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Net Kelis Miestus Suszaude
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Tuos Kaltus Žydus

JERUZOLIMAS. — Irgun
BERLYNAS, VOK. — Ame Zvai Leumi draugyste su pasi
JERUZOLIMAS. — Dabar rikos kariszka valdžia dažino- didžiavimu per savo slapta ra
Dave Kontrakta Milijo visoje Palestinos žemeje ir jo kad keliuose Vokietijos fab dija paskelbė, kad du Anglijos
ypatingai Jeruzolimo miestą
yra gaminama karisz kareiviai sarzentai buvo pa
nieriui Hughes Del Anglijos kareiviai pagieža lie rikuose
ki ginklai, kurie yra siunezia- karti. Kareiviu vardai buvo
ja ir visomis galiomis Žydams mi in užsieni.
Marvyn Paice ir Clifford Mar
4
Eroplano
atkerszina.
Y
_____
Valdininkai ir karininkai tin. Jiedu buvo suimti ir nuga
ant
sanvaite
pakorė
Žydai
staeziai nesako kur tie ginklai benti in Žydu tvirtoves kur jie
WASHINGTON, D. C. —
du
Anglijos
kareiviu,
sarženeina, bet ateina gandai kad, buvo apsūdyti ir paskui pakar
Elliot Roosevelt, Prezidento
tu,
kurie visai nebuvo prasi “visi tie ginklai yra siunezia- ti. Jiedu nebuvo niekuomi pra
Franklin D. Roosevelto sūnūs,
būdamas Pulkininku insikiszo kaltę. Žydai tuodu kareiviu pa mi-in Rusija, Sovietu Armi sikaltę, bet Žydai juos pakorė
atkerszinti Anglijos valdžiai.
in Karo Sztabo reikalus ir su korė, norėdami Anglijos ka jai!”
riuomenei
atkerszinti
už
tai
Szitcks Žydu pasielgimas JeSzitie
fabrikai
randasi
tuose
savo patarimu intikino valdi
kad
Anglijos
valdžia
neinsileimiestuose, kurie yra po Ame ruzolime jiems neiszeis ant ge
ninkus duoti kontrakta Milijo
džia
Žydu
in
Szventa
Žeme.
ro, nes jeigu jie nors kiek proto
rikos priežiūra.
nieriui Howard Hughes del
Bet
tas
Žydu
kersztas
dabar
Du fabrikai kurie tokius turi, jie žino ar turėtu žinoti
WASHINGTON, D. C. — Daug dabar iszmilžiniszko eroplano, kuris bu
krinta
ant
ju
paežiu
gaivu!
Kai
ginklus
gamina
priguli
prie
kad
Anglija
vienu
žodžiu,
vie

vo sumanytas vežti visokį ka
eina in virszu ir paaiszkeja apie koks biznis bu
riszka tavora per padanges, tik Anglijos kareiviai dažinojoĮ Askania Werke Fabriku, kurie nu mostu, galėtu visus juos isz
vietoj per mares, kur Vokiecziu kad j u du draugai buvo Žydu | per kara gamino baisiai daug t os j u Szventos Žemes iszžudy- vo varomas per kara su fabrikantais ir tais žmo
povandeniniai laivai tykojo pakarti, jie paszielo. Dabar nei kariszku ginklu Vokieežiams. ti, isznaikinti.
karininkai, nei virszininkai ne Kitas tokis fabrikas randasi Anglijos kariszka valdžia tik nėmis, kurie turėjo daug pinigu ir daugiau pa
tuos laivus nuskandinti.
gali tu kareiviu suvaldyti ar ten kur Sovietai valdo. Tiedu laukia žodžio ar pavelinimo sidarė per visokius kontraktus isz valdžios.
Karo Sztabo mokslincziai ir
visi kariszki inžinieriai labai sulaikyti. Jie kelis miestus ta fabrikai kurie randasi po Ame imti gainioti tuos Žydus ir Žy
Visiems mums akys atsidarė kai Senatos
prieszinosi ir sake kad toks pati vakara gerokai apszaude ' rikos priežiūra siunezia savo delius kaip kokias žiurkes, bet
pagamintus ginklus in ta fab Anglijos politiszka valdžia pri Komisija pradėjo tardineti ir tyrinėti kelis to
eroplanas nepraktiszkas, kad ir daug Žydu sužeidė.
Anglijos tiedu kareiviai bu riką kuris yra po Sovietu prie sibijo viso pasaulio nuomones
jis per didelis, per sunkus gramozdas ir kad jis nuo žemes ne vo Žydu pakarti girioje. Kai žiūra, o isz ten “visi tie ginklai ir už tai vis sulaiko savo karei kius kontraktus del eroplanu.
vius.
pasikels. Bet nepaisant visu tu kareiviai norėjo juodu nuo to eina staeziai in Rusija.’’
Milijonierius Howard Hughes, ta komisija
“Ir kas sunkiausiai supras Bet da keli szitokie žvieriszpasiprieszinimu isz mokslin- medžio nuimti, Žydu intaisyta
cziu, Prezidento sūnūs Elliot sprogstanti bomba susprogo ir ti, tai yra kad Amerikos karei ki ir nežmoniszki pasielgimai surado, labai puoszniai ir brangiai vaiszino vi
savo vare ir taip visur kiszosi tuos lavonus susprogdino. Ka viai prižiūri tuodu fabriku, ir isz Žydu puses, ir viso pasaulio
sokius didžiūnus, kaip fabrikantus, politikie
kad tas milijonierius Hughes reiviai taip inpyko kad ant ry musu kareiviai ten pat gyvena. nuomone bus priesz juos, ir ta
gavo ta kontrakta statyti ta ne tojaus penki Žydai buvo negy- Ir kas visiszkai nesuprantama, da tiems Žydeliams bus tikrai rius ir valdžios žmones kad jis gautu kelis rie
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
tikusi eroplana.
bius kontraktus isz valdžios.
,
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Lietingi Metai — Vandenys Apsėmė Miestus

Kraszto
Iszgama
Chandler

tas vakaiuszkas, kur kraszto gražuoles buvo
pasamdytos palinksminti politikierius ir valdi
ninkus.
Bet dabar da didesnis pasipiktinimas vi
siems kai dažiiiota kad ir tie kurie dabar ta mi

lijonierių ima nagam kad ir jie buvo vaiszinami
ir linksminami to paties milijonieriaus Howard
Hughes

Apsūdytas Kalėjime
Iki Gyvos Galvos
BOSTON, MASS. — Doug
las Chandler buvo pasmerktas
iki gyvos galvos in kalėjimą ir
apsūdytas užsimokėti 10,000
doleriu kaucija, už tai kad jis
per kara skleidė ir skelbe per
radiją Naciu propaganda isz
Berlyno.
Pirm negu jis buvo pasmerk
tas, jam teismas pavėlino pa
sakyti: Ka jis mansto, ar kaip
jis jaucziasi? Jis prirengė savo
atsakyma ir butu labai užsipuoles ant viso teismo, bet jo
advokatai ta jo raszta pertvar
kė.
Tarp kita ko, Douglas
I
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Žmones net ir pasipiktino kai dažinojo apie

Senatorius Brewster, kuris taip puoliesi

ant milijonieriaus Hughes už visus tuos papir
kimus, turėjo nutilti ir nusileisti, kai tas mili
jonierius primine jam vieszai kad ir jis priėmė
to milijonieriaus malones. Jam tas milijonie
Gyventojai in Erie, Pa.,
turėjo vartuoti visokius lai
velius ir valteles, jeigu norė
jo kur iszeiti ar iszvažiuoti.
Czia, szitame miestelyje be
veik deszimts coliu lietaus
prilijo in asztuonias valan
das. Tai labai daug vande
nio. Visas miestas turėjo
apie dvi pėdas vandenio.

Apie dvideszimts szeimynu
turėjo visai isz savo namu
iszsikraustyti. Spėjama kad
tas lietus padare apie milijo
no doleriu iszkados, bledies.
Miestas neturėjo nei szviesos nei telefonu, nes dratai
buvo nutraukti ir stulpai
iszvartyti.

