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Isz Amerikos

Gražuole In Lenktynes

LEGIJONIERIU
METINIS
SUVAŽIAVIMAS

Kunigas
jP opiežius Sako
Suaresztuotas Kad Vergija Vis

Suardo Kara

TRIESTE, YUGOSLAVIJA
Kunigas Stefan Cek, Lanischie
NEW YORK, N. Y. —
parapijos klebonas, buvo su
Apie dvylika tukstaneziu Legiimtas ir suaresztuotas. Komujonieriu susirinko in Madison
nistiszka
partija ji intaria ir
Square Garden pasiklausyti
dabar kaltina, sakydamas kad
prakalbu. Parodos, prakalbos
jis
žmones subuntavuojo ir taip
ir kiti parengimai užėmė apie
visa gauja žmonių suvedžiuojo
penkias valandas. Legijonieir taip visa gauja žmonių su
riams daug labiau rūpėjo bavedžiuojo kad tie žmones kita
liavuoti, negu kokiu ten pra
kunigą nužudė ir kita labai su
kalbu klausytis, ir už tai pirm
žeidė.
c
negu paskutinis kalbėtojas,
Tai kur gražios ir saldžios
Forrestal, Laivyno Sekretorius
naujienos
kada Komunistai jau
atsistojo kalbėti tenai likosi|
ims užtarti kunigus ir bausti j u
mažiau negu du tukstaneziai tu
persekiotojus. Tik kaip ten
patrijotu legijonieriu. Visi ki
pasitaikė kad kunigas kunigą
ti rado daug malonesnius buczia jau nužudė.
dus seimo laika praleisti.
kelios sanvaites atgal pats
Graži Jane Page, dvideKitos žinutes, kurios ateina
Prezidentas Trumanas per szimts-penkiu metu mergina
vienas apskrido aplink visa isz Zagreb kad tas kunigas ku
\
_______
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■
savo prakalbas ragino ir aisz- isz Wilmette, Illinois valsti
pasauli. Graži Jane Page, ris buvo sužeistas, buvo Mon
kino kad Amerikiecziams labai jos, drąsiai stojo in eroplanu
RYMAS, ITALIJA. — Popiežius su Ameri
ežia sau ramiai sėdi ant savo signor as Prelatas Jacob Ukreikia investi nauji instatymai lenktynes. Daug labai garsiu
mar,
ir
jis
dabar
yra
suimtas
ir
kad butu galima visus jaunus ir atsižymėjusiu lakunu da eroplano, P-38 ir laukia lenk
kos Prezidentu pasitarė ir pasisznekejo per
suaresztuotas.
tynių.
vyrukus imti in vaiska. Jis sa lyvavo szitose lenktynėse,
Komunistiszki laikraszcziai laiszkus, ir pareiszke kad jiedu visomis pastan
ke kad visas pasaulis dabar vienas isz tu garsiųjų buvo
Lenktynių dovanos susi
dabar aiszkina kad tas pirmu
toks nepastovus, ir isz visur vi lakūnas Bill Odom, kuris tik
daro net isz 10,000 doleriu.
gomis stengiasi darbuotis del taikos.
tinis kunigas, Stefan Cek, yra
siems pavojus gresia, kad mes
karsztgalvis ir kad jam keliu
Popiežius vienoje vietoje szitaip pasakė:
turime apsiginkluoti ir būti pa
szulu
trūksta.
Jis
bus
teisia

sirengė del visokiu aplinkybių 1
mas už vieno kunigo mirti ir už “Kai valdžia pastumia Dieva in szali, ir paskui
DETROIT, MICH. — Kai vi
ir nuotikiu.
|
kito
sužeidimą.
O
tas
sužeis

si
New York valstijos Guberna
pati save pasistato kaipo žmogaus teisiu szalti- kiti automobiliu fabrikantai,
tas
kunigas
bus
teisimas
už
tai
pakele kasztus, pabrangino sa
torius, Dewey, kuris turi aki in
nis,
tai
tada
žmogus
nėra
pilietis,
nėra
lais

kad
jis
daviesi
būti
sužeistas.
vo automobilius, tai Fordo
Prezidento vieta per rinkimus,
Labai graži tvarka ir tikrai vas, nėra nei žmogus, bet jau vien tik vergas. kompanija didžiavuosi ir gyrė
taipgi, nepasiduodamas Trusi kad vien tik Fordukas, dar
Komunistiszkas
teisingumas!
manui, ta pati sake ir taip pat
O
vergija
visados
gimdo
kara.
”
bininko žmogaus automobilius
Dabar Komunstai gali visus
ragino visus pristoti ir pritarti Jurininkas Nužudytas;
nepabrango.
dvasiszkius iszžudyti, paskui
kad visi jauni vyrukai butu
Prezidentas
Trmnanas
szaukia
ir
praszo
de

Draugas
Suimtas
Chrysler automobiliu kom
pasiaiszkinti kad jie visai ne
imami in vaiska.
Gubernatorius Dewey taipgi PHILADELPHIA, PA. — Eroplanas Pataikė iii kalti jeigu kunigai viens kita rybinio vajaus po visa pasauli, kad “geros va panija taip pat sake ir prižadė
jo kad jau daugiau jos automo
žudo.
iszgyre visus Legijonierius už
Kaina Ir Sudužo
lios
žmones
stengtųsi
visuose
krasztuose
pa

William Winter, dvideszimts
biliai nepabrangs. Mes raszeme
tai kad jie taip drąsiai ir pa
asztuoniu metu vyrukas, nuo
ir sakeme kad visi automobiliai
sekmingai kovoja priesz Ko
naikinti kara ir karo priežastis,”
ANGLYS
IR
7941 Eastwick Drive ulyezios,
OSLO,
NORVEGIJA.
—
pabrangs, be jokios iszimties,
munistus ir Komunizmą. Gu
numirė Fitzgerald ligonbute. Trisdeszimts penki žmones žu
Szventas
Tėvas,
Popiežius
padare
kita
pa

kai
tik mainieriai gaus algas
bernatorius Dewey labai pato
MAINIERIAI
Jis buvo jurininkas per kara, vo kai Norvegijos didelis eropakelti, Chrysler jau dvi san
giai pamirszo atsiminti ar pa
staba kad neteisingumas taipgi gimdo nesantai vaites
buvo ženotas ir turėjo szesziu planas sudužo in kaina, skris WASHINGTON, D. C. —
atgal pabrangino visus
sakyti kad New York miestas
damas isz Oslo miesto in Trom- Mainieriai yra teisingi ir geri ka, o tarptautine nesantaika nėra kas kita kaip savo automobilius, Fordos ana
yra Amerikos Komunistu tvir metu amžiaus sūneli.
diena taip pat padare ir da pri
Jo draugas buvo policijos su soe. Nelaime atsitiko netoli nuo. žmones, kurie labai sunkiai dirtove.
tik
karas.
“
Dabar
Amerikoje
randasi
baisiai
dėjo kad galimas daigtas kad
Visi, kurie per szita seimą imtas už žmogžudyste. Jo tas Lofoten salų. Tarp žuvusiuju ba pavojinga darba. Retas kureikes
da kelis sykius pabran
yra
ir
viena
Amerikiete
moter
į
s
į
sz
musu
mainytumies
su
daug neteisingumo; darbininkai yra isznaudokalbėjo, vienbalsiai kalbėjo ir draugas, Thomas Saunders,
ginti.
reikalavo kad visi jauni vyru dvideszimts trijų metu vyru riszke, kurios vardo da nepa-jais darbu už du sykiu tįek pį.
jami;
fabrikantai
yra
szmeižiami;
svetimtauskelbia.
nigu. Mes jiems nepavydime
Visiems mums szitokios ži
kai butu imami in vaiska.
kas, kuris buvo Pacifike su ar
Kiek buvo galima sužinoti didesnes algas, geresnes sta cziai yra niekinami: kitos spalvos žmones, nutes tai jau sena pasaka: Kai
(Kaip mes jau pernai rasze
mija per kara, susiginezino ir tai eroplanas paklydo ūkanose bas, szvaresnius miestelius,
tik mainieriai gauna daugiau
me, taip ir dabar atkartuoja-'
(kaip
juodukai,
nigeriai)
yra
tiesiog
persekio

paskui
susipesze
už
mergina.
ir miglose, ir paskui smarkus pensijas del ligos ar senatvės.
mokėti, tai anglys pabrangsta;
me: Visi jauni vyrukai bus
Abudu
norėjo
palydėti
viena
ir
netikėtas
lietus
užpuolė
ero■
Kad
galėtume,
mes
daugiau
imami in vaiska po rinkimu.
jami. Ir visi szitokie neteisingumai randasi kai tik anglys pabrangsta, tai
plienas ir geležis pabrangsta:
Dabar visi valdininkai mato ta mergina namo isz saliuno. Kai plana padangėse. Pirm negu visko praszytume ir reikalau
eroplanas
sudužo,
inžinierius,
’
O kai plienas pabrangsta tai
tume
tiems
mainieriams.
Bet
krikszczioniszkoje
szalyje.
Szitokie
neteisin

