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WASHINGTON, D. C. —
In Washingtona ana sanvaite
atvažiavo, graži, tamsi ir laiba
mergaite, kuri savo akimis pa
mate kad ji ir jos krasztas turi
tikrai galingus ir isztikimus
draugus Amerikoje. Keli szimtai Amerikiecziu, valdininku,
dipliomatu ir kitu intakingu
žmonių užėjo in perzijos Amba
sada pasisveikinti su Josios
Karaliszka Didenybe Ashraf
Pahlevi, dvynuke sesuo visos
Perzijos valdytojo. Prezidentas
Trumanas ja iszkilmingai ir
gražiai priėmė in Washingtono
kambarius, jo žmona, Trumaniene pribuvo ir ta Perzijos
vieszne gražiai pavaiszino.
Amerikos dipliomatu sztabas dabar rengia iszkilminga ir
didinga vakariene josios gar
bei.
Szita karalaite su savo sesu
te Fatmeh atvažiavo in Ameri
ka ne su kokiais dipliomatiniais reikalais, bet vien tik pa
simokinti kaip musu Raudona
sis Kryžius viską tvarko ir dir
ba.
Bet Washingtono diplioma
tai szita gražia, juodbruve ir
laiba mergaite taip gražiai pri
ėmė ne vien tik del jos gražumo
ar laibumo. Josios atsilanky
mas pas mus yra labai nutai-

Kelios sanvaites atgal
Cadiz miestą, Ispanijoje,
isztiko baisi nelaime, kai 2,500,000 svaru sprogstanezios
medžiagos užsidegė ir su
sprogo arsenale. Nuo tuo su

kintas ir prirengtas ne vien tik
isz ten isz kur ji iszvažiavo, bet
ir ežia kur ji atvažiavo.
Sovietu Rusija tylėjo ir ra
miai lauke net nuo anos žiemos
bet dabar jau pradėjo grūmoti
ir grasinti ant Perzijos rubežiaus. Perzijos krasztas ir Per
zijos valdžia dabar jieszko
draugo ir jieszko pagelbos. O
kur-gi ras geresni drauga ir ge
resne lazda negu Amerika!
Apsukrus ir nagingas Perzi
jos Premieras Ahmad Gavam
užėmė visa Azerbaijan kraszta,
kuri Rusija valde. Rusija nie
ko nesake, nes ji norėjo sutarti
padaryti su Perzijos Premieriu
apie aliejų. Premieras sutiko,
sutartis buvo padaryta. Sulyg
sutarties Rusija gales imti alie
jų isz to kraszto kaip tik Perzi
jos Taryba susitvarkys ir su
tiks ant tokios sutarties. Sovie
tai mate kad jie ežia daug dau
giau pelnys negu kad jie patys
ta kraszta valdytu.
Bet jie neinvertino to Premieriaus apsukrumo ir gabu
mo. Sutartyje buvo pasakyta,
kad viskas bus tvarkoj kai tik
taryba susitvarkys ir sutiks.
Visa tai buvo jau beveik du
metai atgal. O ta taryba kaip
nesusitvarko taip nesusitvar
ko.
Dabar matyti kad ta taryba
taip ir pasiliks ir Premieras
Gavam viską savotiszkai tvar
kys. Taryba nubalsavo kad vi
sa tvarka pasilieka Premieriaus rankose. O Premierius
Gavam dabar duoda Sovietams
žinoti kad visa ta sutartis turi
būti permainyta ir pertvarky
ta.
Sovietai baisiai užpyko.
Pravda, Sovietu laikrasztis
(Tasa Ant 4 Puslapio)

sprogimo ir kiti fabrikai ar
užsidegė ar susprogo. Bai
siai daug namu sudege, su
sprogo ar sugriuvo. Szimtai
žmonių žuvo. Sztai, szitie
griuvesai parodo kur buvo

Iszgelbejo Mussolini

7 Metu
New Delhi Miestas
Mergaite Liepsnose;
Daug
Nužudyta

Žmonių Nužudyta

Otto Skorzeny, buvęs Vokiecziu armijoje karininkas,
iszgelbejo Italijos “Duče”
Mussolini, kai Italijpnai nu
vertė Faszistine valdžia. Jis
dabar patrauktas in teismą
Dachau mieste, Vokietijoje.

Už ka jis kaltinamas, neži
nia, bet jeigu jo prasikalti
mas tik tas kad jis Italijos
Mussolini iszgelbejo nuo inirszusios žmonijos, tai jau
toks teismas, nežiūrint ar
jis butu Amerikos kariszkas
teismas ar kurio kito krasz
to teismas, negerai daro.
Toks teismas priparodo
kad jo didžiausias prasikal
timas yra kad Vokietija ką
rą pralaimėjo.

Tie kariszki teismai jau
isz galo ir kraszto iszejo.
Amerikai tie teismai kasztuoja milijonus doleriu, o isz
j u dabar nieko gero ir jokios
naudos nematyti.
-------- ★--------

gražus sesueziu užlaikomas
naszlaitnamis. Sesutes ir j u

prižiuromi vaikucziai žuvo.
Czia matyti kelios loveles tu
naszlaiteliu.

------- r z
LAWRENCE, MASS. —
Louise Anne Kurpiel, septynių
metu mergaite buvo iszniekinta, sudaužyta ir nužudyta prie
Merrimack upes pakranezio.
Daktaras Alan R. Moritz sa
ko kad szita mergaite buvo už
pulta ir isznieinta ir paskui pa
smaugta. Mergaites galva buvo
baisiai sudaužyta.
Dvi poreles žvejojo prie tos
upes, ir isz ju policija dažinojo
kad tūlas jaunas vyrukas, apie
dvideszimts metu sustojo prie
ju ir paprasze cigareto. Kai jis
cigareta užsidegė, jie patemijo
kad jo rankos buvo kruvinos.
Kai jie jo paklausė isz kur jo
NEW DELHI, INDIJA. — Indijos sos
rankos kruvinos, jis trumpai
pasiaiszkino kad jis in beda pa tine dabar apsupta liepsnomis isz visu pu
puolė.
siu.
Baisus sukilimai, susikirtimai ir viens
Policija rado asztru akmeni
kuris buvo kruvinas. Policija kitam atkerszinimai siauezia per dienas ir
spėja kad tas žulikas su tuo ak naktis.
meniu ta mergaite užmusze.
Amerikos konsulo ir ambasados namai
Jos pusnuogis kūnelis buvo
surastas prie upes pakranezio. yra ginkluotais sargais apstatyti, ir
visi
Policija spėja kad tas žulikas
ketino jos lavona in upe inmes- Amerikiecziai gavo insakymus niekur ne
ti, bet paskui paliko ant kran
eiti, niekur nesirodyti, bet liktis namuose.
to.

1,206 Žydai Sugražinti In Vo
kietija, Laikraszcziai Raszo
Ir Baisiai Piktinasi Isz Anglijos
Kareiviu Žiauraus Pasielgimo;
45,000 Anglu Angliakasiai
Straikuoja
______________________________

«■”■■■-------------------------------- ---------------------

Kai Indija gavo savo Nepriklausomybe,

LAIVAS SUSPROGO tai ir prasidėjo szitos skerdynes. Indijos
gyventojai yra pasidalinę, susiskaldę in ke
20 Žuvo; Daug
Sužeista

lias partijas, kelias dalis, ne tiek del Po
litikos, kiek tai del Tikėjimo.

PITTSBURGH, PA. — Di
Ant vienos ulyczios buvo penkios dedis laivas “Island Queen” su
sprogo ir paskui užsidegė. Szi- szimte Moslemu moterų, vaiku ir seneliu
toje nelaimėje žuvo daugiau
ne tik nužudyta, bet baisiai in szmotelius
negu dvideszimts žmonių ir
daug buvo sužeista.
sukapuota.
Darbininkai kurie szita lai
Hindai ir barzduoti Sikhai, su karabi
vą prižiūri yra isz Cincinnati,
Ohio. Dabar kompanija sten
nais jieszko Moslemu ir beveik kas kelios
giasi dažineti, ar visi darbininI kai iszliko gyvi ar kiek ir ku minutos pasigirsta szuviai, keiksmai ir
rie dingo.
Paprastai szitas laivas veža spiegimai.
apie keturis tukstanezius žmo
Gražiausias ir puoszniausias Indijos mies
nių, bet laime kad jis buvo uos
te ir buvo tik rengiamas del isz- tas dabar baisus laužas.
Daugiau negu szim
važiavimo ant rytojaus,
To laivo susprogimas buvo tas tukstaneziu pusiau pakvaiszusiu žmonių da
toks baisus kad tukstanezius bar su karabinais ir ginklais staeziai durnavoja
langu isznesze namuose ant že1 mes. Daugiau negu szimtas au mieste.
tomobiliu buvo sudaužyta.
Negalima pasakyti kiek czia žmonių bus
Darbininkai kurie iszliko gy
vi ant laivo sako kad jie nežino iszžudyta, nes lavonai guli kur tie nelaikas ten atsitiko. Jie visi spėja
*
t
kad gal vienas isz darbininku mingi žmones krito ant ulycziu.
Per visa
netyczia uždege gazolino tan
kas. To laivo kompanijos at diena ir nakti kariszki automobiliai ir li
stovai pribuvo, bet nieko nesa
goniniai vežimai, “ambulancai” veže sužeis
ko apie priežasti to sprogimo
ir baisaus gaisro.
tuosius in ligonbutes ar in kapines.

■■"I

Anglai
Žydus
Daužo
f

!

‘Antras Hitleris!’ Spie
gia Žydai. 1,206 Žydai
Sugražinti In Vokietija
----------- i

HAMBURGAS, VOK. —
Anglijos kareiviai iszgujo, iszvare ir iszdauže 1,206 Žydus isz
“Ocean Vigour” laivo, kuris
buvo suimtas plaukiant in Pa
lestina. Du kiti laivai su Žy
dais laukia ant mariu ir pri
plauks ir taip pat Žydus iszmes.
'
Kareiviai turėjo ir lazdomis
ir kumsztimis tuos Žydus apdaužinti pirm negu galėjo juos
isz to laivo iszkrapsztyti.
Visi tie Žydai buvo suvaryti
in benamiu žmonių lageri, Pop
pendorf, prie Hamburg miesto.
Czia užsibaigė j u ta ilga kelio
ne isz Europos in Žadėta Žema
ir atgal.
Anglijos kariuomene pavėli
no tik keliems koresponden
tams, raszytojams pribūti ant
laivo kai Žydai buvo varomi.
Tie korespondentai sako kad
Anglijos kareiviai turėjo apie
175 Žydus gerokai apdaužyti
pirm negu privertė visus isz
laivo iszlipti.
Vienas Žydelis buvo taip ap
daužytas kad reikėjo ji nuvežti
in ligonbute.
Isz viso, 4,400 Žydu yra par
vežta atgal in Vokietija. Visi
jie stengėsi važiuoti in Palesti
na, nepaisant to kad Anglijoj
valdžia jiems uždraudžia ii?
Arabai ju tenai nenori. Visi jie
iszplauke isz Francuzijos Lie
pos (July) deszimta diena, ixj
(Tasa Ant 4 Puslapio) J
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thur, Generolą Dwight D. Ei
senhower, Prezidentą Trumana
ir Sekretorių George C. Mar
shall.

.

SIUNTINYS: Kūdikiams ma (nepriimdamas Prezidento pa inleidima Baltijos tremtiniu in
EF’A - B - CELA^¥■
žiau 6 menesiu amžiaus, 10 sva siūlijami del civiliu teisiu žmo ju valstija Maine reikia žmo *
ru pieno pudro, 18 unc. grūdi nėms sziu tolimu Pacifiko po- nių ir darbininku. Turime duo
■
-j J J. > " ■ '
nio maisto, 2 svari cukraus, 2 zesiju, liet pravedu biliu duo ti proga Europos tremtiniams
bonkutes vitaminu, tualetinio dant Puerto Rico žmonėms tei pradėti isz naujo gyvenimą.
Devyniosdeszimtas
szesztas
Ateina žinios kad mesa szi
NEW YORK. — Ne-pelnin- muilo, viena can opener, Kaina se iszrinkti savo gubernatorių Geros valios Amerikiecziai
rudeni labai pabrangs. Sviestas nuoszimtis Amerikiecziu tiki iu ga, valdžios užgirta organizaci $10.
ir nepavesti prezidentiniam pa seks kzi Maine bamdyma.
Dieva.
K U D I K I A M S MAISTO skyrimui. Tokiu budu, Puerto
taipgi bus brangesnis. O už
ja “CARE,’’ 50 Broad Street,
Visi žino, kad instatymas ne
SIUNTINYS:
Kūdikiams
nuo
kiąuszininus, New York mieste
Rico
žmones
toliau
eis
savivalNew York City, turi 12 skirtin
gali baigti neapykanta ir atNors da nieko yieszai nėra
jau dabar moka daugiau negu
gu siuntiniu, kuriuos galima 6 menesiu iki 1 meto. 8 svarai dybos keliu negu bet kuri kita skirtinguma; tik gali aprubedevynios deszimts centu už tu sakoma, bet Amerikos valdžia užsakyti asmenims Europoje; pudruoto pieno; 18 unc. grūdi Suv. Vai. ' teritorija, inimaut žiuoti neapykantos ir atskirtinnio maisto; 1 švara cukraus, Hawaii. Prezidentas vis paski
ziną. Už keliu menesiu kiauszi - jau ima pareikszti kad Anieri- Jie yra:
gumos praktika. Pergale yra
nepatinka
Darbinin

kiecziams
30
blekucziu kūdikiams maisto, ria Hawaii gubernatorių. Szi
nįąi bus doleris ar daugiau už
MAISTO SIUNTINYS: Isz
szirdyje ir mintyse kiekvieno
ku Partija Anglijoje. Anglijos
tuziną.
,
arba pradžia ?
21.5 svaru, 40,963 kaloru. 3 2 bonkutes vitaminu, tualetinio organizuota teritorija, gales sa asmens. Privalome skaitytis su f
Darbininku Taryba dabar aiszmuilo,
viena
can
opener,
Kaina
ve
valdyti
kada
Kongresas
se

svarai mėsos; 2 svarai riebalu;
savo susiedais ir broliais darbi
SKAITYMO |T
iVisi tie tardymai to milijo kiai parodo kad ji nemoka ar 2 svarai cukraus; 1 svaras apri $10.
kamoj sesijoj priims ja kaipo ninkais kaip su žmonėmis ne :
*
•
*
MEZGIMO SIUNTINYS: 2- 49 valstija.
nieriaus Howard Hughes apie negali savo vidaus reikalus su ko tu; 1 svaras džiovintu slyvų:
kaip su Negrais, Katalikais, *
, . .11 o . .
|
%
svarai mezgimuos vatos ver Szie visi veikimai instatyvisus tuos praleistus valdžios sitvarkyti.
7 svariai miltu; 2 svarai szakoProtestonais, Žydais ir Svetim! RASZYMO
palų, invairiausios reikalingos miszkai pripažysta žmogaus
milijonus iszgariavo. Dabar
lado; 2 svarai pudruoto pieno;
szaliams.
v
Paczioje Darbininku Parti
adatoš mezgimui, mieruotojai, teises. Czia galima ir paminėti
patys tos tardymo komisijos
8 unc. pudruotu kiausziniu; 1
nariai ima pesztis. Ir, kiek mes joje jau randasi nesusipratimu švara kavos; 6 unc muilo; Va guzikai, ir t.t. Galima padaryti Senato-Buto biliu priesz atskir- Visur aplink mus, musu gat i 64 pus., Did. 5x7col *
.,4a'bar galime numatyti, tai tie ir nesantaikos. Susikirtimai unc. mielių. Preke, Kaina $10. 2 sweaters vyrui ir moterei; 3 tinguma darbuose, kuris nebu vėje, susiedijoje; darbe turime
Dabar Po 25c. s
tardymai nebus vėl pradėti szi jau ima aiszketi, ypatingai da KOSHER MAISTO SIUN poras pįrsztiniu arba kojiniu; vo svarstomas praeito Kongre proga užtikrinti brolius Ame t
*
rikieczius
invairiu
tikybų,
ra

bar
kai
Anglija
vėl
turi
kreip

3
apykakles
ir
3
kepuraites.
Ar

rudeni.
so.
TINYS: Virszminetas turinys,
“ŠAULĮ”
tis in Amerikieczius del pagel
ba vaikui 5 “sweaters;” 5 po Praeitais metais invairiu siu ir tautiniu kilmių kad jie S
tik mesa yna “kosher,” Kaina
gali gyventi kaipo Amerikie- * MAHANOY CITY, PA $
ras kojiniu arba pirsztiniu; 5
i Prezidentas Trumanas dabar bos ir paskolos.
valstijų legislatures invede bi$10.
cziai. Kada jie taip darys, ir vi
apykakles ir kepuraites, Kaina
stengiasi visiems pasiaiszkinti
lius pastūmėti žmogaus teises.
BLANKETU SIUNTINYS:
si gali tada, kaip prezidentas
$10.
Eina gandai kad Ministeris
kad Amerika nevaro du planu
Istorija apie Amžina 'Žydą.
Tie biliai lieteteisingo darbo
2 pilnes-vilnos Armijos blankeir nedaro dvi atskiras tvarkas Attlee pasitrauks isz valdžios. tai; 2 poros kurku ir padu pa LININIO SIUNTINYS: 2 praktikas. Tik Connecticut Trumanas sake “padarysime Jo kelione po svietą ir liudymaa
del užsienio reikalu. Jis sako, Bet tai tik gandai, nors jis pats taisyti isznesziotus batus; pora muštinio antklodes, 2 muslino pravedė pasekminga biliu, ket musu szali linksmesne vieta sa apie Jezu Kristų. Per paczta
kad Trumano tvarka ir Mar- jau kelis sykius pareiszke kad žirkliu; spilkucziu, adatų, šių užvalkalai, vienas “turkish” virta valstija turėti stiprius in- vo žmonėms, ji bus vilties ženk 20 centai. Adresas:
■shallo .planas, tai tas pats daly jis pasirengęs pasitraukti ir ki jų ir verpalų, viena antpirszti, abrusas, 2 abruseliai indams; 1 statymus duoti darbo visiems, lius visiems žmonėms ir saugu SAULE PUBLISHING CO.,
mo akmuo neramiam pasau
“turkish” abruselis veidui,
tam savo vieta užleisti, jeigu vienas szukas. Kaina $10.
kas ir toks pats reikalas.
tinkamams asmenims, nepai
Mahanoy City, Pa.
liui.”
— C.C.F.A.U.
Kaina $10.
butu partijai in nauda.
sant rases, tikybos arba tauti
VILNOS SIUNTINYS: 3V2
MILTU SIUNTINYS: 25
Komunistu Partija jau vėl
Nors daug' negirdime isz mastu pilnos vilnos “herring svaru m'aiszas miltu. Kaina $4. nes kilmes.
Pasiskaitymo Knygeles
maino ir keiczia savo planus.
“
Talmudo
Paslaptys
”
įFrancuzijos, bet Prancūzams bone tweed” medžiagos vyro
Daug
Amerikiecziu
gailes

