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Plieno Fabrikai Užsidaro
Isz Amerikos
Parduoda
Ginklus
,
Kinijai

Vieliavos Sukaktuves

Pravaryta

Liepos Ketvirta diena
sueina jau szimtas dvideszimts asztunti metai kai
Amerikos garbinga vieliava
didingai plevėsuoja.
130,000,000 Szuvu
Kai Amerikos vieliava bu
Siunčiama In Kinija. vo priimta, Birželio 14 die
na, 1777 metuose, ji turėjo
Jerybos Del Paskolos tik trylika straipsniu ir try
lika Žvaigždžiu. Po tam vie
WASHINGTON, D. C. —
na žvaigžde ir vienas
Amerikos valdžia sutiko par straipsnis buvo dadetas del
duoti szimta trisdeszimts mili kiekvienos valstijos, stojanjonu szuvu del karabinu Kinie ezios in Suvienytąsias Vals
cziams, ir Amerikos valdžia tijas.
, parduoda Kiniecziams už deBalandžio, (April) mene
szimta dali kiek jos mums
syje,
1819 metuose jau buvo
kasztavo padaryti. Da negali
ma visas jas Kiniecziams pri dvideszimts straipsniu. Kon
statyti, bet jos visos yra supa gresas tada nutarė kad
kuotos ir siuntimui prirengtos straipsniu vieliavoje bus tik
ant Pacifiko kranto, kurie trylika, del trylikos pirmuti
mums kasztavo 6,566,589 dole- niu valstijų, o del kiekvienos
. riu, o Kiniecziams mes jas par- valstijos bus vis pridedama
nauja žvaigžde.
Braveme už 656,658 doleriu.
' Dabar eina Washingtone de
rybos del 500 milijonu doleriu
paskelbs Kiniecziams.
Amerikos valdžia tas szuvus
taip pigiai pardavė ir dabar
Rengiasi vėl pinigu paskolinti
.inijos valdžiai už tai kad Koinistai Kinijoje jau ima vis
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kunigužis Už
de^ Savo
Bažnyczia

MILWAUKEE, WIS. —
Presbyteronu kunigužis, ilgai
ragino savo parapijieczius sta
tyti nauja bažnyczia, bet jam
nepasiseke. Jam ta septynios
deszimtys metu senumo 'bažny
r
----czia baisiai nepatiko. Tai viena
DETROIT, MICH. — Theonakti ana žiema jis pamerkė
, dore Cole szilde mokslo suolą
mazgotes in gazoliną, nusineaugsztesnioje mokykloje, High sze jas in savo bažnyczia ir su
School kaip ir kiti jo metu vai jomis visa , bažnyczia uždegė.
kai. Bet jam to mokslo neužte Bledies buvo padaryta už 150,ko. Jis tarp tu pamoku, Suka
000 doleriu.
tomis, Nedeliomis ir vakarais
po mokyklos pradėjo daktarau Kai teismas rado ta kuniguži kaltu, senelis pabalo, bet vis
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ti.
Jis
ne tik
sau paprastus
žmones suvedžiojo, juos gydė,1 užsigynė kad jis ne yra kaltas.
jiems davė vaistu, liekarstu, Bausme už toki darba yra nuo
bet net ir kelis daktarus apga vieno meto iki dvylikes metu in
vo ir in ligonbutes insisuko, kalėjimą. Kunigužio vardas
kur jis net viena operacija pa yra Rev. Dr. John Lewis, jis
yra septynios deszimts vieno
dare.
meto amžiaus ir kuri laika kle
Kai ji policija sugavo ir su bonavo Scranton mieste.
ėmė, jis pasiaiszkino, kad jam
-m-k-k-k-k-k-k-k-k-x-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k****-*
insipyko eiti in mokykla kaip
ir visi kiti. Jis perskaitė viena
PRANESZIMAS!
daktaro knyga ir taip dare
kaip daktarai daro. Keli žmo Isz priežasties kad Petnynes, kurie pas ji, kaipo pas dak czioj, Liepos (July) 4-ta diena
tarą ėjo sako, kad jis tikrai pripuola. Amerikos Tautiszka
juos iszgyde. Ir jis ta operaci Szvente
‘ ‘ N epriklausomybe
ja ant appendicitis rodos gerai Diena” laikrasztis “Saule” ta
padare, nors daktarai nenori diena neiszeis, kad ir mes gei
nieko apie tai sakyti. Dabar tas džiame apvaiksztineti ta Lais
studentas, daktarėlis insivele ves Diena po kuria sziandien
su policija ir valždia ir turėjo gyvename ir esame dėkingi!
savo daktatorystes atsisakyti. ************************+*

paprastas
Daktaras

Isz Numirusiu

2 Apsūdyti In Kalėjimą
16 Suimta
WASHINGTON, D. C. —
Valdžios sztabas jau ima be jo
kiu Laiku pravarineti Komu
nistus, kurie inlindo in val
džios vietas. Valdžia nepaskel
bia vardus tu kurie buvo pra
varyti, bet keli isz tu turėjo la
bai geras ir sziltas vietas val
džioje. Jie gauna apie 8,000 do
leriu in metus algos.
Slapta FBI policija suėmė
szesziolika nariu Priesz-Faszistines Draugystes, kuri yra
tik fruntas arba monai Komu
nistams. Szitos draugijos va
das yra Daktaras Edward K.
Barsky. Visi jie buvo suaresztuoti, už tai, kad jie nesutiko
parodyti savo sanskaitas ir ra
portus kai Kongreso Komite
tas pareikalavo.

Du metai atgal, Amerikos
Karo Sztabas pranesze ka
reivio Martin J. Papula tė
vams in Plymouth, Pa., kad
ju sūnūs ant karo lauko žu
vo. Ana sanvaite Amerikos
kareiviai rado kareivi Mar
tin J. Papula dirbant prie
kalvio in Normandy, Franeuzijoje.

Amerika Veda
Derybas Su
Argentinos Vai
Apie 15,000 Vyruku Stoja
Irt Vaiska Kas Menesis; Ko
munistai Rengiasi Atnaujinti
Savo Darbus Italijoje;Kiniecziai
Reikalauja 500 Milijonu
Doleriu Paskolos

Savivaldyba
Japonams

PITTSBURGH, PA. — Iszvakarese mainieriu vakacijos ir po penkių dienu straikavi6 Žuvo
nio parodyti savo nepasitenkinimą su Nauja
Vokietijoje gimęs Gerhart
Eroplane
Byla priesz unijų vadus, mainieriai nustojo
Eisler, kuris buvo slaptos poli
MANILA. — Kareiviai rado
cijos suimtas kai jis jau lipo in
dirbę ir pradėjo savo vakacijas, atostogas
Generolas
MacArthur
eroplana iszsineszti isz szito sudužusi kariszka eroplana ant
kraszto, ir kuris yra visu Ko Maklining kalno, kuris yra Nori Leisti Japonams priesz laika.
munistu Amerikoje vadas bu 3,360 pėdu augszczio ir randa
Plieno fabrikai tuojaus davė savo darbi
Save Valdyti
vo apsūdytas ant metu in kalė si trisdeszimts myliu nuo Ma
ninkams žinoti kad tukstaneziai bus nuo darbo
jimą ir tūkstanti doleriu bau nila miesto. Visi szeszi karinin
dos. Jam buvo uždėta 20,000 kai kurie ant to eroplano va TOKYO, JAPONIJA. —
atleisti del mainieriu nedirbimo. Carnegiedoleriu kaucija ir jis dabar bus žiavo žuvo ant syk. Jie iszskri- Generolas MacArthur buvo ant
teisiamas Liepos (July) sep do isz Manila miesto kai oras vakarienes su laikrasztininkais Illinois yra didžiausias ant viso svieto plieno
tinta diena už palszyvus pas- buvo blogas ir ūkanotas. Ero- ir raszytojais. Jis sako kad, jau
fabrikas; szito fabriko sanvininkai pranesza,
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
kad jie beveik puse visu savo darbininku turi
atleisti.
■ *
Laivai Uoste Jurininkai Straikuoja
Reiszkia, Amerikos pramone ir fabrikai
neteks daugiau negu 15,000 tonu plieno ant
dienos.
O kai plieno fabrikai nedirba, tai ir auto
mobiliu fabrikai turi užsidaryti. Reiszkia, 10,000 mažiau automobiliu bus statoma kasdien.
Youngstown mieste, Bessemer plieno fab
rikai atleidžia 2,000 sziandien ir sako kad daug
Mi
daugiau turės atleisti.
f

Geležinkeliai taipgi labai atjauezia szita
fabriku uždarymą ir darbininku atleidima,
nes ir jiems yra daug mažiau biznio ir darbo.

Derybos Su Lewisu
Daugiau negu 700 laivu
turėjo pasilikti uostuose kai
jurininkai per keturias die
nas straikavo. Laivai visuo
se uostuose ant Atlantiko
mariu ir prie Gulf mariu tu
rėjo dyki stovėti. Czia, pa
veiksle matoma New York
uostas isz kur nei vienas lai

vas negalėjo iszplaukti.
Jurininku unija gavo apie
penktuką ant dolerio dau
giau mokėti ir visi darbinin
kai gryžo in savo darbus.
Unijos vadams ne tiek rūpė
jo tas penktukas daugiau,
kiek rūpėjo parodyti Komu
nistui Bridges, bosui visu

jurininku vakaruose, kad
czia ant Atlantiko krantu
unija gali ir be jo apsieiti.
Kai Bridges iszszauke savo
darbininkus ant straiku jis
nieko negavo ir darbininkai
turėjo gryžti už ta paezia
mokesti.