reikalą, bet bijosi užpykinti jiedu pradėjo viens kitam gal
j u visas pragyvenimas vėl eina
tuos kurie balsuos, votuos. vas daužyti, ta mergina niekam lakūnas kuris ta eroplana vai-’ czia didesnis klausimas negu
gumai
kelia
nesantaika
kraszte
ir
ardo
visos
ravo
pranesze
per
radij.a,
kad
da augszcziau ir brangiau.
tik
mainieriu
gerove,
sveikata
Kaip tik po rinkimu tai visi nieko nesakius pasiszauke
jis
stengiasi
panaudoti
tuos
1
ar
labas.
Czia negalima sakyti kad tas
kaip vienas nutars ir nustatys
taxi-cab ir dingo. Jos vardo po naujus iszradimus su kuriais' Mainieriai taip dabar užėmė krikszczionystes pamatus.”
ar tas kaltas, nes czia nėra nei
kad visi musu vaikai eitu in
licija
ar
nežino
ar
da
neskelbia.
eroplanas
gali
nusileisti
kad
?.r
anglies
kasyklas
ir
visa
vadovieno visai balto ar visai juodo.
Szitoks
gražus
laiszku
pasikeitimas
visiems
•vaiska.)
Kai
tiedu
draugai
susipesze
tirszcziausiose miglose be jo-.vyste pavede vienam žmogui,
Negalima kaltinti kad darbi
Legijonieriu vadai labai di
mums
malonu
jszgirsti
ir
pasiskaityti.
Bet
kios
szviesos.
Po
tam
inžiniegzitas
žmogus
dabar
nustato
ninkai nori ir reikalauja dau
tai
Thomas
Saunders
partren

dingai, drąsiai ir szauniai kal
bėjo ir innesze daug visokiu kė savo drauga William Win riaus radijas nutilo ir daugiau > kiek mainieriai turi gauti al- mums iszrodo kad czia jau labai gražiai nutai- giau mokėti, bet taipgi negali
ma kaltinti fabrikantu, kurie
gražiu patarimu ir inneszimu ter ant ulyezios. Jis puldamas nieko nebuvo girdėti isz to ero-', g0S įr kokios sanlygos turi būti
ir pareiszke kad jie dabar nusi staeziai su galva pataikė in plano pakol jis in ta kaina su- toge kasyklose. Jo žodis yra vi- kinta tuos laiszkus paskelbti kaip tik tuo laiku nesutinka daugiau iszmoketi
dužo.
ir mažiau uždirbti. Mažiausias
siems mainieriams szventas žo
statė priesz Komunistus. Butu
kieta ulyezios kraszta ir nuo tu
Ant szito eroplano skrido ke dis; jeigu jis ka pasakė tai jau’ kada visi jau rengiasi ir rikiuojasi in Prezidento ir papraseziausias biznierius
labai žingeidu dabar pasiskai
susitrenkime
numirė.
ant tokio biznio nesutiks ir
li žurnalistai, raszytojai isz atliktas kriukis.
tyti anų metu nutarimus, kai
rinkimus.
stengsis iszsisukti.
Stalinas buvo musu gerasis de- Del merginos du geri, net Czekoslovakijos, ir taip sau O isz kitos puses, prie kito, to•
.
.
........
Bet tiek turime pasakyti ir teisingai pnsipa- • Dabar visi stengiasi iszsi|de. Jie dabar pritaria ir sutin- nuo jaunystvos draugai susipe žmones isz Danijos ir Norvegi-! iazdos galo randasi kompani(Tasa Ant 4 Puslapio),
(Tasa Ant 4 Puslapio)
sze ir jie prie galo priėjo.
t
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Į
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Susipesze Už 35 Žuvo
Eroplano
Mergina
Nelaimėje

Amerikos Legijonieriai Praszo
Remti Instatyma, Imti Vyrus
In Vaiska Del Kraszto Apsau
gos; Yugoslavįjos Kunigas Su
aresztuotas; Prezidentas Tru
man Iszskrido In Brazilija
Fordo
Automobiliai
Pabrango
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kia ir ausis užsikimsza ir neno
kvieežiami. Nuo Jusu stovyklose arba bendruomenė Jeigu Amerikos pilietis paE3V Neužmirszkit atnau
“BALE” RINKLIAVAI szirdžiai
ri suprasti kad Sovietu Rusijo
dalyvavimo priklausys szio di se.
raszys Skyriui ir praszys pa- jinti
>
savo prenumerata už laik
je bažnyczios dabar yra polidelio darbo pasisekimas. Malo 2—Vardus mirusiu ar iszde- gelbos surasti gimine sakyki- raszti
,
“Saule.” Del daugelis
NEW YORK. — New Yorke
tiszkos instaigos, po valdžios
niai praszome atsilankyti ir pa portuotu žmonių.
me Czekoslovakijoj, Skyrius laikas
I
jau pasibaigė ir apie tai
priežiūra. Tai visai nedyvai musu “Tag Days” in vyks 1947 kviesti savo patinstamus as
iszleis
patarimas
tinkamam
|
praneszeme!
Bizni be pinigu
3—Informacijas originaliai
m. Spalio (Oct.) 2, 3 ir 4 dieno
kad
žmones
in
tas
bažnyczias
menis
ir
draugijas,
kuriems
I Vienam saliuninkui, barti ns
varyti, ypatingai laik
gautas isz UNRRA apie pabė Amerikos konsului užsienyje, sunku
mis, visose New Yorko dalyse
Lietuvos likimas ir szis darbas gėlius ir tremtinius. (UNRR- Jeigu tokia gimine yra Ameri raszczio, kuris sureikalauja
idėriui ipsipyko kai ponucziai renkasi. Jie žino kad visos tos
bus ulycziose rinkliava Lietu
\ ra arti szirdięs.
Vis reikalavo brangiausio ir ‘ge bažnyczios yra sznipu prižiuroA’s Central Tracing Biurus kos pilietis visos pastangos bus Ikožna doleri. ACZIU!
viams tremtiniams paszelpti.
Susirinkimas
kviecziamas Vokietijoj ir Austrijoj laikinai vartojamos ji surasti. Jeigu gi
riausio sznapso. Jis syki su- mos ir jeigu jie lankysis in val
Sziai rinkliavai leidimą parū
Rugsėjo (Sept.) 10 d., 8 vai. paėmė Jung. Tautu IRO Pre mine yra ateivis, bus galima Susimildami, jeigu iszkeliaumanste pažiūrėti ar tie ponu džios paskirta ir užgirta baž
pino BALF.
vakare, Apreiszkimo Parapijos paratory Commission.
cziai tikrai pažinsta gera nuo nyczia jie parodys kad jie yra
tik peržiureti adresus užsieny nate in kita miestą ant apsigy
Darbas yra tokio didelio
Dedėi
Juozui
prielankus.
sale je,“ North 5-th ir Havemeypigaus, prasta nuo gero šzriapje su pagelba telefonu ir kitu venimo ir geidžete permainyti
mausto, tiek reikszmingas ir
4—Vardus asmenų, kurie
er
Uly.,
Brooklyn,
N.
Y.
«o. Jis gera, 'brangu sznapsa
knygų. Jeigu ateivis gyvena laikraszti, prisiunskite savo se
Tie kunigužiai, kurie dabar kilnus, kad ji suprasti gali tik
praszo surasti draugus arba gi
“BALF” New Yorko Apskr.
inpyle in pigaus sznapso bon tenai pamaldas laiko nusilenke
“troubled area,” Konsulatas na ir nauja adresa ir miestą ku
tie, kurie paszėlpos darbe yra
mines Suv Valstijose.
Pirm.
Jonas
Brundza.
“
BALka, o visai prasta sznapsa in la valdžiai ir savo žmones iszdave
nestengs jo surasti. Vokietijoj riame gyvenot ir apsistojot, nes
dirbę, aukoje, rinke aukas, ar
F ” V aj a u s N ew Yorko Komi 5—Informacijas apie asme Amerikos konsulai negali su be to, negalime jum siuntinėti
ibai brangaus sznapso bonka, ir ir save parsidavė. Geri kunigu
kitu budu gelbeje keneziantįetetas: Pirm. Dr. B. K. Vencius, nis kurie buvo surasti užjuri- rasti Vokieczius nes nėr tinka iaikraszezio in nauja vieta.
lauke tu ponucziu. Penki sztar- žiai kai ir geri kunigai nesuti
įsiems savo broliams Europoje.
Vice-pirm. Juozas P. Macziulis, niais keliais per UNRRA, vie mos maszinerijos.
. kus ponucziai inejo ta vakara ko Komunistams cziebatus lai
Daugelis praszo idant permai
Leidimui gauti indeta daug
tinius
organizacijas,
komitetus
Juozas P. Ginkus ir Stella Cha
jr perziureje visas bonkas, pa žyti ir save parsiduoti ir savo
nyt adresa, prisiunezia savo
P. Clattenburg toliau paaisz
darbo, bet ne veltui. Dabar,
sirinko ta bran/ia bonka ku- žmones iszduoti. Už tai geri kuraska. Sekretoriai: Stasys Lu- kaikuriose krasztuosc, ir t.t.
varda ir pravarde bet nepaduo
mums Didžiojo New Yorko
kino, kad Skyrius negali padė
Location
Index
veikia
per
koszėvicziuš, Adv. Pranas
da kur gyveno ir in kur iszvarioje buvo prascziausias sznap- nigužiai ir geri kunigai dabar
ti Amerikiecziui, kuris praszo
Lietuviams tenka inrodyti,
Alefis ir Jonas Galminas. Iždi Union of Red Cross ir Red
6ŠS. jie skoningai ir net apsi randasi kalėjimuose, Sibire, ar
žiavo. Tokiu laiszku sziandien
informacijų -apie gimines Esti
kaip mes ta didžiąją proga su
suCrescent
Societies
Moskvoj
ninkas: Antanas Matulis. Iždo
aplaikome daug, nes svietas la
laižydami po penkis stiklelius jau pas Abrahoma nukeliavo.
joj ir Latvijoj (ir Lietuvoj,
gebėsime pasinaudoti. O pasi
rasti
asmenis
U.S.S.R.
Globėjai:
Juozas
Garszva,
Pet

