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Pirmas Maisto Laivas In Europa

GEN. B. E, MEYERS

Kraszto Iszdavikas;
Žmonių Isznaudotojas
WASHINGTON, D. C. —
Nors jau kelios sanvaites kai
visi Amerikos laikraszcziai raszo apie szita szelmiu, apie szita visu isznaudotoja, mes iki
sziol nei žodžio nesakeme, nei
neraszeme, nes mes jautiemies
kad visiems mums negarbe toki
szelmiu prisipažinti ir apie ji
raszyti.
Niekas nieko nebutu žinojęs
apie visas jo suktybes jeigu
Kongreso komitetas nebutu pa
ėmęs nagan ta milijonierių Ho
ward Hughes. Per teismą, kuris
Laivas S. S. Julian Poy badaujantiems. Tai pirmuti
sprendė milijonieriaus Hughes dras priplaukia prie Port
nis laivas su kvjecziais nuo
darbus su valdžia, iszejo in vir Richmond uosto, kur jis pa
to laiko kada Prezidentas
šau ir pono Meyers darbai ir ims 349,000 buszeliu kvieTrumanas nutarė ir prižadė
biznis.
cziu. Tai labai brangus ir
jo greitu laiku suszelpti Eu
Isz pradžios Generolo Ben lauktinas tavoras Europos
ropos krasztus. Kad butu ga
nett E. Meyers biznis buvo
svarstomas Senatos Kariszkos tiek prisipažino kad jis pats sa POPIEŽIUS PRITA
Komisijos, bet dabar jau teis vo pasmerkė.
mas visa ta klausima ims tar Generolas Arnold stacziai
RIA TRUMANUI
dyti ir tyrinėti.
pasakė kad “karininkaš~t6kioSenatos Komisija tiek daug je augsztoje ir atsakomingoje
mums pranesze apie szita Gene vietoje tiek sarmatos ir giedos Ragina Visus Szelpti
rolą Meyers, kad kiekvienas atnesze visiems karininkams
Europos Ir Rytu
dabar gali pasipiktinti. Gene kad dabar tokiam niekszui nė
Badaujanczius
rolas H. H. Arnold taipgi stojo ra vietos karininku tarpe. ’ ’
in svietkus priesz ta Generolą
Kaip teismas nuspręs, ka
RYMAS, ITALIJA. — Szv.
Meyers.
ateitis parodys, ne mums saky
Tėvas,
Popiežius Pijus XII kal
Generolas Meyers labai gar ti, bet Generolas Meyers pats
bėjo per radijo, ir ragino visus
singai ir gražiai atsižymėjo per
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Amerikieczius stoti in talka ir
pirmutini pasaulini kara kaipo
lakūnas. Jis buvo paaugsztiutas ir gavo labai augszta vieta NELAIME
Taksos Nebus
kariuomeneje per antra pasau
SU KARABINU
Sumažintos
lini kara. Jo tarnyba armijoje
buvo gera ir garbinga. Jis buvo
paleistas ant pensijos 1945 me Jauna Mergaite Ant
tuose ir gaudavo $461 ant me
Smert Nuszauta
nesio. Dėkingas krasztas labai
gražiai pripažino garbingo ka NEWARK, N. J. — Asztuorininko darbus ir jam tinkamai r-iolikos metu amžiaus mergai
padėkojo.
te buvo ant smert nuszauta,
O dabar Senatos Komisija ta kai karabinas, jos draugo ran
pati garbinga Generolą Meyers kose netyczia buvo paleistas.
intaria su visokiais prasižengi Policija sako, kad tai buvo
mais, visokiomis suktybėmis, pirmutine medžiokles nelaime
papirkimais, iszdavimais, ir ki Delaware valstijoje.
tais nieksziszkais darbais. Jis Mergaite May Teresa Leahy
sau gražu turteli krovė kai visi buvo nuszauta kai szuvis jai
kiti Amerikiecziai kariavo ir pataikė stacziai in peczius.
savo galvas guldė.
Policija sako kad ji su savo
Visi tikėjosi ir lauke kad
Iszsigelbeti savo kaili, kai mokyklos draugu Richard T. valdžia nors kiek sumažintu
teismas ji suėmė, Generolas Ware, septyniolikos metu am mums taksas, bet Kongres
Meyers da žemiau nupuolė, da žiaus futbolininku, iszejo zui- menas Harold Knutson nusi
labiau prasižengė priesz visus kiauti ant Johnson ūkio. Rich leido ir daugiau jau nereika
Amerikieczius. Jis stengėsi in- ard Ware pasiaiszkino kad jis lavo kad taksos butu suma
velti kito žmogaus gera varda baikaudamas atsuko karabina žintos kai Kongresmonu virir to žmogaus žmonos szlove in savo drauge, nežinodamas szininkas Joseph W. Martin
nuplieszti. Visi karininkai ku kad karabinas buvo atprovinr pareiszke kad jis ir jo visi
rie buvo jo draugai, baisiai pa tas Mergaite užsigryžo ant draugai tokiam inneszimui
sipiktino isz to žmogaus kuri karabino ir tuo sykiu pasigir prieszinasi.
jie taip gerai pažino. Jie dabar do szuvis ir ji sukniubo. Jis
Reiszkia, Kongresmonai to
sako kad jie isz tikro Generolo greitai nubėgo pas jos tėvus ir klauisimo dabar per szita su
Meyers niekados gerai nepaži pasakė kas atsitiko. Mergai sirinkimą visai nei neiszkels,
no.
tes brolis ir jis nunesze ja pas ir mes turėsime mokėti kaip
Ne musu darbas ta generolą gydytoja, bet ji jau buvo ne- ir mokėjome tas dideles ir
teisti ar apsūdyti, bet jis pats 'gyva.
sunkias taksas.

lima szitokius laivus su viso
kiu maistu pasiunsti in Eu
ropa, Amerikiecziai dabar

&
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Ministeriu
Suvažiavimas
Londone
Szimet Amerika Iszsiunte Rusi
jai Tavoro Už $113,700,000;
Amerikos jurininkai Sustraikavo Su Komunistais Prancū
zijoje; Užpernai Amerikiecziai
Praleido 23 Bilijonus Doleriu

WASHINGTON. — Kai Prezidentas Tru- MOLOTOVAS
daugau taupinti.
manas kalbėjosi su laikrasztininkais ir reLONDONE
szelpti Europos ir Rytu krasz- daktoriais jis stacziai pasakė, kad negali
tu badaujanczius. Jis perspėjo
Nenusileis Ant Vokie
suprasti,
kode!
dabar
visi
nori
kad
Ame

kad szia žiema bus da sunkiau
tijos Klausimo
tiems kuriems ii** dabar badas rika sustabdytu pardavima visokio tavoro
stūkso ir akis.
Jis sako, kad Rusijai dabar reikia LONDON, ANGLIJA —
Popiežius moka labai gerai Rusijai?
Sovietu Rusijos Užsienio MiAnglu kalba ir už tai kalbėjo visokiu maszinu, inžinu ir freit-kariu ir už nisteris Molotovas atvažiavo in
Angelskai in Amerikieczius
Londoną ant Ministeriu Konfe
Juk rencijos.
per radijo. Jis prižadėjo kad jis tai mes tokius daigtus ir siuneziame.
Szita Konferencija,
visus Katalikus ragins prisidė
szitas Užsienio Ministeriu su
tai geras biznis.
ti prie Prezidento Trumano atvažiavimas, gal bus paskutinis.
siszaukimo, kai jis paskelbė
Kai laikrasztininkai primine Prezidentui Amerikos delegacija sako
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Trumanui, kad Rusija gavo isz Amerikos kad Molotovas reikalaus kad
Vokietijoje butu investa centro
per
UNRRA
32
milijonu
doleriu
vertes
ta