TAUKU
SIUNTINYS:
10
Pirmiau visi Komunistai renio
——— *
gal ir didesne beda negu Ang kostiumui, moters paltui ir 2 svaru blekute tauku, Kaina $4. tauja, kad Kongresas neprave
Penkios Istorijos apie Burike
Henry Wallace ir daug ir drą
Apie Žydu Tikybos Prisaky
lams. Komunistai dabar yra kostiumams vaikams. Sunkios
dė
Strattono
Biliu,
kuris
inleisSziu
“
CARE
”
siuntiniu
pri

ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
siai kalbėjo apie treczia politi
sumuszti Prancūzijoje, bet jie vatos pamuszalo medžiaga, siū statymas užtikrintas Austrijoj, tu tremtinius in Suv. Valstijas. mus. Labai užimanti Apysaka Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
kos partija per ateinanczius
::
Tiktai 15^
::
turi Vilties vėl in valdžia su- lu, guziku, adatų, ir antpirsztis, Belgijoj, Czekoslovakijoj, Suo Bet kiek žmonių žino, kad pra
pasaka); Užliekos isz Senovės
rinkimus. Dabar Komunistu
Kaina
$10.
gryszti per rinkimus, nes daug
eita
pavasari
Maine
legislatuSaule
Publishing
Co.,
mijoj,
Francijoj,
Graikijoj,
Ita

Padavimu; Peary ant Žemgalio
laikrasztis, “Daily Worker’’
VATOS SIUNTINYS: 17
žmonių dabar nepaisius už ka
ra
priėmė
inneszima
užgirinat
Mahanoy City, Pa.
lijoj, Hollandijoj, Vengrijoj,
(Atminimas isz keliones in Le
pataria visiems savo skaityto
jie balsuos bile jiehis pasiseks mastu maiszytos vatines me Rumanijoj, Airijoj, Britainidinius
Krasztus). 96 pus. . .25^
jams laikytis savo senu parti
iszmesti tuos kurie dabar ran- džiagos; kostiumams visiems joj ( England, Scotland, Wales,
Trys Istorijos apie Irlanda
jų. Komupistai bijosi kad J)arMažiausias Versziukas
nariams europietiszkai szeiNorthern
Ireland),
Lenkijoj
ir
arba
Nekaltybe suspausta; Ro
•hininku Partija, New York
mynai. Ir reikalinga siuvimui
Vokietijoj (Amerikiecziu, Bri
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
mieste iiešusiskaldytu ir nepa
Francuzijos valdžia, už keliu medžiaga. Kaina $10.
tu
ir
Francuzu
žonose,
ir
visa

Kuzma Skripkorius liko Turirtu. Darbininku Partija New
■dienu paskelbs kad visi Pran KŪDIKIU KRAITELIS Už me Berlyne).
ting Ponu. 78 puslapiu, . . 20#
York mieste dabar susiskalcūzai da mažiau duonos gales tektinai rubu vienam kūdikiui.
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
— “CARE” — New York
džius tarp kairuju ir deszinuju.
Antklode, vatiniai. marszkinupirktis.
kai ir kelnaites, flaneline kimoISTORIJE
aPie na i8Z
‘ Dabar daug laiszku ateina
Sovietu Raudonos Armijos na, Plaukėtai; spilkutes, palu PILNA LYGYBE
---------------- iszo iszlins, Al
isi: Europos žmonių. Beveik vi karininkai, gryždami in Rusija tes, bonkutes pienui, muilo, ste
yva in viražu iszkils, Kaip už
ŽMOGAUS
si prpszo pagelbos, maisto-. isz Vokietijos praszosi kad jie rilizuotos vatos, talcum pudro
laikyti sveikata ir apsaugoti
Daug tu žmonių tikrai yra rei vėl butu pasjunsti atgal in Ru ir aliejaus, boric acid, Kaina
AMERIKE
azeimynele nuo lygu,Verta Nekalingi pagelbos, bet kiti dabar sija. Jie dabar nori ir savo szei- $10.
užmirszt, Kaip dagyvent 100
maisto praszo ir paskui ta mynas vežtis in Vokietija, nes
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kas ėjo be jokiu nuotikiu. Se zikuoja sutikti Musežuda. Rei mudu valgysime. Tamsta alka ne puolusi ta prakeikta mer
gaite.
nias Maklifas pradėjo buksz- kėjo eiti prieszais savo likimą. na ?
—
Taip,
atsake
mergaite,
tauti, kad Musežuda, gavės pi Šernas pradėjo lankyti tam
Maklifas Musežuda subarė:
nigus, nuo pareigu gali pasi siausias New Yorko lindynes, nuleidusi akis.
— Na, bicziuli, pasirinkda
traukti. Bet ežia Seniui atėjo in apėjo Negru ir Kinu kvartalus, In žveri pahaszus tarnas at- mas žodžius, buk atsargesnis.
nesze jiems szmoteli szaltos Pirmiausia, mergina greita
GEMAS Maklifas to viso Mu- mo, baimes ir be nuodėmės. Tik galva, kad nuolat būdamas pabuvojo uosto smuklėse, bet
New Yorke, lankydamas tik Musežudos ne szeszelio nerado. mėsos, sūrio ir du puodukus szio kambario ilsisi ir gali isz-;
sežudai nepasako. Jis jokiu reikia laikytis dvieju sanlygu:
elegant
iszkas ir brangias pra Pagaliau, viena viąkara pa alaus. Mergaite valgė su di girsti. Antra, nenorecziau, kad
budu nenorėjo parodyti savo pirmiausia mirtis turi ateiti ne
mogų vietas, jis labai mažai ri- klausė szoferio:
džiausiu apetitu, jos skruostai man girdint,-kas nors nepalan
bankrotu, tam sveikatingam tikėtai, antra tamsta turi labai
— Gal žinote, kur yra pati iszkaito. Kai ji baigė valgyti kiai kalbėtu apie mano busi
vyrui, kurio veide, be karszto gerai pataikyti. Juk tamsta su
pavojingiausia New Yorko vie Šernas pakilo.
mąją žmona.
' »
noro, bet kur ir bet kaip gerai pranti, kad visam gyvenimui
—
Dabar
eiva isz ežia. Tam Ir Šernas szvelniai isztume
ta?
.
’
pasipelnyti, matėsi neiszsenka- palikti invalidu labai nemalo
— Nežinau. Pasakoja, greta sta niedera ežia likti. Tamstos pro duris nežinanti ne ka ma
mas gyvenimo džiaugsmas.
nu.
pagal 1st Rivera ulycziale esą tęva rasime gretimose smuklė nyti Musežuda.
*
*
*
—- Na del to tamsta gali bū
baisiausios smukles, bet ten se.
----- G ALA S----Tai- matote, koks dalykas, ti ramus, pasigyrė Musežuda.
Margarita noriai nuseke pas
niekada
neesiu
buvęs.
trauke savo kalba Šernas Mak Klausk ko nori, visi pasakys
— Gerai, vežkite mane ten. kui Sema. Jie praėjo pro sta
kad isz 20 žingsniu nuotolio pa
lifas.
MOKSLAS
*
*
*
lelius, girtu riksmu lydimi pa
— Ar tamsta gali nužudyti taikau in smulku pinigą.
Antkrantes buvo tamsios ir sikėlė laiptais. Šėmas laike
žmogų? Musežuda vikriai — Puiku. Vadinasi, radau
utszczios. Pro uždaras krautu mergaite už alkūnes ir jauto Mokytas žmogus yra tas, ku
žvilgtelėjo in keistąjį žmogų, tinkama žmogų.
ris moka ir gali dirbti tada, ka
vių langines vienur kitur siner- nepaprasta smagumą,
slėpdamas nusistebėjimą.
Maklifas su Musežuda atsi
kesi gelsva szviesa: už tu dura Ulyczioj Šernas apsižvalgo da jis norėtu tinginiauti ar ka
— Ka-gi. Yra pasitaikia ir sveikino, tartum ju tarpe nie
slėpėsi szlykszczios smukles, jieszkodamas taksi. Ulyczioj kita dalyka.
tokiu dalyku. Bet reikia gerai ko ypatingo neatsitiko. Makli
kuriose pardavinėjo kontra buvo tuszczia. Tik nuo sienos
apsvarstyti. Tas gana brangiai fas palydėjo Musežuda iki du
Žmogus kuris šziandien
bandine degtine, rūke opiumą atsiskyrė szeszelis ir ženge starti, ta garbe mažai kas buvo nu
kasztuos.
ir laike vogtus daigius. Eida cziai prie Senio. Tamsoj kaž mokslo suolą jau palieka ir dip— Tuo nesirūpink tamsta, sipelnęs ir da pridėjo:
In viena miesteli
lioma gauna, ir rytoj jau dau
mas paskui szoferi, Šernas nu kas sublizgėjo.
pareiszke milionininkas. Del — Tik neužmirszkite, neti
nulapsejau,
— O! Suriko nieko nesu giau nesimokina, bus bemoks
lipo szlapiais laiptais žemyn,
pinigu ginezytis nereikes.
kėtai ir taikliai.
Apie kėlės pasileideles
lis už po rytojaus.
pastūmė duris ir inejo in dide prasdama Margarita.
Ir isztrauke isz kiszeniaus
*
*
*
dažinojau,
li prirūkyta kambarį. Šernas — O! Suriko kartu su ja ir
czekiu knygele.
Kai kita ryta Maklifas nubu
Kurios savo liežuvius
Senias.
Šziandien mokslas turi žmo
szoferiui liepe iszeiti.
— Tiktai ne czeki, pareisz do placzioj, kadaise markizes
nesuvaldo,
Jis
viską
suprato.
Juodas
gų
iszmokiuti ne vien tik kaip
Salėj, kurioj stovėjo ilgas
ke Musežuda. Ju nemėgstu. Tie Pompadur, lovoj, jis pasijuto
Gerai kad perkūnai
stalas, b u v o -baisiausias szeszelis buvo Musežuda. Jo gyventi, bet taipgi ir kaip pra
popieriukai knygose palieka pradejas nauja gyvenimą. Ta
nesukaldo,
triukszmas. Apie szimtas viso isztiestoj rankoj blizgėjo revol gyventi.
pėdsaku. Pinigai, tik gryni pi diena nebus panaszi in visas
Priek tam pasileideles,
kiu driskiu, susėdusiu prie veris. Valkata sanžiningai vyk
nigai, ir isz rankos in ranka, kitas dienas, tokias nuobodžias
Kita syk apie jas
kreivakoju stalu gere, valgė, dė susitarimą. Sema pereme Negana kad mokslas mus iszežia, tai kitoks reikalas.
apraszysiu.
niūrias ir vienodas. Dabar jis
siaubas. Dabar, ta laika, jis ne mokina kaip daugiau pinigu
rūke
ir keike.
— Kaip tamstai patinka. Sa žino kad keliu milijonu New
*
*
*
Reikėjo alsuoti sunkiu, per-' turėjo jokio noro mirti. Prie- užsidirbti, bet tikras mokslas
kykite, kiek reikia. Tuoj ir su Yorko gyventoju tarpe yra Nors karta apsimalszykite,
szingai, niekada gyvenimas ne turi mus iszmokiuti kaip gy
rugusiu oru.
mokėsiu.
akylas ir pavojingas jo prie- Isz saves juoku nedarykite,
Šernas apsižvelgė, jieszkoda- buvo jam toks indomus, kaip venti, kai tie pinigai dingsta.
— Hm. Kaip ežia pasakius. szas, kuris seka kiekviena jo
Duokite man nors
mas vietos atsisėsti ir pamate dabar. Niekada jis taip aistrin Nemokytas žmogelis be pinigu
Manau, penki tukstancziai do žingsni ir kuris nepraleis pro
palsilset,
gai netroszko iszvengti savo li yra dingės, bet mokytas žmo
mergina.
leriu už toki darba nebus bran gos ji paszauti.
Nors karta truputi
Tikrau, tai buvo tik mergai kimo, kaip dabar. Ne penkis gus be pinigu vis yra mokintas.
gu.
atsikvotet,
Šernas nutarė sanžiningai
te. Szviesia-plauke galvute bu tukstanezius doleriu, bet visa
— Sutinku!
Po svietą vis lapsėk,
pildyti su savim padaryta su
vo insprausta in siaurueziu savo turtą butu atidavęs Šernas Mes milijonus praleidžiame
•Šernas Maklifas priėjo prie tarti ir rūpestingai vengti mir
Bosas jau nekart
ranku delnus. Ar ji miegojo? Maklifas kad tik neinvyktu tai, ant didingu ir puoszniu mokslo
sienos, paspaude kož-koki ties; Musežuda taip pat sanži
paliepė atsilset,
Ar verke? Šernas negalėjo su kas turėjo invykti. Bet buvo kambariu, mokyklų, kolegijų ir
mygtuką, patraukė rankena ir ningai stengsis nudėti Sema.
Bet kur tau,
prasti. Nuslydęs nuo pecziu se jau vėlu. Subeldė szuvis.
universitetu; bet ubagiszkas
atsivėrė slapto seifo dureles. Tokiose sanlygose iszejo kaž
Asz atsilsio neturiu,
nas apsiaustas gulėjo purvinoj Ant dideles, kaip bažnyczia, algas mokame savo mokyto
Maklifui beskaitant pinigus, kas panaszu in žmogaus me
Turiu rinkti žinutes isz
bibliotekos slenkszczio Senias jams, kurie tuos didinguose1
asloj.
Musežuda žiurėjo in ji begalo džiojimą džunglese, dal> kaS
♦ - visu užkaboriu.
Praslinko viena minuta, ki Maklifas Musežudai spaude kąmbaruose moĮcina. Szitoks
Žinia per tilipona gavau,
nustebės: kas galėjo atsitikti, abiem pusėm labai indomus.
ta. Šerno veriauezio žvilgsnio ranka.
kvailiszkuinas padaro musu
In Szamokus tuoj
kad toks turtingas ir galingas Šernas isz smagumo net pradė
pažadinta mergaite nubudo — Na, su Dievu! Linkiu mokyklas panaszias in gražu;
asmuo taip baisiai neapkenezia jo szvilpauti, pirma karta per
nupiszkinau,
pakele galva.'Niekada Makli daug gero. Vakar praszauda- aukso graba, kuriame kirmėlės
Užtikau
ten
viena
panele,
kaž-kokio žmogaus, kuri pasi 10 metu.
fui neteko matyti tokio gryno mas pro szali, tamsta man la baigia esti pūvanti lavona.
ryžo isz gyvenimo iszstumti Iki pietų Šėmas rėdėsi. Pas
Su placzia burna
ovalo veido, tokiu szviesiu bai pasitarnavai.
mergele,
net samdyto žmogžudžio ran kui nuvažiavo in banka, aplan
akiu, tokios nekaltos kaktos.
Musežuda insižeides net už Netinkamas ar blogas moky
Po kampus trankosi,
komis.
ke paskaita apie naujas sroves
Jis sumiszo, ženge prie stalo ir kaito.
tojas gali visa vaiko mokslą pa
In kokias ten urvas
Jai jis, Musežuda, tokius lo Kinu mene, pora valandų pasė
tarė:
— Asz nepraszoviau. Isz naikinti ar iszkraipyti in viena
lankosi.
bius turėtu, jis tikrai nieko ne dėjo kinematografe. Kai iszejo
— Tamsta miegojai? Gal ko dvideszimts žingsniu pataikau pusvalandi. Tėvas motina gali
Geriau kad tokia
norėtu žudyti.
in ulyczia, jau buvo tamsu. Nie
nors tamstai reikia? Asz gale- in smulku pinigą. Ir in jus bu- per metu metelius savo vaikus,
namie
sėdėtu,
ko
ypatingo
neatsitiko
ir
na