Darbo Sekretorius Derinasi Su Mainieriu Bosu
WASHINGTON, D. C. — •
Lewis B. Schwellenbach, Dar '
bo Sekretorius stoja iri dery
bas tarp Mainieriu Unijos Bo
su ir Kompanijos Atstovu. Jis
szaukia susirinkimą Utarninke
kad visi pasiszneketu ir pasi-

tartu kaip iszvengti Minksztos
Anglies Straiku Liepos, July;
asztunta diena.
Iki dabar, nors daug susirin-i
kimu buvo bet, nieko nenutar
ta ir nenuveikta. Eina gandai
(Tasa Ant 4 Puslapio) , j
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Kas Girdėt

Prezidentui Trumanui yra
statomas ir rengiamas naujas
eroplanas, kuris kasztuoja visa
milijoną doleriu.

Su Sutikimu
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Naszlaiczio Laime

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike
r Burikas, Kareivis ir Velnias;
Kas Man Nakci Atitiko (Dzūko
pasaka); Užliekos isz Seno ves
Padavimu; Peary ant Žemgalio
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^
Trys Istorijos apie Irlanda
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
Kuzma Skripkorius liko Turting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^

Amerikiecziai visuose pasau i isokiais budais, tant arkliu,
Prezidentas Trumanas susi
lio kampeliuose Liepos July vagonais ir 1.1. Kada szio Ron pRO kalėjimo duris ženge Į pakele galva, insižiurejo in eže
pyko su savo senu draugu, laikketvirta diena prisimins, kad greso. 56 nariai padare savo
laukan jaunas jaunikaitis, rą. Akys truputi lyg nudžiugo.
razstininku Raymond P.
priesz 171 m., State House var svarbu sprendimą, jie paskel apie dvideszimt szesziu metu Gal ten butu poilsis?
Brandt. Laikrasztininkas Ray pas Philadelfijoj, Pa., paskelbs
bė ji žmonėms, kurie jau karia amžiaus.
Atsistojo ir nuėjo tolyn iki
mond Brandt raszo del Si.
pasauliui, gimimą naujos tau vo.
Jis atrodė daug senesnis, nes ežero kranto. Žiurėjo žemyn in
Louis Post-Dispatch laikrasztos ir naujos vilties žmonijai.
Kiekviena eile dokumento, jo veidai buvo inpuole ir paba- vandeni. Greitai ženge atgal
Duktė milijonieriaus, kuris ezio. Jis ana diena susitikęs su
Nuo tos pirmos Amerikos skaityto Liepos July 4 d. 1776 'e. Akyse nesimatė jaunystes užsidengė rankom akis.
milijonus susikrovė darydamas savo draugu, Prezidentu Tru- “Nepriklausomybes Dienos” m., nuo State House laiptu Phi- vikrumo, iszrode
pavargęs
“Tik bailys ta darytu! G ai'
siuvamas “Singer” maszinas rnanu, staeziai užklausė ar daug nepriklausomybes dekla
ladelphijoj, parode ilga rinitu žmogus, kuriam nusibodo gy šiai tarė.
instojo in vienuolyną. Jos tė Augszcziausias Amerikos Teis racijų buvo paskelbta invairio- apsvarstyma. Jis pripažino
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
venti.
— Tiesa, drauge, tik baily,vas baisiai užpyko ir iszsižade- mas peržiuręs rinkimus, kurie se szalyse. Bet invykiai ir žmo “pagarba del žmonijos nuomo Jis ėjo tetai, lyg nežinoda
ta darytu! Tarė szale jo.
jo jos ir taip sudarė savo pas buvo laikomi in Kansas City, nes Naujame Pasaulyje davė nes.” Skaitavo nuo 25 lyg 30 mas kur. Truputi sustojo, atsi
Maldų Vainikėlis ,
Juozas net paszoko ir nega
kutini testamenta, kad ji nei ir kur eina gandai, kad buvo Amerikos
nepriklausomy bei atsitikimu, kurie “vede prie gryžes pasižiurėjo in ta žiauru Įėjo žodi isztarti.
:: Knygele ::
centu negautu. Bet valdžia in- daug suktybių ir vągyscziu tokiu ypatybių kokiu visiszkai atsiskyrimo.” Dokumentas ne kalėjimą, kuri tik ka apleido.
Knygele, Dabar $1.00 *^9
sikiszo ir duktė gavo $1,300,- l.aslink balsu “votu?” Truma nerandame panaszioSe judėji sako, kad tos priežastys, sąvai- Sumurmėjo ir užsitraukdamas — Atleisk man, kad asz ta
ve
taip
iszgazdinau,
tese
am.
2-7/8
x 4 coliu didumo, 327
nas 'baisiai užpyko ir net insi000.
muose kitur.
mi, vede prie to rimtaus žygio, kepure ant akiu ženge pirmyn. rasis. Asz maeziau, kad tau ne
Puslapiu; Juodi Apdarai;
žeide, nes jo partija tuos rinki
Amerikiecziai iszsilaisvino bet inrode kad Anglijos kara Neužilgo miesto didumas ji gerai. Nenorėjau, kad tu szokAiszkus drukas; smagi
Amerika isz tikro yra aukso mus vede, ir jis pats visus žmo ne kada dominuojanti j ėga su lius “turėjo 'būda valdyti praryjo.
i
tum
in
ta
vandeni.
szalis. Gali nusipirkti nauja au nes ragino kaip tik ta žmogų silpnėjo, bet dare pirmus žy (Amerikieczius) absoliutiszku
Rodykle:
Už keliu dienu tas pats vyre
tomobiliu už 1,700 doleriu; pas sumuszti per rinkimus kuris gius kada Anglija buvo stip despotizmu.” Dokumentas pa- lis sėdėjo sau vienas ant suolo
Juozas pamate szale jo vy Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
\
kui tik nuvažiuok pas antru buvo partijos apsuktas. Pen riausia jiega pasaulyje. Jie ga reiszke demokratijos principus kito miesto parke.
riuką gal tokio pat amžiaus
Kalendorius.
ranku automobiliu agenta ir dergast politikos maszina su- lėjo taip daryti, todėl kad Sep ir filozofijas. “We hold these Tas buvusis kalinys buvo kaip jis pats. Lyg užsirūstinęs
Maldos Rytmetinei.
jis tau grynais pinigais duos musze Roger C. Slaughter, ku tynių Metu Karas (1756-1763) truths to be self-evident, that Lietuvis Juozas Barauskas, kad szis dryso ji saugoti, tuo
Vieszpaties malda.
į ;
2,500 doleriu, o tas kuris nuo ris dabar sako kad per rinki kuriame Anglija laimėjo Kana all men are created equal” sa gerai žinomas kaipo Joe Baris. kart pastebėjo knyga, kuria jo Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
I
to agento pirks da kelis szimte- mus buvo daug suktybių ir kad da isz Francijos, Florida isz Is ■ ko Nepriklausomybes Dekla Jis buvo atvesztas labai jaunas gelbėtojas laike rankoje. Ne ta Deszimtis Dievo prisakymu.
lius prides. Kur kitur galima patys rinkimai buvo neteisingi. panijos, ir valdime Sziaures racija. Ir prie to principo szi in Amerika ir būdamas tik de- kynga, bet tos raides, kurias Du didžiausi meiles prisakymai.!
Tikėjimo, Vilties, Meiles
tokis geras 'biznis rasti ? Isz tik Czia visai partijai didele sar Amerikos iki Mississippi Upes, szalis prisilaikė per 171m. Na sziipties metu amžiaus nusto jo jis inžiurejo. Jos buvo Lietu- Aktai
Gailesczio.
mata. O Prezidentas Trumanas davė Amerikiecziams, kariams minis karas invyko todėl, kad levo, kuri užmusze kasyklose, viszkos! Vienuok visas jo gyve Maldos vakarines.
ro ežia aukso szalis!
Giesme ant pradžios Misziu.
priguli prie tos partijos.
kurie prisidėjo prie szio Angli Amerikiecziai invykdno, kad ir neužilgo po to mirė jo moti nimas perejo per jo minti. Atsi Misziu Maldos.
Amerika jau taip giliai inbrijos laimėjimo, puikiu patyri jie negalėjo gyventi “pusiau na. Priesz jos mirti ji susitarė minė, kuomet jo motinėlė mo Psalme 45.
AFL, Amerikos Darbininku
Szventas Dieve.
do, inlindo in Viduržemius ir in
mu. Kada Thomas Paine rasze, vergais, pusiau laisvais.” Ir su sesere, kad pinigai, kur 'bu kino ji melstis Lietuviszkai. Giesme
Miszparu Maldos.
Federacija
paskyrė
pusantro
Rytus, kad dabar € jau negali
kad ko ilgiau Amerikos nepri Konstitucijonaliszkas priedas vo gauta už jo tėvo nelaime ka Jis atsiklaupęs pas jos kelius Maldos pirm Iszpažinties.
Į
pasitraukti, kad ir norėtu. Mu milijono doleriu del iszlaidu klausomybe bus atidėta, tuo duodant lygias teises moterims syklose butu vartojami del jos seke maldos žodžius. Mate isz- Perkratymas sanzines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
sumuszti
ar
nors
atidėti
ta
nau