Ne tik Erie miestas taip
nukentejo,
bet daugelis
miestu, ypatingai tie kurie
randasi netoli upiu ar ežeru
paskendo, kai tos lietingos
dienos tiek daug vandenio
iszpyle kad visos upes bai
siai patvino ir persiliejo per
krantus.

rius parūpino dideli ir brangu eroplana del dvie
ju kelionių visai už dyka, nors tam milijonie

riui kasztavo suvirsz 1,400 doleriu. Toks patar
navimas neduodamas visai už dyka.
Dabar Jesse H. Jones, buvęs

Prekybos

Sekretorius liudija ir po prisieka sako kad pats

buvusis Prezidentas Franklin
D. Rooseveltas, 1944 metuose!
pritarė tam milijonieriui ir pareiszke kad reikia jam duoti
kontrakta pastatyti ta dvieju,
szimtu tonu eroplana vežti ta
vora skersai mares. Preziden
tas Rooseveltas tai sake, ne
paisant to kad augszcziausi ka
rininkai sake kad nieko isz to
neiszeis ir gabiausi mokslin
cziai galvas kratė ir sake kad
valdžia tik szvaisto milijonus
doleriu.
Nelsonas, tada būdamas Ka
ro Gamybos Pirmininku, praszyte prasze tarybos ir Prezi
dento mesti visas tas svajones
ir nutraukta derybas su Ponais
milijonieriais Howard Hughes
ir Kaiser, nes jis sake kad nie
ko isz to nebus. Bet Prezidentas Rooseveltas, nepaisindamas visu tu geru patarimu, pa
reikalavo kad kontraktas bu
tu duetas tiems milijonieriams.
Visa tai buvo 1944 metuose.
Dabar jau daugiau negu trys
metai praėjo kai tas kontrak
tas buvo sudarytas ir pinigai
sumokėti, o to eroplano da kaip
nebuvo taip ir nėra.
Kaip tik už tai dabar visas
tas tardymas ir tyrinėjimas:
Kur tie pinigai nuėjo, kas buvo
nuveikta, kur tas prižadėtas
milžiniszkas dvieju szimtu to
nu eroplanas, kuri tie milijo
nieriai prižadėjo pastatydinti?
Milijonierius
Howard
Hughes sako kad jis nei cento
neuždirbo ant to kontrakto isz
valdžios. Jis sako kad jis inlindo in eroplanu bizni keturioli
ka metu atgal ir prakiszo apie
trylika milijonu doleriu. Jis
taipgi sako kad niekam negalvoj kaip jis priima ir vaiszina savo draugus. Jis sako
kad jis daug garbingu vaiszino
ir vaiszins, bet, “tai yra jo biz
nis.’’ Jis su savo turtu darytį
(Tasa Ant 4 Puslapio) j
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ke “saugokis artymo savo kai
po velnio.”
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kos ir neleidžia. O paskiau man
pasidarė nuobodu ji vedžiot. It LIETU VISZKA UŽEIGA!
iszejcme mes- in kaukus. O asz
ANDRIUS
Szvedijos valdžia jau ka
sakau: asz tuo jaus, dėduk Ni
naujo prasimanstino. Dabar
ĮęiĖKVlENA dieua viens už juoktis ir szidinti: Kam vedžio- kodemai. Ir pats szmurkszt už
RĖKLAITIS
Szita klaida gali labai bran Szvedijos moterys gali gauti (Isz P. Minkuno laiszko isz
krūmo.
Jis,
szelmis,
paskui
ma

kito slinko traukiniai nuo jas. O Palkinas nuvede aklaji
206 WEST CENTRE STREET
giai kasztuoti Molotovui, nes pinigu važiuoti ant vakaciju
ne.
Asz
pasislėpiau.
O
jis,
szel

žiemiu
in
pietus.
Tukstancziai
in
laukus
ir
nuvedės
pabėgo.
O
Europos)
MAHANOY CITY, PA.
jau dabar gandai eina kad Mo jeigu jos sau vienos be savo vy
liusikainavusiu, iszblyszkusiu aklasai davai ji vytis. O Palki- mis dreba. Paikinai! Szaukia.
lotovas bus atstatytas ir paže ru važiuos. Valdžios atstovai
BROOKLYN, N. Y. — Szia sziaures gyventoju, stebėda nas puolė in grabe. O aklasai Nejaugi tu, sterva mane pame ALAUS - DEGTINE - VYNAS
si? O asz tyliu. O jis rėkia szau
mintas. Rusijoje negalima su sako kad visai szeimynai yra vasara tremtiniu masei sukan mos nepaprastai saulei ir nėpa- nuskendo vandenyj.
gerai
jeigu
moteris
gali
sau
sykiu suklysti.
.>
ka treji metai, jau gan ilgas keneziamai kaitrai, iszlysdavo Visa tai vaikezas zalpu isz- kia : Asz, szaukia, tau rupuž- Vieta kur sustoja kitu miestu
viena be savo vyro nors kelias
laikas, kai jie turėjo palike sa isz po inkaitintu vagonu stogu. kalbejo, baimingai pažvelgda galviui, pus'baczius sutaisysiu.
pravažiuojanti Lietuviai.
sanvaites
per
metus
praleisti.
O asz sakau: Nereikia, sakau,
Augszti karininkai isz Ko
Tarp tu nustebintu Sziaurie- mas in Paikina.
vo teviszkes, turtus, gimines ir
___
j'
munijos ir Bulgarijos armijų Nežinia ka Szvedijos vyrai da draugus, karo aplinkybių pri cziu buvau ir asz.
Man pasirodė, kad Palkinas man pusbacziu. Man, sakau,
Užkviecziu Savo Draugus ;
neszasi kaip tik gali isz tu bar pasakys.
versti palikti savo brangia tė Vienoj mažoj tarpinėj stotyj ne miega. Ir isžtikruju, jis stai basam kurkas geriau. O jis ant
Lietuvius Atsilankyti.
•V
'“
krasztu, ir bėga in Istanbul,
vynė. Mažesnioji dalis tremty asz iszlipau isz traukinio su ne ga persiverte, atsigulė ant pe- mano balso, paskui inane. Jo
Turkija. Jie dažniausiai pasi Daug daugiau žmonių gra je gyvena da seniau. Nustoji- dideliu savo bagažu.
cziu, pasižiurėjo in mane pri nosis taip gerai suuodžia, žino,
žiai
gyventu
ir
kitiems
tik
ge
ima kariszkus eroplanus ir su
mas turto, artimųjų ir tėvynės Asz mecziau valiza ant plat merkta akimi ir nusižiovavo. kur asz. Asz bent kiek pabėgau
savimi vežasi turtingus biznie ra darytu, jeigu kas jiems pa karo baisumu iszgy venimai, vi- formos ir atsisėdau ant jos, be Man pasirodė, kad Palkinas ir ir pritūpiau prie grabekran- “Talmudo Paslaptys”
rius. Jie mato kad jiems savo sakytu kad uždrausta geram šiszkas ateities netikrumas ir laukdamas, kad in mane atbėg pirmiau nemiegojo, o tiktai nu czio. O jis orą uosto ir bėga tie
kraszte ateities nėra ir kad jie būti.
nežinomybe stipriai paveikė siąs tekinu visas būrys neszi- davė, kad miegas, o isztikruju siog ant manes. Visa diena be- Apie Žydu Tikybos Prisaky
gome. Paskiau man pasidarė mus. Labai užimanti Apysaka
angscziau ar vėliau pateks in
tremtiniu galvosena ir būda. ku. Asz jau iszanksto nuspren Viską puikiai girdėjo.
Kai
mes
pasižiūrime
in
kan

