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BYLA PRIESZ UNIJAS
Sportininkas 225,000
Kongresas
Ir
Žmona Su
Sužeistas Mainieriu
Kirviu Automobiliai Susikūlė; Straikuoja Senatas Priesz
Darbininkai Norėjo Save Pasikarti Beveik Visi Sužeisti
Prez.
Trumana
Parodo Savo
‘ Straikuoja
Nepasitenkinimą
Amerikos Užpuolė
*

Prieszinasi Naujai Dar

bininku Bylai
NEW YORK. — John Green
prezidentas Jurininku ir Laivu
Statytoju Unijos pasakė pra
kalbas 5,000 darbininku ir pa
skelbė kad dabar reikia ta nau
ja byla isztirti ir pažiūrėti ar
isz tikro valdžia gali tokia by
la investi ir palaikyti. Jis sako:
“Jeigu kiti nedrys eiti priesz
ta instatyma, tai mes stosime
J"
pirmutiniai!“
John Green pasakė savo prajkffibas darbininkams kurie me^■nvo darbus ateiti in tas prair pasitarti apie straikas. Jis sako kad kompanijos
M ir fabrikantai visai nenori nei
szneketi apie naujas derybas.
Kontraktai tarp unijos ir
fabrikantu jau užsibaigė. Beth
lehem Steel kompanijos laivu
fabrikai jau nedirbs.Seredoj.
Visi straikuoja.
Prezidentas Green sako kad
Washingtone viskas yra daro
ma pavergti darbininkus ir pa
naikinti darbininku unijas. Jis
sako kad nepaisant kokius instatymus valdžia inves, darbi
ninkai savo laikysis ir gana.
Bethlehem fabrikuose apie 10,000 darbininku straikuos. Isz
viso apie 20,000 iszeis ant strai
ku, bet tris ar keturis sykius
tiek žmonių liksis be darbo kai
szitie sustraikuos.

CHESTER, PA. — 48 metu
amžiaus darbininkas parėjės
isz darbo nusistvere kirvi ir už
puolė ant savo žmonos Mrs.
Anna Winisz, 43 metu amžiaus
moteriszkes. Jis jau per galva
kelis sykius pataikė, bet ji kaip
ten sugebėjo in lauka iszbegti
ir prisiszaukti pagelbos.

Jis tada atidarė visus gazinio pecziaus kranus virtuvėje
kur buvo j u dvieju metu duk
rele, ir pats nuėjo in skliapa
kur jis norėjo pasikarti. Gerai
kad langas buvo atdaras virtu
vėje. Jeigu ne tai dukrele butu
uždusus.

Kaimynai greitai paszauke
policija. Policija pirmucziausia
isznesze maža dukrele ir ja at
gaivino, nusiuntė žmona in li
gonbute ir paskui ėjo jieszkoti
to vyro su kirviu.

O jis numėtė savo kirvi ir
užsimovė virve ant kaklo ir
nuo balkiu stengėsi pasikarti.
Kai jis mate kad virve ji tik
smaukia, jis stengėsi su tuo pa
ežiu kirviu sau gerkle persi
pjauti.

Daktarai sako kad jam pras
tai, bet kad jo žmona pasveiks.
Jo žmona policijai pasiaiszkino kad jos vyras kelis sykius
reikalavo persiskyrimo (divorso), bet ji nesutiko.

PHILADELPHIA, PA. -Matas Guokas, Lietuvis, gar
sus sportininkas, kuris labai
Su Kongresu
garbingai atsižymėjo Szvento
Juozapo Kolegijoje žaisdamas WASHINGTON, D. C. —
‘1 Basket-ball, ’ ’ kriapsziasvaid- Apie 225,000 minksztos anglies
žio loszime ir kuris yra skaito angliakasiu, mainieriu sustraimas kaipo vienas isz geriausiu kavo, kad parodžius Washingsportininku, buvo labai sužeis tonui ir visiems žmonėms kad
tas automobilio nelaimėje.
jiems ta “Nauja Byla“ priesz
Matas Guokas, 31 meto am darbininkus nepatinka. 225,000
žiaus Lietuvis, gyvena ant 3208 minksztos anglies mainieriu
St. Vincent Ulyczios, žaidė sudaro apie treczdali visu tu
sportuose Roman Catholic H. mainieriu. Da ir daugiau žada
School, tais metais kada ta mo iszeiti ant straiku. Szitos straikykla iszlaimejo viso miesto kos randasi Alabama ir Penncziampijonata; paskui jis pra sylvanija valstijose.
garsėjo St. Joseph’s Kolegijo Czia tik pradžia to pasiprie
je. Jis buvo keturis metus vais- szinimo kuri mainieriai rengia
ke. Dabar ženotas ir turi du si valdžiai parodyti. Už dvieju
vaikucziu.
sanvaicziu mainieriu kontrak
Keturi kiti buvo sužeisti to tas užsibaigia. Tada jie straije nelaimėje ir visi buvo nu kuos sulyg savo nusistatymu:
vežti in ligonbute apie antra “Be kontrakto nėra darbo!“
valanda isz ryto.
Mainieriu unijos bosai jau
Albertas Guokas, Mato bro nujauczia kad czia ne baikos
lis, 25 metu amžiaus vyrukas, susikirsti su valdžia kuri dabar
kuris dabar sportus loszia St. turi daug daugiau jiegos ir ga
Joseph’s Kolegijoje; mergina li visus nubausti. Už tai, jie da
Wanda Herns, 29 metu am bar vieszai ir garsiai užsigina
žiaus ir William Munson 49 kad visos tos straikos nėra uni
metu amžiaus, isz Thorofare, jos pripažintos ar pavėlintos.
N. J., ir Wesley Reihl, 57 metu
Trisdeszimta szio menesio
amžiaus isz Crown Point Road, kontraktas užsibaigia ir val
Thorofare.
džia sugražina visas mainas
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Darbininkai Pyksta, Unijos
Protestuoja, 225,000 Mainie
riu Straikuoja Taipgi Laivu
Darbininkai Philadelfijos
Milijonierka Szoko Nuo Laivo
Norėjo Nusižudyti
------------------------------

WASHINGTON. — Kai Prezidentas Trumanas neprieme Byla priesz Darbininku Unijas
ir ja atmete, visi gerai žinojo kad Kongresas
nubalsuos eiti virsz Prezidento galvos ir ta byla
Anglija Džiaugiasi; inves, bet niekas nesitikėjo, kad Senatas taip
greitai panasziai nubalsuos priimti ta byla ne
Viskas Tvarkoj
paisant Prezidento Trumano pasiprieszinimo.
LONDON, ANGLIJA —
“Saulėje” buvo raszoma kad Senatas PanedelyAnglijos dipliomatams pasise
kė investi sziokia tokia tvarka je nubalsuos eiti priesz Prezidento Trumano no
Indijos kraszte, kai jie perskė
rus ir palaikyti Kongreso nusistatymą. Kaip
lė visa kraszta pusiau, padali
no tarp Hindu ir Moslemu. Da
bar viena dalis priguli Hindams, kita Moslemams.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tikrai Graži Talka

Į| Szoko Nuo Laivo

l

Senatoriai nubalsavo 68 balsai priesz 25,

eiti virsz Prezidento Trumano patarimu ir noru
ir investi byla, kuri suvaržys unijas ir unijų bo
sus., Senatui reikėjo du treczdaliu balsu del szito pasiprieszinimo Prezidentui, Senatoriai ga
vo net szeszis balsus virszaus.

rodo kad Prezidentas Trumanas jau prastai sto
vi Washingtone. Prezidentas Trumanas jau
dvideszimts szeszi menesiai kaip sėdi Preziden

Milijonieriaus Žmona Norėjo Nusižudyti
plauku nusistvere ir insitrau-1
ke in maža valtele.
Kapitonas sako, kad ji bai
siai spardėsi ir net kelis ap
draskė kai jis jos masžna ati
darė, kur rado daugiau negu
szimta tukstancziu doleriu gry
nais pinigais ir czekiais. Ji nie
kam nieko nesake ir nieko nepasiaiszkino. Kapitonas per
radija paszauke jos vyra kuris
yra daktaras ant kito laivo,
kad jis ja pasitiktu New York
mieste. Jis taip ir padare. Po
nia Lilly Turilazzi isz laivo iszlipo nei žodžio niekam nesa
kius. Kapitonas sako jis visur
važinėjęs, visko mates, bet da
tokios bobos niekur nematęs.

“Saule” spėjo, taip ir buvo.