iszmaukė to prasto sznapso, sanors p. Clattenburg visiszkai bai maiszosi, o del mus yra ne
naudojimas pareis nuo to, kiek
Nors ir normaliai pasžto
reikalingas sukimas galvos
liuninka iszgyrę kad jis gera
Amerikoj atstovas Suvieny mes sugebėsime, dirbsime ir ras Montvila ir Vincas Pūkas.
neminėjo ta szali). Tokius pra
liai
jau
veikia
bet
vistiek
yra
jieszkoti po visas knygas, isz
I skoni turi, parduodamas toki tu Tautu Konferencijoje, Her
szymus reikia siusti United
kiek turėsime auku rinkėju.
daug žmonių kurie jieszkb gi
kur musu skaitytojas rasze
gera sznapsa ir iszeidami jam schel V. Johnson, iszkeldamas
States Embassy in Moscow.
Patyrimas parode, kad juo PAJIESZKOJIMAS
miniu
ir
draugu
czia
Ameriko

laiszka ir kur seniau gyveno.
net doleri iszmetė už toki gra Graikijos klausima pasakė:
Amerikos Pasiuntinybe Moskdaugiau kituose miestuose rin
ir
užsienyje.
je
Jeigu prisiunsite sena ir nau
žu patarnavima.
“Graikijai gresia tikras pa kėju in ulyczias iszejo, tuo dau CIVILISZKU ASME
voj tada pasiunezia registruota
Tos virsminetos septynios laiszka in vėliausia jieszkomo ja adresa, tai greieziau galėsi
vojus. Visiems aiszku kad Ko- giau auku surinko. Pirmosios
NŲ
UŽSIENYJE
/ Vienas vaikiukas, Panedelio munistiszkos valdžios trijų “Tag Days” invyyko: Hart
nares organizacijos vartoja pa- asmens adresa. Kurie laiszkai me permainyt ir greieziau gau
ryta atnesze savo klebonui la Graikijos susiedu dirba iszvien ford, New Britain, Waterbury,
naszia blanka surasti gimines. atsakyti ir kaikurie sugražinti site laikraszti. Kitaip ant mus
Per
Central
Location
Index
ibai gražia dėžutė mėlynių uo- su Graikijos Komunistais, su Conn., Boston, Mass., ir Chica
Visos informacijos apie jiesz- neatidaryti. Pasiuntinybe Mos- nerugokite, jog Iaikraszezio nejgu. Klebonas jam gražiai padė kilėliais del vieno tikslo: su
Central Location Index buvo koma asmeni yra svarbios, net kvoj negali praszyti Sovietu aplaikote. “Saules” Redystė
go, Ill.
kojo, bet paskui jo paklausė: tverti Graikijoje valdžia, kuri New Yorkas yra pasaulio di inVeigta surasti isztremtus ir tėvu ir kitu szeimynos nariu Valdžios del informacijų apie
Tu szitas mėlynas, uogas ne butu palanki tarnaite kitiems džiausias miestas. Czia rinkė žmones užsienyje del giminiu vardai svarbus, kur pirmiau žmonis apie kuriuos teirauta Skaitykite ‘ Saule” ]
rinkai szventoj dienoj, Nede- Komunistiszkiems krasztams. jams yra proga parodyti savo Suv. Valstijose, Kanadoj ir gyveno, koki darba dirbo, ir t.r. si. Sovietu Valdžia nepripa: _C.
lioj?” ,/
Amerikos valdžia to nepave- gabumus. O tie gabumai gali Pietų Amerikoj, ir padėti trem Atžysta praszyma kitos valdžios
Vaikiukas atsakė, “Ne teve lins ir Amerikiecziai sau ra suraminti musu vargstaneziuo- tiniams surasti gimines czia.
liecziant pilieti treczios val Sena Ir Jauna Japonija
li, asz jas szi ryta rinkau, bet miai nesedes kai Komunistai sius brolius Europoje.
STATE
DEPARTAMENTO
Central Location Index buvo
džios arba liecziant asmeni ku
Dievas jas Nedelioje da augino savo planus daro ir rengia del
insteigta
1944
m.,
ir
jau
padėjo
DIVISION
OF
PROTECTIVE
Czia yra visu Lietuviu reika
ri laiko Sovietu piliecziu.
užkariavimo laisvos Graiki las. In talka turėtu ateiti kiek tukstaneziams asmenų. Reikia
ir prižiūrėjo.
SERVICES
Piliecziai, kurie nori daryti
jos.”
vienas Lietuvis ir Lietuve, atsiminti, kad žmones negali
pajieszko jimus per State De
i Vienas kunigužis, Rev. W.
kiekviena organizacija, kiek tiesiog kreiptis in szia organi NEW YORK. — State De
Rusijos atstovas Suvienytu vienas Lietuviams draugisz- zacija, turi kreiptis in viena isz partamentas insteige Division partment, turi paraszyti in Di
A. Oyler-Waterhouse važinėjo
po Rusija“ per szeszias sanvai- Tautu Koufefėncijoje, Andrei kas geros szirdięs žmogus.
jos nariu-organizaciju.
of Protective Services paderi vision of Protective Service,
tes'su Anglijos delegacija. Jie A. Gromyko, apie ta pati Grai Sziais reikalais pasitarti, su Tos nares organizacijos yra: Amerikos piliecziams surasti State Department, Washington
iszvažinejo apie asztuonis tuks- kijos klausima kalbėdamas, siplanuoti ir tinkamai pasi1— The American Christian Amerikos pilieczius užsienyje, 25, D. C Reikia atsiminti kad
sztai
ka
sako:
tanezius myliu po Rusija jieszruoszti ir szaukiamas susirin Committee for Refugees, Inc , ir kiek gales, padės jiems su szis skyrius turi veikti per
koddmi bažnyėziu ir pažiure“Graikijai nėra jokio pavo kimas. Jame dalyvauti Tams 147 West 42' Street, New York rasti ateivius užsienyje, jeigu Amerikos Konsulus užsienyje.
daihi kaip ir kiek 'žmonių da jaus išz Albanijos, Bulgarijos ta ir Jusu draugija esate nuo- 18, N. Y.
toki ateiviai negyvena taip va Reikia atsiminti, kad musu
2—American Friends Ser dintose “troubled areas.”
bar po Sovietu valdžia eina in ar Yugoslavijos; tokio pavo
konsulatai užsienyje yra dar
vice Committee, 20 South 12th
bažnyczia ir meldžiasi.
jaus visai nėra ir nesiranda,
State Departmentas priims bais užkrauti ir ju reikia pra
Kunigužis Kaltina St., Philadelphia 7, Pa.
Par važi a vės namo, szitas ku nebuvo ir nebus. Visas svietas
praszymus tik isz Amerikos piszyti tik kada nebuvo galima
3— American Federation of liecziu, nepriims isz ateiviu.
fiigližis ilgoka ir tiek pat kvai- žino kas isz tikro kiszasi iri
Anglus
kitaip surasti informacijų
International Institutes, 11 W.
liszka straipsni parasze in Graikijos vidaus klausimus ir
Albert E. Clattenburg, vir42 St., New York 18 N. Y.
Anglu-Sovietu žurnalą, Londo isz kurios puses gresia tikras
szininkas skyriaus, nesenei pa- (Patartina pirmiau kreiptis ii
4
—
Canadian
Location
Ser

ne.
Senatve ir jaunystva yra
pavojus Graikijai.” Jis czia
aiszkino szita patarnavima Bu American Red Cross arba ii.
vice
4221
Esplanade
Avenue
linktelėjo
galva
in
Amerikos
atvaizduojama
szitame pa
Jis buvo in Baptistu bažny
to Subcommittee on Appro narias organizacijas Central
Montrael,
Canada.
czia ant Petrovsti lilycžios, atstovus.
priations..
Location Index).'
— C. veiksle, kuris parodo Japo
5
—
HI
AS
(Hebrew
Shelter

nijos praeiti ir ateiti. Japo
Moskvoje. Czia jis rado net 1,ing and Immigrant And Socie
nai dabar jau gali drąsiai in
Tas pats Andrei A. Gromy
200 žmonių iheldžiantis, kur
ty)
425
Lafayette
Street,
New
ateiti
žiūrėti, nes Amerikiesavotiszkai
paprastai1 tik koki penki sžim- ko paaiszkino
Szuva Szoka
York 3, N. Y.
cziai iszlaisvino Japonus nuo
taisutelpa. Kolekta buvo net Amerikos nusistatymą:
j u paežiu valdovu. Pirm ne
6—International Migration
5,000 rubliu, ar musu pinigais,
“Kaip aut delno aiszku,” jis
gu Amerikiecziai užkariavo
Service,
122
East
22
St.,
New
apie tūkstantis doleriu.
sake, “kad Amerika muilina
Japonija, visi Japonai buvo
York 10, N. Y.
Kitoje Pravoslavu bažny- virve Graikams. Amerikiecziai
tikri
savo valdininku vergai,
'7—United Service for New
ežioje per kolekta buvo surink stengiasi pavergti Graikus po
o dabar jie yra laisvi žmones.
Americans, 15 Park Row, New
ta 150,600' rubliu, ar apie 30,- litikoje, pramonėje ir biznyje.
York 7, N. Y.
OOČ doleriu musu pinigais. Tai, Szitok's Amerikos nusistaty
mas pries'z Graikus, nieko gero
Žmonėms patariama kreiptis
tau, kur geri žmones!
ISTORIJE
apie n“1,2
Kunigužis Stanley Grauel,
---------------- iszo iszlins, Al
Graikams
neatnesz
ir
jiems
tik
in
viena
isz
virszminetu
or