Rusijos nagus.
::
Tiktai 15d
::
Užsidirbti tiek, kad galėtum džiau, kad iszsirinksiu sau ža Jis da karta nusižiovavo, pa- nuobodu 'bėgt. Asz ir inszokau
didatus
kurie
stoja
in
rinkimus
______ A._______
in
vandeni.
O
dede
Nikodemas
ne alkanas praleisti bent szia liuką tvirta vaikina. Vienuole, krapszte pirsztu nosi ir tingiai
Saule Publishing Co.,
irgi kaip pliumpters žemyn ir
Szveicarijos biznieriai veda mes giliai atsidustame ir Die diena tremtyje nėra galimybių. neszikai in mane nesistaiga tarė:
Alabanoy City, Pa.
tj
nuplaukė.
labai gera bizni Vokietijoje vui dėkojame kad tik vienas Ankscziau UNRRA in szel- nervingai"mostelėjo in ji tusz— Daigtus, ar ka? Kur?
bus
del
vieno
darbo
iszrinktas.
. — Ir ka gi, paklausiau asz,
kur Amerika, ir Anglija viešzAsz pasakiau.
piaiit, žmones da ne taip sielo czia.
ar
jis nuskendo ?
patauja. Szveicarai daugiau
ISTORIJE“pi6 ni*i,z ■“
josi del menkniekiu. In gauna Ant platformos iszejo tiktai Palkinas szoko ant kojų, mė
— Ar asz žinau? Atsake Pal ----------------- iszo iszlins, Al
Gera žmona kaip stiprus ir mas BALE’o gery bes reiszkia- stoties virszininkas, basas, su tėsi in mano valiza ir, lengvai
biznio daro ežia negu Amerikartus krienai; vyras ja giria mos per ne lyg dideles preten atsegta balta'bliuze. Jis su aisz- ja ant pecziu užsimetėsi, smar kinas. Gal, jis, žinoma ir nepa- yva in virszu iszkils, Kaip už
kiecziai ir Anglai sykiu.
skendo. Jie, aklieji, gaivus, laikyti sveikata ir apsaugoti
su aszaromis akyse.
zijos ir pretenduoja kiekvienas kiu nepatenkinimu pažiurėjo kiai, beveik tekinas, nuėjo.
szeimynele nuo lygu,Verta NeKai buvo inneszta in Kon
kuo daugiausiai gauti. Pasžel- mieguistomis akimis in trauki Asz vos-ne-vos paskui ji su kaip velniai. O tiktai man tuos
akluosius labai nuobodu ve užmirszt, Kaip dagyvent 100
gresą inneszimas kad Amerika
Komunistai pasivėlino su sa pos reikalingumas vaidina di ni, nusižovavo, paskiau velei in spėdavau.
vo
planais
užkariauti
Graikijos
priimtu apie 400,000 benamiu
Palkinas syki ar du sykiu at- džiot. Tegu prieaugliu nejudi metu, Pamokinimai, Apie boba
deles roles. Jei švarko netu traukini pažiurėjo ir staiga
isz Europos, Komunistai šuke kraszta. Moskvos didžiūnai ti rintis Jonas ji gavo, tai nega- nervingai motelejo in ji kepu sigryžo ir pagreitino žingsnius. na ir neisznaudcja. Mes dabar, ka negalėjo savo liežuvio su
le baisu riksmą ir trinksima. kėjosi kad Molotovas gales vhsis Antanas, stikėls triuksz- re.
Jam matomai, suteikdavo di reiszkia, sąmojingi piliecziai. laikyti, Leibaus gimoras, Gir
Palkinas nutempė lyg vietai tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
Beveik visi sutinka nors tiek pratęsti ginozus ir susirinki ma. O gavusis nusiskundžia,
Traukinys, žvangėdamas bu- deli smagumą vyt mane, kaip
mano valiza ir, gavės rubli, mė maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
Europos vargszu, benamiu pri mus iki Rugsejio (Sept.) me kad gautasis rūbas yra menkos ferais, toliau nuėjo.
avina.
Geros rodos, Gailinga' ypata,
imti, bet Komunistai visiems nesio, kada Komunistai ketino vertes.
Nepakencziama kaitra, dul tėsi atgal, neatsisveikinant.
Asz sėdėjau ant savo valizos,
— J. N. Galybe Meiles, Juokai, Raganpasiunsti in Graikija savo žmo Vyraujant szitokiems žmo sunkiai kvėpuodamas nuo ne- kes musze mane in veidą. Asz
kelia pakerta ir nesutinka.
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
——————— w ,
■
— GALAS —
nes sukelti revoliucija.
nių nusiteikimams, paszelpos inprastos kaitros. Nesziku ne keliavau vis leeziau ir leeziau
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
Prancūzai rengiasi sulaužyti , Bet Amerikos Sekretorius darba dirbti sunku. Su sziomis buvo.
ir, pagalios, Palkinas isznyko
Saule Pub. Co., Mahanoy City,
ar nutraukti taikos sutarti su Marshalias visa ta Komunistu neigiamybėmis kovojame vi — Draugas, szuktelejau asz man akyse.
Pamokinimai
Czekoslovakija už tai kad tas tvarka suardė, kai jis vietoj somis iszgalomis. Todėl trau stoties virszininkui, atsipraGailiuosi: Asz persigandau.
krasztas nesutiko stoti in Ame ginezu, stojo in darba ir visu kiame in paszelpos darba kuo szau, draugas. Ar ežia yra ne Asz buvau bemanąs, kad mano
— Vyras turi slaptybėje vis
rikos Sekretoriaus suszaukta krasztu atstovus suszauke ne placziausiu mastu paežius žmo szikai?
valiza prapuolė nesugražina ką laikyti, nieko savo bobai ne
konferencija, ir pasirinko sto ant susirinkimo bet in darba.
Stoties virszininkąs stapte mai. Bet keliui pasukus in kita kalbėti, nes jeigu vyro slapty
nes, pavyzdžiui: inventarizaeiti priesz visus su Rusija.
lėjo, patraukė kelnes ir, mato puse, szeszely, po medžiu, asz be žinos, tai del viso svieto iszFrancuzu Premieras Rania- jai atlikti kviecziami tremtiniu
bendruomenes atstovai^.ne., tik mai, tikifii. dabar mane paste iszvydau Paikina. Jis sėdėjo duos.
Gandai vis ateina kad Gene dier taipgi koja pakiszo Rusi isz vietos, bet ir iszprovincijbs; bėjęs, tarė:
ant mano valizos ir spiaude
—- Kad ir neturtingas ar
jai,
kai
jis
nesutiko
ginezytis
rolas Eisenhower stos in Prezi
per dantis.
— Tuojaus. Viena minute.
Tūbams
dalinti
žmones
patys
turtinga,
isztekejusi ar netekė
Mano iszvaizda, matomai,
dento rinkimus ateinaneziais su Komunistais, bet visus isz renkasi komisijas ir pan.
Ir i nėjo in butą.
jusi motere turi didele intekvaldžios iszmete.
metais.
Už minutes jis sugryžo užsi buvo juokinga. Palkinas pa me in žmonių gyvenimą. Laime
Vienas Amcrikiecziu zonoje
Pati Graikijos valdžia vis gyvenas d-ras taip mums ra- segęs ir batuose ir mandagiu žvelgė an mane ir nusijuokė.
szeimynu daugiausia pareina
Demokratai jauezia kad Pre geriau ir greieziau visa' Rusi szo: “Pastebėta, jog tremtiniai tonu paklausė:
— Nebijok, tare Palkinas, nuo moterių. Motercs didžiau
zidentas Trumanas jokiu budu jos propagandos vežimą apver daugumoje nesidomi organiza — Ko tamstai? Nesziku? O nenunesziu.
sia pareiga yra gerinti, tobulin
negali laimėti rinkimus jeigu tė kai suaresztavo kelis tuks- ciniu gyvenimu, jei nemato va neszikai. Miega.
Mes bent kiek pasilsejom, ti ir gražinti privatiszka ir
Wallace pasitrauks isz Demo tanezius Komunistu.
Isztikruju, už kampo namu parūkėme ir toliau keliavome. szėimyniszka gyvenimą.
tiesiogines naudos. Apatija
t arba pradžia
J
kratu partijos ir susitvers tregulėjo
ant
pilvo
trys
baisiai
inreiszkiasi
visur.
Apie
brolisz—
Paikinai,
paklausiau,
asz,
Komunistai szitokiam dar
ežia partija. Bet jie mausto ir
:* SKAITYMO 5
bui nebuvo visai prisirengė; jie kuma ir vienybe tik suszunka- dege vaikezai. Du isz ju miego ar tiesa, kad tu aklaji seneli už*
•
*
tikisi kad Generolas Eisenho
Tikras Szkotas
lauke vadu isz Francuzijos, ma, bet tais dalykais mažai kas jo. Treczias suvis nedidelis, ko muszei?
*
«••«•••
*
wer prisitrauktu balsu ne tik
— Melas, tare Palkinas, iszItalijos ir isz paezios Rusijos. giliau tiki. Neaigzki rytdiena kios 12 metu paszoko mus iszisz Demokratu, bet ir isz Revydes
ant
kojų.
: RASZYMO
didžiai szypsodamos, vaikiszJiems nebuvo laiko iszplatinti laiko visus prislėgtoje nuotai
publikonu.
koje
ir
verezia
daugiau
rūpin