valdžia. Molotovas nenusileis
STRAIKOS BAIGTOS
ir nesutiks kitaip ta Vokietijos
“
Lend-Lease
”
gavo
paskola
voro,
ir
per
ITALIJOJE
klausima iszriszti. Kiti spėja
nusiszypsojo
ir
niekad Molotovas duos inneszima
ir $16,100,000, jis tik
kad visi iszsitrauktu savo ka
Komunistai Nenori Pri ko neatsake.
reivius isz Vokietijos. Bet sun
sipažinti Kad Jie
Trumanas toliau paaiszkino apie ta ku tikėti kad Sovietai dabar
nusileistu, kai jie tiek triukszPralaimėjo
gera bizni su Rusija.
Jis sako kad mo šukele Francuzijoje ir Ita
lijoje.
RYMAS, ITALIJA. — Be buvo pavėlinta Rusijos Prekybos Komisi
Ana sanvaite Alij autu Koveik visos straikos priesz val jai pirktis Amerikoje visokiu jiems reika mandorius stacziai z iszkele ta
džia jau užsibaigė Italijoje, kai
klausima apie visu kareiviu
Bari ir Lecce apygardos darbi-1 lingu maszinu, kad jie galėtu savo pramo isztraukima isz Vokietijos. Jis
ninkai sugryžo in savo darbus.
ne ir savo fabrikus atsistatyti po karo. ta klausima iszkele Moskvoje,
Daugumoje vietų darbinin
ir gavo atsakyma, kad Sovietai
kai susitarė su sanvininkais ir, Laikrasztininkai parode paežiam Trumanui ant nieko panaszaus nesutiks.
ta, komisija daugiausia perkasi: 200 freit- Amerikos Ambasadorius Ru
kurstymu gryžo in darbus. Ko
sijoje, Leitenantas Generolas
munistai nenori prisipažinti kariu, 145 inžinu per sziuos metus.
Bedell Smith, atvažiavo isz
stengiasi mažiau valgyti ir

kad tos straikos nepasiseke, ir
“Trumanas nesupranta, ar nenori supras
dabar sako kad mažas skaiczius darbininku buvo papirkti ti, kad sziomis dienomis freit kariai, inžiir už tai sugryžo in darbus.
Kitas labai reikszmingas nai ir visokios maszinos yra skaitomos kaiženklas kad Komunistai pralai
mėjo tas straikas yra kad Ko- po ginklai, kurie kariaujaneziam krasztui
munistiszkas laikrasztis “Vo yra taip pat reikalingi kaip karabinai ir
ce delle Puglie, ’ ’ kuri vede ir
rasze Komunistas redaktorius sprogstanezios bombos.”
Ruggiero Grieco turėjo užsida
Buvusis Prezidentas Franklin D. Rooseryti nes neturėjo skaitytoju.

