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Žydai Nužudė 11 Arabu
Isz Amerikos

Laidotuves Szventoje Žemeje

Amerika
Atmeta Rusi
jos Pareika
lavimus
WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia stacziai pa
sakė Rusijai kad deszimts tau
tu taryba sudarys konferenci
ja del Japonijos taikos, ir
griežtai pasakė Sovietams kad
ji jokiu budu nesutiks ant Ru
sijos pareikalavimo kad vien
tik keturios didžiosios tautos
Lavonas Saržento ClifAnglijos kareiviu Saržentu
in ta taryba ineitu: Amerika,
ford
Martin,
kuris
su
kitu
Mervyn
Paice, buvo Žydu
Anglija, Rusija ir Kinija.
Asztrus ir stacziokiszkas
laiszkas buvo Sovietams pasiunstas. Tame laiszke Ameri
ka davė Rusijai žinoti, kad ji
Amerika Visa Bilijoną Doleriu Skolos
gali sutikti ar ne, bet ar vie
naip ar kitaip, ta taryba eis pir
Dovanoja Italijonams
myn ar su ar be Rusijos daly
WASHINGTON, D. C. —
kils ir valdžia sustiprės ir taip
vavimo.
Amerikos
valdžia
pranesza
isz
nebus
tenai Komunizmui vie
Amerikos valdžia aiszkiai
pareiszke kad takos sutartis su Washingtono kad mes Italijo tos.
Toks nusistatymas labai ge
Japonais turi but apsvarstyta nams dovanojame skola ir kad
ir nutarta visu vienolikos tau jiems nereikes ne tik procento ras, bet argi nereikėtų pirmiau
tu Rytuose ir kad taip bus pa mokėti, bet kad jie gali visa ta ežia apie namus apsižiūrėti?
daryta, nepaisant ar Rusija su skola isz savo knygų iszbrauk- Buvo daug kalbama kad reikš
tu nors kiek ir Amerikiecziu
ti.
tiks ar ne.
Tai isz tikro mielaszirdingas taksas sumažinti, ir AmerikieAmerikos nusistatymas bu
ir didingas darbas, tiek pinigu, cziams naszta palengvinti. Bet
vo aiszkus atsakymas Sovie
tokia skola dovanoti!
nieko isz viso to neiszejo.
tams in ju laiszka, kuri jie pa
Amerikos valdžios sztabas
Italijos valdžia tik pranesze
siuntė Amerikai Liepos (July)
pasiaiszkina kad ta skola buvo kad ji neiszgali tos skolos at
22, reikalaudami kad tik ketu
dovanota sulyg Prezidento mokėti, ir Amerika tuoj aus jai
rios vieszpatystes ta taikos
Trumano nusistatymu sustab
viską dovanojo. Kažin ka ta
klausima svarstytu.
dyti Komunizmą Europoje. Ti
(Tasa Ant 4 Puslapio)
kimasi kad Italija dabar grei- pati valdžia pasakytu, jeigu
cziau ant savu kojų pasistos, mes prisipažintume, kad mes
AMERIKOS ATSTO kad jos vidaus reikalai susi neiszgalime sziais metais savo
tvarkys ir kad jos pramone pa taksas užsimokėti?

Dovanoja Skola

VAS PAS SZVENTA
I
X TĘVA

Užgriuvo
Anglija Redoj
Kasyklos Anglijos Pinigai, Tur

WASHINGTON, D. O. —
Prezidentas Trumanas pasiun
tė Myron C. Taylor, kaipo savo
asmenini atstovą in Ryma pas
Szventa Tęva, Popiežių XII.
111 Mainieriu Pd Žeme
Taylor pasiuntinyyste buvo
paskelbta kai Prezidentas Tru
LONDON, ANGLIJA —
manas pasakė kad Washingtonas nori palaikyti kuo areziau- Mainieriai kuri dirbo po van
sius santykius su visais pasau deniu in William kasyklas prie
lio vadais, ir ypatingai su tais Whitehaven, Cumberland, bu
kuriems taika ir tvarka rupi. vo užgriauti po žeme ir po van
Szitas pats atstovas buvo Pre deniu. Kiti mainieriai stengia
zidento Roosevelto paskirtas si savo draugus pasiekti, bet
darbas sunkus ir pavojingas,
in Vatikana.
»
Nepaisant to kad baisiai nes dideli akmenys puola ir du
daug protestono baisiai pyks jos visose mainose.
Czia mainieriai kasdavo gi
ta ir kasdien tukstanezius
laiszkus raszo Prezidentui, rei liai po žeme ir net po vandeniu,
kalaudami kad atstovas in Va ir vienoje vietoje mainu stogas
tikana butu atszauktas ir ta ingriuvo. Apie szimtas ir szeatstovyste panaikinta, Prezi szios deszimtys vienas mainiedentas Trumanas aiszkiai davė rys buvo toje vietoje kai nelai(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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tas Ir Net Paskolos Jau
Nyksta
LONDON, ANGLIJA. —
Jau antru sykiu po karo pasi
baigimo Anglijos valdžia ir vi
sas krasztas atsidūrė pavojuje,
nes neteko pinigu.
Anglija visados daugiau per
kasi negu isz savo kraszto iszleidžia, buvo iki karo pradžios
didžiausias ir bagoeziausias
biznierius. Bet dabar pinigu
pritruko.
Anglijos fabrikai da neatsta
tyti, jos pramone vis prasta.
Anglams visko reikia visko
trūksta ir trumpa. Ana žiema
Anglai baisiai nukentejo. Kita
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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pakartas, yra su kariszkomis
apeigomis palaidotas. Jo
pulko kareiviai marszuoja
ir atiduoda paskutini patarnavima. Abudu pakarti ka
reiviai buvo palaidoti ir pa
ką voti in Anglijos armijos
kapines netoli nuo Lydda
miesto, Palestinoje, kur
Szventas Jurgis, Anglijos
patronas, globėjas buvo nu
kankintas 303 metuose.
Kai Žydai, isz kerszto, pa
korė szitus du kareivius, jie
prarado visa užuojauta, ku
ria žmones iki dabar jiems
rode priesz Anglija. Nužudy
ti kareivi karo lauke, ar nu
bausti prasikaltėli tai vienas
dalykas, bet pakarti visai
nekaltus žmones, tai jau per
daug.
Su szitu žvieriszkumu Žy
dai tik sau ant savo galvos
užsitraukė daugiau bėdos,
Dabar Anglijos kareiviai
stacziai neapkenezia j u ir
szventai viens prisiekia kad
jie už tuodu savo draugu
szimteriopai tiems Žydams
atlygins.

Ta paezia diena, kai tiedu
kareiviai buvo pakarti, apie
deszimts Žydu žuvo ir desietkas buvo sužeista. Dabar
kareiviai, net savo virszininku nepaisindami, gainioja
Žydus, kaip medžiotojai
žvierius.
Jeigu Žydai iki sziol tikė
josi kad Anglija su jais de
rinsis ir jiems nusilenks, tai
jie viską prakiszo su savo
szitu žvieriszkumu.
Žydai jau ir taip yra be
veik visur neapkencziami.
Nor krikszczioniszkas tikėji
mas mokina kad negalima ir
nevalia žmogų smerkti del jo
insitikinimu ar del jo pri
gimties, bet Žydai savo
nieksziszkais darbais užsi
traukia viso svieto neapy
kanta.

Rusija Nori Kad 4
Tautos Sudarytu
Japonijos Taika
Arabai Szventai Prisiekia Žy
dams Atkerszinti Palestinoje;
Sekretorius Marshall Praszo
Vienybes Konferencijoje; Prez.
Trumanas Pasiunczia Taylor
Atgal In Vatikana
' TEI, AVIV, PALESTINAS.*— Arabe