Toliau, szitas kunigužis aisz29 metu amžiaus, Metodistas
yva in virszu iszkils, Kaip uikina kad Sovietu Rusijoje ran patiems ant gero neiszeis.”
isz Worcester, Mass., važia ganizacijų.
laikyti sveikata ir apsaugoti
Central Location Index, per
dasi Patriarkas, trys arkivys
vo su Žydais ant laivo “Ero
szeimynele
nuo lygu,Verta Nekupai, 67 vyskupai. Tenai ran Pirmiau ėjo gandai kad Tru- dus 1946,” kaipo patarnau savo narias insteigas, padeda
užmirszt, Kaip dagyvent 100
dasi 22,000 Pravoslavu bažny- 1 manas su Stalinu pasitars ir tojas prie stalo. Jis intaria ir surasti Alijantu pilieczius, ku
metu,
Pamokinimai, Apie boba
ęziu. Per pastaruosius du metu stengsis kaip nors visus tuos kaltina Anglijos jurininkus rie isztremti isz savo krasžtu
ka negalėjo savo liežuvio su
837 nauju bažnycziu buvo pa tarptautiszkus nesusipratimus ir karininkus, ir sako kad nuo pradžios antro pasaulinio
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
statyta.
1 viens kitam išzsiaiszkinti. Sta Anglijos laivai tyczia susi- karo priežastimi karo, revoliu
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
Visos szitos žinutes labai linas ant to nesutiko. Bet dabar muszdavo su prekybiniais cijos arba politiniu dalyku
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
szauniai ir gražiai skamba. Bei matyti kad ir Amerikos val Žydu laivais ir stengdavosi kurios veda prie karu ir revo
Geros rodos, Gailinga ypata,
tas kunigužis nemato miszko džios Taryba pataria Trunia- juos nuskandinti. Jis sako liucijų.
Galybe Meiles, Juokai, RaganIndex neturi informacijų nei
del medžiu. Jis nieko nesako nui visai nieko nedaryti, nes kad tas laivas ant kurio jis
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
apie tai kas tas bažnyczias val Rusija jau per toli nuėjo ir isz plauke buvo net keturiolika nepriima praszymus apie “Ex
ba kaip ir visos Bobos. 15<.
enemy” pilieczius, karo be
do,' kokios pamaldos yra veda- tokio pasisznekejimo nieko ge kartu tyczia sumusztas.
Saule Pub. Co., Mahanoy City
moą, ka tie kunigužiai tenai ro neiszeitu.
Szitokie prasiszokimai ku- laisvius arba narius ginkluotu
mokina, kokius pamokslus sa
nigiižiu nėra gerai visiems jiegu.
Trys Istorijos apie Irlanda
Central Location Index gau
ko, kiek laisves tikėjimas tenai
Rusijos atstovai ir diplioma- dvasiszkiams, ir niekam nearba Nekaltybe suspausta; Ro
1830 metuose, Henry H.
turi.
džia uždraudė tokiems drą bertas Velnias; Medėjus; Kaip
tai, kaip tas ponas Gromyko nesza garbes. Su tokiais na vėliausias informacijas apie
Jis nieko nesako apie katali- dabar taip drąsiai szokirieja, už priekaisztais tas kunigužis tremtinius stovyklose ir bend- Bennett, fotografistas, nu suoliams szokti.
Kuzma Skripkorius liko TurTo fotografisto Henry H. ting Ponu. 78 puslapiu, .. 2O<5
kiszkas bažnyczias, apie kata tai kad jie tikisi kad Graikija, labai siaurai ir trumpai žiu ruomese; apie asmenis kurie traukė pirmutini paveiksią,
Bennett anūkai iszmokino ir SAULE PUB. CO. Mahanoy'City, Pa.
liku kunigus. Ar jis nori kad už kokiu trijų menesiu jau bus ri in ta taip dideli klausima nesenei inva’žiavo in invairias kuris nestovėjo ant vietos
okupacijos
zonas
Vokietijoj
ar
bet
krutėjo,
kai
jo
sūnūs
periszlavino
savo szuni gerai
mes tikėtum kad tenai kataliku po Komunistu priežiūra. Net ir kuris dabar iszkilo tarp
sz'oko szita praraja, nuo vie szokti, ir czia dabar mažes
Istorija apie Amžina Žydą,
niekados nebuvo? Kur visi ka musu mokslincziai, dipliomatai Anglu, Žydu ir Arabu. Czia Austrijoj isz Rytu Europos.
Ji
turi:
no
augszto
akmens
ant
kito
niame
paveiksle
matome
lo kelione po svietą ir liudymas
talikai dingo? Jeigu tenai ran ir karininkai sako, kad tai la butu geriausia kad dvasiszin
Wisconsin
Dells,
Wiscon

kaip
tas
tu
anuku
szunis
perapie
Jezu Kristų. Per paczta
kiai
visai
nesikisztu,
nes
czia
1
—
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se

dasi tikėjimo laisve,tai butu bai galimas daigias.
ne tikėjimo ar doroves klau nu sulaikymo ir koncentracijos sin. Keli kiti drąsuoliai sten szoka ta praraja, kuria tu tė 20 centai. Adresas:
valia ir katalikams Miszias lai
vukas da jaunas būdamas SAULE PUBLISHING CO.,
simas,
bet grynai Politiszkas stovyklų ir vardus auku Naziu gėsi taip pat szokti ir nepaPirkie U. S. Bonus Sziandien!
kyti
perszoko.
Mahanoy City, Ęa.
ir Tarptautinis.
persekiojimo dabar tremtiniu taikė ir užsimusze. Tada vaiį Tas kunigužis flkjs HŽsįaąęr-

Kas Girdėt

į

• •

<

■.