Moskvos kad galėtu Amerikos
Sekretoriui Marshall patarti.
Generolas Lucius D. Clay, ku
ris yra vyriausias Amerikos
karininkas Vokietijoje taipgi
pribuvo.
Tikimasi kad isz Prancūzijos
pribus Užsienio Ministeris
Georges Bidault, nes tame
kraszte valdžia dabar jau pa
stovesne Schuman sudarė nau
ja taryba.
Anglai dabar labai susirūpi
Miiano mieste visi mokyto veltas su savo Taryba nemate nieko blojai nutarė gryžti in savo dar-1
,
,
.
v,
, no už tai, kad Amerikos Sekre
bus. Ir darbininkai kurie dirbo go siunsti aliejų ir geleži Japonams, kai torius Marshall nepasikalbejo
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Į
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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kalo per daug kisztis in Czeko-j prisiuntė daugiau negu milijo-j svetimu krasztu, szitas sena;
Amerikos Sekretoriaus pla-j
Susimildami, jeigu iszkelianCZEKOSLOVAKIJA
nas ir tvarka szelpti EuroposĮ
slovakuos reikalus; ir isz kitos na tonu maisto, kuris mums nusistatymas skambėjo kaiį iate in kita miestą ant apsigyKRYŽKELYJE
puses Rusijai didesne nauda, kasztavo daugiau negu $270,-' ]įk šiandien nutartas; Sovieti enimo ir geidžete permainyti j
krasztus buvo Europoje priim-|
jeigu Czekai savotiszkai dirbs, C90,000.
j Kusi jai baisiai nepatiko, ir Ko aikraszti, prisiunskite savo aem
ta taip kaip Konferencijos nu-Į
' sistatymai buvo priimti 192.)l PBAGA, CZBKOSLOVAKI- nes Rusijai reikalingas visas Czekoslovakijos visas biznis munistai sake, kad tokis liusi ta ir nauja adresa ir miestą
Treczdalis visu žmonių sako, 1 metuose: Visi sutiko ir pritarė, JA. — Vakarais žmones vaiksz- tavoras kuri tie žmones paga- prie-2 kara buvc su Vakarais, statymas yra karo paskelbi iame gyvenot ir apsistojot, nesi ’
kad Žydai per daug kiszasi in bet nei vienas krasztas nenorė tine'a ant Vaclaveske Namestil mina.
ypatingai su Vokiecziais. Da nias. Jie tik tai]) kalbėjo, be >e to, negalime jum siu ritineti a
bizni ir Amerikos pramone jo pasiaukoti ar pasidarbuoti; ulyežios, kuri randasi paežio p Bet Czekoslovakijos žmones bar to biznio nėra ir nebus j el nieko nedarę, nes jie gerai ži aikraszezio in nauja vieta.1
valdo.” Jeigu ir ju taip sakote, visi norėjo tik ta vienybe Pragos szirdyje. Sztoruose ma ima nerimauti, jie nori kad juos! gu jįe toliau nukryps in Rytus, nojo, kad tas pats atsitiko
Daugelis praszo idant penna iatsiminkite, kad dauguma žmo-, džiaugtis ir naudotis, 'bet nei tyti knygų isz Anglijos, Ameri visi paliktu ramybėje ir leistu!
Czaro laikais.
ryt adresa, prisiunezia savox
jiems
savo
reikalus
savotiszkai!
kos
ir
Prancūzijos.
Galima
niu Amerikoje sako kad Kata-į vienas nenorėjo del tos vieny
arda ir pravarde bet nepaduopirktis ir skaityti laikraszczius susitvarkyti. Jie pavargę nes' “Monroe Doctrine”
likai per daug in politika ki-' bes darbuotis.
la kur gyveno ir in kur iszvaisz užsienio. Isz saliunu ir kliū jie buvo po Vokietijos nagaika
szasi ir politikierius už nosies I
iiavo. Tokiu laiszku sziandien
tų
girdisi
Amerikoniszka
mui
szeszis
ilgus
metus.
Jie
nori
tairplaikome daug, nes svietas lavedžioja.
Mes, senesnieji, jau pergy
Amerikos Nusistaty
kos ir ramybes, ir jeigu Rusija!
iai maiszosi, o del mus yra ne
venome du baisiu pasauliniu zika.
mas Gyvuoja
Anglija iszsitraukia savo ka karu, mes matėme kai]) politi-l Isz pažiūros szita ulyczia ga- juos nekibins, tai jie sutinka su!
reikalingas sukimas galvos
reivius isz Szventos Žemes. kieriai valdo krasztus, mes' lėtu būti Chicagoje ar Bostone, i Rusija susidraugauti, bet visgi
jieszkoti po visas knygas isz
Prezidentas James Monroe,
Szitos žinios baisiai daug reisz-į pergyvenome baisius bedarbes Viskas gražu ir ramu. Bet szita' stengsis palaikyti savo laisve.
kur musu skaitytojas rasze
I
kia Arabams ir Žydams. Dabar laikus, mes nesziojome placzias ulyczia randasi mieste, kuris Czekoslovakijos spauda vis Gruodžio (Dec.) 2,1823 metuolaiszka ir kur seniau gyveno.
!
se,
nustatė
ne
tik
Amerikos
prasideda baisios pesztynes, kelines ir musu moterys viso yra sostine Czekoslovakijos, laisva, bet vien tik partijos ga
Jeigu prisiunsite sena ir nau
skerdynes tarp Arabu ir Žydu. kias kvailas madas varinėjo, i r kurios žmones neretu glaustis li laikraszczius spausdinti. nuosavybe, bet ir Amerikos paja adresa, tai greieziau galesi1
siryžima
neinsileisti
in
szi
mu1821 metuose Rusijos Impe ne permainyt ir greieziau gau
Amerikai ir daug reiszkia szi “džiazo” muzikos klausėmės, prie Vakaru, prie Anglijos ir Taip sau žmogus negali laik- Į
tos žinios. Prezidentas Truma- mes garbinome doleri, kaip da Amerikos, bet kurie yra trauk raszczius spausdinti. Kiekvie ! su kraszta jokios svetimos val ratorius, Czaras, iszleido insa- bte laikraszti. Kitaip ant mus
nas pernai labai užsipuolė ant vatkele aibrozieli, mes savo gy te traukiami in Rytus, in Rusi nas iaikrasztis turi prigulėti džios ar tautos. Tarp kita ko, kyma kad nei vieno kraszto pi įerugokite, jog laikraszczio neAnglijos ir sake kad Anglija venimo metus praszvilpeme ir ja.
prie kurios partijos. Nors nie | tame nusistatyme yra pasaky- liecziams valia žvejoti ar va jplaikote. “Saules” Redyste
žiuoti szimta myliu nuo Sziaunežino kaip tenai Arabu ir Žy dabar norime savo vaikus pa Ant ulycziu žmones susiren kas rodos nevaržo tu laikrasz- I ta:
|
“
Kaslink
nusistatymo
ant
rines
Amerikos kraszto ir pietį
du reikalus. Dabar Trumanns mokinti. Mes dabar jauezia- ka pasiszneketi. Kartais jie ir cziu ar raszytoju, bet retas ku- !
,
kurio
remiasi
Amerikos
reikaneje pus'eje Bering Straits.
gales parodyti ka jis moka ir mies kaip ta moteriszke, kuri susibara, susiginezyja, nes czia ris iszdrysta iszsireikszti apie
.
lai
ir
saugumas,
ir
tai
ne
tik
SuPrezidentas Monroe tuojau:
gali tenai padaryti. Kai.Angli asztriai atsake vienam mokyto Czekoslovakijoje dabar yra su užsienio reikalus. Vienas re
ja pasitrauks tai visas tas klau jui, kuris norėjo ja pamokinti sikirtimas tarp Rytu ir Vaka daktorius iszsireiszke kad, nz- ' vienytu Valstijų, bet visu Ame- pareiszke ir" pasuke Rusijos
simas liks tarp Rusijos ir Ame kaip auginti vaikus: “Nesakyk ru. Ir czia baisiai svarbus klau žiūrint ka jis žinotu ar kaip jis ’ rikos krasztu, kurie yra laisvi Czarui kad ežia jis nesikiszti
ir nepriklausomi, mes nusista- ir kad ežia jam vietos nėra ir
rikos. Abiem krasztam Szven ir nemokyk mane kaip vaikus simas, nes
turi pasirinkti suprastu Sovietu nusistatymą
,
tos Žemes aliejus baisiai rupi. auginti. Asz daug daugiau už tarp gyvenimo ir mirties, tarp ir Rusijos po-karine tvarka, jis tome ir kitiems pasakome kad nebus, kad Amerikos Pilieczia
neiszdrystu nei žodžio apie taiį mes ne esami nei jokio kraszto nei vienam Europos krasztu:
tave žinau, nes asz jau pakavo- laikas ir nelaisvės.
Darbininkai kurie priguli jau szeszis vaikus!”
raszyti, isz baimes kad visi jo( tarnai' ir nebusime Europos netarnauja ir nei vieno nesiibi
Jaunieji, insikarszcziave sto
i krasztu isznauduoti. ”
jo. Czaras nusileido ir nutilo.
prie unija reikalaus ir gaus
kraszto žmones nukentetu.
ja už Rusija, senesnieji tyliau
1947 metuose, 124 metai pc
Su szitokia tvarka aiszkiai Su szitais žodžiais Amerika
daugiau mokėti. Kai algos pa Vaikai sziandien daugiau
kalba, bet j u akys nukreiptos
pareiszke
savo
nusistatymą
to
pareiszkimo tas pats klausi
matyti kad Czekoslovakijos
kils, vėl viskas labiau pa laiko praleidžia prie radijo ne
in Vakarus. Jaunieji prikaižmones mažai ka žino apie kad ji nieko bendra neturi su mas iszkilo Pietų Amerikos su
brangs! Tie žmones ir tie dar gu mokykloje; jie daugiau pa
szioja Amerikai ir sako kad
Amerika ir Amerikieczius. Už Europa ir kad nuo szio laiko važiavime ir taip pat visi at
bininkai kurie prie jokiu unija simokina ir daugiau atsimena
Amerikos Sekretorius nori vi
arba pradžia
J
tai, beveik visi Czekoslovakai Ameriko nei jokiam ponui ne stovai iszsireiszke. Dabar vis *
nepriguli labiau nukentės, nes isz ‘ ‘moving pikezieriu ’ ’ negu
sa Europa užkariauti su dole
Europos krasztai, o ypatinga :
szventai tiki, kad Sekretorius tarnauja ir nenusilenkia.
jiems algos nepakils, o pragy
SKAITYMO |
i.sz mokytoju pamoku; jie dau riais.
Rusija
mato ir supranta kac.
Marshall su savo paszelpos ir “Nežengk in mano daržu”
venimas ir jiems bus vis bran giau keiksmu ir negražiu žo
*
•
*
Szita laisve kalbėti kaip ku
pagelbės pasiulinimu nori vien pasakė Prezidentas Monroe ir kas buvo 124 metu atgal pasa j
...U...
J
gesnis ir sunkesnis!
džiu iszmcksta ant ulyczios ne. riam patinka gal neilgai gy
tik Vokietija atstatyti. Kai jie prie to pridėjo, “Apsisaugok, kyta ir sziandien stovi, kad
gu poteriu bažnyczioje, jie dau vuos. Politikieriai ir valdinin
{ R ASZ Y M O I
taip sako ir taip tiki, tai visai nes ežia turime pikta szuni.” Amerikos nusistatymas da gy J
Tautu Sanjungoje vis eina giau tiki in “moving pikezie¥
kai kurie vis nenori pasiduoti
vuoja!
kai
kiti
krasztai
ne
dyvai
kad
jie
nepasitiki
ant
Tiktai
ginezai apie teise vieno kraszto rius” negu in pamokslus!
Rusijai, sako kad dabar jie po
Į mums grasina ar mus užpuola,
*64 pus., Did. 5x7col *
Amerikiecziu.
pasiprieszinti visiems kitiems
litikuoja ir kariauja ne vien tik
Kongreso
paskirta
komisija
del
Tik
reikia
prisiminti
kaip
ir
mes
stojame
in
karu,
ir
parodoir visa tvarka suardyti. Szita
Dabar___
Po 25c.
Didžiausia musu
klaida del politikes ar laisves, bet net kiek jie nukentejo nuo Vokia- me kad mes baiku nckrecziame. benamiu klausimo praneš za :*
.
*
teise yra vadinama “Veto.”
del savo gyvasties.
kad
valdžia
labai
greitai
pasziandien
yra
kad
mes
galvoja