su biznieriai in tuos krasztus
sunkiau bus invykdant jis tu buvo panaszus žygis. Valstijų sumaus gyvenimo, kol jis pats naujo ta szalta diena, kuomet Imdamas nuo kunigo iszriszima.
ja
instatyma
priesz
darbininku
inkiszo bilijonus doleriu del
rėjo omenyje sziu patriotu pui anti-diskriminacijos instaty- gales užsidirbti pragyvenimą. tetuszi leido in szalta žeme. Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
unijas,
kuris
'buvo
Senato
ir
aliejaus. Musu biznis su Arabi
ku militarini iszsilavinima.
mai, vietines pastangos sunai Viskas gerai klojos per kelis Aszaros iszsimusze isz akiu ir Prisitaisymas prie Szv. Komunijų*.
ja, Perzija, Iran ir kitais krasz- Kongreso priimtas ir patvirtin Dauguma 18-to szimtmeczio kinti tikybine ir rasine neapy menesius, bet kuomet 'betvarke veltui norėjo slėpti nuo to kuris Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*.
tais dabar pakeiezia musu dip- tas. Visi tie pinigai, visos tos amerikiecziu buvo Angliszkos kanta, ir net paskutinieji invy- ir girtuoklyste užvieszpatavo stovėjo szale jo.
Malda prie Panos Szvencziausios.
parodos
ir
visi
tie
kysziai
ir
pa

liomatinius santykius su Rusi
— Tu esi Lietuvis, ar ne?
kilmes, ju tautybe nesiskyrė kiai South 'Carolina valstijoj tetos namuose, tuomet Juozui
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
ja, Francu zija ir net su Angli pirkimai nieko nepagelbejo. nuo tu, kuriu valdine jie norėjo nubausti lineziavimo, pakartu- užstojo tamsios dienos. Kaipo
— Tain, asz Lietuvis! Juo Artindamasi prie Szv. Stalo.
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
■ Instatymas buvo investas i r sunaikinti. Ju kultūriniai ry- vimo būreli, turi savo pradžia
ja.
netikras vaikas buvo labai ne zas atsake, bet labai isztaute- Paikiaus atiduodamas Dievui gar
priimtas.
! ..
~“—••--------be kalbėk.
sziai su tėvynė buvo labai stip tame veikimo, kuris buvo pa- pakeneziamas. Buvo jis apleis jes.
Malda Szv. Ignaco.
Unijų vadai nieko taip nesi
Ir
Juozas
papasakojo
jhm
rus. Yra tiesy be, kad Amerikos reiksztas beveik priesz du tas ir dažnai apmusztas.
Malda su visuotiniam atlaidais.
Amerikos Darbininku Fede Revoliucija prasidėjo kaipo szimtmecziu kaipo pagrindas ■Skurdžiai gyvendamas Juo viską apie jo gyvenimą.
bijo isz tos Naujos Bylos kaip
Malda prie Szv. Sakramento po
Komunijos.
tą instatyma kuris . sako,. kad racija praleido 600,000 doleriu karas “del Anglu teisiu.” Pil musu tautines sustatymus.
zas, kad ir jaunas pradėjo ma — Tu didele klaida padarei,
Garbinimas Szv. Sakramento *
kompanijos' ir fabrikantai da ant pagarsinimu laikraszcziuo- nas atsiskyrimas, kuris invyko
“Nepriklausomybes Dekla nyti kad nėra jam vietos pa kad nemėginai susipažinti su Malda Szv. Tamosziaua.
bar gali unijas laikyti atsako- se ir apie 400,000 doleriu ant viena meta po kovu pradžios, racija” aiszkiai pabrėžia lygy saulyj ir jo mintys ėjo tamsyn gerais draugais. Jeigu butum Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
prie Panos Szvencziausios.
mingas ir gali jas apskusti radijo programų skelbdami sa nebuvo pasekme “tautinio” bes instatyma. Kiekvienas turi ir tamsyn.
ta dares vargei tau butu buvus Malda
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
vo
pasiprieszinima
priesz
tuos
teisme. Szįtokie apskundimai
Viena diena iszejo dirbti, bet tokia nelaime kalėjime.
jausmo, bet susipiktinimas del teise, “To life, liberty and the
Panos Marijos.
instatymus,
kurie
suvaržo
uni

Ranžanczius prie Szv. Marijos
pakirs unija vadams jiegas,
kraujo liejimo ir nenuolankaus pursuit of hapiness.” Ir ingy- pas teta nesugryžo. Jis pradė
Sziuo laiku, jis tese, žmones
kalbamas.
nes iki dabar unijos vadai nie jos bosus. Jie pasisamdė ge Anglijos karaliaus nusistaty vedninti ta instatyma, 18-to jo leistis per miestus ir per ilga jungiasi in organizacijas. Tu Litanija prie Szv. Panos Marijos.
kam nebuvo atsakomingi. Da riausius rąszytojus, iszkalbin- mo, ir Amerikiecziai pilnai ti szimtmeczio amerikiecziai ne laika trankėsi nuo vieno iki ki esi da jaunas. Eik su manim! Litanija prie Szv. Antano isz
Padvos.
bar, “kompanijos gales juos giausius prakalbininkus, ėjo kėjo in savo ypatinga likimą. priėmė tokia valdžios formos to. Laiku toks gyvenimas jam Mano vardas Tadas Vertiką. Malda
prie Szv. Antano.
per visus kliutbus ir saliunąs, Aktuoliai, 1776 m., czia nebuvo ruszi, kuri gyvuojo Europoje. nusibodo ir tuomet apsigyveno
patraukti in teismą.”
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
dalino plakatus, renge prakal viena tauta, tik 13 atskiru vals Jie nutarė jieszkoti nauja val dideliam mieste. Dirbo ilga lai Asz tavęs aprūpinsiu darbu ir Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
pas mane galėsi apsigyventi.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
Kai Paul Porter buvo Grai bas ir pinigus szvaiste in visas tijų liuosoj federacijoj.,
džios būda, viena, kuriojo kiek ka ir susitaupęs kiek pinigu ve Abudu atsistojo ir žiurėjo in
Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
kijoje jo praneszimai ir jo ži puses. Jie pasisamdė laikrasz- Czia neinvyko visokiu greitu viena valstija, apskritis, mies de gera gyvenimą, bet tik sau viens kita.
Giesme Laba Nakt.
nios baisiai nepatiko musu dip- tininka ir pagarsinimu raižyto sukilimu, rinitus žygiai buvo tas, ir kaimes turėtu maksimu vienas. Rodos, jis 'bijodavo
Ministranturas.
*
Juozas
po
Tado
priežiūra
pa

liomatams, nes jis labai sta- ja, Philip Pearl, kuris pirmiau pradėti praszalinti neteisingu mą sau-valdžios, ir centrale žmogaus. Draugu jis neturėjo,
sidarė kitokis vyras. Buvo jis
Saule, Mahanoy City, Pa.
cziokiszkai kalbėdavo ir raszy- dirbo su Hearst lai^raszcziais. mus ir skriaudas. Patyrė vyrai, valdžia, nors stipri, turėtu buvo nepažystamas. Sau vie
linksmas, vikrus ir veiklus.
Szitas
raszytojas,
Philip
Pearl
davo, kad visi ji suprastu. O
kurie anksti mate kad karas neszti tik tas tautinius atsako nas, kaip pustelninkas, gyven Apie pora metu vėliau Juo Istorija apie “AMŽINA ŽY
staeziai
visiems
savo
darbinin