Pietų
motina, jos vyras ir penki vaikai žuvo tarp
vienuolikos Arabu kurie buvo Žydu nu
Amerikos tužudyti.
Žydai ir kita narna suszaude ir sužei
Arabus kai ju narna susprogdino.
Konferencija dė keturis
Žydai ta narna susprogdino už tai, kad
PETROPOLIS, BRAZIL. — jie manste kad isz to namo kas nors nu
Pietų Amerikos krasztai, laiky žudė keturis Žydus.
Žydai vėl ant kersz
dami savo konferencija, pasi
kvietė ir Amerikos Sekretorių to ima žudyti. Ir vėl jiems atsilieps szitas
Marshall. Jis per ta susirinki
kersztas, nes Arabai tiem Žydams nedovanos.
mą pareiszke kad visiems butu
geriau jeigu butu nutarta kad
Dabar eina kerszto karas. Tarp miestu
nei vienas krasztas Pietų Ame
rikoje negalėtu atsiskirti ir pa Tel Aviv ir Jaffa eina kruvinas kerszto
siskelbti kad jis nepalaiko nei karas.
Jaffos miestas beveik apleistas, per
viena, nei kita puse, jeigu visi
kiti stotu ar už, ar priesz koki Arabo maldos laika labai mažai Arabu susirinko,
kraszta. Žodžiu sakant, Sekre jie visi užimti kerszto priesz Žydus darbu.
torius Marshall ‘praszo, kad
“visi Pietų Amerikos krasztai
Trys Arabai ir vienas Žydas žuvo susikirti
palaikytu vienybe.’’
Vienuolika Žydu ir septynio
Sekretorius Marshall szitaip me ana nakti.
savo norą paaiszkino: Jeigu lika Arabu buvo nužudyta per viena sanvaite.
vienas kuris Amerikos krasztas
butu užpultas, tai visi kiti Bet Arabai sako kad jie rengia Žydams ju pa
krasztai tuo paežiu sykiu stotu
ežiu surengtas vakaruszkas
Apie septynios
tam krasztui in pagelba.
Užsienio Ministerial isz dvi- deszimtys Žydu buvo sužeista, bet negalima
deszimts
Pietų
Amerikos
tikrai dažinoti kiek isz ju buvo nužudyta.
krasztu susirinko in szita kon
Arabai dabar slaptai tariasi priesz Žydus.
ferencija. Nicaragua kraszto
delegatai nebuvo kviecziami.
Suvienytu Tautu Konferen Arabu vadai savo žmonėms vis pataria susilai
cijos šekretorius Trygvie Lie kyti, bet jauni Arabai savo vadu neklauso ir
ragino visus palaikyti vienybė
savotiszkai rengiasi Žydams atkerszinti.
Amerikoje ne vien tik kad
žvilgsniu bet taipgi ir del paŽydai. Szventoje Žemeje dabar užsitarna
szelpos Europai.
Amerikos Sekretorius visu vo kerszta ir pagieža Anglijos ir Arabijos žmoatstovu prasze ir jiem inrode
kad visiems butu geriau, jeigu niu ir jiems tenai karszta.
jie visi vienybe palaikytu. Jis
Anglijos kariuomene nepavelina Žydams
paaiszkino kad visiems butu
daug geriau ir saugiau jeigu in ta Szventa Žeme in važiuoti. Arabai Žydus
visi sutiktu tokius paežius katenai gainioja ir žudo. O tie Žydai vis in ta že
riszkus ginklus vartuoti, nes
tada viens kitam galėtu greitai me lenda ir gana.
Žydai Amerikoje pasmerkia
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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vairiu tikėjimu. Trylika Kongresmonu sako kad jie nei prie
jokios bažnyczios nepriguli, o
du visai nieko neatsake kai jie
buvo užklausti apie savo Tikė
jimą ar Bažriyczia.

MAHANOY CITY, PA.

Rusu dėlegatai ir atstovai ir ju sij’uoke: “Tai tau kur baikos!
VATIKANAS
[ingaliotiiiiai; be to, N. C. W. '“Asz ne Komunistas, asz tuos
Conferenei ja, Amerikiecziu ka prakeiktus Komunistus neapRŪPINASI
DP ISZVEŽIMU rines valdžios ir “Pax Roma kencziu, asz niekad nieko ben

ną” organizacijos atstovai.
dro neturėjau su Komunistais,
Kun. E. Killion, dašižinojas asz nei vieno Komunistu nepaKai kurie užsienio reikalu
BROOKLYN, N. Y. — -’Lie- apie tremtiniu padėti ir planus
žinstū ir nenoriu susipažinti. Ir
žinovai sako kad labai galimas
Pone Mrs. Jesse Brink, bai tuviu Žodis’*’ Tremtiniu Laik
.iszsikelti isž Vokietijos, pa- kas padaro visus szitus szposus
daigias kad neužilgo Amerika siai inpykus atlepetavo in pa- rasztis pranesza, kad Aphsztareiszke, ka’d Szventasis Tėvas da juokingesnius, asz neesu bu
Viesžai susikirs su Rusija. Jie szelpos ofisą, in Los Angeles lu Sostas iki sziol daug parodęs
kuris labai sielojasi tremtiniu ves Philadelphijos mieste jau
Spėja kad nors dipliomatai la miestą ir davė miesto valdžiai sziltos užuojautos tremtiniu
likimu, stengsis tiems nelai- per devynis ar deszimts metu.’’
bai szvelniai tarpu saves gin- žinoti kad ji su savo vyru ir su reikalais, sziiio metu ėmėsi
mingesiems žmonėms padėti Jis užbaigė savo pasiaiszkiriiczinasi ir žodžiais peszasi, 'bet savo vienuolika vaiku apleis ta konkrecziu žygiu padėti trem
susirasti nauja tėvynė. Vatika
Amerikos Kongresas gali labai miestą ir valstija, jeigu valdžia tiniams iszsikeldinti isz Vokie no emigracijos organizacija, ma su žodžiais, “Asz labai mylecziau nustverti ta pisoriu ku
greitai duoti Rusijai pasirink jidmš daugiau paszelpos ne- tijos ir Austrijos.
kaip numatoma, Amerikiecziu ris taip apie mane parasze!’’
ti kara ar taika. Mat Kongr'ės- dub'si Mies'to valdžia jai ir jos
Vatikane atidarytas Tremti vietose tnrbš keturis emigraci
Bet redaktoriui da ir to ne
szeimynai
duodavo
278
dole