—
Ko?
Pilieti,
ar
daiktus
cziai meluoja kas link aklojo.
:
—
i
savo propaganda ir in talka po
nuneszt, ar ka? Paklausė jis su— Kam gi jiems meluot ?
prievarta pasiimti Albanija, tis tik savimi.
į 64 pus.r Did. e5x7coL*
Suvienytu Tautu Sanjunga Bulgarija ir kitus Graikijos
Baisus lagerio gyvenimas vi sirupinusiu balsu.
— Ar asz žinau? Tarė jis.
vis eiha treipais žemyn, silpnė kaimynus.
* Dabar Po 25c.
siems phlauže dvasia, iszmusze
— Daiktus. Va valiza. Leng Liežuvis be kaulu. Galima me
:
.
$
ja ir trupėją. Dabar ta Sanjunisz pusiaus-vyros, suardė ner va.
luot.
:
“
ŠAULĮ
”
.yga yra visai be jiegos ir be gar Lewisas, mainieriu bosas, vus ir sveikata ir sužalojo va — Galima, tarė vaikezas.
* MAHANOY CITY, PA. *
bes. Niekas jos neklauso, ne taip lengvai gavo ko jis reika lia. Jei tokiomis sanlygdmis Tiktai Paikino eile. Jis da mie — Paikinai, tariau asz, vosne-vos paskui ji paspėdamas
paiso ir nesibijo. Mes tai jau lavo savo mainieriams, ne už teks da metus, kitus pagyventi, ga. Jus lukterėki!.
eit, ar teisybe, kad tu buvai pa
pernai sakeme.
tai kad kompanijos bijojo Le- esu tikras, musu tremtiniai pa ■— 0 tu ar negali ?
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
vady r u ? Aklaji vedžiojai?
wiso ar jo grasinimo straikuoti, virs visiszkais dvasios ir kūno
—- Ta-aip, tarė vaikezas.
— Tai teisybe, tarė Paikina.
Kai mainieriai gavo daugiau bet už tai, kad plieno fabrikan paliegėliais, kuriu pats turtin Palkinas peszis. Jo eile.
Asz aklaji penkis metus ve
mokėti, anglys pabrango; kai tai didžiūnai, kaip Fariless ir giausias pasaulyje Raudonasis
Stoties virszininkas mirkte džiojau. Man motina liepusi
Uncle Sam Says
anglys pabrango, plienas pa kiti privertė anglių kompani Kryžius nepajiegs tiek parem lėjo in mane ir nusijuokė.
aklaji yedžiot, Asz gal, po visa
brango, tai viskas Amerikoje jas nusileisti ir su Lewisu su ti, kad jie vėl atgautu tikrojo
— Jo bijosi. Labai padauža, apylinke ji vedžiodavau. Gal,
pabrango. Dabar darbininkai tikti. Ir jie taip dare, ne už tai, žmogaus statusą.”
prieauglis.
po visa Rusija. O paskiau man
biski daugiau algos gauna bet kad jie mainierius jau taip my Palaužta Tremtiniu Dvasia
-±- Asz nebijau, tarė vaike nuobodu pasidarė. Vaikinai ži
daug daugiau už viską turi mo li, bet kad jiems ateinantieji du privalome atstatyt siųsdami
zas, o tiktai Paikino eile.
noma, ir gi pradėjo tycziotis.
kėti!
,
metai bus geriausi del biznio! jiems daugiau pagalbos. BALE
Palkinas gulėjo ant pilvo, Dabar shko, ne tokie laikai, ak
Jie dabar nepaiso kiek darbi jusu dovanas greieziausiai pernose žeme užgulės. Ant' purvi lus vedžiot. Ne caro režimas
Kongresas ir Senatas kita ninkai reikalaus, kaip anglys siunezia labiausiai reikalin
nos 'basos jo kojos pade buvo (priespauda). Pamesk ji. Tegu
meta inves instatymus imti vi pabrangs. Jiems tik rupi kad giems asmenims. Viską siuskit:
paraszyta, 1 rublis. Matomai prieaugliu
neeksploatiruoja.
sus jaunus vyrukus in vaiska. darbininkai plieno fabrikuose BALF, 105 Grand St. Brook
" William Leslie Slorach,
žemiaus nustatytos kainos Pai Tu dabar pilietis, Laisvas pi
Jie taip butu ir dabar paidare, dirbtu, kad anglių gana butu. lyn 11, N. Y.
isz Glasgow, Szkotijos, yra
kina judinti negalima.
lietis.
bet rinkimai per arti, ir abi Jie nujauezia ir mato kad,
— Paikinai! Suszukau asz.
— Ir tu pametei? Paklau tikras Szkotas, su kepuraite
partijos bijosi užpykinti žmo “Amerikos armija rengiasi
How many things can you buy
ir andaroku, kuriuos Szkoti which
— Jis neliepe budint, tarė siau asz.
Gavo Plauti
guarantee you these services
nes. Bet kai tik po Prezidento duoti baisiai didelius kontrak
for 10 years—$4 for every §3 just
jos
vyrai
neszioja.
Jis
atvavaikezas.
Tegu,
girdi,
pasažie— Ar asz? Tare Palkinas.
for holding on to the property for 10
rinkimu, Kongresas inves Byla tus del milijonu doleriu del vi
years; money back for emergen
rai
palaukia.
Pati
—
Tu
manes
nebUžiavo
ant
S.
S.
Ernie
Pyle
Pamacziau.
Žinoma.
O
jis,
szel

ar Instatyma imti visus in vais sokios plieno ir del kariszku
cies; and if it is lost or stolen no
body else has the right to cash it.
Asz nusijuokiau.
mis, pajuto, kad asz ji isztikro laivo isz Szkotijos in New Every
ka del vieneriu ar dvieju metu. ginklu!” Jie gali isz valdžios cziuok, nes turi plauti tai ir
time you buy a United States
Vaikinas irgi nusijuokė ir pamesiu? Asz savo reikalu; pa York miestą. Jis net ir savo Savings Bond you get these benefits.
pareikalauti kiek tik jie nori! asz nuo tavęs užsikresiu.
Ami that’s not all. The Treasury
tarė, teisindamos:
vyzdžiui, einu, o jis szelmis akinius ant savo noseles pa Department registers the bond in
Daug žmonių negali gulėt Už tai jiems sziandien visai ne Nuo ko gavai pasakyk?
your name, the co-owner or bene
— Palkinas didelis akyple- dreba, už rankos kabinasi. Neficiary you designate. Keep a per
Vyras — Asz manau nuo
ant lovos. O ar žinote kodėl? rupi kiek ir ko darbininkai rei
kabino kad geriau galėtu sonal record of the serial numbers
sza. Drąsus. Jis net akla elgeta drysk, sako, be manes savo rei
of your bonds, because it will make
Kad neturi lovos!
kalauja: “Juo daugiau darbi tokio migloto oro.
New York miesto vaizdus much easier the replacement of any
užmusze.
kalu vaikszcziot. C) asz jam sa
Maža dukrele — Ne nuo
Bond you may lose. Every U. S.
ninkai reikalaus ir gaus, juo
pamatyti. Jis dabar keliauja Savings Bond represents service not
Kaip?
Akla
užmusze?
kau:
asz,
sakau,
dėduk
Niko

only with a smile, but with profit.
Prisakymuose
Dievo aiszkiai daugiau jie ims ir gaus už savo oro, tiktai nuo musu slūgi
i
U. S. Treasury Department
in
Ontario,
Kanada,
kur
jis
demai,
tuojaus,
tiktai
nusiszla—
Akla.
Jis
akla
vedžiojo.
O
nes,
nes
tėtulis
nuolatos
ja
prisako: Mylėk artyma savo tavora!”
Pirkte Ų. S. Bonus Sziadien!
paskiau vaikai pradėjo isz jo pinti. O jis capt mane už ran- apsigyvens su savo sesute.
bueziuoja.
Įkaipo pats save, £) dabar reį-