dipliomatai vis stengiasi daug
neiszvengiamas, ilgai planavo mybes kurias valstijos ir apy davo savo kambaryje.
zas ir vėl sėdėjo toje vietoje, DĄ.” Jo kelione pb svietą ir
kams
ir
raszytojams
pasakė
Vienuok žmogus nesutvertas
sakyti ir nieko nepasakyti.
ir buvo pasiryžę aukoti viską linkes negali paneszti.
kur Tadas ji rado. Bet szi kar liudymas apie Jezu Kristų.
Nors žmones, kurie tvera kad gyventu visuomet vienas,
Viena1 syki, Paul Ęorter, iraszy- kad kasztai, iszlaidos ar pini insteigti nauja valdžia.
20 Centai.
ta szale jo sėdėjo Tado skaisti
damas apie Graikijos pramone, gai nieko nereiszkia. Visi gaus
Amerikoje patriotai nesten- naujas valdžias 20-tame sziint- turi kada nors jieszkoti drau sesuo Katriute. Abudu sėdėjo
szitaip iszsireiszke: ‘ ‘ Graiki gerai užmokėti, atlyginti, bile ge iszlaisvinti savo žmones ar metyje pa v. Europoje szian gu.
ir kalbėjo. Juozas ka tai jai ty Saule, Mahanoy City. Pa.
Bet kur jis ėjo jieszkoti tos
ją pramone eina velniop!” tik savo daiha gerai atliks. ba paskelbti “Nepriklausomy dien, nesutinka su pažiūromis
liai pasznabždejo in ausi. Tru
Pirkie U. S. Bonus
Dipliomatai net ausis užsikim- Garsiausi dainininkai, loszikai, bes Deklaracija” tikėdami in insteigeju Amerikos valdžios, reikalingos draugystes? Iii gė puti paraudo ir nuleido galva.
juokdariai
ir
žinių
skelbėjai
szo, taip jie pasipiktino. Jie
gyti paramos kuri invykdintu liet invykimas pamatu paskelb-. ja vieta?! Ne! In “pulruimi,” Kuomet pakele, tai žiedas spin
buvo
papirkti.
ju žodžius, ne, nepriklausomy tu Nepriklausomybes Deklara kur susirinkdavo miesto blog- dėjo ant jos pirsztelio.
jam patarė vereziau sakyti kad
Lncle Sam Says
bes klausimas buvo pavestas cijoje ir vėliau inkuryti in Kon dariai. Nežinodamas ju budo,
Graikijos pramone prastėja.
— Asz radau savo laime,
O visi tie unijos pinigai ėjo Antram Kontinentiniam Kon- stitucija pasilieka žmonijos vii-' susidėjo su keliais draugauti.
Paul Porter jiems atsake: “Asz
Neužilgo mieste 'buvo atlik kuomet radau tave, Katriute!
“The Revolutionary lis, ypacz tu, kurie visa szirraszau taip, kad visi suprastu ne isz vadu kiszeniu, bet isz pa giesui
prasto
darbininko
kiszeniaus.
Congress” ir karsztai disku džia tiki, kad valdžia gali veik ta didele blogdaryste. Policija ano nelaimes isznyksta, kuo
ka asz noriu pasakyti.” Tokiu
žmonių labai mažai randasi Ir isz viso to lermo nieko neisz- tuojamas atstovu 13 valstija, ti” tik.su sutikimu valdomų greit suėmė Juozą ir jo drau met pamanstinu kad turėsiu ta
ejo. Byla sziandien tapo insta- kurie atvyko in Philadelphia' jų.”
— C.C.F.A.U. gus. Juozas nieko nežinojo apie ve už amžina drauge.
■tarp dipliomatu.
tymu.
ta blogdaryste. Iszsiteisinti ne — Bet! Tarė Katriute, žiū
ūkininkas, sziandien mane galėjo, niekas ji nepažinojo. rėdama aszaroram akim in žie
Mus visai nenustebintu jeigu
Bijojo
Kad
Ir
Ja
Tures
In
Joplin,
Mo.,
policijantai
iszsiunte in miestą, idant Kas gali patarti gera žodi del dą. Kiti turi kentėti gyveninio
katra gražia diena iszgirstume
kad Rusija pasitraukia isz Su patemijo kad vienas raitelis
pirkti deszimtys svaru drus jo. Neturėjo nei vieno isztikimo nelaimes, kad 'butu pamokini
Suvalgyt
vienytu Tautu Sanjungos. Ru svyruoja ir isz vieno szono ulykos, bet, asz ne eisiu atgal, draugo, prie kurio but galima mas kitiems.
kreiptis.
— Gal ir tiesa, atsake Juo
ir nepirksu druskos!
sija jau gavo viską ka tik norė ezios in kita kreivuliuoja. Jie
Vestuose kokis tai nigeris
Tai
žiaurus
likimas!
Jaunys

zas glausdamas areziau prie
jo ir reikalavo ir dabar jai nė pasivijo ta raiteli ir suareszta- (juodukas) ate j as ant ūke,
U. — Kodėl nesugryži?
te
praleido
skurde,
o
dabar
ne
Katriutės.
vo
ji
už
girtuoklyste.
Raitelis
ra jokios naudos toje sanjungeklausdamas ukininkio, ar
N. — Matai mister, jau ne
je pasilikti. Amerikos diplio baisiai užpyko ir teisėjui aisz- jam neduotu kokio darbo? galiu iszkentet ilgiaus tojo kaltas, nuteistas penkiems me Raudona saule • nusileido in
too, can be a harvester—and
ežerą ir tuo pat laiku nusileido notYou,
matai ir atstovai ta nujauezia, kinosi kad ne jis bet jo arklys Ūkininkas užklausė jo': Kur valgio! Isz pradžių sena ūki tams kalėjimo,
once or twice a year but every
*
*
*
month. What farmer — even the
ir Juozą tamsi praeitis.
bet vis tikisi kad tai neinvyks. girtas. Kai teisėjas staeziai jisai pirma dirbo?
ninke apsudino ir davinėjo
wheat men and women of Kansas
Sztai dabar jis vėl laisvas.
jam pasakė kad jis kvailai
Su auksine auszra jis pradės and the Dakotas who at this mo
Nigeris — Paskutinius demums valgyti
pastipusi
are reaping the greatest har
Ka daryti? Atsisėdės giliai nauja ir skaistesni gyvenimą. ment
szneka, tai tas raitelis užklau
vest in history—would not prize a
Apie 15,000 jaunu vyruku
szimts menesius dirbau ant
kiaule, o dabar ana diena mi maustė. O kodėl turėjo būti
harvest every month. The harvestso teisėjo: “Na, gerai, ponas
----- GALAS-----a-month plan has popular name—
stoja in vaiska kas menesis. Tai
ūke seno Smito, tenais ant re sena ūkininke o sziandien
the
Bond-a-Month Plan. B> ’’n to
man toks likimas! Ilgai jis ko
Teisėjau, pasakyk man, katras
day
sowing financial se<^
nr
tik pusiau tiek kiek reikia pa
kalnio.
mane iszsiunte pirkti drus vojo su savo mintimis.
every §18.75 you plan
\
isz mudviejų svyravome ir ka
—
Niekados
netikiek
in
month in the form of
<
laikyti gera armija. Valdžia
Ūkininkas
—
Kodėl
ji
pa

kos,
bet
asz
nepirksiu
ir
ne
Isz tolo blizgėjo ežero tylus pikta apie kita, pakol pats ne- States Savings Bond §25 .
i
tro kojos klepetojo, mano ar
vis rengiasi in vesti instatyma
metei?
eisiu atgal pas ji, ba man da melsvas vanduo, nes buvo graži isztyrinesi ir busi tvirtas, kad 10 years later. U. S. Treasury ■ ^rtment
imti visus vyrukus in vaiska. arklio?”
N. — Matai, tasai senas
vasaros diena. Jis valandėlei tai yra teisybę.
edo toji sūdyta mesa!
Pirkte U. S. Bonus Sziandien!

Sovietai, kurie nei penkias
dienas nekariavo priesz Japo
nus dalbar reikalauja bilijonus
doleriu už savo talka ir pagelba.
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■J 8 AULE” MAHANOY CITY, Mt
Browne suriszo mazgu mote
Demokratiszkas Japonu Premieras
225,000 MAINIERIU SPORTININKAS
rystes panele Rita L. Omlar
duktė ponst. John Omlariu su
STRA1KUOJA
SUŽEISTAS
Vincu F. Paniuktas, sūnūs po
— Petnyczioj pripuola Szv. nios Margaretos Paulukonie(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
nes isz Shaft.
Vladislovo Kar.
t Sirgdama per keletą san— Pennsylvanijos sznapso
kompanijoms. Beveik stacziai
Policija sako kad abudu bro
vaites,
Marijona (Lawson) Zešėtonai parduos “Scotch”
galima sakyti ar nors spėti kad liai važiavo su Richard O’Dris
Valdžia Uždraudė
sznapsa Petnyczioj, Birželio linskįene, nuo 1198 W. Centre
nebus sudarytas naujas kon coll, kuris taipgi yra sportinin
June 27 d. Valdžios darbinin Ulyczios isz Lower Browns
traktas in ta trumpa laika.
kas St. Joseph’s Kolegijoje. Vi
Siunsti Aliejų
kai sako kad sztorai turi apie ville, numirė Utarninke apie 5Mainieriai dabar gauna sa si kiti sužeistieji buvo aname
In Užsieni
54,000 bonku to geresnio ir po - ta valanda popiet namie. Ve
vo vakacijos pinigus ir nedirbs automobilyje. Adomas Jablosniszkesnio “Scotch” sznapso. lione atvyko isz Lietuvos būda
per deszimts dienu. Tai strai- ki, kuris sykiu su broliais va
WASHINGTON, D. C. —
Tie gaus kurie pirmiau ateis. ma jauna mergina. Prigulėjo
kos prasidėtu apie septinta die žiavo, buvo visai nesužeistas.
Valdžia paskelbė kad nuo da
Vien tik Pennsylvanijos vals prie Szvento Jurgio parapijos,
na Liepos (July).
Matui
Guokui
labai
sužeidė
bar
atnaujintas instatymas
tijoje szitas sznapsas vis yra Szv. Ražanavos, Szv. PranciszValdininkai
Washingtone
koja.
Daktarai
sako
kad
jis
bai

kaslink siuntimo aliejaus in už
dalinamas kaip kokios liekars- kaus ir Szv. Kazimiero draugi
sako, kad dabar Prezidentas
siai
daug
kraujo
neteko,
bet
sieni. Reiszkia, dabar, kaip per
tos. Žmones, kurie niekados ne jų. Paliko du sunu: Jesia isz
Trumanas turi gana jiegos per
jie užtikrina kad Matas pagis kara, kompanijoms nevalia nei
Apsirengęs
kaip
visi
Deri
dvi
dukreles
ir
viena
sūne