Szitos bylos priėmimas ir patvirtinimas pa

.N

NEW YORK. — Trisdeszimts-triju metu amžiaus mo
teris, bagoeziaus daktaro isz
Philadelfijos žmona, nuszoko
nuo laivo “Saturnia“ ir baisiai
spardėsi kai jurininkai jai
stengėsi iszgelbeti.
Laivo kapitonas, Arrigo Gladulich sako kad ta moteris
Mrs. Lilly Turilazzi keliavo
treczioje klasėje, su nieku nesznekejo ir niekados nenusi
rengdavo eidama gulti. Viena
gražia diena, apie ketvirta va
landa po pietų ji tik sykiu szo
ko nuo laivo ir dingo bangose.
Kai keli vyrai szoko in mares
ja iszgelbeti, ji greitai ir vikriai stengėsi nuo j u pasitraukjurininkas ja už

__________

to vietoje. Jam kelis sykius jau teko paragau
ti pralaimėjimo, bet szita syki jis pats prisipažinsta, kad czia yra didžiausias jo pralaimėji

mas.

Kongresas

nubalsavo 331 priesz 83 eiti

priesz Prezidento Trumano nusistatymą. Tai
isz tikro blogas ženklas ne vien tik Trumanui,
bet visai jo partijai. Nes Kongresmonai ir Se
Utah valstija rengiasi
prie savo szimto metu apvaikszcziojimo szventes, ir
visi stengiasi savo namus
aptaisinti ir padailinti. Salt
Lake City žmones visas ulyczias ir namu taiso ir rengia

rife

del szitos szventes. Miesto
komisija norėjo parodyti
kaip greitai ir gerai galima
namas aptaisinti ir pagra
žinti, pasiuntė net szimta
tepliorių, pentoriu nupentyti vieni, narna, kad parodžius

kaip greitai galima toks dar
bas atlikti. Szitie darbinin
kai visa szita narna nupentino in devynias minutas. Tai

parodo kiek galima nuveikti
kai visi in talka stoja.

natoriai daug arcziau prieina prie žmonių negu
pats Prezidentas. Jeigu visi jie dabar nusistato
priesz Prezidentą, tai rinkimai jau ne kaip iszrodo Demokratams.
' (Tasa Ant 4 Puslapio)
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indejo; mažiau negu devynio
lika bilijonu doleriu. Tai blo
gas ženklas kuris lemia prasta
rytoju.

MATT A NO Y

CITY. PA.

tik galėjo su'ja'Vakarais žode ir taip praėjo laikas, liūdnos
Užėjo vasara; viskas pradė pareget baltas galvas aviu o
lius pasikalbėt, ba senis neno- valandos.
jo žydėt ir žaliuot; visur kuopi- tarp ju koki tai szeszeli; ' dva
ringai žiurėjo ant to suėjimo.
Atėjo vilija Užgimimo Viesz- nosi žmonys idant apdirbinet sia Balato, kuris už bausme ii‘4
Kitados viskas buvo kitaip. paties. Užsiniaukes inejo senis žeme. Tiktai Balatas pasiliko kieta savo szirdi, amžinai turi
Du metai atgalios, kada radosi in C?erinežia smukdamos užsi- pats ir apleistas. Isz ryto iszva- laike viešnios ganyt priesz sa
Moteriszke, kuri yra neužga
Iszsižadeti meiles, pamirszti
ant tarnystes pas Julukes tęva, rūstinęs:
rydavo gyvulius ant lauko, va ve nelaiminga kaimene aviu!
------- GALAS ------mylimąją, pradėti savo gyveni nėdinta reikalauja visokiu
bet senis praszalino ji, kada pa — Julia!
kare parganydavo namon.
mai vėl isz naujo, tai didžiausia praszmatnybiu. Bet jeigu ji
regėjo meile savo dukters del
Mergaite sėdėjo kampelyje
Metas po metui taip suvejo,
tikrai
tave
myli,
ji
ir
ant
len

