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Dvideszimts-septyniu Juodu
kas užsispyrė ir nenorėjo dirb
R
MAHANOY CITY, PA, LIEPOS, UTARNINKAS 22, 1947 (JULY, TUESDAY 22, 1947)
pį
v.įl. b^ui, ĘJiu,r .■«
ti ant vieszkelio. Kai jie buvo
parvesti in kalėjimą, jie visi
ant sykio pradėjo bėgti ir keti
no perlipti per siena. Sargai
pradėjo in juos szaudyti ir asztuoni Juodukai krito mirtinai
sužeisti.
Vienas isz kaliniu, kuris
stengėsi pabėgti bet iszliko gy
vas sako kad kalėjimo virsai
ninkas
w r buvo
¥ . •girtas ir norėjo
“mane užmuszti.”
Beveik visi kaliniai sako kad
jie nori isz szito kalėjimo pasiWORCESTER, MASS. — | Worcesteryje; 1926 metuose ji
liuosuoti, vienaip ar kitaip, ar
Dvieju Lietuvos valdininkui iszvažiavo
‘---- “— in Lietuva
— 1kaipo
—2—
pabėgti ar pražūti.
žmonos yra dabar laikomos ne darbininke del Amerikos Laivu
Georgia valstijos kalėjimai
laisvėje Sibirijoje. Ju giminesi kompanijos.
kitu apylinkes valstijų
kalė
. — Vais
ežia Amerikoje kreipiasi inL Leitenantas Gubernatorius ir BRUNSWICK,
jimai
yra
visai
Amerikai
tikra
Amerikos valdžia, bet iki sziol Arthur W. Coolidge pirmu- tijos Augsztasis Te inas pilnai
sarmata! Tuose kalėjimuose,
nieko gero isz to nematyti.
cziausiai pasakė ir paskelbė iszteisino kalėjimo rszininka,
prasikaltėliai
kaip
is kitus
G. Worthy yra
ir laikomi
Buvusio Lietuvos Premiero1 kad randasi Siberijoje motina H.
tikri
vergai
ir
jie
turi
dirbti
nuszove
Valdemaro Czarneckio žmona, su penkiais vaikais, kuri pa sargus kurie ant sm
asztuonis
kalinius
turie
sten
55 metu amžiaus, pateko in So reina isz Worcesterio miesto.
vietu rankas kai jie užpuolė Jis tuo laiku sake kad jis ne- gėsi pabėgti isz kalėjimo ana
Lietuva.
drysta tos moteriszkes varda asnvaite. Teismas sako kad ka
Lietuvos Mokslo Ministerio iszduoti, nes bijosi kad Sovie lėjimo virszininkas su savo sar
Kairukszczio žmona, kuri pirmi tai ant to kerszto ja nenukan gais vien tik savo pareiga at
liko.
isztekejimo buvo Ona Migaus- kintu su visais savo vaikais.
kaite isz Worcester, Mass.,
“Senatorius Saltonstall isz
taipgi buvo suimta ir dabar yra Massachusetts, kreipėsi per
Sovietu nelaisvoje.
Amerikos Ambasada in Sovie
Abi moterys palaike savo tus kad jie iszduotu tai moteAmerikos pilietybes teises po riszkei pasporta. Bet Sovietai
ženystvos ir dabar yra pilnos nesutiko! Amerikos valdžia net
Amerikos pilietes.
kokius keturius sykius kreipė
Ponia Czerneckiene užrasze, si gražumu in Sovietu valdžia
NEW YORK. — Amerikos atstovai ir
užregistravo visus penkis savo kad tos moterys ir tie vaikai
vaikus kaipo Amerikos pilie- butu paleisti, bet nieko isz to
dipliomatai Suvienytu Tautu Sanjungoje jau
czius 1938 metuose. Josios se neiszejo. ’ ’
visai .vieszai pranaszaiiia ir sako kadszi
suo, Ponia Mae Aldrich ant tai Jeigu musu raudonskuriai
liudija ir prisiekia.
vis ir dabar nori ka gero pasa
rudeni “Rusija pasitrauks isz Sanjungos.”
Ponia Philip Breen, isz Wor kyti ir apginti ir iszteisinti Ko
cester, Kairuksztienes sesuo, munistus ir Sovietus, tegu jie
Kai Rusija pasitrauks isz tos Sanjungos,
sako, kad ji nieko negirdejo isz szita pasiskaito ir iszaiszkina
savo sesers jau nuo 1940 metu. kaip svetimas krasztas gali isztada jau mes isz tikro turėsime dvi galingas ir
Keli menesiai atgal viena drysti sulaikyti kito kraszto piviena kitai prieszingas tarptautines partijas.
moteriszke, kurios vardo da ne lieczius.
valia skelbti, parasze laiszka Worcesterio ir apylinkes
Tada visos mažesnes tautos ir valstijos turės
isz Francuzijos ir pasakė kad žmones jau turi sudeje gana pi
Kairuksztiene yra belaisve Si nigu del visu ‘tu belaisviu pasaiszkiai pasisakyti ar jos stoja su Rusija ar su
berijoje, su savo penkiolikes portu, szipkorcziu ir keliones
Amerika. Tada pradės visi krasztai statytis
metu dukrele.
kasztu, bet visa tai ant nieko,
Ponia Kairuksztiene gyveno nes Sovietai savo varo ir gana!
(Tasa Ant 4 Puslapio)
savo armijas prie savo rubežiu ir pabrėžti aisz
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Prancūzai Bijosi Vokietijos
Isz Amerikos Lietuvos Premiero
8
Rusija
Pasitrauks
Szeimyna Sibirijoje Kalinius;
Kongresas
Isz Suvien. Tautu
Paskiria
Sanjungos
$1,353,024,Amerikos
Lietuviai
Rusijos
900 Pageltai
WASHINGTON, D. C. —
Lenkija ir Vengrija nei cento
szitos pagelbos negaus, už tai,
kad tiedu krasztai per daug
prie Sovietu priklauso.
Kongresas nubalsavo paskir
ti 1,353,024,900 doleriu Euro
pai del paszelpos ir kariszkos
pagelbos apsiginti nuo prieszu.
Kongresas nustatė kad vien tik
tie krasztai gali tikėtis pagel
bos, kurie turi demokratiszkas
ir laisvas valdžias. Už tai nei
Vengrija nei Lenkija negali ti
kėtis tos pagelbos.
Kongresmonas Charles A.
Eaton, pirmininkas Kongreso
Užsienio Reikalu Komisijos,
praszo ir pataria kad dabar
reikia pasiunsti komisija in
Europa, prižiūrėti kad viskas
tenai butu tvarkoje ir kad mu
su pinigai butu gerai ir teisin
gai suvartuoti.
Kongresmonas Eaton sako
kad mes, “jau labai arti tikro
susikirtimo, ne su žodžiais ar
su mitingais, bet stacziai su kariszkais ginklais priesz Sovietus Graikijoje.” Jis toliau sako
kad “Trumano nusistatymas ir
Sekretoriaus Marshallo nusta
tyta tvarka priverezia Sovie
tus dabar, be jokio veidmainiszkumo pasirodyti kaip tik
ri prieszai Amerikos. Dabar
jau viskas paaiszkejo: Mes da(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nelaisvėje; Bilijonu Doleriu
Reikia Del Pagelbos Kitiems
Krasztams, Lenkija Ir Vengrija
Pagelbos Negaus; Burmos
Ministerial Nužudyti

Kelione In Liurdo Szventove

kiai kas draugas ir kas prieszas.
Amerikos atstovai in szita Sanjunga nori
kad sanjunga butu stipresne ir kad ji turėtu jiegos ir galybes, ir kad Sanjunga butu kas dau
giau negu tik kokiu bobų susirinkimas. Iki

Svarbus Praneszimas
Skaitytojams “Saules”

sziol Rusija ta Sanjunga laiko bejiege, nes Ru

Mes mėgstame teisingysta ir
geidžiame, kad ir visi teisingyste laikytųsi. Todėl, tankiai
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokesties, nes ilgai negalime laukti.
Juk del visu yra tas žinoma,
kad darbas pabrango, popiera
ir kiti intaisymai, nes uždyka
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti
skaitytojai ir nuoszirdžiai dekavojame visiems už platinima
“Saules,” lai visus Dievas už
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai
ir sesutes jusu laikraszti, o mes
už tai busime jumis szirdingai
dėkingi. — “Saules” Redyste.

prakalbomis ir savo protestais.

sija ant nieko nesutinka ir laika gaiszina savo
Rusija dabar vis laikosi prie tos Sanjungos,
nes ji nori gauti kiek tik ji gali aliejaus isz Ame
rikos. Amerika negali Rusijai uždrausti, nes
jeigu ji Rusijai neparduos aliejaus ji turi'ir vi

soms kitoms tautoms sustabdyti. Jeigu Ame

Kunigas James R. Cox
isz Pittsburgh, Pa., sudarė
visa grupe žmonių, kurie ke
liauja in Liurdo Szventas
vietas. Jie su eroplanu per
skrido mares ir keliauja in
Liurdo szventove, Szvento
Agnieszkos miestelyje Pran
cūzijoje.