Prattville,
Mich.,
ir
Alberta,
buvo nei girdeje apie szita
szita Nauja Byla sustabdyti to
ir viskas bus gerai.
mokratiszki
Japonai
rengia

siunsti nei parduoti aliejų ki- “
li.
Japonu
Demokratiszka
Lost
Creek
Nr
2;
dvi
dukterys:
sznapsa, dabar ji perka ir susi
kias straikas. Kai kurie Sena
si,
Tetsu
Katayama
naujas
valdžia
da
silpnutėlė,
nes
toms žemems.
raukė geria. Nes-jie rokoja, kad J. Palukiene isz William Penn
toriai nori investi kita byla ku
ir S. Litvakiene namie; taipgi Japonu Demokratiszkos val Japonai nesupranta ir nein- ri palaikytu visas mainas po
jeigu 'brangus tai ir gardus.
Indija Suskaldyta
Nors vieszai valdžia nepasa
vertina, nei demokratijos ir valdžios priežiūra da del metu.
— Visi angliakasyklos ne seseri Urszule Norkuviene isz džios Premieras ežia sėdi su
ko, bet szitas instatymas buvo
dirbs Petnyczioj, Liepos-July William Penu ir 15 anūkus. savo žmona ir tariasi kaip ir laisves. Amerikos armija ir
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
atnaujintas už tai, kad Rusija
Jeigu mainieriai dabar straiAmerikos valdžia priežiūra
4-ta diena isz priežasties Su- Laidotuves atsibus Subatoj, su kada reikes visiems jiems
pradėjo per daug aliejaus isz
kuotu, jie daug prakisztu, ne
vien. Valstijų Szvente. Redak Szv. Misziomis Szvento Jurgio kraustytis in valdžios pri szitai valdžiai vis ilgai bus paisant kiek ir ka jie laimėtu. Bet szitokia tvarka neilgai Amerikos gabenti. Rusija pir
cija ir spaustuve “Saules” at- bažnyczioje 10-ta valanda ir rengtus kambarus. Jiedu tu reikalinga.
Pirmu pirmiausia, dabar, va tvers, neilgai tesis. Hindams ir kosi ir gabenosi baisiai daug
einanczia Petnyczia bus užda bus palaidota in Szv. Marijos
saros laiku anglių ne taip labai j u vadui Gandhi szitoks krasz- aliejaus isz Amerikos. Per pas
kapinėse.
ryta visa diena.
| jau reikia žmonėms. Straikos to suskaldymas baisiai nepa taruosius keturis menesius isz
—< Sukatoj Szv. Irensio.
uždarytu fabrikus, atimtu dar tinka. Jie sako kad Indija ne Amerikos buvo iszsiunsta in
Girardville, Pa. — Pottsvil— Apie 2,800 mainieriu isz
bus kitiems žmonėms ir užpy gali gyvuoti taip suskaldyta. Rusija daugiau negu 168,306
les
kortas,
pranesza
kad
teis

Panther Valley apylinkes, iszkintu milijonus, kurie del mai Jie dabar priima Anglijos su baczku aliejaus.
ejo ant straiko, isz priežasties mas tarpe Antano Sorako, nuo
nieriu ergelio netektu darbo. tvarkymą, bet tik laukia pro Szitas instatymas nepalie1
—
Ka
tu
vieszai
darai
ir
sa

WASHINGTON,
D.
C.
103
Reed
Ulyczios
ir
Jevos
Sonaujos darbo bylos.
Patiems mainieriams butu gos vėl visus Indijos gyvento czia Kanada. Biznieriai gali
— John Hale, 61 metu am rakienes likos atidėtas lyg Vienas Airiszis, gulėdamas ant kai apie nauja Komunistiszka prastai, nes daug žmonių jau ir jus suvienyti ir sudaryti viena, siunsti ar trauktis kiek tik jie
mirties patalo, prasze kunigo valdžia Lenkijoje?
žiaus, nuo 207 N. Second uly., Birželio June 30 dienai.
taip ima gaza ir aliejų vartuoti bendra frunta priesz Anglija. nori aliejaus in ar isz Kanados.
2
—
Ka
tu
vieszai
drysti
pa

—
Juozapas
Zakaraviczius
kad
jis
butu
palaidotas
ant
Saint Clair, likos sužeistas in
nes jiems insipyko tas anglių Moslemu dalies vadas, Jin- Amerikos valdžia vieszai sa
ranka laike darbo Knickerboc likos sužeistas in koja laike Protestonu kapiniu. Kai kuni sakyti apie Graikijos valdžia ir nepastovumas.
nah, jau dabar kreipiasi in ko kad priežastis szito instatyker kasyklose. Gydosi Potts- žaisdamas base-boles loszime. gas nustebės paklausė: Kodėl juos prieszus?
Jeigu mainieri'ai da daugiau Anglija pagelbos, nes jo krasz- mo yra kad mes ežia Ameriko
Gydosi Ashland ligonbute.
Katalikas Airiszis norėtu būti 3— Ka tu vieszai drysai ar
jville ligonbute.
je daug daugiau aliejaus dabar
iszsikovos užmokesezio, tai tas negali iszsilaikyti.
palaidotas tarp Protestonu? dabar drysti sakyti apie tai
—• JJtiarninke pripuola pir
anglys
labiau
pabrangs
ir
bus
Istanbul, Turkija. — Didelis Tas senis Airiszis pasiaiszkino: teismą, tuos teisėjus ir ta val
Anglijos dipliomatai žino ir vartuojame ir kad musu armi
ma diena Liepos (July) menejai ir laivynui vis daugiau ir
beveik tiek pat kasztu kūrinti
sis; pusmetis 1947 meto jau Pan American Worlds Air “Matai, teveli, velnias nieka džia, kuri teise ir apsudino Ar namus su aliejumi, ir daug ma gerai supranta, kad szitoks su daugiau reikia.
skaldymas neilgai iszsilaikys.
ways eroplanas susidaužė, 15 dos nejieszkotu Kataliko Ai- kivyskupą Stepinac?
praslinko.
žiau
darbo.
Mažos
anglių
kom