Dabar,
tiek
metu
po
to
paežiu.
Lidice
miestelis
su
dulke-'
:
‘
•8A
ULl
"
J
Mes jau dabar sakome kad aut
Nors Gestapo policija czia
reiksz kiek Europos žmonių
* MAHANOY CITY. PA $
szito klausimo ir del szito susi me kad mes galime savo darbu nesznipineja, bet žmones jau mis sumaiszytas. Czia Vokie- reiszkimo ir po to nusistatymo,
Amerika priims ateinaneziais
musu
dipliomatai
ir
politikie

cziai,
Naciai
suszaude
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KASYKLOJE
(Tasa)

kartu paszauke:
Begkime! Begkime!
Czia isz niekur pagelbos; rei
ke apie save maustyk
.Ant kart, Pranas pajuto dre
bejima Strumo rankos ir sus
paudžia ir vėl paleidžia ir da
paszauke drebaneziu balsu:
— Gelbėkite! Mirsztu!
Pranas staiga atsigryžo ii
pagriebė puolanti Sturma, ant
nelaimes jau -buvo be žado,
• Szaltas prakaitas buvo
veido Prano, suemes visas pajiegas, pagriebė Sturma ir lei
dosi kiek galėjo greitai.
Jau ir jam pradėjo kelei ko
jų linkt ir jau pradėjo akys
temt, kad sztai szviesa nuo virszaus atsimusze ir gavo szviežio oro.
Tai buvo szaftas! Norėjo
szaukt, bet negalėjo; inejo in
szafta ir susmuko.

inspektoriaus ir stojo ne drą
sai prie duriu, tasai prisiartino
prie jo, padavė ranka ir tarė:
— Prisiartink, jaunikaiti, ir
nuvedė ji in vidurį pakajaus.
Dasižinojau'apie tavo narsumą
pilna pasiszventimo. Liepiau
tave paszaukt, idant tau insakymu padekavot ir tave pagirt.
Puikus padarytas darbas visa
dos suranda prigulinte užmokeste; ne bludžiokie niekados
isz tiesaus kelio, bukie tuom,
kuom esi; bukie tokiu kokiu
buvai lyg sziol, o asz apie tave
niekados ne užmirsziu. Szitai
asz tau duodu kvitą ant 300
markiu, kuriuos tau isz kasos
kasykliu iszmokcs. O kaip pacziuosiesi tai noringai paszelpsiu.
Pranas taip susijudino, jog
vos galėjo kelis žodžius padekavones isztart. Czia velei inspektoris sugryžo pas savo
biurka, iszeme isz jo kokia tai
popiera ir szypsodamas padavė
ja Pranui ir liepe skaityt.
— Ant popieros buvo tas paraszyta:
Žemiau pasiraszas duodu
Kornui dinsta perdėto jaus da'žiuretoju, o angliakasi Prana
Kudzma apteikiu dinstu dažiuretojaus (boso), o darbininką
Kurpasa daižiuretoju szafto.
Seni Dražaila kaipo senas dar
bininkas už ilga ir isztikima
daiba aplaikys loskava duona
kas menuo 60 markiu ir stuba.
— Na ka ar esi užganadintu? Paklausė inspektoris.
— O, ponas inspektoriau es
mių labai laimingas! Paszauke
Pranas, o kaip mano motina
džiaugsis!
Taje diena del linksmybių

Praėjo kelios dienos, atmal
na jokia ne užėjo. Šturmas ne
ka apsimalszino, ir ne norėjo
su tuom užsiduot ir parodyt,
jog ka pikto manstina. Tame
Užduszine diena artinasi.
Po teisybai susiprato Pranas
su savo draugais Katalikais ir
visi sutarė priesz piet Užduszi
neje dienoje in darba ne eitie;
apart to Pranas turėjo pareng
ta raszta pas direktorių ir locnininka kasyklų; bet ne žinojo
ant tikro ar užsilaikys prie
daikto. Labiause gailėjosi mo
tinos, kuri tiek turėjo rupesties
ant savo senatvės. Su pilna
galva manstimu ėjo Pranas
dienoje priesz Visu Szvente in
darba.
Jau prie paties szafto pajuto
smarve sunkaus oro, jog net
sunku buvo kvėpuot. Ant to ne Gerai kad buvo kasykloje
paisė, ba tokis pokas isz kasyk taip pritaisyta, jog galėjo grei
lų iszeitinejo.
<■
tai žmonim duotie žinia ir visi
Insileido po žeme ir ėjo in sa tuojaus iszsigelbejo
apart
vo vieta, czia kas kar t didesni s Kudzmos ir Šturmo, kurie bu
kvapas sunkaus oro in mosi vo toli požeme, bet ir tuo du li
musza, jog net kvapa troszki- kosi iszimti in virszaus. Pranna. Vienok ėmėsi smagei prie ciszkus tuojaus atsigaivino ant
darbo. Gal butu ir ilgiaus dir szviežio oro. Turėjo ant veido
ba, kad ne baisus krokimas bu žaidulius, nuo kiszojencziu po
tu atsiliepas gerkleje Dražai- žemė, in kurios užsigavo bėg
los, kuris stūmė vagonėli su damas be žiburio, bet tiejei ne
anglimis.
buvo pavojingi.
Nerimanstis apėmė Prana. Sturmas jau ne atgyjo, no
Lyg sziol da po teisybei nieko rint subege gydytojai gana
apie ji, bet buvo ant tuszpikto toje kasykloje ne atsiti- triūse
1
czio
smarkus
maininis dūkas
ko, nes susikuopimas gazo ga
užmusze!
lėjo nelaime patraukt.
Kada taip manstino ka daryt Apie nelaime mainose dasisztai stoję staiga Sturmas. Ir žinojo motina Prano nuo jo pa
jis sunkiai kvėpavo, bet to ne ties, o priesz tai nieko nežinojo,
paisė, ba tiktai manstino pikto tai ir gerai, ba senukai butu la
bai kenkia ant sveikatos.
del Prano. ..
— Ar jau tu sziandien pra Po priežiūra motinos ir seno
dėjai szvenst? Paklausė szi- Draižailaus, tuojaus Pranas susidrutino ir isz žaiduliu iszsidžiai Sturmas.
— Ar ponas nejauti poko gyde.
Visi draugai ji atlankincjo
gazo, kurio da visados ne buvo?
ir sudesinejo velijimus greito
Bijau ekspliozijos!
iszgydimo.
Atlankė ji ir Ker
— Ka? Ekspliozijos gazo?
Ar tau galvoje ekpsliozija? Ne nas, dažiuretojas mainu, o alė
sirūpink apie tai, tai mano jas kalbėjo:
daigtas, asz ant to pasipažinau. — Dievas vis žmonimis rū
Ar tai piktumas ar puikybe pinasi, viskaš iszsidave. O kad
sudarė tai jog Sturmas taip su Sturmas tave skunde direkto
pyko, jęg pradėjo tript su ko riui, tai dabar da labiaus tavim
jom, grumot su kumszczioms ir užsiimineje visi žmonis, ba jau
t. t. Tik tada, kada iszgirdo Šturmo nesibijo niekas, tai
baisa elektrikinio varpelio, apie brudybes tojo palaikio vi
pradėjo szaukt, persigandęs: saip iszranda. Sziandien ponas
Teisybe didelis pavojus IGesint direktoris tave stato del kitu
žiburius! Begkime! Begkime!;! darbininku už pavydala, jog ne
Bet, begkt tamsumoje ne taip savo nevidono ne apleidai, nes
buvo galima! Kas kartas su- norėjai ne paisant ant savo gyklupinejo, astimuszinejo in sie vasezio, gelbet ji. Apie susikinas, oras kas kartas buvo sun virezinima sode prie alaus ana
kesnis, net Sturmas pradėjo sanvaite, taipos-gi direktoris
trokszt, kosėt, ant galo szaukt: dasižinojo; buvo labai piktas
— Ach Dieve, užtroksziu! ant Šturmo. Kaip man pats kal
Ne galiu eitie toliau! Kudzma! bėjo, jog ne prisakė Šturmui,
Ponas Kudzma, ne palikite idant Užduszineje dienoje va
rytu žmonis in daiJba, tiktai lie
manes!
Balse jo atsimuszinejo baime pe su tavim pasikalbėt.
smerties. Pranas nelaukda — Dėkui Dievui, atsiduso
mas ilgai, bet pagriebė ji už Pranas.
rankos aplieta szaltu prakaitu — Vakar buvau pas inspekrodos, kad vandeniu suvilgi li tori, baigė Komas, apsakiau
jam, kaip prigulinoziai dirbi ir
tas, ir trauke paskui save.
Pranas bego skubai nepaleis kaip puikiai užsilaikai.
damas rankos Sturmos, kuris — Deku ponui už tai, papradėjo slobt suvis, pradėjo, szauke Pranas, paduodamas
klupt ir numuszinejo galvą in! ranka Kornui. Dieve užmokėk
sienas ir stirinezius akmenis,> už tai!
kraujas teszkejo jam per vei — Man ne dėka vok tikra
dą. Jau negalėjo kvėpuoti. darba, turi būtie atlyginta.
Pranas girdėjo tiktai krioki Kada Pranas suvis pasveiko
mą, iszeinanti isz krutinės savo ir galėjo eitie in darba, liepe
kieto nevidono. Šturmui akyse ponas inspektoris paszaukt pas
aptemo, apėmė ji baime ir jau save.
pradėjo suvis alpt ir da pora Vos Pranas inejo in biurą