1

■1

•‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Q F N F I IQ
ĮSZKILMINGOS musu kauszio. Ant greitesnio termi
szventes yra tai kasmet no nesutiko norint labai to mel
gry*žtanczios namines istorijos džiau. “Nemo sapiens visi pa
musu. Susirinkimai tada ir at tiems” (tiktai kantrus yra iszsilankymai giminiu tolimu mintingu), ponas žente! Kal
prieteliu ir susiedu laikė, kurio bėjo jisai ir pridurdavo:
“Lankyk mane sveteli,
suvienyti in viena būreli myKada
rugiai kluonelyj.”
lincziu ir mylimu ypatų iszreiszkia savo szirdingus jaus Turtelis mano bajoriszkas
mus pasiliuosavimus nuo darbo neiszlaikys be rudenines pagelir kas dieniniu užsiėmimo atsi bos didelio vestuvių susirinki
davimas atsilsiui arba pritin- mo; o ir tamista, ponas žente,
kantiem kiek vieno amžiui pa geresnio iszvirsi alaus isz savo
silinksminimam linksmybe tik miežiu negu isz paskolintu. Ta
ra ir prieteliszka apimanti ta da turėjau norom ne norom
da visus name susirinkusius pristoti.
paprastai drauge su 'būreliu Potam visokios žmonių zau
mažu vaikeliu, kurie kaipo ma nos ir pliauszkynes, apie ku
žos rinkutes sujungia didesni riuos gaila ir minėti: ir kuriem
reteži szeimyniszko rato, o visa pagal žodžius Vieszpaties at
ta laime ir luosybe apvilkta ru- leisk mums musu kaltes kaip
bu religiszku apeigų, viskas ir mes atleidžiam saviems kaltas giliai instriga in szirdi ir tiemis,” seniai atleidau ir užneiszdildomus palieka atminti- mirszau per trauke musu ves
tuves net po Trijų Karalių nes
je ženklus.
O ka sakyt, kada kaip tai ant Kalėdų Bažnyczia Szventa
tankiausiai buna
jungiasi vestuves uždraudžia. Tada ma
drauge atminimai ypatingu at no uoszvis sake:
sitikimu gyvenimo musu? Ves “Praeidestinata neminem faltuves, veselijos, sužiedojimai, lurt. ’ ’
(Kas atsides, ta nepabėgs).
persikraustymai, arba net ir
pirma pažintis, ir pirmutiniai Taigi ir nepabėgo: laimingai
meiles jausmai jaunu szird'žiu apsivedėm. Kunigas preoras
sujungtu po tam arba perskir Karmelitu Glembacko, atgiedo
tu ant visados bet negalincziu jęs Kalėda “Exsultemus et
užmirszti valandos kurioje da- laetemur, ’ ’ linksinykimes ir
tyre pirmutinio saldaus susiju džiaugkimes! Erne užtemta sa
vo prie tos progos prakalbos
dinimo ?
tuos paežius žodžius; ir priliMes vienok jau užmirsztam
apie toki būda apskaitymo lai gindamas po tam žvaigžde, ku
ko. Viską pa'ženklinam tiesom ri tris karalius in Betleju atve
datom; bet begis gyvenimo tė dė su mano laimės žvaigžde,
vu ir proseniu musu sulieto kuri mane in namus pono pas
svarbiausiuose punktuose su talio užvede pranaszavo mums
isz to kogeriause laime ir pasi
religija turėjo savije ka toki
vedima. Po tam palaimino
patrijarkaliszka ir doriszka.
mus: o norint tas pranaszuotas
Jokia vėtra gyvenimo ne galė
jo nustumt jo nuo teisingo ke pasivedimas niekad mums ne
iszsipilde, bet ant vestuvių
lio, taip kaip smarkiausia vie
linksminomės,
szokome ir
sulą negali nutraukti auguoles,
džiaugėmės czionai persikraus
kuri norints silpna, bet dru
to ir aeziu Dievui linksmino
čkiai insikabinus savo szakemės
ir po tam per trisdeszimts
lem in uola!
metu vienybėje ir sutikime gy
Kiek tai kartu atsisėdės po
venant stone moterystes. Moti
• iszkerejiisia gruszia arba po
na tavo vienatinis kūdikis mu
krumu ant numylėto akmens,
su, gimė vilyjoj Apreiszkimo
senelis mano pasakojo istorija
Panos Marijos, tai ir davėm
savo ramaus gyvenimo skaity
jai varda, koki sau atnesze Ma
damas atsitikimus pagal baž
rijos pavesdami ja ypatingai
nytines szventes?
apglobai Motinos Dievo.
— Velionis mano gimdyto Nemieli paskui atminimai
jas, o tavo prosenis, Dieve apniaukė kakta senelio. Mirtiš
duok jam dangų pasakojo jisai numylėtos paezios kurios tuom
numirė žiloj senatvėj ant Ra- labiau gailėjosi, kad ir pats in
žahcavos. Gal už tai Dievas pa kelis metus po jos mirimui pa
skyrė jam ta diena kad kasdien sirgęs ' “atnaujinti vestuves,”
dievobaimingai kalbėdavo ra- dataike ant griežles kuri jam
žancziu szventa. Motinos savo keliolika metu amžiaus užiiuone pamenu; numirė, kada da dino, o apie kuria gerai pami
asz‘buvau mažiulelis. In du nėti ne galėdamas, o blogai ne
metu po smert tėvo, kada mano norėdamas, ne užlaikė jokiu
moczeka užsimanius isz naujo datų atminti je. Ne minavo jo
isztcketi, iszsikrauste nuo ma taipgi priesz mane skaudžiaunes su savo turtu, pasipažinau sio savo ypa tai yra netekimo
per Sekmines, kaip sziandien savo vienatines dukters: nes ži
pamenu namuose pono pastalio nojo kad mano kudikiszkoj
Smolensko su pirmutine mano szirdelej, prisiriszusioj prie
paczia, kuri taip gi ilsisi ramy motinos sukeltu didele gailesti
bėj, o tada pana Bogumila, se- ir pamatytu graudžias aszaras
serunaite gaspadoriaus. Pa ant veido ant kurio pasakoda'■ »
lenkiau prie jos savo szirdi ir
' -'.'V
taip netikėtai viskas laimingai
klojosi kad laiminant Dievui ir Pasiskaitymo Knygeles
tėvam in trumpa laika tapom
su'žiedoti Tėvas jos o busiantis Penkios Istorijos apie Burike
mano uoszvis, didelis sensata,s ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
ir Lotyninkas, iszsyk mane pa Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
mėgo. “Ėst facies testis, gnales pasaka); Užliekos isz Senovės
intriusece ėstis’’ — isz veido Padavimu; Peary ant Žemgalio
tavo pažysta, kad esi geras, (Atminimas isz keliones in Le
kalbėdavo jisai. Pastalis iszke- dinius Krasztus). 96 pus. . .250
le dideli bankieta, bet vestuves
atidėjo in rudeni ant “Szv. My
kolo dienos varduvių pono pa- Pirkie U. S. Bonus

mas mėgo džiaugsma ir links
ma užėmimą matyti.
Tai patylėjęs kiek giliai du
savo mano senelis, lingavo gal
va ir baigė: O j! Taip tai buvo
mano vaikeli taip taip! O luk
terėjęs kiek pridurdavo. Gal
neužilgo pridėsite suma prie
rejestro mano gyvenimo, tai
yra paskutine data:
“Dievas mato laikas bėga,
Mirtis veja, amžinastis laukia!

Asz sakau,
Kad del visu yra tai
labai gerai,
Ir del žmogaus naudingai,
In mokyklas atsilankyt,
Szio, to, pasimokyt.
Bet, jeigu kas diena
laiko neturi,
Tai vakarais atsilankyt gali,
Tai vis, sziek, tiek
pasinaudoja,
Ne kaip po kokias urvas
slankioja,
Vaikinai turi vakarais
mokytis,
Ba diena turi vakarais
mokytis,
Bet, jeigu mergelkos in
mokykla eina,
Tas ant gero del ju neiszeina,
Ana diena Center ulyczia
ėjau,
Ir sztai ka ten maeziau:
Ant trepu kelios merginos
stovėjo,
Kaip varnos priesz dargana
kvarksėjo.
Ta narna vadina mokslo
szkala,
Bet po velniu jau gana!
Ne viduryje mokinasi,
Tiktai ant trepu szparkinasi.
O gal ant mokslo susirenka,
, Kitos prie bažnyczios
susirenka,
Juk reikia daryti praktika,
Reikia gerkles mankšztyti,.
Kad dailei galėtu giėdti,
Taip tai traukia ant
praktikos1 dukrele,
Ir tai kas miela naktele,
O motinėlė isŽ to labai
džiaugėsi,
Bet tas ant gero neisžėis,
Nes gal vėliaus’ negerai
atsieis,
Ant trepu mokyklos.
Sėdėti naktimis visados,
Tai jau ne kas,
Tokis praktikas,
, Tai negerai!
*
*
*
Tn Pottsville kokia tai
moterėle atvažiuoja,
Kelis kartus ant sanvaites
atszlubja,
Gal but velnias atjojo
zovada,
Kad tarp poru pradėjo daryt
nezgada.
Badai geros moterėlės u
susitarė,
Kad da butu ilgiaus pabuvus,
Butu visas poras
supjudžius,
Moterėles, visur taip
padarykite,
Tokias bobas isz miesto
iszvarykite.