monams ir Senatoriams labai
niu Emigracijai Organizuoti jos biurus- Muenchene, Stuttgreitai insipyks Rusijos sauva rius kas menesis, bet dabar val Centras, kuriam vadovauja garte, Frankfurte ir Regens- užteko. Jis nuėjo pas PhiladeI
džia visiems sumažino paszel- Mons. J. B. Montini, Jo Szven- burge. Kun. Killion’o kuris ap phijos Komunistus ir labai gra
liavimas.
pa ir Pone Jesse Brink gavo tenybes valstybes pasėkreto- sistos Genevoje, ingaliotiniu žiai paprasze kad jie jam paaisžkintu kaip tokia baisi klai
liūs visai nenustebino tos tik 126 dolerius. ‘‘Nei žiurkes rius.’Vokietijoje ir Austrijoje Vokietijoje paskirtas Capt.
da invyko tokiame garbingame
riebios žinutes apie milijonie su tiek pinigu negalėtu pragy tremtiniu
reikalams
vesti McDavid' Emigracijos biurai
ir gerame Komunistu laikraszrių Howard Hughes, kuris gar venti!” ji purino ir kėliojo: Apasztalu Sostas paskyrė Kun. dirbs glaudžiame su tautiniais
tyje?
bingus ir tiirtinguk bižhieriits, “Mes gryszime in savo valsti Ed. Killiona, vienuoli redemp- delegatais.
Philadelphijos Komunistai,
politikierius, ir karininkus ja Oklahoma, isz kur mes atva toriata, kuris susitaręs su sanBaigdamas konferencija Ap.
visi
du tukstancziai ir trys
žiavome.
’
’
jungininku
vyyriausybemis, Vizitatorius J. E. Vysk. A. J.
taip gražiai vaiszino su vakar'usžkomis, pinigais, sznapseliu
Ana sanvaite, po penkių me atstovaus kataliku tremtiniu Muench pareiszke vilti, kad IR szimtai vienu balsu, sznairuoir gražiomis merginomis. Tai tu Californijoje, Pone Brink su reikalus ir užimantus IRO or O organizacija stengsis kriksz- dami ir kumsztimis grasindami
sūszuko: “Faszistai ta straips
visai paprastas biznio būdas. savo szeimyna pradėjo savo ke ganizacijoje.
ežionisžkai isžspresti tremtiniu
Szimet Liepos men., 10 d., dalyką. Isz bažnyczios puses ni parasze!’’ Bet jie nepaaiszJeigu nori kad tau kitas malo lione atgal in savo teviszke,
ne parodytu, tai pats turi pir Oklahoma. Californijos valdžia Vatikano Misijos Vokietijoje daroma visa, kas tik galima, kino kaip Faszistai butu galeje
miau kitam intikti ir pasigerin nupirko tai szeimynai keturis rupeseziu buvo suszaukta Vo tremtiniams padėti iszvykti isz savo straipsni in Komunistu
ti. Lietuviai jau seniai žinojo naujus gaminius ratus, tajerius kietijoje esaneziu tremtiniu de vhrgsžu namais tapusio krasz- laikrasžti indeti.
apie toki bizni, ir‘ gražiai pa- del ju antomobiliaus ($125) ir legatu konferencija kataliku to, Vokietijos!
reiszke, kad “Sauso nieks ne parūpino pinigu visai kelionei. tremtiniu emigraciniams reika
Gražuole Motina
klauso.’’
Valdžios darbSiinkai sako kad lams aptarti. Konferencijoje
KOMUNISTU ŽINIOS
valdžiai daug, pigiau iszejo vi dalyvavo Apaszthliszkas Vizi
' l Butu labai malonu ir žingei sus keliones kasztus padengti, tatorius Vokietijoje J. E. Vysk.
PHILADELPHIA, PAį —
A. J. Muench, Lietuviu, Latviu, Mes visi jau seniai žinome kad
di sužinoti ka tos moterėles tu negu ta szeimyna užlaikyti.
Ukrainieeziu, Lenku, Vengru, negalime tikėti ka Komunistu
biznierių dabar s’ako, kai dėži
’■
• •
1
Paul HtitSell pabėgo isz kalė Jugoslavu, Kroatu, Slovėnu ir laikraszcziai sako ar raszo, bet
nė jo* kad j*u vyrai buvo taip
gražiai vaiszinami, ir kad jiems jimo, Jonesboro miestelyje, Ar
szitas mažas atsitikimas vis ge
buvo parūpinta gražuoles, ku kansas valstijoje. Paskui už
riau mums parodo kaip teisin
Turkas Bėgikas
riems ponas Hughes mokėdavo keliu dienu jie atėjo in ta pati
gai tie musu Komunistėliai re
szimtines už tai kad jos pa kalėjimą ir prasze darbo už podaktoriai raszo žinutes.
linksmindavo vakarais ir nak licimona ar “vaczmona.” Jis
Komunistiszkas laikrasztis
timis tuos ponelius.
tuojaus buvo vėl in kalėjimu
“La Tribūna,” Rio de Janeiro
patupdintas.
I
-------- ’ •..... '
miesto intakingas ir garbingas
laikrasztis ant pirmo savo pus
.Vienas jurininkas paraudo
isz sarmatos kai jis Philadel Beveik per visa pasauli žmo
lapio didėlėmis raidėmis, lite
nėms
rupi
tik
vienas
dalykas,
phijos, Pa., policijai turėjo praromis paskelbė apie inspudinKrutamuj u paveikslu akga ir didinga Komunistu susi
itėšztr kad kokia moteriszke ji tik vienas klausimas: Maistas
torka,
gražuole Betty Gra
rinkimą Philadelphijoje, kur
instūme in tamsia ulyezia ir ji ir Badas. Kaip jie gali iszsimaidalyvavo daugiau negu 90,000 ble, kurios vyras yra Harry
apvogė. Matyti kad Philadel- tinti ir kaip gales savo vaikams
Philadelphiecziu Komunistu, ir James, orchestros diriganphijoje ’ randasi sfnarkiu ir maisto pristatyti.
kur, po raudona vieliava kalbė tas, parodo savo naujai gi
sžtarkiu moterėliu.
:: '
jo garsusis loszikas, aktorius musia dukrele, deszimts sanSunku suprasti, kodėl tiek
vaieziu jaunumo Jessica
Gary Cooper.
“■ KiaUsziiiiai negreitai atpigs. mažai nauju namu yra statoma
Didingai ir su pasididžiavi James. Jiedu turi kita duk
<Gal jie labiau pabrangs. Val ir kodėl visi jie toki brangus.
Esref Avdin isz Istanbulo, mu “La Tribūna” laikrasztis rele, Vicki, trijų metu gra
džia' Sako kad jau dabar beveik Valdžia rengiasi szita nauju
visur kiaūsziniu trūksta. Gal ir namu statymo klausima isztir- atkeliavo net deszimts tuks- rasze apie ta Amerikieti loszi- žuole.
visztos pasimokino isz žmonių ti ir nubausti tuos kurie per taiicziu myliu stoti in de- ka, aktorių Gary Cooper: “Lo
szihits tukstaneziu kilomet szikas Gary Cooper sake, “Bū
USF Neužmirszkit atnau
daug ima už naujus namus.
ir dabar straikuoja.
ru lenktynes ežia Amerikoje. ti Komunistu sziandien tai yra jinti savo prenumerata už laikMoterų ir merginu trumpi Jam taip patiko Amerika didžiausia garbe. Būti Komu raszti “Saule.” - Del daugelisAeroquip Kompanija, in
Jackson Michigan valstija, isz- andarokai ir sukneles (dreses) kad jis nutarė ežia pasilikti nistu reiszkia matyti saule ir laikas jau pasibaigė ir apie tai
rokavo kad ženoti vyrai geriau jau eina isz mados. Mes jau bu ir instojo in Nebraskos Uni szviesa ir tikrai laisvia dvasia. praneszeme! Bizni be pinigu
•dirba ir labiau apie savo darbu vome pripratę prie tu trumpu versiteta. Jis lenktyniavo Komunizmas reiszkia gyveni sunku varyti, ypatingai laik
rūpinasi paskelbė kad visi dar suknelių ir ilgu, nuogu kojų ir Amerikos Sportininku lenk mas ir darbas ir pažanga. Jau taszczio, kuris sureikalauja
laikas atėjo nugalabinti Visb-1 kožna doleri. ACZIIT!
bininkai kurie uždirba mažiau blauzdų, ir jau niekas nesipik- tynėse.
kius karalius, ar tai aliejaus,
negu 300 dolėriū ant menesio, tinio isz tuo nuogumo. Bet da
Eroplano
Greitumas
aukso,
anglių ar biznio. Jau
Žeme Slenka,
gaus deszimts doleriu ant me bar jau kitos mados moterė
praėjo tie laikai kada bernelis
nesio daugiau, jeigu jie turi lėms ir merginom^. Dabar an
turi
savo mergele palikti ant
žthbna, ir po penkis dolerius darokai ir sukneles Bus ilges
vartų berymojanezia ir pats ei
ant menesio daugiau už kiek nes.
ti
in pragaro nasrus ant karo
viena vaika szeimynoje.
Kai senis Butkus iszgirdo
lauko ir ten savo galva pagul
kad sukneles bus ilgesnes ir už
dyti.” Ir tas loszikas užbaigė
Amerikoje randasi daugiau dengs merginu gražius ir nuo
savo ugninga prakalba su sau
negu 3,700,000 visokiu bizniu. gus kelius, jis atsiduso ir
kiu “Lai gyvuoja Komunistu
Tair didžiausias skaiezius. “Ačziu Dievui” pasakė. Jau
Partija!”
Priesz kara buvo apie 3,400,000 moterėles gryžta in protą ir pa
Philadelphijos žmones iszbizniu. Valdžios žinovai sako dorumą.
girde apie toki susirinkimą ir
kad-tas bižniu ir biznierių skaiBet kai jo žmona ir jo dukre
apie tokias prakalbas net nu
ežius jau ima mažėti, eiti tro le jam paaiszkino kiek jarfi tos
stebo! Jie viens kito pradėjo
pais žemyn.
naujos mados, tas sugryžimas
klausinetis kur ir kada taip bu
Mes taip jau pernai sakėme in padorumą kasztuos, jis kone
-------vo?
---- O kai redaktorių sztabas
ir užpernai spėjome, kai pama iszsirove paskutinius savo ke
pasiskaitę
tas žinutes, tai kiek
tėme kaip visokie bizniai kaip lis žilius plaukus. Mat, isz il
grybai pavasaryje pradėjo vi- gesnes sukneles vis galima pa
Major Howard (Deacon) vienas laikrasztininkas sau
sur dygti. Maži sztoreliai ir ma daryti trumpesne, galima nu Hively, lakūnas armijoje, galva pasikasė ir negalėjo su
Szitos dvi merginos yra
ži bizniai kuriu sanvininkai kirpti ar palenkti. Bet isz trum kuris gyvena in Norman, Ok prasti kaip tokios žinutes ir
toks
iszkilmingas
susirinkimas
gana
drąsios vaiksztineti po
pesnes
jau
negalima
ilgesnes
neturi per daug kapitalo, pini
lahoma, nuskrido isz Mit
atsibuvo
be
ju
žinios?
Vienas
savo miesteli, kur, del neži
go, jau ima eiti isz biznio ar su  padaryti. Reiszkia, poniutes chell Field, New York in
redaktorius
tuojaus
paszauke
nomos priežasties žeme pra
turės pirktis visa eiles nauju Washingtona ir atgal be jo
bankrutuoja.
ant
telefono
ta
loszika
Gary
dėjo slinkti. Namu sienos
suknelių ir andaroku.
kio sustojimo. Jis skrido in
Cooper
ir
paklausė
kada
taip
pradėjo skilti ir ulyežios
Kongrese dabar randasi dau Reiszkia, szita nauja mada kariszka eroplana P-80, ku
buvo
ir
kada
jis
tas
prakalbas
pradėjo
kilti, slinkti ar tru
giausia Metodistu. Ju szitame del ilgesniu andaroku ir sukne rie yra labai greiti, gali grei
pasakė.
pėti. Miestelis yra Welch,
Kongrese yra szimtas ir devy lių padarys labai gera bizni ir tai pasikelti in padanges ir
Loszikas
Gary
Cooper
pats
West
Virginijoje. Žmones
ni. Kataliku yra 82. Septyni isztusztins vyru ir tėvu kisze- kelis szimtus myliu in valan
nustebo ir paskui gardžiai nu-Į nežino kas ežia darosi, ir
da skristi.
Žydai, visi kiti Proiestonai in- nius.
.
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Nesuvalgė