pakuta, ir sunkiausia.
ir meldėsi. Ant tėvo balso paki ant galo visa puiki lyguma gu
JARP dideles lygumos gulė jauno vaikino.
Vis Negerai
tos miegos ir jausis laiminga.
jo maža sodyba. Lendre ap Bet persiskyrimas, jaunuju lo, padėjo ražaneziu ant stalo lėjo rodos numirus.
Viena garsi Amerikos Ope
dengtas namelis, aspiaubtas ne prigelbejo nieko Balatui, ir >atsake drasei:
S ve ežias kotelyje isz ryto 1
Viena karta, o buvo tai
ros dainininke nuvažiavo in
Straikos isztusztino darbi aplinkui darželiu ant galo sto vietoje užgesimo meiles, tai da
— Ka tėvas paliepė ?
atbėgo pas 1 o c n i n i nk a, I
Anglija ir per koncertą sudai ninkams kiszenius. Viskas vi tvartai del gyvuliu ir aviu. daugiau užsidegė. Tykiai ir
— Paregėjau raiteli jojanti karszta diena, Balatas su ave szaukdamas: Da man taip ■
navo “Teve Musu.” Angląms daug daugiau kasztuoja. Bet Visur gali matyt szvaruma ir liūdnai iszpilde Juluke savo pro czionais, kuriame pažinau lėms buvo ant lauko, kada už- neatsitiko kaip szianakt! 1
sinesze ant lietaus. Juodi debe
kasdienini užsiėmimą be jokio Gezą!
baisiai nepatiko, už tai, kad to negalima kitos priežasties pa- gera gaspadoravima.
Per visa nakti gulėjau ant ’
sznabždejimo,
iszmetinejimo
je dainoje ar toje maldoje buvo mirszti: Sziandien žmones gali
Yra tai sodyba žinomo ant
Mergaite persigandus sudrė siai uždengė visa dangų, vejas negyvos blusos!
staugė o perkūnai ir žaibai ju
‘žodžiai “Atleisk mums musu daug daugiau visko pirktis. visos aplinkines kaimuoezio niekad nerugojo. Panesze vis- bėjo.
Locnininkas — Jeigu pa
dino žeme.
kaltes, kaip ir mes atleidžiame Darbininkas sziandien daugj Balato, kuriuo pasisziauszimas l<a kantriai, toje viltyje jog at*
*
stipo tai negalėjo tamisto
kaltininkams.” Anglai sake daugiau gauna mokėti, bet ma ir kieta szirdis buvo ne užken- ’eis valanda kuri sujungs ja su
Senis Balatas ka tik buvo Su pasiutimu ir keiksmu pa kandžiot, apmalszino ji loc
mylimu, juk geriems iszejas isz tvarto, kada Jule kilo nuo žemes ir vijo kuogrei- nininkas.
kad ežia buvo jiems priekaisz- žiau uždirba.
cziama visiems gyventojams. josios
.
žmonėms
turi būti gerai ant že pnaslingo pro duris, Balatas czitaus savo kaimene namo.
tas kad jie yra tiek daug Ame
Czionais perleidinejo savo
Sveczias — Ar taip! Bet
Mes
tik
ta
matome,
ko
mes
rikai skolingi.
gyvastį su vienatine savo duk- mes, manstino sau Juluke.
buvo tvirtas jog paregėjo myli Lietus jau puolė kaip isz ce- neturėjau ramybes per visa .
jieszkome.
tere Juluke, kuria visi laike už Bet Gezą buvo kitokios nuo ma savo dukters Gezą. Putoda bero, su didele nebegale vos nakti, ir man nedave ramy- <1
Meiles aistras, kaip Nemuno
liūdnom akutėms apdegusiu mones ir ne taip lengva buvo mas isz piktumo szoko paskili galėjo
<
sulaikyti avis. Kas kart' bes ir atilsio, nes daug kitu t
Buvęs
Oklahoma
valstijos
bangas, negalima užtvenkti ar
teisingiausia ir patogiausia, su atsiskirt su savo mylima. Isz szeszeli ir su visom pajiegom (daugiau plake su botagu žvėre blusu kurios atėjo ant negy-^
Gubernatorius, Robert S. Kerr, nuo saules veideliu. Buvo ji pradžių ėjo sziaip taip, bet per kirto su kirvuku in galva ne- lius.
sustabdyti.
]
W
Ne gelbėjo nei botagas nei vosios laidotuvių!
padare labai gražia, ir tinkama aniuolu apglobeju namo ir žmo ėjo menesiai ir metai, jau an keneziamai sau aukai. Riksmas keiksmai, b norints pradėjo
' Ūkininkas su savo 'bernais pastaba, kad Kataliku ir Žydu gaus.
tras baigėsi; užsidegimas eme davėsi girdėt tamsumoje nak metint akmenais, tai vis jam
Pasiskaitymo Knygelei
jau isz mados iszejo. Dabar be vaikai praleidžia kelis szimtus
Padaryta skriauda per rustu virszu ant iszimties. Atėjo tan ties. Jule puolė negyva prie ko ne buvo da greitai.
veik visa ūkio darba maszinos valandų besimokindami savo apsiejima tėvo, ji gerumu savo kiai kas karta tankiau, o lai jų savo tėvo. Nes ta ja tėvas
Penkios Istorijos apie Buri'f^
Szturmas
kas
kart
daugiau
atlieka. Mes Amerikoje turė tikėjimo ir pataria kitiems: pataikė iszgydyt mokėjo.
kais ir naktimis, paslapta.
užmusze, o ne Gezą.
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
pasididino. Senis vela pasilen
jome daugiau negu dvylika mi “Argi visiems mums nebūta
Tarnai ir darbininką mylėjo Du kart tiek kentėjo vargin
— Prakeiktas latre! Dabar kė idant pakelt akmeni, bet ro Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
lijonu žmonių kurie ūkio darba geriau kad isz ju pasimokinti ja visi. Gezą, piemuo, kalnuo- ga mergaite, už ji ir už save.
mano narna paliksi malšzume! dos buvo priaugės prie žemes pasaka); Užliekos isz Senoyes
įdirbo. Dabar, nors penkis ar ir mažiau juos puldinėti ir tis, kuris kitados buvo už ber Namie nuolatine viesulą, kada
Suriko senis ir sugryžo atgal in ir nesidavė ne pasijudint isz Padavimu; Peary ant Žemgalio
szeszis ‘sykius daugiau darbo szmeižti?”
ną pas Balata - tasai ja garbino tėvas dasižinodavo apie buvi
(Atminimas isz keliones in Le
savo kambari.
vietos. Akmuo da daugiau už
yra atliekama, bet mažiau negu
ir szlovino.
mą Gezo. Kartu iszmetinejimai,
dinius Krasztus). 96 pus. . .25£
devyni milijonai darbininku
Beveik viską ant szio svieto
Ne tankiai galėjo Gezą ma kerszinimai pylėsi kaip ledai; Kada jau pradėjo dienytis, o pykino ji. Užkeikė ir pradėjo
Trys Istorijos apie Irlanda
tebeliko ant ūkio.
galima biski geriau padaryti tytis su savo mylima, ba gyve kožna praleista valandėlė sal bernai nusidavė in tvarta, su da daugiau, stengėsi pakelt ir arba Nekaltybe suspausta; Ro
ar nuveikti. Skirtumas tarp no jisai tris valandas kelio nuo dumo su savo mylimu persi rado ant žemes lavona Juliu- kasė rankomis jog net kraujas bertas Velnias; Medėjus; Kaip
kes!
tiszkejo isz pirsztu. Ant galo
■ Tūkstanti kartu lengviau vi mulkio ir maistro yra tik tas gyvenimo Balato ir kaip kada mainė ant kentejimo!
Kuzma Skripkorius liko Turso turto, viso pasaulio atsisa kad vienas geriau padaro negu
Baisus riksmai bernu ir pasisekė jam iszliuosuot akme ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^
kyti, negu meiles iszsižadeti.
verksmai slūginiu pabudino se ni; senis suome visas pajiegas SAULE PUB. CO. Mahanoy City, P*.
kitas.
ni isz miego. Su keiksmu ant ir isztrauke akmeni isz žemes.
Antru ranku automobiliai
, lupu iszpuole isz savo kamba Bet su juom isz skyles isztrisžSenis, kuris mokyklos kamMaldų Vainikėlis
* '
vis baisiai brangus. Bet su va barius iszszluoja gauna
rio, bet tuojaus puolė adbulas ko szulinis vandens, kuris pa
dausara užsibaigs szitas biznis, ir
rodos perkūnu trenktas. Ant vidale kirmėlės mėtėsi ant per:: Knygele ::
giau mokėti negu mokytojas,
žmones vis perka tuos antra
slenkszczio gulėjo lavonas Ju- siganudsio ir beganezio senio.
Knygele, Dabar $1.00 "^1
kuris musu vaikus mokina ir
—
Ant niek Balatas gynėsi
' ' !• ■ :
liukes, tolinus nuo josios Gezas,
rankius automobilius ir užmo , .1
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 ,
lavina.
isz nusiminimo prie prieszais vilnis kurie paskui ji Puslapiu; Juodi Apdarai^
ka du sykiu ar tris sykius dau
NEW YORK. — ■ Galvos gelbsti tiems organams veiktis kuris
i
begs, dasieke ji paimdami su
pasikorė.
giau negu tie automobilpalaiskaudėjimas ir skilvio nemali- ir neleidžia kūnai nuodu pri- slenszczio
1
Aiszkus drukas; smag®A
Nepasitenkinimas yra didesavim.
kiai yra verti. Bet kai atosto
mas paprastai yra isz priežas sirįnkti.
Nuo tos dienos visi nuo jo
deliu darbu, net stebuklu pra
Rodykle:
gos, vakacijos, užsibaigs, tai,
ties rpažai vandens gėrimo, ir
Reikia atminti, kad kiekvie prasiszalino. Bernai, nei mer Vanduo užbėgo visa lyguma
džia.
metu padalinimas.
iada tie automobiliai nei treczszeszi stiklai ant dienos yra na pievele ir kiekvienas orga gos ne norėjo pasilikti pas ji kaip tik galėjai akimi pasiekt Bažnytini*
Pasnikai.
dalio nebus verti!
mažiausai reikalaujama kad nas, net dantys turi vandens. ant tarnystes. Nesurado ne vie ir taip pastojo platus ežeras. Kalendorius.
Žmones jau ima parduoti sa veikata palaikius.
Tikrai, kūnas susideda isz nos szirdies, kuri turėtu ant jo( Isz Balato, pasiliko tik jo var Maldos Rytmetinei.
Vieszpatie* malda.
vo
.žiedus
laikrodėlius
ir
pui

Benjaminas Franklinas, pir
‘ ‘Gerk szeszis stiklus van- dvieju-treczdaliu vandens ir susimylejima: visi juom nieki das ir ežeras, “Balaton” kuri Aniuoliszka* Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
meivis Amerikietis kuris ib kius kailinius, (fur coatus). dens kas dien,” yra patariama szia proporcija reikia, palaikyt. no. Pats vienas apleistas per. žmonys praminė.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Ęzįandien yra gerbiamas kaipo j
kitas blogas ženklas; paro- New York Valstijos Sveikatos Kasdiena kūnas netenkta. dvie
Du didžiausi meiles prisakymai.
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su
szunimis
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gyvu
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Kas
vakaras
gilumo
e,žeapsukrus dipliomatas ir moks- do kad pinigu jau trumpa ir Departamento. “Tai gydytojo ju ir puses kvortų vandens, ir liais vede apleista gyvenimą. I ro, prisižiūrint ilgiaus galima Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles l*
Gailesczio.
linczius, suramindamas savo trūksta. Tokiu žmonių atsi paliepimas.” Ne ligoniui, bet tas turi būti dapildoma, jei no
Maldo* vakarine*.
rima kad jis tinkamai savo dar
giminaite, kurio vaikas pasi randa vis daugiau ir daugiau. sveikam žmogui.
Gieime ant pradžios Misziu.
dalbar
Antru
ranku
sztoruose
Misziu Maldo*.
bą dirbtu. Dalis yra maisto da
mirė, jam szitaip parasze:
Draugai Už Juriu ir Mariu
Szis patarimas yra tiek pras
Psalme 4S.
galima
visko
rasti
ir
pigiai
pildoma, ir nedateklui reikia
‘ ‘ Mudviejų draugas buvo sy
Giesme Szventa* Dieve.
tas ir pigus, kad dauguma jo
pirktis.
Miszparu Maldos.
dapildyti vandeniu, kuris bus,
kiu su mumis pakviestas in
neinvertina. Tiems, kurie yra
Maldos pirm Iszpažintie*.
apie
szeszi
stiklai.
sveczius užsienyje. Jam ten b u
Perkratymas sanžine*.
Kunigužis Clinton C. Cox, isz sveiki ir nor tokiai likti, užtek Nors taip paprasta ir reika
vo prirengta vieta pirm negu
Maldos priesz pat Iszpažinti.
tinai vandens kasdien yra ne linga yra gerti vandeni, vienok
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
mums. Visi mes negalime sykiu 'Drexel Park, Chicagoje, pata
atbūtinai
reikalinga.
“
UžtekMalda po Iszpažintie*.
yra daug kurie užtektinai ne
iszkeliąuti. Tai kam dabar ria jaunavedžiams: “Abieju
Litanija apie visus szventu*.
I tinai” yra apie szeszi stikliai.
praeitis,
tai
uždaryta
ir
už
Prisitaisymas prie Szv. Komuniste.
geria. Tokie žmones yra prate
mums pykti ar verkti kad jis
Ir kodėl, paklausi, reikia tiek mažai gerti, ir nors jie kehczia
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
nuėjo ten, kur ir mes neužilgo drausta knyga. Jauna moteris
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*.
daug
vandens
kasdien?
galvos skaudėjimus ir skilvio
Malda prie Panos Szvencziausio*.
nueisime? Mums geriau dabar neturi nei pareigos nei reikalo
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
nes mes dabar žinome kad jis savo vyrui viską isz savo praei Yra daug priežaseziu. Pir- nematinius, jie nemano, kad
Artindamasi prie Szv. Stalo.
miausia
vanduo
suminksztina
ties iszsipasakoti, ir vyrui nė
stoka vandens yra visa prie
ten savo1 draugu laukia. ”
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiau* atiduodamas Dievui* gar
ra reikalo eiti iszpažinties pas maista kuri valgome, padary žastis.
be kalbėk.
damas ji lengviau suvirinami u
jDalbar galima per antras ran savo moterele.”
Taipgi, jei nesi prates gerti
Malda Szv. Ignaco.
ir sugeriamu. Jis taip susimai- szeszis stiklus vandens kas
Malda su visuotiniais atlaidai*.
<
kas pirktis naujas automobi
Malda prie Szv. Sakramento po
szo
su
virinimais
skystimais
Darbininku Partija Anglijo
dien, pradek lai]) daryti tuolius. Žydeliai perka naujus auKomunijos.
rtomobilįus ir paskui vėl par-, je bijosi rinkimu. Jie nujauczia kad jie pasiekia mažiausias jaus. Gerk viena ar du stiklu
Garbinimas Szv. SakramentoMalda S ZV. Tamosziaus.
duoda kaipo antrarankius. Ži kad per rinkimus jie netektu maisto daleles. Jis susimaiszo isz ryto priesz valgant, patarti
Malda prie Vieazpaties Jeząus.
su
kraujam
ir
palaiko
pieveles
na szilta. Tas prirengs skilvi
noma, už kelis szimtelius dau daugiau negu szimta vietų val
Malda prie Panos Szvencziausiotw
Malda Szv. Bernardo prie Sxv.
giau. Ir kai kurie žmones toki džioje. Anglijos žmonėms jau drėgnomis. Pagelbsti reguliuo prie (laibo. Kitus keturis gerk
Panos Marijos.
ti
kūno
sziluma
iszskirstydadienos begyje. Jie prigelbes ne
bizni varo. Jie isz keliu sztoru insipyko Darbininku Partija ir
Ranžanczius prie Szv. Marijos
kalbama*.
•
apsiperka tris ar keturis nau jie nori kad tie seni vadai su mas ja po invaisias kūno dalis, tik skilvi ir žarnas iszplauti,
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
ir
nereikalaujama,
sziluma
pra