Kas Girdėt

*

ISZ LIETUVIU
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— O jei tiek daug visko!
dėdienė ir loji padlina Jule pri
►♦♦♦« | Ir staigai trys minutes pra— Kas tau do to, ne tavo siuvo jam gužika. Nes jis yra
J ėjo, praszau, atvažiavome, isz- ŠŽPOSELIŠ
del manias atlaidus. Ne palaike
biznis,
begk.
lipkite, gimtinis sodžius, so
Ane dirstelėjo ant stalo, ant už pikta ir prisiuntė man bu
VYRO
džius Skiedrynai.
kurio
stovėjo tikrai puikus bu kietą, ir ateis ant sutartuviu! O
Maszina sustojo laukuose.
kietas isz rožių ir kitokiu tas man Ludutis!
Žinoma, žmonių begale susirin
J^A, broliai,
papasakosiu toki nuostabu užima ir treszke- ko. Stebisi. Kvatoja. Bobele už J^ĮISS Katy ne alejo nuo j kyietku, ir paszauke:
Sztai in pora miliutu, kas tojima.
asz jums istorija, tiktai žiū
džiaugsmo susilaikyti.
— Baigasz! Tai rots puikus! kis pabarszkino in duris, Katy
jekes tašo. O bobele ir kojomis
Atsigryžo bobele, kas do ba Besigina, sėdi, kaip dveseliena.
rėkite isz manės nesijuokite.
Miss Katy, kuri kas diena Ypatingai žipipos laike! Tur atidarė ir gavo laiszka per j
Szita istorija, tiktai, Dievaži, la? Bobele sa'vo akims netiki. Ir nulipt nenori. Titkai mirksi keldavo apie devinta adyna ir būt ne mažai kasztuoja!
siuntini. Buvo tai tas pats siun
ne asz prasimaniau. Bet pas Priesz paezia grabe, ant ūki akimis.
sėdėdama ant asols traukėsi — Tai Mr. Ludvikas pri tinis, ka atnesze buketa. Pri
mane ir tokios niekuomet nebū ninko avižų stovi szitokis dido Nuėmė bobele subėgusieji gi paneziakas, ružino ant Anės ir siuntė jier siuntini ir pasakė, jautė ka tokio pikto!
davo. O szita istorija man pa kas budinkelis. Namai ne na mines nuo maszinos ir namo visaip plūsdama, nuo pigiu ir jog ateis ant sugertuviu. O!
Atidarė laiszka.
pasakojo mano kaimynas, ka- mai, maszina ne maszina, o ' nunesze. Paguldė ant suolo. nuo visokiu vestiniu žvėrių, Prisiuntė ir vietine gazieta, ku “Guodotina Miss Katy! Perriszkas orlaivininkas Simanas ant ratu ir lyg, kad važiuoja.
Guli bobele ant suolo ir valgyt sziandien Miss Katy, nuo de rioje patalpyta jog Ludvikas praszau už padaryt klaida per
“Automobilius, pamanė sau nepraszo.
Prokapas.
vintos laksto po suba, kaip ka Dreiveraviczius uždėjo sztora mano siuntini, kuris vietoje pa
O szita istorija kaslink bo bobele, ir staigai iszsigando. Na ir viskas. Va, beveik, kad te su puslia norint da ausikud- prie Broad Strito, ir mat su mė duoto Miss Julei paskirta bu
Oi mano sau, Motinėlė Szven- ir visa istorija apie tai, kaip lojus ir net kelis kartus inkiszo lynu alaveliu apibrieže aplin- kietą padavė misiukei. Asz jam
butes Onos.
cziausioji,
Dievo Motina, už bobute Ona lekiojo ore orlaivyj uosi in salima, o tik basmireze | kui. Taip taip, Anele bus vesei- dabar liepiau paimti bukietą ir
Bobute Ona, matote-gi, ke
liavo isz atlaidų. Isz Atvyto, tark už mane, nusidėjėlė. Kaip atsisėdusi. O abelnai, ne visa. insistojus in ižszleivotus czeye- le!
laikraszti ir kad nuneszt Miss
kur buna kasmet garsus Szv. gi tai automobilius galėjo nuo Kuomet mano kaimynas, ka- rykus, nes ne turėjo laiko!
— O tai tai! Norint kana Julei, o ir asz per piet busiu pas
Onos atlaidai. Keliavo jau at plento nuvažiuot ir prie pat ro orlaiviriinkas Prokapas Si- Taip ne paisė nes buvo links turėsime veseile. Juk jau ir di ja idant padekavoti už prisiusisveikinusi su Atvyto bažny- grabes sustot? O, kad tu kur, manas, lygi sziai vietai papa- ma, ir po nosia sau tikiu balsu delis laikas! Juk kaip asz pa vima gužiko in kotą. Da karta
šakojo, tai mus paklause: O dainavo. Minties linksmos po menu, tai jau per anuos strei perpraszau už klaida ir pasilie
czia. Žinoma, pekszczia kelia mano sau, suplendetum! ”
vo. O lygi namu, lygi Skiedry Atsisėdo bobele ant žemes, kaip, broleliai, kas atsitiko, galva painojesi apie ilga balta kus turejei Miss Katy dvide- ku su guodonia.
nu sodžiaus buvo nuo Atvyto nuszluoste nosine akis, ar ne kaip jus manote su bobele ?
Ludvikas Dreiveraitis.
szlebe uodega velkantesia ir su szimts ir tris metus, o jau to
apsiriko,
galvoja
sau
viena.
Tuomet,
žinoma,
vienas
isz
taip trisdeszimts su kaupu ki
Sukando dantis Katy ir iszT
ilgu velonu, net lig žemei!
laiko praėjo apie trys metai.
lometru. Kaupo buvo trys kilo Neapsiriko. Stovi maszina avi .musiszkiu pesimistiszkai ir Puikus vainikas ant galvos,
— Tai ne tavo biznis! Kam tarė:
žose, o po maszina ant suoliuko liūdnai nusistatęs, iszreiszke
metrai.
— Gad, kreize! Ir mete po
triusiasi kokis tai graiksztus nuomone, kad bobele esą pasi veseile, daugybe žiburiu baž- tau rupytis apie mano metus?
Va bobute Ona perejo insinyczioje, grajus ant vargonų, Žiūrėk tu juos! Krieze! Eikie kojų siuntiniui buketa ir laik,
vyras. Su barzda.
mirė. Kitas, antro laipsnio mo viskas galvoje maiszesi.
karszcziavusi penkiolika kiloraszti!
pas buezeri, jeigu sakiau!
Pažvelgė bobele in vyra, o kytojas, pamanė, kad bobele
metru, o ant sžesziolikto kilo
Pasiutiszkame džiaugsme pa Ane isž'bego tekina, o Miss Aszaros kaip žirnei pradėjo
szis tyli, kaip szeszelis.
esą in partija insirasze. O asz griebė Katy in glebi sena pūde-.
metro neiszlaike, eme ir par
Katy pripuolė prie laidrodo, byrėt per iszkaitusius veidus,
Bobeliai pasidarė liūdna nuo pasakiau, girdi, bobele paliovė
puolė.
sėdo kaip be valdžios ant rato, kad szis tyli ir tyli. Ir •tuo in Dieva tikėt arba in kita tikė Ii spaude prie saves, o pirma pagriebė szukas pradėjo szukenezeriaus.
O da-gi: pavargo bobute Alniekad ne dasileidinejo prie sa kuotis ir in save kalbėti.
met tarė bobele tycziai isz vi jimą perejo.
vyte besimelsdama nuo ryto
— Misiuk! Misiuk! Pasza li
ves ir su kojom spardė, jeigu
sos szirdies:
— Reikia grąžei susiszuBet
visa
tai
ne
taip
pasirodo,
lyg vakaro ir pusėtinai pavar
ke inbegdama Ane, eikie mi
pasipainiodavo po kojų.
— Tu ka-gi taip, teveli tyli,
kuoti. Juk ateis ant piet. Tai
go. Maža to, kad meldėsi in szunsnuki? Kodėl tu ūkininko kad už dienos po to, bebele at Sziandieh viskas kitaip!
siuk pažiūrėti kaip gražios basipeikėjo, apsidairė, asztriu Miss Katy pasiszauke Ane ir kaip dažinos Jule, tai nuo pik lones parneszau!
szventuosius, bet ir visu Dievo
avižose ant pilvo plaukioji?
tumo truks, norint akysia nebalsu iszklausiriejo namiszkiu, paklausė:
palaimintųjų ir stebukladariu
Miss Katy paszoko, griebe už
Tai asz galiu jeigu reikia, Tuo-,
vos džiaugsis o velne mislis!
kaip ir kokiu budu ji atsirado — Ar buvai mieste ?
ir net kiekvieno daug-mažai
balones
isz ranku Anės ir su
kenu ūkininkams pasiskųst.
Tas
kvailis
expresmonas
nune