:: Knygele ::
Žydas inejo in restauraci
ja ir liepe sau paduoti pyra ESV Knygele, Dabar $1.00
gėli. Tarnas jam padavė, o ji
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
sai klausė: Kiek kasztuoja?
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi 4
Tarnas — Deszimts kapei
kų.
Rodykle:
Žydas atiduoda pyragaiti
Bažnytinis metu padalinimais.
atgalios ir klausė:
Pasnikai.
1
Kalendorius.
Žydas — Praszau duoti?
Maldos Rytmetinei.
man guzutes už taji pyragai
Vieszpaties malda.
ti.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Tarnas davė jam guzutes,
Deszimtis Dievo prisakymu.
o Žydas iszeina.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 1*
Tarnas — Hei! Žydeli! Už
Gailesczio.
Maldos vakarines.
,4‘t
mokėk už arielka!
Giesme ant pradžios Miszia.
,i
Žydas — Juk asz daviau
Misziu Maldos.
Psalme 45.
’ ■
tau pyragaiti!
Giesme Szventas Dieve.
f:
Miszparu Maldos.
, '
Tarnas — Tai užmokėk už
Maldos pirm Iszpažinties.
pyragaiti!
Perkratymas sanžines.
Žydas — Kaip asz galiu
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima. i
užmokėt už pyragaiti, ar kas
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
mate kad asz jam suvalgyPrisitaisymas prie Szv. Komunija*,
tau?
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Už Dorybe
Petras rado 20 kapeikų
valydamas kambarį pono
Grigio. Ponas Grigas atiduo
damas jam pinigėliu tarė:
— Paimk sau, vaike, pasi
lik del saves už tavo dorybe.
In sanvaite vėliau dingo
ponui Grigui isz brusloto kiszeniaus rublis ir paklausė:

— Klausyk Petrai, ar tu
neradai rubliaus mano bruslote?
— Radau, praszau pono,
bet, pasilikau del saves uždorybe.

Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
.j
1 -

Per Procesija.
Giesme ant Procesija.

Giesme Laba Nakt.

'

1

Ministranturas.

Buy U.S. Savings Bonds
REGULARLY

Trys- Istorijos apie Irlanda
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; MeJejus; Kaip
Kuzma Skripkorius liko Turting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

“SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!,
t JT’

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Miestui Pavojus

Jeigu nežinai kokia
nupirkti Dovana savo
Draugui ar Draugei,

tai užraszk jiems la ikraszti “Saule? Pra
linksmins jiems gy

.........................................

venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta

vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00

H

, ■ , ->X<u .r,,

Malda prie Szv. Sakramento po
Komunijos.
j
Gkrbinimas Szv. Sakramento.
Malda Szv. Tamosziaua.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos
kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz
Ą
Padvos.
41

Saule, Mahanoy City, Pa.

pi”

f ■
t

Atsidūsėjimai prie mieliau. JezauA
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 atlaidais.

Pirkie U. S. Bonus

• ... •

’

Maldų Vainikėlis

Kitose Vieszpatystese $6.00. Užraszant

v -f
’

dauguma traukiasi isz to
miestelio. Mokslincziai spė
ja kad del kokios ten nežino
mos priežasties, žeme pradė
jo slinkti isz po miestelio.
Apejama kad reikes kelis
augsztus ir didelius kambarus nugriauti, nes jie dabar
yra pavojingi. Ju pamatai ir
sienos suskilo.

reikia drauge ir pre
numerata siunsti per
Money-Orderi arba
pinigais registruotam
laiszke.

