskutinėje1
tas
Szvilpikas;
Pas
merga;
Gražios
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszvidaus
reikalas
ir
klausimas.*
pasipasakojo kaip jis su advo
“SAULE”
i
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
vietoje. Penki katalikai broliai į
15«
katu pasitarė apie savo bizni.
Bet visiszkai nesutinkame su
karalium. 61 puslapiu ............... 15c
No. 175 Pasiskaitimo knygele;
žuvo ant karo lauko isz Iowa1
TIKTAI,
50c tais, kurie reikalauja kad Ge-|
No. 152 Trys istorijos apie Kaji Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrav
Draugas ranka pamojo, nusi
I
valstijos, katalike motina nete-j
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
nerolas Franco butu nuo sosto Andrius J. Recklitis puslapiu............................................ 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
spjovė ir pasziepiamai pasakė:
SAULE
PUBLISHING
CO
ko penkių vaiku del pilietybes.
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimananuverstas, už tai kad jis yra PIRMOS KLIASOS SALUNAS
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi*
“Na, kur tavo protas. Tu visai'
MAHANOY
CITY,
PA.
In vaiska per kara kaip armijo
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Faszistas. Mes tokiems prime-(
už dyka savo pinigus metai.*
206 West Centre Street
puslapiu
.........................................
15c
je, taip ir laivyne daugiausia
rtai; Keikta Juoku ir Paveikslo,
MAHANOY CITY, PA.
name Lietuviszka priežodi:
Kai tu buvai to advokato ofise
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
Istorija
apie
Amžina
Žydą.
Preke .......................................... lit
,
. . . . , ,
, buvo kataliku vyruku.
ar tu patemyiai kiek ten ils
„
. . 1 o kelione po svietą ir liudymas “Peczius sako kad puodas juo Jonai kur taip skubiniesi? Einu pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
_____ _ _________________ _
O dabar musu neva-szimto
das” Franco Faszistas, bet pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai <^(5 nrudanl'n
apie
Jezu
Kristų.
Per
paczta
1
procento piliecziai nori atskirti
---------------- ? Tai geriausia LietuviszStalinas
Komunistas.
O
tarp
tu
"
auj
°J_
ra
'
Adresas:
Jeigu užraszysite savo drati
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
Neužmirszkite kad dabar katalikus nuo kitu žmonių, 20 centai. Adresas:
dvieju, tai nėra nei klausimo, laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip- giu ar drauge “Saule” tai tu
“Saules” prenumerata in Su- kaip pietuose daroma su juoduSaule Publishing Co.,
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius
kuri mes pasirenkame.
SA.ULE
PUBLISHING
CO
rės
didžiausia
linksmybia
per
vien. Valst. yra $5.00 metams, kais.
I cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W.
Mahanoy City, Penn*
Mahanoy
City,
Pa.
Į
Centre St., MAHANOY CITY, PA. visus metus i
ę $3.Q0 ant puses meto,
i

iKa Generolas Francisco
Franco Dare Ispanijoje

Kas Girdėt

)

VARGINGA LIETUVA!

——

$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

Kapitonas
Velnias

’’SAULE”

Kariszka Apysaka

MAHANOY CITY, PA.