Su szitais keleiviais va
žiuoja, dvylikos metu Sally
Ann O’Leary, kuri nuo gimi
mo yra luosza, ir kuri tikisi
susilaukti stebuklo ir būti
iszgydyta toje szventoje vie
toje.
Nuo karo pasibaigimo,

tukstaneziai žmonių keliau
ja in szitas szventas vietas
jieszkodami sveikatos ir no
rėdami tenai pasimelsti.
Szitoje keleiviu partijoje
randasi daug Pittsburgh
miesto biznierių ir profesijonalu.

rika kitoms tautoms parduotu aliejaus ir Rusi
jai sustabdytu, tai tuomi ji pareiksztu preky
bini kara priesz Rusija. Amerika nenori to da
bar daryti. “Bet dabar iszrodo kad neuž

ilgo Amerika toki kara paskelbs priesz Rusi
ja, ypacz jeigu. Rusija pasitrauktu isz tos
Sanjungos.”

Francuzai
Nesutinka

Atstatydinti
Vokiecziu
Fabrikus
WASHINGTON, D. C. —
Francuzijos
Ambasadorius,
Henri Bonnet pareiszke kad jo
krasztas nesutinka su Ameri
kos Sekretoriaus Marshallo nu
sistatymu atstatydinti Vokie
cziu fabrikus ir pramone. Jis
sako kad Prancūzai su tuo neali sutikti, nes eigų Vokiecziai
dabar greieziau atsistatjydins
savo fabrikus negu kiti Euro
pos krasztai, tai Prancūzams
vėl bus pavojus isz Vokiecziu.
kaip buvo per pirma ir antra
pasaulini kara.
Francuzijos Ambasadorius
sako kad Amerikos ir Anglijos
pastangos atgaivinti Vokieti
jos pramone ir Vokiecziu fab
rikus gali sudaryti baisu pavo
ju Prancūzams.
Jis taipgi padare pastaba,
kad jeigu Prancūzai nesutiks
su Anglija ir su Amerika, tai
visa ta konferencija Prancūzi
joje gali pakrikti ir suirti.
Prancūzai nieko nesako ir
nesakys jeigu Vokiecziai dau
giau anglių iszsikas, bet kai jie
rengiasi atstatydinti visus sa
vo plieno ir geležies fabrikus,
tai jau Prancūzai mato sau pa
voju.
;
Amerika su Anglija sako
kad Vokiecziu plieno fabrikai
bus taip prižiūrami kad jiems
nebus valia gaminti kariszkus
ginklus. Bet Prancūzai tokiai
priežiūrai nepasitiki, ir sako
kad plienas visados buvo ir bus,
kariszkas ginklas.
Amerikos
Po-Sekretorius
Dean Acheson sako kad visą
(Tasa Ant 4 Puslapio) j

“SAULĖ ”

—
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jaus insirasze in szitu mainie
bpvor investi dau TAKSOS PASILIKS L'*“'.“* pasiaisžKongresas Vėl Svars tigeliskirtumą
valstija, tik New Yorkas,
riu linija ir už dvieju trumpu
kiną kad ta taksoms sumažinti
New Jersey, Massachusetts ir
metu tapo tos mainieriu unijos
tys Demokratija
Byla yra neteisinga” ir nuneseniai
Connecticut
pravedė
Į
Senatas
Pritaria
Tnb
I
skriaudžia darbininkus ir biedprezidentu.
instatymus. PaDabar, Komunistu partija
Washington, 47c.— pasekmingus
i
manui Negalima
gbl
Senatorius
Chavez isz New
®
. šiai butu sumažintos taksos baBenjamin Chilman, devynio Amerikoje valdo ta Mine, Mill Szioje szalyje netik kalbama ‘
Mexico,
rėmėjas
naujo
byliaus,
;
&
Smelter
mainieriu
unija,
da

sas
Sumažinti.
Europai
goeziains ir kompanijoms.
likos metu studentas pasiranapie Demokratija, bet stengiasujungtas
veiksnias
reikalin

davojo penkis kambarius už bar jie gali iszszaukti straikas ma ja invykdinti. Sziuom me
apsaugoti valstijas kurios Pagelba Daug Kasz150 doleriu ant menesio. Ant kurios suparalyžiuotu visa tu Kongrese investas Bilius in- gas
'
naši ir riejasi; mes matome kad
rytojaus jis laikraszcziuose pa Amerikos prąmone, bizni! Ma- steigtu pastovia federate tei turi legislacija, instatymdatuoja
vyste
sutarimo;
nuo
neteisin

tyli,
Komunistai
nėra
koki
nėra jokios vilties kad sziais ar
garsino kad jis tuos kambarius
singu darbo praktiku komisija.
gos konkurencijo valstijų ku WASHINGTON, D. C. — j kitais metais mums taksos bus
nuo saves dabar iszrandavuoja. mulkiai, ir matyti kad jie neKaro
metu
“
Fair
Employ

rios neturi tokiu instatymu.
<
snaudžia.
Jis nuo randauninku, kurie tu
Jau antra syki in viena menesiį sumažintos. Gal greicziau mes
ment
Practices
Committee
”
Federate akcija reikalinga to
kambariu labai norėjo, isz
Republikonams nepasiseke su daugiau mokėsime, kaip dabar
stenge
sulaikyti
arba
suma

dėl,
kad
stambus
darbdaviai
ir
Ne
visi
anglies
mainieriai
anksto iszkolektavo 6,500 dole
mažinti žmonėms ttaksas
____ del
— m°kame del visokiu Valstijos
žinti
diskriminacija,
arba
skir

amatu
unijos
turi
insteigas
ar

dabar
džiaugiasi
kad
jiems
al

riu ir kiekvienam davė palszysziu ar del ateinaneziu metu. |taksu!
tumą
daryti.
Karo
metu
FEPC
ba
lokalus
visose
szalies
daly

gos
buvo
$1.25
pakeltos.
Jie
ge

va rakta ir pasakė kad ant tos
Kai Byla buvo investa suma-1
ir tos dienos jis gali jau insi- rai žino kad daug mažu kasyk buvo prezidento insakymu in- se. Galutinai, sako Senatorius žinti taksas, Prezidentas TruJUOKAI
kraustyti. Asztuoni randaunin- lų negales tiek mainieriaifts steigta 1943 m. “Pilnu insitiki- Chavez, sujuntiniai darbinin manas ja atmete, ir dabar Kon
nimu, kad demokratinis gyve kai gali būti apsaugoti tik sukai atsikraustė nuo paežiu sy mokėti ir turės užsidaryti. O
gresas Prezidentui pritarė.
nimo būdas tautoje gali būti juntais instatymais.
Nulindęs
kiu in tuos paežius kambarius, mainieriams gėriau už mažiau
Nežinia ar Republikonai trepasekmingai
apsaugotas
tik
su
dirbti,
negu
visai
be
darbo
būti.
o policija ta studentėli, biznie
Svarbiausias darodymas už czia karta stengsis tokia Byla:
pagelba visu savo žmonių.”
Raulas — Ko tu taip nulin
rių nukrauste in kalėjimą.
byliu
randasi jo pareiszkime investi. Republikonams labai:
Yugoslavijos diktatorius Ko Szi laikiau agentūra bu vo susi apie savo nusistatymą. “Skir svarbu dabar investi kokia' dęs?
rūpinusi tik skirtumą daryti
Amerikos dipliomatai dabar munistas Tito rengia konferen
Juozas — Ko-gi nebusiu
karo iszdirbystose. Karui bai tumą darbuose priesz tinkamai nors Byla del taksu sumažini-i
seka visas žinias isz Kreminio. cija visu Tautu Balkanuose.
nulindęs!
Mano szuo, kuri
gus, be leszu, organizacijos asmenis yra priešzingas Ame mo, kad per rinkimus jie galė
Komunistai
isz
Macedonijos
Jie sako kad nei Stalinas nei
asz taip mylėjau, vakar pa
darbas buvo susiaurinta,s. Pra rikos laisves ir lygybes progų tu visiems girtis kad jie vi
Kremlinas dabar negali nuty dalyvaus szitoje konferencijo
bėgo su mano paczia!
eitais metais ji pranesze, kad budu, ir nesutinka su Konstitu siems žmonėms pinigu sutaupilėti, kai Rusija buvo taip in je: Kai Macedonijos Komunis
cija.
”
no.
diskriminacija arba skirtumą
szali pastumta Paryžiuje, ir tai dalyvaus toje konferenci
daryti, priesz . Negrus, MeksiIves-Fulton bylius pasiūly Prezidentas Trumanas sako
Butu Beda
Molotovui buvo pasakyta kadi joje, tai tame mieste iszkils
kad,
“
dabar
ne
laikas
taksas
; kieezius-Amerikieczius, Žydus tas kaipo “kompromiso žygis,
Amerika, Anglija ir Prancūzi sukilimai it susikirtimai. Tada
darbininkus ir veteranus buvo szis pamaino parupinimus pir mažinti, ir kad ta Byla yra pa
Girtas laikydamasis už te
ja. gali be Rusijps apsieiti. Sta Amerika atsidurs labai nemavojinga, nepraktiszka, ir netei legrafinio stulpo, kalba:
atnaujinta
taikos
metu.
Agen

mesnių
byliu
apie
ta
pati
daly

linas nepratęs būti kitu stum ■ lonioj, vietoj, nes Macedonijos
tūra baigėsi savo dienas Birže ką.” Jis dabar komiteto svars singa daugumai žmonių.”
— Taip, taip, iszrado te
domas. Už tai, dabar musu dip miestas tada 'bus po Amerikos
Kongresmonas
Harold
Knut