cziau atneszti.
Sukiszas braszkanczius bank
cziau pataikęs, jai nebūtu ma- gero mokinti, o netinkamas
Motinėlei dirbti padėtu.
Mergaite nusiszypsojo.
notus in kiszeniu Musežuda nu mie, eidamas mėgo, Šernas gar
*
*
*
— Ne, aeziu tamstai.
slopino savy patraukimu pafi džiai pasirasze, kaip žmogus,
Raumeninga Mergele
Ana diena,
Somas atsisėdo ant suolo ga
losofuoti ir drąsiai paklausė iszvengcs didelio pavojaus.
Užėjau ant vieno
Taip ėjo kelias dienas.- Lailo greita mergaites ir paklauŠerno Maklifo.
pikniko,
—- Dabar beliko tik mažytis
Ir užsipundinau sau
— Ka ežia tamsta veiki ?
pavydalumas. Jus nepasakete
Karo
Auka
stiklą
alaus,
Kai])
ežia patekai
pavardes to žmogaus kuri asz,
Netrukus kokis tai
Ji sumiszo. Bet Senio žvilgs
su kuriuo man teks atsiskaity
ergelis
pasidavė,
ny szviete toks gerumas kad ji
ti. Gal turite jo fotografija?
Keli
tarp
saves
atsake:
/Tai butu geriausia, bet paga
susibarė,
— New Yorke gyvenu da tik
liau, užteks, jai tamsta smul
Pradėjo
žandus
vieni
dvi
sanvaites. Mudu su tėvu
kiai nupieszi jo iszvaizda.
kitiems
tvyszkyt,
ežia atvažiavome isz Baltinio-!
— To nereikes.
O
bobeles
spiegt,
res.
Jis ten neteko darbo ir ma-l
— Kaip-gi nereikes
Negreitai
tasai
larmas
ne insitaisyti ežia, bet atvažia-1
— Nes žmogus kuri tamsta
nustojo,
ve viską pravalgem o darbo ne .
turėsi nužudyti esiu asz.
Kol tos vyrukas
ra. Nusiminęs tėvas pradėjo
*
*
*
suaresztavojo,
lankyti smukles. Jis ežia sėdi
Musežuda iszsižiojo: tokio
Ir
fainos
užmokėjo,
kas
vakaras. Šziandien nežinau
nuotikio jis da neturėjo. At
Taigi,
ne
greitai
kas jam atsitiko.
tik tas klijentas neiszsikraus
vela
bus,
— Kaip? Tamstos tėvo ežia
tė isz proto?
Tokis puikus piknikas.
nėra? Tamsta ežia viena?
— Tamsta nesistebek, szal*
*
*
— Ne. Jis su manim, bet
tai aiszkino Šernas. Asz ne be
kož-kur iszejo ir dingo. Man!
Da daug pasiliko žinueziu,
Tarptautiniai klausimai
protis. Man nusibodo gyventi,
Nuo
linksmos
Darbu
Diena,
tai]) baisy! Czia toki baisus
asz noriu numirti. Tik asz, kaip nieko nereiszkia saitai naba
žmones.
Vienas jau gerai
ir dauguma žmonių, bailys. gei moteriszkei, kuri Bataviužsitraukė,
Šernas pajuto nepažinstamn
Juk baisiai nesmagus dalykas jos ulycziose jieszko nors
Kur ten in sveczius trauke, jam jausmu antplūdi.
in smilkinį inremti revolveri, grūdeliu ryžiu del maisto.
Pas kokia tai mamuže,
— Nebijok, asz tamsta ap
Gal petingi ir raumenin
California, rodos tik taikos
Indonezijoje karas siaupajusti jo szalti. Apie tai tik
Ar
josios
jauna
dukruže,
saugosiu.
Asz
paklausiu
jusu
gi
vyrai
stebėsis
ir
gal
statiek
žmogystos pakelti ant
pamanius, mane prakaitas isz- czia ir apie tai mes skaitome
Nebageliui negerai atsiejo, tėvo.
cziai neintikes kai szita pa
savo pecziu. Santa Monica
pila. Be to, nusižudymus smer kasdien laikraszcziuose, bet
Jau
tas,
tai
Darbu
Diena
—
Tamsta
toks
geras!
Iszveikslą pamatys. Vienok,
mieste yra vedami kursai,
kia mano tikėjimas, kuriame mes tankiai pamirsztame
paminės,
sprudo
vargszei
mergaitei.
mankszt^mai
kaip sustiprin
ežia
nėra
jokiu
szposu
ar
moiszauklejo mane mano vargsze tuos darbo ar dabar bado
Daugiau
in
sveczius
Šernas
galutinai
susijaudino.
nu; szita deszimts metu mer ti savo raumenis ir kaip stip
vargsta,
motina. Užtai sztai ka sugalvo žmones, kurie
eiti
nenorės,
gele ant savo pecziu laiko vi resniam patapti. Czia geras
—
Kuo
tamsta
vardu,
vaike

jau: jai kas nors nakti, tamsioj skursta, badauja ir mirszta,
Gerai
bobele
padare,
sus tris szitus suaugusius
ir tikras priparodinimas kad
li? Mano vardas Šernas.
ulycziai iszeinant isz teatro nepaisant kuri armija laimeKad
toki
iszvare.
žmones.
Mergelei
Beverly
žmogus gali daug ka nuveik
— Mano vardas Margarita.
mane nuszautu, asz iszkeliau- ja. Szitie žmones yra tikra
[ — Puiku. Dabar, Margarit, Jocher isz Santa Monica,
ti ir padarytis
eziau in kita pasauli beskaus karo auka.

Penki Tukstancziai Doleriu

mokytojas ar profesorius per
viena pamoka gali visa ta tėvu
mokslą iszbraukti.

Jeigu musu valdininkai ir
politikieriai kada ateis in pro
tą ir supras kaip svarbu yra ge
rai ir tinkamai vaikus.mokinti,
tai tada mokytojai gaus di
džiausias-algas. Tada ir geru
mokytoju visur atsiras.

Merginos ir senmerges, ku
rioms nepasiseko vyras susijieszkoti ar susimeszkerioti,
šziandien tampa mokytojomis
ir vis to vyro jieszko.

Mokslas ne visiems ant gero
iszeina, ne visiems naudos atnesza.
w

JAUNUOLIS

NUSZAUTAS
PHILADELPHIA, PA. —
Jaunas vyruas, kuris neseniai
buvo isz laivyno paleistas buvo
ant smert nuszautas Chicagoje,
kai ji užtiko vagiant daigtus
isz automobiliu. Vyruko vardas
yra William Paul Ellmore isz
Linwold Farms netoli nuo Philadelphijos. Ji nuszove vienas
taxi draiverys. Tas draiverys,
Joseph Discour yra dabar poli
cijos suimtas pakol viskas bus
iszaiszkinta. Ant nuszauto vy
ruko rado revolveri kuris buvo
isz vieno automobiliaus pavog
tas.
Joseph Discour sako kad kai
jis užtiko ta vyruką vagiant,
jiedu susimusze, ir besiimdavi
jis isztrauke ta revolveri isz to
vyruko ranku ir netyczia ji nu
szove.

Rugpiuczio Men. Pri
siųstos BALF Naszlai-

cziu Fondui Aukos
.--------- ’—

Chicago, Ilk, A. Blasky, $5.00
Barbora Stonkiene $10.00.
Belmont, Mich., W. Kurant
$5.00.
■Shenandoah, Pa., BALE Nr.
63 per Kun. J. A. Karalių $925.
Visiems aukojusiems Naszlaicziu Fondui nuoszirdžiausiai
dėkojame. Dovanos naszlaicziams gelbėti yra dovanos gel
bėti Lietuviu vaikuczius nuo
mirties ir bado. Jusu aukos
juos palaiko gyvus. Jusu finan
sine pagelba jiems reikalinga
šziandien, neatidėliojant. Naszlaicziams parama priimama
bet kuriam BALF Skyriuj, Lie
tuviu parapijoj, Lietuviu drau
gijoj ar instaigoj. Aukodamas
kiekvienas gelbsti, ne tik naszlaiti, bet gelbsti Lietuviu tau
tos ateieziai palaikyti. Siuski
te aukas pinigais, daiktais,
knygomis in Lithuanian Or
phans Committee, United Lith
uanian Relief Fund of America
105 Grand St., Brooklyn .11,
N. Y.

Prie Reidio
Jonukas — Mamyte, tasai
ponas kuris kalba per reidio
labai kosti!
Mamyte — Jonuk, tuojaus
man eikie szalin nuo reidio,
da ir tu gali užsikrėst kosu
liu.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą it
liudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.
Saule, Mahauoy City, Pa.

wll¥Sl» MAHANOY CITY, FZ.

ŽiniosVietines
i 1— Petnyczioj Szventoš Ma
fijos Vardo.
— Kita sanvaite: Nedelioj
pripuola Szvento Kryžiaus Paaiijįsztinimo, szįa, tyuiyaite pri
puola czvertis metu su: pasnin
ku: Seredoj, Pe^y^oj ir Subatoj; Pahedelyje7 Marijos
Skausmu; Utarninke SS. Kor
nelijoje Cypro; Seredoj Szv.
Pranėiszko Žaiz., taipgi ir pas
ninkas ; Ketverge Szv. Juozapo
Karp., Petnyczioj SS. Januaro
ir Oth., taipgi pasninkas; Su
katoj Szv. Eustakijo ir Kom.,
taipgi, pasninkas.
' — Sukatoj Szv. Maurilio
Vyskupo.
— Lietuviu Moterių Kliukas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą Utarninko vakara Rugsėjo 9-ta diena
Ęlks svetainėje mieste. Iždinin
ke ponia Slovickiene pranesze
visiems nariems kad Schuylkill
ir Luzernes kliukai turės kon
ferencija Wilkes-Barre, Pa.,
Rugsėjo (Sept.) 23-czia diena.
Kitas kliubo susirinkimas kusi
laikomas Rugsėjo (Sept.) 28-ta
diena, Necbo-Allen svetainėje,
Pottsville, Pa.
— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbute:
Juozas Vailonis Jr., ir Rokertas
Ronasavage isz Shenandoah.
r—i Szvento Vardo Jėzaus
Draugyste turės savo susirinki
mą isz Schuylkill ir Carbon pa
vietu Nedelioj popiet, Rugsėjo
■(Sept.) 14-ta diena, High
School Stadium, Coaldale, Pa.
. ■— Tai jau ir po Nominaci
jų! Vieni užganadinti, kiti ne.
Dabar lauksime Lapkriczio
(Nov.) pasekmes.

Mt. ligonkute sirgdama trum
pa laika. Veliones tėvas Jurgis
Žitkus mirė 1943 metuose. Pa
liko savo motina Agnieszka
Žitkuviene; seseri Nellia, pati
Julio Stremba, mieste, taipgi
du brolius: Jurgi mieste ir An
driu namie, taipgi paliko kele
tą anukus ir anūkes. Laidojo
Ketverge su Szv. Misziomis
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va
landa ryte ir palaidota in para
pijos kapines. Graboriai J. A.
Oravitz ir Sūriai laidojo.

Jurgio parapijos kapines She
nandoah.
Minersville, Pa. — Jonas
Schopp, timbermonas kuris
dirbo Oak Hill kasyklose likos
užmusztas per “propa” Suka
tos ryta.