rint vyrui tas nepriderejo,) ba kais, o kada pradėjo degint,
jam Marijona duodavo szaltu tuojaus iszsiblaive ir, kaip kū
barszcziu, ka nevat kiaules ne dikis, pradėjo dejuot. Paskui
jam ta koja sutvėrė apdėjo tobutu ede.
Nemanstykite, kad ir Kli szimis ir drucziai apriszo.
t
------miene bada ken.te, ne, sau ne susipainiojo, parvirto
ant
Į£I vyrai! Pasakysiu jum apie
pavydėjo ir nežinant savo vy vieszkelio ir kriokė, jog net
arielka ir negera 'boba, tok- Suskaitytos Dienos rui pirko mieste kavos ir virė, kaime buvo girdėt.
tai klausykit:
kada jis nemate; gere pieną, Tuom laik važevo isz miesto
pirkinėjo nuo Žydialku pira- pro Klimą ponas, ka arkliai nu
“Nebuvo dvaria geresnio
gaiczius ir kringelius, o kiau- sigando mėtėsi in szalis, jog
berno, kaip Klimas; darbas
szinuis nespėjo visztos padėt su- vos briczkos neapsiverte. Liepe
rankose doge, o kaip stvėrė
paczevodavo pati. Slūgine taip ponas važnycziui sulaikyt arkspragilu, tai net uže, o vėla: ka
gi dirbo ka norėjo per ka vis Tuojaus viena isz mergų nu
da stodavo akseli pjaut, tai ane
kas pradėjo nykt.
vienas negalėjo su juom susi
bėgo pas Klimiene ir papasako
Klimas apie pora kartu isz- jo, kad jos vyras koja nusilau
lygink Ponas labai ji mylėjo, o
bare, bet ant tuszczio, kelis syk žė. Atbėgo Mariuką ir pradėjo
kad kada važiuodavo in miestą,
ir kaili iszpere, o vis nieko ge baisiai žliumbtie, o ponas tarė
tai nei vieno su savim neimda
ro. Gerai sako ‘žmones: “Kuni in ja.
vo, kaip tik Klimą. Mėgo ji vi
gas savo, o velnias savo.” Tu — Matai, tu niekadeja, in ka
si kiti bernai ir kaimynai, ba bu
rėjo ir pora vaikucziu, kurie savo gera vyra davedai; kad
vo teisingas ir geras vyrukas,
Kai visi mes džiaugiamies
taipgi vaikszcziojo apdriskę, butum buvus gera žmona ir
nei vieno savo ponui ne skunde,
ir Dievui dekavojams už vi
kaip nesutverimai,, jog net Kli darbszi, tai nebūt buvias gir
o prie tam mokėjo ant smuiko
sas malones per Dekavones
mui szirdi spaude, o Marijona tuokliu ir nebūt jam taip atsigrajyt visokius szokius. Kada
Diena (Thanksgiving Day),
apsieidavo su jais kaip mocze- eja. Dabar prižiūrėk ji, ba kaip
užreždavo, tai kojos paezios
nabagas kalakutas (turkie)
ka. Nyko gaspadorysta, ba ka numirs tai tu badu pastipsi, o
kilnojosi. Kitiems bernam bu
neturi už ka dekavoti, nes jis
Klimas uždirbo, tai ji praleido dirbk, ba jau gana prisiszvenvo ne po dusziai, jog Klimo ne
yra Dekavones Dienos nakalant apredalu ir visokiu niek tei.
galėjo niekad in karezema isz’tas auka. Szitas mažas vyru
niekiu.
viliot, o arielkos, saugok Die
— Oi dirbsiu jegamastie
kas, su pagalandintu kirviu
ve! Nei in burna, o katras vers
Jau tai teisybe,
t/ 7 jog
CT kada dirbsiu, ir per aszaras negalėjo
stovi prie kalakuto ir nežino
davo, kad stikleli iszgertu, tai
ar butu geriau turėti kalaku žmogui nubosta gyvenimas, tai daugiaus Klimiene kalbėt.
sakydavo:
tą ant stalo per Dekavones niekas ne miela, ba galvoja uže — Ir nedavinek jam ane
— Dėkui, brolau, už arielka, Diena (Lakkr.- Nov. 28 d.), kaip melnyczioj, o szirdi gai stiklo arielkos, ba ji apsunkin
nes mano tėtuli tas velniszkas ar pasilaikyti ji už gera lestis spaudžia. Stojosi per tai, si; kojos neatriszinek ir tegul
gėralas isz svieto iszvare, tai dranga.
Kalakutas vaikui jog Klimas, kuris ant arielkos lovoje guli, ar supranti?
asz jos negersiu.
gražus ir malonus, bet jis ži nenorėjo ane pažiūrėt, suėjo su — Suprantu, jegamastie su
savo kurnu ir kaip eme savo be prantu, atsake Mariuką buPas pono motina kitam dva no kad tas kalakutas butu
das pasakot, tai net užėjo inl cziuodama ponui ranka.
ria buvo kukarka, patogi mer gardesnis ant stalo per Deka
karcziama ir po pora stikleliu Geras ponas davė Klimams
gina, vardu Marijona Klimas vones Diena. O tas kalaku
iszgere. Klimui smagiau pasi paszialpa: javu, malku, szieno
tankiai ten su ponu važinėdavo tas sau stovi, žiuri ir laukia
darė, parėjo namo ir paežiai del gyvuliu ir t.t. Bernai nuneir pietus valgydavo, o Mariuku pamatyti koks jo likimas bus
kaili iszdirbo. Nuo to laiko tan sze Klima ant krypes in jo na
ar darže straksėti, ar in
gardžiai ji valgindydavo, ba ve
ker eidavo in karcziama ir taip mus ii’ ant lovos paguldė. Nopecziu kepti.
buvo gralius vaikinas ir viens
prie arielkos inprato jog jau j miesninkas jo koja po balkiu
kita pamylėjo. Taip traukėsi
buvo lygus didžiausiam gir- paiszo ir prisakė, kad arielkos
apie per du metu ir jau priža ra gaspadine, tai butu tureja
