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Isz Amerikos
RUSIJA PANAIKINA
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Mokintas
Beisbolininkas

POLITIKIERIAI
KARDINOLAS
BIJOSI KOMUNISTU
REIKALAUJA

Ir Ju Draugu

Kad Du Paveikslai
Butu Paszalinti

Visi Tardymai
Hollywood
Mieste Nutraukti

WASHINGTON. D. C. —
-------Kongreso
paskirta komisija
WASHINGTON, D. C. —
PHILADELPHIA, PA. —
buvo pradėjus tirti ir vieszai
’Amerikos valdžia jau ima vis
paskelbti kiek Komunistu ran Philadelphijos Arkidecezijos;
drąsiau atsikirsti Rusijai ir
dasi Hollywood mieste ir kurie Kardinolas Dougherty grasina}
vieszai sakyti kad visi jau se
raszytojai ir loszikai remia ar kad jis visiems Katalikams;
niai žinojo. Naujas Amerikos
nors pritaria Komunistams. apylinkėje griežtai uždraus eiti'
Užsienio nusistatymas stacziai
Per kelias sanvaites jie daug in “Moving Pikczierius,“ krukaltina Rusija už visus nepasi
nuveikė, parode ir • paskelbė tamuosius paveikslus, jeigu
sekimus sudaryti tvarka, ir sa
daug neva-garbingu vardu tarp kompanijos kurios tuos pa
ko kad Tautu Sanjungos ran
losziku ir raszytoju kurie ben veikslus iszleidžia neatszauks
kos yra surisztos, už tai kad
ir neiszmes du tokiu paveiksliu
drauja su Komunistais.
Rusija tenai viską ardo ir sten
Laikraszcziai daug rasze kurie yra dorovei pavojingi.
Szis jaunas vyrukas jau
giasi visiems kelia pastoti.
“Amerika“ szitas pareiszki- antra meta eina in New York apie tuos Komunistus ir Kon Tie paveikslai yra “Forever
Amber” ir “The Outlaw.”
mas sako “visomis galiomis Universitetą. Amerikiecziai gresas patraukė kelis in teis
stengiasi su visomis tautomis sportininkai ji pažinsta ge mą.
Kardinolas Dougherty, savo
susitarti ir susitaikinti ir grei rai, nes jis ne kas kitas, kaip
Bet, tik sykiu visi tie tardy laiszkuose, kuriu du jis pasiun
tai savo kareivius parsitraukti Ralph Branca, kuris beisbole mai pakriko, viskas buvo už tė, stacziai ir griežtai toms
isz Vokietijos, Austrijos, Ko losze su Brooklyn i“Dod baigta be jokio pasiaiszkinimo. kompanijoms pasakė kad jeigu
rėjos ir Japonijos, kad visi gers“ rateliu sziais metais. Loszikai ir raszytojai kurie bu tie paveikslai bus rodomi Phikrasztai galėtu greicziau pra Matyti kad szis vyrukas yra vo intarti, szpyga parode Kon ladelphijoje ar apylinkėje, tai
nusilenks ar visai nepaisins.
dėti savo atsakymo darba be ne tik geras beisbolininkas, gresui, ir visi Kongresmonai jis visiems savo Katalikams
Bet nežiūrint kaip ežia, vis
jokio suvaržymo isz svetimu bet tuo paežiu sykiu ir nutilo.
uždraus visai lankytis in tas
darbsztus studentas.
tautu.
Republikonai su Demokra vietas, nežiūrint koks paveiks kas iszeis; galima jau stacziai
sakyti kad retas kuris paveiks
“Sovietu Rusija sutiko su
tais iszsigando ir viską pame- las bus rodomas.“
Amerika, kad abieju armijos dabar darosi ir kas bus ateity te, nes jie bijosi kad tie Komu
Szitie du paveikslai labai las yra sziandien vertas eiti pa
iszsikraustys isz visu užimtu je, ji iszpranaszavo butus ir ne nistai ir Komunistu draugai
pagarsėjo po visa Amerika matyti. Dauguma j u yra toki
krasztu ir nesikisz in j u vidaus būtus dalykus.
jiems neatkerszintu.
kaip tik už tai kad tiek daug prasti, ar taip teisybe iszkreireikalus, bet padės tiems kraszPaskui ji insteige da kita Jeigu mes jau priėjome prie žmonių tiek girdi apie draus pia, kad žmogus arba eikvoji
tams in taikinga ir paprasta bažnyczia pavadinta “Pirmojoj to kad ir musu Kongresmonai
mes ir apie tu paveikslu ‘doro- savo pinigus ir laika už dyka,
gyvenimą.
ir valdininkai bijosi Komunis viszka nusmukima.
Apasztalo Bažnyczia. ’ ’
arba eini ten kur tave tik suve
“Rusija savo to pasižadėji Kai Amerikos Slapta FBI tu, tai mums ne tik baisiai sar
mo neiszpilde ir neketina isz- policija susidomėjo tomis baž- mata, bet gyvas pavojus isz to Geri žmones nelauks pakol džioja ir neteisybe tau pirsza.
uždraus, bet jiems gana kad Žmogus kuris visai neužsideda
pildyti. Rusijos didžiausias rū nycziomis buvo dažinota kad kiu Komunistu.
pestis dabar yra, isznaudoti kuniguže Duncan turėjo ban- Jeigu kokia viena partija ar kas pataria kad toks ar toks su tokiais niekniekais ir sau ge
tuos užkariautus krasztus ir koje $105,953.02, o jos bažny- koks luomas ar keliolika žmo paveikslas nėra tinkamas, ir ra knyga pasiskaito, ar gera
viską iszvokti ir in Rusija isz- czios turėjo tik $11,871.28. FBI nių gali net ir musu Kongresą jie ne eis; bet kiti kaip tik to
gabenti. Rusija dabar stengia policijos žmones per daug ne grasinti, tai jau laikas ar ta kio uždraudimo ir laukia, ir laikraszti užsiraszo, turi daug
si taip nukaumoti ir nuvarginti paisė apie jos bažnyczias ar musu valdžia permainyti a.r tada bėga pažiūrėti, kas jiems daugiau proto ir yra szimta sy
kiu protingesnis.
Vokietija, kad Vokietijos žmo apie jos pranaszystes, bet kas visiszkai pasiduoti ir prisipa uždrausta.
nes taip inpyktu ant esamosios jiems parūpėjo tai kad ponia, žinti kad Komunistai mus už
Tu kompanijų vadai ar virsavo valdžios, kad kai kita val kuniguže Duncan visai taksu nosies vedžioja.
szininkai neatsake Kardinolui — Ant iszdirbimo geros
džia bus iszrinkta ji isz baimes nemoka.
(tasa Ant 4 Puslapio)
in jo laiszkus, ir nežinia ar jie skuros, reikia 150 dienu laiko.
bus Rusijai palanki.“
Ji gal kitiems ir gerai iszpra
Tas raportas toliau paaiszkinaszavo, bet negalėjo pramaty
Tvanas Floridoje
na kaip ir kiek gero Amerika
ti kad FBI policija pas ja atva
stengiasi Vokiecziams padary
žiuoja in sveczius.
ti ir jiems visomis galiomis pa
dėti. O tuo paežiu laiku, Rusija
viską griauna) viską naikina. PASZOVE ŽMONA
Tas pats darosi ir Austrijoje.
SHIPPENSBURG, PA. —
Visa tai mums ne naujiena ir
visai nedyvai, kad Ruskiai taip Policijos virszininkas E. J.
daro, bet mums net lengviau Hunter, pranesze kad dvideant szirdies iszgirsti kad ir mu szimts-keturiu metu amžiaus
su valdžia dabar ima sakyti ir tėvas nusiszove save, kai jis
prisipažinti ka visi laikraszti- pirmiau sužeidė savo žmona ir
ninkai jau keli menesiai rąszo ju dvieju metu sūneli.
ir sako.
Eugene Gutshall, Newvill,1
Pa., szove in savo žmona, Crys
BAGOTA KUNIGUŽE tal, 23 metu amžiaus. Szuvis
praszvilpe per jos nosi ir patai
LOS ANGELES, CALIF. — kė ju šuneliui, Donald in peti.
* ■
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Ponia Lloyd M. Prewitt, kuri Motina sūneli laike rankose
save pasivadino Kunigužiu Et kai tėvas norėjo ja nuszauti.
hel Duncan insteige “Prana- Jiedu buvo persiskyrė ir at
szyseziu Bažnyczia“ in Long skirai gyveno. Gal isz piktumo
Beach, California, kur ji prana- ar del kurios kitos priežasties,
kraustyti ir nesztis in kal ios da daugiau. Vaisingi me
Kai tos audros ir viesuszystes pardavinėdavo ir žmo vyras nutarė savo žmona nužu
nus. Szitas paveikslas buvo
džiai buvo su szaknimis isznėms ateiti inspedavo. Ji vi dyti. Kai jis manstino kad jo los apsupo Floridos kraszta
rauti, iszlaužyti. Tos audros
siems sake ir gyrėsi kad jai bu-Į kerszto darbas atliktas, jis pa isz visu pusiu ir lietus be pa nutrauktas in Miami miestą.
ir tas tvanas Floridos žmo
vo suteikta “Dieviszkoji Dova-j suko revolveri sau in kakta ir liovos pilte pyle kaip isz ki Czia ne upe ar ežeras bet ulyczia.
Tvanas
daug
bledies
nėms kasztavo kelis milijo
biro,
tai
žmonių
namai
buvo
na“ pramatyti žmonių ateiti.; paleido szuvi. Jis ant sykio
padare, bet audros ir viešn nus doleriu.
apsemti. Žmones turėjo iszsiJi pasakojo kas atsitiko, kas' sukniupo ir pasimirė.