NORĖJO LONDONĄĮ
BOMBARDUOTI

Žydu Vadai Suimti
SOON TO SUFFER

PARYŽIUS, FRANCIJA—
FROM fawt UtAUM,?
Vieno jauno Amerikieczio, bet
Raudonas Pavojus jau seno lakūno nuotykiai Pa
ryžiuje skamba kaip kokia ra(Tasa Nuo 1 Puslapio)
gano pasaka. But sunku intiketuojaus pradėjo grasinti ir gru- ti, jeigu Anglijos ir Francuzimuoti ir perspėti, kad Perzija jos policijos mums apie szito
dabar labai pavojingu keliu ei jauno Amerikieczio nuotykius i
mums nepasakotu.
Girardville, Pa. — Ponia Jer na. •
Amerikos valdžia tuojaus
Jaunas, dvideszimts penkių
va Yusavicziene nuo 119 W.
davė Perzijos valdžia žinoti, metu Amerikietis, lakūnas nu
Mahanoy Avė., numirė Panede
kad Amerika sztai ežia tuojaus važiavo in Paryžių, kur jam
lyje 5:45 valanda ryte Ashland
duoda Perzijos valdžia dvide buvo prižadėta geras darbas
ligonbute, sirgdama per koki
szimts penkių milijonu doleriu prie eroplanu. Jis Paryžiuje
tai laika. Veliones vyras Vin
paskola del apsiginklavimo.
susitiko su keliais karsztagalcas mirė 17 metu adgal. Gimė
Dabar Raudonosios armijos viais Žydeliais, kurie buvo Pa
Lietuvoje, atvyko in miestą
kareiviai yra siuneziami ant lestinos Žydu komijos tarnai
Shamokin, Pa., in trumpa laika
Perzijos rubežiaus. Rusija sako ar vadai.
po tam persikraustė in Girard
kad Perzija dabar turi gražu Jis už keliu dienu buvo per
ville. Prigulėjo prie Szv. Vin
mu susitaikinti. Jeigu ne tai statytas kaipo geras lakūnas ir
cento parapijos. Paliko 5 duk
ONE CHILD IN FIVE OF GRADE SCHOOL AGE
Rusijos armijos tvarka pada- geras Žydu draugas. Tada bu
terys, ponios: Ona YankausSUFFERS FROM POOR EYESIGHT!
rys.
vo parūpinta kad jis susitiktu
kiene ir Marijona Leckneriene,
Perzijos gyventojai dabar su Rabinu Baruch Korff, kokiu
Records show one in every five children suffer from
mieste; Katarina Gorleskiene,
iszsigando ir su baime laukia ten pirmininku kokios Žydu
poor vision at grade school age. By the time they reach
Lindhurst, N. J., Ella Geenty,
kada karas prasidės. Frezijos draugystes.
college age, two out of five have poor sight. And more
Westville, Conn., ir Margareta
Premieras Ahmad Gavam visai
Tas
Rabinas
tuojaus
tam
than
half the people over 50 suffer from eyesight
Russell, Karney, N. J.; taipgi
nesibijo ir net juokiasi. Su jo Amerikiecziui gera darba patroubles. Poor lighting has been proven to be one of
du brolius: Augusta Poskevižinia ta graži, juodbruve ir lai siulino: “Bombarduoti Londo
the most common contributing factors to this deplorable
czia, Union City, Conn., ir Juo
ba mergaite atvažiavo pas mus no miestą!“ Jaunas Amerikie
record.
zapa Poskeviczia, Ansonia, in sveczius. Kai ta gražuole buWill ybur- youngster be among those handicapped
tis nustebo, nusigando ir net
Conn., ir seseri Margareta Vaivo ežia gražiai priimta ir Ame- nusiszvilpe. Jis norėjo spjauta
by poor vision because of poor lighting?
duniene, mieste, 21 anuku ir
rikoniszkai pavaiszinta; Ame tam rabinui in barzda ir iszeiEyestrain picks its victims young ... so don't delay.
anūkes taipgi 5 pro-anukus.
rikos valdžia nei žodžio niekam ti, bet paskui apsimanste kad
Start
today to safeguard your children's eyes 1 . . with
Laidotuves invyko Ketverge,
nesake, nieko niekam nepriža- gal butu ant naudos visiems,
adequate,
Safe-seeing'lighting at all times. Good
su Szv. Misziomis, Szv. Vincen
dejo, bet tenai toli, už juriu jeigu jis daugiau dažinotu apie
lighting protects younger eyes, and is a real help to
to bažnyczioje 9-ta valanda ry mariu, tūlas Premieras žino
older eyes, as well.
tokius planus.
te ir palaidota in parapijos ka
kad Perzija turi galinga drau
A penny's worth of electricity will keep a 150-watt
Jis sutiko ir pasižadėjo dirb
pines Frackvilleje. Graborius
gą ir kad tas draugas nori kad ti sykiu su visais tais Žydais.
lamp lighted for an hour and a half. So, when eyesight
A. J. Vilinskas laidojo.
INSIST UPON
Perzija nei žingsnio atgal ne Ta vakara jis nuėjo in Anglijos
is priceless and good lighting so cheap, you. can't
THIS
CLM
TAG
afford poor lighting.
žengtu ir nesibijotu.
Each CLM Tag Lamp has
New Philadelphia, Pa. — Se Sovietai visa tai žino, Rusi Ambasada ir greitai pareika
Most critical seeing tasks in the home . * . reading,
been rigidly tested to be sure
lavo Anglijos slaptos policijos
na gyventoja ponia A. Misake- jos dipliomatai viską apie ta
sewing,
studying . . . are done with portable and semi
it. meets the very latest speci,
Scotland Yard. Jis tai Anglijos
fications
for
good
lighting.
vieziene, kuri kitados gyveno vieszne žino; jie žino kam ir
portable lamps. These are the bridge lamps, floor
These new CLM Lamps assure
slaptai policijai viską pasakė
lamps and table lamps.
Girardvilleje, likos pavojingai kodėl ji ežia atvažiavo, bet jie
good lighting for slewing;
ir paaiszkino.
reading,
studying
and
all
sužeista Sukatos ryta apie 1 nieko negali sakyti, nes nei
Now there is an easy, new way to assure your family
other critical home visual
Anglijos Slapta Policija,
valanda, puldama trepais že Perzijos valdžia, nei Amerikos
of
good lighting. Scientific standards have been de
tasks. Insist on this CLM
Shenandoah, Pa. — Sirgda myn namie, 112 Lombard Uly., valdžia nieko viena kitai nepa Scotland Yard tuojaus pasky
Tag wherever you buy.
veloped for what is known as "certified lighting"
mas per keletą sanvaites, Ka New Philadelphia. Likos nu sakė ir nepasižadejo. Czia tai rė gabiausius savo žmones sek
So from now on, insist upon a CLM Tag on each new
zimieras Reskeviczia numirė vežta in Pottsville ligonbute jau tikro dipliomato darbas. ti visus szito jauno Amerikie
portable and semi-portable lamp you buy. Be sure you
Panedelyje 2-tra valanda ryte, kuri numirė Nedelioj apie 7-ta Tikras ir geras dipliomatas czio žingsnius ir susekti visus
have safe light . . . good light for better sight!
kurie
su
juo
kalbės
ar
pas
ji
namie, 17 N. Bridge Uly. Velio valanda vakare. Velione atvy daug szneka ir nieko nepasako,
nis; atvyko isz Lietuvos būda ko isz Lietuvos, in Shenandoah ir nieko nesako, bet baisiai atsilankys.
Bet, ir Žydai nemiegojo! Žy
mas jaunas vyrukas apsigyve būdama jauna mergina, po tam daug iszreiszkia.
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
dai taipgi geriausius savo sznino czionais mieste. Buvo ang- iszteke už J. Klecknerio kuris
pus paskyrė sekti ta Amerikie
liakasis ir dirbo prie Maple numirė 1925 metuose GirardMEILES AUKA ti kad insitikinus kad jis jiems
Hill kasyklose. Prigulėjo prie villeje, o 1931 metuose ponia J
yra isztikimas. Per kelias san
Szv. Jurgio parapijos. Paliko Klecknieriene vėl apsivedė su
kareivius vien tik isz kerszto.
DETROIT, MICH. — Mrs. vaites tas Amerikietis buvo per kai Žydeliai isz džiaugsmo be
ANGLAI
ŽYDUS
dideliame nubudime savo pa- Antanu Misakeviczia. Velione
Anglijos kareiviu darbas bu
Mary Dorsey, keturios deszim- diena ir per nakti ’sekamas veik szoko, kad tie prakeikti
ęzia Ona; dukteria Violeta, pa prigulėjo prie Saldž. Jez. Szirvo visus tuos Žydus sugražinti
tys septynių metu naszle pasi dvieju draugyseziu szpiegu ir neprieteliai Anglai gailėsis
DAUŽO
ti Prano Kubilio namie; sunn dies parapijos New Philadel
in Hamburgą. Jie savo darba
kad
jie
Žydams
barzda
rove,
mirė in Wayne County ligonbu
Kazimiera namie; taipgi tris phia. Paliko savo antra vyra te, kai Arthur Badger, taipgi sznipu. Per ta laika Žydai jam kai jie jau sveikinosi su tuo
atliko taip kaip mokėjo ir kaip
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
po-sunus: Juozapa ir Joną Rek- Antana Misakeviczia; sunn keturios deszimtys septynių parode net ir tas sprogstan- Amerikiecziu ir vėlino jam lai
galėjo.
laicziai New Yorke, ir kareivi Antana Kleckneri isz Girard metu kavalierius ja nuszove, czias bombas kurias jis turės mingos keliones, tada manytai
Mums gaila visu tu Žydu ir
visi buvo suimti ant mariu, kai
ant Londono miesto paleisti.
Petrą kuris tarnauja del Dede ville, trys dukterys: panele Ona
kad
antras
tvanas
užtiko
visa
kai ji nesutiko už jo eiti.
Anglijos kariszki laivai juos ju nelemto likimo, bet mes taip
O per visa ta laika, Prancū
Sarno Virginia. Taipgi dvi se Kleckneriute, Atlantic City, N.
gi negalime per daug jau kal
Arthur Badger ja nuszove ir zijos ir Anglijos slapta policija Žydu tauta. Francuzu ir Anglu užtiko ir pasivijo.
serys, ponios: Marciela Stonie J., And. Kurrilla, Kaska ir kai policija pribuvo jis ta pati
slapta policija isz visu kampu,
tinti ir tuos Anglijos kareivius.
ne ir Nellia Gudyniene isz New Ant. Kuczinskiene isz Miners revolveri in save pasuko ir nu diena ir nakti seke ta Ameri kampeliu, isz patvoriu, isz au Nors valdžia sako kad ji no
ri gražumu visus Žydus gra “Žydai dabar sako, kad
kieti, visu vardus ir antraszus
Kensington ir daug anuku ir ville. 4 po-sunus: Alfreda, An sižudė.
tomobiliu ir isz visu pusiu pasi žinti, bet visiems kareiviams Anglijos valdžia taip pat kan
susirasze, kurie su tuo Ameri
anukeg. Bus palaidotas Sukatoj taną, Leo ir Juozapa MisakeviPonia Mrs. Mary Dorsey dir kiecziu kur nors susitiko ar rodė.
insakyta kad Žydai turi būti kina Žydus kaip Hitleris kan
su apiegomis Szvento Jurgio ežiai visi gyvena New Jersey; bo in ta ligonbute kurioje ji ir
Nabagai Žydeliai nesuspėjo kad ir vilkte iszvilkti isz tu lai kino.“ Jie labai greitai pabažnyczioje 9 valanda ryte, ir trys po-dukterys: Ona Misake- pasimirė. Daktarai stengėsi ja sznekejo.
nei suszukti “Gevalt!” Visi vu.
mirszta kas buvo po Hitlerio
parapijos kapinėse. Graboriai vieziute namie, Marijona ir pagydyti ir per szesziolika va Kai jau atėjo vakaras kada buvo sueziupti. Policija dabar
tas Amerikietis turėjo, sulyg
Anglijos kareiviai, norėdami valdžia. Szitoks prilyginimas
J. A. Oravitz ir Sunai laidos.
Violeta Misakevicziutes isz landų jos gyvastis kybojo kaip
turi vardus apie penkių szimtu kuo mažiausia triukszmo su visai nėra vietoje, ir patys Žy
savo pasižadėjimu pakilti su
— Panele Marijona Žitkus, New Jersey. Laidojo Ketverge ant siūlelio, bet galutinai dak eroplanu ir Londono miestą kitu Žydu ir Žydeliu kurie kelti, pirmiausia visus vaikus dai žino kad ežia nėra jokio paapie 28 metai amžiaus, nuo 515 su apiegomis Saldž. Jėzaus tarai nieko negalėjo pagelbeti bombarduoti; Francuzijos ir priesz szito bombardavimo bu nuo laivo paėmė. Tada motinos naszumo. Jiems laikrasztininvo prisidėję.
E. Centre Uly., numirė Nedelioj Szird., bažnyczioje 9 valanda ir ji pasimirė.
jau paezios seke savo vaikus, o kai tik turėtu priminti tas
Anglijos slaptos policijos ga
ryte
ir
palaidota
in
Szvento
skerdynes, tuos nežmoniszkus
8:05 valanda vakare, Locust
biausi žmones apspito ta vieta Visi Žydai, kurie nors kiek vyrai ėjo paskui savo moteres.
DEGA KASYKLOS isz
kur tas eroplanas turėjo pa proto da turi, smerkia toki tu Amerikos laikraszcziai da kankinimus, ’ir jie patys tuo
Žydu pasiutima, kaip bombar bar daug raszo ir baisiai pikti jaus nutiltu ir jokiu prilygini
TAMAQUA, PA. — Anglių sikelti.
mu nedarytu.
kasyklos, mainos szalia Tama Amerikietis, besiartindamas duoti Londoną. Nieko gero isz nasi isz Anglijos kareiviu žiau
qua užsidarė nes po žeme pra prie savo eroplano, nusijuokda to nebutu buvę ir Žydai butu raus pasielgimo. Ir tai supran
dėjo degti. Lehigh Navigation mas da Žydams paaiszkino kad amžinai apsiszauke!
tamas dalykas, nes beveik visi
O
tas
jaunas
Amerikietis,
la

Coal kompanija pranesza kad tas eroplanas kuri jis pasiskoli
musu didieji laikraszcziai yra L. TRASKAUSKAS
kūnas,
kuris
visus
tuos
plianus
mainieriai negales tenai dirbti no buvo Anglijos kariszkas
Žydams labai palankus.
LIETUVISZKAS
iszdave,
dabar
pargryžo
in
pesztukas.
Žydeliams
labai
pa

per
kelias
dienas
pakol
ta
ug

Gal
keliems
Žydeliams
ir
ge

GRABORIUS
v
nis bus užgesinta. Anglis dega tiko, ir jie net in savo barzde Amerika, nes jam jau Europoje rai apdaužė galvas ir praskėlė Laidoja Kunus Numirėliu.
apie 850 pėdu po žeme. Sako les nusijuokė kad ežia bus ge nebutu negerai pasilikti.
kaktas, bet kareivis tai jau ne Pasamdo Automobilius Del
kad elektros dratai užsidegė. ros sztukos; Anglijos sostine
motinėlė ar mergele. Ir turime
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Mainu bosai ir prižiūrėtojai bus subombarduota su Anglu
Vestuvių Ir Kitokiams
PhilSpitalnyxand his^OUR
atsiminti
kad
visi
Anglijos
ka

ŽINUTES
sako kad jeigu szita ugnis ne eroplanu.
reiviai daug ka turi priesz vi
::
Reikalams
::
AII-GirLOrchestra
bus greitai užgesinta, tai nebus
Kai eroplanas jau uže ir Jeigu senas vyras jauna pa- sus Žydus. Tik kelios sanvaites 535 WEST CENTRE STREET
0:30 P.M., ED.S.T.
SUNDAY, CBS
galima per visus metus tenai staugė, kai viskas jau buvo pri czia ima, tai del saves mirti pri- atgal, Žydai Palestinoje pako
Telefoną* Nr. 78
PENNSYLVANIA POWER & LICHT COMPANY
-i
MAHANOYCITY, PENNA.
_ .
dirbti.
dengta del to bombardavimo, sisgubina.
rė du visai nekaltus Anglijos
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on the ELECTRIC HOUR*
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Viskas Brangsta Amerike
Isz Amerikos

Reikia
1,070,000
Kareiviu

t

non. Anglijos valdžia panasziai
padare. Yugoslavijos valdžia
nieko neatsake. Bet Yugoslavi
jos karo sztabas dabar Amerikiecziams prikaiszioja, kad
Amerikiecziai labai daug Yugoslavu suaresztuoja.
Szitokiu atsitikimu vis dau
giau ir daugiau atsiras pakol
viena ar kita armija nenusileis
ir karo laukas atsivers ir treczias karas prasidės.

Jeigu Amerikos valdžia pasiuns da kelis tukstanczius ka
reiviu kurie užims Anglijos ka
reiviu vietas, tai galima tikė
tis kad susikirtimu tarp Yugoslavu ir Amerikiecziu visai ne
bus naujiena!

Penkta Syki
Straikuoja
SHENANDOAH, PA. —
Mainieriai net penkis sykius in
penkias sanvaites sustraikavo
in Packer Kasyklas, mainas.
Szitcs straikos prasidėjo Rugpjuczio (Aug.) asztunta. diena,
kai keli kontraktiniai mainie
riai buvo suspenduoti ir nu
bausti, už tai, kad jie paliko sa
vo darbus neiszdirbe pilna die
nos daria, kurio laikas yra paczios mainieriu unijos nustaty
tas.

LEWISAS VĖL
PRIESZ VALDŽIA
CHICAGO, ILL. — John L.
Lewis, mainieriu bosas, pareiszke kad jis nesutinka su
naujaiis valdžios instatymais
kaslink Komunistu, ir nutarė
nepasiraszyti ir neprisiekti
kad jis ar jo vadai nėra Komu
nistai. Jis sako kad valdžia ne
gali nei jo, nei kitu priversti
prisiekdinėti kad jie nėra Ko
munistai. Ta pati pasakė ir “ C
10’’ unijos Prezidentas Green.
Lewisas sako tegu dabar val
džios teismas nusprendžia ka
jis darys tiems uniju vadams
kurie nesutinka pareikszti ar
jie Komunistai ar ne.

850.000 Darbininkams Insakyta
Str aikuoti It alij oje
*

Amerika Reikalauja 1,070,000
Kareiviu Del Armijos Darbo;
Mainieriai Penkius Sykius In
Penkias Sanvaites Sustraikavo
Apie Shenandoah, Pa,; Maistas
Brangus Ir Brangsta

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos armijoje dabar ran
dasi mažiau negu 965,000 ka
reiviu, o reikia mažiausiai 1,070,000 kareiviu del armijos
nusistatymo darbo. Vis ma
žiau ir mažiau vyruku stoja sa
Sulyg savo kontraktu mai
vanoriais in vaiska.
VYRUKAS
GERAI
Mums gaila kad Lewisas taip
nieriai turi dirbti nuo septynių
Karininkai sako kad dabar
isz ryto iki trijų po pietų. Jie nusistatė, nes iki sziol, nepai
APDAUŽYTAS
vis tinkamesni ir geresni vyru
gauna viena valanda del pietų. sant kas mums apie Lewisa ne
kai stoja in vaiska, bet kad j u
IR
SUIMTAS
Bet mainieriai eidavo sau na patiko ir nepaisant kaip mes ji
nėra gana. Karo sztabas pranemo nei penkių valandų neisz nagan ememe už jo prasiszokisza kad jeigu vis taip mažai vy
Užpuolė
Jauna
Mergai

dirbe. Kai tie mainieriai buvo
j sakyti: Visi didieji ūkininkai
ruku stos savaanoriais in vais
mus, mes niekados negalėjome
WASHINGTON,
D.
C.
—
Ateina
perspesugauti
jie
pasiteisino
kad
ten
dabar net tris sykius tiek uždirka, “tai reikeš visus vyrukus te. Sužeidė Ir Iszniekisakyti ar intarti kad jis arba jo
kur
jie
dirbo
buvo
daug
duju,
ba negu uždirbdavo priesz ką
imti panevalia, taip kaip buvo
unija turėjo ka bendra su Ko jimai isz visu pusiu kad maistas daug daugiau
gazu,
ir
už
tai
jie
negalėjo
il

no
Ja
rą,
o paprastas darbininkas ku
‘daroma per Tiara.”
munistais.
Dabar,
szitoks
ne

pabrang.
Kongresas
turi
paskyręs
komisija,
giau dirbti.
ris prie unijos priguli tik diį
Yra spėjama kad musu poli
PHILADELPHIA, PA. —
lemtas
jo
nusistatymas
suga

sykiu tiek daugiau uždirba.
tikieriai ir valdininkai pradės
Asztuoniolikos metu jaunikai Bet tai buvo labai prastas ir dina visu mainieriu uniju labai kurios darbas dasižinoti kas czia kaltas už tokius Reiszkia, paprastam darbinin
kalbėti ir ragintigkad butu intis buvo sugautas ir gerokai szlubas pasiteisinimas, nes
paszieliszku brangumus.
kui dabar vargas, bet tam dar
gera varda.
vestas instatymas imti visus
apdaužytas pirm negu policija kompanijos žmones visai nelei
bininkui kuris nei prie jokios
vyrukus in vaiska. Bet jie vis
Paprasta
szeimyna
dabar
praleidžia
193
do

ji suaresztavo prie Dvideszimts džia mainieriu dirbti tenai kur Mes gerai žinome, kad Lewi
unijos nepriguli sziandien yra
nedrysta taip kalbėti, nes rin
randasi duju, nes kompanijai sas ir visi tie vadai ir virszininpenktos ir South Ulycziu.
gyvas
badas.
kimai per arti. Kaip tik po rin
lerius ant menesio, kur pirmiau praleisdavo
daug daugiau kasztuoja tuos
kai
po
juo
neapkenczia
ir
ne