tuokliui. Viskas povalei pradė nedavinetu.
dėjo vienas kitam, kad viens be duonos iki auisu; nes gerai seni
jo nykt. Karves ir kiaules isz- Dabar reikėjo matyt, kaip
kito nesipaeziuos, tiktai Kli žmones sako: “o kad vyras be
pardave. Pora tik arkliu val Klimas ant rytojaus rūpinosi,
mas savo ponui bijojo apie tai dirbdamas rankas lyg alkuniu
kiojosi, kuriu vos skūra kaulus kada datyre savo nelaimes. Ko
pasakyt, kad nesupyktu.
nudirbtu, o kaip boba tingine laike.
ja degc, kaip ugnija; isz skau
Vienok yla inaiszia nepasi viskas per niek.”
Nuo to laiko Klimu namelyje dėjimo ir baimes užmirszo ne
slėps, taip ir jie, ba kada jie du
Mariuką, kaip isz dvaro, tai buvo gyva pekla. Slūgine pabė vat ir apie arielka, o in Maruka
viena karta už duriu prieme- vis puikiaus szrode, už kaimin- go, ba neturėjo ka valgyt; vai
jokio žodžio neprakalbėjo. Kas
nioj sznekejo, tai ponia viską kas. Jeigu su katra pasitikda kai taiposgi isz bado klykė,
valandėlė szauke pas save vai
girdėjo, kaip Klimas priesz vo, niekad Pono Dievo nepa- Klimas užsigėręs reže ant smui
kus ir verke in juos žiūrėda
Mariuką prisiegavo, jog kitos garbindavo, buvo isz mandru- ko arba barėsi su paczia, o ant mas.
neims, kaip tik ja. Pone per tai mo pasipiltus, kaip blake. Prie galo muszdavo. Visi kaimynai Atlankė ligoni kunigas ir
nenorėdama ilgai vilkint, kad darbo turėjo kieta, sprandą, o gailavo, jog taip geras gaspa- abiem pasakė puiku pamokslą.
kas tarpe ju dvieju neatsitik rankas ir kojas sustingusias. dorius ant girtuoklio pavirto. Verke abudu ir prižadėjo Kli
tu, papasakojo savo sunui, kad Isz pradžių ketino abudu dirbti
Viena diena Klimas gerai už mas, kad negers o Klimiene
Klima su Mariuku suporuotu. bet kada Klimas pamate apie sitraukęs gryžo isz karcziamos kad bus darbininke ir pames
Susiruipino ponas, ba jam pora sykiu, jog karves ne milž namo ir kada parkereveizojo, poniszka būda.
gaila 'buvo Klimas nuo saves tos, pats turėjo griebtis prie to eme smuiką ir pradėjo griežt; Ant rytojaus nuėjo Klimiene
paleist, vienok, kad vaikiszczis bobiszko darbo, už ka jam szir Mariuką supykus isztrauke in iszpažinti. Geradejas atlaike
iszslužijo teisingai ir gražiai 12 di labai spaude; bijojo varg- smuiką, trenke in žeme ir su ant ju intencijos Miszias
metu dvare, pastate jam vie szas, kad nepatrotytu varga kojoms suminio jo. Klimas ge Szventas ir nuo to laiko suvis
nam kaimu trio'belias, davė lau vęs, o kad turėjo laukuos daug rai iszkarsze nugara, paskui Klimu stuboja persimainė.
ko, prie stubos szmota daržo; o darbo o ir baudžiava reikėjo nuėjo in karcziama už'liet
—BUS DAUGIAU—
sena pone dovanojo Mariukai atlikinėt, turėjo imtis prie na smutka. Gere ir reke, jog net
dvi kiarves, kiaulia su parszais mu darbo sluginia, kuri vela ne szinkorius už duriu iszstume.
ir keturias visztas su gaidžiu. mažai kasztavo.
Ėjo Klimas namo ir in visas “Talmudo Paslaptys”
Klimas priek tam gavo isz dva Marijona savo drapanas, ka szalis puldinėjo, o nuolatos paro visu metu ordinarija, kaip jai pone intaise, atidavė slūgi czei kerszyjo bet ant galo kojos
Apie Žydu Tikybos Prisaky
bernai ima: 8 karezius rugiu, 6 nei, o pati pradėjo rėdytis kaip liūs ir pažiūrėt kas ten taip
mus. Labai užimanti Apysaka.
miežiu, 6 avižų, Varszauska didžiausia pone ir, kaip kurkė, kriokė. Pažinojo, kad tai Kli
::
Tiktai 15^
::
žirniu, du vežimu szieno ir ve valkiojosi po kiemą. Ant galo mas, nuszoko nuo briczkos, ir
“Saule” - Mahanoy City, Pa.
žimą sziaudu.
taip padyko, jog nieką o nieką pats ponas eme su važnyczium
Buvo tai gaspadorysta tokia nenorėjo veikt, nevat iszvirt uždėjo Klima ant vežimo ir in
jog ne vienas galėjo pavydėt; Klimui viralo. Sunkiai prie dvara pas save parvežė.
reikia ‘žinot ir tai, jog Klimas lauko dirbo, o kada kiek nuo Paszauke bernus ir liepe in- ISTORIJE apie Gre£oriu*
------------------ Isz Numirusiu
už savo pinigus, ka turėjo užsi lauko atlikdavo laiko, tai vež versti in szienstubia, kažin ka
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
tarnavęs, pirko pora neszlektu davo ant plianto akmenis, in ausi nomiesninkui kuždėjo,
me, Szaltiszaiti ir Debeselii.
krioku, o Dede Klimo dovanojo idant nors kiek uždirbt; o kada tas prisiartinęs apžiurėjo Kli
::
25^
::
1
sena da gera vežimą.
parvažiuodavo nuvargias na- ma rado, kad koja nulaužta.
Kad Mariuką butu buvus ge- mo tai net apsiverkdavo, (no- Tuojaus apdėjo maltais garstu- Saule Publg. Co., Mahanoy City, Pa.