lio
(June)
30
d.
1946
m.
tomas.
Kada
bus
pasiustas
Bu

legrafą, po tam telegrafa be
liomatai seka visas žinias ir : priežiūra.
tui ir Senatui del balsavimo ti son, kuris yra keliu komisijų dratu. Bet, ka asz vargszas
Maždaug
pietiniu
valstija
Taukia pamatyti kaip ir ka Sta
Net ir tie miestai kurie isz pasiprieszinimu, byliai insteig- kima, kad bus pravestas. — C. pirmininkas ir kuris szita at daryczia, jeigu iszrastu tele
linas dabar darys.
mesta Byla buvo sudaręs ir in- grafa be stulpu!
mainieriu pragyvena ‘ ‘ jau ima ti pastovia FEPC žuvo 78-tame
neszes sako kad dabar visas
insileisti kompanijas kurios ir 79-tame Kongrese.
Pamokinimai
Amerikos dipliomatai gra
taksu sumažinimo klausimas,
pristato gaso del szilumos.” Bylius dabartiniame Kon
žiai tariasi ir maloniai sznekaTaip Yra
bus piliecziu rankose per rinki
Reiszkia, net ir mainieriu mies grese yrą Ives-Fulton Bylius. — Tasai iszmintingu
si su Rusijos atstovais, bet
yra, mus, nes žmones dabar žino ku
Senatoriaus Ivės isz New YorAmerikos armija ir laivynas tai jau ima isz mainieriu dar
katras žino ka kalbėt pridera. ri partija nori pinigus aikvoti
Advokatas in pacrM —
ko ir Atstovu Buto nario Ful
bus atimti.
nemiega ir per daug nepasitiki
Asz
nežinau, ka tu manstini,
ton isž Pennsylvanijos pasiū — Bukie drąsus ir nesibi ir kuri nori taupinti.
ant. tokiu derybų ar pasisznetu to vaiko niekad nuo pikto
Unijų advokatai dabar pata lytas praeita Kovo (Mar.) me jok nevidonu, jeigu da turi lai Prezidentas ir kiti Demokra
kejimu. Amerikos keturi katai sako kad dabar visur reikia negini, ir kada noriu muszti,
ria uniju vadams kaip, galima nesi. Abieju politiniu partijų ko prasiszalyt nuo ju.
riszki laivai dabar tupi Adriabaisiai daug pinigu ir už tai tai tu gini ji!
iszsisukti ir aplenkti tuos Nau nariai, ir daug tautiniu organi
tikos vandenyse. Visi jie grei
Pati — Asz mat nuo tavęs
negalima nei kalbėti apie tak
jus Instatymus priesz darbi zacijų tikybiniu, apszvietos,
tai galėtu pribūti, jeigu Yugoiszmokau,
juk ir tu didžiau■
Maldų Vainikėlis
su sumažinimą. Jie sako kad
profesijonalu, darbo ir vetera
ninku unijas: Jiems pataria:
slayijos ar Rusijos armijos ar
dabar bilijonu doleriu reikia ■ sius1 prasižengėlius gini!
Nepasiraszyti ant kontrakto nu remia vyliu.
:: Knygele ::
eroplaiiai užsimanytu ka pra
del pagelbos ir paszelpos ki
kuris uždraudžia straikuoti.
Pagryžta pasekmingo New
Knygele, Dabar $1.00
dėti Sziaurineje Graikijos da
tiems krasztams ir del visokiu
Pa'briežti kad unija neatsa- York valstijos instatymo budu
Aniuolas
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
lyje ar Trieste mieste.
kitokiu reikalu.
kominga jeigu darbininkai pa Ives-Fulton Bylius sako, kad Puslapiu; Juodi Apdarai;
Demokratams taipgi nebutu
tys nenori dirbti.
pasamdymas žmogaus darbui
Jonas — Toji Onute tai
Aiszkus drukas; smagi
Kartais gauname laiszkus
gerai sumažinti taksas priesz'
Didėlėms unijoms nepatarti nepaisant rases, tikybos, spal
tikras aniuolas, gaila kad ne
isz savo skaitytoju, kurie sako na sudaryti kontraktus. Tik
rinkimus, nes tada jie turėtu'
Rodykle:
vos ir tautines kilmes yra “Ci
kad mes jau per daug zaunyja- reikia nustatyti šaulygaš ir šudaug savo draugu isz sziltu! turi turto!
vile teise visu Suv. Valstijų Bažnytinii metu padalinime*.
Petras — Ko tu nori? Juk
me apie Komunistus ir in viską sitarimus ir be jokio raszto su
Patnikai.
vietų, geru darbu atstatyti. O
žmonių.” Bet bylius neinima Kalendorius.
'žiūrime per raudonus akulid- tikti dirbti.
taip jie nedrysta daryti priesz nuo aniuolo negali reikalaut
“visus žmones.” Draudžia Maldos Rytmetineu.
rius. Be't jeigu mes daug raszoPrezidento rinkimus.
pinigu!
Niekados nepasiraszyti ir skirtumą kaslink pasamdymo; Vieszpaties malda.
♦
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
me apie Komunistus tai reisz niekados neprisiekti kad unijo
atleidimo ir darbo sanlygu Apasztalu Sudėjimas.
kia, kad jie daug ir daro, daug se nesiranda Komunistu. Gali 1 darbdaviams
kurie- samdo 50 Deszimtis Dievo prisakymu.
Slonius Pamirszo
ir dirba!
didžiausi meiles prisakymai.
ma tai žodžiu pasakyti, bet ne arba daugiau žmonių, kurie Du
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles
Nei vienas isz musu skaityto rasztu.
darbas lieczia tarpvalstybine Gailesczio.
Maldos vakarines.
ju negali jau in szita straips Tie uniju advokatai daro arba svetima susineszima.
Giesme ant pradžios Misziu.
neli ramiai žiūrėti ir sakyti kaip tas Žydelis dare, kai jis
Draudžia darbo unija skirtu Misziu Maldos.
kad mes' visai už dyka Komu padare pastaba: “Ui! Instaty- mą daryti priesz, bet kuri at Psalme 45.
Szventas Dieve.
nistus nagan imame.
mas tai yra didis ponas! Kam skiria nari, arba sumažinti na Giesme
Miszparu Maldos.
Sztai truputis žinelių apie man tokiam ponui priėszintis. ryste kad tas sumažintu jo Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
tuos draugus Komunistus, ku Jam geriau ir man saugiau jei darbo progų, kada tokia unija Maldos
priesz pat Iszpažinti.
rie palaiko geriausia ir gra gu asz su juo apsilenksiu ir jo turi 50 arba daugiau nariu, Imdamas nuo kunigo iszriszima.
visai nėbaderiuosiu1 ’ ’
'kurie dirba darbdaviams insta Malda po Iszpažinties.
žiausia vienybe:
Litanija apie visus szventus.
tymu padengtais. Nelieczia Prisitaisymas prie Szv. Komunijos
Isz Komunistu Centro, New
Mes keli menesiai atgal sten- valstijų ir miestu agentūras, Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Y.ork mieste iszejo visiems Ko
gemies paaiszkinti kiek pinigo bet fedeles. Nelieczia ne-pel- Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus
Malda prie Panos Szvencziausios.
munistams insakymas užka
yra “bilijonas doleriu.” Da ningas tikybines, labdaringas, Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo
riauti ir paimti in savo rankas
bar kitas mokslinezius mums sociales arba apsvietos organi Artindamasi prie Szv. Stalo.
mainieriu unija geležies kasyk
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka
szitaip paaiszkino: Jeigu žmo zacijas.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar
lose, kurios vadinasi Mine, Mill
gus uždirbtu doleri ant valan
be kalbėk.
and Smeltets.
Bylius insteigtu tautine ko Malda Szv. Ignaco.
dos, dirbtu 40 valandų per sansu visuotiniais atlaidais.
Czia dirba apie 90,000 mai vaite, jis turėtu dirbti 500,000 misija, prezidento paskirta ir Malda
Malda prie Szv. Sakramento po
nieriu. Bet tas skaiezius ne metu kad bilijoną doleriu užsi Senato užgirta. Ji administruo
Komunijos.
tu
instatyma
ir
prižiuretu
jo
Garbinimas
Szv. Sakramento
svarbus. Kas laibai svarbu tai dirbtu. Ir ežia visai jis‘ nieko
Malda Szv. Tamosziaua.
iszpildijima.
Komisija
atsar

kad szitie mainieriai iszkasa nesako apie taksas.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
giai ir pilnai isztyrinetu visus Malda prie Panos Szvencziausios.
isz žemes geleži.
Visos algos kurios buvo vi skirtumo skundus priesz darb Malda Szv. Bernardo prie Szv.
Aiszkus dalykas, kas valdo siems minksztos anglies maiPanos Marijos.
davį arba priesz unija. Jeigu Ranžanczius prie Szv. Marijos
Paprastai sakoma kad
geležies iszkasima, tas valdo nieriams iszmoketos per 1942
rydavo. Jis inkiszdavo savo
komisija rastu prasižengimą,
kalbamas.
slonius
niekados
nieko
nevisus plieno fabrikus, automo metus nesudare bilijono dole
galva in to slonio burna pa
prie Szv. Panos Marijos.
ji stengtu nesulygtai pataisy Litanija
Litanija prie Szv. Antano isz
pamirszta. Daug yra pasakų
biliu fabrikus, traukiniu fabri riu.
rodyti kaip jis ji iszmokino.
ti. Ji užtvirtina insteigti vals
Padvos.
apie
slėnius
kaip
jie
už
keliu
kus.: žodžiu tas valdo viša Ame Visi darbininkai, dirbdami
Bet per kara tas mokytojas
tijų, vietiniu ir rajoniniu pata Malda prie Szv. Antano.
desietku metu kam nors at- . buvo vaiske. Dabar kai jis
rikos pramone ir bizni. Dabar per visus metus St. Louis, Los
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
riamu ir sutaikymo tarybų. Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo
kerszina, atsilygina ar kam
tos vadeles y ta Komunistu ran Angeles, Baltimore, Buffalo,
tas paczias sztukas norėjo
Jeigu nesulygtai budai nebus Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
ka
gero
padaro.
Bet
szitas
kose.
Cincinnati ir San Francisco pasekmingi, Komisija galėtu
Per Procesija.
iszkriesti ir inkiszo savo gal
Giesme ant Procesijų.
slonius
pamirszo
savo
mo