bet akstins kepenis, inkstus ir
jus, automobilius ir paskui par Churehilliu sugryžtu in val
Litanija prie Szv. Antano isz
kaitu iszvaro. Gale, svarbiau Sįkura prie sveiko veikimo.
duoda juos tiems sukeziams, džia.
Padvos.
sias jis tuomi, kad daug prišl
Malda prie Szv. Antano.
Kartais esti pakeltas klausy
kurie dvigubai daugiau gauna.
Misziu Maid, už Dusziaa mirusiujta.
Laikrasztininkas Darnard deda prie iszvarymo lauk ne mas ar patartina gerti vandeni
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
valgant.
Nieko nesakoma
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
Jeigu negali savo draugo Rubin, kuris per kara redaga reikalingu maisto daliu.
Per Procesija.
.
priesz
toki
paproti,
jei
nėra
prasižengimo patęisinti, tai vo Amerikos Armijos laikraszLord Inverchapel, Angli pel. Nuo to sykio abudu su
Maistas, kuris esti kūne vi
Giesme ant Procesijų.
kaip tik už tai tu jam turi do ti ‘ ‘Stars and Stripes ’ ’ Tokyo rinamas kada palaikius ji szil- valgio burnoj geriant; kitaip jos Ambasadorius Ameriko
Giesme Laba Nakt.
sidraugavo. Jau antras sykis
Ministrantura*.
yra
palinkimas
nuplauti
valgi
vanoti.
je susidraugavo su jaunu
mieste ir kuris buvo Generolo tu ir pridavus jam tvirtybes
ponui Lord Inverchapel nu
važiuoti in sveczius pas szita
Mac Arthur paszalintas už tai dirbti ir judėti, gamina iszma-' su Vandeniu taip kad jis nėra Amerikiecziu ūkininku, Ro
Saule, Mahanoy City. Pa.
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'
užtektinai
sukramtomas.
ger
Newburn,
ir
dabar
jiedu
tas,
taip-pat
kaip
anglis
pele
kad
jis
b?wo
intartas
kaipo
Ko

Bankos pranesza kad žmones
>
jauna Amerikieti ūkininką,
daug mažiau pinigu dabar tau- munistas, dabar raszo straipsni nus. Taip-gi yra nuolatinis ke In vandens gėrimą reikia tankiai susieina pasisveIstorija apie “AMŽINA ŽY
Roger Newburn. Ambasado
cziuoti
ir
pasiszneketi.
Viena
žiūrėti
kaiu
in
geros
sveikatos
leliu
nusidėvėjimas.
Szi
nudė

in
Komunistu
Idikraszti
“
The
pįnasi ir in bankas deda. Per
rius važinėjo po szita valsti DĄ.” Jo kelione po sVieta ir
nai Amerikiecziai in bankas in- Daily Worker.” Kai jis buvo vėta medžiaga pereina in krau paproti, ir reikia pasistengti syki szitas jaunas ūkininkas
ja su prakalbomis ir antru liudymas apie Jezu Kristų.
nuvažiavo
in
Washingtona
ją,
kuris
ja
perduoda
skurai,
kasdien
iszgerti
po
szeszis
stik

sidejo daugiau negu trisde- intartas, kaipo Komunistas ir
20 Centai.
ant ekskurzijos ir tenai vi kartu užvažiavo pas savo
szimts-tris bilijonus doleriu. paszalintas, jis po prisiega už paueziams, inkstams ir žar lus.
jauna dranga ant ūkio netoli
Saule, Mahanoy City, Pa.
Sziais metais daug daugiau sigynė, kad jis nieko bendra noms, ir tie turi jos nusikraty Kad būti tikru, reikia juos sai ne tyczia susitiko su
I Pirkie U. S. Bonus Sziandien*
— C, Anglijos ponu Lord Iverchanuo Eagle Grove, Iowa.
ti. Gėrimas daug vandens pa suskaityti,
žmonių daug mažiau in bankas neturi su Komunistais.
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MAHANOY CITY,

. kis inžinierius, kuris ji jieszko-' studentu. Da’žinojaš jog Karo ♦*0<>*»**-»«‘*«,»,X,*<>X******<>*****'***'*<^*** laukes penkių metu. Jis viską j Bet vistiek Jeffersono pircme, užaugės taipgi ka lik no-pnas pareiszkimas nebuvo prijo labai svarbiam reikale pas liūs buvo gerai mokintas ir iszi ėjo vogė, ir galu gale, tapo va- imtas. Jis per asztriai iszdeste
save. Karolius jau senei buvo lavintu kupczysteje, fabrikanvergijos klausima. Buvo iszužmirszes laja pravarde ir tik tas, uošzvis Krynskio davė
| gisI įteikia vaikus nuo pat ma- brauktas. Bet galu gale Liepos
tada dasiprato visko, kada sto jam užsiėmimą rasztininko sa
kalnu, medžiu ir 'žodžiu tarent jo prieszais Krynska, o tasai vo fabrike, o kuria su dėkingu Vogimas yra baisus žodis Į žens atpratinti nuo ėmimo ki 4 d., 1776 m., Nepriklausomy
i
(Tasa)
isz visu pusiu puola szuviai ku-i primine jam, jo geradejinguma, mu Karolius prienie tuojaus.
bes Pareiszkimas buvo priim
į\
----------- xartėti vaikiszkams prasižen tiems prigulincziu daigtu!
L — C.
*
*
*
tas,
paraszytas ir po juo pasiIn kėlės dienas po tam atėjo rie naikina glitas Angliszko kada jam buvo davės 30 rubliu
gimams. Žodis tail) sujungtas
rasze Kongreso prezidentas,
pas Joną vienas isz fabriko vaisko.
kada buvo iszalkes ir vargingu Atėjo neužilgio szvente Ve su kriminaliszkais . dalykais,
Pasidarė
didelis
sumiszimss
John'
Hancock. Vėliaus kiti
darbininku, kuris 'buvo mates
lykų. Name pSnstvos Audeklą i- kad.su isztarimu žodžio “vog
apgarsinima laikraszcziuosia. tarp kareiviu, norints oficiesziu nerimastis ir nuliūdimas. ti’.’ niums ant syk prisimiua
Kongreso nariai pasirasze. Tuo
riai
stengėsi
visom
pajiegoin
Pasakė jisai, jog pažinojo žmobudu 13 kolioniju pasiliuosavo
Tėvas szeimynos apsirgo pavo kalėjimai, vagiai ir pleszikai.
jingai, jog gydintojai abejojo
kuris jam karta primine daduot narsumo savo vyrams,
nuo
Anglijos valdžios ir nuo to
Vogimas yra vogimas. Kaip
bet
tie
neklausydami
nieko,
belaike pasikalbėjimo, jog ko
apie jo gyvaste. Kuvo jau pri tik greit vaikas supranta, kas,
laiko buvo liuosos ir nepriklau
ėmęs paskutinius sakramentus jam priguli ir kas.kitiems, tė
kiam tai varginigui studentui go atgalios, palikdami pažeis
somos valdžios.
tus
draugus
ant
pleciaus
muszdavė 30 rubliu. Tasai žmogus
ir pasirengęs apt smert, bet ma vai turi persergėti, kad neimtu
Kuomet Amerikos kolionis- Liepos July 4-ta diena yra
buvo dideliu niekadeju, kuris tinps. Baurai, pranesze dideli,
tyt jog da turėjo ka toki am kitu žmonių daigius. Nuo pat tai pradėjo būti nepatenkin Amerikos tautos gimimo diena.
kožna skatiku praloszdavo ar ingalejima ta ja diena, nepatrosanžines ir tankiai sznabždejo: mažens vaikams reikia paaisz- tais su Anglijos valdymu jie Besidžiaugiant
Amerikos
tindami ne vieno isz saviszkiu.
‘ ‘ Ach kur-gi dabar randasi Ka
ba pragerdavo.
kinti apie teisybe ir teisingu nemanstino atsiskirti nuo Ang i autos gimtine dauguma pa*
*
*
rolius? Kad norints ji da kar
— Kur jis randasi? Paszaumą. Ir kuomet vaikai ima daig lijos tautos. Tik reikalavo kad mirszta, kad Nepriklausomy
Ant
rytojaus
surinko
sužeis