namuose
ir,
kareziai
apsiver

Szv. kaiikytinio, atskirai imant Tai, teveli, nenurodyta, idant
smarkumu reže jei perveida!
— Buvau, Miss Katy. Pir
savo maldose neužmirszo. Net per avižas su automobiliu važi kusi, parpuolus ant keliu pasi kau švara kiaulienos ir du pa sze bukietą ir laiszka ant ju — Eikie pati, gad! Nubėgo
poreziaus, tai nieko, jis pamili- ant virszaus ir duris užtrenkė!
meldė priesz Panos Marijos pa
Szv. Antanui pasimeldė. Net
nėti. Tu gal, ka-nors pametei. veikslą ir liepe save in vienuo jus.
no adresa, asz paszaukiau ant
juokinga. Užtai niekam jokios
Batone suteszkejo in szmote— Gerai, gerai! 'Nubcksi da jo,- tai jis atnesze man. Juk
O vyras atsistojo, požiūrėje
lyną nuvožt. Ten.ji, sako, ir ly pas buezeri, paimsi švara balo
nuoskaudos nepadaryta.
lius,
o Ane paszauke: Džibur
in grabe ir sako storu balsu:
Ludvikas jau nuo puses meto
gi
sziol
gyvenanti.O
mums
nuMaidy
man aki užmusze!
Na ir, žinoma, nuo maldų ir — Pamecziau. Szrubeli panes ir baksa tamecziu, reikia
su manim vedžiojasi ir in kitur
sispiaut.
Ir nubėgo in szante.
pasninko bobele ir nusikama mecziau. O tu, mamyte, nesi
padaryti gera balių.
vežesi ant balių. Ant galo, ma
—
galas —
*
*
*
vo. Ir lygi tol ji, meilute, nusi skųsk ir rierugok. Asz, sako,
no tėvas turi prapartė ir šalti lUž valandėlės persitikrino
kamavo, kad ant szesziolikto tuojau sugrysziu. Kokia mano
Tai didele permaina
no, o ka turi Jule? Butu kreize vienok, jog akis visa, nuėjo in
kilometro ji ne žingsni negali kalte, jeigu maszina sugedo ? O
ten randa,
su tokia užsidėti!
stuba, kad surankiot balione,
nužengt, nors tu ka nori da tu delko, tarp kit-ko, ežia guli ?•
Bet isz pradžių joms
Ir paleido juodus ilgus plau
nes
ne szmotelio nerado rodos
ryk.
tas nepatiko, kus.
Lengviau bobeliai pasidarė
žeme prarijo! Iszjieszkojo vi
Na, vis-gi visas bobeles nu dėlto, kad vyras baisa padavė.
Kaip tik po miestą žine
—
Teisybe,
kalbėjo
in
save,
sur.
O “Pudelis” szuo priedes
garkaulis iszkliuro ir pagedo. — Ak, sako, teveli, o kaip-gi
pasklydo,
asz ji vakar supykinau. Nes balones, kaip negyvas miegojo
Mat, per daug buvo nusikama man negulet, jeigu gulėt prisi
Kad asz netrukus in
kas tai girdėjo, praszinet mer kampelije.
vusi.
ten pribusiu,
eina ? Asz, teveli, atlaiduose la
ginos, kad prisiūtu guzika in In dvi sanvaites atsibuvo veVisas nekliunas koeziosiu,
Parvirto bobele ant szeszio bai pavargau ir nusikamavau.
kotą?! Pasakiau jam, jog nees- seile Ludviko su Jule.
Kaip varnos tuoj sukvarksejo,
likto kilometro netoli Tuckenu Nusikamavau, ir žinoma, pa
miu siuveczka, o jis užėjo pas
Visos in viena vieta
sodžiaus, pilnai pravėrė alsavi vargus, parvirtau nepriėjus
suėjo,
mui burna ir guli prie pat gra- Tuckenu. Visa nugarkauli iszKa su manim padaryti
bes, nuobodauja.
krate. Kaulai lenda isz sanstaIlgos Gražuoles, Trumpas Vyrukas
kalbėjo,
“Ar tu matei, mano sau, pa- to. Ir asz, teveli guliu pagraBet, sutikau keletą
szvilpk, kad nori. Pavargau, byj. Kad tu taip mane, teveli,
. , ,
iszmintingu,
nuilsau asz^beklupojanį,priesz . paimtum ir pavėžintum auto
Szliuma jJh1 ėzia,
Tarp
motorėliu
keliu,
szventuosius. Negi galima iri mobilyj.
Blakes isz plysziu
Sulaikė tuojaus klegėjimą,
viena melstis, o kita apleist, — Ka-gi, tarė vyras, galma.
iszeina,
Nereikalinga ant manes
reikia visu užtarymo praszyt. O kur tave vežti?
Vyrelėms nugaras graužia,
zurzejima.
Vienok sveikata brangiau kaip — O asz ir sakau: In Skied
Per'naktis jais daužo,
Sake, tiek to kad ir
viskas. ’ ’
rynus, teveli. Szitaip vis plentu
Bobeles blakių n e vaiko,
Baltruvįne pribus,
Ir va guli bobele prie grabes. o paskiau, žinoma, po kairiai.
Ba neturi laiko,
Ras visus apvalytus
Po kairei, sodžius, TuckenaiJ Pirmoji stuba tai Mares; antro
Per dienas sueja pas
namus,
Po deszinei, avižos. Jeigu pa ji, Petravicziaus, o mane szalia
kūmas girtuokliauja,
Dabar Baltruvienės visai
suksi tiesiog, miszkas ir bala. prisiglaudė.
Niekados nepaliauja,
nebijosime,
' Ir labai skaudu bobeliai pa — Žinau, tarė Vyras. ' Sėsk;
Valgio gerb vyrams
Kaip szvarunia gerai
sidarė, kad ji prie balos pavir mamyte.
nepagamina,
užlaikysime.
to, svetimam kraszle, szale so Pasodino jis bobele in auto
Kaip koki szolderi
Gerai, labai gerai,
mobili ir važiuoja.
džiaus Tuckenu.
.,
iszvirina, .
Taip
moterėles darykite,
“Ak! Mano sau bobele, jeigu > — Tai aeziu, ture bobele. O’i
Viską daro tas
() Baltruviene visai
asz ežia numirsiu, tai man, ži tiktai tu, teveli, ne taip smar
girtavimas,
nematysite.
noma, bus didele nelaime. Die kiai. Asz negaliu, idant smar
•
O jeigu ne tas,
*
*
*
vas, jog viską mato ir girdi. kiai. Vis plentu. Kelias neduo
Tai puse bėdos butu,
Koki ten vyrukai
Bet tiktai man ežia butu nein- bėtas ir lengvas.
Kad daugiau namie
isz partes ėjo,
manomai bloga numirt. Tai ir Vyras atsisėdo. O staigai
sėdėtu,
karve gali mane pauostyt. Ir kaip pradėjo kuo tai burzget ir
Belsti langus užsinorėjo,
Po saliunas nesivalkiotu.
avinas gal koja paspirt. Ar ma belstis. O staiga kaip paszoko
*
*
*
Bet negirdėjau kaip ten
ža kas gal atsitikt. Ak, mano pirmyn. Kaip nutruko nuo žeNorėjau in New Jersey
toliau buvo, : į|
sau, asz puse gyvenimo atiduos nįes. 0 apaezioje grabe. Žemai
Vieszbuczio, hotelio pa trumpus andarokus, žemas
nusiduoti,
Stebebtina kad in lakupa
cziau, kad tiktai atsidūrus Tuckenu sodžius, miszkas. Ir Kokiu žinelių ten dažinoti,
tarnautojas,
Raymond
lubas ir da žemesnius, trum
nepakliuvo,
Skiedrynuose. Taip, puses gy viskas nuplaukė.
Karns, kuris yra tik penkių
pesnius vyriszkus draugus,
Bet kaip dagirsta,
Tiek to, badai ir
venimo nepasigaileeziau. Pa Aiktelėjo bobele, ranka už
pėdu dydžio patarnauja gra “Boy Frentus.”
Kad asz pribusu,
taip praeis,
ežiam velniui duszele parduo- tureklio nusitvėrė ir apmirė.
žuolėms, kurios yra szesziu
Moterėles tuojaus visos
Visos szitos augsztos, il
cziau. Tegu jau ima, kad nori. Norėjo žegnotis, rankos ne pa
Inkiszt
kaili
už
ar daugiau pėdu dydžio.
sustreikavo.
gakojes gražuoles turi savo
Tiktai man ežia neinmanoma kelia. Norėjo koja pakrutint,
tai pareis,
Szitos augsztos, ilga ko
Partes jau nedare,
draugyste,
kuri rūpinasi
numirt, sodžius svetimas, misz kojos nepalenkia. Norėjo isz kijos gražuoles turėjo seimą,
Ir pradėjo geriau
Ba kvaili vyrai
kas,
bala,
visokios balu szeniaus ražaneziu iszsiimt > o
susivažiavima in Los Ange draugiszkai patarnauti ir su
namus užlaikyt,
butu,
sipažinti su vyrais kurie yra
szlyksztynes. Tfu!
kiszeniaus nėra. Ir nieko nėra.
les miestą (Calif.) Per szita
Visiems valgi pataikyt,
Kad už toki darba
szesziu ar daugiau pėdu dy-.
Vos tiktai bobele taip sau “Velnias,” pamanė bobele. Ir
seimą jos kalbėjosi ir pasiDabar kaip kas in
dovanotu.
tarė apie trumpas lovas,
pagalvojo, staigai iszgirdo szi- apmirė, tarsi negyva.
džio ar augszczio.
stuba ineina,

VELNIAS

protin

go

JUOKAI

Geras Atsakimas
Tevas — Juozuk, ka dary
tum, jeigu turėtum milijoną
doleriu?
Juozukas — Nieko teveli,
visai nieko!

Pažino Ja
— Jonas Domeikas eina
su savo draugu ulyczia ir
prisižiurineja kokiai tai
merginai.
Petras — Ar pažysti ja?
Jonas — Taigi apie tai
manstu! Matau kad szlebe
yra mano paczios, skrybėlė
rodos yra mano dukters, parasonas yra mano motinos,
o eina ji su mano sunum!
Manau kad nebus kita kaip
tik mano tarnaite!

Prie Sutartuviu

’4

Petrone — Ar tu Juozuk
busi man isztikimu per visa
gyvenimą?

Juozukas — Mano bran
giausia! Juk asz ne esmių
pranaszu, tai negaliu žinot!