I

Rusija Nori Vokieczius Pasi
traukti In Savo Intaka; Mi
kolojczykas Atvyko In London;
Anglijos Žmonėms Insipyko
Darbininku Partijos Valdžia Ir
Traukiasi Nuo Socialistu
LONDON, ANGLIJA. — Anglijos ChuP
chillis su savo partija laimėjo daug vietų ta
ryboje ir dabar jaueziasi gana stipri iszmesti

darbininku partija.

Anglijos žmonėms jau ima insipykti Darbi
ninku Partijos valdžia ir jau biski,

po biski,

ima kreiptis in teisiąją puse ir traukiasi nuo So

cialistu.

Anglijos Ministeris Clement R. Attlee, ku
ris yra Darbininku Partijos vadas jau ima susi
rūpinti.

Jis net paskelbė kad jis pasirengęs

pats pasitraukti isz valdžios jeigu jo ten buvi

mas kenkia partijai.

Churchillis sako kad dabar visi Socialistai ir
visa Darbininku Partija mato kad Anglijos žmo
nes jiems nepritaria.
Bet Ministeris Attlee sako, kad jis nemato

jokio reikalo laikyti kitus rinkimus.

Anglijos

konstitucija reikalauja kitu rinkimu 1950 me

tuose.

Tik tada kiti rinkimai butu laikomi,

jeigu visa Socialistu Partija butu sumuszta ar
žmones reikalautu rinkimu.

Anglijos vietiniai rinkimai parodo, kad jau
visi žmones linksta in deszine puse.

Tas

pats buvo matyti perrinkimus Francuzijoje,
Denmark, Norvegijoje ir Szveicarijoje.

Matyti kad žmones dabar perdaug nepasitiki valdžiai, kuri linksta in kaire puse.

Gal

Rusijos prasiszokimai visus jau iszgazdino, o
gal visu kitu krasztu žmones ima sekti Ameri

kos pavyzdi.

MAHANOY ČTTY. PA.

"M'rit.R”

Kas Girdėt
j Amerikos žurnalai jau taip;
apsiszauke, taip žemai nupuolė
kad Australijos valdžia už
draudė savo žmonėms skaityti
ar pirktis tuos žurnalus isz.,
Amerikos, nes valdžia sako kad
Ąie žurnalai yra dorovei pavo
jingi ir netinkami geram žmo-t
gui skaityti.

tinka, kad jis Stalinui nepranėsza kas darose užsienyje, kad
tarptautiniai klausimai kelia
baisus įginczus ir barnius tarp
Molotovo ir Stalino.
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tailCZlUS MetU?

Marinai Apvaikszczioja 172 Metu Sukaktuves

niginiame vajuje. Viską ir toliau malonėkite siusti adresu:

Visi Amerikiecziai ir Ameri-|
kos vadai gerai žino kad Euro
pai pagel'ba yra reikalinga. Vi
si gerai žinojo apie tai ir per
nai. Bet niekas nieko nedare ir
neuaro. Visi laukia kad kas ki
tas pradėtu. Musu vadai ir po-i
liti kiuriai dabar rūpinasi apie^
rinkimus ir 'bijosi ka prasitarti l
apie Europos badaujanezius.,
Kongresas laukia kad Trumanas ka pasakytu ar darytu, o
Trumanas laukia kad Kongre
sas prasižiotu. Visi dabar kazo
ką szoka ir kaip gerve vandens,
taip rinkimu laukia.

KIRPYKLOJE

Profesorius Sir Petri, isz Ang'lijos kuris akyvai apraszineja
į visa gyvenimą- tuju žmonių isz
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
j tojo laiko, o ypatingai isz Ba’
a -i laiku
l,.i
i,,:v,,
-------- ' lelonbeloniszku
2,100 nie
 ornomn
kaip boba! Tu užbaigk mano įu priesz Užg-mima Kristaus,
•galva ir tiktai tuomet teverk! Moterelos tuose laikuose turejo
Imk žirkles ir kirpk!
daug visokiu kliueziu ir ar
Motiejus ima žirkles, bepras šiausiu paproeziu: burdavosi,
i Senatorius Taft, per savo
mingai in jas prisižiurejes, pa liežuviavo, tinginiavo ir vog
prakalbas pareiszke kad jis'
galios, iszmeta ant stalo. Jo
davo.
yra prieszangas visiems tiems
rankos dreba.
kurie nori didele ir galinga ar
Jeigu mot ere ka toki pavogė,
re
R1
z ’JnHH
— Negaliu! Pasakė jis. Da
mija Amerikoje, nes, anot jo,
1 jeigu verte pavogto dalyko nebar negaliu, jiegu neturiu! Asz
isznesze penkių lutu mannos,
didele ir galinga armija kursto
jiiii-irT
žmogus nelaimingas, tikrai ne
lai yra buvo priverstas atlygint
jr rengia kara. Sulyg tokio dur
laimingas! .Ir ji nelaiminga!
nuskriaustam, bet jeigu iper
no protavimo mes turėtume pa-:
Italija ir Francuzija gavo^
Mes viens kita mylėjome, pri
virszino penkis lutus, tai vyras
naikinti visas policijas, nes po
580 milijonu doleriu. Tai buvo
žadėjome susituokt, ir persky
turėjo tiesa nupjaut savo mote- •
licija tada kursto ir ugdina
ne paskola bet auka, iszmalda.
rė mus geri žmones be jokio pa
riai ausis. Buvo tai nemielas
prasikaltėlius vogti, razloaiBet szitie pinigai nepastatys
sigailėjimo. Dede Baltrau, ei
darbas del vyro, todėl pasam
ninkauti ir žudyti. Isz Tikro*
kite szalin! Asz in jus žiūrėt ne
nei vieno nei kito kraszto ant j
dydavo kita idant ta ji darba už
stebėtina kad žmones tokiose
Amerikos Marinai apkia: ‘‘Amžinai Isztikimi.”
Salps Iwo Jima, kur Japonai galiu, eikite po velniu!
kojų. Gal tik iszgelbes del ke
ji atliktu, o priek tam nupjau
augsztose vietose taip durnai liu menesiu nuo bado.
Amerikos Marinai per vi isz paskutinuju kariavo ir
— Tai asz rytoj ateisiu, Mo7
• , vaikszczioja savo szimta
davo da szmoteli nosies.
.gali maustyti ir ’be sarmatos
septynios deszimtys antras
sa svietą yra pagarsėję, kai gynėsi, ir kur tiek daug mu 'tiejeli. Rytoj užbaigsi.
Vyras, kuris paskolindavo
kalbėti.
sukaktuves, szio menesio desu gražiausiu vyruku, drą
po drąsiausi kareiviai. Nuo
— Gerai.
Mes
pirmiau
raszeme
ir
da

22vedusiai moteriai pinigu, buvo
1775 metu Amerikos Marinai
siausiu kareiviu-marinu kri
szimta diena, nes ta diena
— Nusiramink, o asz pas ta
Maine valstijoje bledies pa-i bar atkartuojame kad Prezi 1775 metuose, jaunutis Ame
rustai 'baudžemas už ka būdavo
kariavo beveik ant visu
to.
ve rytoj, anksti iszryto.
dentas,
Trumanas
bus
privers

inmestas in upia kad ir nemo
'daryta už daugiau negu $30r
Tas paveikslas viduryje
rikos Kongresas nutarė infruntu po visa svietą. Szios
Baltraus puse galvos buvo
kėjo
plaukti, jeigu jam pasisek
000,000. Apie 110,000 hektaru tas jsuszaukti visus KongTes- steigti Marinu armija. Nuo
gadynes Amerikiecziai ge parodo kaip musu drąsuoliai plikai nukirpta, ir jis buvo pamonus
ir
Senatorius
in
ekstra;
gražios girios yra jau iszdeto laiko iki dabar Amerikos
riausiai atsimins savo krasz marinai iszkele Amerikos naszus in katorgininką. Nepa davo iszsigelbet, tai nukirsda
specialu
susirinkimą.
Nors
visi
ginta. Daug ir namu, net ir
vieliava virsz tos salos kalno togu su tokia galva pasilikt, vo jam ausis. Vyras kuris paMarinu obalsis buvo ir yra to drąsuolius Marinus už j u
kiti
laikraszcziai
ir
politikie