— Ka daryt? Asztuonesde- ris norint perlekent ta perserszimta tuojau baigsiu. “Buk gejima sugauti ir in atminti nu
valia Tavo Vieszpatie! ” O Die sidėti galėjo! Bet ne! Lapa la
ve mano! Duok man priesz Ta mino akimirksnyje perverezia.
vo Didybe susivienyti su tais mintis pranaszyštes blykstelia
su kuriais, ant szitos aszaru pa kaip žaibas, ir nyksta kaip žai
kalnes duszia ir szirdžia buvau bas! O gryžta, atsiminimu tada
suvenytas!” Czia pakeldavo kada dekretas jau iszsipildo.
akis ir rankas in dangų gerasis
Btiigeme maldas,kada prislsenelis kurio lapraszes gyveni artiiib priė mus ponas Jokūbas.
mą dabar noriu apraszyti lai Žmogus tas prigulėjo prie
minga, ramia ir krikszczio- skaitlingos tada, o sziandien
niszka mirti.
jau suvisai iszgesusibs brolijos
Ilgas skambėjimas varpu ne ir dvaroku tankiai iszbarstytu
tolimos parapijines bažnyczios po sziali; kuriu kaipo ineinąni iszsisklaidymas gražiam vaka- cziu in sudėjimą ne vienos' bariszkam vakare po miela ir ap- joriszkos szeimynos ir ne vie
' linkine nameli mano senelio, no paveikslo tuomlaikiniu na
apreiszke ant rytojaus szvente miniu, pirmiau abelnas ir visai
į Dievo kūno (Devintiniu). Silp brolijai tinkanezias ypatybes
nus nekurio laiko, senelis prie priminsiu, kol neduosiu pažin
' pagelbos lazdos ir tarno iszsi- ti vieno isz ju, pono Jokūbo,
vilko ta diena po kryžium ii draugo paskutiniu metu gyve
tenai sėdėdamas sznabždejo nimo mano senelio.
' savo maldeles: ašz neseniai kū Dalinosi gyvenimai pagal vi
dikis, o dabar studentas moks- durini savo paszaukima ir inlaines, sėdėjau- szale jo ir lau gyta gabuma in medėjus, žuvikiau kol ne pradės litanija, pa Uikus, ir arklinius. Skripkute
prastai užbaigenėžia jo pote ne tvėrė jokio atskirtus fakul
rius.
teto, bet prie kožno gerai tiko
Kad antbalsfai netikėtu padidydama verte ir linksmu
skambėjimu atsiliepė ausyse mą dvaruko. Kiekvienas isz ju
jo. Pertrauke poterius, ir in- būdamas visiszkai tobulu savo
stinktyviszfcai pakelia ranka “profesijoj,” turėdavo da,
persižegnoti,' sulaikė ja potam kaip augszcziau matėm, regu
ant kaktos. Asz nusistebejes las ir pamatus, lyg senovės rižingeidžiai atkreipiau akis sa cieriszku zokouu, abelnuS del
vo ant jo.
visos brolijos, tai yra: norą
Po valandėlei pabaigę žegno nuolatinio valkiojimosi kol tar
tis mano senelis, ir tarė isz va navo paties sveikata, arba ko
lios ir ramiai; “Rytoj taip už- jos dovanoto arklio; nepakan
skambys už mane!
ta nuolatinio užsiėmimo ir proKaip tai? Mylimas seneli! cios; ant galo mažesni ar dides
Tariau labai susijudinęs; sene ni patraukima prie degtines.
lis laikiasi sziandien geriau tai Naszliai, bevaikiai, arba seni
ir sveikata sugrysz!
kavalieriai paprastai ne turi
— Mano vaikeli, mano am-, jie jokiu susiriszimu, ne priva
žije jau niekas žmogui ne gryž- lumu. Kiek viena szeimyna bata, kas peręjo! Rytoj mirsiu!
joriszka buvo tai ju gimines:
— Ir pakeldamas baisa pri nes visur rasdavo sau duona
dūrė : Dievas man ta apreiszke! kasdienine ir atvira prieglau
— Kada ? Paklausiau žingei da. Negana to laikuose kada
kiekvienas gaspadorius rūpi
džiai ir sz velniai!
nosi apie savo dirva ir su sve
— Szitoj valandėlei, mano
timais nedaug turėjo susineszimylimas anūke. .
mu toksai rinkėjas ir iszviažio— Asz nieko nemaeziau, se
tojas naujienų, žinių, anegdotu
neli! Nes mianstijau, kad tai bu
pasakąicziu, pribunantis su vevo stebuklingas apreiszkimas
lijanczia szirdžia ir linksmumu
apie kokius man tankiai pasa
in narna visiados būdavo pagei
kodavo.
daujamas sveczias, ir tuojaus
— Nesupranti, mano vaike stodavosi apsipratusiu namiszli! Kas asz esu? Menkas lipinys kiu.
molio; ar asz esu vertas kad del
Ant galo tikras prisiriszimas
manes Dievas stebuklą rodytu ? prie szeimynos kuri maitino
Ne, mano kūdiki! Bet vos pra
dėjau maldele del iszpraszimo
laimingos smerties kad varpai
suskarhbejo, ir drauge man
minti perbėgo per galva, kad
tas' yra ženklu laimingos ir
greitos pasekmes maldų mano!
O jeigu da laike tokios didelės
szventes, kaip rytoj; Dievas
paszauktu mane priesz veidą
savo pripbžyczia tame ypatin
ga ant manes mielaszirdyste
Jo. Sukalbekim,'miano vaikeli,
drauge maldele ant mano in
tencijos tavo nekaltos, o mabo
nužemintos, draugia sujungtos
maldos, gal iszpraszys laimin
ga del manes paskutine valan
da!
Nežinojau da ašž tada, nes to
John C. Franklin, buvo
niekad nebuvau datyres, kad paskirtas už direktorių visu
gyvenime žmogaus atsitaiko tu fabriku, kur dabar yra ga
perlekinanczios pranasziszkos minama tos sprpgstanczios
mintys, kurias galima butu pa I‘Atom” bombos. Tie. fabri
vadinti szVystelejimu persiver- kai randasi in Oak Ridge,
ezianezio lapo knygoje musu Tenn. Czia darbininkai dir
lėmimo. Instinkto prijautimas? ba ir gamina tas sprogstanAr pareiszkimas ? Kaip jas ne- czias bombas, o kiti, mokinti
pavadin'sim, vis jos žinomos žmones, inžinieriai vis jieszyra kožnam: nes kas j u valan ko tobulesnio budo pagamin
dose siūbavimo, baimės, vilties, ti vis didesnes ir baisesnės
o net ir valandose visisžkos ra sprogstanezias bombas. Szimybes duszios, ne iszpažino. tas jaunas žmogus yra visu
Laimingas, kuris ta lapa taip, tu mokslincziu direktorius,
.
pakelta, galėjo sulaikyti! Ku virszininkas. <

prastas atvirumas szirdies pa-1 viens po kitam kuriem žeme sa
tvirtinojo kiekviena isz ju. Ne vo drėgnumo atsako!
daug reikalavo: nes visus ju Tokiu buvo ponas Jokūbas
gyvenimo reikalus be procios ir kol jaunesnis amžis ir pajiegos
kasztu o be praszymo, seno pavelijo, vandravojo ir jisai po
viszkas žmoniszkumas ir gera- svietą; isz priežasties vienok
dejingumas mus tetų užtekti kokios tai su mano seneliu ingiminystes visados- pribuvo
nai apžiurėjo.
Vienok dalykuose kur gry ant žiemos in jo namus, kaipo
nai reikėjo pritaikymo ju ypa in tikra prieglauda. Bet kada
tingu talentu ir profesijos pa szesZta kryželi ’ pajautė ’mnt
velydama sau tankiai iszkrypt sprando, liovėsi važinėjęs;-ati
isz sažiniszko tako.
davė sena savo arkli kvestoriui
Ir taip: nekarta po atsilanky bernardinu ir apsigyveno ant
mui hrėdejaus dvare, dingo visados prie mano senelio, kai
farsus ant visos aplinkines ta po pusiau taikias pusiau pribtėUž keliu desetku myliu vaike lius, o visados ponas Jokūbas
po girias zuikius.
pasiruoszes ant kožno paszau
Nekarta jaunas ponaitis, per kimo pono iždininko, ar tai prie
mokėjas arba iszsimaines isz- tikros bile neilgos procios prie
girta Dubeltauka ant medžiok gaspadorystesj.ar tai prie poteles nępataike ir paleido žveri, riu ar tai prie marijoszaus arba
su gailesczia pažindamas melą cviko del pasilinksminimo sveužtinkrinimu pino Petro ar Jo cziu ir gaspadoriaus; arba; ant
kūbo. Vienok ir po tokiu szpo- galo prie pasakojimo ilgis žie
su kožnas lauke sugryžimo se mos vakarais visokiu istorijų
no draugo: nes be jo medžiok tankiai pradėtu kambaryj‘‘'del
le ne turėjo karszczio ablava ponu, o kada tie nesulaukdami
tvarkos, o labiause nebuvo to galo gult nuėjo pašibaigeneziu
triukszmingo medejiszko links palivarke del darbininku.
mumo, kuri jisai tukstanczįais Isz savo puses ponas iždinin
melagyseziu viena už kita juo- kas su pasigailėjimu ir nusikingesniu mokėjo sukelti ir už szypsojimu žiurėjo ant to kada
laikyti, o kuris kaip ‘žinoma laike dideliu szveneziu ariba
yra didžiausiu pritraukimu ir sziaip nedeliom atsitikdavo po
užmokeseziu del medeju.
nui Jokūbai kreivom kojom vė
Su arklininku pagarsėjusiu lu vakaru gryžti namo dainuo
kupezium ir gydytoju arkliu jant bosu po nose.
geriausiam jo prieteliui ne ve- “Sztai, tai asz ponas
lyczia turėti susiheszima kuria Sztai tąi asz ponas,
me pagunda ingijimo geresnio Ir ant nieko nepaisau.”
arklio galėtu ji užpulti; nes ta Taigi prisiartino prie mus
da nesigailės jisai iszkilmin- ponas Jokūbas kuogeriausiam
giausiu užtikrinimu, o reikale upe nes nesze rankoj da dreir prisiegu idant inkalbet ge banezia didele lydeka.- '
riausias ypatybes savo arklio
----- Toliaus Bus ——-■
kuri tiktai prietelystes ir szirding-o velijimo leidžia ant mai
Nelaime
no. Bet už tai name in kuri at
važiavo, užėmė ■ jisai tikriau
Motina: — Q Dievyti! Jo
siai “aki pono” stonioje, kuri nuk, patiks mane nelaime
pagal senoviszka priežodi, szėnes zuikis perbėgo per kelia.
ria arkli; ir norint pats ne ap
Sūnūs: — E, ka tu kalbi,
leido progos del apgavimo kad
motinėlė, zuikucziui bus di
ir savo gaspadoriaus tai ir ki
tam nėdaleis ji apgauti. Būda desne nelaime, nes jam boba
vo tai prietelius kurisai dviko užėjo per kelia.
voj su savim vikrumu arba pri
gavimu pergelejo bet dvikovoj
L. TRASKAUSKAS
su kitais apgynė.
Žuvininkai ant galo prie ku
LIETUVIŠZKAŠ
riu lyginai ir ponas Jokubas
GRABORIUS
prigulėjo prastesni ir ramesni Laidoja Kunus Numirėliu.
už pirmuosius mažiau taip-gi Pasamdo Automobilius Del
isz savo paszaukimo turėjo nu Laidotuvių, Kriksztiniu,
sidėjimus ant savo sanžines.
Vestuvių Ir Kitokiams
Iszkrete kada jisai svetimas
::
Reikalams
::
varžas buezius; iszpeike ge
535 WEST CENTRE STREET
riausias gilumas, isz ju pats pa
Telefonas Nr. 78
sinaudotu: o svetima tinklą
MAHANOY CITY, PENNA.
prižadėjimu gausus laimėjimo
ant akmenų ir sukuriu užtrau
kė. Toki ir tiem panaszus maži
prasižengimai kuriu ponas Jo
kūbas ir jo broliai kai kada dasileisdavo tuom lengviau būda
vo jiem užmirszti, kad kada ge
rai tinkle laimėdavo gausiai vi
sus žuvimi apdovanodavo procevodami tiktai del garbes ir
padekavones kokia kas Petnyczia ir Subiata prie pilno bliudo
visados apturėdavo.
Tos didesnes dalys gyvenimu ■ ★
duotųsi da ant mažesniu daliu J
arba pradžia
paskirstyti: sodaunyku, dantų
.
. . .
gydmtoju, iszsitarnavusiu na- $
SKAITYMOt
miszkiu pono direktorių, o net ★★
ir poetu!
...ir...
Bet užteks ir to trumpo pa
RASZYMO
minėjimo, idant atsimintume
sau žmones, be rupesezio gyve*64 pus., Did. 5x7col. |
nanezius, dykaduonius, o nuo *
kuriu rupestys bėgdavo isz na - j ★
Dabar Po 25c. I
mu: isztarpo kuriu ne vienas 'į
isz mus turėjo globėja mažose j*
dienose, o mokytoja ir geriau- J
* MAHANOY CITY, PA. *
K**H************1i
šia namiszki jaunystojė; kurie ’
ant-galo nyko isž tarpo mus
,
A”
kaip džiustanti medžiai sodų
Skaitykite
“
Saule
*
.............. . * —
■
-
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Žinios Vietines