DIEVE UŽMOKĖK

žemele, aplaistė krauju. .
Sztai moteriszke, kuriai Iai-(
Begulint vienas isz kareiviu, ke bėgimo isz liepsnojanczioį
kuris visai gerai Rusu kalba gimtines kaimo, pražuvo vai-'
vartojo, klausia:
kai. Prapuolė kur tai kely. Ne-j
— “Szeimininke, o kur tavo laimingoji puola pirmutiniam
vyras ? ”
i
pasitaikiusiam ant kelio:
— “Dabar ant kares! Jis ka — “Gal jus matete mano
1 vaikus?!” —Ir nelaukdama
reivis, atsarginis.
Perda ze Vokietis tai savo atsakymo bego toliau.
draugams. Jie eme nerimauti.1 O sztai būrelis vaiku, laiko
Montkarmuose buvau,
Ir vėl szis sako szeimininkei: tokio pat pabėgimo, pametusiu
Ir apie moterėlės girdėjau,
— “Jeigu, sako — tavo vy savo tėvus. Nelaimingi mažiu
Buk jie viena kita
ras kareivis mes ir-gi kareiviai, kai lanksztai prisiglaudė prie
burnuoja,
reiszkia, tu mums žmona.
viens kito, sėdi tykiai ir tik retJeigu nepaliaus tai
Ir puolėsi prie jos kareiviai. kareziais iszgastingai susznibžnegerai bus,
Vaikai suklyko, o berniukas da.
Nes padainuosiąs
užsimojo ir isz visu pajiegu už Prie apdegusios iszirusios
dainele,
kirto vienam per veidą. Czia ji sienos namu, ant paskleistu
Apie kožna moterėle,
Vokiecziai sugriebė, iszsivilko kailiniu ant žemes, guli sunkiai
Ta syk juoku bus,
in prieangi. Norėjo motina pas stenėdamas žilas senukas. Jis
Ir ne viena gal
kui ji pulti, neleido. Tik prie mirszta. Sergąs be spėkų, perpasius.
angy kas tai sutuksėjo, lyg par gyvenes savo geroka amžiaus
*
*
*
griuvo ir tartum kureziai sude gala ant krosnies, nuo kurio
Saintklerej buvau,
javo. Suprato ji kame dalykas jau nebenulipe keletą metu.
Ir sztai ka ten dažinojau,
atminties nustojo.
Atėjo Vokiecziai, nutraukė ji
Kad moterėlės visos
O czia kareiviai savo gyvu- nuo krosnies, o vienas da isz ju,
doros,
liszkumu puolėsi ir ant dukre sunkiai užkirto per peczius,
Tiktai skundžiasi
les, nežiūrėdami, kad ji da kū kad vos-vos ant kojų iszsilaike;
ant vienos,
dikis.
o grinezia padege. Visi iszeįo,
Kad liežuvius neszioja,
Priesz pat ryta, staigai užsi- iszropojo ir jis. Dvideszimt
Ir labai meluoja.
dege grinezia, isz visu keturiu verstu tris dienas ėjo. Atėjo ir
Jeigu nepasiliaus,
kereziu. Vokiecziai isz grin- sugriuvo. Mirszta jis ne gimti
Tai su koczelu
czios laukan. Ji ir-gi sykiu isz- nėje grinezioje, ne ant krosnies
gerai gausK
bego. Iszszokus ant kiemo ir kur tėvu tėvai pasimirdavo, bet
*
*
*
ežia tik atsiminė:
paszalei svetimos sienos, lyg
— Vaikai! Szaukia, vaikai koks valkata, lyg szuo.
Per kėlės sanvaites
ten mano pasiliko!
“bizi” buvau,
Moteriszke sėdi ir kareziai
'Norėjo ji vidun bėgti, bet verkia; tęva ir paaugusiu du
Daug žinueziu surinkau,
kareiviai pagriebė už ranku sunu Vokiecziai iszsivede sau
Trankiausus visur,
laike tvirtai, atkalbinėdami. . in Vokietija nelaisvėn. Turbut
Net in Messacziuset
“Kur tu mažoji? Sudegsi! Vė jau ir negry'ž jie niekuomet.
steita,
lu jau vaikus gelbėti!”
Ii- ten viena moterelia
Daug nelaimiu, sielvartu,
Ir isztikruju, grinezia isz vi aszaru susirinko pas bažny^zia.
užtikau,
su szaliu, lyg krūva žabu lieps Taip daug, kad bažnyczios
Kur kenkia labai
nojo. O jie taip ir iszlaike ne boksztas net pražilo ir papilkė
del žmonių,
laimingąja, kolei stogas nein- jo. Bet kaip pradeda skambin
Inkanda kožna,
krito. O paskui patys iszvaiksz- ti isz jo, rodosi kad jis griaud