bueziavo svetima moterid, bū
miestu sudege. Bar Harbor
kariavima ir laimejima ant
Mount Suribachi.
‘‘Semper Fidelis,” tai reiszbet nėra kas beveikti. Jis galva
riai
užgina
ir
sako
kad
nėra
davo baudžemas nupjovimu že
miestelis kur bagoeziai vasair kakla apsupa skepeta ir iszreikalo del tokio susirinkimo.
mesnes lupos, o katras paimda
truoja beveik ligi žemes sudege.
Hamilton Coach Co., $1, Jacobs $10, B. Žinis $10, Reiche & eina isz kirpyklos. Motiejus vo svetima motere už rankos,
Mes .pirmiau raszeme kad tas
Drug Co., $10, Jos. V^Fumagal- Penner, Inc., $10, Health & Ac Blizgutis, pasilikęs vienas atsi tai netekdavo rankos, už suvasusirinkimas bus suszauktas
Valdžia praszo visu žmonių
li $10, Wm. P. Furrey $10, Da cident Ass’n, $10, J. Pūkas & sėda ant kėdės ir ima tykiai džiojima arba sveti-moteriavikada Lapkriczio (Nov.) mene
kurie eina in girias, ar kurie
vid M. Hundertwork $5, Lin Family $9, BALF Nr. 37, $7, raudot.
syje. Dabar matyti, kad Tru
ma, buvo baustas mir'czia. Nu
važiuoja vieszkeliais per girias
Kita diena anksti iszryto vėl
den, Mare Buzunas $10. Ohio: BALF Nr. 82, $6, Flush Metai
manas vis bijosi ir laukia. Bei
skriaustas vyras ta darba atlik
labai atsargiai butu su cigareCleveland, Mrs. El. Aleksa $5, Sunshine Fund $5, Gustav Cas ateina Uoginis.
apie Gruodžio (Dec.) pirma
davo pats.
tais ir cigarais.
District of Columbia, Wash Akron: Lietuviu Socialdemo par Szenkovits, $5, Mrs. Ann
— Jus ka norite, skųst ar
pats Prezidentas pamatys ir su
Vedusios poros Babeliene
Wirklin, $5, Rev. Henry J. kirpt? Klausia jo szaltai Motie
pras kad jau ilgiau negalima ington, American Lith. Society kratu Sanjuii'ga $30.
galėjo
persiskirt lengvai: ser
Illinois: Cicero, BALF
John L. Lewis, mainieriu bo laukti ir suszauks ta susirinki $50.
Pennsylvania: Schuylkill Co. Vier, $5, James H. Roth $5, Ka jus.
ganti pati buvo sugražiatn ad— Pabaigk, Motiejėli. Da
sas užpyko ant A F of L unijos, mą. Tas susirinkimas reikalin No.14, $25; Chicago:BALF No. Lietuviu Dienos Komitetas zys Pupeliis $5, Mrs. Olga Czigal tėvams, motere kuri apgau-f
ir pasisziauszes iszejo isz susi gas ne vien del visu tu paskolų 18 $15, J. Kazakeviczius $10, J, Rugpiuczio lota d. $1,800, Wy i žauskas $5, Mrs. Helen Visocky• puse galvos bepaliko.
dinedavo savo vyra, buvo isz— Mokėkite iszkalno PIUIrinkimo, taip kaip tas Rusijos Europos badaujantiems, bet ir J. Pranckas $10, J. M. Szaltenis oming ‘Valley Koru Sanjunga ;$5, Bladas Zoruiba $5, Antanas
mesta laukan ir neturėjo tiesos
$25,
R. K. Ka- ^100> ^ynkes.Bar.
jo, Szv.
bzv. Kazimiero K.
Gromyko vis isžbega isz Tautu musu vidaus reikalams. Jeigu $
“ -re, Liet. Ry- Apanaviezius $5, Mrs. M. Bern- gus. Veltui nekerpu.
piniu
auka
$1,000.
Rockford,
P'
į
<ataliku
^uMvienijimo *4 liard $5, BALF Nr. 101, $4, J.
Baltrus Uoginis, ne žodžio pasimatymo su savo vaikais.
Sanjungos mitingo kai tik kas Prezidentas Trumanas nori
Po mireziai moteres, vyras tu
.BALE No.85 i-m
$50. WailVo,o
Waukegan,
‘t”’ Apskritis $100.
California, Pauliukaitis $3, BALF Nr. 100, nesakydamas iszeina,
jam nepatinka.
kad Amerikiecziai mažiau val -R a T .T?
rejo apsipaeziuot su jaunesne
BALF No. 94 Tag Day $1,500. San Francisco,
$3, Haywood sziol da ant vienos puses gal sesere veliones.
gytu ir mažiau maisto suvarMassachusetts:
Athol,
BALF
Leitenantas Generolas Leon tuotu, tai jo vieno žodis negana.
$67. Canada: Toronto, Ont., Floor Co., $2, Mr. & Mrs. J. vos plaukai ilgi, o ant kitos
Vedusi motere turejo tik vie
ard T. Gerow, kalbėdamas in Del szitokio klausimo reikia vi No.71 isz vajaus $1,000, Wor P. Petruszauskiene $1. New Adomaitis $2, Jonas Szneide- trumpi. Pinigus už kirpimą
na
vale, visados nesziodavo ant
'.Kansas City gyventojus pasa- so Kongreso ne tik sutikimo, cester R. Seiliene $5, Jos. Skin York Valstija: Bellaire, L. 1., raitis $1.50, John Furick $1, mokėt jis skaito esant praban
ga ir laukia, kuomet ant nu galvos veliona, bet jeigu nevalke: “Asz laibai norecziau vi bet ir instatymu iszleidimo, tai $25, p-le Natalie A. Sklute Ree. James Griffin $100, Clay N. N., New York $1.
uinke taip darydavo, tai buvo
$12.50, p-le Leonora E. Sklute ville, John Huscza $3, Port Jef
siems tiems žuvusiems karei kaip buvo per kara.
Wyoming: Cheyenne, Me- kirptos puses patys plaukai
užaugsią. Taip ir duktes vestu baudžema 50 rykszcziu per
$12.50. Michigan: Detroit, C. ferson, L. L, J. Spurga $25, chislovas Matuzas, $5,
viams,, kuriu lavonus mes da
nuogus peczius.
Wiltrakiene $3. New Jersey: Lawrence, Margaret Bernhard
Spalio men., buvo gana gau ves praleido.
bar parvežame isz svetimu
Jeigu Suvien. Valstijose bu
Kai Kongresas sugrysz in Elizabeth, Tag Day Komitetas
------G A L A S----sus aukomis. Pasižymėjo ypacz
krasžbu, kad jie savo gyvastį
$5,
Neiv
Baltimore,
Paul
Star

tu
tokios tiesos, tai milijonai
Washingtona ir pradės savo su
paaukojo už taika ir kad ta tai sirinkimus ir posėdžius, nebū $1,500, Isz BALF'Rugsejo 28 d. ke viezius $10, Rochester, Vaj New Yorko valstybe. BALF
žmonių vaikszcziotu be austi,
pikniko $100, Millburn: Jos. aus Komitetas $4,000.
Seimo iszvakarese atsiustos
ka sziandien visur vieszpatauranku
ir kitu daliu kūno.
tu pro szali visiems tiems Konstambios
aukos
turėjo
visiems
ja, bet jie patys labai gerai žino gresmonams ir Senatoriams Žemaitis $10. Paterson, Alex.
New York City: New Yorko
kad tos taikos niekur nematyti.
(Manhattan,
Bronx, Brooklyn, I tremtiniu prieteliams padaryti Apie Žydu Tikybos Prisaky
patarti kad jie pasižiuretu in
Mes turime prisipažinti kad vi savus reikalus namie. Daug
Maspeth, Woodhaven, Ozone -malonaus inspudžio. Lapkri- mus. Labai užimanti Apysaka
Park,
Richmond Hill, Jamaica1 cz^° men- pradedamas rubu vasi tie musu vaikai visai už dy- kalbama apie valdžios sztaba,
::
Tiktai 150::
ir kitose miesto dalyse Tag ius‘ raszome pasistengti ruika savo galva paguldė savo gy-j bet tie kurie ta sztaba sudaro
Days proga $10,845.45. Stanį- ')U va«iuJe ^aiP Pa^ aižiai pasiyastis paaukojo.”
Saule Publishing Co.,"
labai mažai gauna mokėti, nors
besni aukotojai: Rev. S. Cafic-. žymėti, kaip pasižymėjote pi
Mahanoy City, Pa.
mes apie milijonus ir bilijonus
Agronomijos
Sekretorius. sznekame kai iszkyla Europos
ro, Coney Island $200, Simon
'Clinton >P. Anderson pasitrau klausimas. Daug geru ir mokin
Ackerman, Inc., $100, N. V.'
kia, isz savo darbų. Jis teisinasi tu žmonių dabar pasitraukia
Lietuviu Taryba $100, Lapash-j
kad-jo sveikata prasta ir kad ięz musu valdžios sztabo už tai
Lapaszauskas Co., $10U, Rev.
1948 M.
jis turi už tai pasitraukti. Bet kad jie negali pragyventi isz
James Griffin, B’klyn $100, Atjeigu jis teisybe pasakyti, isz- algos kuria mes jiems paski
koezaitis & Son $100, Rt. Rev.
15 coliu ploczio x 23 % col. J
drystu ar norėtu, tai jis paša-, riame.
Mrg. J. Robinson, Jamaica $53,
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 *
1★
kytu kad jam insipykp tas .)*>
Lith. Athletic Club $50, Church
Adresas: *
i
SAULE
PUBLISHING
CO., *
■darbas už tai kad per daug dur
of Our Lady, (Jueens of Mar
* MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
Valdžios .sztabas in kelias
J
nių nori ji pamokinti.
tyr’s,. Forest II., $50, Progres
sauvaites neteko tokiu žmonių
sive Coat Co., $50, P. Shalinskaip .Dean Acheson, valdžios
Japonijos imperatorius Hi
Szalinskas $40, Juozas P. Ginpo-sekretorius, kuris buvo la
Ji
rohito apleis savo sostą ir pats
kus $40, Rev. Norbertas Pakal
fc i--------- :-------- iszo iszlins,
bai gabus ir nagingas žmogus;
iszvažiuos. isz savo kraszto. Jo
nis $25, Lith. Am. Citizens Club
® yva in virszu iszkils, Kaip už
Ben Cohen, labai mokintas Žydvylikos metu sūnūs užims ‘sa
$25, Our Lady of Angelus, F.
laikyti sveikata ir apsaugoti
■ delis kuris buvo visai valdžiai
Powell
Crosley,
preziden