TARADAIKA

Man sako,
Kad yra moterių kurie
turi daug naravu,
Dirba velneva už
akiu,
Taipgi ir atsiranda,
Ka jau savo
duszia prarado,
Tikėjimo iszsižadejo,
Net velniui atiduoti
duszia prižadėjo,
Tokios moteres niekam
netikia,
Nes savo vaikus
blogai augina,
N uo pikto j u negina,
Todėl, kas bus
isz tokiu vaiku?
Kol tu vyreli esi
da gyvas,
Kiti sako, kad esi
negeras,
Ne vienas pasibaigęs
kaip vaszkas,
O vis buna del bobelių
niekszas,
Vietoje kad palinksmint
gyvenimą,
Tai da sutrumpina,
Ba nėra tos dienos,
Kad neturėtu su vyrais
peklos,
Daugelis manstina kad
jo bobele gera,

nebuvo galo, del Kudzmo ir se
nio Kurpaso.
In kelis menesius vėliaus at
sibuvo veseile Prano su Barborele.
Angliakasiai didžiavosi isz
to, jog isz ju vienas aplaike
dinsta virszininko kasykliu,
Lenkai ir Katalikai kalbėjo:
— Tiesus kėlės geriausos.
Kas neiszsižada tikėjimo savo
tėvu ir kalbos, o prie tam pildo
privalumus kas kiszasi Dievui
ir žmonim, tai taji žmogų ir ki
ta taucziai ir kita-tikybai turi
paguodot.
----- G ALA S-----

Vokietis Vyskupas

Protestonu Vyskupas
Friedrich Otto Dibelius ap
lanke Prezidentą Trumana,
kai jis atvažiavo in Amerika.
Vyskupas dabar važinėja po
Protestonu universitetus ir
seminarijas su prakalbomis.
Jis taipgi nori pamatyti kaip
Protestonai ežia mokinasi ir
kaip gyvena.

SKAITYKITE “SAULE

Ba lipni prie kitu
žmonių gana,
Bet, tegul iszgirsta,
Kaip savo vyra vieszina,
Tada pagyru nebus
tiek užtektinai.
Ne visi vyrai gali kensti,
Nes turi tokia monkie
pamesto,
Juk su tokia negalima
gyventi,
Ant galo turi kitur
trauktis.
Nekurios bobeles savo
vyra in lakupa sodina,
O kitus prie saves
priglaudina,
Tokios boibeles ant
nieko nežiūri,
O szeimyna nuo jos
papi'ktmima turi.
Jeigu bobeles niekai,
Tai tame kalti vyrai,
Ba isz pradžių negerai
valdo,
Sziandien butu
bobele kitokia,
Ir ne tokio
burnota!

Asz maeziau,
Kaip vienam miestelyje,
Naktimis merginos
autobiliais medžioja,
Kliksma daro,
Naktyje kaimynus
subudina
Moterėles labai gerai,
Per visa diena nepaliauja,
Szeimynele neprižiūri,
Ba girta per diena

Kada iszsipagiria,
Tai vela pradeda
girtavima.
Kaip daugiau laiko
turėsiu.
Tai daugiau apie
jas apraszysiu.