Ir žmones ja labai
cziojo kas sau, po kitus kiemus. žiai dejuodamas,
keikia,
siunezia
Suprantama, jie patys grinezia auksztyn sunku prakeikimu
Bobelka ant
padege, kad padengus savo tiems, kurie u’žliejo nelaimė
to nežiūri,
piktadarybes. Taip, ka padary mis szia taikia szali.
Bet Dievulis kada
— G.
si? Eik jieszkok ju! Skuskis!
gerai nubaus!
----- GALAS-----Kam ?!
*
*
*
Pastovėjo, pastovėjo nelai
In viena miesteli
Pasiskaitymo Knygeles
minga iszniekintoji, ant gimti
užkliuvau,
nes pelenu, neužraudo ji dargi,
In saliuna inejau,
Penkios Istorijos apie Burike
aszaru nebuvo ir pasileido in
Ka ten girdėjau ir
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
miestą.
miaeziau,
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
— Nes ežia, pridėjo senute, pasaka); Užliekos isz Senovės
Greitai isz ten
visi eina! Czia prie szios 'bažny Padavimu; Peary ant Žemgalio
iszbegau,
czios kiekvienas skubinasi su (Atminimas isz keliones in Le
Duosiu tai -rūtelei
savo nelaimėmis. Taip dare dinius Krasztus). 96 pus. . .25^
pasitaisyt,
musu tėvai, taip ir mes tebeda
Dievuli gerai perpraszt,
Trys Istorijos apie Irlanda
rome.
Gaila man josios
arba Nekaltybe suspausta; Ro
Asz eidamas siaurais, krei bertas Velnias; Medėjus; Kaip
szeimynelia,
vais skersulycziais, kai kur ap Kuzma Skripkorius liko TurGal Dievulis susimylės
sistoja ir užkalbinu. Ir persi ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^
ant juju.
tikrinau, kad taip isztikruju
Saule Publishing Co.,
*
*
*
yra. Prie kryžiaus stovinezio
Mahanoy City, Pa.
Nežinau '.ar tai teisybe,
auksztai ant žilojo bažnyczios
Jeigu vyras
bokszto, susirinko visi, kuriuos — Bendras Amerikos Lie
nesuvaldo bo'belkos,
nelaukiama užplaukusi kares tuviu Fondas iszleido Kalė
Tai tokios sevalos,
vilnis, iszmusze isz giliu, me doms korteliu arba atvirueziu,
Visi tik juokėsi,
tais invažinetu gyvenimo ve- kurios yra parduodamos asz-'
Ir pirsztais bado,
žiu; ju turtą nuszlave ugnimi, tuonios už doleri. Atvirutes
O toji bobelka giedos
gražios ir tinkamos siunsti gi
visai neturi,
Siuncziant pinigus per ban minėms ir draugams su Kalėdų
Jeigu tokia apsileidžia,
kini czeki arba ekspresini mo sveikinimais.
Ir savo piktybių
ney orderi in iszdavysta “San Szitu Kalėdoms korteliu ar
nepames.
ies,” pridekite deszimts centu ba atvirueziu platinimas yra
prie paskirtos sumos nes musu graži parama Lietuviu Szalpos
bankos reikalauja deszimts darbui nes visas pelnas yra'* UT1 SIENINIAI
centu už iszmokejima czekiu ir skiriamas Lietuvos reikalams. *
ekspresiniu kvitu. Busime jums Atvirutes galima gauti raszy- Į KALENDORIAI
1947 M.
dėkingi už tai ir neužmirszkite darni in szita antrasza:
★
United Lithuanian Relief Į
ateityje, kada siunsite czekius
15 coliu ploczio x 23% col.
arba ekspresinius money orde Fund of America, Inc., 19 West
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
rius, pridėti deszimtuka. Bet 44-th Street New York, 18 N. Yr.
Adresas:
jeigu siunsite money orderiu
SAULE
PUBLISHING
CO.,
SKAITYKIT
per paczta, tada pacztas neima
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
==> “0 AUT I?'’
ekstra už iszmokejima money
orderio. Acziu visiems.
PLATINKI!!
Į Pirkie U. S. Bonus Sziandien! į
“Saules” Redyste.
(Tasa)
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REDDY KILOWATT