,—• Kita sanvaite: Nedelioj žuvo, o 22 kiti likos iszgelbeti. riszio ant Protestonu kapi 4—Ar tu vieszai pasisakai panijos jau dabar ima užsida Bet jie spėja, kad nors metai Pasipūtės ir godus žmogus
kur tu stovi ir ka tu maustai
praeis pirm negu Indijos gy
pripuola SS, Petro ir Povilo; Eroplanas leke isz Karachi, In niu. ’ ’
ryti
ir
isz
biznio
eiti.
Kitos
apie susikirtima tarp Vatikano
ventojai vėl ims reikalauti vie niekados neturi pasilsio; uba
Banedelyje Szv. Povilo Conn; dijos in Istanbul, Turkija.
Szita pasaka buvo atkartuostraikos
daugiau
mažesniu
biz
ir Moskvos, tarp Popiežiaus ir
nybes ir nepriklausomybes. O gas ir nusižeminimas dvasioje
ptarninke pirma diena Liepos- Cambridge, Nebraska. — ta per biznierių vakariene, kur
nierių iszvarys isz anglių biz per tuos metus Anglija tikisi gyvena visados gausiam pakaStalino?
July, szis menesis paszvenstas Czionais kylo smarkus lietus ir buvo daug kataliku pargryžu5— Ar tu sutiktai pavėlinti nio. Tada liks tik kelios dide pati sutvirtėti, sustiprėti. Abie juje.
del Brangiausiojo Vieszpaties viesulą kur deszimts žmonių siu kareiviu. Szitie katalikai
mums visuose laikraszcziuose les kompanijos, kurios savo- ju Indijos daliu valdžios krei
Jėzaus Kraujo; S e ir e d o j prigėrė ir apie dvideszimts din kareiviai isz szitos pasakos,
vieszai paskelbti kad tu sutin tiszkai ims savo bizni tvarkyti. pusi ir kreipsisdn Anglijos Ka REIKALINGA
Szvencz. Paneles 'Marijos Ap go. _______________
kuri buvo tik baikomis pasaky
ki ir pritari Popiežiaus, Szven Prezidentas Trumanas nieko ro Sztaba, praszydami kad
lankymo ; Ketverge Szv. Leono
ta, daug ko pasimokino.
TARNAITE
to Tėvo Pijaus XI pareiszkimo nesako apie ateinanezias strai Anglijos karininkai j u kari
Yellowstone, Wyoming. —
II Po., Petnyczioj Szv. Bertos,
Jie. szitaip tarpu saves pro
ir nusistatymo kad “Komuniz kas, nes nabagui jau ir taip ninkus mokintu ir lavintu. To
Per visa para siautė sniego au
taipgi Amerikos Szvente, Netavo: Kaip velnias nejieszkotu mas yra perdem klaidingas, ir
dra užvertė tarp Cooke ir Red
protas sumaiszytas. Jam taip kiu budu Anglija tikisi Indijos Mergina, apie 18 metu am
, priklausomybes Diena (Inde
Kataliko Protestonu tarpe,
kad niekas negali Komunizmui rūpėjo visiems pasigerinti armijas paveikti ir in savo pu žiaus, kaipo pagelbininke in
Lodge, Mont. Vietomis pripus
pendence Day); Subatoj Szv.
taip niekas nejieszkotu Komu
virtuve. Geras mokestis. Ma
pritarti ar su Komunistais priesz rinkimus, o dabar jis se patraukti.
tė apie penkiolika pėdu gilumo
Antano Zacharijo.
nistu Kataliku tarpe. Argi ne dirbti?”
lonus
namai. Del informacijos
sniego. Daug vietuose automo
taip inkliinpo.
•»
— Petnyczioj Liepos July
galimas daigtas kad Komunis
Kas gerai pažysta pats save, raszykite ant adreso:
Visi tie neva-katalikai va
bilistu isztrauke isz ju automo
4-ta diena pripuola Suvien.
tai gali pasislėpti ir iszsisukti,
dai gavo szitokius laiszkus kad Kožna motere yra tosios tai jauezia ir mato visa savo
biliu.
Mrs. Iorio,
Valstijų Szvente “Nepriklau
nuduodami kad jie yra geri
jie turėtu proga vieszai pa nuomones, kad ji tiek yra ver niekysta, o nesiniekina pagy
Greene County,
somybes Diena,” todėl bankai
Katalikai?
BYLA PRIESZ
skelbti ir prisipažinti kad jie ta, kiek auksu atsvertu.
rimuose žmonių.
Lexington, N. Y.
ir pacztas bus uždaryti per vi
Kataliku Veteranu žurnalo yra isz tikro tikri Katalikai o
UNIJAS
\ keli laikrasztininkai nutarė dasa diena. Turėdami reikalą su
ne tik nedeliniai ir sziaudiniai.
bankais ir paczta atlikite Ketsižinoti kur stovi keli Ameri Isz visu tu Kataliku vadu,
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
yerge.
kos didieji vadai kaslink Ko kurie gavo tuos laiszkus nei
— Gerai žinomas musu tau
Senatoriai aiszkiai ir drąsiai munistu ir Komunizmo klausi vienas neatsake in tuos klausi
tietis ponas Simonas Kodys isz
Senato kambaruose pasakė kad mo. Jie pasirinko tuos vadus, mus. Beveik visi kaip žmogus,
Frackvilles, ana diena lankėsi
jie buvo stacziai priversti eiti kurie giriasi ar didžiuojasi kad žeme pardavės, tylėjo. Vien tik
mieste su reikalais, taipgi at
priesz Prezidentą ir investi by jie yra Katalikai ir už tai nie George Addes Automobiliui
lankė ir “Saules” redakcija,
la priesz unijas. Jeigu Senato kas niekados neiszdrystu juos darbininku unijos iždininkas
nes ponas Kodys yra musu se
riai dabar butu nusileidę, tai intarineti su Komunizmu. Jie ir sekretorius atsake in laiszka
nas skaitytojas. Acziu už atsi
darbininku uniju vadai tikrai pasiuntė laiszkus szitems žmo bet ne in klausimus.
lankymu.
jaustųsi ir tikėtu kad jie dides nių vamdas ir didžiūnams ku Visi kiti pradėjo murmėti ir
ni ir galingesni net už paczia rie neszioja Kataliko varda: pykti ir gal net parausti. Be
SHENANDOAH, PA. valdžia. Lewisas, mainieriu bo George Addes, sekretorius ir veik visu buvo vienodas atsa
sas, jau kelis sykius iszsireisz- iždininkas Automobiliu Darbi kymas ar atsikirtimas: “Kas
— Vagys insigavo in S. Pla- ke kad jam tik unija ir mainie- ninku Unijos; Philip Connelly jums galvoj! Czia ne jusu biz
karsko pulriuma ir apvogė vie riai rupi, o visi kiti žmones ga C. I. O. Unijos bosas Californi- nis!” O raszytojas ir laikrasz
ta ant penkiasdeszimts doleriu li eiti velniop. Petrillo, muzi joje; Ernest de Maio, Elektros tininkas Quentin Reynolds sta
unijos
vadas; cziai atsake kad jo tikėjimas
vertes tavoro. Policija tyrinėja kantu unijos bosas kelis sykius darbininku
va gysta.
iszsireiszke kad jis nepaiso nei Quenton Reynolds, raszytojas tai yra jo dalykas ir tegu kiti
Ponia Alb. Neveriene tu- apie pramone nei apie pilie- ir laikrasztininkas; Bartley C. nesikisza kur jiems nereikia!”
jrejo1. operacija Locust Mt. Li czius Amerikos, kad jo vienas Crum garsus advokatas, lage Vat, tai tau, kur geri Katali
gonbute.
darbas yra kuo daugiausia vis ris; Profesorius Hunter kole kai!
•; — Puldama trepais žemyn ko gauti savo muzikantams. gijoje, Emmanuel Chapman; J.
Gal tokie musu vadai paVinnie Rutkavicziene, 75 metu Kai žmonių vadai ima taip kal Raymond Walsh žinių skelbė mirszo ar niekados negirdejo
jas per radija; Michael J. Quill Kristaus balso: Tegul jusu
amžiaus, isz William .Penu, li bėti, tai jau negerai.
ekos .sužeista in.koja, ir: gydosi Darbininkai dabar baisiai draiveriu unijos prezidentas; szviesa taip szvieczia žmonių
“BUT MA'AM—I'M USING THE ELECTRIC OUTLET IN THE
Locust Mt. ligonbute. Taipos- pyksta ant Kongresmonu ir ant Emmet Lavery, Raszytoju ir akivaizdoje, kad jie matyta
KITCHEN «=OR'FOUR OTHER THINGS ALREADY/*'
gi Edvardas Vaisznorius, 78 Senatorių, bet tiktai už tai, kad laikrasztininku unijos prezi gerus jusu darbus/’ “Kas ne
dentas;
Josephine
Timms,
iž

metu amžiaus isz Schuylkill jie tos bylos gerai neperskaite
su manimi, Lis priesz mane; ir
Avenue Heights, likos sužeis ir nesupranta, ir už tai kad jie dininke ir rasztininke del Ame kas su manimi nerenka, tas
Don't overload your wiring system. When you
tas in ranka laike darbo Maple per daug girdėjo visokios pro rikos Žinių ir Susisiekimo aikvoja.” Ir tas perspėjimas,
build or modernize provide ADEQUATE WIRING,
Hill kasyklose. Gydosi Locust pagandos kuria uniju bosai Draugystes.
kuris neviena gera ar ir ne
Mt. ligonbute.
skelbe szvaistydami milijonus
Tame laiszke Veteranu žur taip jau gera Katalika sulaiko:
SEE YOUR LOCAL ELECTRICAL CONTRACTOR .
— Subatos ryta 9-tai valan- darbininku doleriu. Byla, tiesa nalo laikrasztininkai labai gra “Nes isz savo žodžiu busi iszda Szv. Juozapo bažnyczioje prisipažinus, apdaužys unijos žiai ir mandagiai uždavė szito teisintas ir isz savo žodžiu busi
pasmerktas.”
Locust Dale, Kunigas Joseph bosu ragus.
kius klausimus:

Žinios Vietines

In Užsieni

Ar Galima Dviem
Ponam Tarnauti?

"SAUL E ! ■* MAHANOY CITY, PA.