ryti viena bendra frunta su
— Važiuokim!
— Važiuokim, sutiko, seniai Amerika ir Anglija priesz Ru
jau laukiu tavęs. Bet pasiimki- sija.
me žvake ir po knyga kokia,
kad taip nuobodu nebutu.
DĖKINGUMAS
ILGAIS žiemos
vakarais,
— Pasiimkim.
ūkininko pirkioje, kuomet
Pasiėmė sėdo vežiman ir iszDEKAVONES
visa szeimyna susėdusi prie
važiavo. Pirmasis mokytojas
szilto pecziaus szi-ta dirbinėja,
DIENOJE
vis žiurėjo in savo dranga ir
yra daug indomiau, negu kitoj
stebėjosi, kodėl jis toks szi kar
kokioj sziu laiku pramogoje.
ta nesznekus, visuomet mėgda Mes už daug ka galime ir tu
Moters suka savo ratelius ii
vo juokauti, o dabar lyg ne tas rime būti dėkingi.
verpia plonus linu siulus; vy
Net ir rudenis sziais metais
butu.
rai virves suka, piemuo bulves
Sztai ir triobele. Prisiriszo buvo toks gražus ir malonus,
skuta, o tas senas žilagalvis
arkli ir inejo vidun. Užsidegė kad ir už ji galime būti dekinsenelis-diedukhs pasakas sako. žvake, atsisėdo už stalo prieKlausosi jo pasakų seni ir jau
szais vienas kita ir skaito atsi Mes galime būti dėkingi, kad
ni, didi ir maži. Ir kur-gi ne
vežtas knvgas. Laukia, o kas mums nereikia būti dėkingiems
klausysis! Juk tas seniueziuka
czia bus toliau. Tylu. Niekur ne kitiems krasztams, kitoms tau
tiek žino invairiu-invairiausi
balso. Retkarcziais pasižiūri in toms, kad jie mus szelpia, kad
pasakų, atsitikimu, anot jo, L
vienas antra, taria viena, kita mums pagelbos ranka isztiesia.
toriju, kad visas suraszius ne
Kokia butu musu Dekavones
žodi ir vėl skaito. Pirmasis nor:
maža butu knyga.
ii netiki in vaiduoklius, bet, Diena, jeigu sakysime, mes
Atsimenu, buvau jau pusber kai pasižiurėjo in laikrodi ir lauktume paszelpos, pagelbos
nis, lauko szala, nemažas spir rado jau dvylikta stojusia, ir ar net maisto isz, sakysime,
ginio sząltis, mes visa szeimyna jam pasidarė kažko neramu. Szveicarijos; jeigu mes valgy
susimeteme prie szilto pecziaus Insikniaube in knyga ir skaito tume ir nesziotume maista ir
ir dirbome kiekvienas savo akiu nepakeldamas, nepažiūrė drabužius, kurie ateitu pas
darba, o žilaplaukis senelis, pa damas in dranga. Szirdis smar mus su paraszu: “Paszelpa
togiai atsisėdės ant uslano szil- kiau pradėjo plakti, lyg jaustu, isz Szveicarijos?”
tame kampe, pasiėmė drožti kad szmekla jau arti.
Mes galime būti dėkingi, kad
grieblavines ir bedroždams pa Pirmasis baigės skaityti, pa
mums nereikia niekam sakyti
sakojo mums pasakas. Daug jis žiurėjo in laikrodėli, jau dvy
aeziu.
ta vakara pripasakojo, iki asz- likta pasibaigus. Bet nežiūrė
Žmogus gali būti dėkingi,
aru prijuokino visus ir galu ga damas in dranga sako:
už gerus pietus, už pilna pilvą
le pasakė pasaka apie vaiduoli,
— Dvylikta jau pasibaigė, o ar už Dievo duota gražia die
kuria ir sziandien da atsimenu.
ne czia kas vaidenasi, ne ka. nele.
Senukas tvirtino, kad tai ne
Žmones tik prasimano.
Mes galime būti dėkingi kad
pasaka, bet tikras atsitikimas.
musu
krasztas pergyveno to
Nesulaukęs isz draugo atsa
Vienuok sziandien vargiai kas
kius baisius laikus be jokio su
jos tikrumu betikės. Bet kaip kymo, pakele galva ir pažiurė
kilimo
ar nesusipratimo namie.
ten butu buvę, o man ji patiko jo in ji. Ir kone apmirė isz bai
mes! Jo draugas sėdėjo atsilo- Galime būti dėkingi, kad mes
ir dabar jums papasakosiu.
szes kreseje o isz perpjautos viens kitam galvas neskaldo
Amžinai Osziariczio miszko
gerkles cziukszliu begi kraujas. me, kaip dabar žmones kituose
pakrasztyje, stovėjo sena, su
Visas persigandęs, greit spru krasztuose daro.
iszdaužytais langais, sukrypu
ko laukan, sodo vežiman ir nu Galime būti dėkingi, kad mes
si, visu apleista ir užmirszta
truko namo. Atsigulė, bet neuž vis volais, balsais peszamies
triobele. Nuo seniai joje niekas
miega, akyse stovi draugas su tarpu saves, o ne su karabinais.
jau negyveno, tik szaltas ru perpjauta gerkle.
Galime būti dėkingi, kad tu
dens vejas ir lakus žiemos snie
Isz
ryto,
jam
da
bemiegant,
rime
laikraszcziu, kurie nėra
gas laisvi sau žaidė ir nesziojo
kaž-kas
pasibeldė
in
duris
ir,
valdžios pažaboti ir nepaiso
bepuvaneziu sienų dulkes.
Žmogus bijojo in triobele ir ko papraszius, ineina jo draugas, nei partijų, nei bosu, bet raszo
kuris vakar buvo papjautas. taip kaip jie mato ar supranta.
ja inkelti, nes visi sake, kad in
Inejas shko:
ja naktimis ateinanezios pra
Galime būti dėkingi už savo
■— Dovanok drauge vakar
keiktųjų vėlės ir kelianezios
kraszta, už savo valdžia; kuri
asz jokiu budu negalėjau pas
triukszma. Pasakoja, kad toje
nėra jau tokia gera ar szventa,
triobeleje kažkas baldosi, grie tave atvažiuoti nes pas mane bet, visgi geriausia ant viso
žia dantimis, žvangina geleži atvažiavo mano sužiedotine ir szio svieto.
asz turėjau tave apgauti.
nius panezius vaikszto be gal
Galime būti dėkingi, kad
vos, ir daug, daug baisiu daly Pirmasis žiuri akis iszvertes ežia mums valia kvailai kalbė
ku pasakojo žmones apie ta vi persigandęs ir nesupranta kas ti, durnai pasielgti ir tik vie
su apleista ir užmirszta pa- czia yra. Bet insitikino kad su nam Vieszpacziui atsakyti.
miszkio triobele. Dienos laiku juo kalbasi ir kad yra visai Galime tarti aeziu, kad mu
užeidavo kartais in ja koks sveikas ir gyvas. Tuojau papa su vaikai yra veiksniai, nadrąsesnis piemuo, bet nakezia, sakojo draugui kas jam vakar klaužados ir biesukai; nes tas
gink Dieve! Niekas ten kojos nutiko. Abudu suprato kad pas pats vaiku nepaklusnumas pa
nedryso inkelti ir sužinoti, ar ji vakar atvažiavo vaiduoklis rodo laisve, kurios niekur ki
kuris ir pasiliko triobeleje su
tikrai vaidenasi.
tur nes tas pats musu vaiku ne
Netoliese gy veno du dvari perpjauta gerkle.
paklusnumas parodo laisve,
ninkai, gal vieno, antro kilo Dabar juodu tikrai tikėjo kurios niekur kitur negalima
metro atstume nuo kits kito. kad toje visu apleistoje triobe rasti.
*
Abudu juodu turėjo po sunu leje tikrai vaidenasi.
Galime isz tikro būti dėkingi
— GALAS —
kurie ėjo dideliame mieste
už tuos du metu, kurie praėjo
augsztus mokslus.
po ko ra. Kai tik karas pasi
Syki, kada jau abudu dvari
baigė, tai mes visi jautiemies
ninku sūnūs gryžo baigė moks
kad visas svietas turi būti
lus namo pas tėvus, vėl iszgir WASHINGTON, D. C. —
mums dėkingas, kad mes visa
do žmones kalbant apie ta trio AFL darbininku unijos vadai svietą isz nelaisvės iszvedems.
bele ir susitaare juodu viena rengiasi inkurti nauja komisija Dabar, pagyvenę, apsitrynė, su
gražia nakti nuvažiuoti ir isz- ar draugija, kuri kovos priesz kitais susipažinę, mes supran
tirti, ar tikrai'ten vaidenasi, Komunistus. Komunistai da tame kad ne tik tas kuris gau
kaip žmones kad szneka.
bar atgaivino savo “Komunis na, bet ir tas kuris duoda turi
— Rytoj, tu atvažiuok pas tu Žinių Rasztine’’ kuri Anglu savo pareigas.
mane, sako vienas mokytojas kalba vadinasi ‘ ‘ Communist Galime būti isz szirdies dė
antram, taip apie 10 valanda Information Bureau, ’ ’ isz kur kingi kad mes galime duoti, o
vakare, o isz manes važiuosim ir pareina žodis “Comintbrn.” ne praszyti.
in ta triobele isztirti kas joje AFL unija dabar ketina investi Galime būti dėkingi, kad kair inkurti “Demokratu Žinių■ ras mus pamokino, kad davė
tikrai yra.
- >.
— Gerai. Sutiko antrasis, ir Rasztine,” Anglu kalboje ta’ mums progos pasimokinti ir
juodu iki rytojaus persiskyrė. draugija bus pavadinta “De nuo szio laiko prisirengti.
Atėjus sutartam laikui, pir mocratic Information Bureau’ ’
Galime būti dėkingi, kad da
masis mokytojas vis žiuri ir arba trumpiau, “Deminform.” bar vieszpatyscziu vadai ir at
laukia atvažiuojant antrojo,
stovai peszasi prie Taikos Stabet niekaip nesulaukia. Jau lai PARYŽIUS, FRANCIJA. -- lo, o nesimusza ant karo lauko.
kas butu važiuoti triobelen, o jo Generolas Charles de Gaulle sa
O galu gale, visi mės turime
vis da nėra. Pagaliau draugas ko kad Sovietu Rusija dabar jo būti labiausiai dėkingi, kad
galva-trukcziais invažiavo kie krasztui yra pavojingesne negu mes esame gyvi. Žmogaus meman, inbego pas pirmaji ir sa- buvo Hitleris. Jis szaukiasi ir1 giamiausias ir maloniausias
kreipiasi in savo žmones suda-, užsieimimas tai gyventi.