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::
Knygele, Dabar $1.00 Agjj
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi
Rodykle:

Bažnytini* meta padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorių*.

'‘
Į

Maldo* Rytmetinei.

,

Vieszpaties malda.

j ,

Aniuoliszkas Pasveikinimą*.
II f
Apasztalu Sudėjimas.
'
Deszimti* Dievo prisakymą.
Du didžiausi meile* prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Viltie*, Meile* b
Gailetczio.
Maldo* vakarine*.
/
Giesme ant pradžios Miszia.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventa* Dievo.
Miszparu Maldo*.
i
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžine*.
’u
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdama* nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visu* szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų*.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*.
■ Malda prie. Panos; Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar
be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po
Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento
Malda SzV. Tamosziaua.
Malda prie Vieszpaties Jėzau*.
Malda prie Panos Szvencziausio*.
Malda Szv. Bernardo prie Szt.
Panos Marijos.
Ranžancziu* prie Szv. Marijos
kalbama*.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antanė isz
Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzau* vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministrantura*.
j

------./
Saule. Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS
GRAB ORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Vestuvių Ir Kitokiams
::
Reikalams
::
535 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA.

■'■XUEE88 MAHANOY CITY, PA.

statymu, Byliu. Jisai pasirasze
Instatyma kuris skiria kariuo
menei apie $3,500,000,000. Ki
tas instatymas, Veterams $8,— Utarninke pripuola 000,000,000 ir treczias Instaty
Bzvencz. Paneles Marijos Snie mas skiria $6,000,000,000 del
Agrikultūros Skyrui.
gines.

ti apie jo boso, milijonieriaus
Howard Hughes bizni su val
dininkais ir politikieriais.

kui pardavinėjo apdraudimus, tie tremtiniai yra Komunistai.)
Iszaiszkino
|
“insurance policijas.” Jam jo- KVAILYBE! Daugiau negu
1
kis darbas nepatiko ir jis bas- 700,000 tu tremtiniu pabėgo isz
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Sudžia in vagi — Tai pa
tiesi isz vienos vietos in kita, Komunistu-okupuotu szaliu —
Jau dabar aiszku, kad isz vi
Visa tai buvo 1944 metuose. pakol karas iszkilo ir jis stojo isz Baltijos Valstybių, Lenki vogei Ickui arkli?
so szitb lermo nieko nebus. Jau
Vagis — Ugi pavogiau,
Jau trys metai praėjo ir da tas Vokiecziams in talka.
jos, Jugoslavijos, ir net Rusi
mes seniai dažinojome kad tik
eroplanas ne tiktai ka nepakilo
jos. Tos szalys yra anti-Komu- ponas sūdžiau, nes man notas vagis ar sukezius kuris ma
” rejosi baisiai valgyt!
nuo žemes, bet vis nėra pasta
nistines.
■—■ Seredoj Vieszpaties Jė
žai pasisavina. Tokio kalėjimas
VASAROS
KAITRA
Brooklyn, N. Y. f Viktoras
tytas. O valdžios milijonai do
Sudžia — Bet kam reikėjo
Vargszai, negali gryžti in sa
zaus atsimainymas.
laukia. Bet kai apie milijonus
Bolinskas,
nuo
507
Court
Ulyleriu
sukiszta!
vogti
visa arkli? O ar tu ži- į
vo mylimas szalis, kurias da
— Ketverge Szv. Kajetono,
imi kalbėti, tai tada tik apie
v
■■• :
.•
czios, numirė Seredoj namie.
Major Generolas O. P. Karszcziausia Vasaros bar užėmė Komunistai. Grei nai Deszimts Dievo Prisaky
— Italijonai turėjo savoj Apie devyni metai adgal velio gera ir pelninga bizni kalbama Echols, kurio darbas buvo pri
tai juos suimtu ir isztremtu in mus?
Diena
tautiszka diena Nedelioj, Lake nis kitados gyveno Mahanoy nepaisant koks tas biznis butu. žiūrėti ir parūpinti kariszkus
Vagis — Žinau ponuli, fe
tolimas vietas arba ant vietos
wood parke, o Lenkai Lakeside Plane, Pa., ir laike valgomu ta Visi tie tenai Washingtone eroplanus prieszinosi, bet jam WASHINGTON, D. C. —
nais aiszkiai paraszyta: “Ne
jie 'butu suszaudyti.
jpąrke.
vom krautuve. Paliko trys viens kitam pasiaiszkins, viens buvo pasakyta tylėti, ir Prezi Iki dabar mes vasaros, rodos, 650,000 isz ju yra krikszczio- geisk artimo paezios, ne asi-j
į?
■
'
,
dukterys: Elsie, pati Juozapo kito atsipraszys, pasisveikins, dento sūnūs savo -vare ir dare kaip ir nemateme. Kai lietus nys. 200,000 Žydai.
lo, ne jauezio!” O apie arkli
Shenandoah, Pa. — Sekantieji Valeskio, Mahanoy Plane; Lu- užsipundys ir viskas bus tvar nepaisant ka jo virszininkai apsistojo buvo taip viešu, kad
Biliaus prieszai sako, kad tie tenais nieko neparaszyta.
turėjo operacijas Locust Mt. li- cilija ir ponia Evelyn Edgnei- koj.
manste ar norėjo daryti. Kitas net buvo galima sakyti kad tremtiniai atimtu darbus nuo
gonbute: Irena Bernauskiute, ne, taipgi sunu Jurgi BrooklyGenerolas, Barney McGiles staeziai szalta. Dabar, ana san- Amerikiecziu. Bet atsiminki Istorija apie “AMŽINA ŽY
Ona Romanauskiute ir Jean ne.
sake ir inrode kad nieko vaite, Seredoj ir Ketverge va me, kad daugiau kaip 50% yra DĄ.” Jo kelione po svietą ir
Du Kareiviai Pakarti taipgi
Stroliute vięi isz miesto.
isz tokio darbo nebus, bet ir jo sara su visa savo kaitra pasiro moterys ir vaiikucziai. Antroj liudymas apie Jezu Krista.
—- Keturi vyrai isz miesto
niekas nepaįse.
dė ir žmones miestuose pajuto vietoj tie visi žmones’taptų su20 Centai.
t;
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ir du isz Ringtown likos aresz- AMERIKA
Už tai dabar Senatos komisi isz tikro kad vasara jau ežia. vartotojai, kas reiszkia kad Saule, Mahanoy City, Pa.
tuoti už vagysta, 1,235 pėdu ge •
ja nori dažinoti: Kas atsitiko
Iszrodo, kad sziais metais, produkcija turės 'būti didesne.
PROTESTOJA
kaput!
ležiniu paipu vertes apie $15,su visais tais milijonais dole taip kaip ir pernai vasara pri Ir didesne produkcija reiszkia Trys Istorijos apie Irlanda
PRIESZ RUSIJA Jau ir dabar Anglijos karei riu, ir teiraujasi dasižinoti: bus vėlai ir užims rudenio vie
000. Policija su aresztavojo:
daugiau darbu. Ir treczioj vie arba Nekaltybe suspausta; Ro
viai Jeruzolime taip inpyke,
.George Baker, 214 W. Coal ulyKodėl keli žmones taip labai ta, o ruduo žiemos vieta užims. toj, kaip p. William Green, pre bertas Velnias; Mede jus; Kaip
WASHINGTON, D. C. —
kad jie net priesz savo virsziArziog, jo trolis Yester Baker;
norėjo kad tas milijonierius Dabar viskas eina atbulai; net zidentas Darbo Federacijos pa- Kuzma Skripkorius liko Tur^Victor A. Wierzalis, 429 W. Amerikos valdyba pasiuntė ninku perspėjimus, kelis mies gautu toki dideli kontrakta isz ir oras, rodos susimaisze.
reiszke: “mažas skaiezius kas ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^
Rusijai protestą, už iszvežima tus suszaude ir tik laukia pro
iArlington Uly., Paul Schistle,
valdžios?!
Miestuose vyru kalnieriai met inleistas nepasiliktu musu SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
Vokietijos ir Italijos turto isz gos nustverti tuos, kaip jie sa
'ikipgtown; John (Red) Gallag
sutirpo ir moterėliu sukneles didmieseziuose ir jie nesudaryVengrijos, Rumunijos ir Bul ko, prasmirdusius Žydus.
her, 110 N. Catharine Uly., ir
kai ta kaitra nu tu rimta darbo veikimą. Ju tar Pasiskaitymo Knygeles
garijos, taipgi Amerika reika
Kraszto Iszgama susiraukszlejo
Tas kerszto darbas jau atsi
Lewis Bova isz Pattersonville.
žengė
ir
visiems
prakalta isz- pe yra puikiu agrikulturistu,
lauja kad Rusija duotu visa in
liepė net ir Amerikoje. Daug
Keli randasi po bylos, o kiti
Chandler
musze. Tie, kurie galėjo, iszva- tarnu, slaugiu, gydytoju ir vi Penkios Istorijos apie Burika
formacija apie iszvežta turtą.
inspudingu ir intakingu Žydu
įPottsvilles kalėjime.
žiavo, iszgarmejo in laukus, in sokiu kitu prityrusiu ir nepri ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
Taipgi daug Austrijos turtas
I.
------------------------Amerikoje sako kad jeigu jie
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
kalnus ar in pamares. Bet ir tyrusiu darbininku kurie at- Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
likos iszvežtas per Rusija.
dažinos kad tai yra tikra teisy
į Catawissa, Pa. — Antanas S.
pamarese saulute kaitino ir svi nesztu industrijiniu ir moks- pasaka); Užliekos isz Senovės
Chandler,
kuris
buvo
pasmerk