Kiek dabar galima pramaty
kimu, galima tikėtis kad mes Trys jaunos mergaites ėjo mainierius pagydyti ar pomir
mažiau
szimto
doleriu.
priima
Komunistu,
bet
szitokis
ti ir inspeti, tai vienatine viltis
daug iszgirsime apie vaiska, sau namo isz karnavalo, kai tines mokėti.
jaunas
vyrukas,
Edward
Coyle
nusistatymas
dabar
patupdina
yra,
kad valdžia vėl imtu su
kareivius ir apie ėmimą in
Ūkininkai
sako
kad
dabar
sziais
metais
yra
Kompanija
sako
ir
priparojas pasivijo ir joms pasakė kad
varžyti visus kasztus ir nusta
vaiska visu tu jaunu vyruku.
Lewisa ir visus jo uniju vadus
do kad tie maineriai nenorėjo
ir
bus
mažiau
javu
ir
už
tai
visokia
mesa
labiau
jis
susipesze
su
savo
drauge,
tyti kiek bus valia imti už kiek
Dabar nei Demokratai ne Reant tos paczios tvoros kur visi
ilgiau
dirbti,
nes
jie
nenorėjo
publikonai neiszdrysta nei isz- “Giri Frenta” ir dabar nepai daugiau ahglies iszkasti kad Komunistiszki unijo vadai tu pabrangs, nes dabar daug daugiau kasztuoja viena daigta, taip kaip būvą
daroma per karai
sižioti apie tokius instatymus, sė kas su juo atsitiks. Tada jis paskui ir kitomis dienomis pi.
viena
isz
tu
mergaicziu
nusipaszaras.
•
nors visi gerai žino kad tokie
kompanija reikalautu kad jie
instatymai reikalingi jeigu mes stvere ir pradėjo vilktis su sa tiek pat iszkastu.
Sportininkas Ant Keliu * Kiti sako kad viskas taip brangsta, už tai
norime Sovietu Rusijai kelia vimi. Mergaite iszsigandus praužkirsti Europoje ir tiems Ko sze kad jis ja paleistu. Mergai Czia ne vien tik kompanija
kad Amerika tiek daug visko siunczia in kitus
munistams parodyti kad jie ne tes puolėsi gelbėti bet jis jas kaltina tuos mainierius, bet pa
pastūmė.
krasztus.
ti tu mainieriu unija insako
gali visa svietą užkariauti.
Kai mes kalbame su Rus- Tada tos mergaites nubėgo tiems mainieriams gryžti in sa
Bet prie visu tu priežascziu, galima pridėti
kiais, tai nei taikos, nei garbes pas tos nelaimingos mergaites vo darbus ir laikytis savo kon
ir tai kad darbininkai sziandien daug daugiau RYMAS, ITALIJA. — Kai
žodis nieko nereiszkia. Sovie dede ir papasakojo kas atsiti trakto.
ruju partijų vadai, stengdamie
tai tik viena dalyka žino ir pri- ko. Visi susiedai iszgirdo ir la Nebutu pro szali czia ir pateuždirba
ir
tada
reikalauja
visokiu
geresniu
val

si pakirsti jiegas Tiesuj u par
pažinsta, tai yra galybe. O bai greitai susidarė daug vyru minti kad kelios mainos dabar
vadovybei dabar iszleido
kraszto galybe susidaro ne isz kurie nusiskubino in ta vieta yra visai uždarytos, kaip ta
giu, ir geresnes mėsos, kurios jie pirmiau tijos
insakyma, kad visi plieno ir ge
biznio, pramones ar taikos su- kur ta mergaite buvo užpulta. Packer Nr. 5 Girardville, Pa.,
ležies darbininkai iszeitu ant
niekados nepirkdavo.
tarcziu, bet isz ginklu ir isz di Tuo laiku tas vyrukas jau kaip tik už tai kad kompanijos
straiku. Szitokios straikos su
dingu armijų.
buvo nudraskęs beveik visas bijosi jas atidaryti, už tai, kad
Tie,
kurie
sziandien
daug
uždirba
mažai
ka
stabdytu darbus ne vien tik
drapanas nuo tos mergaites, ir mainieriai nesilaiko savo kon
tiems 850,000 darbininkams,
taip ja apdaužęs kad ji likosi trakto ir nedirba pilnas savo
paiso kad viskas taip brangu. Jie turi daug už bet
ir kiti du milijonai darbi
be sąmones, ir tada jis ja isznie- valandas.
viską mokėti, bet jie ir daug užsidirba. Bet ninku negalėtu dirbti.
kino. Jis tada pabėgo, o mer Daug tokiu mainieriu dabar
Szitas sportininkas žaid
Apie milijonas darbininku
gaite, vos ne vos, parszlubavo randasi kurie iszeina isz ryto
tie
žmones,
kurie
už
ta
pati
sziandien
dirba
kaip
kurie dirba ant ar prie ukiu jau
namo.
dirbti, o jau būva namie priesz žia loszima kuri Europiecziai vadina Soccer. Loszi- jie penki metai atgaldirbo, dabar yra tikroje visa sanvaite kai straikuoja, o
Susiedai kurie suskubo to pietus. Didesnes kompanijos
kiti du szimtai tukstaneziu ne
nevidono jieszkoti, ji pasigavo dabar ima mažesnes savo mai mas maž-daug panaszus in
gali dirbti del tu straikininku.
WASHINGTON, D. C. —
nas visai uždaryti ir tik kasa Amerikiecziu fut-bola. Lo- bėdoje ir beveik badauja.
už
kokiu
trijų
ar
keturiu
bloku,
Du Amerikiecziai ir septyni
Kairiosios Partijos spauda,
anglis isz didesniu, kur darbi szikas czia, Paryžiuje atsi
ir
butu
ji
ant
smert
uždauže,
Mokytojai,
Mokytojos,
slauges
ir
visi
tie
Anglai kareiviai buvo suimti
laikraszcziai vis buntavuoja
ninkai yra prižiuromi. Szitokia
žmones priesz valdžia, nes vai
ant Yugoslavijos rubejiaus ir jeigu policija nebutu pribuvus nelemta tvarka labai prastai klaupęs kaip maldoje sten
profesijonalai
darbininkai
sziandien
tiek
pat
už

ir
ji
iszgelbejus.
giasi
sustabdyti
bole,
o
ta
bo

džia dabar visai nepripažinsta,
suaresztuoti Trieste mieste.
atsiliepia ant mažu mainos
le
jam
stacziai
per
nosi
už

nei
Kairuju Partijos, nei Ko
'
Dabar
jis
suaresztuotas
ir
be
Amerikos valdžia pasiuntė
dirba kiek uždirbo priesz kara. Jiems szianmiesteliu, kuriuose tuos mažes
munistu.
davė.
trumpa laiszka Yugoslavijos jokios kaucijos padėtas in ka nes mainos randasi.
diieri
tikras
vargas.
Komunistai Italijoje dabar
valdžiai ir pareikalauja kad vi lėjimą. Jaunas vyrukas prisiAmerikiecziai szito sporto
pažinsta
kad
jis
buvo
gerokai
visomis
galiomis stengiasi nu
si tie kareiviai butu tuoj aus pa
ne taip labai mėgsta, bet visi
Komisija
kuri
buvo
paskirta
isztirti
visa
sziSKAITYKIT
versti esamaja valdžia ir invesleisti. Laiszka asmeniszkai in- iszsigeres, bet užsigina kad ne
Europiecziai
žaidžia
ta
Soc

jis
ta
mergaite
taip
užpuolė
ir
teike Yugoslavijos Užsienio
ta branguma, sako kad nėra jokios vilties su ti kita kuri butu KomunistiszS3F“
SAUI,E
”
=O
cer,
taip
kaip
Amerikiecziai
ka ar nor Komunistams prie
Ministeriui, Amerikos Amba- iszniekino. Jis jau kelis sykius
buvo
kalėjime
už
vagystes.
lanki.
,,
fut-bole.
laikyti.
Szita
komisija
nors
szitiek
turėjo
paPLATINKIT!
l padorius Cavendish W. Can

Straikos
Italijoje

Amerikiecziai
Nelaisvėje

‘ ‘SAU L E ”

Kas Girdėt
į

resirne mokėti penkiolika cen
tui...... .........
t
Eina gandai kad Prezidentas
Trumanas suszauke Kongres
menus ir Senatorius in svarbu
susirinkimą Lapkriczio (Nov.)
menesyje. Szitokie susirinki
mai būva szaukiami tik tada
kada visam krasztui gresia pa
vojus. Szita syki pavojus gre
sia visam svietui!

MAHANOY CITY, PA.

AMERIKOS VIESZA gia supo žindi i\ti Amerikos vi suomene su svarbioms tarptau
NUOMONE IR SVE tinėms konferencijoms. Ir sziš

FL da karta mėgintu Emigra Lithuanian Relief Fund of
cijos Departamente aiszkinti America, Inc. 105 Grand St
’aukseziau mano paleistus klau Brooklyn 11, N. Y.
simus. Gal but Jums pavyktu
kas nors tuo reikalu padaryti
Vienisza Gražuole
teigiamo, o mes Jums būtumėm
labai dėkingi. Savo keliu mes
darysime pastangų per IRO
zonine vadovybe.

nesenei laikytas susirinkimas
sustiprino supratima tarpe De
NEW YORK. — Valstybes partamento ir Amerikos žmo
Tie ponueziai, kurie taip my:Departamento pareigūnai pri- nių.
li ta “Scotch” sznapsa gurkszpažysta vieszos nuomones svar Lig sziol per tankiai Ameri
noti, gali dabar kazoka szokti.
bumą ir todėl nesenei jis su kos žmones sužinojo apie Ame
Jau beveik visur galima pirktis
szauke trijų dienu susirinkimą rikos svetimos politikos invykiek tik kas nori ar pinigėliu
Vilties” Redaktorius
atstovams 250 tautiniu organi kius’ tik isz gandu ir paskalų.
turi. Bet Butkus, paragavęs isz
zacijų, kurios seka musu sveti Bet, dabar, per Office of
keliu desetku bonku to sznapso Ji‘
Public Affairs spaudos skyrių
Nūoszirdžiausia p a d e k a.
mus santikius.
Republikonai vis kalba apie
sako kad tas “Skoczius” atsiDepartamento Office of Pub ir kitais ofisais, Valstybes De reiszkiu Jums Pone Prezidente,
duoda kaip seni ežiebatai. Ir, sumažinimą taksu žinotiems.
lic Affairs szauke susirinkimą partamentas stengs duoti Ame Jusu Bendradarbiams ir Vi
po tiesos, tas “Skoczius” Dabar kėli intakingi' Republi
duoti organizacijų atstovams rikos visuomenei pilnesniu pra- siems Amerikos Lietuviams nž
sziandien ne toks kaip kadaise konai stengiasi investi instatyvėliausias praneszima. apie neszimu apie svetima politi suteikta man paszelpakosiiubuvo; jis dabar nenusistovejes, ma kad paliuosuoti visus tuos
Amerikos svetima politika. ka. Kalbėtojai isz Office of mui medžiagos, kuria gavau
per žalias ir per prastas ir pa il'tfo taksu kurie uždirba tūks
Kalbėjo George Marshall, Dean Public Affairs pagal praszjmia per Lietuvos Raudonąjį Kry
tanti doleriu ar mažiau in me
szieliszkai per brangus.
Acheson ir Valstybes Departa lankys susirinkimus didesniu žių Vokietijoj.
tus, o ženoti du tukstaneziu.
mento geografiniu ofisu valdi organizacijų. Daugelis knygų, Asz praszau AukszcziausioApie du treczdaliai visu Szitie Republikonai stengiasi ninkai ir Kongreso nariai.
plakatu, lapeliu ir straipsniu jo, kad Jis laimintu Jusu ir J ti
Garsi aktorka, loszike
Amerikiecziu nešzioja akinius, net ir DemOkratus intikinti
Taikos politiniai, ekonomi State Departamento iszleista su Vienmincziu, taip pat Visu Greta Garbo, stengiasi nie
akuliorius. Gal už tai jie tiek kad tokis taksu sumažinimas niai ir kultūriniai pagrindai, iszaiszkinti ka Su v. Valstijos Broliu Amerikiecziu Lietuviu
kam nežinant invažiuoti in
daug skaito. Bet kai kurios mo butu abiem partijom geriau.
Amerikos santįkiai su pasaulio, daro tarptautinėje dirvoje ir žingsnius ir teiktu sveikatos, Paryžių del atostogų. Czia ji
terėles akinius nešzioja daustiprybes ir isztvermes Jusu savo skrybėlaitė užsimovus
strateginėms vietoms, Kongre. kodėl.
giau isz mados negu isz reikalo.
Amerikos Karo Sztabas da- sas ir Amerikos svetima politi Kiton pusėn, szimt.ai laiszku, žygiuose, szelpimui Lietuviu ant akiu eina ulyczia, kad
ve Amerikos valdžiai ir valdi ka ir Amerikos dalyvavimas! užraszai ir delegacijos kreipia esaneziu tremtyje.
niekas jos nepažintu.
Amerikos garsus kareiviai ninkams žinoti kad Karininkai United Nations buvo sutarimaii Valstybes Departamento atyda Su. giliausia padėka ir pagar
Ji vis bedavoja ir sako kad
Marinai jau staeziai sako kad ir visas Karo Sztabas yra labai atstovu ukininkystos, darbo, in reikalavimus žmonių, kurie ba Jums, pasilieku
žmones neduoda jai ramy
ju armijos ir divizijos bus pir- nepatenkintas kad tiek daug biznio, profesijonalu, draugys- tarptautiniais reikalais ir juos
Jonas Rugienius. bes. Ji sakosi kad ji nori būti
mucziausia siuneziamos in svarbiu žinių r apie Amerikos' ežiu, veteranu, moterų ir ap- seka.
sau viena. Greta Garbo yra
Graikija. Antra Marinu divizi kariszkūs ginklus yra taip vie- szvietos grupiu (tarpe j u Com Tokš- dvipusiais pasidalini Landshut /Bayern,
viena isz gabiausiu ir garsin
ja, kuri taip garsingai atsižy- szai skelbiama. Lakunu ir ero- mon Council for American Uni - mas prancszimu sveikas žygis. 1947 m. Liepos 9 d.
giausių loszikiu, bet ji savo
mejo ant Tarawa, Saipan ir Ti planu Sztabas dabar sako kad ty) ir žmonių kurie turi vesti
Lietuvos Raudonojo Krv
naravus varinėja ir baisiai
nian jau dabąr rikiuojasi ir jokiu žinių nebus iszduota net svetima politika.
žiaus Dillingeno Skyriaus gy sunku jai intikti.
rengiasi važiuoti in Graikija. ir valdininkams.
ventojai, gave isz eiles jau
Paskutinis pasaulinis karas
BALF
’
ui
IV-ta BALE siunta, nuoszirmusu pareigūnams parode, kad
Beveik puse visu Amerikiedžiai dėkoja p. BALF Pirmi Rojus Buvo Malszi
Eina gandai kad Generolas paprastas Amerikietis turi sek
AUKOJUSIEMS
ežiu turi rudus plaukus.
ninkui, Valydbai ir visiems
Eisenhower gali būti paskirtas ti svetima politika. Sausio-Jan.
Vieta
PADĖKA
Amerikos
broliams ir sesėms
in kandidatus del prezidento. 15 d., 1944 m. Office of Public
Žiema rodos toli, ir gal nie Jau dabar beveik tikrai žino Affairs pradėjo laikyti tiesio
Lietuviams, savo aukomis pri
Pacziule — Pasakyk man
kam nerupi sniegas, szaltis ir me kad jis stos isz vaisko pirm gini palytėj ima su spauda, ra Meerbecko Vokietijoje Lie sidėjusioms prie suszelpimo in Juozuti, kas buvo geriausia
slidumai. Bet mes tiems š’avo Nauju Metu, kada jis ketina dio ir su “Tautinėms organiza tuviai Jums labai dėkingi už ka skurdą patekusiu tautiecziu, Rojuje?
skaitytojams kurie turi auto vieszai pasitraukti. Jis sako, cijoms ir privatems grupėms tik gauta rubli ir maisto siunta. gyvenaneziu tremtyje, bet teVyras — Tas, kad Adomas
mobilius norime pranSzti ir pa kad jis nieko daugiau nenori ir kurios užimantos sudėjimo Jusu pastangos mums pagelbė
ir Jeva neturėjo jokiu gimi
tarti jau laikas apsirūpinti. nesitiki, kaip tik užimti Colum svetimos politikos,”
Jus, broliai ir seses Lietuviai niu!
kad ti yra labai mums juntamos.
Betreš, “'batteries” de!'auto bia Universiteto Prezidentys Departamentas susipažintu su Paskutiniu laiku mes jau labai savo dusnia. ranka ne vienam
mobiliu, lenciūgai del ratu ir tes vieta.
pažiūroms ir norais spaudos, senai bebuvome gave aprangos vargszui nuszluostete graudžia NAUJO BUDO DIVORSAS
■“anti-freeze” inpylas in inžiradio.ir privaeziu organizacijų, ir tie kiekiai, kuriuos mes da aszara, palengvindami sunkia
nf kad'nesuszaltu bus labai
Petras — Ar žinai Jonai,
Bet jau eina garsas isz Re- kurios kalba del Amerikos vie bar gavome, leis mums bent tremtinio dalia.
kiek atsikvėpti. Rubus gavome
sunku szia žiema pirktis. Tai publikonu tvirtoves kad Gene szos opinijos.
kad
asz aplaikiau divorsa!
Teatlygina Jums Aukszper
Hannoverio
apygardos
san