VAIDULIS

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
» •

begyvuoja.
Žinoma, tiesiog negalima tik
rai apiprekioti sziandienine pa
rapijos namu verte ar pasakyti
kiek vertas parapijos turtas.
Bet galima drąsiai pasakyti,
kad parapijos padėtis yra labai
gera ir jos turtas siekia suvirsz
czverti milijono doleriu.
Prie parapijos dabar priguli
suvirsz 600 szeimyniu; 2100 sie
lų. Parapijiecziai pasižymi sa
vo tvirtu ir gyvu tikėjimu,
gausiu duosnumu ir tikra krikszczioniszka dvasia.
Kadangi joks parapijos reikalaas nebuvo nei per mažas,
nei per prastas, joks* darbas ne
per didelis, sziandiena Minersvilles Lietuviai džiaugėsi. Pa
rapijos skola atmokėta ; pasko
los rasztai bus sudeginti!
— Kun. A. J. Neverauskas.

buvo paskirtas ju dvasiniu va
du. Szvento Vardo draugija
teipgi padidėjo. Ir tai visai ne
dyvai, nes Kunigas A. J. Ne
verauskas Girardvilleje iszmo
ko kaip draugystes tverti ir
vesti, ir tenai turėjo labai gra
žu Sodaliecziu būreli ir net dvi
Szvento Vardo draugystes.
Parapijos paskolos rasztu
sudeginimo proga, mes linki
me kuo geriausio pasisekimo
jaunam vikarui, Kunigui Al
binui J. .Neverauskui!

žiuos in Londoną, Molotovui
padėti ir patarti, kai tik jis ga
les pasitraukti isz Tautu Sanjungos susirinkimos New York
mieste.

Moskvos teismas yra tokis,
kad visi yra kalti, kurie tik yra
patraukiami in teismą. Rusijo
je teismas nėra tam kad žmo
—• Petnyczioj, pripuola Szv.
gus galėtu apsiginti ar pasiKonrado.
aiszkinti, bet vien tik kad jis
iszgirstu savo pasmerkimą, sa
. — Ponia M. Peczukoniene
STRAIKOS BAIGTOS
vo apsudinima.
isz Shenadoro lankėsi mieste su
ITALIJOJE
Tie prisipažinimai, tos iszpareikalais, taipgi atlankė ir
žintys,
kurias atlieka tie teisie‘‘Saules” redakcija. Acziu už
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
mieji, tie neva-prasikalteliai,
atsilankyma.
prie elektros ir gaso sugryžo in
skamba kaip kokios baisios pa
Subatoj Saturnin.
savo darbus.
sakos. Kokiu butu ir nebutu da
Visuose darbuose ir visuose
—• Panele Violeta M. Abrolyku tie nabagai prasikaltėliai
Italijos
krasztuose
darbininkai
mavicziute ir Jonas Luskaviprisipažinsta!
ima gryžti in savo darbus, nors
MOLOTOVAS
czia isz Connorton, Pa., iszeme
Bet Daktaras Maniu nebus
Komunistai vis kursti žmones
ženybu laisnus.
pakartas, kaip buvo Petkovas.
LONDONE straikuoti. Isz to matyti kad
Jis dabar jau septynios de■—• Kita sanvaite: Nedelioj
Komunistai jau viską ežia pra(Tasa Ant 4 Puslapio)
szimts penkių metu, tai jam pa
pripuola pirma Adventu NedeSzitie Filipiniecziai yra
buvo renkama po visa Ame
laimėjo.
rode
susimylejima sulyg Sovie
su Anglijos Ministeriu Bevin Premieras de Gasperi da nie labai gerai ir gražiai prižiulia, taipgi Szv. Andreijo; Panerika. Pinigai buvo suvartuo- tu Rusijos supratimu to susipirm mitingo, kaip buvęs Sek ko vieszai nesako, bet laukia romi mažoje ligonbuteje prie
delyje pirma diena Gruodžio
ti del visokiu vaistu, liekars- mylejimo: Jis baigs savo die
retorius Byrnes darydavo.
(Dec.), menesis paszvenstas
pažiūrėti kaip kiti darbininkai Manila miesto, už tai kad
Sovietai visiems parode kur darys. Prieszingos partijos da Amerikiecziai labai duosniai
tu ir kitu sergantiems reika nas kalėjime vienumoje. Jam
ant garbes Vieszpaties Jėzaus
nebus valia su nieku pasimaty
atėjimo in pasauli, taipgi ta KUN. A. J. NEVERAUSKAS jie stovi ir ko jie reikalauja, ke bar pripažinsta kad Premieras prisidėjo prie kolektu kai
lingu daigtu.
ti, ir niekas negales ji aplanky
liomis dienomis priesz szita su de Gasperi turi valdžios vade
diena yra Szvento Eligijo; Ūk
Kunigas
Albinas
J.
Never