vo tėvo- sostą. -Imperatorius Hi
Hills, $25, Armak, Briggs & Lo
szeimynele nuo lygu,Verta Nelabai geras,ir sumanus patarė
rohito,savo sostą apleis už tai,
tas Crosley automobiliaus gan $25, J. Spurga, $25, M.
užmirszt, Kaip dagyvent 100
jas; Major Generolas John H.
kad sulyg taikos nusistatymu,
Laukus $25, Szv. Izidoriais Drr i metu, Pamokinimai, Apie boba
Hilldring, Amerikos Sekreto- kompanijos, laiko rankose
niekas negali užkariauto krasz-,
ka negalėjo savo liežuvio su
1 riaus| pagelbininkas Vokietijo visa automobiliaus inžina, ja, Bronx, $31, Yale Clothing
to valdyti, kuris vede kara
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
je ir daug kitu labai mokintu ir kuris sveria tik penkios de- Co., $15, J. P. Macziulis $15, M.
įpriesz tuos kurie kara laimėjo;
tuoklis Jurgis, Kaip pažint atpieno
per
diena
iszgeria.
Jis
Ūkininkas Marvin Koch
gabiu žmonių. Visi jie pasi szimts devynis svarus. Szito- Vainiene, $10,' The Levy Co.,
O Imperatorius Hirohito vedų
apsimainydamas pirmiau ge j maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
su savo dukrelėmis, Anna ir
traukė isz savo vietų, apleido kie inžinai dabar yra dedami $10, El. Jernialiene $10, Gotkara priesz Amerika.
ria su viena burna, paskui Geros rodos, Gailinga ypata,
Mary, žiuri ir kitiems rodo
savo valdiszkus darbus, už tai imtuos mažus Crosley auto Tiam Fifth Ave., Inc., $10, K. ■
apsisukęs, su antra. Jis turi Galybe Meiles, Juokai, RaganCheledinas, $10, D. & Z. Bott-' dvejų gaivu versziuka, kuris
•'Eina gandai kad nėra nei tai kad Amerika nėra jiems dėkin mobilius. Paprastai, automo ling Co., Inc., $10, Solomon Go- Į ant ju ūkio gimė, netoli
tik dvi ausis ir viena pakau- į iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
kos nei ramybes už tos geleži ga ir nenori jiems už ju darba
szi, bet keturias akis, dvi ba kaip ir visos Bobos. 150.
biliaus inžinas sveria kelis nopolsky &^on $10, C. H. Juer- Easton, Pa. Versziukas gerai
nes sienos Rusijoje. Sakoma tinkamai atlyginti.
Saule Pub. Co., Mahanoy City
gens, $10, John’s Bar & Grill,! valgo ir net penkias kvortas
burnas ir dvi nosis.
szimtus svaru.
fad Molųtovas su Stalinu uesu-
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ryja? Jei prisipažinsi, asz isz- vo veidą in kita puse. O kada
•yvuoja Onute?
•<
pildysiu savo pažada, duota Szv. Panele paėmusi kūdiki nu—
Ar
dukrele?
Nieko
sap,
tave baudžiant. Bet jei neprisi-' nesze ji in dangų, Maryte net
1 szokineja. Pereita sanvaite,
pažinsi, tai Dievo teisingumas papasakoti kitiems negalėjo, .
' Seredosdieny j, sutarėme už
atims isz tavęs kūdiki.
kas su juo atsitiko.
|
tTTAS. Du neiszmusze sep- Uoginis nusitraukia nuo gai- Kaklinio iszleist. Buvo sugerJjABAI, labai seniai, kada be- stojo tarpduryj. Sztai, kamba- Užsispyrusi moteriszkę, nors, Da po metu jiems gimė an
tinta valnda,. o kirpykla Mo-.1 vos skepeta, atsidusta ir atsi- tuves. Kodėl neatėjai?
• ?veik visa Lietuva buvo rio gilumo ja ji pamate aukso ir jautėsi esanti kalta, vieton tras toks pat gražus ir sveikas
Žirkles
paliovė
czerszkeje.
.
apaugusi tamsiomis, galingo soste sodinti pati Dieva, o apie atsakymo visiszkai.nugręžė są- vaikutis. Ir antru kartu Szv. tiejaus Blizguczio jau atidary-. sėda.
Panele nužengė isz dangaus ir' ta. Szeimininkas, dvideszimt'
O ir tolumais,.ka<J ji ba- Motiejus Blizgutis nuleidžia
mis, asziancziomis giriomis, Jj asloja daugybe obuoliais ir
paklause Maryte, ar ji ir dabar, trijų metu vaikinas, nenusi- la! Sako jis kriokdamas.' lai ne rankas ir klausia persigandęs:
gyveno sau su jaunule žmona brangiais akmenimis žaidiannenorinti prisipažinti. Bet szi1 prausės, suodinas, bet irantisz- naikos? Nuo .Ivandonosios ku- — Ka nutarėte iszleist?
vienas sanviningas pamaldus cziu vaiku. Maryte tyliai už;
apsirėdęs, užimtas kirpyk-' droš ligi Kalėdiniu vartų.
— Ona.
ir geraszirdis miszko sargas. dare duris, nutarusi da karta
Į pradėjo szaukt, kad geriau ir'kai
ir
— Tai kaip-gi taip? Už ko?
pažvelgti.
ežia
i antro kūdikio nustosianti, bet' los valymu. A alyt isz esmes, ne- — Kaip gyvuojat ?
Jo trobele stovėjo tarp žaliuo— Už kaklinio, Miku Jono.
Sugryžus vakare in dangų,
, prisipažinti neprisipažinsianti.
kas, bet jis suszilo bedirbda— Blogai, brol, karsztlige
janeziu medžiu, kuriais buvę
Jo
teta Žemaicziu gatvėj tar
Szv.
Panele
paklauso:
mas.
Ten
skudurėliu
isztrinas,
p
U
vo.
-apaugę Paneriu kalnai. Nors ir
I Taip ir atsitiko, ir antras kudinauja už szeimininke. Gera mo
gražiai ir taikinga sargas su — Pasisakyk Maryte, man
|kis buvo nunesztas in dangų! ten pirsztu pabružinas, ten bla 'Ka jus? Karsztlige!
nuoszirdžiai,
ar
neesi
sziandie.n
1
ke
randas
ir
ja
nuo
sienos
nu

savo paeziule gyveno, vienuok
Žmones tuo vaiku žuvimui
— Karsztlige. Menesi iszigu- teris. Acziu Dievui, isztiesu,
abudu ne buvo pilnai patenkin buvusi devintam kambaryja? j
buvo nepaprastai nustebinti ir metąs.
lejau, maniau, kad pas Abrao • mes visi džiaugiamės. Už santi, nes neturėjo nei vieno vaike — Ne, ten visiszkai nebu
delia to visoja sząlyja ėjo daug Kirpykla maža, siaura, men- ma važiuosiu. Pasveikau. Da- vaites vestuves. Ateik, pasi
vau,
atsake
rausdama
mergai