mes patariame savo skaityto rolas Eisenhower gali stoti in Ir kada reikėjo ruosztis tai
cziausias, už Jusu gera sžirdi.
Jonas — Ar taip? O kam
deli.
jams jau dabar apsižiūrėti. į kandidatus.
Republikonams kai, naujai sudėjimai Office of
Visuotino susirinkimo inga- sūdąs paskyrė automobiliu?
tas nepatinka, nes Generolas Public Affairs pradėjo savo pa Kaip Jums gerai žinoma, ir liota L.R.K. Dillingeno SkyPetras — Del mano paDarbininkai, kurie dirba ant Eisenhower nėra žmogus kuri reigas parūpinti informacijų sziais metais Anglu zonai nėra raus Valdyba.
czios.
geležinkeliu sustraikavo ir tuo- Republikonai galėtu valdyti ar apie taikos progresą. Prade skirta kvotų iszvykti in Ame Tokiu laiszku vis daugiau ir
jau's visiems plieno fabrikams jam insakyti. Jiems geriau pa dant su United Nations Confe rican. Jusu didelis darbas nu daugiau gauna BALE instaiga.
Jonas — Ar taip?
dirbtas
ta
kryptim,
matyt,
taip
pritruko plieno ir geležies. 1/ tiktu toks žmogelis kuris parti rence of International Organi
Del to ir toliau tos reikiamos
Petras — Taip, asz ji galiu
800 darbininku sustraikavo, jos vadu klausytu ir partijai zations Balandžio men. 1945., pat nėra davės jokiu naudu. pagelbos praszome neszykszte- pamatyti kas sanvaite, bet
bet aleszimts sykiu daugiau tarnautu. Bet, jeigu Republiko Valstybes Departamentas sten- Musu stovykloje turintieji affi ti. Siuskite pinigines dovanas,
kas isz to, kad asz negaliu ji
davits, pabudimus, labai neri
darbininku darbo neteko.
nai kito žmogaus nesuras kuris
mauja del taip keistos Ameri rubus ir visa kita in: United naudoti, kada man reikie!
galėtu Trumana sumuszti, tai
kos politikos Anglu zonos at
Kai tik darbininkai ant gele jie ir-nenorėdami turės imti Ge Pilvūzas Ligijonierius
žvilgiu. Mes mandme, kad jei
žinkeliu gavo algas pakelti, tai nerolą Eisenhoweri kaipo savo
Kryžių Kryželiai
gu Amerika negali duoti Anglu
tu paežiu geležinkeliu kompa kandidata. Bet per anksti tikra
zonai tu kvotų, kurias ji isznijos pranesze kad dabar bus ka pasakyti.
naudoja savo zonoje, tai visai
daug brangiau tavoras gabenti
lengvai ji galėtu skirti tas
geležinkeliais. Kompanijos rei Demokratai dabar jieszko
tas, kurios Amerikiecziu zono
kalauja, kad valdžia pavėlintu vado, Republikonai jieszkosl
nėra isznaudojamos, pav. Rusu
joms pabranginti tavoro per kandidato.
'
Anglu ir kt. Juk tai yra di
freitus pristatymą net dvidedžiausias paradoksas, kai žmo
szhnts septynis centus ant do Dabar ramybes, taikos ar pa
nes gimė Anglijoje isz Anglu
lerio; Jos to reikalauja ir gaus. kajaus niekur nesiranda: I tali
zonos negali iszvykti in Ame
O anglys it plienas yra veža jos valdžia jau taip svyruoja
rika vien tik todėl, kad jie gy
mas tais frėitkarlais. Reiszkia,« kad bile diena gali suirti; Pran
vena toje nelaimingoje zonoje.
plienas, geležis ir anglys labiau’ cūzijos Premieras grasina
Lygiai taip pat yra ir su Rusi
pabrangs.
I)h *■ - sitraukti, atsisakyti;
joje gimusiais. Kaip Anglijos
valdžia jau yra neapkencziama
taip ir Rusijos kvotos nėra pil
.Anglys jau ir taip per bran savo žmonių; Graikijos
•iM.iiiimo.aa.aa Vyras Dean nai isznaudotos ir keli szimtai
gios.
Aliejaus kompanijos jau suiro, kita kilo ir ta taip
atsibuvo ant Legijonieriu asmenų isz Anglu zonos galėtu
džiaugiasi kai tik jos pasiskai pat sugrius.
seimo New York mieste. Jis tomis kvotomis pasinaudoti.
to apie anglių pabranginimą,
Kitas reikalas, mums atrodo
labai myli su kitais stoti in
nes tada vis daugiau ir dau-j
Mėsos galima pirktis kiek imtynes.
irgi
surisztas su kvotų paskirs
giau‘ žmonių perkasi aliejaus
tik ir kokios tiknorime, už tai,
Per Legijonieriu Seimą jis tymu yra didele neteisybe, to
pecziUs namus szildyti ir gazo
kad ji taip paszieliszkai bran stovėjo už tvarkos dabotoja. dėl, kad isz Amerikiecziu zonos
ar elektros peczius delI virimo
gi! Bet neilgai taip bus. Pata Jis vaiske buvo per pirma ir Anglai pabėgėlius gabena in
ir kepimo.
riame savo skaitytojams dabar antra pasaulini kara.
Kanada ir net Anglija, o Ameatsivalgyti, nes už keliu mene
Legijonieriai daug szposu rikieeziai in Amerika kvotos
į ; Jau visai isz mados iszejo
siu bus baisiai sunku mėsos iszkriete per savo seimą New Anglu zonai neduoda. Jeigu
penktukas. Dabar nei stiklo
pirktis. Kita meta bus visu 'bi York mieste ir daug iszkados Anglai in Kanada gabentu tik
Eilėmis sustatyti balti
džius ražaneziu meldžiasi.
alaus niekur negausi už penk
lijonu svaru mažiau visokios padare ypacz vieszbucziams. isz musu zonos, tai tuomet in kryželiai paženklina Ameri Tas žuvęs kareivis nėra nei
tuką. Mes atsimename kai bu mėsos.
jos gimine nei pažinstamas,
Jie taipgi daug ka nutarė, ten galėtu daugiau žmonių isz kiecziu kareiviu kapus ant
vo galima visas didelis skuneHenri-Chapelle
kapiniu,
Bel
jai tik gaila visu tu jaunu
bet kas bus isz tu nutarimu vykti ir netaip ilgai laukti kvo
riš gero aluežio gauti už penk ■ _A.
. i . .
gijoje.
Czia
moteriszke,
su

tos
in
Amerika.
Dabar
isz
abie

Kiauszimai
jau
pabrango
kareiviu, kurie tiek daug ti
sunku dabar pasakyti. Mes
tuką ir soeziai pavalgyti visai
stojus
prie
vieno
kareivio
kėjosi, taip drąsiai kovojo ir
už dyka saliune. Dabar jau kaip mes ir sakeme kad jie pa jau per daug gražiu žodžiu ju zonų yra didelis pasirinki
kapo,
su
aszarotomis
akimis
mas
ir
Anglu
zona
vėl
iiukenviską paaukojo, ir sau tik
mažiausias stiklelis pamazgų brangs. Bet vis ne galas; bus isz visu pusiu girdėjome. Da
žiuri in kryželi, ir, dreban- maža sklypeli žemes sveti
bar ne gražus žodžiai, bet ge czia.
' '' 1 - .
kasztuoja visa deszimtuka/'ir brangesni!
cziomis
rankomis suspaumoj szali užsitarnavo.
Butu labai gerai, jeigu BAri darbai reikalingi.
eina gandai .kad ne už ilgo, tu-
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MUSU VAIKAI
— Teveli, isz kur atsi
randa vaikai?
— Matai vaikeli, Dievu
lis isz dangaus duoda. •
— Tai gal už pakuta Die
vas tokius rėksnius prisiunczia!

GERAI ISZSITEISINO
Motina — Ko tu taip ilgai
ant lietaus stovėjai su Andru. Ar tu nori apsirgt?
Mariute — Matai kad ma
ne nesulijo, nes Andrius ma
ne laike po savo overkdeziu
apsupęs.
Jeigu vaikine protą turėsi,
tai mylimos netekes nepasuisi.
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Jeigu nežinai kokia |
nupirkti Dovana savo
Draugui ar Draugei,

tai užraszk jiems iaik>
raszti “Saule? Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prepud
merata Suv. Valstijoj
se metams $5.001
Kitose Vieszpatys- į

tese $6.00. Užraszaint
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per
Money-Orderi arba

pinigais registruotaip
laiszke,
Saule Publishing Co. J

Mahanoy City, Pa. |

"SAULE”

PLUISZTELIS LAISZKU
<
' Arba Užvydejimas Vyro
Patogios Paczios

--ponas kėlės dienas o asz iszgydysm.
— Asz ne galiu laukt. Ne
J^AKTARUI K., vienam isz manykie ponas, jog asz esmių
garsingiausių g y d y t o j u beprocziu, kuris turi smegenis
Peszto, (Vengrijos sostapile) sumaiszytas. Kitokiu būdu no
pranesze viena rytmetį, jog ko gali mane ponas iszgydint,
kis tai ponelis nori su juom ma kaip tiktai taje vieta iszpjautj
tytis. Daktaras užsimėtė ant ir del to tik pas poną pribuvau.
saves szlefroka ir liepe praszy- — Asz to negaliu padary
ti©!
tie pas save pribuisza.
Investas persistatė kaipo — Del ko ?
puikios paeities vyras, o jo — Ba pono ranka yra suvis
veidas iszblyszkes buvo nuo sveika.
kanczios persimainęs. Deszinia — Ponas matomai laikai
mane už beproti, tarė pribui
ranka turėjo apriszta.
— Ar ponas esi daktaru K.? szas ir iszeme isz makszteles
popierele nuo' tukstancziu gul
Paklausė silpniu balsu.
denu, kuria padejas ant stalo
— Taip yra, mano pone.
— Mat, asz gyvenu ant kai tarė:
mo, tai ne turėjau laimes pono — Matai ponas daktare, jog
pažint, ypatingai, tiktai isz ne darau szposu. Meldžiu tada,
idant man iszpjautum taje vie
garsingumo pono.
Daktaras temino, jog pribui ta.
szas vos galėjo ant kojų susi — Da sakau ponui, jog uz
laikyti ir del to parode su ran jokius svietinius skarbus neka kede, praszydamas, idant jokius svietinius skarbus ne
pjausiu sveiko kimo.
sestu.
— Esmių ‘baisiai nuvargęs, — Gerai. Tai papraszysiu
tese pribuiszas, nuo keliu die pono mažo daigto. Asz pats ga
nu ne galiu miegot. Mano deszi- liu pjauti; po teisybei ne pa
neje rankoje kokia kvaraba sė ranku pjaut su kairia ranka,
di; ne žinau kas tai gali būtis, bet tas nieko ne kenkė. Tiktai
ar tai pradžia kokios voties ar tegul ponas po iszpjovimui,
ko kito. Isz pradžios da galėjau mano žaiduli apžiūri ir užrisza.
nukenst, dabartės vienok degi Pribuiszas nusiėmė surdota,
nimas didinasi kas diena. O atraitojo rankove nuo marszkikad ilgiau ne galėjau dalaikyt niu, pagriebė nuo stalo gulinti
pribuvau in czion, praszytie asztru peili ir akimerkoje per
pono, idant man taje vieta-išs pjovė kuna ant rankos.
Paszauke
pjautum, ba jeigu da viena die — Susilaikyk!
na turetau toki sopuli kenst, tai daktaras baimėje, idant ligdnis sau gyslos ne perpjautu.
pasiustau.
Daktaras manstino, jog gal Jeigu ponas nori pastatyti ant
apsieis be operacijos ir darodi- savo, tai geriau kad asz isžpjaueziau.
nejo visokias gyduoles.
— Ne, ne: Paszauke pribui Kada operacija, pasibaigė, li
szas, ne mostės, ne pleis'terei ne gonis atsiduso lengviau.
prigelbes, tai turi būtie isz- — Ar daugiau ne degina?
Paklausė daktaras.
pjauta!
Daktaras paprasze jo, idant -i- Ne, dabar viskas gerai.
jam parodytu ranka, o pribui Skaudėjimas suvis dingo. Tai
szas padavė jam ranka sukan skausmas nuo iszpjovimo skau
dės dantis isz skausmo.
damos vietos yra niekuom
— Mano kentėjimai yra taip priesz ana skaudejima. Kaip
navatni, jog ponas stębesiesi, kraujas nubėga, tai man labai
dadave, laike, kada daktaras smagu. Tegul bėga, tai del ma
atvyniot pradėjo ranka, tik tai nes geradejyste.
ponas isz to nesistebek!
Su dideliu džiaugsmu ant
Daktaras ji malszino. Kaipo veido žiurėjo kaip kraujas besenas praktikas buvo papratęs go ir ne norėjo pavelyt, idant
visokius sopulius apžiūrine t. daktaras užrisztu žaiduli. Vei
Vienok buvo jam didelis dy- das ateivio buvo linksmesnis,
vas, kada atriszo ranka. Jokio skaistumas kraujo pasirodė ir
ženklo ne buvo matyt, nesutini- nauja gyvata užstojo. Kada '
mo, sveika ranka kaip privalo ranka apriszo daktaras, ligonis
būtie. Paleido ja isz savo ran prakalbėjo:
kos.
— Tukstanczius kartu dekaPribuiszas kliktelejo
su voju ponui už iszgydima. Tasai
■skausmu, kuris su dideliu at užmokestis yra niekuom priesz
sargumu pakele sergante ran mano sopuli, koki turėjau; visa
ka, rodos parode davada, jog mano gyvasti busiu ponui detai ne yra szposas, bet tikra tei tingu.
sybe ir baisiai skauda.
Daktaras ne norėjo, ne klau
- —- Kur yra toji skaudama syt apie tai ir nenorėjo priimvieta? Paklausė daktaras.
tie tūkstanti guldenu; bet ir li
— Sziczion parode ateivis gonis ne norėjo paimt, paga
su pirsztu vieta ir sudrėbėjo vi linus tiko ant to, jog daktaras
sas-, kaip daktaras lengvai tuja tuosius pinigus atiduos ligonvieta dalypstejo. •
butei.
— Ar jauti mano dalypste- In tris sanvaites po tam velei
jima?
pribuvo tasai ligonis pas dak
Ateivis ne atsake, nes akys tarą. Velei turėjo ranka apvy
apsiaszaravo, taip jam skaude niota ir su didelei permainytu
veidu.
J°— Tai stebėtinas daigias,
Ne laukdamas paliepimo
asz czion suvis nieko skauda daktaro, sėdo ant kėdes ir atmo nematau.
kiszo skaudama ranka dakta
— Ir asz ne matau, nes tai ka rui.
jaucziu, tai taip skauda, jog — Kas stojosi Paszauke
gatavas esmių savo galva in daktaras nusigandęs.
siena suteszkint.
— Tas stojosi, jog ne gana
■Daktaras pažiurėjo ant jo gilei pjovėme, atsake graudžei
akyvai, ar ne nužvelgs ant jo dejuodamas ligonis, dabar lasumaiszyta protą? Pabūk czion biaus degina negu priesz tai.

MAHANOY CITY, NL

Negaliu ilgiau dalaikyt. Ne no- daeis lyg szūrdies arba-smegenų — Ka ji ten galėjo slėptis ? kos. Ponas žinai ant katros vie jei in akis. Tuojaus paskui sė
rojau daugiau poną trukdyt ir ir tuom budu pabaigsi! mano Tas man galvoje sėdėjo nuola tos. Patęminau taji lasza net do in karieta ir iszvažiavo, lalaukiau, jog gal užsidegimas varginga gyveniniu; bet tas nd tos. Tasis nekaltas Reidas tei ant rytojaus, kaip pridžiūvo. szas sudžiuvusio kraujo jau bu
’užstojo. Skausmas stovėjo ant singos akės, josios jauslus, jo Palaidojome ja, niekas neži vo senei numazgotas, jokio
vietos. Žiurekie ponas ant ma sios buezevimai, vis man iszsi- nojo kokia smerte numirė. Kas ženklo ant rankos ne buvo, o
dave neteiseis. Ar tazs viskas ant galo galėjo dasiprast, jog vienok taje vieta labai degino
nės, o suprasi ka keneziu.
asz ja nužudžiau.
ir kas clien labiau pradėjo de
Veidas ligonio buvo geltonas ne buvo tiktai .apmauda ?
Gyvenome du vienu, o ji nę. gint. . Laikais, užmiegu isz huDienoje varduvių grafienes,
kaip vaszkas, szaltas prakaitas
nuvažiavo in josios paloci, ke turėjo ne tėvu, ne jokiu gimi vargimo, nes skausmas: nenu
iszsimuszias ant kaktos.
niu: ant laidotuvių nieko nė- stojo. Nesiskundžiau niekam, ir
Daktaru atriszo ranka. Isz- lios mylios tolumo.
1 pjovimas pirmutinis buvo gru Kada karieta iszvažiavo per prasziau tai ir niekas ne pribu niekas man netikėtu. Ponas ži
žai užgijas ir nieko ne buvo vartus, mėginau visus raktus, vo. Kada sugryžau nuo kapi nai kiek keneziu ir kaip pono
i matyt.
kokie tiktai buvo, kad tiktai niu, ne turėjau mažiausio gai- operacijos man palengvino, bet
I — Tai tikras stebuklas! Pa- gautis in stalcziuka ir vienas lesczio. Gerai padariau, ba tai kada žaidulis nuo iszpjovimo
I szauke daktaras dyvydamasis, isz ju atidarė spynute. Rodėsi buvo verta. Dovanojau jei jo iszgijc, skausmas: velei sui tokio atsitikimo da ne girdė man, jog esmių paskutiniu sios neisztikyste del manes, ne gryžta. Mano pajiegos- iszsisejau!
niekszu, papildau dide niėka- norėjau užmirszt. Ne mansti- me. Už adynos numirsiu. Viena
— Yra stebuklas, tikras ste dejyste. Mano rankos drebėjo, nau suvis apie ja. Asz mansti- mintis mane ramina jog ji no
BALTRUVIENE
buklas, daktare. Ne kvoskie kaip pradėjau vartyt daigius nau jog nieks taip drasei ir be rint asz ja nekaltai nužudžiau,
priežasties, bet atliuosuok ma stalcziukije. Szirdis plake-kiiip ■gailestcs taip ne užmusze žmo tai žinau, jog man tajejbaisia
nežinyste dovanos.
ne nuo sopulio. Imkie ponas kūju, rodėsi man, jog kas tokis gų, kaip asz.
Vienam miestelyje,
peili ir pjauk gilei tai tik tada mane troszkina! Tame užezuo- Sugryžias radau pribuvuse Dėkui ponui už viską, ka del
Boba su savo vyru
man
pagelbės.
piau pluoszteli laiszku, aprisz grafiene, laukianczia mares, manes padarei. Tegul ponas
susipyko,
Daktaras matėsi priverstu ta su mezgiiieleis. Rodos kokis kuri pasivėlino ant laidotuvių. Dievas-užmoka.”
Iszbego kažin kur,
jo
praszymui ir tuom kartu gi žaibas bliksztelejo per mane.
Su dideliu pasikėlimu iszbe- In kėlės dienas, buvo patal
Vyra paliko,
liau
pjovė,
negu
pirmiau
ir
ve