miestuose
neuždirbo
bilijono
Ponas Maurice Travis buvo
va in to slonio burna, slonius
pavesti reikalą sujuntui teis Giesme Laba Nakt.
kytoja. Sloniu mokytojas
Ministranturas.
pravarytas isz “CIO” unijos doleriu.
mui.
užsicziaupe ir tam nabagui
Ivor Rosarie per ilgus metus
1943 metuose už tai, kad jis sa O musu Kongresas ir Sena
Valstijos tiki, kad jos gali
lavindavo ir mokindavo slo mokytojui buvo gana strioko
Saule, Mahanoy City, Pa.
vo Komunistiszkus darbus te-; tas tuos bilijonus praszvilpia,
pakol jis savo galva iszsipaczios iszriszti savo skirtumo
nius. Jis priesz kara su szitu
nai dirbo. Bet, ponas Travis kaip mes doleriuka!
sloniu visokiu szposu iszdatrauke.
dalykas. Nors 'byliai sunaikin- SKAITYKITE “SAULE”
neilgai buvo 'be darbo. Jis tuo-

Kas Girdėt

K ,

Susimildami, jeigu isžkeliaunate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes
be to, negalime jum siuntinėti
laikraszczio in nauja vieta.
Daugelis praszo idant permai
nyt adrėsa, prisiunėzia savo
Varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszvažiavo. Tokiu laiszku sziandien
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos
jieszkoti po visas knygas isz
kur musu skaitytojas raszo
laiszka ir kur seniau gyveno.
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir greicziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus
nerugokite, jog laikraszczio neaplaikote. ‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste
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į 64 pus., Did. 5x7col
★
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* MAHANOY CITY, PA. *

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
pasaka); Užliekos isz Senovės
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^
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

Everybody knows it pays to buy
U. S. Bonds. But not everybody
knows how much it pays. By invest
ing as small a sum as §2.50 a week
in U. S. Bonds, your savings will be
$1,440.84 in ten years. Take savings,
of $3.75 a week; by 1957, you will
have $2,163.45. There are two easy
ways to save automatically. Have a
regular amount of money set aside
from your pay each week for bonds
through the Payroll Savings Plan.
Or, if you’re not on a payroll, but
you do have a checking account,
you can have your bank automatic
ally charge your account for the
purchase price of a bond each
month,
U. S. Treasury.Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandienį

«‘ S A U L K ” MAHANOY CITY, PA.
I Prabėgo menesiai, prabėgo pasakyk kaip galeeziau netei- vilkiiję/su skranda, szandomas simindami sauu aant to sem’tTO^'šžb szauksžtu, kaz-ka pilia.
1 metai. In szeszta meta po tuom singyste pataisyt, kaip nusidė ir bailintas per žmonis ant sa kuris numirė Tomske ar Tobol • Pirkion ineina tėvelis neszinas karbu. Niekad jam nestin
j ka jau buvau vaiske ir buvau jimą iszleszuot, kuris mano du- les sude. Isz tu katrie jam ta ske, ar kur ten kitur sviete.
ga darbo prie savu namu. Len
----- G ALA S---- | pargryžes ant urlopo namo, at- szia sunkina? Ar man Dievas da piktafavo daugelis buvo
kia karklini lankeli, drožia
J bėga viena ryta pas mus kuni dovanos ? Jau pradėjo jo pajie- bažnyežioje ir verke dabar at
kliugeles.
gas klebonas, labai nuilsės. Vos gos mažyt, vos spėjau iszklau— “Kur Mortyte? Ar užvė
mus isztclo sode pamate pa syt ji iszpažintes ir iszriszt, —
rė
i
žasu gardo dureles?”
numirė.
(Tasa)
ponui isz Ivanuvkos, už tai, jog mate paszauke:
— “Viską sutvarkiau, tetuSu kunigu nuvažiavom kuo
— Klausykite, klausykite!
Prezidentas trumpai surasze tasai praeita meta davė in kaili — Jau žinome, atsake tėvas, greieziausia pas giibernatori.
szi. ”■ ;; u'ii : , j. r K
pripažinimus liudintoju, pas jam. Tai kalbėjo lyg susimai- maluninkas užsimusze, nupul- Iszsiunte laiszkus m Si'berija.1
— “yiska! Tai gerai.”
• •
•
* i
---------------kui sudžiai iszejo ant rodos. Ne szes. Kada sudžiai pradėjo jam damas nuo kopecziu, buvo tai Menesiai
F
—
“Da reikėtų amineszti
praėjo ant raszymo.> T,.,,r,r.r TTT . .
.. v. .
ITRSZULIU kaimynas vestu- tai: kad tik sudrožus. L
trukus sugryžo, o prezidentas tai spreczyt, paklausė ju, ar ne niekai žmogus.
rytui inkuras.” Ji iszbego. SuNe žinojo gerai katroje dalyje i U
1 ,.
rado Ivanuvkoje molinio puo
Palieka žąseles, aplenkia ir
c,..
,
,
.
.
.
ves
kelia.
apgarsino: Kalta!
gryžusi prieina prie tėvelio ir
Ambraziejus
du su ženklu tokio ir tokio fab — Bet nežinote apie tai, kal Siberijos .dede
,
,
. . , .
Nuo pūsdiemu graudžiai bėga atkelti vartelių. Sunkus tyliai paklausia:
Akulina, -iszgirdus tai, su
randasi.
.
Ant
galo
atėjo
laisz-l
.
,
,
T
riko; tasai puodas prigulėjo bėjo toli aus kunigas, ka iszpa
verkia armonikos balsai. Nuo jie: Vos-ne-vos atgirgždina, at
drėbėjo isztrauke rankas isz
prie jo tavoru, pirko ji priesz žino priesz smerti. Kada mane kas nuo gubernatoriaus Siberi- pusdieniu trypia inkaite ber- stumia. Jau baigia visas pulke — “Ar galėsiu eit in vestusavo vaikeliu ir paszauke žiu....
..
ves?”
tai mieste, jog gali visi pertik pas ji paszauke tarė: Teve, es jo kurioje taip raszo:
nai ir sukasi margom prijuos- lis sutapenti. Tik cziuksz..sz ir
redama ant kryžiaus:
Staiga ineina pamote ir atsi—
Ar
jus
tai
manstinate,
jog
',
,
,|UC
UU
lUCUWLWai®,
.JM
į,
rini pas ta kupeziu. Tas buvo mių dideliu nusidėjėliu. Tai asz
’d ° j temis raudonos mergiokes. iszleilda isz kažkur Margis.
— Dieve gelbek mane! Isztikrai; surado toki puodą kuris anais metais uždegiau dvara Siberija tai kaimas kur kožnaj! Raudonos, kaip aguonos.
“Gir-gir-gir, gy-ga-ga” su nesza dideli, sunku, pilna, karganytojau pasigailėk manes ir
Ivanuvkoje isz piktumo už tai gali greitai Surast ? Kaip galiu ji Mortyte varinėjas! žąseles ir klinka, lyg tyczia pabaidytos ba.
buvo del ingavinimo ugnies.
mano vaikeliu!
— “Nuskusk bulves!”
Didelis dyvas sudžiu ir žmo jog ponas isz Ivanuvkos atida iszrast koki ten Ambraziejų' tyliai, tyliai niūniuoja: “Tik žąsys.
Ant tu žodžiu visi mužikai nių dabar persimainė ant persi vė mano sunu in vaiska. Bet ka mano apskrityje, ne vienas
Mortyte painia peili, skuta.
To tik ir truko.
asz viena vargo diena. ’ ’
pasikėlė nuo suolu ir rodos no tikrinimo, jog niekas kitas, tu kalbi, tariau ant to, juk tai valkata neszioje taji varda!
Baisiai prasivėrė pamotes Skubiai 'bėgioja pirszteliai apie
— “Tikrai ir Petriukas ir
rėdami prigelbet praszyme, kaip tiktai Dedis Ambraziejus tas Ambraziejus uždegė. Ne at Priesz meta numirė ligonbute
bulve; apžiūri isz visu pusiu,
Tadukas iszbego. Jiem dabar burna. Žodžiai biro, kaip isz
dirstelėjo visi ant kryžiaus.
szvari
? Ima kita. Skuba. SzvieTobolske
du
Ambraziejiai,
o
užkure. Gali būti, jog del to vi sake ant to, ne jis bet asz. Pas
linksma, smagu, steeziu pilna arpo pelai. Mortyte nieko ne
Ne 'galiu apraszyti tojo per- si intikejo, jog visi gailėjosi ji tai pirkau taji puodą del in- trys ligonbutej Tamske, nesa grinezia. Už stalo sėdi jaunoji, besuprato. Galvele sukasi, ko si mintis, skraido po galva: nu
siemimo, kokis iszvere ant vi Akulinos ir kožnas, jeigu galė kurimo ugnies. Jis miegojo ma kant apie kitus, kurie kasyklo- jaunasis. Geria, valgo. Ant pla- jeles paezios bėga, varinėja isz- skrisiu, laisva!■ ‘J* ■' . ,
su. Sudžiai ir ponai sėdėjo ty tu, butu noringai pribuvęs ant no daržinėje. Manstinau jog . sia numirė. Jeigu tenaitinem czios leksztes guli didele, dide klydusias neklaužadas. Paga ‘ ‘ Gailiu Pranute. Visos, vi
kiai, rodos priaugia prie savo pagelbos. Kožnas isz mus jaute, mane mate ir turi mane nu- valdžiom apie tuosius piktada le žąsis. Daug didesne už mano liau visikas baigta. Tik pamote sos tenai bus. Busiu tenai ir
sediniu, ne vienas nesijudino, jog Akulina buvo nekalta, ir žiurejime. Dienoje, katroje bu rius eina, tegul pribuna in Si papuorgalve. Gal ir manoji ka vis netyla: žvalgosi ryksztes. asz. O kaip linksma! “Pakszt,
niekas žodžio neisztare. Tyku kaip dabar kitas kaltininkas vo terminas pravažiavę pro berija ir pasijiesžko kasyklose da užaugs. Dabar nesulygina Reikia užraszyti, kad atmintu. pakszt, pakszt, krenta 'bulve
mas saleje buvo tokis, jog savo atsirado, niekas nesistebejo jog maluna, o atiduodamas man reikalaujamo Ambraziejaus.
Naszlaite pravirko.
paskui bulve. Žiuri, paskutine.
mai mažesne. Žinau: kaimyno
kiszenukyje girdėjau takseji- ant jo kalte suvarė. Ar-gi tai pasveikinimą, kada stovėjau Kada isz miesto atėjo žinia, žąsys visos senes, visos kaip
— “Dievuli, kas bus, kas Nuplovė. Padėjo ant suolo ir.
ma mano laikrodėlio.
ant galo ne buvo Dievo duota, lauke tarė: Sziandien stosis di jog ne gali surast Ambrazie telyczios. Jaunikles varnos iszįbus.” Vėl visa nakti skaudės — “Kalbėk poterius,” kbLaikrodis pradėjo muszt jog prikvepe taji žmogų pasku delis neteisingumas, sūdąs ap-. jaus, atėjo Akulino pas kunigą kapojo. O kad tektų nors vėlai
suezaižytas kūnelis. Vėl nega manduoja pamote.
dvylikta adyna. Akulina atsi tinėje valandoje ant prisipaži sudins Akulina, o ji nekalta. klebonu užpirko miszias už du-. vakare nubėgti. Prislinkcziau
les užmigti ligi apyauszrio. Su Apsiniaukė Mortytės veidu
peikėjo isz nutirpimo. Pasikėlė nimo, o tuom paežiu del iszliuo- Asz paszaukiau: Kas man do szia dėdės Ambraziejaus. Visi prie tetules, pauksz rankon, pamerksi akeles, ateis saldus sap- žiai. Blakstienos plaka tankiau
nuo suodelio ir dirstėlejo ant savimo nekaltos? Visi jau buvo to ir ėjau pas ji. Tai buvo pui nuėjome in bažnyczia. Retai. bucziuocziau o, toji ir pasuktu
nužis, varge, subira skaistus ir tankiau. Užgeso viltis. Už
duriu, rodos tikėdamasi jog užganadinti ir linksmi ant vei kus žmogus jis pasiszvente, kada tai karsztai meldžiausi kokia kulni. Tikrai pasuktu.
kambariai ir gražios- svajones, blėso paskutine viltis. Sudie vi
laukiamas brolis Antanas pri- du,
<
jog Akulina yra nekalta ir idant naszle ir vaiku iszgelbet kaip tada isz visos duszios. Gal ir piernikeliu. Tai gardu- ,
jis paėmė kalte ant saves. O asz Akyse man stovėjo tasai bied- mas! Karta viena gera tete bu žąseliu ginti kelia, žiauri pamo sos svajones, sudie kepta žą
bus. Daugelis isz žmonių atsi viskas susidavadijo.
te tampo. Jei but motule, gero sele.
suko link duriu ir sudžiai. Ne Sudžiai prasiszalino ir pa baisiai nusidėjau, asz. Teve, nas, susikumpinęs žmogus, su vo davusi. Taip ir da gerai pri
ji motinėlė, nereiktu anksti kel Kalba poterius, o žodžiai
butu tame dyvai jeigu Antanas skyrei kambarėli, idant nauja
simenu. Trakszt, trakszt, trak- tis, nereiktu graudžiai verkti, ..maiszosi, nesiseka. Baigia, jau
duszios nesusimyles.
butu inejas. Ir asz dirstelėjau iszduot viroka. Toji valanda
szt. Visas medum apteptas, o ,dalele savo skustis.
.'baigia. “Penki ‘ bažnyczios.”
*
*
*
ant duriu.
baisei turėjo iszrodyti del dė
pats taukuos iszkeptas. Aaa,
Girdėjau kad Jonukas
i Bet, nebuvo laiko ilgai aik- “Mortyt eik ežionai, ko sėdi
Durys ne atsidaro. Ant dide- -dės Ambraziejaus. Isz visu szakaip saldu!”
cziUi. Vėl bėga, kaip indilgy- .tartum svoezia? Ka, ar negerai
ir Onute,
liu dyvu del manes, paregėjau liu
' buvo girdėt paktaravimai ir
Ir
AĮortyte nepajunta kaip
Tai labai daili
ta. Nieko nemato. Nieko negir būti svoezia? Pbs ssvoczia visi
prie duriu stovinti, su skranda žodžiai paniekinimo; stovėjo
ięzteka
ilga,
ilga
seile.
Greitai
. porute,
di, tik takeli, tik žemele kur ko - pyragai! Szašt, nuszoka nuo
apdriskusi Ambraziejų. Inejo malszei,
:
nuleidęs galva, rodos
pabraukia
sziurkszczia
ranko