ta paregecziau priesz smert!“
ke susijudinęs inžinierius.
ius po paaiszkinimu ir draudi Anglija pripažintu ju teises. bes Pareiszkimas yra nevienMotina ir sesuo nuolatos mu, tai jau laikas tėvams su Pirmas svarbus nesutikimus tik tautines svarbos dokumen— Žinau tik tiek, jog vadu tus ir užmusztus ir nugabeno
nosį Audeklaitis, bet kur dabar in lingonbute Kapsztata. Dide
melde Dievo idant sūnūs atsi prasti kaip su jais pasielgti.
buvo taksavimo reikale ir ko- tas, bet prokliamacija, kuri turandasi tai ne žinau. Kaip man lėj svetainėj duodasi girdėt
verstu ir sugrąžytu ji namo ir
lionistai norėjo, kad Anglija rejo daug intekmes viso pasau
“
Suprantama, kad asz ne
nuolatinei
dejavimai.
Sesers
susitaikintu su tėvu.
rodos tai nesiranda jisai Euro
pripažintu ju teises kaipo Ang lio vystimuį. Nuo dienos jos
manau, kad Jonukas vagia, pa
poje. Macziau ji paskutiniu mielaszirdystes eina nuo lovos
lu
teises.
priėmimo, atsiliuosuota nuo vi
Apie piet atėjo laiszka pas imdamas daigtus szeimynos
Daugeliose
vietose
jau
in
lova.
kartu tada, kada pakilo kare
motina, kuri josios surūpinta nariu,“ isztare viena motina Kad nors pirmas Kontinen sokiu privilegijų, karaliszkupradėjo straikos,
tarp Anglijos ir Transvaelaus Tarp sužeistu randasi taipgi
szirdi pralinksmino neiszpasa- gindama savo asztuoniu metu tinis Kongresas pareiszke. kad mo ir aristokratijos. Visur su
Bet nekurtai žmonys
ir kalbėjo man, jog ketina pasi- ir musu Karolius kuriam kulka
kytu džiaugsmu. Dingusis su sunuka, ir kita motina spren kita tauta neturėjo teises atim tvirtino sielas visu tu žmonių,
apie tai nesirūpina, ir
dfioti in vaiska. Ant galo prie perdure viena plauti. Po keliu
kurie kovojo už liuosy.be, ir vi
nepaiso, ims dapesza, jog-sugryžta na džia, kad “ėmimas valgomu ti nuo Amerikiecziu ju “gyvas
dienu karszczio, sziandien pir
nieko kito ne butu tikes.
mo ant Velykų, ne kaipo val daigtu ir centu nėra vagyste.“ ti, laisve ir turtą,“ vistiek pa sur žmones kurie mokėjo skai
Su
tais
tiek
to,
ma
karta
atgavo
savo
iszminti.
— Tai man užteks! Atsake
kata, bet kaipo žmogus turintis Kartais tėvai dovanoja už to reiszke, kad kolonistai turėjo tyti, iszmoko naujus pareikszMatysime kas bus
Jonas, džiaugdamasis naujiena Su nusistebėjimu dairosi aplin
užtikrinta sau būvi ir vieta, su- kius. prasižengimus, sakydami, paežius teises su Anglais. ’ ’ tus pagrindus, kaip:
isz to.
ir užrasze sau pravarde nepa- kui ir ant artinanczios sesers
gryžta kaipo atsivertęs griesz- “kad jis taip gražiai paėmė,“ Net ir Jurgis Washingtonas “Ales laikome szias teisybes,
*
*
*
žinstamo, kitados savo gerade- mielaszirdystes.
ninkas, kuris po ilgam bludžio- arba, “jis del saves neima tuos kuomet tapo vadu armijos, Lie aiszkiai matomas, kad visi
— Acziu Dievui, jog ponas
Vai jus mergeles,
jaus.
jimui periname savo gyveni daigtus, paima ir kitiems isz- pos men. 1775 m., nekreipė nei žmones sutverti lygus kad jie
*
*
*
atsigaivinai! Atsiliepė sesuo.
Jeigu vyras nutverate,
mą!
dalina,” arba, “jis per jaunas nemanste apie nepriklausomy inkvepti ju sutvertojo su nęTai asz jum sakysiu,
Dalbar guodotinas skaityto Bjaurai gana mielaszirdingai
be. Tuom laiku visi Amerikie- kurioms neužleidžiamoms tei
Po valei prirengė tęva prie suprasti ka jis daro.“
Kad clrucziai laikykite,
jas gal keliausi su manim in apsiėjo su tavim.
sėms; kad tarp ju yra gyvybe,
taip džiaugsmingos žinios, ba
Kaikuriuose atsitikimuose cziai žiurėjo in nesutikimus su
Ilgai nevilkinekite,
tolima szali Transvaelaus, kur — Ach taip, bet man czioabejojo idant taip staigi žinia vagimas yra vaiko būdas “at- Anglija kaipo in “szeimynisz- liuosybe ir laimes jieszkojimas,
Bet greit apsivyruokite,
atsilbuvinejo baisi kare Bauru nais taip skauda, atsiliepe Ka
kad dasiekus sziu teisiu; val
ne butu pavojinga.
silyginti.^ Mergaites vagia isz ka nesutikima,“ ir tikėjo kad
Nes jeigu ilgai lauksite,
su Anglikais, už neprigulmin- rolius, pridedamas ranka prie
džios yra tarp žmonių steigia
In kėlės adynas po tam pri pavydejima. Neseniai 16 metu viskas gerai užsibaigs kuomet mos, ir kurios gauna galybe
Tai vyruką neteksite,
gysta ir iszsiluosavima isz po krutinės.
buvo Karolius po tėvo pastoge. mergaite sugautu vagiant bu Karalius ir Parliamentas pri nuo valdomu žmonių. ’ ’
— Taip, fenais perejo szuJeigu atsilanko vyras,
Anglijos jungo.
Ne galeeziau mielas skaityto vo atvesta in teismą. Net tris pažins kolioniju teises.
Bile žmogus geras,
Angliszkam abaze po vado vis. Jeigu butu viena coli že
Czia visi, kurie bego nuo po
sykius ji nuėjo in namus ge Kuomet kolionistai pasiuntė
jau
apsakyt
to
džiaugsmingo
miau
inejus,
tai
sziandien
bū
Apsivyruokite
vyste Generolo Bullerio, stovi
litines ir sociales priespaudos,
suėjimo sūnaus su tėvu, motina riausios drauges ir pavogė dra reikalavimus Anglijai, tai Ka
Nesidarykite,
prie ugnies jaunas žmogus, tumei priskaitytas prie negy
nuo nudėvėtu instaigu ir nebu
ir sesere. BuVo tai isztikruju bužiu ir žiedą, paslėpus daig ralius Karolius trecziasis, vie vimo atsakaenziu progų, rado
O kad ir sako,
augsztas, su isžblyszkusiu vei vėliu.
ius, lauke progos parduoti arba ton sutikimo, pasiuntė dau
džiaugsmingos Velykos!
Karolius sunkiai atsiduso.
Kad s taigai,
du. Tai musu senas pažinstatikra Teviszke, kuri jiems davė
vartoti. Paaiszkejo, kad nors ginus Vokiszku kareiviu. Ir
In
kėlės
dienas
po
tam
tėvas
—
Taip,
taip
acziu
Dievui
Tai
yra
negerai,
mas Karolius Audeklaitis, sū
užtektinai lauko ju talentu vys
Karaliaus peibikele in amžina prasikaltėlė mylėjo savo drau tuomet visa szalis sukilo Mass tymui, ir dažnai apdovanoda
Bet ant to nežiūrėkite,
nūs turtingo kupcziauš, o da ir mano motinėlei jog sziandien
atilsi. Karolius po smert tėvo ge, be pavydėjimo negalėjo achusetts kolionijos pagelbon, vo juos už ju darba ir triūsa.
Bile pagriebsite,
bar akvatninkas Angliszkam da esiu gyvas! Po tam, apsakė
padaręs paredka turte, sugry žiūrėti in drauge. Biedną mer kuomet Anglija bandė ja in- 'U
Gerai isztekete,
vaiske. Likos iszguitas antra seserei visa savo gyvenimą.
—G.
žo vela prie savo dinsto ir ap gaite labai mėgo puikius dra veikti. Anglai pirmu syk apga
Negu pasensi ir dejuot!
karta isz teviszko namo, slan Klause jo apsakymo su didele
lankydavo kas diena didesne bužius, bet jos tėvai negalėjo lėti Concorde ir kuomet antras
*
*
*
— Jeigu ^žmogus apsako
kioja po didesne dali Europos atyda.
paguodone nuo savo duonda jai nupirkti tokiu kokiu drauge Kontinentinis Kongresas susi viską ka žino, niekados nebus
Po
kokiam
tai
laikui
ligonis
negalėdamas niekur aplaikyt
Ar 'žinote kokiu yra Karbone
nesziodavo. Ir kiekviena syki rinko Philadelphijoj, žmonių
.r
vio.
sau jokio užsiėmimo, daejo prie pradėjo ateitinet prie sveika
paviete merginu,
iszmintinga
palaikytas.
Jeigu skaitytojai norėtu mergaite pavogė ka nors.
apas buvo visai kitokis. Virgi
didžiausio vargo, ir tada inžeu- tos.
Ant kokiu jos imasi budu,
— Jeigu daug proto turėsi,
daugiau
ko
tokio
dažinot
apie
Kartais
vaikai
ima
daigtus
nijos
atstovams buvo insakyta
ge in vaiska kaipo akvatnin Viena diena, kada jau pradė
Kaip ateina vakaras,
tai nrieteliu dano- rewesi.
dievobaiminga szeimynele Ka juokais, visai netikėdami, kad reikalauti nepriklausomybes.
jo sziektiek viaikszęziot, vienas
kas.
Nes jau nelimpa jokis
raliaus, tai tik tiek pasakau vagia, ir taip darant neužilgo Ir tokiu budu prakirstas ke
Czionais rado suvis kitaip ne isz didesniu oficieriu atėjo in
dalbas,
jog sesuo Ona. inženge in mi- pripranta imti viską. Tėvai tu lias pragarsėjusiai rezoliucijai
kaip sau perstatinėjo, tai yra ligon'bute, kalbėjosi ilgai su Vos spėja terlas numazgoti,
nyszku klosztori kur pasi- ri jaunus vaikus nuo to atpra kuria
sudarė
Richard
baisu varga, ilgus’ marszus, ba- perdetiniu ligonbutes, o ant ga Ir ka greieziausia iszbegti,
szvente tarnaut lig smert Die tinti !
Henry Lee isz Virginijos. Bir
da ir nuolatini keiksmą oficie- lo priėjo prie Karaliaus.
Ant autobilinio gud taini,
vui.
Septynių
metu
vaikas,
naszžele 10 d., 1776 m. Kontinenti
riu. Ant galo viena karta atėjo — Ar ponas vadiniesi Kavo Nes nuo kumueziu girdėjau,
----G
ALA
S
----laicziu
name,
pradėjo
vogti
sunis Kongresas paskyrė komite
jam ant mintes. “Ko ilgiau tu lius Audeklaitis? Užklausė li
Kad vakarais iszeina,
tą pagaminti pareiszkima kad
ri kentet? Ar-gi ne turiu kara gonio, kuris nusistebėjo laibai Traukosi autobiliais velnai
“
Suv. Valstijų kolionijos yra,
žino kur,
biną prie szono, pabaigt ta sa tuom užklausymu. Aplaikes už
Gražus
Avinėliai
ir teisėtai, turi būti liuosos ir
vo varginga gyvenimą. Szuvi tvirtinanti atsakyma nuo jo,
Pareina girtos nakties
nepriklausomos
valstijos. ’ ’
vidur,
in galva, ir bus po visam!“ Jau oficieris iszemes kokia tai poKomitetas susidėjo isz Thomas
ketino sau gyvasti atimt, o pri pięra isz mandieriaus tarė:
Parsiveda ir savo
Jefferson, John Adams, Benja
sporteli,
spaudęs ranka prie krutinės, — Po visiszkam pasveiki
min
Franklin, Roger Sherman
Mat, baisu vienai eiti,
kad sztai pajuto po mandiera mui, gali ponas sugryžti in sa
ir Robert R. Livingston. Tho *
v
ka tokio kieto. Buvo tai meda vo teviszkia. Pinigai ant ke
Kad iszgasti negauti,
mas
Jefferson,
tik
trisdeszimfs
i arba pradžia ?
likas, kuri jam motina buvo už liones guli pas mane. Kokis tai
Tai tokio liūdo mergeliu
trijų
metu
amžiaus,
buvo
pa