Taip
!
Buvo
tai
meilingos
laisz

gus
prieszais mane užklupo jog pinta laikraszcziose, jog tur
Pinigus paėmė,
lei kraujas plauke o ant veido ka i. '
nedaviau žinios ir tiktai nuo tingas dvarponis S. nusįszove,
Nepaliko jam nei
galėjai
pažint
palengvinimą.
žmonių apie tai dasižinojo. Ant žmonis kalbėjo jog isz gailesBaisi valanda del manes.
cento,
Kada velei ranka likosi aprisz Kas buvo paraszyta! Po galo pradėjo mane ramintio, ties paczios, kiti, jog nuo neiszO kada ta bobele
ta, tarė nepažinstamas:
szimts velniu! Rasztas buvo norint asz neturėjo jokio smui gydomo žaidulio.
visus pinigus praleido,
— Dėkui ponui, ponas dak mano geriausio prieteliaus!
ko.
.
----- GALAS-----Vela pas savo vyra
tare.
Skausmas
velei
nustojo.
sugryžo.
O žodžiai, ju žodžiai! O kas Ant galo pasznabžda man pa
In
kėlės
dienas
žaidulis
velei
Žmones sako, kad ir
do meile! Kaip melde idant už sakė, jog yra priversta, man
Grasina Tautu
jos motina taip padare, užgis. Bet nesidyvyk ponas, laikytu slaptybėje! O visi tie apsakyti apie slaptinga’daigia,
kaip asz už keliu sanvaieziu laiszkai buvo raszytos jau po tikėdamasi jog niekam ne pa
Kur savo gera vyra
Sanjunga
velei pribusiu.
iszvare,
sakysiu,
kaipo
žmogui
didelei
mano apsipaeziavimo, ba buvo
Prie pabaigos menesio, lau ant kožnos padėta diena kada iszmintingam. Mat atidavė ji
Ir dukrele in motina
ke daktaras pilnas baimes, su- raszyta. To negaliu apraszyt, mano paezei pluoszteli laiszku,
insižurejo,
gryžimo navatno ligonio; bet kas su manim dėjosi. Kada per- kuriu bijojo pas save namieje
Mat, taip pat daryti
pradėjo. menesis praėjo o ir kelios san skaieziau, velei sudėjau kaip idant grafui in rankas ne invaites, o nepažinstamas ne pa buvo, ir velei uždariau stalcziu pultu ir reikalavo tuju. laiszku
*
*
*
sirodo. Tame laike viena .diena, ka.
atgal.
Musu mergeles ant
atėjo
laiszka
nuo
nepažinstanieko nežiūri,
Pati mano greieziau sugryžo . Drebulis mane pervere nuo
mo o buvo taip paraszyta:
Bile tik koki jauniki
negu tikėjausi. Stovėjau augsz- virszugalvio lyg pedu, nes sten
“Mylimas Daktare! Ne noriu
turi,
tai ant balkono. Greitai iszszo- giau susilaikyt ir klausiaus ko
ilgiau no pono, ne daktarinio ko isz karietos, atbėgo pas ma ki tai laiszkai ir kas jose para
Bet kokis?
mokslo paliktie nežinistoje
Mat, kito tauto,
ne pabueziavo mane su didele szyta.
apie mano kentejima; kuris
Bile vaikinas,
jausla ir rodėsi buvo labai lai — Mano pone; Atsake, pono
mahe netrukus in graba pagul
Ir tai giedos jokios
minga, jog buvo prie manės. pati ‘buvo puikaminti negu
dys, apsakysiu ponui trumpuo
neturi,
Asz nudavinej.au labai spakai- ponas. Kaip priėmė nuo manės
se žodžiuose pradžia mano so
Kad ir kas ant
nu. Suvalgėme drauge vakarie laiszkas ant laidojimo, ne
Rabinas Baruch S. Korff,
ju žiuri, puliu :
ne, o paskui nusidavem ant at norėjo žinotie kas tai do laiszpolitiszkos veiklos komiteto
Praeita sanvaite velei prisi silsi© in miegkambario. Ne už
Su automobiliais
kus, prižadėjo man ir tai jog
trankosi, artino trecziu kartu mano ken merkiau akiu. Po pusiaunakti! niekad ju neperžiurines ir tik del Palestinos sako kad jis
sudarys lakunu armija ir su
tėjimai, o asz jau ne noriu il
Po svetimas namus
kėliau ir nusidaviau in mieg rai žinau, jog ju ne skaitė. Tu
eroplanais skris staeziai in
giau su juom galetis. Raszytie
valkiojesi,
kambario paczios.
rėjo labai puike szirdi ir asz Palestina kur visi nusileis su
galiu tiktai tokiu budu, jog pa
Mat, Anglas ar kitokis,
0 kaip saldžiai miegojo gel- žinau, jog neapsigavau.
parasziutais, tais dideliais
dėjau ant tosios skaudamos
Bile didelis ponelis.
— Ant ko galiu tu laiszkus parasonais ir kariaus priesz
ton-plauke
ant
baltos
pagalves,
vietos deganezes pintis, Laike
*
*
*
pažint ? Paklausiau.
Arabus ir Anglus. Jis sako
kada
pintis dega, tai norint kū rodos aniuolas tarp baltu debe
Vai, Dievyti tu mano,
siu ! Teisybe in aniuola buvo — Yra invynioti in szitus jis taip padarys jeigu Suvie
nas spirgsta, bet man vis ne
Vėl isz Skrentu miestą
lanaszi, nes manstinau sau, jog megstinius ir rausva stuczkele nytu Tautu Sanjunga nenu
laiszka gavau, tiek skauda kiek žinomas del lilna piktybes! Buvau pasiren surisztos.
tars visiems Žydams laisvai
tavęs skausmas. Priesz meta
Bet jokio paraszo neradau,
giąs
užmuszt
ja.
Atidariau
stalcziuka
mano
keliauti in Szventa Žeme.
apsipaeziavau, isz meiles, su
Todėl in gurbą indejau,
Kaip
užmusziau,
tiek
to.
Ga
paczios
ir
pradėjau
jieszkot,
o
patogia, jauna mergina,’isz ge
Nes naudos isz laiszko
na jog numirė nesigindama, kada suradau, tariau:
neturėjau. ro namo ir jausies szirdies. Bu
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malszei,
kaip rodos užmigo.
-— Ar tosios?
----------------- iszo iszlins, Al
vo ji guvernantka name vienos
Laiszkas skamba
Nesiprieszino man niekados — Taip, taip. Matai ponas yva in virszu iszkils, Kaip už
grafienes, mano kaimininkos ir
apie motėrele,
laikyti sveikata ir apsaugoti
turėjo dideli prisiriszima prie ir dabar ne. Vienatinis laszas tasai mazgelis nejudintas.
Ir apie josios giminaiti
rraujo
užtiszko
man
ant
ranNe turėjau drąsos dirstelėt szeimynele nuo lygu,Verta Nesuraszyta, josios, norint 18 metu vyresne
užmirszt, Kaip dagyvent 100
grafienes. Szeszi menesi praėjo
Kokius ji “triks’us”
metu, Pamokinimai, Apie boba
varinėja, dideliam smagume ir linksmu
Medžiotoja
Ir
Raganosis
ka
negalėjo savo liežuvio «Ume, kada iszvažinejau su reika
In visur nosi inkiszineje.
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
lais in Peszta, mano jauna paGaila, kad tai nežinomas
tuoklis Jurgis, Kaip pažint atrasze, cziule nerimaudama iszeitinejo
i
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
prieszais pasitikt net myle tolu
Na ir gana karsžtai
Geros rodos, Gailinga ypata,
rasze, mo, kada pasivėlindavau, tai
Galybe Meiles, Juokai, Ragannegalėjo suvis miegotie. Josios
Kad apie viską patalpyti,
: iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
meile prie manes buvo taip di
Ir mano daina suraszyti.
ba kaip ir visos Bobos. 15f.
dele, jog iszsižadejo szokiu, o
Reikėjo szirdeles ant
Saule Pub. Co., Mahanoy City,
laiszko pasiraszyti, - tai del to, idant jokis svetimas
nedasilypstetu josios, o kas in
Ir nieko nebijoti,
SKAITYKIT
ja
meilus žodžius kalbėjo, tai
Jdigu kas kokia žinute
nori daneszti, laike už didžiause negražumu.
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Žodžiu sakant, turėjau nekalDel manes paduoti.
cziause mergina už paezia, ku
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Da randasi tokiu miestu ir ri tiktai del manes gyveno ir
kvėpavo.
miesteliu,
Penkios Istorijos apie Burike
Ne
žinau,
kokis
velnias
man
Kur tarp žmonių nėra
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
viena diena paszuabždejo ? Ar
sutaiku,
Kas Alan Nakci Acitiko (Dzūko
Kai josios metu mergai žmonių, Rytinėje Afrikos pasaka); Užliekos isz Senovės
Tai yra, tarp musu žmonių, tai viskas tas ne nuduota? Mat
pusėj e su savo tėvais, Mr. ir Padavimu; Peary ant Žemgalio
Kurie neapsieina be vaidu. vyrai yra visados pasiuteleis, tes da kūdikius daboja savo
ba
jieszko
kentejimu
didžiau

motinoms,
szita
keturiolikos
Mrs.
Berry Boswell Brooks, (Atminimas isz keliones in Le
Viens, kitas prasivardžioja,
sioje laimėje.
metu mergaite, Virginia ji nuszove szita raganosi, ri- dinius Krasztus). 96 pus. . .250
Pas skvaijera vaidžioja,
Mano pati turėjo staleli de Walton Brooks, isz Memp nocera. Ji taipgi jau nuszove
Visokioms pravardems
Trys Istorijos apie Irlahda
dramblį, sloniu, kuris svėrė arba Nekaltybe suspausta; Ro
vadinasi, moteriniu darbu, su stalcziuku, his, Tenn., jau medžioja su
medžiotojais
net szeszis tonus. Tai buvo bertas Velnias; Medejus; Kaip
kuri nuolatos užrakinėjo. Asz drąsiausiais
Ir in akis kabinasi,
didžiausias nuszautas slo7 Kuzma Skripkorius'’,liko Turtai tankei teminau. Kožna kar Afrikoje.
Jau laikas sutaikoti,
Kai Virginia buvo in Ke nius tose vietose nuo kgro ting Ponu. 78 pnslapiuy .. 200
ta užrakinėjo ir rakteli slėpda
Ir visiems apsimalszyti!
pradžios.
nya viestelyje tarp safari
vo prie saves.
SAULE PUB. CO. Mahanojr City, Pa.
!
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ŽiniosVietines

Paliko trys seserys: ponios,
Agnieszka Sakalauskiene, New
York; Margareta Kourgiene,
mieste ir Veronika Monaghan,
New York. Laidotuves atsibu
vo Panedelyje isz Graboriaus
W. II. Waters koplyczios 200
N. Jardin Uly., su apiegomis;
Szv. Jurgio bažnyczioje 9-ta
valanda ryte ir palaidotas in
parapijos kapines.
— Veronika Kuzmitsky isz
Zion Grove, turėjo operacija
Locust Mt. ligonbute.

Natūralizacijos
PRANESZIMAS TĖ
Smulkmenos VAMS APIE KŪDI
NEW YORK. — Kiek atei KIŠKA PARALIŽIU

Saule Norėjo Supleszti

| duoda Vincui/ Bet Vincui ma

ža to. Negaudamas pinigu isz
tėvu, eme jis uždarbiauti. Kai
VASAROS ne ženklo. Nutir- eme ]yti. Gal kur burtininkas m^no :buvo suauSes . 8'ražu8
— Utarninke pripuola SS.
po ji ar nužvangėjo in kita pasikorė. Szlapau, perszlapau' m^sz^as- Vincas eme ji retinviu dabar gyvena Suv. Valsti
Kornelio ir Cypro.
kraszta, neaiszku.
visai. — Sakau: Užeisiu pas ti. Kirto ir malūne pardavinė
■-’-r. Subatoj, Szv,, Juozapo
jose, ir kiek isz j u da taps Ame NEW YORK. — Kada viejo. Užsidirbės pinigu Vincas
szos mokyklos užsidarė praeita: Visur rudeniszka nuotaika, jus, gal nustos.
rikos piliecziai?
bažnyczioje, 9-ta valanda ryte,
Mes
taip
pat
tauSerdav0 < RS^yauda^
Po žeme draikosi sidabro vora
'United States Immigration Birželio (June) menesi, tau
Kunigas K. Rakauskai suriszo1
tinkliai, o dangus, kaip purvais kiam, kada nustos lyje. Mat, Dienomis visuomet miegodavo
and Naturalization Service tos 30,000,000 pradines ir
mazgu moterystes panele. Ago naktimis iszeidavo. Kur eida
apdraipstytas. Dirvos dryso sunns in stoti reikia vežti.
jieszkojo atsakymus in tuos auksztesnio mokslo mokyklų
pieszka, duktė pons. Pranu
nugeltusiomis rugienomis. Ru — Tai kurgi jusu sūnūs va vo, niekas nežinojo. Tėvams
klausimus ir duoda nauda savo vaikai gavo lapelius inteikti
•Trąskausku nuo 522 W. Centre
taip pat nesakydavo.
gienų stiebai stiepiasi in virszu žiuoja ?
savo
tėvams.
Lapelis
užvardin

leidinyje
Monthly
Review.
iĮJly., su William sūnūs, pons.
ir spiriasi sunkiu kojų laužomi — Ogi leisim in mokslus. Priesz SzVento Petro atlai
Kadangi nuo 1940 m. nein- tas “A Message to Parents
Leo Kinsingeru, nuo 1035 E.
ir prie žemes lenkiami.
Vaikas gabus. Mokytis nori. t dus Vincais taip pat nakezia
About
Infantile
Paralysis.
”
Malianoy Avė. Po suriszimui Girardville, Pa. — Žinios vyko suskaitymas ateiviu szioVejas szvilpauja po nugany Tegul mokinasi. Gal kuomet kažkur buvo. Parėjo namo jau
jaunavedžiu Kun. Rakauskas pranesze kad buvusis gyvento je szalyje, Immigration ant Na Iszleido National Foundation tas pievas ir arimus. Jis dabjy;
iszauszus, piemenys karves va
ir mes jo mokslu pasinaudosi
For
Infantile
Paralysis
iszdaliatlaike Szv. Miszias. Laike Szv. jas szio miesto veteranas Ber turalization Service vartos tas
gamtos vieszpats, o jo draugai me.
Da dabar gyvename ne re in ganyklas. Parėjo ir atsi
Miszias ponia Bertha Vankavi- nardas Bilskis 30 metu amžiaus skaitlynes. 1940 m. cenzas pa nimui mokyklose Suv. Valsti — palikumas ir liūdesys.
gulė kietyje. Atsigulė, bet už
blogai. Dideliu nuostoliu ne
jose.
Tikslas
buvo
pasakyti
tė

cziene pagiedojo: “Avė Ma kuris tarnavo del Dedes Samos rode, kad yra suvirsz 5,000,000
migti negalėjo. Gal nakezia
vams ka daryti jeigu ligos epi Medžiu lapai iszmargyti in- turėsime. Karves jau paganys
ateiviu
Suv.
Valstijose
ir
jos
ria,” “Veni Creator” ir “Pa- Laivyno (Navy) numirė parei
iszsimiegojo? Ne! Priežastys
demija pasirodytu ju tarpe. vairomis spalvomis plaszta, ir Jonukas.
buvo kitos.
nis Angelicus,” o vienuole Se ta Panedelyje, Rugsėjo (Sept.) pozesijose, apie 4,890,000 kon
Patyrimas parodo, kad epide virpa tarp szaku, atsidusta — Tai gal in Vilnių veszt.
tinentinėse
Suv.
Valstijose.
Jie
Negalėdamas užmigti, moti
suo M. Augustine vargoninke 8-ta diena, Fort Miley Vetera
mijos invyksta invairiose sza- silpnai ir trukus paskutinei Ten rodos ir jusu'kaimyno An nos raginimais, Vincas susiasistavo. Svotai buvo sesuo nu ligonbutoje, San Francisco, perstato 67 szalis, bet j u didžiu
lies dalyse tarpe pavasario ir gyvenimą gyslelei, krinta isz tano sūnūs tebesimoko. Jis jau
ruosze ir iszejo bažnyczion.
jaunavedžio panele Dorota Calif. Velionis sirgo nuo Sau ma (apie 71%) atvyko isz ke
turbut tuojau baigs?
rudenio kas met. (Sveikatos lėto žemyn.
liu
szaliu
kaip
isz
British
Em

Motina džiaugėsi, kad sunūs
Kinsinger su nuotakos brolio sio menesio. Gimęs czionais
— Taip.
Antano sūnūs
Departamentas
skaito
20
ser

Uosio
lapai,
kovodami
su
jos paklausė ir mane, gal jau
.Vincas Traskauskas. Svodbi- mieste. Jo tėvas Juozapas Bils pire, Italijos, Vokietijos (ir
ganeziu tarpe 100,000 gyvento žiauriu rudeniu, krauju pasriu- Petras, Vilniuje; Jau treczioj atsivertė.
Austrijos)
Lenkijos,
Meksikos
nis pulkas nusidavė pas nuota kis mirė pareita meta. Paliko
ju epidemija).
vo, o beržai auksu pasipuosze. kliasoje. Bet kokia isz Lietu- O gal ir atsivertė?! Nežinau.
kos tėvus 522 W. Centre Uly., savo paczia Katarina (Dolan ir Sovietu Sanjungos.
viszko mokslo nauda ? Mes sa
Tie ateiviai labai ilgai gyve Czia paduodama praneszimo Tik puszys žaliuoja ir linksmai
Tik vienas Dievas apie tai vis
ant skaniu pietų ir pasilinksmi isz miesto), sunu Natonas ir
ūžia, juokiasi isz kitu medžiu. vo Vincuką leisime in valdisz- ką žino.
nimo, kurioje dalyvavo gimi dukrele Bernadette; motina no Suv. Valstijose. Beveik pu sutrauka tiems tėvams, kurie
Paukszcziai, pasijutę besiar- ka. Tegul važiuoja Gardina ir ,i Szvento Petro atlaidai Drus
nes ir pažins tarnu. Jaunave Ona Bilskiene, broli Juozapa; se atvyko priesz 1915 m., apie neskaito lapelius.
tinanezia žiema, būriais trau mokysis kita kalba. Kaip An kininkuose yra didele szvente.
džiai iszkeliavo ant saldžiosios trys seserys; ponios, J. Thomas ketvirta dalis tarpe 1920-1930, Yra per daug baimes apie
kia in szituos krasztus. Szal- tanas pats neturi ko valgyti, Maža bažnytėlė kasmet būna
keliones in New Yorka. Jauna T. Mahoney ir J. Mikrutiene asztunta dalis nuo 1930 m. Szie szia liga.
tai ir sunii leidžia ten, kur pi
cziu bijo.
kimszte prikimszta. Szimet-gi
užkrėsti
vedžiai apsigyvens pas nuota visi isz San Francisco, Calif. ateiviai, gyventojai buvo daug Nedaug
O serganeziu
o
giau. Bile tik namie nebutu.O
Pageltusios
rugienos
da
tebus da daugiau.
kos tėvus, 522 W. Centre Uly. Kūnas likos parvestas in Gi senesni negu vietiniai. Daugu ligos pavydala kuri suparalikad su Lietuviszku mokslu ne
bestypso.
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knibždėte
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u
gyveno
prie
Atlantiko
ir
— Kodėl ?
zuoja.
r >— Szia sanvaite pripuola rardville, ir bus palaidotas per
toli nueisi, tai buk tai nesuda
žmonėmis
ir
gyvuliais.
Pie