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. |
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S A U L B ” MAHANOY CITY,
I auksiniu spinduliu ant szlapios jiiriui. Už visus daugiausia ka sakyt, tik asz negaliu suprast. lio, kurioje da viaikaiš būda asz gulėjau ’ant žemes? Tai jis
žemeles isz po naktužes rasos, mantinėjo Barnius kuriuos bu — Alenute, tau negerai da mi, mes Alena, Jonas ir asz ei laike mane taip,' Jkaip asz ji
sztai netikėtai pasiekė mus na vo state net priesz teismą, bet rosi galvoje, tu sergi ir būtinai davom žaist -prie jo. Tylėjom laikiau, tadii, kada ji nuszoTa nakti asz nebuvau
melius žiauri žinia ; žinia bai nesuradus kaltes ant ju, paliuo- reikia tau- gydytojo! Delko-gi abudu eidami. Asz maniau kaip viau.
4
sios žmogžudystes! Mus myli savo ir taip praėjo žmogžudys jis gali tave persekiot, juk jis ežia jo pradėjus toliau klausi Barnio kazifiiyczioj. Atmeni,
QIEDRUS pavasario rytme dau iszgirdus savo tikro brolio mas brolis atrastas krūmuose nesusektas, kol vėliau patsai mus brolis ir tavo dvynukas, nėt. Jurgis irgi buvo užsimanš- asz buvau pas jus. O eidamas
tys. Szvelnutis pietų vėjelis baisa, kuris buvo jau mires. ’ negyvas, nužudytas žiauraus neprisipažino.
kuri tu taįp mylėjai; Jurgio-gi tes ka tokio, ėjo tylėdamas. namo susitikau Joną einant isz
mllęmiai glostė . žaliuojanczias Nuo to ingavau baimes liga, žmogžudžio rankos, buvo pa- Po laidotuvių brolio, in koki buvo artimiausiš draugas ir už Mudviem priėjus upeliuką, asz Barnio, nusiminus, pikta. Susėdau ant akmenio ir žiurėjau sistabdes ji užklausiau, kas yra,
pievas ir pražydusiu geliu 'žie kuri kankino ir persekiojo ma szautas ii- gulėjo visas krau menesi laiko, viena diena asz ka galėtu jis tave persekiot ?
ne ilga laika. Važinėjau pas vi juose paplukęs, netoli nuo tako buvau geliu darželyj ir prižiu— Kada tik asz nueinu ir iii sriauniai tekanti upeli, kuris ar vėl nepesisekimag sii pini
dus.
Isz giedraus dangaus žėrėjo sokius gydytojus, geriau viso kuris ėjo per giria nuo kaimo in rinejau gėlės: rožes, radastas, bunu kambaryje Viena, visuo takiai srinveno. Jurgis .nliosza- gais? Jis paemes mane už pebalt-veide saule ilgais,-. neper- kias gyduoles, kas tik kokias Barnio krautuve ir szalia lavo bijūnus ir kitas. Atėjo ir sesute met jis sekioja mane. Sziandien liniai stovėjo ir sfu syk puolu cziu drueziai pakratė ir isz ma
traukiamais spinduliais, ir bu- patarė, niekas negelbėjo. Amži no gulėjo numesta trys kazy- Alena kuri priėjus prie manes iszeidama isz kambario duris jis drueziai in ženie. Atsigryž- no rankovių iszkrito trys kazy7
cziavo kiekviena žiedelio lape na atilsi mus parapijos ne- riu tuzziai. Atsimenu gerai da ir sako:
drueziai uždariau ir pora žings tu, o Jėzau! Jurgis! Suszukau rios, tūzai, kuriuos asz visuo
li. Saulutes meile visur viesz- baszninkui kunigėliui, kuriam sziandien ta liūdna mums ryta,
— Katre, ar tu tiki in bai niu pažengiau nuo ju tai rodos ne savo balsu iszsigandus. Pri met slaptai nesziodavau ir iszpatavo, pievoje.ir tamsioje gi pasiskundus ir papraszius ro kuomet
lyg kas sulaikė mane ir liepe bėgus prie jo ir bandžiau pa grajindavau pinigus isz Jono.
motina
sužinojus dykles, dvasias numirėliu?
dos
jis
greieziausia
liepe
raszyrioje. Vyturys augsztai pakilęs
'žmogžudyste vienatine sūne Kodėl manes klausi tokio atsigryžt in duris ir pažiūrėt. kelt isž vietos, bet ne pajudint Jonas pamate kažyres, sUszko:
skaml. incziu savo balsu sveiki- tis in tokius prižadus, kad lio, kuri ji mylėjo neapsakomai juokingo klausymo? Asz pa Atsigryžau, durys buvo atda negalėjau. Pradėjau szaukt: “A, tai tu toks draugas! Ir už
np iszauszusi rytmetį ir pakilu peksezia atlikeziau kas meta apalpo. Alena, jo sesute, labai' klausiau jos.
ros iki galui ir tarp duryje sto Jurgi! Jurgi! Kas tau pasida tai visuomet iszgrajini pinigus
rė? Kelkis! Žmones gelbėkite! isz manes!” Tai pasakęs, pasi
si isz nakties saldaus miego ar kelione in tokias vietas, kur nusiminė netekus mylimo bro | — Asz manau kad jis, jis, vėjo Jonas!
toją. Tukstancziai balsu randasi koplyczios. Pasirinkau lio, slavo dvynuko. Asz ne pati Jonas yra nemiręs, atsake ji.
— Gal tik pasirodė tau, Ale Jurgis kaip negyvas gulėjo ne- lenkė paimt kazyres. Asz neiko
paukszteli u skambėjo vyszniu Kražius ir pradėjau atlikinėt nežinau kas darėsi su manim, — A-a!! Suspiegiau asz per- nute, kad uždarei jas, bet gal sijundindamas. Began prie nelaukdamas griebiau ji už
sodelyj ir žalioje girioje, visi savo užduoti. Na, ar vierysi ar rėkiau, spiegiau, szaukiau, sigandus tokio jos pasakymo. vejas kartais galėjo atidaryt. upelio vandens atneszt, neturiu apykakles ir parsimeėziau ant
gėrėjosi, džiaugėsi ir sveikino ne, man pradėjus lankyt ir kaip pamiszus. Tai baisus regi
— Vėjo juk visai sziandien kuom. Pribėgus vėl prie gplin- žemes. Ir iszsiemes revolveri,
— Tylėk, nerek, nes tėveliai
szventai pildyt savo prieder nys buvo ta ryta mus nameliuo
iszauszusi pavasario ryta.
nėra ir negalėjo jas atidaryt, czio Jurgio pradėjau ji kelt kuri visuomet prie saves ne
gali iszgirst tavo riksmą, tarė
Paemes in ranka szautuva, me, kaip su ranka atėmė nuo se. Tėvelis ramino mus ir nors
užmirszti asz taipgi neužmir- szaukdama Jurgi! Jurgi Kel sziodavau eidamas in Barnio
ji ir priėjo areziau prie manes
ėjau pagiriu, žiūrėdamas in ža- manes liga ir pranyko baime, nenorėjo aiszkiai pasirodyt
szau, tvirtino ji kuotvireziau- kis ! Tuo syk lyg kas suėmė ma kazirnyczia ir paszoviau ji. Pa*uždėjo savo ranka- man ant pe
liuojanczius laukus, žiurėjau in visiszkai sveika likau, rodos koks szirdies skausmas spaude
sia kad Jonas ja vis sekioja. no rankas drueziai ir isuszuko: skui, palikes ji nuėjau namo
ties ir prabilo: Asz nesakau,
nepermatoma giria, in augsz- kad nebuvau sirgusi Mat, Die jo siela netekus vienatinio sune
Sziaip, taip, priprasziau ja kad “Katre! eik szalin nuo szio niekeno nepatemijamas. Nukad jis ne gyvas, ne mires yra,
tus szakotus medžius ir klau vas yra galingas ir kartu iriie- lio, bet to jis paslėpt negalėjo.
eitu pas gydytoja. Gydytojas žmogžudžio!” O. Jėzau! Ma szoviau dėlto, nes bijojau kad
bet kuri nors jo kūno dalis yra
siaus slaptingo ju szlamejimo, laszirdingas, tik reikia melst Jurgis Kerpe buvo vienas isz
isztyrinejas surado kad ji nuo rija! — Suszukau ne savo balsu nesužinotu Alena ii’ jos szeinemirus, kuri sekioja mane vi
jo o jis nep'amirsz ir iszklausys pirmutiniu kuris atrado broli
oszimo.
didelio gailesezio ir susigraudi iszsigandusi ir atszokau nuo jo. myna apie musu neiszlaikymo
suomet. Asz viena niekuomet ne
tikro praszymo kiekvieno.
krūmuose negyva ir kuris pir esiu, jis ka nors nori man pasa nimo gavo smegenų sumiszimo Apsidairiau aplink, niekur nie žodžio nuo kazyravimo. Asz
Pagiryje, szalia vieszkelio,
— Mocziute, ar nemalone- mas pranesze mums ta baisiai
liga.
ko nesimato, jokios ^gyvos esy Joną visuomet neteisingai
einanezio per giria, pamaeziau
kyt, bet asz negaliu suprast ka
tum papasakot man, kaip tai liūdna žinia. Anksti ryta, eida
Viena gražu pavakarį stovė bes, apart manes ir Jurgio, ne apkazyruodavau. Dabar jis
ir ko jis nori nuo manes.
žila-plauke senute besėdint ku
galėjo numirėlio balsas iszgaz- mas in Barnio krautuve parjau pas vareziukus ir žiurėjau buvo, visur tyla vieszpata vo butu iszdaves mano suktybes
rios akys buvo giliai indubu— Alenute, kas tau yra, tu in skaiseziai žydinezius ir sau tik negarsus upelio sriuvenidint jus? Kokiu budu tas galė neszt ka nors del savo motinos
ir todėl nutariau ji nuSziauti.
sios, veidas raukszletas, iszsergi, reik tau gydytojo? Pro
jo invykt?
les
gaivinanezius
rožių
žiedus,
mas
girdėjosi.
ir taku beeidamas pamate
O kadangi asz ta vakara nebu
ęKiuves, rankos sunykę, vien
— Asz buvau da tik szeszio- krauju kuriuos pasėkės, atrado aszaras kalbėjau jai.
pamaeziau ateinant linksma Iszgazdiiita nematomos esy vau pas Barni, tai neikus ne hetik kaulai iszmarginti mėlyno
— O, Dieve! Gydytojo? Ka Jurgi. Manau sau reikia pa bes balso, norėjau jau bėgt link
likos metu mergaite. Gyvenom iavona mus brolio. Vėliaus jis
pamane ant manes kad įasz bumis didėlėmis gyslomis. Ji
viename kaimelyje ant ukes. pranesze pollicijai, kuri pribu jis gali pagelbėt man, asz ne klaust jo kaslink Alenos pasa namu, palikusi ji viena begu cziau padaręs ta baisu darba.
tvarkė-koki tai ryszliuka, kuri
Mes augom prie savo teveliu vus, apžiurėjo Iavona ir nužu sorgu ir man jokio gydytojo ne kojimo link brolio sekiojimu linti, bet staiga sukrutėjo Jur Dabar eik namo ir^pasakyk tė
turėjo su savimi ir sau pusbal
trys isz viso: asz, mano sesute dymo priežastis, pradėjo savo reikia. Tik jis mane sekioja vi paskui ja, bet nežinau- kaip gis ir pradėjo keltis. Pasikėlė, vams ir Alenai, kad asz nuszosiai kalbėjo. Asz nuėjau prie
sur ir visada, o kuomet Jurgis ežia pradėt.
Alena ir brolis Jonas. Jonias ir
vos, ne vos.; galėdamas pastovet viau Joną Užmirszkit mane ir
vieszkelio patirt senutes anks
darba. Pradėjo klausinėt žmo ateina, tai visai pradeda mane
Alena buvo dvynukai. Netoli