.... Gets All the Dirt...

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

New JUST FOR THE PURPOSE

AND RUGS - SHUCKS
? THAT'S EASY/

OF THIS LITTLE POEM
I'LL SHOW YOU HOW I
HOU SEC LEAN
IN THE

NOW JUST
CHANGE A
NOZZLE —
IT'S SIMPLE
YOU SEE /

YOU SIMPD^PLUG-IW
TO THAT £>OX ON THE WALL
AND CLEANING THE SUNOS
IS NO PROBLEM AT ALL/

WHEN I DO THE
WORK—I CLEAN
IN THE CORNERS
WHERE DIRTS SURE
TO LURK.
V-75

Copyright 194* b/ Roddy K. Io wort

MAHANOY CITY, PA.
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Į je 9-ta valanda ryte, ir bus pa

\
I Cleveland, Ohio
jini AC VlAfinOC laid0ta ParaPD°’s kapinėse. Lapkr. 30 - Gruod. (Dec.) 2d.
ullllVO B IVUllvd Graborius Vincas MenkeviChicago, Ill. del to Amerikos galingo dole-;
Gruod. 4 d.,
.
ežius laidos.
rio. O tikras Czekoslovakijos(
Los Angeles, Cal. pilietis nenori nei Rusijos ro
— Sukatoj Szvento Klemen
Kulpmont, Pa. — Petras x Gruod. ,6 d.,
so.
jaus nei Amerikos laisves.
Bergonis, 25 metu amžiaus li
Ban Francisco, Cah
— Ponias Mykolas Szatas
kos sužeistas in galva ir koja
Gruod. -19 d.,
(Shott), sūnūs Alfonsas ir ge
Richards Coal Co., gydosi Ash
Omaha, Nįebraska. J. WALKER MIRE
rai žinomas mėsininkas Kle
Gruod. 20 o!.,
land ligonbute. (
mensas Lakitskas isz Freeland,
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Sinox City, Iowa.
YJA.YXA WN KNK NVSSMS'.
Pa., motoravo in miestą su rei
Minersville, Pa. — Oak Hill
Gruod. 22 d.,
kalais, prie tos progos atsilan
kietos anglies mainieriai suSt. Loiiis, Mo. leistos ligi pusiau stiebo iszkė ir “Saules” redakcija, nes j
reikszti viso miesto nuliūdima’
straikavo. Iszkilo ginezas ir
Gruod. 23 d.,
visi yra musu skaitytojai. |
nesusipratimas tarp dvieju \
I
St. Louis, Ill. kad vienas isz garsiausiu žmo-(
Acziu už atsilankyma.
unijos kuopu. Kai buvo pra Apie kitas lankymosi vietas niu pasimirė.
Jis buvo labai svetingas, priPonas Szatas yra locninin- kirstas po žeme kelias isz Oak bus paskelbta vėliau, i
imnus ir in kompanija turtuo
kas Washington© Hotelio, 819 Hill in Pine Knot, kad butu ga
liu tinkamas ir kviecziamas.
Walnut Ulyczios. Taipgi par lima isz abieju mainu anglis
SKAITYKIT*
Jimmy Walker buvo perdem.JL
duoda visokios ruszies namams kasti ir in ta briekeri veszti,
*
i
skersai ir iszilgai tikras politi-*
reikmenis; geras pasirinkimas iszkilo klausimas isz kurios
y
p“SAULE”
kierius.
Jis
buvo
paskutinis
duriu, paipu, medžio. Taipgi vietos mainieriai eis in mainas
PLATINKIT!
tikrai didis žmogus kuris visa
parduoda heating plants arba po žeme ?
Jieoa,
N *‘-'***
New York miestą valde ir po
szildytuvu. Kreipkitės ant ad Pine Knot kuopos vadai rei
Vitos®
reso: 819 Walnut St., Freeland, kalauja kad, kaip pirmiau vis CZEKOSLOVAKAI savo ranka turėjo ta anais lai-! M
kais galinga politiszka partija
Pa.
kas buvo daroma ir tvarkoma
DVIEM PONAMS Tammany Hall. Kai valdžia
— Kita sanvaite: Nedelioj per ju vietine, “Local” kuopa
pradėjo tos Tammany Hali
24-t‘a Nedelia po Sekminių, taip ir dabar turi būti, ir visi
TARNAUJA
partijos žingsnius sekti, knytaipgi Szv. Jono nuo Kryž., Pa mainieriai turi eiti po žeme isz
gas peržiureti ir vadus tyrinėti,
nedelyje Szv. Katarinos Alek- ju puses ir paskui per ta tuneli
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Jimmy Walker atsisakė ir pa-jl*
sandrietes; Utarninke Szv. Sil- pešti eiti in savo darbus iii Oak
sitrauke. Jis ežia buvo gerokai
Vertro; Seredoj Szv. Maksimo; Hill. O Oak Hill darbininkai tas Benes labai gražiai sutinka insiveles ir savo varda susiterKetverge Szv. Jas. isz La Mar ant to nesutinka, nes jie sako ir sugyvena su savo Premjerių, szes.
co, ta diena yra Amerikos kad jiems per toli nueiti net iu Klement Gottwald, kuris yra
Jimmy Walker buvo savoSzvente “Dekavones Diena — Pine Knot ir paskui po žeme Komunistas. Bet yice-Ministetiszkai gabus žmogus. Nors jis
thanksgiving Day;” Petny- beveik gryžti in ta vieta isz kur ris, Vladimir Clementis jau ke