, .j
lio. Bet po keliu metu, geras
invairiausiu kalbu ir gi;andu. O ka. Rastines sienos buvo iszta-'bar plaukai slenka. Gydytojas linksminsiu!.
Dievulis paguodė juos, duoda te.
jaunojo medžiotojo, motina ku petuotos popiera, primenanezia Įįepes nukirpt. -Plaukai, sako, — Baltru dede, bet kaip-gi
Nors
Motina
Dievo
ir
gerai
mas dukrele. Kaip ir papras
ri visa laika su nepa^itenkini- nusiszerusius vežejo marszki- nauji, stiprus užaugs. Sztai asz taip? Sako Motiejus Blizgu
tai buna, žmogelis pradėjo žinojo, kad tai melas, vienuok
.gu ir nepasitikėjimu žiurėjo in nius. Tarp dvieju nedideliu, ir galvoju sau: Na-gi nueisiu tis, iszblyszkes, nustebės, .ir
nieko
nesake.
jieszkot jai krikszto tėvu. Po
keista savo marezia, tarė karta apytamsiu langu, plonos, girgž-j pas Motiejų. Ko man pas sveti- traukdamas peczius. Kaipgi
Ir da du kartu nepaklusni
keliu dienu susirado tinkama
danezios, prastos dureles, ties ]llaj jeį galiu pas sava nueit. Ir taip galima? Tai, tai niekaip
sunui:
Ana diena vienoj vietoj
mergaite
melavo
Szv.
Panelei,
kūma, bet moters, sutinkanjoms pažaliavęs nuo drėgnumo nukirpsias geriau, ir pinigu ne- negalima daleist! Jog Ona, jog.
apsistojau,
— Žinai ka, mielas sūneli?
czios būti krikszto motina, nie tvirtindama, kad in užginta
varpelis, kuris siūbuoja ir ligo paimsiąs. Teisybe, truputi to asz, jog asz buvau in ja insianyDaug ten visokiu triksu
Asz ju beveik visiszkai insitikaip negalėjo rasti. Todėl kambarį nebuvo inejus. O isztai pats skamba, be jokios prie loka, bet ka tai reiszkia? Tai lejes, asz turėjau vilties! Kaip
dažinojau,
kinau, kad tavo žmona yra ra
vargszas miszko sargas vaik- tikruju buvo visai kitaip. Ji ne
žasties. O pažiūrėkite jus in savo ruszies pasivaikszczioji- gi taip?
’ , .
)5
Mane sviete, jau gana,
gana, kuri nakti pati suryja
szcziojo po giria giliai dūsau tik kad ineidavo, bet ir pati
veidrodi,
kuris
kabo
ant
sienos,
Da nemaeziau toki
mas ir tiek.
— O taip. Pagalvojome ir
gimusius savo vaikus. Tokia
damas ir nulindęs, kad jo my žaisdavo ten drauge su vai
ir
jusu
veidas
negailestingu
busutvėrimą,
— Labai malonu. Tuo jaus! sutarėme. Jis žmogus geras,
A
kalte negali likti be bausmes.
lima dukrele turėsianti likt be kais. Treti karta gavusi toki
du bus in visas šzalis perkreip Malonėkite!
Beveik kas diena,
doras ir tinkamas.
di
melaginga atsakyma, Szv. Pa
Marytes vyras tuo intikejo ir tas ! Priesz ta veidrodi ir kerpa Motiejus Blizgutis nusilenke Motiejaus Blizguczio veidą
krikszto.
Atsibuna teismas ne
apskundė teismui, kur ji nega ir skuta. Ant stalelio, tokio pat ir parode in kede. Uoginis at iszpyle szaltas prakaitas. ;■ Mis
viena,
Viena saulėta Gegužes diena nele rimtai prabilo:
—
Prisipažink,
Maryte,
ar
lėjo duoti jokiu save pateisi- nemazgoto ir suodino, kaip sisėdo ir žiuri in veidrodi ir, žirkles ant stalo padeda ir-praSkvajero durys niekad
visiszkai nesitikėdamas, susi
buvai
man
nepaklusni?
Jei
ne
naneziu parodymu, nes negalė pats Motiejus Blizgutis, visko
neužsidaro,
tinka jis miszko, puikiai apsi
matomai, jaueziasi patenkin deda trint uosi su kumsezia...
prisipažinsi
už
melagyste
at