Viesus Sportas Del Karsztu Dienu
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■ •— Rugsėjis — September.
— Parapines Mokyklos at
sidaro Utarninko ryta.
— Skulkino paviete praei
ta menesi buvo net 30 netikėtos
mirties kaip tai: 2 likos užmuszti per automobilius; 3 mir
tinai sužeisti in galva; kiti pri
gėrė, szirdies ligos, krito negy
vi, nelaime ant geležinkelio, ?r
nuo kitu nelaimiu ir ligų.
— Nominacijų Balsavimai
invyksta Utarnirike, Rugsėjo
(Sept.) 9-ta diena.
t Po ilgai ligai mirė gerai
-žinomas senas gyventojas Pet:jrks Traskauskas 83 metu am
žiaus, gyvenantis pas ponstva
A. ūr’banus 635 W. Spruce uly.,
mirė Ketverge 9-ta valanda ry
te Schuylkill Haven ligOnbute.
;Velionis gimė Lietuvoje pribū
damas in Amerika 60 metu adĮgal pergyvendamas keliolika
metu Philadelfijoj, po tam perfeikrauste in Mahanoju. Paliko
keletą anuku ir anūkas, ir 'ba
idai viena broli Lietuvoj. Laido
tuves atsi'bpvo Panedeli ryta
8:30 vai., isz Graboriaus L.
Traskausko koplyczios 535 W.
Centre Uly., su apeigomis Szv.
Juozapo bažnyczioje ir palai
dotas in parapijos kapinėse.
■ ;—- Publikines Mokyklos at
sidarys Seredos ryta.

Kai visi mes prakalta
szluostemies ir jieszkojome
nors kokio paveselio nuo deginanezios vasaros saulutes
ir nors mažiausios pūstelėji
mo isz vėjelio, szitos dvi gra
žuoles, Elba Hooper ir Ma
rion Charlton, sau ramiai losze szakmatais. Juodvi vasaruojo, atostogavo Kanadoje,
Alberta mieste prie Banff
ežerėlio.
Ir mums visiems gal reikė
jo in tokias vietas iszsikraustyti per tas kaitrias ir dusznas dienas. Mums vienas bagoezius pasakė kad visi, ku
rie nors kiek proto turėjo tai
isz miestu iszsikrauste per
tas dienas ir iszvažiavo in

kalnus ar ežerus. Senis But
kus tuo sykiu buvo redakci
jos ofise ir jis padare pasta
ba, kad tokias vakacijas im
ti reikia ne tiek proto kiek
pinigėlio.
Mes jau seniai žinome kad
“sauso nieks neklauso,“ bet
dabar prie tos taip moksliszkos pastabos mes d a norėtu
me pridėti, kad sauso net ir
vežimas neveža.
Szimtai tukstaneziu isz
važiavo in kalnus ar in ma
riu pakrantes, bet dauguma
turėjo darbus atlikti, taip
kaip ir musu sztabas ir pasi
liko namie, vandenėliu ar
kuo stipresniu viešintis ir
prakalta szluostytis.

Rugp. 19-ta diena, su apiego- kad butu sutvertas fondas del
mainieriu paszelpos. Szita fon
je ir Szv. Marijos kapines Han dą sutverti, buvo nutarta imti
over. Velionis paliko savo my deszimtukas, nei mažiau nei
lima motina p. Bražiuliene ir daugiau? Kas nustatė kad de
tris 'brolius.
szimtukas nuo tono bus vi
siems gana, kad visiems maiAnglys Ir Mainieriai nieriams užteks? Ar galima pa
klausti gal bus per daug ar per
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
mažai. Jeigu per mažai, tai kas
jos, kurios yra tos žemes ir tu prides; jeigu per daug tai kur
kasyklų sanvininkai. Kompa
tie atliekamieji pinigai eis, kas
nijos vis neturi nei vienybes
Frackville, Pa. f Sirgdama nei unijos, bet visos anglies
per visa menesi ponia Ona Sa- kompanijos yra valdomos keliu
vitskiene, nuo W. Pine Uly., galingu ir didžiu plieno kompa
numirė Seredoj popiet John nijų. O tos dideles plieno kom
Hopkins Universiteto ligonbu- panijos yra vieno žmogaus va
fe Baltimore, Md. Apie 30 me dovystėje.
Szitaip mes turime du di
tu adgal velione pribuvo isz
džiūnu,
du galiūnu, du milžinu:
Lietuvos. Prigulėjo prie Apreiszkimo P. M. parapijos. Pa vienas atstovauja mainierius,
liko dvi dukterys: J. Yakuczio- kitas kompanijas. Szitiedu ga
niene isz Baltimore, Md., ir Ve liūnai susieina, pasitaria ir nu
ronika, Aberdeen, Md., du su- taria kiek darbininkas gaus,
jaų: Antana mieste ir Vinca na kiek liks kompanijai ir kiek
mie, taipgi broli Vinca Klu- už visa tai Amerikos pilietis
czinska, Shenandoah ir tris turės užmokėti. Jiedu nutaria
anukus. Laidotuves invyko Pa kiek anglis ir plienas kasztuos.
Czia jokiu derybų nesiranda.
nedelyje su Szv Misziomis Apreiszkimo P. ^1. bažnyczioje 9 Kompanijos didžiūnas iszklauvai., ryte ir palaidota in Szv. so darbininku didžiūno parei
Liudviko kapinėse Frackvillc- kalavimu, su juo sutinka ir
paskui abudu sykiu nustato
je.
kiek paprastas žmogelis už vi
Wanamie, Pa. — Musu tau sa tai turės užmokėti.
Žmones, kurie perka ir var
tietis Juozapas Piliczauskas,
nuo 48 W. Main Uly., numirė iuoja tas anglis ir ta plieną vi
Rugp. (Aug.) 23 diena ir likos sai czia neturi jokio balso.
Kad butu daug kitu nepripalaidotas 27 diena su apiegogulmingu
kompanijų, tai žmo
mis Szvento Marijos bažnyczio
Jau deszimtas metas kai
je 9-ta valanda ryte ir palaido nes galėtu anglis ir plieną isz
tas in parapijos kapines. Velio kitus pirkti, bet dabar tos kom yra laikomas labai dideles
nis paliko paezia, keturis duk panijos žmonių visai nepaiso, ir garsios lenktynes jau
terys, viena sunu ir 9 anukus. nes jos visas didesnes anglies niems vaikams. Vaikai turi
kasyklas ir visu plieno fabri pasistatyti, pasibudavoti sa
vo automobilius; jiems pavė
Plymouth, Pa. — Gerai žino kus turi po savo valdžia.
Paprastas
Amerikos
pilietis
linta tik pirktis ratus savo
mas veteranas Normandas Bra
ziulis, 33 metu amžiaus, nuo dabar yra kaip ta melžiamoji namie pasidarytiems auto
42 Cambria Uly., numirė Rug- karvute: Unijos ji melžia ir mobiliams. Paskui jie eina in
lenktynes, kurios yra laiko
piuezio 16, Veteranu ligonbute Kompanijos ji melžia.
Unijos pareikalavo ir gavo mos beveik visuose dides
JJath, N. J., ir likos palaidotas

Shenandoah, Pa. — Juozu
kas, 11 menesiu sūnelis pons.
.Reimundu Ku'biliu, nuo 316 Vį
K. Mt. Vernon Ulyczios, numi
rė Petnyczioj, 9-ta valanda va
kare, Locust Mt. ligoribute.
Taipgi paliko broliuką Reimunda ir Ifeešiute Oniute. Lai
dotuves atsibuvo Panedelyje
2-tra valanda po piet ir palai
dotas in Szv. Jurgio parapijos
kapinėse.