— Gera vakara, tarė jis pri aht kojų. Jis atrodė suvargęs, .atleiskit man už jums padaryta
tyva atsilankyma ir prisiarti
moj nuo mus kaimelio buvo nių ir daugeli ju suėmė tyrine- persekiot ir vis nori ka man pa- siartindamas prie mianes.
persimainęs veidas jo isžbales, skriauda.
nęs prie jos pasveikinau tarda
viena krautuve, kuria už laike
—
Acziu
už
gera
vakaru,
vos pažint buvo galima. Priė
mas : ‘ ‘ Gera ryta. ’ ’
Eik, Katre, skubėk, palik
Isz
savo
bobelių
naudos
du vyrai: Simonas ir Julius,
malonus yra vakaras sziaudie- jau arti prie jo ir užklausiau:
— Acziu sūnaiti už gera ry
mane
viena czionai, sakes jis
neturite, na, atsakiau.
Barniai. Žmones pasakodavo,
— Jurgi, ar tu nežiniai kas
ta. Bet rytas del manes' szian
man. Palikusi ji, tekina leidaisi
Ba jos gerai meto
kad jie yra dideli kaziininkai
— Jurgi, ar tau Alena nie- nužudė musu broli Joną?
dien nelabai geras! Sztai sau
jusU pinigus,
ir buk tai užlaikydavo kazirnyko nešake apie .Jono persekio —; Ar kvaila esi, kad klau namu link. Uždusus parbėgau
lute jau arti priesz-piecziu pa
Ir visai nesirūpina
czia, bet buvo policijos perse
jimą jos? Užklausiau jo pasi si manos ? Ka asz -galiu žinot, ir papasakojau viską tėveliams
kilus, o asz vos giria perėjau.
apie jus.
kiojami, tai viską palike, turė
drąsinus. Bet nustebau pama- kas ji nužudo ? Atsako jis pik ir sesutei. Jei netikėjo isz kar
Gan ankstyvai pakilau szi ryta
*
*
*
jo neszdintis toliau.
czius, kad. ir jam kas nors nege tu balsu, i'r pradėjo šzialintis to mano papasakojimui. Pertiir leidusi eit. Sakau, kol saulu
Gavau žinute isz
Vėliaus pradėjo žmones
rai darosi, nės susiUiaisze, už nuo manos. Bet staiga, vėl pra krinimiui. ju, ėjom visi in ta
te nepakils augsztai ir nekaiti
Millers vi.lles, raudo ir tik po valandėlės laiko dėjo dribt ant žemes, vienok vieta, kur asz ji palikau. Ateje,
szneket kad jie ir ežia slapta
na, bus geriau ir daugiau galė
Badai viena moterele per
neaiszkiai atsake, kad ne.
kur tai ant virszaus krautuves
sziaip : taip susilaikė ir prisi radom Jurgi gulinti negyva su
siu nueit. Bet, kažin kas man
nakti geria,
užlaiko kazirnyczia in kuria isz
— Jurgi eime pasivaiksz- artinęs prie medžio, atsirėmė perszauta galva, kuris rankoje
užėjo szi ryta, kad beeinant
Net po antra valanda
visos apielinkes jauni vaikinai
czios, nes toks malonus oras szi in ji, akis primerkęs sunžkiai laike savo paties revolveri. Ka
pradėjau slabt, jakyse pasidarė
dangi savžudyste buvo aiszki,
namo parsibaladojo,
vakara, kuris viliote vilioja atsiduso.
sueina ir kazyriuoja per isztitamsu, galvoj ūžia, kojos
O vyras baisiai ant
iszeit kur in lauka ir pakvėpuot
— Katre, eiksz szian prie tai jokiu tyrinėjimu nebuvo.
sas naktis ir prakazyriave pi
stingsta ir vos, ne vos pajiejos užpyko, tyru oru, pavadinau ji.
nigus eina namo gryni kaip bi
manos prabilo jis. Priėjau prie
----- GALAS----.Z
giau giria pereit ir sukniubau
Gerai kaili moterėlei iszlupo,
— Gerai, eime, sutiko jis. jo. — Katre, asz nužudžiau, nuzūnai.
czionai.
O toji pas vaita nusivilko,
Filadelfijoje yra visokiu
Nuėjome in ta vieta prie upe szoviau Joną. Ar matei kaip
— Kur-gi tamsta keliauji? Viena diena, kas tai prane
Turėjo Baime
Sopynia
jam
iszpirks.
szapu,
Matyt kad ne isz musu apielin- sze mus tėveliui kad ir mus
Kaip priesz vaitu nebaga
Tai nestotas del moterių
Andrius — Vakar turėjau
brolis Jonas ir artimiauses jo
kes esat.
Jaunas
Dirigentas
užsiėmimu,
atvede,
didele
baime.
— Sūnaiti, klausi manes draugas Jurgis Kerpe irgi eina
Vaitas tuojaus ji nubaudė,
Motere ar mergina greieziau
Juozas — Ar isztikro?
kur keliaunu?' Keliaunu in in Barnio kazirnvezia. Už ka. i
darba
gauna,
Liepe
fainos
užmokėt,
Kaip tai buvo?
Kražius ant szventu Sekminių tėvelis labai supyko ir juos nu
Pinigu
neturėjo,
:
Ba
gerai
už
vyrus
darbiauna,
Andrius — Sėdžiu sode po
atlaidų. Esiu isz anos puses baudė. Po tėvo pabaudos, Jur- * Gerai, bet jeigu moterėles
Turėjo
lakupoje
atsedet,
medžiu su Mariute, o czia
Beržininku parapijos ir jau gis pasiszauke mane nuoszaliai ;
namie
pasilieka,
Dabar
jo
boba
isz
to
tiktai plykst!
trys dienos kaip iszejau isz na ir klausia, ar Alena nežino kad
džiaugėsi,
Tai ir iszmanstlna visokiu
Juozas — Ar sužaibavo?
mu. Mat, nuo musu labai toli in mes su Jonu buvom pas Barni
nieku,
Kad
savo
vyrai
pamokino,
Andrius — Ne! Mariutės
Kražus, pekseziai einant ima ikiazyriuot ? Asz atsakiau kad
In lakupa ant kokio
Vyrai fabrikuose ilgai
tėvas priselino su lazda ir
kelias dienas nueit o da kaip įnemanau kad ji žino ir prižadė
dirba,
ta
laiko
pasodino,
kaip tempe per galva, tai net
mano sveikata tai ir daugiau. jau jam viską daryt, kad ji ne- ’ O moterėles per diena guzute
Bet "kaip vyras sugryž,
man žvaigždes pasirodė!
feužinotu
ir
kad
viskas
butu
Mat, esiu pasižadėjus isz jauna
geria,
Tai gerai pamanksztys.
slaptybėje nuo jos. Gaila man
dienu kad per visa gyyvenima
Vyras nuo darbo pareina,
*
*
*
Pasiskaitymo Knygeles
kas meta peksežia atliksiu ke- buvo Jurgio, nes asz žinojau
O moterele stena,
kad
Alena
jo
tikrai
nemyli
ir
Frilande
mieste
hone m Kražius per Sekminių
Ir nuo guzutes paskui
Penkios Istorijos apie Burike
apsinakvojau,
tik del to priimdavo jo drauatlaidus.
vemia.
ir
Burikas, Kareivis ir Velnias;
Ant
vienos
dienos
apsistojau,
giszkuma kad jis buvo mus i
;
r I
■— Mocziute, del ko-gi tams brolio artimiauses draugas.
4*
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
Nusiėmiau savo czverykus,
!
'
ta esat padarius tokius priža Alena-gi labai mylėjo broli Jo
pasaka); Užliekos isz Senovės
Susipesze keletą bobeles, ■
Jau rengiausi atsigulti,
dus kankyt save su kelionėm ną, savo dvynuką ir del jo bu
Padavimu; Peary ant Žemgalio
Kasztus užsimokėjo,
Ir savo akis primerkti,
ir ka jie gero gal duot žmogaus vo atsidavus. Jurgis Kerpe Bet, isz piktumo apsimalszyt
(Atminimas isž keliones in Le
Kad sztai, iszgirdau
gyvenimui ir del kokiu tai tiek buvo insimyle'jes in Alena
dinius Krasztus), 96 pus. . .250
negalėjo,
riksmus,
priežascziu yra daromi? Pa kad be jos negalėjo apsieit.
Kita diena vela
Galva per Įauga
klausiau asz.
iszkiszau,
susirupežiavo,
Nuo to laiko niekas ju dau
L. TRASKAUSKAS
— Matau, kad tu, sūnaiti, giau nemate lankant Barnio
Ir vela in lakupa
Ir sztai ka ten
nieko nežinai apie prižadus. Ir kazirnyczia, niekas daugiau
insigavo,
paregėjau:
Jaunutis Ferrucio Burco,
mas tik keturiu metu am
LIETUVISZKAS
tiesa, kad szios gadynes jauni nekalbėjo ant ju. Džiaugėmėsi
Vyrai fainus užsimokėjo,
asztuoniu metu amžiaus ItaDvi bobos už plauku
žiaus jau visa koncertine or
GRAB ORIUS
žmones nežino ir negali žinot, visi kad mus brolis ir jo myli
Ba kam virti valgyti
susiėmė,
lijoniukas, yra kaip kiti savo
kestrą dirigavo ir jau tada Laidoja Kunus Numirėliu.
neturėjo.
nes nėra dabar prižadai daro mas draugas ne toki kaip kad[
amžiaus vaikai, tik nuo ski visi muzikantai ir muzikos
Veidus gerai sau
Pasamdo Automobilius Del
mi ir žmones in juos netiki taip kiti, nesedi isztisas naktis prie>
Geriau kad vyrai
riasi
tuomi kad jis nepapras žinovai pripažino jo nepa
apsidaužinejo,.
Laidotuvių, Kriksztiniu,
kaip senovės laikais. Senovės kazyriu.
tu gabumu muzikoje. Czia
patys padarytu,
Viena kitai in kaili
prastus gabumus. Nuo to lai
Vestuvių Ir Kitokioms
Gerai kaili tokioms
laikuose daugel buvo daromu Viena gražu pavasario ryta,,
prie jo, (po deszinia) stovi
davinėjo.
ko iki dabar tas berniukas
::
Reikalams
visokiu prižadu. Asz pasisky vos saulutei pradėjus rodyt sa
Italijos vyresnysis dipliomaiszpertu,
Geriau jus moterėles
jau yra dirigavęs daugiau
53S WEST CENTRE STREET
riau padaryt prižadus dėlto vo skaistųjį veidą isz po augszŽinote kad sunkiai
tas, Vittorio Orlando.
apsistokite!
negu keturios deszimts pen
Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA;
kad viena karta labai iszsigan- tu kalneliu ir bert tukstanezius
dirbate,
Szitąs
jaunas vaikas būda kis koncertus. - p , .. ę. n
I
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met, jeigu visos Pii'in'o Apskri-5
kad visi jos automobiliai pa Frank Seminario iszvarytu.Į po deszimts metu, už tai, kad
Užgriuvo Kasyklos
ANGLIJA BĖDOJ brango.
ežio Kuopos ims dalyvuma
Kai jis buvo iszvarytas, jis} jie stengėsi kareivius armijoje
sziame Piknike. Taigi Pirmos
O tuo paežiu sykiu, ta Chrys tankiai grasino kad jis visoms sukelti priesz valdžia.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Apskriczio Kuopos ir nariai,
ler kompanija sau ramiai pa trims kada nors atkerszins.
1 — Utarninke pripuola Szv. dalyvaukite sziame Piknike, me atsitiko. Keturios deszim- tokia žiema butu isz tikro bai skelbė kad per puse metu ji už
Už 32 Metu Susiejo
praleiskite dienu su savo kai
sidirbo
36,122,457
doleriu.
Liudviko Bertr.
sus
daigtas
visiems
Anglijos
tys spėjo pasitraukti ir in vir
KOMUNISTAI NU
Dabar visi gali matyti ir su
•—• Sirgdamas ilga laika, mynais, draugais ir pažysta šau iszsikelti. Isz tos keturios gyventojams.
Adomas Matalaviczius nuo 610 mais. Kviecziame visus S.L.A., deszimtys jau žinoma kad de- Pirm negu szitie metai užsi prasti, kodėl tos kompanijos
TIESINT BULGA
dabar
nei
straiku,
nei
algų
pa