Pacifiko krantu, vid-vakaruo- Daug serganeziu pasveiksta
O-gi szimet Malūnininko An
Czvertis meto, su pasninku: Se- Graboriu A. J. Vilinska.
menys gano arklius, karves, a- pranta.
se
ir
Texas.
tano
sūnūs inszventintas kuni
redoj, Petnyczia ir Subatoj.
ir su gera priežiūra daugumas
Kalba nutraukė Vincukas.
vis
ir
kiaules,
o
moterys
su
vy

gu, ir laikys -pirmas Szventas
Frackville, Pa. — Ponia Bea Biuras rokuoja, kad Birželio pasveiksta be suparalizavimo.
— Seredoj Szv. Pranciszko
Jis atėjo isz klėties, Buvo jau
rais
knisasi
po
žeme,
bulves
ka(June)
30
d.
1946
m.,
buvo
3,trice Neveraitiene isz miesto,
Žaiz., taipgi ir pasninkas.
Kudikiszka paraliziu vadina1
. .
.
. viską susitvarkęs. Visi namisz- Miszias.
sa.
Visi
skuba,
nes
artinasi
Keliai in Druskininkus nuo
i — Laikas bus permainytas turėjo operacija Good Samari 054,000 ateiviu Suv. Valstijose, “Polio.”
kiai apspito ji.
žiema.
Tik
Malūnininko
Juozo
arba 1,836,000 mažiau negu Ligos apsireiszkimai yra,
Nedelioj, Rugsėjo (Sept.) 28-ta tan ligonbute Pottsville.
Ubage eme poterius kalbėti. pat ryto dulkote dulkėjo. Žmo
’ szeimynos su samdiniais szian1940
m.
cenzas
rodo.
.diena, galėsime savo laikro
galvos skaudėjimas, vėmimas,
Ar ilgai kalbėjo, nieks nežino. nes, vieni važiuoti, kiti pešti
Wilkes-Barre, Pa. — Senas
’
diena
laulftiose
nesimato,
nors
Rokuojama kad isz cenzos
džius atsukti viena valanda at
Bet kaip baigė, apsiaszarojuso skubėjo in bažnyczia. Jiem
gyventojas Jonas J. Lukasevi- 4,890,000 ateiviu, kurie užsire sloga, muskuliu skaudėjimas ir bulviu turi da daug kasti.
gal ir gryžti prie paprasto lai czius nuo 843 S. Franklin Uly.,
karsztis. Kudikiszkas paraliszeimininke atnesze sūrio ir ne tiek rūpėjo atlaidai, kiek
Vejas,
szuns
nasrais
staug

gistravo
Suv.
Valstijose
1940
ko (Eastern Standard Time). numirė Utarninko ryta, kuris
žius prasideda kaip daugelis
deszros. Ubage pūrvynom ran naujas kunigas. Juk kas galė
damas,
skaudžiai
gnaibo
bem.,
apie
350,000
mirė,
reiszkia
jo tikėti, kad Malūnininko An
— Ketverge Szv. Juozapo
sirgo per daugelis metu. Paliko kad tik 4,540,000 originales paprastu kudikiszku ligų. Vi triusianeziu žmonių veidus ir kom paėmė.
su pirma, paszaukite gydytoja.
Karp.
— Papraszyk Dievo palai tano, vargingo ūkininko sūnūs
viena dukteri, penkis sūnūs, grupes gyvi.
'
rankas. Pagaliau atūžia pri
bus kunigas! Visi mane, kad
Jeigu in laika ir greitai ligonis
— Mark Janov ir Sydney asztuonis anukus ir anūkes ir
mos Vincukui.
tvinkę debesys. Ima lyti. Ir ly
Naturalizavimas
ateiviu
ka

gydomas nepadaro luosza.
. Shanfield
savininkai City du pr-anukus. Laidotuves in vy
Bobute vėl eme poteriauti. tik Malūnininko Juozas turtin
ja labai smarkiai.
ro
metu
sumažino
ateiviu
skaiShirt Co., marszkiniu fabriko ko Petnyczioj, su apiegomis
Neikite kur daug žmoniųi
Nuolat kartojo Vincuko varda. gas ūkininkas gali savo sunu
Piemenys, pliaukszedami bo Pasirodė samdininkas.
iszmokyti. O dabar visi atvirkant Laurel Uly., pirko lota že Szv. Nikalojo bažnyczioje 9-ta cziu. Nuo 1940 m., iki Birželio yra. Iszvengite naujus budus.
tagais,
varo
bandas
gyvuliu
szcziai. Malūnininko Juozo
June
30
d.,
1946
m.,
.
1,570,000
mės, kur randasi prie ju fabri valanda ryte ir palaidotas in
Vengite nuovari ir suszalima.
— Jei veszine, tai jau lai
ateiviu tapo naturalizuoti, (ku
suuns, besimokydamas sunai
namo. Žmones taip pat skuba
ką nuo C. D. Kaier Co.
parapijos kapines Shavertown. ri aplaike Amerikos pilietybe). Buk tikras kad vanduo svarus in namus. Ir taip gyvuliu ko kas. Tik dvi valandas pasiliko, kino visa ūki ir pagaliau par
o asztuoni kilometrai.
jeigu eina maudytis. Tankiai
. —- Ženybu laisnus iszsieme — Kazimieras MagdelinsNumuszant ta suma nuo 4,540,- plaukite rankas, ypaez prie jos susimaiszo su žmonių kojo Motinos szirdi, kaip replėmis važiavo namo. O Malūnininko
panele Lilliana Setevicziute kas, nuo 23 Sylvania Uly., nu
000 lieka 2,970,000.
mis. Visos skuba namo nuobo eme gnaibyti. Jau tuoj turi Antano sūnūs kunigas!
valgio.
nuo 402 W. Malianoy Avė., mirė Rugsėjo 8-ta diena, 6:50
Apie 52,000 gyventoju, atei
džiai purvyne pliaukszedamos. skirtis su mylimiausiu sunum! Pagaliau vienuolikta valan
mieste, ir Jurgis Abraczinskas valanda vakare, po ilgai ligai.
Apsaugokite
maista
nuo mu
viu apleido Suv. Valstijas tar
L — Szliap.. tep . ,szt....
Ubage baigė poterius kalbė da. Pamaldos prasideda. Žmo
isz Shenandoah.
Velionis prigulėjo prie Szven- pe 1940 m., ir Birželio 30 d., šiu ir vabalėliu. Pasitark su
O lietus lyja, purszkia žmo ti. Dėkoja už deszra ir sūri. nes spaudžiasi bažnyczion. Bet
— Juozapas Kruskis, 70 cziausios Trejybes parapijos. 1946 m., apsigyventi kitose sza- szeimyniu gydytoju priesz duo
ir ten, kaip skruzdėlyne. Vie*
nėms in veidus. Ne tik szalta, Ruosziasi eiti.
metu amžiaus, isz Mt. Carmel Paliko dideliame nubudime sa lyse. Dabar lieka tik 2,800,000. dant iszimti vaikucziu adenoibet ir drėgna.
— Tai kur tu, bobut, dabar tos nėra. Žmones suplaukė isz
pasimirė Ashland ligonbute. vo paczia Ona, dukteri W. Mar Per penkių ir puses metu lai dus ir tonsilius.
Toli giriose vilkai grau tokioj darganoj eisi?! Gulėk kaimu ir kaimeliu, spaudžiasi,
shall, Philadelphia; tris sūnūs: ka, 254,000 immigrantu atva Lapelis pataria tėvams kur
, Shenandoah, Pa. — Senas
džiai staugia, o prie kelio pem pas mus. Vincukas iszvažiuo- mindo, vieni kitiems kojas. Ku
Juozapa namie, AG to ir Vlada žiavo in Suv. Valstijas. Pri- kreiptis, ligos atsitikime. Nu
nigo nori pažiūrėti.
angliakasis Augustas Frenzel,
ja, lova bus.
mieste. Laidotuves invyko skaitant tuos prie 2,800,000, isz eikite in areziausia skyrių Na pes rykauja.
gyventojas nuo Main Ulyczios
Bažnyczioj netilpo. Buvo
Rugsėjo 11-ta diena su Szv. Mi- viso ateiviu szio j e szalyje yra tional Foundation for Infan Rudens prieglaudoje puszy- — Dėkui, dėkui, szeiminin
William Penn numirė Seredoj
pilnas
ir szventorius. Tai retas
sziomis Szvencz. Trejybes baž 3,054,000 Birželio 30 d., 1946m. tile Paralysis. Gaukite adresu nas, kaip pulkas kareiviu žalia ke. Kad jums Vieszpats svei
apie 6:20 valanda vakare, na
atsitikimas!
nyczioje 9-ta valanda ryte ir Kiek isz tu 3,000,000 ateivu isz telefono knygos arba isz uniforma. Už puszyno keletas kata duotu. Bet tokioj vėtroj
mie. Velionis gimė Lietuvoj ir
namu. Visi gražus. Lietaus isz- nevertėtų važiuoti: Tai blogas Žydai stebėjosi ir negalėjo
vietinio sveikatos skyriaus.
palaidotas in parapijos kapinė taps piliecziai?
atvyko in czionais 1903 metuo
ženklas.
suprasti, kodėl žmones szianse Bear Creek.
Kada liga užpuola nesirū mazgoti. Bet gražiausias Malū
Raszytoju
straipsnio
tiki,
se. Prigulėjo prie Szv. Jono Ludien
ne eina pas juos. Net ir
nininko
Juozo
namas.
Didelis,
— Ka tu czia bobut, su bur
kad nuotakos kareiviu bus pir pinkite apie kur gausite pinigu
teronu parapijos Shenadoryje.
Vincas nuėjo in bažnyczia.
Luzerne, Pa. — Gerai žino
užmokėti už gydymą. Net ir iszbaltintas isz abieju pusiu — tais.
Paliko paczia Millie (Sears) ■ 6 mas gyventojas Petras Stra mos tapti pilietes. Jos isztekeje
isz
oro
ir
vidaus.
Neveltui
ja

Vincukasgi važiavo Gradi- Miszios baigėsi. Bažnyczia
turtingos szeimynos negali pil
po-dukterys: A. Beoris, Wm. vinskas, nuo 55 Ryman Uly., už piliecziu ir gyvenimos reika
me
vieszi
svecziai
net
tolimuju
nan. Sake busiąs septintoj kla atgiedojo “Szventas Dieve,”
nai užmokėti už gydymą. Na
Penn; J. Gilford, Seymour, numirė Rugsėjo 8-ta diena ry lavimas sumažintas j u atsitiki
ir sakykloje pasirodė laibas,
tional Foundation for Infantile miestu, Varszavos, Vilniaus, sėj.
Conn., AV. Taggart, mieste; J. te. Velionis paliko paczia Suza- me.
Gardino
ir
kitu.
Po pavasario iszpietu atėjo augsztas, geltonais garbiniuo
Atvykę tremtiniai, atsimin Paralysis padės.
O’Halloran ir D. Setaro, New na, tris sūnūs; Alberta, Bena,
Sziandien Malūnininko Juo vasara. Melsva pavasario die tais plaukais kunigas. Tai bu
.York; L. Supiene, Wm. Penn; Antana ir Juozapa; trys dukte dami visokius baisumus Euro Rinktos metines aukos in zo troboje tvarka ne kažkokia.
na dangų pakeitė tamsus vasa vo Malūnininko Antano sūnūs.
ir po-sunu Fred Sears, Wm. rys: Albina, Florence namie ir poje nori pagreitinti savo pilie “March of Dimes” paskirtos Viskas iszmetyta, kaip per kra
ros dangus. Visa gamta suža Visu akys sužiūrėjo in sa
Penn; taipgi szeszis anukus. ponia Marijona Sternickiene tybe. Bet lig sziol ju labai ma sziam tikslui.
Kunigas perskaitės
ta ar revoliucija. O namisz- liavo. Derejo vasarojai ir kykla.
Laidojo Subatoj su apiegomis isz New Jersey. Laidojo Rugsė žai atvažiavo.
kiai nesistenge ir tvarkyti. Vi žiemkeneziai. Visi džiaugėsi Szventa Evangelija, eme ramiu
Aukszta mirties rata suma
Szv. Jono Luteronu bažnyczio- jo 11-ta diena ryte su apiegomis
MOKSLAS
si susimaustė. Bet labiausiai— geru derliumi. Bet ypatingai balsu kalbėti. Kalbėjo jisai afįe 2 valanda popiet, kūnas likos Szv. Onos bažnyczioje 9 vai. ry žins ant toliaus ateiviu skaimotina. Jos veidas krauju ver džiaugėsi geru derliumi Malū pie Szventa Petrą, dangaus ka
palaidotas in Odd Fellows te ir palaidotas in Szv. Marijos cziu.
Jeigu kas perženge Dievo da, o akys labiau indube negu nininko Juozas. Kas szventa- ralyste ii’ pagaliau apie žemiszO su karo pabaiga, senesni
.(Masonu) kapines.
kapines Pringle.
tiesas, tas nebus geras del žmo visuomet. Ji verkia. O vejas dienis jis belankydamas savo ka gyvenimą.
gyventojai virsz 60-70 metu ne
i" r-4 Subatoj apie 7:45 valan
nijos.
Bažnyczioje pasigirdo ūže
savo szlapiais pirsztais barbi laukus galvoja.
norės tapti piliecziais.
da ryte, laike darbo Knicker Pottsville, Pa. —■ Howard
sys. Visi verke. Verke ponai,
na in langus.
— Szimet gal jau vėl sziek
* '■ •
•'
bocker kasyklose,. Juozapas Beury, 48 metu amžiaus žmo Isz visu tautu Meksikiecziai i
Bet kas tai ir duris kažkas iek prasigyvensiu. Derlius ge verke valstiecziai, verke Ma
Andreauskas, 59 metu iimber- gus ir tėvas szesziu vaiku buvo ne greitai naturalizuojasi. Ju L. TRASKAUSKAS klabena ? F
lūnininkas Juozas su paczia,
ras, o iszlaidu bus mažiau. Vin
jnonas, nuo 212 E. Oak Uly., li surastas miszke ant Mount daug yra prie musu pietinio ruverke
taip pat ir Vincas! Kuni— Kas czia? Tarė samdi cas nors nieko nepadeda, bet
LIETUVISZKAS
kos sužeistas kaire ranka, gal Pleasant, su kulka galvoje ir bežiaus. Jie turi žemiausia na
ninkas, atsidaręs duris. Duryse mažiau ir reikalauja. Mat, jau gas-gi kalbėjo, kad reikia my— C.
GRABORIUS
va, peti ir tęsia koja. Gydosi revolveriu rankose. Jis 'buvo tūralizacijos rata.
pasirodė szlapia ir purvyną nesimoko; parvažiavo namo. .leti Dieva, žmones ir savo teLaidoja
Kunus
Numirėliu.
Locust Mt. ligonbute.
vus.
apie du szimtu mastu nuo savo
ubage.
Vinco geras derlius nedžiu
Pasamdo
Automobilius
Del
namu.
Policija
sako
kad
jis
sa

. — Buvusis gyventojas Juo
Szitie paskutinieji iszvadžio
“Talmudo Paslaptys” Laidotuvių, Kriksztiniu,
— Garbe Jėzui Kristui.
gino. Jam svarbu buvo tik gar
zapas (Kusikeviczia) Stakna- ve nusižudė. Jis buvo kelios
jima
da labiau sužeidė Malū
— Per amžius....
džiai pavalgyti ir iszsigerti.
Vestuvių
Ir
Kitokiams
Apie
Žydu
Tikybos
Prisaky
viczia numirė Petnyczios vaka- dienos atgal paszauktas in teis
— Sulyjo, bobut, prakal Bulves ir kasdieninis szeimy nininko Juozo szeimynos szir::
Reikalams
::
ra apie 11-ta valanda, Genera- mą, už tai, kad jis savo szeimy- mus. Labai užimanti Apysaka
dis. Juk jie sulaužė Dievo inbėjo szeimininkas.
nos valgis Vinco nepatenkinda::
Tiktai
150
::
535 WEST CENTRE STREET
liszkam ligonbute Readinge. na neužlaiko. Spėjama kad jis
sakymus! Dievas juos baudžia.
— Taipgi, Buvo graži die- vo. Motina, nutraukdama nuo
Telefonas Nr. 78
Saule
Publishing
Co.,
ar
ant
kerszto
ar
isz
bevilties
ir
Apie keletą metu adgal velio
MAHANOY CITY, PENNA.
—BES DAUGIAU—
■
na — iszejau. O dabar, kad savo burnos geresni kąsni atiMahanoy City, Pa.
nis persikėle in Reading, Pa. piktumo pats save nusiszove.