augo, gyveno, valgė, sznekejoj
czioj Szv. Saturninio; Sukatoj atėjo. Jie sako kad ypacz žiema lis sykius prasiszoko. Jis labai
dirbo, svajojo ir miegojo vien
tokia tvarka sudaro daug var supykino Amerikos Sekretorių tik del politikos, jis taipgi tu-Įį$
Szv. Andriejaus Apasztalo.
go ir nereikalingo darbo. Jie Byrnes, Paryžiaus Konferenci
— Laisnai del apsivedimo
rejo gabuma su plunksna. Mo
taipgi sako kad jeigu anos kuo joje, ir už jo prasiszokima Ame
kėjo labai gražiai raszyti ne tik
lazduoti del panele Helena M.
pos vadai užsispirs ir nepristos rika nutraukė visas derybas su
straipsnius ar apysakas, bet
iVaitkevicziute isz Mahanojaus
prie to ko jie nori, tai jie nepa- Czekoslovakija kaslink tos
net ir muzika. Jis parasze dai
ir Jonas A. Drazdys isz Miaizevelins tu mainieriu anglis pri $350,000,000 paskolos.
na, kuria da is sziandien Ameyilles.
imti in savo briekeri. Taip SUUžsienio Ministeris, Masa rikiecziai dainuoja: “Will You sizenyjo su gražuole moving!
n
t Gerai žinomas buvusis siginezino kad visi dabar ne- ryk dabar atvažiavo in Konfe
j
Love Me in December as You pikezieriu
biznierius Antanas J. Ku- dirba.
rencija New York mieste, ir Do in May?” (Ar Žieme Mane Compton. Kai jo ta antra“^ jKat
1657 metuose pirma grupe
_____ i---------------- stengiasi savo kraszta iszteicziauskas, nuo 537 W. Maple
na,
Betty
Comp
ton>
p
asimire
I
szie
Italu atvyko in Amerika. Pabė
Mylėsi Kaip Pavasaryj Myli?)
Zklduse Piruly., netikėtai numirė Panede New York. — Kun. Dr. Juo sinti ir derybas del tos pasko Laidotuves invyko Ketver- . me ^°Se’ ^^^ny Walker nias miszias
gėliai, jie buvo iszvyti isz savo
je.
“ Zldures Amerikolyje 10:30 valanda ryte. Velio zas B. Konczius, BALF pirmi los vėl užvesti.
namu Piedmont sekcijoj Itali
ge 10:30 vai., ryte, o Szvento Ve ®u°ryzo *n ažnyczia ir bunis sirgo per koki tai laika, ir ninkas, sziomis dienomis pra
Czekai ir Slavokai myli Patricko Katredroje buvo at- vo zven o uozapo bažnyczios IJaivai “Kahnar Nyckel” ir joj, netoli Turino. Ju būrelis
turėjo apleist savo alini bizni. dėjo 1947 metu vajaus reikalais
parapijietis.
^ogelGrin” f1n
v
11 pasiekė Hollandija ir ten sėdo
Amerikos muzika, dainas ir laikytos iszkihningos gedulin
m laivus -Prince Maurice,”
Gimęs Lietuvoj, turėjo 61 metu lankymosi kelione, kurios metu
szokius ir “Moving Pikczie- gos Miszios ir paskui jis buvo
“Bear” ir -Flower of Guel
amžiaus, pribuvo in Miaiiano- tarsis su BALF veikėjais ir isz
rius,” bet jie linksta daugiau palaidotas. Tuopacziu sykiu
der” Kalėdų dienoj 1656 me
jaus miestą apie 41 metu adgal. viso su lietuviu paszelpos dar
prie Komunizmo negu prie Ka iszkihningos gedulingos MiVelionis buvo nevedąs. Paliko bo rėmėjais, kaip geriausia
haIffamiąŽiydai atvyko iu Maiv tuose iszplaukti in Nauja Pa
pitalizmo, daugiau prie Komu §2ios buvo laikomos in Miami,
^td11Sala Rugse.o (gept) sauli. Czionai jie apsigyveno
trys seserys: pone Konstancija pravesti vaju.
Delaware valstijoj.
Lapinskiene, 534 W. Spruce Pirmininko keliones marsz- nistu negu prie Amerikiecziu. Florida, kur Janet Walker, bu
1654 metuose, laive -Saint Laivas “Concord” buvo VoJu laikraszcziai priima žinias vusio mayoro pirmoji žmona
uly., (isz kur laidotuves atsibu rutas sziuo metu yra toks:
Charles” Szie biedni Portuga- kiszkasis “Mayflower” ir
ir
naujienas
isz
Rusijos
ir
isz
gyvena.
vo) ; Agnieszka ir Ona Lietuvo
11 jos Žydai bego nuo tikybinio sziandien daug Vokiecziu pri
Lapkr. 23-25 d. d.,
Amerikos
ir
nėra
varžomi.
je ; broli Petra mieste, 5 anūkes
Jimmy Walker buvo Katali
persekiojimo.
klauso prie Concord Draugyste
Boston, Mass.
Rusija žino, kad Czekoslova- kas, bet 1933 metuose jis savo
ir 4 anukus. Laidotuves atsi
kuri paėmė varda nuo to laivo.
kai draugauja su Komunistais tikėjimo turėjo atsisakyti ir
buvo Ketverge 10:30 valanda Lapkr. 27-28 d. d.,
Rudeni, 1683 metuose laivas
GRAIKIJOJE
KARAS
Pittsburgh,
Pa.
tik
už
tai
kad
jie
tikisi
isz
Ko