W. South Uly., numirė Petny-| narius, vietinius ir apylinkes szimts isasigelbejo.
baigs, Anglijos valdžia jau bus
RU VADA
izioj 1:30 valanda rytfe,‘ Locust Lietuvius ..ir pažystamus atva
praleidžius visa ta Amerikos kėlimo nesibijo ir nepaiso. Dar
Mainieriai
ir
mainieriu
mo

iff. ligoribute. Atvyko' isz Lie-' žiuoti in szi gražu S.L.A., Pirbininkai gali dabar kad ir dvi
terys diena ir nakti stovi prie paskola, 3,750,000,000 doleriu. gubai reikalauti. Jie gaus kiek
mo
Apskriczio
Pikniką.
Be
to,
tuvos būdamas jaunas'. Buvo
Amerikos Sztabas Da
mainu laukdami savųjų ar nors Tik per viena Liepos menesi
jie reikalaus, bet kompanija
^ngliakasis, paskutini karta bus geri muzikantai, kurie
Anglijos
valdžia
isz
tos
pasko

žinių apie savuosius.
dirbo prie Mahanoy City ka-| linksmins dalyvius su gražiom
los prasze 700,000,000 doleriu. nei skatiko už tai isz savo ki- ve Komunistams Žino
Priesz
kara,
szitos
mainos
syklose. Velionis buvo narys polkom ir valcais, todėl visi;
Kai Anglijos Ministeris Att szeniaus neiszmokes. Kompa ti Kad Mums Nepatin
buvo uždarytos, nes jos buvo
szoksziriiė,
valgysime,
gersime;
Szvento Juozapo parapijos. Pa-1
lee atsistojo taryboje ir paaisz- nija tik tiek ar da daugiau sa
pavojingos,
bet per kara ir da
ir
dainuosime.
Visi
pasimatysi

liko dideliame nuliudime savo
kino savo žmonėms kaip daly vo tavora pabrangins. Szitoks ka Toks Intarimas Ir
bar mainieriai ežia dirbo ir iszme
piknike!
motina ponia Ona Matalavikai stovi, Amerikos valdinin biznis greitai padarys darbi
Suaresztavimas
kasdavo
apie
septynis
szimtus
cziene: Trys seserys: Marijona S.L.A. Pirmos Apskr. Organiz.
kai neabejojo kad jis teisybe ninką su pilnais kiszeniais butonu anglių ant dienos.
pati Vinco Žagarinskio, Adeli t Ponia Marijona Kuntusako ir kad visiems Anglams maszku tikrai biednu ubagu.
Visos
Anglijos
kasyklos,
Kas isz tu pinigu, jeigu pradė SOFIA, BULGARIJA. —
na, pati Juozapo Lokaiczio sziene, nuo 108 So. Grant Ulytikra beda.
Nikola Petkov, Bulgaru TautiMrs. Flora Buskirk, (po
mieste ir Helena namie; tris czios, numirė Sukatos ryta, Lo mainos yra daug pavojinges Jau dabar eina derybos del sime juos skaityti szimtinemis inku vadas buvo intartas, su
kaire) isz Lemmon, S. D., ir
brolius: Joną namie, Antena cust Mt. ligonbute po trumpai nes ir prastesnes už Amerikos. kitos paskolos Anglijai. Ame už vienos dienos pragyvenimą.
imtas
ir
ant
smert
nutiestas
už
mieste ir Alfonsą isz Port Car ligai. Velione gimė Lietuvoje Jau kelis sykius mainieriai su- rika sutiks daugiau bilijonu Pinigas tik tiek yra vertas, tai kad jis, anot Komunistu, no jos sesuo, Mrs. Cora Scougall
bon. Laidotuves atsibuvo Pa- ir atvyko in Shenadoryje būda straikavo ne tik priesz savo doleriu Anglijai paskolinti, bet kiek už ji galima gauti ar nusi rėjo nuversti esamaja žmonių isz San Francisco apvaikszcziojo savo
gimtadienio
nedelyje, su Szv. Misziomis ma jauna mergina. Prigulėjo kompanijas bet net ir priesz pareikalaus kad Anglija duotu pirkti. O apart to, taipinigais valdžia.
szvente
San
Francisco
mies
valdžia,
kuri
tas
mainas
prižiū

S?v. Juozapo bažnyczioje 9-ta prie Szv Kazimiero parapijos.
apyskaita kaip ji anuos pinigus niekam nevertas!
Amerika
tuojaus
pasiuntė
te. Jodvi yra dvynukes ir ne
valanda ryte ir palaidotas pa Josios vyras Dominikas mire ri. Neseniai Anglijos mainie suvartuojo.
laiszka isz Washingtono kuria simatė viena kitos per trisriai
tyczia
pradėjo
labai
isz
lė

rapijos kapinėse. Graborius 14 metu adgal. Paliko dvi duk
Ar mes kiek tu paskolintu BURDINGIERIUS
me aiszkiai buvo pasakyta kad deszimts du metu.
Liudvikas Traskauskas laido - terys: ponios, S. Winnikiene to dirbti ir mažai anglių iszkas- pinigu gausime atgal, tai kitas
toks neteisingas apskundimas
NUSZOVE
isz New Yorko ir J. Bogdenie- ti, reikalaudami kad jiems bu klausimas.
labai nepatinka Amerikie4 JAUNI VAGIAI
tu paskirta daugiau maisto.
... — Seredoj Szv. Bernardo. ne namie, taipgi sunu Edvardą
cziams.
GASPADINE
Įv r— 33-czia Lietuviu Diena namie ir du anukus. Groborius
Jis apart mirties bausmes,
AMERIKOS ATSTO
•L.
Czaikauskas
laidos.
Pietų
Amerikos
WILKES-BARRE, PA. — buvo apsūdytas už kitus prasi Prisipažino Kad Jie
kuri atsibuvo Lakewood parke
—
Petras
Bražinskas
isz
VAS PAS SZVENTA Frank Seminario, szeszios de kaltimus ir priverstas užsimoPetnyczioj Rugpiuczio (Aug.)
Pavogė $1,340
Konferencija
miesto
turėjo
operacija
ir
gy