ponas
klausinėjo
apie
tave
pas
czion randasi,
dėjus ant kaklo, kada apleidiSKAITYMO
»
skirtas sutaisyti pareiszkima. :*
.
'
'■
?
musu
konsuli
Viedniuje.
Tenai
’ nėjo narna paskutiniu kartu ir
O pabausti ju negalima,
Jeffersonas taip puikiai suraatsiminęs ant motinos, ne turė dažinosi placziau apie tavo ne- Kaip tik motinėlė iszsižiotu,
sze kad isztikruju yra vadina Į
RASZYMOJ
jo pajiegu'atimt sau gyvasczio. pažinstima geradej u.
Tai velniu invales gautu,
mas
“
Revoliucijos
plunksna
“
Ba taip yra užaugintos,
— Na, ne! Ne klausysiu pa — Karolius isz pradžių ne
kaip Washingtonas vadintas
norėjo
tam
tikėt,
bet
galėjo
sau
Nes
nuo mamulių iszmokintos,
gundų szetono, bet dalaikysiu
:64 pus., Did. 5x7col. |
‘ ‘ Revoliucijos kardas. ’ ’
Ka verta tokiu mergina,
taji varginga gyvenimą ir pasi iszreikszt, kas taip apie ji rū
Sunku /suprasti sziandien :
Ir kaip motina užaugina,
liksi! žmogum. Kada, kare pasi pinosi. Isz pradžių inanstino
Dabar_____
Po 25c. $
jog
gal
tai
tėvas
per
praszyma
kiek drąsos buvo reikalaujama ★
Niekam tokia netinka,
baigs pradėsiu dirbt, pakol ne
‘ ‘ 8AUL■ ’’
|
imti toki svarbu žingsni. Szalis $
Jeigu taip latrauja
galėsiu sugryžt in savo tevisz- motinos. Bet ne! Tai ne galėjo
l buvo maža ir silpna ir teturėjo * MAHANOY CITY, PA. *
ke. Tada da karta stosiu priesz būti jo tėvas, ba tas ne galėjo Tokia negali niekur tarnauti,
dažinot
apie,jo
būvi.
Kas
tai
tik tris milijonus gyventoju ir
Ne ant apsivedimo vyra
tęva ir parodysiu, jog ne esmių
szie trys milijonai turėjo apsigauti,
latru, kokiu jisai urane turėjo. galėjo būti, ant to klausymo
lauže
sau
galva.
Nekantriai
imti
kovone su galinga szalimi.
Kaip szluota susivalkios,
O motin! motin! Mintis apie ta
L. TRASKAUSKAS
■
Apart to, didesne dalis paėjo
Ir niekad ncapsivyruos.
ve mane iszgelbejo nuo smert. lauke tosios valandos, kurioje
isz Anglijos ir nevienam isz ju
LIETUVISZKAS
Geras vyras ant ju
Mielaszirdyste Dievo iszlai- gydintojas jam apreiksztu die
na
apleidimo
ligonbuczio,
idant
reikėjo
kovoti
sunkiai
su
sa-*
žiūrėt
nenorės,
GRAB ORIUS
mejo, szetonas patrotino duszia
kanuogreieziause
galėtu
reng

vim, kad pertraukus ryszius su Laidoja Kunus Numirėliu.
Tokia ne greit isztckės.
kuria tikėjosi gauti in savo le
Ūkininkas
Laurence
Mc