Padavimu; Peary ant Žemgalio
be
kad
tie
Žydai
Jeruzolime
pa

Tocžylauskas, pasimirė Petnylino.
liszku gabumu in Suv. Valsti
tas
kaipo
savo
kraszto
iszgama
(Atminimas isz keliones in Le
korė du nekaltus Anglijos ka
. ‘ežioje, 6:08 valanda vakare, na- 7 KUNIGAI
Tie, kurie apie tokius oro isz jas. Ir szie tremtiniai, inleisti
ir
iszdavikas,
teismui
pasakė:
dinius
Krasztus). 96 pus. . .25^
reivius
vien
tik
iszke
rszto,
tai
inie. Sirgdamas per koki tai lai
szilumos dalykus žino, sako in Suv. Valstijas turi afideivi
APSŪDYTI
“
Asz
ežia
stoviu
pasmerk

jau visiems Žydams yra baisi
ka, Velionis kitados gyveno
kad tokios kaitros ežia nebuvo ta nuo Amerikiecziu arba orga
'r
sarmata ir pakenks visai Žydi- tas, už tai, kad asz norėjau sa per dvideszimts metu.
Shenadoryje, ir dirbo prie
nizacijų, kurie prižada kad szie Pirkie U. S. Bonus
vo kraszto žmonėms pasakyti
Knickerbocker kasyklose. Pali- PARYŽIUS, FRANCU A. — jai!
žmones netaps visuomeniszkos
- įko paczia Ona; sunu Alberta; Prancūzijos augsztas teismas Tėvas vieno isz tu dvieju ka ka asz nujaueziu ir numatau ir
nasztos.
, trys po-dukteres: Ona, Teresa apsudyjo septynis kunigus zo- reiviu, per telegrama kreipėsi in ka asz tikiu. Mane jus pa Amerikos Eroplanai
Buy U.S.Savings Bonds
Kaip mes, tremtiniu insteigir Marijona Danuniutes; po-su- koninkus, už tai, kad jie per in tuos Žydus ir prasze kad jie smerkiate už mano nuomones.
REGULARLY
Atskrido
ta tauta ir tremtiniu sustiprin
ni. Juozapa Danunis, visi na kara priglaudę ir paslėpė Vo- paleistu jo vaika, bet jie jam Kur ta Amerikos laisve žmogui
Isz Toki jos ta galime uždaryti savo duris
mie; dvi seserys J. Jablonskie kieczius kareivius, kurie isz sziurkszcziai ir žiauriai atsake tikėti taip kaip jis nori?
sziu laiku persekiotiems, kaip
Asz
savo
advokatu
prasziau
eroplanu
nusileido
in
Francuzine, Shenandoah Heights ir J.
kad jam reiketu kreiptis in
WASHINGTON,
D.
C.
—
Mulneriene isz Shenandoah; ja ir stengėsi isz vidaus Pran Anglijos valdžia, o ne in juos. kad jie man pavėlintu vieszai Septini Amerikos B-29 eropla mes galime raginti-kitas tautas
atidaryti savo duris tiems
ir aiszkiai iszreikszti kaip asz
du brolius: Feliksą, Shenan cūzijos valdžia sugriauti.
nai
atskrido
isz
Tokijo
in
tremtiniams?
Kai Žydai ima žudyti nekal nujaueziu ir manstau apie pa
doah ir Edvardą isz Shenan Kunigai visai nesigynė ir
tus žmones vien tik isz kerszto, voju savo krasztui isz Žydu. Washingtona in 34 valandas.
— I. F. A. D. I.
doah Heights. Laidotuves in- prisipažino kad jie taip dare,
Karo
valdyba
sako
kad
tai
yra
tai jau ir mes sakome kad to Bet mano paties advokatai sa
yyks Utarninke su apiegomis bet jie praszesi susimylejimo,
pats didžiausias ir drąsiausias
' 9-ta. valanda ryte ir 'bus palai sakydami kad bažnycziai yra kiems reikia tokiu paežiu saiku ke kad asz isz proto iszsikraus- didžiųjų karo eroplanu skridi
DEL VISIEMS
atsaikuoti.
cziau. Dabar visi jus žinote ir
dotas in Kataliku kapines.
pripažinta teise priglausti pra
mas,
nuskristi
7,000
myliu.
Isz
sikaltėlius.
Žydu klausimas suardė visa sakote kad asz nedurnas, isz Tokijo iszskrido 8 B-29 karisz — Nėra biauresnio daigto
'V/1
r ■'
‘
Europos tvarka ir surengė szi- proto neiszsikraustes.
McAdoo, Pa. — Subatoj 6:39
ki eroplanai, visi eroplanai pa už liežuvi; liežuvis užmusza
Jie visi buvo apsūdyti ant
Nepaisant
ka
mano
advoka

valanda vakare buvo laikoma keliu menesiu in kalėjimą, bet ta paskutini kara, ar nor davė
sisekė Aliaskos aerodroma, tik žmogų moraliszkai, o pelis ji
« —I
tai
sako
ar
kaip
jie
stengėsi
palengvina per mirti.
didele “Old Home Week” pa teismas paskui juos paleido, priežastį ta kara paskelbti; da
vienas
negalėjo
toliau
skristi,
mane apginti; visi tie tardymai
roda surengta per V. F.W. Ve bet privertė visus užsimokėti bar tas pats klausimas virte
nes motoras, maszina pradėjo
— Nekuriems žmoniems ant
verda ne tik Szventoje Žemeje, ir visi tie priekaisztai ir skun silpnėti, tuo kiti septyni ero tuszczio davinejasi geros ro “SAULE” YRA
teranu Post 6708.
maža bauda. Bažnyczios teise
Jeruzolimoje, bet ir beveik vi dai nieko bendra neturi su tik planai sustojo tik 3 valandom dos, tiktai skaudus dasekimai
priglausti prasikaltėlius buvo
GERIAUSIA
Wilkes-Barre, Pa. — Wyom panaikinta Prancūzijoje net suose kituose krasztuose. Jeru- ru klausimu. Tikras szito teis kad pripildyt tankus gazolinu gali juos proto paniokyt.
mo
klausimas
yra
ar
žmogui
zolimos Žydu pasielgimas pa
ing Klonio Lietuviu R. K. Var 1675 metuose.
ir vėl visi pasileido kelione in
DOVANA!
— Dievas sutvėrė Jieva kad
dare sarmata visiems geriems valia laisvai iszreikszti savo Washingtona.
gonininku Kuopa rengia savo
nuomone.
ji butu drauge del Adomo. Die
Žydams.
Metini Iszvažiavima Nedelioj,
Man
tik
labai
liūdnai
ir
gaila
vas ir daugiau žmonių sutvėrė
Rugpiuczio (Aug.) 10-ta diena, Kariszki Fabrikai
Jeigu nežinai kokia
kad mano krasztas nepaklausė TREMTINIAI
kad gyventi su savim, sutiki
Sans Souci parke.
Vokietijoje
Pagieža
Ir
Kersztas
mano perspėjimu, kad didžiau
me, nesivaidintu ir vieni kitu
nupirkti Dovana savo
.—Ųrszule Kederiene nuo
IR MUSU
sias pavojus Amerikai ir Amekad ne apkalbėtu ir nesipesztu.
Priesz Žydus
808 Luzęrne Avenue isz West
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
rikiecziams pareina isz Žydu.
ATSAKOMYBE — Zobova yra geru daigtu, Draugui ar Draugei,
Pįįtstono numirė Liepos 27
Dabar niekas manes neklauso
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
bet ne ant ilgo, nes greitai nu tai užraszk jiems laikdiena.- Prigulėjo prie Szvento tai kad Amerikos Karo Sztair man netiki, bet ateis dienos NEW YORK, N. Y. — bosta. Tiktai gera knyga nenuKazimierio parapijos ir likos bas nieko apie tai nežinojo, pa
kada visi atsimins mano žo
vi.
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