jo
kalbėti.
Teismas
nusprendė
yra:
Szukos,
žirkles,
skustuvai,
Po
kėlės
teismas
per
rėdžiusią nepažystama ponia.
tas reginiu: veidrody pasirodo — Asz, buvau benorįs, sako
ja sudeginti. Tuojau buvo su fiksatuaro už keliolika centu, kreivas veidas su kalmuko lu
diena padaro,
Visa ja supo aki veliantieji imsiu tau kalba.
jis. Tai negalima, dede! Asz,
krautas isz smaluotu rastu di pudros už tiek pat, stipriai at- pomis, buka placzia nosimi iii
0 jus neiszmanelei,
aukso spindlulai, o ant kaklo žė Bet miszko sargo duktė taip
asz buvau insimylejas ir pada
delis laužas, o ant jo baltuose mieižto odekolono už pusliti. su akimis kaktoje. Motiejus
Tikri pasiutėlei,
rėjo brangiu akmenų karoliai, užkietėjo kad vietoj prisipa
ręs szirdies pasiulymaklr-tetu
marszkiniuose pririszta Mary Na, tiesa pasakius ir visa kir Blizgutis uždengia savo klijenArgi jau savo moterėliu
kurie buvo lygiai tokie pat ko žinti, vėl melavo. Pildydama
le buvo prižadėjusi. Asz visuo
te. Laužui pradėjus degti, da pykla neinvertinama daugiau, tui peczius balta drobule su
nesuvaldysite,
kius matome Vilniaus Ausžros savo inspejima, Szv. Panele ja
met jus gerbdavau -vis ‘Vien,
karta pasirodė jai Szv. Panele kaip penklitis.
Ar vis bernais busite.
'Vartų Szv. Paneles altoriaus taip ir nubaudė, kaip buvo ža
geltonais taszkais ir czirk- kaip tęva, visuomet jus-veltui
ir su neiszteiszkiamu meilumu Ties durimis pasigirsta ligo
Tai viską girtavimas
paveiksle. Ji maloniai pasisiū dėjusi, pridurdama, kad baus
czirk, pradeda czirszkint žirk kerpu. Visuomet gaudavote isz
me
bus
dovanota
kiekvienu
paklausė:
daro,
lė susirūpinusiam tėvui but jo
to varpelio cypimas, ir in kir lėmis.
manės pasiskolint ir kuomet
Pas skvajera nuolatos
dukters krikszto motina. Bai akimirksniu, kai tik ji prisipa
— Argi tu nebuvai devinta pykla ineina senyvo amžiaus — Asz jus pirmu numeriu, mano te velis numirė, jus pa
žins kalta esanti. Isz V. Dievo
varo, me kambaryje?
giant pasikalbejima, ji tarė:
vyras, apsivilkės kailiniais, at- plikai! Sako jis.
ome te kilimą ir penkiasdebuvo pritaikyta jai da didesne
Ba
Dievulis
szirdyse
— Gal nori ja pavadinti
Maryte sukando lupas, o rau siduodaneziais raugu ir apsia — Aiszku, kad taip. Kad szimts litu pinigais įr ■ atgal
bausme, ji turėjo apleisti dan
neturite,
mano varda, Maryte. Tik vie
doni liepsnos liežuviai jau bu vęs veltiniais. Jo galva ir kak bueziau panaszus in totorių, man negrąžinote. Ar pamena
gų. Bausmes atlikimo vieta jai
Ir
ant
pusgalviu
na atmink, kai ji sukaks dvyli
vo bepradedą siekti jos kuna. las apvyniota moteriszka ske kad butu galva, kaip menulis! te?
ii
buvo paskirta vieno didelio
iszžiurite.
ka metu, atvesi ja man ežia, in
Bet Szv. Panele, gailestinga peta.
—
Kaip
nepamint
?
‘Pamenu!
Plaukai tankiau iszdygsi.a
miszko gilumęj, kur buvo pil
*
*
*
ta pati veta, kur dabar abudu
Tai
Baltrus
Uoginis,
krikszsavo ranka atšutinus ugni, pas
— Na, kaip tetule gyvuoja? Tiktai, Motie, kokis-gi isz da
na invairiu pašlapcziu ir lauki
Skulkino dėjosi szitaip,
kalbamės.
tatevis Motiejaus Blizguczio.
kutini karta tarė:
— Nieko sau, laikosi ir tiek. vės jaunikis? Ne pinigu, ne kil
niu žvėrių, kurie nuolat tarpuPas viena žmogeli
Seniau jis buvo gimnazijos sar Anądien buvo nuėjusi pas nia- mes, amatas menkas ir> prastas.
Tėvus su viskuo sutiko. savyj in varinėjo baime, nuo ko
— Maryte, Maryte! Asz no
pribuvo,
gu, dabar gi jis gyvenas palei joriene kaž-ka ten padirbėt. — O Kaklinis turtingas? .
Skaisczausioji Ponia tapo mer net plaukai ant galvos sziauszriu apsaugoti tave nuo mirties,
Kokia ten boba labai
Raudonąja kūdra ir užsiimąs Penkliti gavo.
gaites krikszto motina. Po to davosi. To miszko viduryj bu
— Kaklinis krautuves 5tar
nelaba, nors ir priesz tavo valia. Iszpa- szaltkalvyste.
ji isznyko ir per dvylika metu vo nedidele aiksztele, kurioja
— Taip. Penkliti. Prilaiky nautojas. Jis turi banke eina
žink savo kalte, o viskas bus
Žmogelis josios priimti
nei tėvai, nei duktė jos niekada stovėjo baltas boksztas. To
mąja sanskaita pusantro tuksužmirszta, nes Dievas yra gai — Motie, sveikas, gyvas! Sa kite ausi!
nenorėjo,
nemate.
— Laikau. Žiūrėk, nein- tanezio pasidėjus. Taip tai, brol.
lestingas ir dovanoja kaltes ko jis Motiejui Blizgucziui, bebokszto virszutiniame kamba
Bet ka daryti,
Mergaite gražiai augo, pati ryje ir turėjo apsigyventi Ma
kiekvienam, kuris jas iszpalžys- dirbaneziam ir besiszvarinan- kirpk. O, sopa! Tu man plau Sznekek, nesznekek,. o darbas
To padaryt negalėjo,
jau padarytas. Kas praėjo, ta
cziani kirpykloj.
mylėjo savo tevelus, ir ju taip ryte. Kad jai nebutu perdaug
kus peszi!
ta ir už jas gailisi.
Kada miesto policija apie
pat buvo mylima. Taip visai nuobodu, buvo duotas sidabro
Pagaliau u'žkietejusos mo Sveikinasi ir bueziuojasi.
— Tai niekis. Be szito musu atgal, Motiejeli, nebegr-ažinsi.
tai dažinojo,
Kita sau panele jieszkokis. Pa
nepastebemai praslinko dvyli kuodelis ir aukso verpste. Tas
Iszsisukt nuo to negalėjo, • ters szirdis atsileido, ji pama
saulis platus, morgu nestokuoka metu! Todėl trylikta gimi kuodelis, nors ir kažin kiek
te priesz save visa savo elgesio
Privertė tam žmogeli
Kad
Ir
Nežmoniszka,
Bile
Kitoniszka
•ja. Na, kirpk! Kogi stovi?-p
mo diena, nors ir sunku buvo verptumei, niekad nepasibaig
baisumą ir su galescziu szirdyj
boba priimti,
Motiejus tyli ir stovi nesiju
tėvams su ja skirtis, vis dėlto davo.
suszuko:
Ir kaip priguli ja
<
dindamas, paskiau iszsiima isz
tėvas pildydamas savo pažada,
Karta pro bokszta jo jaunas
maityti,
— Taip, buvau užgintame
kiszeniaus nosine ir pradeda
nuvede ja in, paskirta vieta, kur medžiotojas. Jo szunes, pajutę
Vėliaus tas vyreli labai
kambaryj! Atleisk man tai Szv.
verkt.
j ■■■■'d' !
Gerąją Ponia rado jau belau- svetima žmogų, pradėjo smar
užpyko,
Panele
ir
Vieszpatie
Dieve!
—
Na,
ko!?
Ramina
ji.Balt
kianezia. Visi jos drabužiai ir kiai loti. Jaunikaitis, pakeles
Kad jai vos galvos
Tuo pat akimirksniu užgeso
rus. E, kad tavo bala! Žliumbia,
papuo'szalai ir ji, tokis pat, galva, pamate lange gražu ir
nenukirto,
ugnis ir nukrito virves, kurio
[Tasa Ant 2 Puslapio]
kaip ir priesz dvylika metu. nepaprastai malonu veidą. Jis
Tai to padaryti jai
mis
buvo ji pririszta. Nustebę
Dabar ji tėvo akivaizdoja panoro būtinai sužinot, ka.per
negalėjo, aplink stoveja susirinkusieji
2&_
szvelniai paema mergaite už atsiskyrėlė butu ežia viduryj Dabar vyrelis josios baisiai
žmones pamate isz jos abieju
rankos ir invairiaspalve vaivo- tuszczios girios apsigyvenusi.
dejuoja,
szaliu stovinezius du gražius,
ryksztes juosta nusivedė in
— Ka veiki, gražioji mergeBet ta bobele visa galva
szypeanczius lupytėmis sūne
dangų. Sztai, Geroji Ponia bu le? Paklausė jis inejas.
Da ir sziandien neszioja,
lius. O Maryte susirinkusiems
vo Szvenicziausioji Panele Ma Maryte tik akimis ir szvelYra czionais ir pusėtinas
papasakojo visa szia istorija.
rija!
niais iiusiszypsojimais atsake
būrelis merginu,
Po to ji grylžo pas savo vyra
Toja dangaus kambaru daly- in szi, o taip pat ir kitus klau
Ir visokiu
tautu kitokiu,
'■¥
.i
¥
ir
labai
gražiai
ir
laimingai
to

ja, kurioja buvo apgyvendinta symus. Nuste'bes medžiotojas
Kurios vienos kitas
liau su juo gyveno.
Maryte, buvo devynerios du da kai ta paklausė:
i
gera aploja,
5
Szia legenda pasakoja verp-'
rys, vedanezios in devynis kam — Ar gali būti, kad toksi
Kada subėga in .vieta.
*
damos ilgais žiemos vakarais
barius. Kada tik panorėjusi ji grožis neturėtu kalbos ?
*
*
*
galėjo eiti in visus kambarius,
¥
Vietoj atsakymo 'žodžiais, Turime po svietą nieksziu, auksztutinio Nemuno pakraszcziu
gyventojos
Lietuves.
iszskyrus devintąjį kuris buvo Maryte linktelėjo galva ir taip !
¥
Ka norėtu laikraszti
paeziame gale.
liūdnai paževelge kad mędžo-j
skaityti už dyka,
*•
arba pradžia
*
Rytojaus diena, kai Szv. Pa tojui jos pagailo. Tai szvelniaL
Nuo kitu vogti ar
★
★
nele nužengė žemen iszklausyti paemes ja ant ranku, užsodino'
praszy ti.
*
★
Ant
Mirtino
Patalo
žmonių maldų Auszros Vartuo ant savo žirgo ir parsinęsze na
O pragėrė visus savo
Žmones visokiu kvailysdirba ir tikisi da ilgus metus
se, Marytei užėjo nepaprastas mo. Kadang ji buvo graži ir
pinigus,
cziu ir nežmoniszku szposu
iszgyventi. 0 sztai jis lipa ir
Ignas — Nesirūpink Agu★
noras pažiūrėt, kas yra devin meili, o medžiotojas da neve Kam vertas tokis žmogus?
iszsigalvoja ir iszdaro, bile
replioja kur jam nereikia, ★
te,
kad
jau
mirsztu.
Juk
galė

tame kambaryja. Paczioj pra dės, tai pasiryžo ja vesti. Ne
LaikrasZcziu tokiam
tik j u vardas pagarsėtu ir ki vien tik isz iszdykumo ir isz
¥
si vela iszteketi!
džioj ji valdėsi atmindama iii-! trukus invyko ir vestuves, o po
neduokite,
ti dyvintusi. Kaip ir szitas
Agute — 0 kas manes da žmogelis. Greicziausia jis tu to troszkimo kad jis pragar i 64 pus., Did. 5x7col ¥
sakynia, bet žingeidumas galu metu jiedu susilaukė sūnelio.!
Tegul žinių guzuteje
bar ims! Ar negalėjai mirt ri gera ir gražia žmona, ko sės ir kiti dyvinsis isz jo drą
gale viską nugalėjo. Virpan- Tada, pasirodžiusi Marytei
pasijieszko,
**■ Dabar Po 25c. ¥
deszimts
metai
adgal,
tada
sos. Bet nabagui nepasiseke ★
ęzia szirdimi ir drebaneziomis Szv. Panele tarė:
O ne isz laikraszcziu
kius tris gražius vaikuczius
butu
atsiradęs
kokis
nors
ku