jele dėti, tik žąseles klykian- suolo, užbėga už pecziaus. TeBet geriau padarytu
.jisai ne _ senei ir stojo ne toli tais žodžiais isz.-.paszalies pri
ve
palei
pat
11031
ir.
vėl
liliuo,nai, tarytum skruzdynas. Tik
"kŽd namie sėdėtu,
ežidš balselis 'kur girdeli.
manes užpakalyje. ’
i slegiatas. Asz pats, kuris dedi
ja
ir
vėl
žiuri
in
žemyn
riedanPo saliunas naktimis
— ‘ ‘ Tegul buna valia Dievo, knibžda, knibžda. Viso soJo mažos akutes žibanezios Ambraziejų mylėjau, dabar
czia
saulele.
nevažinėtu,.
Dievo gerojo valuže, gal taip džiaus piemenes ir piemenys
bėgiojo po sale, ant sudžiu ir sznairavau ant jo; ant to, kuri
,
— Skrisk, saulele, skrisk reikia, gal taip skyrė mirdama susirinkę. Bernai sutrypia, suSu niekuom neužsiiminėja,
žmonių; laikais susilaikinejo gyniau, kuris man iszrode kai
grėicziau,
szoka ir iszvirsta in kiemą. Is^
mamuže. ”
Tiktai automobiliniu važinėja.
ant vaiku o tada rodėsi man, po
' geras ir doras žmogus buvo
Piemenėlei bus geriau. ’ ’
Taip mane Mortyte, taip ne- paskos iszkudakina ir pamer
Gerai kaili iszperkite,
jog per jaises koki gailestis padegiku; piktadariu!
Tokios ilgos piemenėles die sze savo sunkia naszta, savo gi ges ir prastosios.
Juos nutverkite,
persimuszinejo. Kada prezi Už valandos sudžiai sugryžo
neles. Taip toli nuo pirkutes. lu skausmą.
Sutrinko visos s i e 11 o s.
Nes geri žmones negali
dentas pradėjo skaityt viroka in sale, o pirmsedis perskaitė
Laukai,
vien
laukai.
Szukauk
. miegoti,
Czia ir tėvelis. “Et, moezia, Plumpt! Užgriuvo lubos, ir,—
dedis Ambraziejus nuleido viroka jog dedis Ambraziejus
kiek
nori,
bėgiok
kiek
nori,
nie
Vai tu Onute isz
Ir Mortyte pajuto, kad nebe
Kaip pradeda 'in duris
kam czia bartis. Kita vakara
galva. Macziau, kaip sunkei at- <eis ant deszimts metu in Siberi
Vilkesberio,
baladoti, kas nesudraus. Niekas nepa- taip neatsitiks. Cit, dukrele, ant suolo. Girdi: pamote rėkia.
siduso, ir su galva pakratė. Po ja ant sunkaus darbo. Buvo tai
bars. Bet, gerai, kai nelija, kai
Tavo darbai publikai
Kad nors karta,
— “Nesudaužyk puodynių.
cit, mažulėlė mano, eita. ’ ’
valandėlei galva pakele, dirste pagal nuomones sudžiu, lengva
r
saulele
szvieczia.
O
jei
užeina
nepatiko.
Kvaraba tokia boba
Taip lengva Mortytei pasi Užmigo! Nei poteriu negali do
lėjo ant vaiku Akulinos, pas bausme, o tai del to, jog gerva
koks debesėlis. Žiūrėk, ir pa
Tu manai kad tavo vyras
pagriebtu!
darė. Rodos akmuo nuo szir- rai pakalbėti. Marsz lovon!
kui ant kryžiaus Iszganyto- lei prisipažino in kalte.
lieki kaip teszla. Pargeni vaka
*
*
*
dirba ant nakties,
dies
nusirito, rodos piktas vie — “O, vestuves.” Tyliai at
jaus, o paskui pradėjo pamarė Tame inejo in sale žandarai
re namo, duj 'barti, duj rėkti.
Bet 'žmones viską
Yra tokiu mergeliu,
sulas per dangų kaž-kur nudar siduso. “Tetuszeli.” Jo ne'buli su atsargumu spaustis per ir paėmė tęva Ambraziejų. Ka
“Voliosies kaip parSzas po dėjo. Gal pats angiuolas tuo lai- •
mato,
Kurie turi pusėtinai
■ vo.
.' '
žmonis prie sudžiu. Kada stojo da ėjo pro žmonis, paėmė mane
• Koki gyvenimą vedi,
pinigėliu, balas. Kirnydysi drabužius! ku atsiuntė teveli.
Urszuliene
nieko
daugiau
arti stalo, persižegnojo ir pra gailestis, siekiau skubai in ki. -.t
Nespesim nauju sinti.
Ir savo vyruką
Bet yra tokiu latreliu,
— “Asz netyczia. Asz Mar nesako. Ji nerado žodžiu. O,
dėjo mankyt rankose savo ke szenuka ir inbrukau jam in del
bari.
Kurie prisiplaka prie
Ak,
toji
pamotele.
Pamotelepikta, tai pikta!
gis, tas. Kita karta.
pure, rodos kad nori atkreipi ną rubli.
Rūtele pasitaisyk,
mergeliu,
raganele.
Vis
kitam
bloga
nori.
— “Cit, cit, dukrele, mažu Vargsze naszlalte.
sudžiu akis lyg saves.
— Bukie sveikas, dede Am
Ir velniai isz saves
Kaip tai vienam mieste,
Vis negalima intikti. Nei szir- tėlė. Žinau: ąsz. czia kalcziau- Užlipo ant kieto, szalto pe
— Ko norite? Paklausė per- braziejau tariau jam pamaželi.
iszvaryk!
Vienas isz tokiu
dies, nei duszios neturi. O Die sias. Paleidau Margi, o jis ir cziaus, pasiklojo nuo zuperio
Jis dirstelėjo ant manes gra
detinis sudžiu paregejas ji.
*
*
*
nevidonu, vuli, geras Dievuleli, ar negai
bego tavęs pgęitikti. Juk visa ■maisziuka.
'
Dedis Ambraziejus atsake žiom akimis ir tarė:
Netoli Miczigane,
Iszgavo pinigėliu nuo
la vargszui nasžlaiteliu? Pil diena nematęs.”
Negera, taip1 negera, uti-ti.
— Dėkui ponaiti. Tai nieko!
vos girdėtu balsu:
Yra viena moterele,
keliu mergeliu, kos, juodos ju dieneles, kietos,
'
—
“Jurkų, niurką, burku.”
Pamote nutilo. Bet nesu— Tai asz uždegiau!
Mano apsudinimas ne apeis ne
Iszrodo labai isztampyta,
Ir iszdume!
lyg akmuo pluteles.
e
minksztejo. Ji nekente vyro, ’Mieliai prisiglaudė prie jos rai
Visi sužiuro ant jo su dyvu vieno, ba nieko ne turiu ant
Badai su savo vyru
Jeigu mergeles pinigus
Saulute vis žemiau ir žemiau. kaip kalakutas raudono. O jis na katyte. Toki szvelnus plau
ir netikumu. Ne kurie mansti- svieto.
yra persiskyrus,
laikote,
Žąseles pradėjo szneketis. tylėjo. Tylėjo tarytum nieko' keliai, szvelnus, szilti, ir žai
Lauke apstojo Akulina visi
no, jog tai beprotis stovi priesz
Su keliais sportelais
Tai tokiems sportukams
Susirinko in krūvele. Suplas nesuprasdamas. Nenorėjo vai buoja, kai per nugara velki.
juos. Liepe jam paantrini savo kaimupeziai su džiaugsmu jog
susinėszus,
neduokite,
Mortyte apkabino ja.
nojo, tingiai sparnais ir pradė dais gyventi.
žodžius, paklausė kaip jis va ne kaltybe iszsidavė. Ji verke
Vai tu mano, kokis
Toki latrai prie jus
1 O pamote dažnai murmėda — “O, motinėlė, kad tu
dinasi. Kada pasakė pravarde, nuo džiaugsmo ir nuolatos kal
jos gyvenimas,
prisiplaka, jo blusinetis.
ateitum.”
— '“E, jau laikas jums na vo:
pastojo sznabždejimas visoje bėjo:
Pasileidus suvis,
Tykoja tiktai ant
molio. Tuliu-liu liu, tuliu-liu — “Lepink, lepink ta tingi- Ii; ji sapnavo sapnu.
saleje, o sudžiai primine sau — Tegul bus Dievui garbe!
Kad ja nudėtu dūlys,
jusu pinigu,
i.—B. B.
liu.”
' . i ■ O' > 'ne. Pamatysim, ko tu isz Jos su
taipos-gi jog buvo ant pradžios Ach, tasai valkata nelabas no
Snukis baisiai
Paskui iszfbega kažkur!
— GALAS —
Mortyte pamažu pasiekė so- miauksi. Senatvėj tarbos elge
inmaiszintas in taja prova. rėjo mane vargsze prapuldint.
susisukęs,
Geriau del saves
tauti ar nepaduos!
Pradėjo tada tarp save susiki- Nusivedė ja precesija in kai
Taigi biaurus ir
“Saule” užsiraszykite, džiu.
*
*
*
*
*
*
mą;
vakare
parūpino
muzikan