szimts dvieju metu amžiaus kete 500,000 “Ieva,” Bulga15-ta diena buvo pasekminga.
TĘVA
burdingierius, kuris buvo nuo riszku pinigu, ir kaip ant juoko
Tukstancziai žmonių suvažia dosi Locust Mt. ligoribute. > (Tasa Nuo 1 Puslapio)
BETHLEHEM, PA. — Ke
Taipgi
Juozas
Romaskaviczia
burdo iszvytas keturi metai at da buvo nutiestas ant 45 metu turi jauni vyrukai prisipažino
vo isz visur ant Lietuviu Diena
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
gal, sugryžo ir ant smert nuszo- in kalėjimą.
pasimatyt su savo giminėms ir randasi vietinoje ligoributoje. padėti jeigu iszkiltu kitas kapolicijos virszininkui Kapito
ras.
pažystamais. Prie stalu buvo
visiems žinoti kad Myron C. ve savo buvuse gaspadine, Po Kiti keturi Bulgarai, kurie nui Charles Cook, kad jie ap
Visa szita konferencija bai Taylor yra jo asmeninis atsto ne Mary Cunderi, keturios de buvo intarti kaipo Petkovo vogė du vyru ir viena moteri.
pasikalbėjimai, nes vieni ki Girardville, Pa. — Juozapas
Vinakaitis
isz
New
Britain,
siai nepatinka Rusijai, nes da vas pas Szventaji Tęva. Atsto szimts penkių metu amžiaus, ir draugai ir pagelbininkai buvo Tos vagystes jauniems vagims
tiems norėjo apsakyti viską
Conn.,
lankosi
pas
Joną
Giliu
bar tik vienas prieszas randasi vas eroplanu iszskrido isz La paszove jos dvi dukteris, Elena nutiesti ant deszimts ar dvi- davė net 1,340 doleriu.
įkas dėjosi nuo kada paskutini
ant
W.
Ogden
Uly.
už juriu mariu: Rusija. Ir Rusi Guardia Field užvakar staeziai 24 metu amžiaus ir Juozapina deszimts metu prie sunkaus Trys broliai, Darson 21 me
karta matosi. Kalbėtojai pasa
—
Ana
diena
Matas
Solo20 metu amžiaus.
ja atjauezia kad visos szitos in Ryma.
darbo. Jie visi prie savo prasi to amžiaus, Arthur 20 metu am
kė užimanezias kalbas apie ta
kas
nuo
A
ulyczios
sugryžo
isz
Ir
paskui
jis
pats
norėjo
nukonferencijos
ir
visi
szitie
su

kaltimu
prisipažino ir praszesi žiaus ir John Hess, 19 metu am
diena ir šziandienirii'padėjiiha
Prezidentas sako kad Ame
Bristol,
Conn.,
kuris
atlanko
sirinkimai ir pasitarimai yra rikai dabar labai reikalinga siszauti, bet jam nepasiseke. susimylejimo. Tai paprastas žiaus ir Elmer Fritzinger, visi
Europoje ir kitur. Vakare buvo
sayo
gimines.
nukreipti priesz ja.
szokiai lyg vėlybai nakeziai, ir
gauti patarimo isz kitu vadu, Jis dabar ligoninėje, kur ir tos invykis su Komunistu teisėjais isz Walnutport prisipažino kad
Svetelei iszsiskirste namo .nekuriems rupi atstatyti visa dvi mergaites buvo nuvesztos. ir Komunistiszku teismu. Jie jie apvogė Lewis Traub, anglių
Frank Seminario atėjo gy kaip ten per koki stebuklą pri pardavėja ant 1,275 doleriu,
Pittston,
Pa.
t
Gertruda
Ja

užmifszdami szios Lietuviu
Amerika Atmeta Rusi svietą, ir Szventas Tėvas yra venti
ant burdo pas pone Cun kalbina visus prisipažinti bu nuo anglių troko draiverio jie
kaitiene,
nuo
25
Meade
Uly.,
isz
j)ienos ir lauks kantrei kitu
tikra to žodžio prasme, vadas.
deri kai ji persiskyrė su savo tus ir nebūtus dalykus.
metu tos dienos. Lietuviu Die Sebastopol, numirė Rugpiuczio jos Pareikalavimus
pavogė 58 dolerius ir nuo moteO pats Myron C. Taylor, tas
vyru.
Jis
tenai
iszgyveno
net
10-tei
diena.
Prigulėjo
prie
Szv.
Pulkininkas
Marko
Ivanov
riszkes kuri su tuo draiveriu
nos pelnas ir aukos rinkėjai dei
atstovas niekam nieko nepasivienuolika metu. Bet kai po penkiolika metu kalėjime už važiavo jie pavogė septynis do
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
“BALF” naudai, kuri stengia Kazimierio parapijos. Likos
aiszkino ir nesake apart to kad
si iszgelbeti Lietuviams Trem palaidota Rugpiuczio 13-ta die Amerika Sovietams paaisz- ka tik jis dirbs ar darys tai bus nios dukreles paaugo jos neno tai kad jis buvo tarpininkas lerius.
tiniams gyvybes ir duoti jiems na su apiegomis Szv. Kazimie kino kad visos konferencijos ir Amerikos Prezidento Truma- rėjo kad tas senis burdinge- tarp Petkov ir karininku. Pul Jie dabar yra visi suimti ir
rius po ju namus landžiotu, ir kininkas Boris Gergov ir Ma laikomi del teismo. Policija sa
ro bažnyczioje 9-ta valanda, ry
yilties gyventi.
no vardu. Jis sako kad jo pa
insznekejo savo motinai kad ji jor Athanas Athanassov gavo ko kad jie gal da ^rie daugiau
te ir palaidota parapijos kapi visi susirinkimai niekados nie
— New Bostono kasyklos
siuntinyste ar jo darbas reika
ko
nesake
apie
kokia
parinkta
nėse. Velione paliko savo sunu
vagyseziu prisipažins.
kurios nedirbo per ilga laika,
komisija, bet kad visos tautos lauja kad jis ant keliu dienu su
ir po-dukteria.
Du Metai Po Karo
badai pradėjo dirbti Panedelykurios dalyvavo ar prisidėjo stotu Londone ir Paryžiuje ir
t Genovaite Valutiene, nuo
SUSIPESZE UŽ APAįje.
prie karo, turi toki pati baisa, paskui keliautu in Vatikana.
167 E. 7-th Uly., isz Wyoming,
ir už tai Rytu klausimas, Japo
— Ketverge Szv. PranciszTINES KELINES
Pa., numirė Rugp. 9-ta diena ir
nu taikos klausimas bus spren VISI AUTOMOBILIAI
ka Joana; Petnyczioj Szvencz.
palaidota Rugp. 12-ta diena su
džiamas visu tu tautu. Jeigu
Szirdies Marijos,
SOFIA, BULGARIJA. —
Szv. Misziomis Szv. Kazimiero
PABRANGO
— Ponia W. D. Boczkaus- bažnyczioje 9-ta valanda ir pa Rusija nori prisidėti, ji bus
Vienas Bulgarijos virszininkas
kiene, nuo 338 W. Mahanoy laidota paarapijos kapinėse. mielu noru priimta, bet jeigu
isz kur ten gavo daug vyriszku
DETROIT, MICH, -r Kai
Avė., ana sanvaite lankėsi su, Velione paliko tris sūnūs,-duk- Rusija nesutiks, tai ta konfe
ir moterisęku apatiniu keliniu
rencija eis pirmyn be Rusijos. tik mainieriai gavo daugiau
reikalais Filadelfijoj.
ir paskelbė kad jos bus iszdateri ir 7 anukus..
— G.
pakelti algas, tai jau visi kurie
Tai geriausias ženklas kad
lintos tiems kuriems jos labiau
pramone ir bizni seka ir pažino
siai reikalingos. Jis padare pa
Shenandoah, Pa. — Susivie Plymouth, Pa. — Nedelioj Amerika jau in protą ateina ir
ta pradėjo pranaszauti kad vis
staba kad laikrasztininkai ypa
nijimo Lietuviu Amerikos (S. apie 2-tra valanda ryte, kylo supranta kad negalima su Ru
kas ims brangti ir brangs. Bet
tingai yra labai reikalingi apa
L. A.) Pirmo Apskriczio Pikni žiaurus lietingas szturmas arba sija .gražumu susitaikinti. Ru
jie vis sake, kad yra vilties kad
tiniu keliniu. (Jis pats kadaise
kas arba Iszvažiavimas invyks debesiu pratrukimas Wyoming sijai szitas nusistatymas bai
automobiliai, kurie jau ir taip
buvo laikrasztininkas).
Rugpiuczio (Aug.) 24-ta diena, kloni, ir tęsęsi iki 6-ta valanda siai nepatiks. Bet jau laikas yra paszieliszkai brangus, gal
Kai laikrasztininkai ir laikgražiai žaliuojanezioje giraitė ryte. Vanduo padare daug ble- pasakyti ir parodyti tiems So nepabrangs.
vietams
kad
ne
jie
vieni
gali
rasztininkes
susirinko, vyrai
je, Firemen’s Grove, Brandon dies.
Bet
automobiliu
fabrikantai,
viso svieto reikalus tvarkyti.
sake kad jiems tos kelines daug
ville, Pa. Piknikas prasidės
vienas po kito pradėjo skelbti
reikalingesnes negu moterims.
10-ta valanda ryte ir tesis iki
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