¥
pragarsėti, nes mes nei , jo
rankoms atidarė ji devinto — Pasakyk, vaikeli, teisy
jieszko.
kurie jo namie laukia. Jis
¥
į
MAHANOY
CUY,
PA
ris mane paimtu!
gal gera darba turi, gerai užvardo nežinome.
į ,.. t
■ kambario duris ir, sužavėta šu be. Ar buvai devintame kamba-!
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automobilius, kuriame jie va
“Paliaubų Diena —
žiavo, pasviro isz kelio. Juoza
pas Abromaitis ir James Moran
likos sužeisti ir randasi Ash
' — Ketverge apie 7 valanda Į land ligonbute. Automobiliu
ryte likos iszszaukti uignagesiai | vare Juozapas Abromaitis.
prie 2-3 bakso. Buvo užsidegė
kokis tai ąutomobilas kuri Tamaqua, Pa. — Michael
Rynda (Ryan) 56 metu am
greitai užgesino,.
—- l’etnyęžioj Szv. Floren žiaus kur jisai dirbo del Cla
rence Warne Coal Breikerio
cijos.
— Beveik visi Republiko- kaipo sargas, likos surastas ne
Ifiszki kandidatai ant miestisz-Į gyvas ant loveles, boiler kam
ku urėdu likos aprinkti. Gus baryje South Tamaqua. Dakta
tave Shomgard, Garfield Le ras H. Weaver sako kad Rynda
wis ir John Kline ant School numirė nuo szirdies ligos.
Direktorai, Republikonai; An-| — Szvento Petro ir Povilo
drew Gulick ant Auditoriaus, parapijoje buvo Misijos, kurias
Replb., Ant Konsulmono: 1-nia vede Jezavitas Kunigas Auksz.Varde, John Wargo, Demokra tikalnis. Misijos buvo vedamos
tas; 2-tram Vorde, Cornelius ir viena sanvaite Lietuviu kalba,
Sieck; 3-cziam Vorde, Clews; kita sanvaite Anglu kalba. Per
4-tam Vorde Sammons; 5-tam Lietuviu kalbos Misijas ne tiek
ĮVorde Asohman ir Stotten. jau daug žmonių pasinaudojo
Juozas Budraviczius, Demo ta proga ir tankiai bažnyczia
kratas ant Assoriaus pirmam buvo beveik pustuszczia. Bet
.vorde, sumusze Thomas O kai tas pats Misijonierius laike
'Comiell, Republikonas. Paviete Anglu kalba tai labai daug
sekantieji kandidatai likos ap žmonių kas vakaras atsilankė.
rinkti: James J. Curran isz MiGirardville, Pa. — Ponia
nersvilles, Demokratas, ir C.
Ant Arlington kalno, prie
Geo.
H.
Watkins
isz
214
E.
Potomac upes, Amerikos
[W. Staudenmeier isz Ashlando,
Main
Uly.,
Girardvilles,
motina
sostines szeszelyje randasi
ĮRepuIblikonas ant Judgius;
[Herbert C. Noakes, Republiko- advokato G. Harold Watkins, didingas, baltas ir gražus pa
. pas isz Mahanoy 'City, Protho numirė Utarninko ryta nuo minklas, ant kurio yra iszszirdies ligos. Velione turėjo kalti szitie žodžiai:
notary.
76
metu amžiaus. Paliko savo
* ‘ Czia garbingai ilsisi
— Subatoj Szvento Gofrijo
vyra, du sunu ir dukteri.
Amerikietis kareivis, kuris
[Vyskupo.
‘ — Kita sanvaite, Nedelioj — Sirgdama per tris mene yra vien tik Dievui žino
pripuola Szv. Teodoro; Pane- sius, sena gyventoja ponia Elz mas.”
Armijos sargyba czia dieįdėlyje Szv. Andrejaus Aveliu; bieta Benesziunas (Barni) uno
255
Preston
Ave.,
numirė
Suba

JJtarninke Szv. Martyno Vysk.,
.taipgi ta diena 1893 metuose in- toj 7-ta valanda vakare Ash szimts metu sukaktis kai Kun..1
yyko baisos Lietuviu skerdy land ligonbute. Gimė Lietuvoj Petras Laumakis toje parapijo
atvyko in Shenandoah, o apie
nės Kražiuose, ir ta diena yra
je klebonauja, darbuojasi. Kiek
40
metu
adgal
persikraustė
in
[Amerikos Szvente “Paliauba
teko girdėti tai ant vakarienes
Girardville. Jos vyras Jonas bus labai daug žmonių isz arti
JJiėna — Armistice Day” kuri
Benesziunas mirė apie 15 metu
yra apvaikszicziojama po visa
ir toli. Bus ir žingeidžių prakal
atgal. Velione buvo nare Szv.
Amerika; Seredoj Szv. Marty
bu; kalbėtojus perstatys gabus
Vincento parapijos. Paliko di
ir sumanus vakaro vedėjas.
no; Ketverge Szv. Stanislavo;
į’ėtnyczioj Szv. Juozapato; Su- deliame nubudime keturis sū “Saules” redakcija ir visas
nūs: Kazimiera isz New York;
■bafoj Šzv. Alberto Did.
Antana, Fountain Springs; Jo sztabas viso gero vėlina Szv.
Utarninke
pripuola ną ir Edvardą namie; trys duk Kazimiero parapijos žmonėms
Amerikos Szvente ‘ ‘ Armistice terys, ponios: Agnieszka Finke ir sveikina Kleboną, Kunigą
Bay -— Paliaubų Diena, ’ ’ ta ir Katarina Beverst isz New Petra Laumaki.
diena sueina 29 metai nuo už York ir Bettv Koles isz miesto.
migimo Pirmos Svetines Ka Taipgi 12. anukus ir 5 pro-anu- Minersville, Pa. — Szvento
res, kuri prasidėjo 1914 metuo kus. Laidotuves atsibuvo Sere Pranciszkaus Parapijos Bazase, o užsibaigė 11-ta diena Lap- doj, su apiegomis Szv. Vincen ras prasideda kita sanvaite.
kriczio (Nov.) 1918 metuose. to bažnyczioje 9-ta valanda ry Szitas bazaras yra metine pra
moga parapijoje ir visi jau isz
— Utarninke bus uždary te ir palaidota in parapijos ka
kalno rengiasi. Kra vilties kad
tos publikines mokyklos, kaipo pinėse Frackvilleje. Graborius
sziais metais Bazaras bus da
ir bankai ir pasztas, ir anglia- Vilinskas laidojo.
pasekmingesnis negu pastarai
kasyklos ne dirbs, todėl isz
siais.
priežasties Amerikos Szvente
St. Clair, Pa. — -Szv. Kazi
ir “Saules” reid'yste bus ta die miero parapijoje yra rengiama
Concord, N. H. — Buvusis
na uždaryta.
del Nedėlios iszkilminga vaka Amerikos Ambasadorius in
— Jonas Šankus, nuo 1314 riene, tinkama apvaikszczioti Anglija, John G. Winant, 58
E. Market Uly., laike darbo trisdeszimts metu Bažnyczios metu amžiaus, likos surastas
glorijos mainose, likos pagau sukakti. Bet tuo paežiu sykiu negyvas savo kambaryje Panegas per bogie ir tapo per ka li yra ir kita sukaktis; tai de- delio vakara. Winant sirgo per
kos sužeistas in kaira peti ir
galva. Gydosi Pottsville ligonMuzikos Dirigentas, Ūkininkas
bute.

Žinios Vietines!

Shenandoah, Pa. — Subatoj
'9-ta valanda ryte, Szv. Jurgio
bažnyczioje, Kunigas Jonas
\ Lukszys suriszo mazgu mote
rystes, panele Evelyna, duktė
pons. Pranu Didžiūnių nuo 187
Florida Ave., Shenandoah
Heights ir Joseph J. Karvois,
, sūnūs pons. Joseph W. Kar
vois taipgi isz Heights. Po suriszimui jaunavedžiu, Kun.
Lukszys taipgi atlaike Szv. Mi. ežias. Svotai bųsvo: Marion Bell,
Bertha Wartowicz, Edwin J. ir
. Clement S. Karvois. Jaunavejdžiii apsigyvens mieste Ches
ter.
—- Juozas Yakamonis isz
miesto turėjo operacija Locust
M t. ligonbute.
Automobil nelaime atsi
tiko' ant kelio tarpe Wm. Penu
ik Shenandoah, du vyrukai isz
Conner ton, likos sužeisti kada

Paul Whiteman yra po
visa svietą pagarsėjęs, kaipo
labai gabus orkestros diri
gentas ir muzikantas. Bet
jam daug daugiau dabar ru
pi jo ūkis negu jo muzika.
Jis dabar yra sanvininkas
“Walking Horse” dvaro kur
jis rūpinasi geromis veisle-

mis jaueziu ir karvių. Czia
jis pasididžiavimu parodo
savo gražiausios veisles
“Erica III isz Walking
Horse Farm.” Visi ūkinin
kai kas metai suvažiuoją in
Aberdeen Angus jomarka
parodyti savo darbo ir ūkio
vaisius ir kitu pamatyti.

Armistice Day” Lapkriczio (Nov.) 11 D.