szia sudžiai sznabždet, nes per
nemazgotas,
Tada daugiau proto
Ko taip greitai bruki! Pirkioje be žiburio. Pro lan- L. TRASKAUSKAS
statė taip daigtus, jog negalėjo tus ir buvo didele zobova karDievo szirdyje visai
turėsite,
Ar aitvaras neszioja?! Nesu- g;i szypso menulis. Kartais pabūti abejones apie jo kalte. Tą cziamoje.
nėra,
LIETUVISZKAS
Tokiems apsigautie •
spes
mat.
”
Piktai
szaukįa
in
sislepia
už
debesio,
kartais
vėl
ją nakti, taip kalbėjo, buvo nu Pamaželi paliovė kalbėt IvaBiaurus žodžiai isz
GRABORIUS
nesiduosite,
prieangi
iszejusi
Urszuliene, dairosi in szviesiu žvaigždelių Laidoja Kunus Numirėliu.
sidavęs in daržine maluninko, nuvkoja apie ta atsitikima; o
snukio byra,
Nes reikia protą
matydama pargenanezia žase- [ buri.
,
kad pernakvot: eidamas pasiti kada ant vietos sudegusiu pa
Už tai baisiai pabaiga
Pasamdo Automobilius Del
turetie,
ko Akulina ir mate, kaip ėjo state triobas kitas, užmirszo ir
les Mortyte.
[ Mortyte sėdi pirkioje ant usturės,
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Tokiu svietiniu latru
link grinezios brolio Antano; apie dede Ambraziejų. Nuo to
Mergaites szirdele dreba. Ji lano. Pamote kamaroje grietieGyvata greitai pabaigti
Vestuvių Ir Kitokiams
neklausytie, labai bijo pamoteles. Bijo, nes ne griebia. Aiszkiai girdisi,
nakti iszejo isz daržines, nuva laiko, gėriau turėjo aki atvers
negales,
::
Reikalams
dažnai nei isz szio, nei isz to,' kaip sausai nucziulpia per puoIr turite nuo saves
žiavo in Ivanuvka ir užkure ta ant kromininku ir priesz vaO gal gyva in pekla
535 WEST CENTRE STREET
dvara; jau nuo senei manstind kara iszvarinejo juos isz kai
toli nuvaryti!
žiurek, ir belaikanti rykszte dynes krasztus apybraukta
nugarmės,
Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY. PENNA.
rankoje. Taip ir nieszti pirsz- pirszta. Paskui kaž-ka pamai-Į
apie tai, kaip piktai atkerszint mo.
Ir
niekas
ant
I f ’i ■

Pasiszventimas Del
Savo Artimo

Naszlaites Vakaras |

■■BXWEB38 MAHANOY CITY, Ht
kariškas,'vikaras isz Mahanoy
City pasakė pamokslą pritai• kinta prie szventes.