tis
in
kelione.
atveže
savo
avis,
avinėlius
ir
gimtine szalim ir stoti kovon Pasamdo Automobilius Del
Turime
mergeliu
ir
doru,
tenas.
Lachlan,
asztuoniolikos
me

kitus galavijus in tas lenkty priesz ja. Daugiausia drąsos
Laidotuvių, Kriksztiniu,
*
*
*
Nuo žmonių pagirtu,
Kada Karolius gilukningai
tu
amžiaus
vyrukas
sziais
nes
pažiūrėti
kieno
gražiausi
reikėjo
tiems,
kurie
pasirasze
Vestuvių Ir Kitokiams
Pradėjo szvisti diena, Gene sugryžo in Europa ir atsiszau- Tokios prie vyru nesikabina,
metais
ir
pernai
laimėjo
pir

ir geriausi. Ūkininkai per po nepriklausomybes pareisz::
Reikalams
::
Naminiu darbu užsiima,
rolas Bulleris iszdave paliepi-' ke pas Angliszka konsuli Vied
mutini
garbes
pažymejima,
savo
jomarkus
ir
suvažiavi

kimu
nes
Anglija
juos
skaitė
mus ant marszo. Staigąi nuo niuje, pasakė jam fenais, jog Greieziausia apsivyruvoja,
535 WEST CENTRE STREET
užaugindamas gražiausius
mus tankiai szitokias rung kaipo maisztininkais, kurie bu
Telefonas Nr. 78
kalno puolė szimtai szuviu ant tasai, kuris apie ji klausinėjo,' Ir laimingai sau gyvuoja.
MAHANOY CITY, PENNA.
avinėlius.
Szimtai
ūkininku
tynes
ar
lenktynes
sudaro.
tu
užmuszti
jei
sugauti.
netikėtu kareiviu. Isz krumu, buvo tai ne kokis, Jonas Kryns I

Motinos Medalikas

Kodėl Vaidai
Vagia

Nepriklauso
mybes Diena
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Žinios Vietines

garita Bielskiene 40 metu am
žiaus, ėjo trepais in skliapa ir
nesze kelias tuszczias bonkas
isz saliuno. Josios buvusis vy
ras, Jonas Bielskis, 53 metu
amžiaus nuo kurio ji dabar
“ divorsuota, ” kaip tenai in ta
skliapa buvo inlindes ir su ka
rabinu lauke jos.

Liepos 4 - Varpas, Laisves Ženklas

Jonas paleido szuvi staeziai
in ja. Kai ji spiegdama isz
skliapo iszbego, Jonas atsuko
karabino vamzdi in save ir pa
leido szuvi. Jis ant sykio krito
negyvas. Bielskiene randasi ligonbuteje.

r'"'' --------— Utarninke 1-ma diena
Liepos-July; taipgi ta diena
yra Brangiausiojo Vieszpaties
Jėzaus Kraujo.
i
■ Daug angliakasykliu ne
dirba isz priežasties kad mai
Plymouth, Pa. — Prie Bull
nieriai aplaike savo vakacijos.
Run
kryžkeles mieste,- strytka— Seredoj Szvencz. Pane
ris mirtinai suvažinėjo Augus
les Marijos Aplankymo.
ta
Navicką, nuo 388 W. Main
—■ Ketverge Szv. Leono II.
— Petnyczioj Szv. Bertos. Uly. Velionis paliko sunu Au
Petnyczioj taipgi pri gusta, dvi seserys ir dvi puspuola Amerikos Szvente: “Ne seserys.
priklausomybes Diena.” Per — Gerai žinomas Juozapas
ta diena “Saules” ofisas bus Kluczinskas, 65 metu amžiaus,
uždarytas visa diena.
nuo 138 Walnut Ulyczios nu
.. — <■. Ūkininku Priežodžiai: mirė. Velionis atvyko isz Lie
Liepos menesis skaidrus, tai tuvos apie penkis deszimts me
'ženklina geras metas. Liepos tu adgal. Paliko savo paezia
karztyje turi tai kept ka Rug Marijona, du suntt Maynarda
sėjį reik dagoti. Jeigu per Jo isz New York ir Gilbertą, Eli
kūbą nelyja, bus szalta žiema. zabeth, N. J., dvi dukterys:
Koks Liepos menesis, toks bus Liliana, Passaic, N. J., ir R.
ir Sausis. Kas tame menesyje Phillipiene, Canton, O., taipgi
szieno nevalo, tas su rezginėms du anukus. Laidotuves invyko
žiema ubagus paszaro.
Birželio 25 d., su Szv. Miszio
t —. TJgnagesiu Seimas isz mis Szv. Kazimiero bažnyczio
ezesziu pavietu prasidėjo Pa- je ir palaidotas parapijos kapi
— G.
nedelyje Mount Carmel mieste. nėse.
Daugelis ugnagesiu dalyvauja
Wilkes-Barre, Pa. — Vincas
tame seime.,
Szuksztis, nuo 351 E. North
ampton Ulyczios, numirė Bir
SHENANDOAH, PA. želio 21-ma diena ir palaidotas
— Laidotuves Marijonos Birželio 25-ta diena su apiego
Želinskienęs, kuri pasimirė pe mis Szv. Kazimiero bažnyczio
reita Utarninka, likos palaido je ir palaidotas parapijos ka
taSubatoje, su apiegomis Szv. pinėse. Velionis paliko 3 suims
/
Jurgio bažnyczioje 9-ta valan ir 5 anukus.

Ji

da ir palaidota in Szv. Marijoš
kapinėse.
, t Sirgdamas, per keletą
menesius, senas gyventojas
Adomas Podjunas, nevedąs,
kuris buvo ant bardo pas pons.
Mikoliu Kacelavicziu, 520 W.
Cherry ulyczios per daugelis
metu, numirė Petnyczioj, apie
5-ta valanda ryte. Velionis atvvko
• y •' isz Lietuvos būdamas
jaunas vyrukas, ir kitados dir
bo Locust Mt. Coal kasyklose
taipgi prie Harrisburg Steel
Kompanijos. Prigulėjo prie
Szvento Jurgio parapijos ir
prie keletą draugyszeziu. Lai
dotuves invyko Panedelyje, su
Szv. Misziomis Szv. Jurgio
bažnyczioje 9-ta valanda ryte,
ii* palaidotas in parapijos
kapinėse.
n?.trr Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbute: Jo
nas Petrauskas, Juozas Kananaviez isz miesto, ir Edvardas
Mockriys isz William Penn.

MAHANOY CITY, M.

Scranton, Pa. — Sziurpi ne
laime atsitiko czionais ana sanvaite, Ona Gluoksniene, 36 me
tu amžiaus nuo 2221 Leach
Ave., mirtinai paszove savo
kaiminka Jeva Pancek, 65 me
tu amžiaus, po tam Gluoksnie
ne pati nusiszove. Panczekiene
buvo paszauta, kai ji su savo
duktere džiovė skalbinius.
Gluoksniene paliko savo vyra
ir keturis vaikus, o Pancekiene
numirė ligonbutoje.

PARDUODA
GINKLUS
KINIJAI

Pavojus Su Szuviais AMERIKOS .
PIRSZLIAI
ARGENTINOJE

Yra mada Amerikoje
Liepos (July) ketvirta diena
pasveikinti su visokiais szuv i a i s,
sprogstaneziomis
szviesomis ir szaudymais.
Visos tos sprogstanezios
szviesos yra be galo gražios
bet ir pavojingos.
Pereita meta per Liepos
Ketvirta Diena szeszi žmo
nes žuvo ir 903 buvo sužeisti.
Pernai buvo mažiau sužeistu
negu 1941 metuose, kada
2,039 buvo sužeisti.
Pernai 44 buvo labai pavo
jingai apdeginti apie akis, ir
daug isz ju visai regėjimo
neteko.
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kios, kad visi yra lygiai sutverti, kad Šutve,
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rėjas yra kiekviena žmogų apdovonojes su ypatingomis nepaveržiamomis teisėmis, kad tarp tu teisiu
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sutvertos žmonių tarpe, Szitos valdžios gauna savo
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jiegas ii teises isz tu žmonių kuriuos tos valdžios
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valdo. Kai valdžia neatsiekia szito augszto tikslo ir
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Daugiausia vaiku buvo
sužeisti per Liepos Ketvirta
bet ir suaugusieji tankiai neiszkenczia ir nori su sprogs
taneziomis szviesomis ir vi
sokiais szuviais pažaisti.