apleisti
savo
Dažny
ežia
nes
jis
ryte ir palaidotas Laisvių ka
pasiekė Philadelphia su 13
Nors garsiausias laivas at
Lapkr.
29
d.,
munistu
pasinaudoti,
Amerika
persiskyrė su savo žmona ir apKvakeru ir Mennonite szeimy
pinėse Shenadoro H e i g h t s.
vykti in Amerika buvo ‘1 May
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
nu. Juos pasitiko garsus Franz
Graborius Recklaitis laidojo.
flower,” bet nebuvo pirmas
Pastorius kuris priesz menesio
laivas atvežti kolonistu in nau dingai ir su pasididžiavimu gi- ežia atvyko. Maža grupe atvyjąjį kraszta. 1607 metuose 3 riasi kad jie rinkimus laimėjo.j ko isz Crefeld ir insteige Gert Frackville, Pa. f Pone Ona
Anglu laivai — “Susan Con Amerikos valdžia pasiuntė mantown, Penn. Kas meta 6 d.,
M. Kezenaitis, 53 metu amžiaus
stant,” “Godspeed” ir “Dis laiszka pareikszdama savo ne- Spalio (Oct.) Vokiecziai-Amenumirė Panedelyje, namie, 42
covery”. atplaukė, in James pasitenkinima su tais rinki- rikiecziai visoje Amerikoje apN. Lehigh Avė., sirgdama visa
town, Virginijoj, ir ežia pirma mais, kuriuos vien tik Komu-! vaikszezioja “German Day,”
meta. Gimė Lietuvoj, pribuvo
Anglu kolonija Sziaures Ame nistai tvarkė ir valde.
atmineziai tu pirmųjų Vokie
in Amerika būdama da jauna
« ’■
rikoj buvo insteigta.
Dabar vieni kitus intarineja, cziu.
mergaite. Paliko viena sunu Pibet Amerikos valdžia nusista- 1825 metuose “Restaurajusa isz Mahanoy City; dvi
Rugsėjo (Sept.) menesi, 1609
czius kad tie rinkimai buvo ne- tionen” atveže 53 pasažierius
dukterys: pone G. Snyderiene,
metuose, Henry Hudson, Angteisetini ir neteisingi nes Ko isz Stavanger, Norvegijos in
Brooklyn, N. Y., ir Florence na
likas dirbdamas Holliandijos munistai privertė žmones bal New Yorka pradėti pradžia
mie. Taipgi tris anukus. Laido
valdžiai “Half Moon” laive suoti už juos, o kitiems nepave- Norvegu Suv. Valstijose, nors
pasiekė garsiaja upe kuri lino balsuoti.
tuves invyks Petnyczioj isz
daug Norvegu pirmiau atvyko
sziandien nesza jo varda. Ketu Per rinkimus buvo daug in nauja pasauli, bet szis laivas
Graboriaus Nice koplyczios
riais metais vėliau Adrian pesztyniu ir susikirtimu. Ka atveže pirma Norvegu koloni
10:30 valanda ryte ir bus palai
Black, Hollandu navigatorius, riuomene buvo iszszaukti pa ja.
dota Vytauto kapinėse Frackatvyko
in Manhattan Sala savo laikyti tvarka. Apie 8,000,000 Ir daug kitu laivu atveže bū
villeje.
•/
laive “The Tiger,” ir 1623 me- žmoįiu balsavo. Koresponden relius invairiu svetimszaliu in
tuose pirma grupe kolonistu taį igz visu krasztu buvo tenai Amerika.
Shenandoah, Pa. f Jonas
pasiekė “Mauritius Valley” ir mate kaip rinkimai buvo ve
Szdanauskas, nuo 3151/2 S. Fer
kaip dabartinis New Yorkas dami. Amerikos korespondenT
guson Uly., pasimirė Seredos
tada buvo vadintas, ant mažo,
buvo kviecziami važinėti
ryta 5-ta valanda. Velionis at
260 tonu laivo “New Neder-j per mįestus ir miestelius ir pa- L. TRASKAUSKAS
land.” Szis Hollandu laivas at-j^yS pamatyti kaip rinkimai eivyko in czionais 37 metai ad
LIETUVISZKAS
gal. Buvo angliakasis. Prigulė
veže 30 szeimynu dauguma na, fc£t jie mandagiai atsisakė,
GRAB ORIUS
jo prie Szvento Jurgio parapi
Walloon’u Francuziszkai kai- nes jįe finoje kad jiems bus ro- Laidoja Kunus Numirėliu.
bantieji Prostestantai isz Flan- doma tik tas, kas Komunisjos. Paliko tris sūnūs: Joną, na
ders.
Į tams in garbe ir butu geriau.' Pasamdo Automobilius Del
mie; Antana mieste, ir Juozapa
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Worcester, Mass.; 4 dukterys:
Vestuvių Ir Kitokiams
Amerikos Katalikams, laiva‘i^^0°tod jie nori patys-tarp
ponios P. Pappas, Adele Rittle
::
Reikalams
::
‘
Arkir-Dove»«is
be
jokios
pamieste; Ona Rogers, Bay
mirsztini juose atvažiavo . ,Lelbos. Ir kaip
....
CENTRE STREET
tik už tai daug 520 WEST
Shore, L. I., ir Irv. Tiszka,
Telefonas Nr. 78
Anglu pionierių (keleiviu) in daugiau apie szitus rinkimus
MAHANOY CITY, PENNA.
Brooklyn, N. Y. Laidotuves at
sziaurini krauta Potomac upes dažinojo negu visi kiti.
1
sibus Su’batoj su Szv. MiszioKovo (Miar.) men., 1634 metuomis Szvento Jurgio bažnyczio-
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Atveže Ameri
kos Keleivius