Prancūzai sako kad jie gal bet paskui tas skundas buvo
gaus pagelbos isz Amerikos už atitrauktas ir vyras buvo pa LIETUVISZKA UŽEIGA!
$1,353,024,900
meto ar kito, bet Vokiecziai jau leistas.
ANDRIUS
dabar gauna ir gaus daug dau
Szvento Vincento parapija,
Pagelbai
George Motsko, 26 metu ] Girardville mieste jau pralengiau negu Prancūzai gali sau
RĖKLAITIS
811 PRAVARYTI ISZ
amžiaus, nuo 210 W. Spruce ke beveik visas apylinkes Lie
tikėtis.
Tokia
tvarka
Prancū

206 WEST CENTRE STREET
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
;Uly., likos sužeistas in kaire tuviu parapijas savo pažanga.
zams baisiai nepatinka ir visus VALDŽIOS DARBU
MAHANOY CITY, PA.
koja laike darbo Maple Hill ka Per Klebono, Kunigo M. F. bar turime su kariszkais gink FORT DIX, N. J. — Karei piktina, ir taip galimas daigias
sykloje: Likos nuvežtas in Lo- Daumanto nuolatini pasidarba lais palaikyti tas savo tvirto vis kuris buvo armijos kalėji kad visi Prancūzai gali toliau
158 Komunistai Buvo ALAUS - DEGTINE - VYNAS
custMtl ligon'bute.
vimą, parapijiecziai insigijo la- ves Graikijoje, ar pasiduoti So me ir buvo paskirtas prie darbo pasitraukti nuo Amerikos ir
■\ * v
’1 ■■
norėjo isz armijos kalėjimo pa arcziau prisiglausti prie Ko
— ' Utarninke pripuola Szv. bai gražu narna del savo sesu- vietams.”
Armijos Darbuose Vieta kur sustoja kitu miestu
bėgti ir buvo kito kareivio munizmo ir Rusi, c s.
Marijos Magdalenos.
ięziu. Per buvusio vikaro Kuni
pravažiuojanti Lietuviai.
) sargo ant smert nuszautas.
WASHINGTON, D. C. —
— Seredoj Szv. Apolinaro. go Albino Neverausko darbuo
Į Armijos sztabas to kareivio
! Visai tykiai, be jokio triuksz- Užkviecziu Savo Draugus
— Gerai žinomas del dau- te ir pasiszventima visas para
Sveikas Mažutis
varda nepaskelbia. Pirmiau
pijos
jaunimas
buvo
suorgani

Lietuvius Atsilankyti.
!
mo ar lermo valdžia pravarė
geliams senas gyventojas Ri
pranesz jo tėvams ir giminėms
if-X-*-****-*-*-****-* Knet 811 darbiinnku isz valdžios
chard Northey, 72 metu am zuotas.
ir tik paskui pavėlins mums jo
darbu už tai kad jie buvo intaržiaus, nuo 515 W. Spruce Uly., — Beveik visi Girardvilles
i varda skelbti.
ti kaipo neisztikimi nei savo Istorija apie Amžina Žydą,
numirė Petnyczioj, 2:10 valan miesto žmones, ne vien tik Szv.
Taipgi ir to kareivio .sargo,
darbui nei savo krasztui.
lo kelione po svietą ir liudymas
da ryte, Geisinger ligoribute Vincento Parapijos parapijieLONDON, ANGLIJA. —
kuris ta kareivi nuszove armija
Dąnvilleje. Paliko paczia, dvi cziai, bet net ir kitataucziai ir Anglijos Užsienio ofisas praneDauguma szitu žmonių dirbo apie Jezu Kristų. Per paczta
neskelbia, kad netutu jokio
dukterys ir du po-sunu. Velio kitatikiai iszreiszke kaip jiems sza kad penki ministerial isz
ant Karo Sztabo. Laivynas pra 20 centai. Adresas:
pagiežos ar piktumo, nes jis
nis buvo Metodistas. Likos pa liūdna persiskirti su tokiu uo Burmos buvo nužudyti kad jie
varė dvideszimts tris tokius SAULE PUBLISHING CO.
tik savo darba ir pareiga iszlaidotas Panedelyje 1-ma va liu darbszcziu ir maloniu kuni pribuvo ant susirinkimo.
neisztikimus žmones. Isz kitu
pilde.
Mahanoy City, Pa.
landa popiet.
gėliu, Albinu Neverausku.
valdžios darbu ir departamen
Kai szita straipsneli raszome
Kareivis kuriam skirta kitus
— Ketverge Szv. Kristi Vyrukai kurie sudarė savo tai labai mažai žinucziu galima prižiūrėti turi didele ir svarbia
tu nieko negirdeti, bet galima
ISTORIJEapi6 m iH °“
nos.
tikėtis kad ir kituose darbuose ----------------sugauti.
Tik
tiek
žinome
kad
rateli apie Šimonio sztoreli su
pareiga. Jeigu vienas isz tu
iszo iszlins, Al
randasi vis daugiau tokiu ne- yva in virszu iszkils, Kaip už
t Ponia Niek Lippiene, nuo rengė Kunigui Neverauskui szitie penki ministerial susi prasikaltusiu kareiviu pabėgtu
418 E. Pine ulyezios, aplaike iszleistuviu vakarėli, pagerbti rinko pasitarti ir to susirinki tai tas kareivis kuriam buvo
isztikimu ir netinkamu žmonių. laikyti sveikata ir apsaugoti
žinia isz Springfield, Ill., kad savo drhuga kuris iszvažiuoja mo prieszai juos užpuolė ir nu paskirta sargo darbas turi pats
Armijos Sztabas prisipažins- szeimynele nuo lygu,Verta Nejosios sesute ponia J. Kalakie- in Minersville vikarauti.
žudė.
to pabėgusio kareivio visa tarta, kad jame randasi daug to ažmirszt, Kaip dagyvent 100
ne numirė Petnyczios ryta, po
Burmos krasztas priguli prie nysta iszeiti. Reiszkia, jeigu
kiu žmonių, bet armijos vadai metu, Pamokinimai, Apie boba
operacijos Memorial ligoribute. Patsy Stinus, nuo B Uly., ‘bu Anglijos ir tas krasztas susida pabėgės kareivis da turėjo tris
ka negalėjo savo liežuvio iusako kad labai sunku juos taip
Velione gimė Mahanoy City, po vo vakarėlio vedėjas; jis labai ro isz 261,610 myliu skersai ir metus tarnauti kariuomenėj e,
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
greitai susekti.
tėvais vadinasi Helena Budre- iszgyre Kunigo Neverausko iszilgai. Szitas krasztas gavo tai tas sargas, apart savo tartuoklis Jurgis, Kaip pažint at
yieziute. Paliko savo vyra Jo nuveiktus dafbus ir jo pasi- savo nepriklausomybe nuo nysta, turi ir to pabėgusio iszMes apie tokius darbininkus maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
ną; dvi seserys: ponios Niek szventima jaunimui. Keli kiti Anglijos pradžioje sziu metu. buti. Už tai sargai taip gerai ir
valdžioje jau ne karta esame Geros rodos, Gailinga ypata,
Lippiene isz miesto ir G. Davi- svecziai taipgi iszreiszke kaip
Dabar tie Burmos kraszto rūpestingai savo sargybos dar
rasze, kartais net vardais isz- Galybe Meiles, Juokai, Ragansiene, Shenandoah; tris brolius, jiems liūdna atsiskirti ir kaip gyventojai nežino kas su ta sa bą eina ir pildo.
Szitas deszimts metu vai vardine tokius kairiuosius. Ju iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
(Budrevicziai): Joną, mieste; jie invertina Kunigo Neveraus vo laisve ir nepriklausomybe
kutis Kenneth Dunn isz da szimta sykiu daugiau ran- ba kaip ir visos Bobos. 15<.
Juozapa, San Diego, Calif., ir ko pasiszventima.
daryti ir tarpu saves peszasi.
Saule Pub. Co., Mahanoy City,
Jurgi isz Shaft. Ponia N. Lipp Vakarėli painvairino keli
Czia geras pavyzdys kad Kongresas Priesz Ko Manhattan sako kad jis yra dasi. Darbininku unijos yra
drūtas ir sveikas, kai gydy pilnos tokiu žmonių!
iene sūnūs Povilas ir sesute G. dainininkai kurie sudainavo laisve ne visados ir ne visiems
munistus
Davisiene i s z v a ž i a v o in kelias gražias airiszkas daine ne yra gerai. Burmos gyvento
tojas ji peržiūri ir egzaminaSVARBI ŽINIA NAUDO
Springfield, Ill., kurie daly les. Vakarėlio pabaigoje, Ku jai da neprisirenge laisvei ir WASHINGTON, D. C. —
voja, pirm negu jis bus paTOJAMS VANDENIO !
Pajieszkojimas
vaus .laidotuvėse. A. a. Helena nigo Neverausko draugaijam nepriklausomybei ir nemoka Kongresas priėmė ir patvirti siunstas in vasarnami Adidaugelis metu adgal dirbo padovanojo kelias gražias do kaip save valdytis ir kaip savo no instatyma, kuris reikalauja rondacks kalnuose. Dakta
Juozas Janeekas, kur jis ran- Seredoj,
Liepos
(July)
“Saules” spaustuvėje. “Am vaneles del atminties.
reikalus tvarkytis.
kad visi tie žmones kurie turi ras Gerard Moench visus dasi Vokietijoje: Lithuanian 23 d., 1947 bus paskutine
žina atsilsi duok dusziai Vieszar laiko valdiszkus darbus bu vaikus egzaminavo patikrin Camp UNRRA Team 121, In diena del užmokėjimo už
Susirinkusieji ant tu iszleis
patie, o szviesybe amžina tegul
tu gerai isztirti del j u isztiki- ti kad jie butu sveiki del to
tuviu buvo: Michael Rener, Jo
golstadt, ’Bavaria, Germany, vandeni pakol bus pridėta
jai szvieczia!”
mybes
musu
krasztui.
Reiszkia,
bausme 5 % ant kožno dole
seph Kozel, Jerome Laconis,
iszvažiavimo. Policijos ko pajieszko savo brolio Benjami
kad jie butu ne vien tik vardu
rio, jeigu rokunda nebus už
— Petnyczioj Szvento Jo Leonard Wysockie, George Po
piliecziai, bet kad jie nieko ne misija vaikams parūpino szi nas Janeekas, apie 50 metu am mokėta už vandeni. Visi
kūbo Ap.
well, Bill Gustitus, Ray Tim
tas atostogas.
žiaus. Girdėjau kad jisai turi kurie yra kalti už vandeni,
turėtu su kitomis tautomis.
— Ana diena Readingo mins, Al Karavage, Len Užupis
savo locna narna ir restoracija, už 30 dienu bus nukirsti ir
Szitas instatymas yra sta
Kompanija pranesze, kad pa Bobby Simmy, Patsy Stinus,
cziai taikomas priesz visus tuos Nuszbve 8 Kalinius ir gyvena Pennsylvanijoje neaplaikys vandens. Atsi
keles prekes, kainas ant anglių Joseph Gudonis, V. Norris, Rubežiaus
Komisija
raudonskurius
ir Komunistus
Vals. Jis pats ar kas ji žino, lyginkite tuoj aus.
pradedant nuo 1-ma Rugpiu- George Simons, Joseph Slavin
Iszteisintas
Mahanoy Township Authority.
maloniai atsiliepti ant adreso:
ezio (Aug.) ir vela nuo 1-ma sky, Al Drulis, Albert Beneshu- Ardo Tvarka Balka kurie inlindo in augsztas val
džios vietas. Dabar reiszkia,
nas, Michael Gonzales, J. V. ir
diena Rugsėjo (Sept.).
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
American Friends Service,
William Grady, J. Simmy, Bill nuose, Sako Gromyko jeigu ir Senatas szita instaty
— Lietuviu Moterių Kliu- Paulosky, Joseph Krick, Mar
Committee 20 S> 12-tli St.,
ma priims, ‘‘tai Komunistams
valstijos
darbus
visai
už
dyka.
LAKE
SUCCESS,
N.
Y.
—
bas isz Schuylkill pavieto, tu ty Burke ir Ray Stack.
nebus vietos Amerikos valdžio
Philadelphia 7, Pa.
“SAULE” YRA
Andrei A. Gromyko, Sovietu je,” Taip jau seniai turėjo bū Už visai maža prasikaltima
rėjo savo pikniką Nedelioj Lie
(No.
15278).
Gal ir kitu draugu sveeziu deleguotas Užsienio Ministeris
žmogus gali būti apsūdytas ant
GERIAUSIA
pos 2O-ta diena. Piknikas buvo
buvo, bet tik szitu vardus aiszkiai pranesze Suvienytu ti!
keliu
metu
prie
sunkaus
darbo,
laikomas ant Martischini farDOVANA!
mums pasisekė sugauti. Mes ti- Tautu .• Sanjungos nariams, Szita instatyma Kongresas ir paskui dirbti ant vieszkeliu,
mos prie Lakewood. Daug
Mažute
Užaugo
priėmė
per
balsavima.
319
bal