Priesz Karoliu stovėjo jaunas
žmogus, doraus veido, isz'bales ir inpuolusiom akimi. Dra
panos buvo jau gerai isztrintos
bet szvariai užlaikytos.
ĄKYVAS perstatymas atsi- darė namie barnis ir riksmai — Jeigu ponas žinotum del
buvinejo name kupcziaus apie kuriuos priminėm pra ko turėjau pasiremt prie muro!
Audeklaiczio, tykiam mieste džioje musu apraszymo.
Sudejavo drebiancziu balsu.
lyje Pakalniu. Tėvas reke ir Kada apie piet Karolius at
— Galiu dasiprast, o gal vybarėsi savo pakajuje; motina ir ėjo ant piet, ponas Audiklaitis
nukas buvo per drūtas del ta
Juze, gera darbszti ir dievobai ne 'galėjo ilgiaus jau susilaikyt
vęs, atsiliepe Karolius.
minga vienatine duktė rūstaus isz susigraudinimo. Ne kalbė
tėvo, vaikszcziojo su užsiasza- damas nieko, iszeme pundą bu- — Ir tada turime svyruot
ravusiom akimi; tarnai buvo maszku isz stalczio padavė sa kada esame iszalke ir ne galime
stot ant kojų, atsiliepe nepa
persigandę ir nuliude, o darbi vo niekszui sunui tardamas:
ninkai k rome, vienas in kita — Sztai tavo dalis, kuria žinstamas.
Dabartės suprato. Karolius,
slaptai ka toki sau kalbėjo: butum gavės po mano smertei.
“Na sziandien<tai ne norecziau Daryk su ja ka nori; jeigu ne, ka reikėjo manstyt apie vargbūti kailije Karaliaus!”
tai nian tas suvis neapeina! sza, gailėjosi labai savo žodžiu
Kas atsitiko?
Nuo szio laiko, ne esi mano sū isztartu priesz tai. Su graudu
mu atsiliepe:
Ponas Audeklaitis, vienas isz num! Neszkis lauk isz mano — Vargszas! Praszau tavęs
turtingiausiu kupcziu, buvo namo!
ne pyk ant manes! Kas tave at
geras ir rustus tėvas namie, bet
Žodžius tuosius
isztare, vedė prie tojo padėjimo? Bet
norints jau penketą vaiku isz- kietai be mielaszirdystes ir czionais ne yra tinkama vieta
augino po savo rustam prižiū graudumo. Padavęs sunui pi ant pasikalbėjimo. Eik su ma
rėjimui, bet daugiausia ji surū nigus atsiskyrė nuo jo, ne isz- nim in resturacija, tenais atvi
pino tas ant kurio daugiause ti tares nei žodelio. Isz pradžios riau pasikalbėsime sau.
kėjosi, tai yra nuo savo viena Karolius sau nieko isz to neda Jaunas vyras nuėjo paskui
tinio sunaus Karaliaus. Po tei rė, bet po laikui apsimalszino ji, ir liepe paduot jam gera va
sybei trys vyruotos dukters ir ir su graudumu paszauke “Tė kariene, kuria iszalkes nepa
jauniausioji Juze atneszdavo vai!” Ponas Audeklaitis isz- žinstamas suvalgė godžiai. Pa
jam daugiausia linksmybes už girdo szauksma, bet ne apsi sidrūtinę apsakė savo gyveni
tai Karolius da eidamas iii dairė tik parode su pirsztu ant mo istorija:
mokslą jam dagriso daug. Tu duriu, idant iszeitu. Karolius
Buvo jisai studentu ir vadi
rėdamas jau dvideszimts metu, gana gerai žinojo tėvo apsieji
nosi Jonas Krinskas. Kaipo
pavogė tėvo keliolika desetku mą ir žinojo ka tai ženklina.
sierata užsilaikė nuo likusio
rubliu ir revolveri idant pra- Tykiai iszsineszdino isz pakaturto pakol nebaigė mokslą sa
siszalint in užru'beži. Bet už tai jaus, o ant rytojaus dingo ne
vo miestelyje o su tuom ir pa
nukentejo nemažai. Kada jau žinia kur!
sibaigė jo pinigai lyg paskuti
pabaigė mokslą, pradėjo pri- Nuo to laiko nutilo riksmai
niam skatikui. Po tam instojo
gelbinet tėvui krome kuris ke ir barniai namuose pono Au in įaugsztesne mokslaine moky
tino būti jo, po dažiurejimui deklaiczio o užstojo tykumas.
tis ant mekaniko, bet neturėjo
.levo turėjo diibt. Pramokęs Ponas Audeklaitis nuejas in
ant to pinigu tik gera paliusziek tiek tėvo krome, likos savo pakajeli, iszeme isz stal
iszsiustas in Viedniu idant pra czio sena knyga. Paėjo ji isz se
moktu daugiau savo amate, bet nu laiku, ba da pra-diedukas
isz tenais likos iszguitas. Po rasze svarbesnius atsitikimus
kokiam tai laikui tėvas mansty kaipo: Užgimimus, kriksztus,
damas jog sūnelis pasitaisė, vė veseiles, ugnias, ligas ir smerlą isKsiunte pas viena isz savo tis. Buvo tenais ir Karaliaus
genai pažinstamu. Bet ir tasai vardas užraszytas. Priesz dvi
prisiuntė ji atgalios su laiszka, deszimts penkis metus atgalios
kuri poną Audeklaiti labai su ponas Audeklaitis su plakanrūpino. Atėjo laikas vaiszka- czia szirdži-a inraszinejo varda
vos tarnystes, kuris suvis pa naujai užgimusio kūdikio, da
gadino sūneli ir sugryžo namo bar turėjo nasledininka ir kam
pabaigtu latru.
palikt savo turtą! Dvideszimts
.Ponas Audeklaitis ne prigu penki metai jau praslinko nuo
lėjo prie tu tėvu, kurie 'žiuri to laiko. Apsigavo tėvo veliniant bjauru apsiejimu savo šu mai, ba vietoje džiaugsmo atneliu, per tai namie atsibuvi- nesze sūnūs jam vargą ir ru
Girdejau kad vienam
nejo tankiai barniai ir riksmai. pestis! Sziandien ponas Aude
miestelyje,
Karolius vienok sau isz to nie klaitis ir paėmė plunksna in
Kelios bobeles autobiliais
ko ne dare. Su tėvu nesusitik ranka, ir szale vardo sunaus
važiuoja,
davo per dienas, o kad susitik paženklino, kryželi! Karolius
Badai su vyrukais in
davo, tai uždėdavo kepure ant numirė del jo, jau ne turėjo ji
rodhauzes pasislėpt,
galvos ir eidavo szvilpdamas už savo sunu!
Atsigert ir szvieszio oro
in miestą. Ponas Audeklaitis
Vos tai iszpilde, plunksna
atsikvept,
ėmėsi ant kito budo, tai yra jog iszpuole jam isz rankos, akis
Ant sziandien apie
.uždraudė kožnam idant ne sko užstojo kaip miglom o didele
jais nutylėsiu,
lintu jo sunui pinigus. Už tai aszara nupuolė ant popieros ir
Kitu kartu daugiau apie
■viena karta parėjo namo be ant tos vietos kur parasze kry
jais padainuosiu,
virszutiniu drapanų, kalbėda želi. Ponas Audeklaitis ne už
Nes lyg tam laikui
mas jog buvo priverstas juos tepamo to, nes uždengės knyga
gal apsimalszys,
parduot, ba ne buvo jam suvis padėjo in savo vieta. Ar-gi nu
Su vyrukais autobiliais
reikalingi.
miręs vela kada prisikeltu?
nesitrankys,
— Nežinau ka pradėt, kal
Keletą vardus paminėsiu,
bėjo nelaimingas tėvas. Ant Da niekad taip nebuvo giO tada kad duosiu,
galo kerszino iszvarimu isz na liukningu Karolius kaip szian
Tai net szonus
mu ir kad niekad jame nepasi-. dien, kada radosi ant ulyczios.
pakoeziosiu!
rodinėtu. Norints ne karta kal Iszvažiavo da ta paczia diena
*
*
*
bėjo, bet niekad savo žodžiu in Lvava. Turėjo gana dideli
Nuo vyru ir vyreliu,
ne iszpilde, ba tikėjosi jog Ka skaitlį pinigu, o priek tam atsi
gaunu daug laiszkeliu,
rado ir daugybe prieteliu. Ko
rolius pasitaisys.
Kurie plusta ant merginu
Viena karta atsitiko daly daugiau jam reikėjo?
kad jie prigąuno,
kas, kuri poną Audeklaiti pri Viena karta kada sugryžineNeužsidėjo su jais,
vedė prie padūkimo. Karolius jo namo jau gerai užsitraukęs,
Kad ii' dovanas gavo,
neteisingai tėvo pravarde ant užtiko jauna žmogų stovinti
Po tam už paczia.
bankinio czekio ir tokiu spasa- prie muro vieno namo, o kaip
jam
iszrode
buvo
girtas
ba
svi

bu aplaike pinigu ant apmokė
negauno.
ldavo.
jimo savo skolų ka buvo praloIsz to jau gana,
szes isz kazyriu. Ant gilukio — Ei, prieteliau, kaip man
Mat, toji mergina,
visas tas interesas davėsi apsi- iszrodo tai ir tu panaszei in ma
Vyreliu kelis turi,
malszyt, pakol prova likos in- ne gerai užsitraukei. Žinoma
Bet in szita visai
neszta in suda. Žinoma, jog to vynas geras,'nes daug jo ne ga
nežiūri.
limesnis buvimas Karaliaus lima naudot.
Daug reikalo turėjau,
namie jau ne galėjo būti užtik Nepažinstamas nieko jam ne^
Todėl, in laikraszti
atsake, tik žiurėjo persigandęs j
rintas.
neužmokėjo,
ir
užpykęs
ant
nepažinstamo.
Isz tos tai priežasties, pasi-

Motinos Medalikas

*

*

*

diiiia savo profesoriaus. Bet
Lvave patiko ji kitaip ne kaip
sau manstino. Nuo ryto lyg va
karui bėgiojo po ulyežias jieszkodamas norints kokio užsiė
mimo, bet niekur ne rado. Be
pinigu ir pastoges, valkiojosi
po ulyczias be jokio užsiėmimo
nuo dvieju dienu nieko burnoje
ne turėjo ir nežinojo kas su
juom atsitiks ant toliaus.
— Ne nupuolinek ant dva
sios, mano draugai, ne privalai
rugot bet turekie vilti.
Tame atėjo jam naudinga
mintis. Sieke in kiszeniu, isz
eme isz masziios tris deszimts
rublines bumaszkas padavė nu
sisteibejusiam studentui.
— Nepykie ponas ant ma
nes, jog duodu tau szita. Pini
gai prisiduos tuom kart del apmalszinimo tavo svarbiausiu
reikalavimu, o po tam: ateis
laikas, ateis rodą. Nesirūpink!

Vargszas paraudonavo neno
rais. Ne manstino ilgai ir pa
ėmė paduotus pinigus su szirdinga padekavone.
— Tegul tau Dievas gausei
už tai isznagradina. Esi ponas
mielaszirdingu, ir nupuolė asz
ara ant paduotu bumaszku.

— Et, ka tai taip daug bedavot, iszsikalbejo Karolius.
— Ar galiu norints užklaust
pono pravarde? Gal kada busiu
padėjime atiduot tau tuos pi
nigus.
— Ne nemanstyk apie tai,
nes pasakysiu tau atvirai, jog
esmių nieksžas, o geriau bus

Tasai vaikinelis davadnas
buvo,
Kol laikraszti skaitė,
Tai szpieliu nebuvo,
Dabar sžirdutes, laibai
mandru stojos,
Badai ir nuo tikybos
atstojo,
Daug apie tave vyreli
padainuoeziau,
Ir tavo pravarde
iszduocziau,
Tada visos merginos
susitartu,
Tau gerai kaili
iszpertu,
Nes to laibai esi.
vertas,
Kad gerai butum
iszpertas!
*
*
*
In Masacziuže buvau,
Užtektinai ten bobelių
nedoru radau,
Kurios guzute trauke
begalio,
Kad vos paeiti 'gal,
Vyrai nieko joms
negali pasakyt,
Nei priesz savo bobeles
pasistatyt,
Tuojaus baisiai juos
keike,
O tankiai in žandiniais
apteikė,
Nei iu saliuna negali
kojos inkelti,
Nebagus kaip asilus
namo varo,
Ir da ant ulycziu gieda
padaro,
Kūteles, darote negerai,
O jus, vargsziai vyrai,
Vadeles už daug paleidžiate,
Ir kaip asila apsileidžiate,
Juk sunkiai dirbate
per diena,
Pareja namo neturite
džiaugsmo ne adyna,
Turite priesz motere
tupinet,
Ir daug szunc poteriu
girdėt.