____________.______________________
rgesi paskelbti kad Tarybos na-Į sutaupintu pinigu, nes senele
riai gali būti aresztuoti ir nu-' turejo apie tris szimtus doleriu,
bausti. Paprastai, tarybos na-j
Jos negyvas kūnas buvo su
riai, taip kaip musu Senatoriai
rastas tik už keturiu dienu po
ir Kongresmenai negali būti
tos žmogžudystes. Žmogžudys
suaresztuoti. Tada Mikolajczypavartuojo dideli peili, nes se
kas ir kiti vadai butu kariszko
neles visas kaklas buvo per
teismo apsūdyti ir suszaudyti. i
pjautas. Policija dabar tyrin
“Kai mes dažinojome pirma
ėja žmogžudystes.
diena kai tarybos posėdis atsi-Į
Jare,” jis aiszkino, “kad mes
busime suaresztuoti, asz nuta-į VENGRIJA

Z

na ir nakti stovi prie to pa
minklo.
Niekas nežino to kareivio
vardo ar pavardes.
Niekas nežino ar tas karei
vis pareina isz turtingu ar
biednu tėvu.
Niekas nežino jo spalvos,
tautos ar tikėjimo.
Niekas nežino ar jis buvo
koki tai laika. Paliko paezia,
viena dukteri ir du sunu. Lai
dotuves invyko Seredoj ir pa
laidotas Blossom Hill kapines,

Concord, N. H.

MIKOLAJCZYKAS
LONDONE
Nenorėjo Lenkijoje
Mirti “Kaip Avele”
LONDON, ANGLIJA. —
Stanislovas Mikolajczykas už
baigė savo ilga ir pavojinga ke
lione isz Lenkijos ir nuo baimes
ir mirties ir atkeliavo in ramu,
szilta ir gražiai prirengta kam
barėli London priemiestyje.
Lenkijos paskutinis vadas ir
Komunistu prieszas atskrido in
Londoną kai Anglijos kariszkas eroplanas sutiko ji ir at
vežė.
Mikolajczykas pabėgo isz
Varszavos dvi sanvaites atgal,
nes, anot jo, jis nenorėjo laukti
skerdynių kada jis butu kaip
avele užmuszta.
Kai Mikolajczykas dingo isz
Lenkijos, ėjo gandai kad jis be-j
ga su Komunistu partijos žinia, |
kad Komunistai žino ir jam lei- j
džia iszsineszti isz kraszto nes
jie jo nepageidauja, bet nenori■
Amerikiecziu papiktinti ar už-j
pykinti, tai už tai jie leidžia
jam pabėgti.
Bet dabar ateina patikrintos
žinios kad nieko panaszaus te-i
nai nebūta. Slapta, požemine j
armija, kuri veikia Lenkijoje ir,
tame Vokietijos kraszte kur.
Sovietai valdo, suszelpe Mikolajczyka ir jam viską parūpino
kad jis galėtu saugiai ir greitai
pasprukti per Sovietu sergiamus rubežius.
Kai Mikolaczykas pasiekė ta
Berlyno dali, kur Anglijos val
džia vieszpatauja, jis davė vi
siems žinoti kur jis randasi.
Anglijos valdžia pasiuntė kariszka eroplana staeziai isz
Londono, kuris greitai nuskri
do ir paėmė Mikolajczyka ir

1SZVAR0 AMERIKOS
žmo-[ LAIKRASZTININKA

dyti, tai musu isztikimi
nes butu stengėsi jiems atker-Į
szinti, ir taip butu da daugiau T
. T ..
. . «
kraujo praliejimo visai už dy-Intaria Laikrasztmmka
ka”
i li^l Kaipo Szpiega Ir i
Du kiti Lenkijos vadai kurie
Maisztininka
prieszinosi Komunistams nuta
rė sykiu su Mikolajczyku bėgti
Budapesztas, Vengrija. —
isz Lenkijos; nes ir jiems jau
nebuvo vilties gyventi Lenki Jack Guinn, Amerikietis laikjoje: Stephan Korbonskis dar rasztininkas ir korespondentas
bininku partijos pirmininkas, ežia nuo 1945 metu, gavo insakuris buvo Lenku valdžios kyma iszsikraustyti isz Vengri
Londone delegatas Lenkijoje jos. Jam davė tik dvideszimts
iki 1945 metu. Ir Kazimieras keturias valandas iszsineszti
Baginski, vienas isz szeszioli- isz kraszto.
Protestonas, Žydas ar Kata kos požemines ir slaptos Lenku Laikrasztininkas Guinn iszarmijos, kuris buvo apsūdytas važiavo isz Vengrijos in Vien
likas.
Bet visas svietas žino ka ant smert Moskvoje, 1945 me na Seredoj isz ryto. Jis važiuo
tas kareivis nuveikė, ka jis tuose, bet buvo paleistas kai ja in Amerikos pasiuntinybes
Beirut paliaubų sutartis buvo automobiliu. Jo žmona ir ju du
padare ir ka jis užsitarnavo.
pasiraszyta.
vaikai bus iszvežti su eroplanu..
Per amžius Amerikiecziai
Jie visi trys nutarė sykiu Ponas Guinn pirmiausiai pa
ta kareivi gerbs ir jo nepa- nesztis isz Lenkijos, bet dabar sitarė su Amerikos Ministeriu,
mirsz. Jis yra mums žinomas Mikolajczykas nei žodžio nesa Selden Chapin, kuris jam pata
kaipo “Nežinomas Karei ko apie anuos du, nes jis nenori rė nesiprieszinti ir pasitraukti.
kad Komunistai iszgirstu ir davis.”
Ana sanvaite Vengrijos poližinotu.
cij antai suaresztavo laikrasztininko Quinno sekretore, panele:
parvežė in Londoną.
Elizabeth Palios, 31 meto am
Mikolajczykas sako, kad jis POLITIKIERIAI
paspruko isz Lenkijos ne tiek BIJOSI KOMUNISTU žiaus. Panele Palios yra gimus
Pittsburgh, Pa., ir pirmiau bu
kad jis savo kailio gailėjosi ar
vo sekretore Amerikos Karo
savo gyvasties bijojosi, kiek
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Sztabui Budapeszte. Ji buvo
jau dabar nemate jokio reikalo
suaresztuota ir jai nebuvo vatenai pasilikti ir prieszintis,
Jeigu Kongreso paskirta ko lia su niekuomi pasitarti, ir
nes paskutine viltis jau užge misija negali, nenori ar bijosi
priesz ja nebuvo jokio teismo
so!
tuos Komunistus suimti, tai te ar prasikaltimo.
Mikolajczykas yra antras va gu ta darba paveda Amerikos
Vengrijos policija sako kad.
das, kuris paspruko isz Sovietu Slaptai FBI policijai ir tegu
Komunistu užimtu krasztu ir duoda FBI policijai pilna teise jie užtiko slapta ir požemini
atbėgo in Anglija, kur buvo Komunistus suaresztuoti, o ne veikimą, prie kurio prigulėjo ir
priimtas. Ferenc Nagy paspru iszgarsinti, kaip dabar daroma sekretorka Palios.
Szitas veikimas ar szita or
ko isz Vengrijos.
Washingtone.
ganizacija, draugyste parūpin
Mikolajczykas,
aiszkindadavo Vengrijos žmonėms pa
mas ir pasakodamas apie Len
NUŽUDYTA
SENELE
bėgti isz savo kraszto.
kijos Komunistine valdžia, sa
Kitas raszytojas, kuris ži
ko kad jis nutarė trauktis isz
GRANDVIEW, MO. — 93 nias siunezia in New York
valdžios ir nesztis isz kraszto
metu senele Malinda Keli buvo Times redakcija, Arthur Brankai M. Petkov buvo nužudytas
nužudyta. Policija rado jos del, apleido Yugoslavia. Jis
Spalio (Oct.) asztuoniolikta
jau szalta lavona jos namuose. niekam nieko nesakęs iszvažiadiena.
Policija spėja kad žmogžudžiai vo su savo žmona, kuri taipgi
Komunistine valdžia jau ren- ar žmogžudys ja nužudė del jos yra raszytoja ir korespondente.
Paskui, už keliu dienu buvo su
žinota,
kad Yugoslavijos val
Mano Meiles Szirdis Kieta, Kaip .Akmuo
džia buvo jam insakius iszsineszdinti nes jis nepageidauja
mas.
Pirmutinis insakymas isz
Yugoslavijos valdžios pareika
lavo kad ir jo žmona iszvažiuotu, bet paskiu atėjo paaiszkinimas kad jai valia pasilikti. Bet
ji nutarė pasitraukti su savo
vyru. Ji daug raszo po pasisa
vintu slapyvardžiu kaipo Mary
Lester.
Szitie raszytojai yra nepa
geidaujami ir iszvaromi, už tai
kad jie per teisingai raszo ir
per daug tiesos musu laikraszcziams pranesza.

L. TRASKAUSKAS

Szitas szu va, “ Bing ’ ’
kasdiena ateina aplankyti
szito didelio szunio stovyla,
kuri stovi prie vartų fabriko
kur daromi ir kalami pa
minklai ir statulos. “Bing”
kasdien iszeina isz savo na-

mu, kur jis gyvena pas szeimininka Jerry York ir eina
ta stovyla aplankyti. Jis ne
gali suprasti, kodėl jo meile
vis lieka bet atgarsio, kodėl
jo draugo szirdis kaip ak
muo?

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