mis Szv. Kazimiero bažnyczio

juos pasiims? Kas czia taip nu
tarė, kas szita tvarka invede?
Nugi tiedu didžiūnai, mai
nieriu bosas ir kompanijų virszininkas. Jeigu jiedu galėjo
nustatyti kad visi žmones mo
kes po deszimtuka daugiau, tai
kas dabar juodu sustabdys, jei
gu jie pareikalaus pusdolerio
ar viso dolerio ant tono?
Tai czia tikros taksos ant
žmonių. O taksas tik vien val
džia gali uždėti! Jeigu mainie
riai ir anglių kompanijos galė
jo szitaip savotiszkai uždėti
deszimtuka taksu ant tono ang
lių, tai kas dabar uždraus vi
soms kitoms unijoms panasziai
daryti? Ir kur bus galas?
Mes labai greitai mokame
suszukti “Faszizmas“ ar “So
cializmas,“ bet sveikas protas
mums sako, kad žmones negali
būti taip isznaudojami, kad
žmonėms reikalinga turėti ko
kia nors apsauga nuo unijos
bosu ir nuo kompanijos virszininku.
Jau laikas visiems mums szituo klausimu susirūpinti. Mes
nežinome kaip butu galima su
tvarkyti, kad nenuskriaudžius
nei darbininko nei kompani
jos, bet tuo pat kartu apsaugo
jus paprasta žmogeli, kuris at
sidūrė tarp unijos boso ir kom
panijos virszininko, tarp vilko
ir meszkos. Jeigu kas galėtu
mums iszaiszkinti, mes tam
žmogui butume amžinai dėkin
gi!

vien balsuos, ar antro karo ka
reiviai atskirai pasirinks sau
vadus. Tai iszkilo lermas ir
triukszmas. Keli jauni vyrukai
pargryzusieji isz antro karo ka
reiviai pakele rankas ir balsus
kad jie nori kad antro karo ka
reiviai atskirai balsuotu. Bet
niekas j u neklause ir jie buvo
pastumti in szali.
Legijonieriu draugyste yra
viena isz didžiausiu ir galin
giausiu Amerikoje. Legijonieriai baisiai daug gero padaro.
Tik labai gaila kad jie, o ypa
tingai j u vadai jau per daug in
politika insikiszo. Mes matome
tokius politikuojanezius legijonierius net mažuose mieste
liuose.

carijoje vėl savo Szveicarinius su Vatikanu ir su Szventu Tė
pinigus persimaino in Ameri- vu. Kai visi Protestonai su vi
koniszkus dolerius. Szveicari sais savo kunigužiais pyko, rė
joje už Amerikoniszka doleri kė ir reikalavo kad Amerikos
duodama tik 3.20 frankos, tai atstovas in Vatikaną butu atjie už 3,200 franku gauna tūks szauktas, nei vienas, nei kitas
tanti Amerikoniszku doleriu. Prezidentas nesutiko, ir nei jo
Tiedu brolėnai ta tūkstanti pa- kiu priekaisztu ar grasinimu
siunezia atgal savo dedei ir da nepaisė ir nesibijojo.
sau pasilieka visa tūkstanti
franku del pragyvenimo ir del
iszdavimo.
Jie szitaip bizni veda jau an
X-X X-*X-X-X-*tras metas, dede jiems vis duo
da, bet jam nei centas nekasz5 METU AMŽIAUS
tuoja, o jo brolėnai vis mokina
si ir jiems nei centas nekasztuoja.
Ar sztai da kitas “triksas,“
kitas būdas pasipiniguoti:
Amerikietis iszvažiuoja in
Kaip Pasipiniguoti Paryžių. Jis su savimi nusiveža
Žmones vis jieszko kokio bu Amerikoniszku bumaszku ir
do ar kokios progos greitai paskui Prancūzams jas par
pralobti ar nors kiek pasipini duoda už Francuziszkas, ku
guoti be jokio darbo. Vieni su rias jam valia vėl permainyti
in Amerikoniszkus dolerius.
ka, apgavineja, kiti vagia, o ki
ti patys pinigus daro. Visi to Sztai kaip tas biznis eina:
Mamyte atveda szirdužekie darbai yra neteisingi, pa Už viena doleri galima gauti
net
320
Francuziszku
franku.
li Jonuką in mokykla ir pa
vojingi ir valdžios draudžiami
Jeigu tu, su savo žmonele po veda ji mokytojai. Mamyte,
ir baudžiami.
Bet mes savo skaitytojams tūkstanti doleriu nusiveszi, sa su aszaromis akyse palieka
pasakysime kaip kai kurie vo pinigus iszsimainysi ant savo sūneli.
Francuziszku franku, judu
žmones visai teisingai sau užsi
10 METU AMŽIAUS
gausite apie 200,000 franku.
dirba pinigucziu be jokio dar
Paskui judu nueisite in banka
bo.
Du jauni brolėnai mokinasi ir us tomis frankomis iszsipirkGene vos mieste, Szveicarijoje. site abudu po tūkstanti Ame
rikoniszku doleriu judviem
Czia irgi viskas brangu ir jiem
kasztuos apie 120,000 Francu
dviem reikia po 400 Šveicari
jos franku kas menesis. Ju dede ziszku franku. O su likusiomis
frankomis judu galesite kaip
Legijonieriu Metinis New York mieste juodu užlai ponai visa menesi gyventi ir
ko ir jiems pinigu prisiunezia.
baliavuoti. O savo tas tūkstan
Suvažiavimas
Jis kas menesis jiemdviem pri
tines vis turėsite.
siunezia asztuonis szimtus
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Ar da kitas būdas: Jeigu va
Szveicariniu franku del pragy
žiuoji
in Paryžių su savo paka kad Amerika turi darba ir venimo ir da du szimtu del taip
cziute ar su bet kokia moterele,
pareiga Europoje.
Mamyte Jonuką su diržu
sau praleidimo.
nupirk
jai kailini (fur-eoata), iszvaro isz stubos ir su atsiKas sziandien atsimena ka Reiszkia, jis tiems savo gitie patys vadai sake, priesz ką minaieziams kas menesis pa- sakysime už tūkstanti doleriu dusejimu Dievuliui dekavorą, kai Prezidentas Rooseveltas siunezia tūkstanti Ameriko- ir tegu ji tuos kailinius ant sa ja kad mokslo metai vėl pra
stengėsi nors laivais, pinigai ir niszku doleriu per Amerikos vo pecziu neszioja, kad nereikš sidėjo Dabar bus ramiau na
ginklais padėti Anglijai priesz valstybine banka. Amerika tu tu mantos mokėti. Paryžiuje tų mie.
Hitleri? “Amerika neturi biz ri nustaezius, kad už Ameriko- tuos kailinius galėsi parduoti
20 METU AMŽIAUS
no Europoje! Musu vaikai ne niszka doleri vaikai gauna 4.20 už 300,000 Francuziszku fran
važiuos in kitu surengtas sker Szveicarines frankas. Tai tiedu ku ar da daugiau. Tada tu ir ta
tavo ar kito moterele galite
dynes ! ’ ’
brolėnai už ta tūkstanti dole
uliavuoti ir baliavuoti iki praKai po visu prakalbu iszkilo riu gauna 4,200 franku Szveiszvilpsite 180,000 franku. O jei
klausimas kaip Legijonieriu carijos bankoje.
gu da isz tu szimtu franku tau
Paskui tiedu brolėnai Szvęivadai bus renkami: ar visi iszliks 120,000, pargryždamas na
mo gali iszsimainyti in Ameri
koniszka tūkstantine ir vėl ki
Jaunuju Lenktynes Ofc-OL
tus kailinius kitai moterėlei
nupirkti ir vėl važiuoti.
Ir szitoks pasipinigavimas
yra teisingas, valdžia apie tai
Mamyte vėl apsiverkia.
gerai žino, bet nieko negali pa
Jos Jonukas važiuoja in Ko
daryti.
legija, in augsztesnius moks
Jeigu kuris isz musu skaity lus. O tam Jonukui jau rupi
toju užsimanytu szitais musu gūžinės, geltonplaukes, gar
patarimais pasinaudoti ir leng banos ir gurkszniąi.
vai pasipiniguoti, mes prižada
30 METU AMŽIAUS
me ateiti pas ji pasimokinti, ar
ji kalėjime aplankyti.

Mokslo Metai

35 Žuvo Eroplano

Nelaimėje
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

niuose miestuose. Visi tu at
skiru miestu laimėtojai tada
važiuoja in Akron, Ohio, kur
buvo labai dideles lenktynes
isz visu tu jaunu cziampijonu. Sziais metais szitas lenk
tynes laimėjo Kenny Holmboe, isz Charleston, West
Virginia.
Pottsville mieste, Pennsylvanijos valstijoje per pasta

jos. Amerikiete, kuri žuvo buvo
užsiraszius vien tik kaipo Po
nia Jess, Virszininkai. prisipažinsta kad tai ne tikra pravar
de, bet jie neiszduoda tikros
Jonukas jau tapo Jonu ir
pravardes, pakol gimines gaus
savo
Jonuką turi, ir tas
tas liūdnas žinias.
mokslas vėl prasideda, kaip
ta dainele, be pradžios ir be
ruosius du metu du Lietu
viai vaikai lenktyniavo isz PREZ. NORI GALIN pabaigos.
Minersville, bet nei vienam
GOS AMERIKOS
Fordo Automobiliai
nepasiseke pirmoji garbes
vieta. Tikimasi kad su atei(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Pabrango
j
naneziais metais daugiau
žinti, kad Prezidentas Harry
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Lietuviu vaiku stos in tokias
Trumanas, kaip ir buvusis Pre
lenktynes, nes czia ne vien zidentas Fr. D. Rooseveltas vi sukti ir už tai tas užburtas algų
tik sportas, bet vaikams pro sados palaike ir dabar palaiko ir kasztu ratas dabar visiems
labai gražius ir gerus santykius mums net ir galvas apsuko.
ga iszmokti darbo.