Visiems patariame dau
giau atsargos. Neduokite
mažiems vaikams nei szuviu
nei pinigu del tu szuviu. Jei
gu jau vaikas užsispiria ir
praszo kad su szuviais ir
szviesomis szvestumete ta
szvente, tai jau geriau kad
pats tėvas tuos szuvius pri
žiūrėtu ir pats juos paleistu,
ir leistu vaikui tik žiūrėti.

i

|
¥
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* Maszna Yra Reikalinga

JAPONAMS

¥
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reiga tokia valdžia permainyti ar visaszkai panaikm-
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

¥

ti, ir kita valdžia sau susitverti,

|

beveik laikas duoti Japonams
save valdyti.
MacArthur sako kad penki
metai tai jau gana kitu valdy
mo, kad jau galima duoti Japo
nams valdžia ir mums reikia
pasitraukti. Jis sako kad mums
pavojaus isz Japonu nebus per
koki szimta metu. Jis toliau
aiszkino kad ne visi Japonai
szito karo nenorėjo, kad dau
guma Japonu nėra karingi, ir
dabar reiketu jiems duoti pro
ga savo krazsta valdyti.
Didžiausia Japonams beda
yra su maistu ir pramone, fab
rikais. MacArthur sako kad
Japonai dabar labai garbia ir
myli Amerikieczius, už tai, kad
Amerikiecziai, nepaisant to
kad Japonai priezs Amerika
kariavo, prisiunezia Japonams
drabužiu ir maisto visai už dy
ka.
Generolas MacArthur paaiszkino toliau kad Amerikai
turėtu labai rūpėti kas atsitiks
su Japonais, nes kaip Japonija
eina, taip visas Azijos krasztas
eis. Japonai gali tenai vaka
ruose Sovietams kelia labai
greitai pastoti.
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teisėmis pamatuota ir kuri geriausiai užtikrintu vi-
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siems Apsaugos ir Laimes.
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Isz trauka isz “Declaration of Independence” “Nepriklau»
somybes Paskelbimo.
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DERYBOS SU
LEWISU *
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

insikiszti taip kaip jis insikiszo pernai ir Lewisui ragus
aplaužė.

Mainieriai reikalauja dau
giau mokėti; reikalauja $13.05
ant asztuoniu valandų dienos
ir reikalauja paszelpines ir vakaciju su pede, ir “Beneficine
Mokesti” kai mainieriai dau
giau negales dirbti del senat
vės ar del ligos.

10 KOMUNISTU
PRAVARYTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad kelios kompanijos sutinka
portus.
duoti mainieriams visa ka jie
Italijonas Carl Aldo Marzalabiau insigalcti ir valdžiai yra reikalauja, bet tikru žinių da
ni. 35 metu amžiaus, kuris tu
nėra.
pavojus isz tu Komunistu.
rėjo labai gera ir atsakominga
O dabar kai tos derybos eina
Kaip mes stojome Graikams
vieta Amerikos valdžioje, bu
ir Turkams in pagelba priesz ir kai mainieriai ima savo vavo apsūdytas nuo vieno iki tri
Ponia Frederick L. Wake
Jau dabar galima sakyti kad
kacijas
visa
pramone
Ameriko

jų metu in kalėjimą, už tai, kad
Sovietus, taip dabar turime ir
je ima atjausti stoka anglių; mainieriai visa tai gaus ir gal jis paslėpė žinias nuo valdžios man isz New York nusibalaKiniecziams
tokia
pagelba
su

Minersville, Pa. — Motiejus
fabrikai ima užsidarineti, dar daugiau; bet jie nei cento dau ir užsigynė kad jis yra Komu dojo staeziai in Washingtoteikti.
Marcinkeviczius, 65 metu am
bininkai neturi darbo. Jeigu giau neparsinesz pedes, nes ta nistas. Teismas jo pasigailėjo na ir visiems Kongresme
žiaus, kuris dirbo in Lietuviu
Kiniecziai taipgi dabar pra- kompanijos nesusitaikins su da kompanija jiems duos tik ir labai lengvai paleido, nes jis nams iszaiszkino kad moteb liuba, ėjo skersai ulyczia Ket szosi pavelinimo pirktis viso mainieriais pirm Liepos, July kelias dienas in sanvaite dirb butu galejes gauti net 110 metu riszkei maszna, “pocketbuverge anksti isz ryto 12:30 va kiu kariszku ginklu isz musu asztuntos dienos, tai mainieriai ti. Tokiu budu darbininkai in kalėjimą ir 110,000 doleriu
kas” yra reikalingas ir kad
landa ir kaip ten pateko in auvėl suštraikos sulyg savo nusi daug daugiau uždirbs, bet ma baudos.
fabriku ir biznierių.
valdžia nesupranta motetomobiliaus kelia. Automobi
statymo: “Be kontrakto nėra žiau parsinesz.
Eugene Dennis, Komunistu riszkes reikalu kai taksuoja
liu važiavo jaunas vyrukas,
darbo. ’ ’
partijos sekretorius^ per savo moteriszkes masznas kaipo
Winfield Sausanaviczius, 18 REIKALINGA
6
ŽUVO
EROPLANE
advokata sako, kad jis valdžiai
Teisiu mokslincziai ir advo
metu amžiaus, kuris tik sziais
nebūtinai reikalingus daig
katai dabar viens kito klausi
nedovanos, bet kreipsis in
TARNAITE
metais pabaigė augsztesniaja
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
augszcziausi teismą priparody- ius. Gal ežia ir yra kiek tie
nėja ar butu galima ta nauja
mokykla,
Sausana vieži ūkas*
instatyma priesz uniju bosus planas buvo dvieju inžinu C-45. ti kad ta Kongreso Komisija sos. Vyras turi kiszenius,
greitai nuvežę Marcinkevicziu Mergina, apie 18 metu am
pavartuoti ežia ir priversti
neturi teises Komunistus aresz- bet moteriszke be masznos ir
Szitokie eroplanai per kara bu
in ligonbute l$ir jis ir pasimirė. žiaus, kaipo pagelbininke in
tuoti.
mainierius dirbti. Dauguma
be kiszeniu isz tikro butu bė
Policija nesueme jauno vyruko virtuve. Geras mokestis. Ma
sako kad negalima, nes mai vo vartuojami vežti kareivius
— Nebūtinai turi būti die doj. Taksos ant moteriszku
pakol bus pilnai isztirta kaip lonus namai. Del informacijos
nieriai nepriversti niekam skersai mares.
vobaimingu ir tikineziu tasai, masznu yra gana dideles;
ta nelaime tenai atsitiko. Mar raszykite ant adreso:
dirbti. Darbo sekretorius ir Karo Sztabas da nepaskelbia kuris bažnyczioje garsiausia
cinkeviczius palieka paezia su
net dvideszimtas nuoszimtis.
darbo sztabas sako kad jie pa vardus žuvusiuju pirm negu j u muszasi in krutinę.
Mrs. Iorio,
penkiais vaikais.
lieka duris atdaras, taip sa giminėms bus praneszta per Kožna negraži motere netiki — Ko kvailys nesupranta,
Greene County,
kant, Prezidentui Trumanui laiszkus.
Lexington, N. Y.
Reinerton, Pa. — Ponia Marin veidrola.
tai del jo viskas kvaila.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

BUENOS AIRES. — Santvkiai tarp Amerikos ir Argenti
nos pagerėjo. Amerika veda
derybas ir daro visokias sutar- ’
tis su Argentinos valdžia, kuri
per kara szelpe Vokieczius ir
gelbėjo Vokietijai, kurios ar
mijos marszavo kaip Naciai ir
kuri priėmė Nacius pabėgėlius.
Sekretorius Marshallas da
bar atstato senus atstovus ir
pasiuntinius, kurie buvo tai
Argentinos valdžiai prieszingi,
ir dabar paskiria tokius žmo
nes, kurie yra Argentinos val
džiai palankus.
Spruille Braden yra paszalintas; jo vieta užima Norman
Armour Washingtone.
James Bruce važiuoja in
Buenos Aires miestą užimti
George Messersmith vieta.
Argentinos valdžia, isz savo
puses, taipgi nusileidžia. Pre
zidentas Peron pravarė savo
policijos vada, kuris buvo vieszai ir atžagariai nusistatęs
priesz Amerika.
Eina gandai, kad jau viskas
surengta ir suruoszta del kon
ferencijos, Rio de Janeiro mies
te, Rugpjuczio (Aug.) menesi.
Szitoje Konferencijoje Ameri
ka pasitars su Pietų Amerikos
tautomis apie kariszkus gink
lus. Sekretorius Marshallas no
ri kad Pietų Amerikos armijos
vartuotu tokius paežius gink
lus kaip ir mes, kad, reikalui
prisiėjus, karui iszkilus, mes
galėtume greitai jiems savo
ginklus ir eroplanus pristatydinti be jokiu permainų.

Istorija apie Amžina Žydą,
o kelione po svietą ir liudymaa
apie Jezu Kristų. Per paczta
20 centai. Adresas:

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka
::
Tiktai 150
::
Saule Publishing Co., ’
Mahanoy City, Pa.
j