kimies kad ir daugiau buvo, “kad Rusija jokiu budu negali
statyti kelius ir namus visai už
drauges ir svecziai dalyvavo
nes czia, rodos, reiketu pridėti sutikti su Amerikos pasiulini- savo priimti, o tik 61 balsavo dyka, o politikieriai sau kiszetame piknike.
daug ir kitu vardu, bet mums mu ir patarimu insteigti Rube nepriimti. Tie kurie prieszino- nius prisipila isz kontraktu!
Jeigu nežinai kokia
si
nevisi
buvo
Komunistu
drau

Jau keli kaliniai kuriems pa
žiaus Komisija Balkanuose.”
Shenandoah, Pa. f Sirgdama tik tiek pasisieke dažinoti.
nupirkti Dovana savo
gai. Jie aiszkino, kad toks in
sisekė
isz tokiu kalėjimu isz—
Nedelioj
Szv.
Vincento
Nors jis pareiszke savo
,tik trumpa laika, sena gyven
statymas yra pavojingas, už
Draugui ar Draugei,
toja Rože Bilauskiene (Bales- parapijiecziai surengė labai di kraszto pasiprieszinima, bet jis tai, kad per toki instatyma sprukti paraszę straipsnius ir
ky), nuo 8 North Bridge Uly- deli ir gražu iszvažiavima, Pik - nepareiszke: Ar jis ketina tie daug visai nekaltu žmonių bus isztisas knygas apie tuos kalė
tai užraszk jiems laik*
czios, numirė Seredoj popiet, nika, už Ashland. Szitas para siog prieszintis ar tik pasi pravaryta, nes dabar tik reikes jimus ir tuos vergus. Stacziai
raszti “Saule.” Pra
Locust Mt. ligoribute. Velione pijos metinis piknikas jau taip traukti kai bus balsuojama? kad ir visai nekalta žmogų in- sunku net tikėti kad tokia ver
gija randasi laisves kraszte!
gimė Lietuvoj ir atvyko in insigalejo ir taip visiems pati Jis taipgi padare pastaba, kad
tarti ir jis bus pravarytas. Jie
linksmins jiems gy
Amerika būdama jauna mergi ko ir taip visur iszgarsejo, kad toks Amerikos inneszimas yra sako kad politikieriai dabar
na, ir pergyveno Shenadoryje dabar jau lyginasi su mainieriu tik patarimas ir nėra jokios pa
venimą, ant viso me
szitu instatymu pasinaudos sa Gyvanaszle Nuszove
per ta visa laika. Josios vyras Lietuviu Diena del skaieziaus reigos kitoms tautoms klausy
vo prieszus isz valdžios paszato ir džiaugsis isz ta
ti ar taip daryti.
Savo Vyra
Vincas mirė 1928 m. Prigulėjo lietuviu suvažiavimo.
linti.
Jeigu Gromyko pasitrauktu
prie Szv. Jurgio parapijos. Pa
vo dovanos! Prenu
liko 4 sūnūs: Antana ir Vinca
POCOMOKE CITY, MD. —
Plymouth, Pa. — Sirgdamas nuo balsavimu, tai tuo paežiu
merata Suv. Valstijo
namie; Juozapa isz Mahanoy per kelis menesis, senas gyven sykiu pasitrauktu Bulgarija, Prancūzai Nesutinka Trisdeszimts penkių metu vy
Plane ir Joną kur jis randasi tojas Jonas Varnagis, 63 metu Albanija ir Yugoslavija. Visos į
Atstatydinti Vokiecziu ras buvo ant smert nuszautas,! Jane Withers, kuri po vi se metams $5.00
.tarnystoje. Taipgi du anukus. amžiaus, nuo 132 Pierce Uly., szitos tautos neinsileistu tos
virtuvėje savo žmonos, kuri bu sa Amerika pagarsėjo kaipo
Kitose VieszpatysLaidotuves atsibuvo Panedely- numirė Liepos 13-ta diena. Ve komisijos ir visa ta Rubežiaus
Fabrikus
vo nuo jo atsiskyrusi.
jauna
ir
mažute
loszike,
akje su apiegomis Szv. Jurgio lionis gimė Lietuvoj. Prigulėjo Komisija Balkanuose butu be
Graži ponia, Laura Wilkins
tora, dabar jau užaugo ir ta tese $6.00. Užraszant
Jbažnyczioje 9-ta valanda ryte prie Szv. Kazimero parapijos. reikszmes.
Laughrey, gyvanaszle buvo ne
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
reikia drauge ir pre
ir palaidota in parapijos ka Paliko dideliame nuliudime sa Gromyko galutinai nieko
užilgo patupdinta in kalėjimą po tikra sene loszime. Ji,
puose. Oratoriai J. A. Oravitz vo paczia Marijona, 4 sūnūs: aiszkaus nepasake, nes jis pats Europa negali pakilti ir negali Princess Amme miestelyje. Ji loszdama paveiksluose už
numerata siunsti per
'if Sūriai laidojo.
Europos pramone atsistatydin prisipažino kad ji savo buvusi dirbo szimtus tukstancziu
Juozapa, Joną, Antana ir Al laukia žodžio isz Moskvos.
arba
freda; 3 dukterys: ponios, R.
“Szitoki tuszti ir bergždi er ti pakol Vokietija savo pramo vyra nuszove, pasiaiszkindama doleriu, ir dabar, kai ji susi Money-Orderi
Girardville, Pa. — Szvento Krefskiene, A. Jaujiene ir pa geliai ir ginezai ardo visa tos ne susitvarkys ir savo plieno ir kad ji baisiai nusigando kai ji
laukė dvideszimts pirmu me pinigais registruotam
Vincento Parapijos Patrono at nele Eleonora. Taipgi motina, Sanjungos Tvarka ir parodo geležies fabrikus atsistatydins. pamate ji ateinanti pas ja in
tu, ji jau pasisavino visa ta
laidai atsibuvo Petnyczios va- broli, dvi seserys ir vienuolika kokia silpna ji dabar esanti. Ir
laiszke.
Prancūzai sako kad jeigu jos motinos narna. Ji paleido in
savo turtą, kuris yra susida
kara, szventes iszvakarese.
anuku. Laidotuves invyko Lie-- Rusijai labai patinka visi tie Amerika tiek daug pagelbos savo vyra net penkis sziuvius,
"Svecziu kunigu pribuvo isz pos 16-ta diena su apiegomis ginezai, nes per ginezius nieko iduos Vokiecziams, tai Komu Policija sako kad nabaszt- ręs didesnis negu 375,000 do
apylinkes. Jie labai gražiai ir Szv. Kazimiero bažnyczioje li negalima nuveikti, o Rusija ir nistai labai greitai gali insiga- ninkas buvo suaresztuotas Ko leriu. Ji sako kad tas'turtelis Saule Publishing Co.,
iszkilmingai atlaike Miszpa- tą valanda ir palaidotas para nenori nieko neveikti bet viską leti
i
visoje Prancūzijoje ir Ruhr vo menesyje už tai kad jis ap ne jai vienai, bet ji pasida
Mahanoy City, Pa.
rus. Kunigas Kazimieras Ra- pijos kapinėse.
vėluoti ir trukdyti!” z
daužė savo žmona ir jos tęva, lins su savo szuniuku.
slėnyje.
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