jeigu ne žinosi mano pravar keli metai. Namiszkiems buvo Jonas su savo pacziule, o prie
des.
rustai uždrausta kada norints ju kojų bovinosi jaunas inži
Pasakęs tai, užmokėjo ro- iszkalbet varda Karaliaus, o nierius su mažum szuneliu. Tė
kunda ir iszejo szvilpaudamas motina kelis kartus dryso kal vai ir diedukas su Ibobuke
Įabai linksniu isz savo darbo. bėt apie ji priesz te,va, bet tas1 džiaugėsi isz mažo szposininko.
Studentas taipgi apleido res atkirsdavo jai:
Ant kart Jonas pakele galva ir
tauracija su linksmu veidu. — Ka tu man apie ji kalbi? dirstelėjo in tamsuma nakties.
Aplaikyti pinigai nuo Kara Karolius, tai jau ne mano su- — Jeigu Dievas duos, tai at
liaus tikrai buvo pradžia jo gy nąsj Jisai jau numirė del mus; eitis musu mylimo sūnelio bus
venimo.
geresne be kaip jo tėvo.' ' i
ne noriu apie ji suvis 'žinot.
*
* '■ *
Matydama jog tėvas nesi — Norejan ne karta jau ta
Nuo to laiko praslinko kelio duos prasikalbet, nutilo varg- vęs klaust, mano mylimas, ar
lika metu. Ant krautuves pono sze, nes savo maldosia nuola niekad ne dažinojai apie jauna
Audeklaiszio randasi naujas tos varda jo primindavo.
žmogų, kuris tave suszelpe ka
paraszas, ba visa savo sandeli
da da buvai studentu ?
pavede vyrui vyriausios savo Atėjo puiki Szvente Užgimi — Padariau viską kas buvo
dukters, idant paskutines die mo Kristaus arba Kaleods. Na mano galybėje, iszsiuncziąu
nas savo gyvenimo praleistu me pono Audeklaiczio apeiti- apgarsinimus in didesniąs
tykumoje.
nejo tiaja. szvente paprastinai, miestus o ir in užrubeži, bet
A Karolius? Praleidęs visus kaip ir kituosią metuosia bet niekas neatsiszauke. Po teisy
pinigus ir nesuradęs sau atsa- tuom kart labai liūdnai. Pats bei atsiszauke vienas, bet buvo
kanezio užsiėmimo, sugryžo Audeklaitis jau pradėjo nu- tai kokis apgavikas, kaip pas
namo.
puolinet ant sveikatos. Tas bu kui dažinojau.
— Gal tėvas tik sau szposa- vo priežastis nuliudimo visos
— Gal tavo tieje visi pavo isz manes kada iszvare isz szeimynos.
jieszkojimai yra ant niek, atsi
namu, pamanstino sau Karo Nesusįlaikykime tam pa
liepe ponas Milskis. Gal nelai
lius. Žinoma, turėsiu nudavi- ežiam name ilgai, eisime su my mingas kur dingo arba numirė.
net pąkutavojanczia grieszi- limu skaitytojum in kita narna,
Gaila jo!
ninke, tegul buna kas nor, bet kuriame taip-gi apeitineje
—TOLIAUS BUS—
esmu jo sunum.
szvente Kalėdų. Noriu supąžint
Vienok palbludo, ba tėvas su su szeimyna turtingesne, viena
— Jau nieko nekasžtuoje
vis nenorėjo priimt sūneli in isz gyventoju didesniu miestu.
o tankiause
namus. Kada panevali spyrėsi Tam name, galima matyt tur mandagumas,
pasilikt namie tėvas iszvare ji tingumą. Ponas Adomas Mils- daug kartu užsimoka.
isz naujo su pagel'ba botago, mo, gali naudot gerai savo tur
— Jeigu nori gyvastį ilgai
tą ba ant to jam isztenka. Fab
szaukdamas:
— Ne esmi mano sunum! rikas jam atnesza didelius už užlaikyti, turi nuo guzutes su
Asz neturiu sunaus. Lauk su darbius, o žentas jo Jonas, sto silaikyti.
tavim isz mano akiu! Szauke su josi jo draugas ir da baigė sa
didžiausiu užpykimu.
vo patentą ant geresnio iszdirNei praszymai paezios ir bimo plieno.
Pirkie U. S. Bonus
dukters nieko ne pagelbėjo. Tė Mes jau susipažinom su žen
vo pąstanavijimo negalėjo per tu pono Milskio, yra juom Jo
Buy U.S.Savings Bonds
mainyt. Su keiksmu iszejo Ka nas Krinskas, tasai vargingas
REGULARLY
rolius isz pakajaus tėvo o nusi studentas kuri Karelus Audek •
davė pas motina. Motina ji laitis suszelpe kitados ir iszige!
linksmino ir prispirinejo idant bėjo nuo bado.
sau pajieszkotu kokio užsiėmi
mo o jeigu po kokiam laikui Pabaigęs savo mokslą inžensųgryžtu pasitaisęs ir doresnių ge in fabriką pono Milskio.
žmogum tai gal tėvas atsileis Džiaugėsi jog- rado užtikrinta
būvi ir iszsigel'bejima nuo ba
ir duosis persipraszyt.
Asz ne noriu jo atleidimo. do. Bet akis pono Milskio ati
Tėvas nori isz manes padaryt dengė jame naudingumą ir tinlatira, tai tegul iszsipildo jo ve- kuma jo darbuosia, jog pradė
jo ji kas metas pakelti net
linimas!
— Sunau! Ka kalbi? Persi- augszcziau. Viena karta kada
Ask where you BANK i
gandus paszauke motina. Buk Jonas pataisė ir pagerino ko
* -u
izsmanum ir pamanstyk apie kia tenais klaida padalyta per
Pirkie U. S. Bonus Sziandienl
mane, kuri nuolatos tau vėlino vyriausia mekanika, iszradime
gerai, da asz nenustojau būti svarbios maszinos, likos už tai
pakeltas ant didesnio dinsto.
tavo motina.
Vietoje atsakyt, paėmė moti Visaip iszbandinejo Milskis
nos ranka, prispaudė prie lupu jauna mekanika ir nuolatos pakelinejo ji augsztyn.
mierije atsisveikinimo.
— Sveikinu jus! Isztare ir Ponas Milskis turėjo duktenorėjo' iszeiti.
re, vienturte, už kuria šzirdis
Nelaiminga motina mėtėsi Jono pradėjo greieziau plakt,
ant jo kaklo su verksmu.
bet ne be josios žinios.
— Pasitaisyk! Bukie vela
geru, pa'bažnu ir darbszum Karta atėjo Jonas pas Milski ir nedrystaneziai paprasze
žmogum.
Karolius užpykęs žiurėjo in josios rankos ir -szirdies. Isz
pradžios Milskis rnanstijo jog
žeme.
*
*
— Ar tai dabar turiu tai pa inžinierius staigai papaiko, jog :
arba
pradžia
į
daryt? Atsake su kartumu, da per augsztąi paszoko. Vietoje
SKAITYMO f
bar, kada tėvas mane antru atsakymo Jonas padavė Mrl- Į
•
kartu iszgujo isz namu? Ne, skiui popieras ir planus svar- :i
...ir...
<< J:
bio
iszradiin#
ir
nuėjo
namo.
prie to jau ne turiu akvatos.
! RASZYMO f
Tame motina rados inkvepta Ta pati v.^fara atsibuvo namie *
___
*
per dangų minyte nuėmė nuo Milskir oarnis ir karsztos kal
savo kaklo lenciugeli ant ku bos tarp tėvo ir dukters, nes į 64 pus., Did. 5x7col.|
riuo kabojo medalikas Szv. pana Viktorija, staežiai pasakė
Dabar_____
Po 25c. »*
Szirdies ir užkabino ant jo kak tėvui jog iszeis u'ž pono Jono i
*
arba
už
nieko.
Milskis
geide
lo tardama:
|
"SAULIO
į
del savo dukters turtingesnio
— Neturiu kitokio budo iszžento, o kad iszradimas jauno ★ MAHANOY CITY, PA. J
gelbejimo tavęs kaip paduoti
inžinieriaus buvo labai svarbus
tave po apgloba tojo medaliko,
ir dideles verties, ant galo szirtegul jis tave sergsti nuo viso
dingas tėvelis permaine savo L. TRASKAUSKAS
blogo, o asz ne nustosiu melstis
____ nuomone apie Joną.
u'ž tave. Prižadėk man jog ne
LIETUVIS Z KAS
paliausi nesziot szita medalika Taip tai vargingas Jonas
GRABORIUS
Krinskas pasiliko žentu turtin Laidoja Kunus Numirėliu.
niekad.
Karolius susigraudinęs la go Milskio ir pus-locnininkas Pasamdo Automobilius Del
bai, prižadėjo jog medalika vis fabriko, o ateityje vienatiniu' Laidotuvių, Kriksztiniu,
neszios, po tam isztruko isz mo- į inpedu milžiniszko turto po
Vestuvių Ir Kitokiams
tiniszko glėbio, iszbego ant smertei jo uoszvio.
::
Reikalams
ulyczios.
Po medeliu kur gulėjo viso 535 WEST CENTRE STREET
* - *
*
kiu dovanu, sėdėjo ponas Mils
Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA.
Nuo to laiko vela praslinko kis su paczia, o taipgi, ir ponas

*

*

*

.