sirinkimą. Pulkininkas Vassily les savo rankose ir visos parti kad mums tikra sarmata prisi mes pasidalintume su kitu ti.
ininko Priežodžiai: jeigu Gruo
auskas, jaunas Szvento Pran D. Sokilovskis pasakė audrin
Sztai, ežia žmogus, kuris
džio. menesyje beržo sula da te
jos dabar ima denritis su esa pažinti kad jis yra Amerikietis krasztu badaujaneziais.
ciszkaus parapijos vikaras la gas prakalbas Berlyne, iszkodaugiau
negu visi kiti, per il
ir musu kareiviu virszininkas.
ka, bus lengva žiema. Jeigu
mąja valdžia.
Szventas Tėvas pabrieže ir
bai gražiai darbuojasi jaunimo liodamas Amerikieczius ir
per Kalėdas sząla tai Velykos
Kimunistams nepasiseke nu Armijos Sztabas atėmė visus paantrino kad Europos ateitis gus metus kariavo ir atstovavo
tarpe ir atgaivina parapijos Anglus. Tokie koliojimai ir
bus baltos. Jeigu ant Kalėdų
versti Italijos valdžia, kaip ne garbes ženklus nuo Generolo sziąndien iszrodo da juodesne, savo kraszto nepriklausomybe.
draugystes. Per kelis mene szmeižtai isz Sovietu visai
daug sniego ir szala, tai geras
pasiseke suardyti Prancūzijos Meyers ir jam visa pensija, mo kad Europos žmones sziąndien Nei Komunistai negali prikiszsius jis daug pažangos padare, mums ne naujiena. Bet sztai
metas del javu. Jeigu menuo
tvarka, nors Francuzijoje kestis sustabdyta. Jis dabar serga ne tik kūno, bet ir sielos ti ar sakyti kad jis buvo Faszisnes jis yra iszkalbus pamoks kas žingeidu. Tas pats Soko
Sausas, tai ir pavasaris bus
jiems pasisekė iszmesti tarybos bus teisiamas valdžios teisme, liga. Jis taipgi padare pastaba tas, ar kad jis priesz valdžia bu
lininkas ir draugingas kunigė lovskis pernai tokias paczias
tu pirszta pakeles. Daktaras
sausas. Utaminke Szv. Bibivirszininka. Bet ir tas jiems kur jo lauke apsudinimas ant kad daug tu nelaimingu žmonių
lis.
prakalbas pernai pasakė Mosk- daug nedave nes Prancūzai už mažiausia szimto metu in ka sziąndien visai nereikalingai Maniu buvo Tautininku Darbi
anos; Seredoj Szv. Pranciszko,
Iszbuves szeszis metus Szv. voje tu paežiu Užsienio Minis
Ksavo; Ketverge Szv. Petro
keliu dienu kita vada pasirinko lėjimą ir keli desietkai tuks- kenezia. Tuomi Popiežius norė ninku Partijos vadas. Jis net
Vincento. Parapijoje, Girard teriu konferencijos iszvakarebuvo truputi in kairiąja puse
Chrys., Petnyczioj Szv. Sabo;
kuris yra atžagariai nusistatęs taneziu baudos.
jo pasakyti kad dipliomatai ir
ville, Pa., jis daug iszmoko ir se.
palinkės del savo kraszto labo
Sbatoj Szv. Mikalojo. Gruopriesz Komunistus.
politikieriai tankiai tyczia
daugiau pasimokino nuo savo
Tos prakalbos visiems paro
TRUMANAS UŽTA- trukdo paszelpa del kokiu ten | ir del taikos ir ramybes. Czia
menesis yra paskutinis
buvusio klebono, Kunigo My de kad Sovietai neketina nusi
žmogus kuris buvo taip savo
GEN.
B.
E.
MEYERS
savo
sumetimu
ar
priežaseziu.
kolo Daumanto, ir dabar visa leisti ir visai nenori derintis.
RIA SOVIETUS
žmonių mylimas ir gerbiamas,
‘‘Kita žiema artinasi, žiauri, kad net Hitleris visoje savo
ta savo mokslą ir iszsilavinima Tos prakalbos taipgi parode
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
žvarbi ir negailestinga, kuri garbėje ir galybėje nedryso su' Minersville, Pa. — Nedelioj, jis gerai pavartuoja savo nau
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
kad Konferencija dabar jau
grasina
kaip koks maras apim aresztuoti ar jam kelia pakirs
rLapkriczio (Nov.) 30 d., 1947 jame paskyrime, Minersvilleje.
niekais nuėjo pirm negu pra save pasmerkė ligi gyvos gal
m., 4-ta valanda popiet Miners- Kunigas Albinas Neveraus
Japonai jau szokinejo ir grū ti tuos sugriautus miestus, tuos ti.
sidėjo.
vos.
Jis
buvo
ne
tik
sukezius,
badaujanezius žmones, ir pra
.^yillej Szv. Pranciszkaus Baž- kas pareina isz Szvento Juoza
Amerikos delegatai jau vie- bet ir kitu žmonių szlove nu- mojo in mus. Kai tokie patys kirsti giltinei platu kelia sker Klausimas savaime kyla:
.liyczioje invyks paszventini-' po parapijos, Mahanoy City,
szai sako, kad negalimas daig- pliesze kad savo kaili iszsisau- laikrasztininkai norėjo perspė sai ir iszilgai viso svieto,” to Kodėl Sovietai iszdryso toki
, rijąs Nauju Bažnyczios Langu Pa., kur jo motina vis gyvena.
ti Roosevelti, jis tik saldžiai
intakinga ir visu gerbiama
tas kad Sovietai nusileistu ant gojus.
„ir Nauju Vargonų. Kun. K. Ra Prie iszmokejimo parapijos Vokietijos klausimo ir isz Vo
nusijuokė ir juos visus bailio liau tese Popiežius.
žmogų taip pažeminti, taip pa
Dabar Amerikos teismas ji
Szventas Tėvas paskui krei niekinti ir taip pasmerkti? At
dauskas, darbatinis Mahano- skolos, Kunigas Neverauskas
mis
bobomis
pavadino.
Jis
už

kietijos pasitrauktu, kai jie tuo ima nagan ir teisia už daug da
jaiis , Szvento Juozapo Parapi irgi prisidėjo savo darbsztumu paežiu sykiu in visus kitus
tikrino visus kad viskas tvar pėsi in Amerikos Vyskupus ir sakymas ir paaiszkinimas labai
lyku. Jeigu tasJeismas bus tei
bažnyczios vadus ir sake kad aiszkus. Moskva dabar nutarė
jos, vikaras ir buvusis Szvento ir veiklumu. Bazarai, baliai,
krasztus lenda ir kelia buntus. singas ir taip teis kaip tiesa pa koj, kad Japonai su mumis at
‘‘Amerikos Kataliku Dekavo- visiszkai sunaikinti visus savo
Pranciszkaus Parapijos vika šzokiai ir kitokios pramogos
Rusija nori sutverti Vokie rodo, tai Generolas Meyers bus silygins.
Kaip tikrai ir kaip baisiai jo nes Diena geresne, gražesne ir prieszus tame kraszte.
ras pasakys pamokslėli.
jam visai ne naujiena, nes jis tijoje tokia valdžia, kokia da nuteistas in kalėjimą ligi gyvos
įAyVakare 8*-ta vai., parapijos daug tokio darbo dirbo ir vede bar randasi Austrijoje. Tokie galvos. Jis pinigus isz visu lu žodžiai iszsipilde mes niekados szventesne, jeigu per ta diena Bet kitas klausimas iszkyla:
mokyklos svetainėje invyks ilgus metus Girardvilleje, kur valdžia valdo vien tik vardu, po, Amerikos valdžia lupo ir nepamirszime: ‘‘Japonai atsi mes savo mielaszirdyste tiems Kodėl Rusija dabar nepaiso
pepąprasios iszkilmes, Degini- jis daug draugu susirado, kurie nes ji yra po intaka Rusijos ar suko, taksu nemokėjo, didžiau lygino, mums ta aliejų ir ta ge badaujantiems parodysime.” kad visi paprasti žmones, visi
leži sugražino; ant musu karei ‘ ‘ Mylimiej i mano vaikai, ’ ’ darbininkai Rumunijoje bai
pįias parapijos paskolos rasztu. ir dabar jo neužmirszta ir vi mijos ir dipliomatu.
sius kontraktus isz valdžios per
jis sake, ‘‘jus gerai žinote kad siai neapkęs Komunistu ir nie
parapijos skola kuri buvo su- somis' galiomis remia pramo Sovietai vis nori užimti jeigu kara eme ir pats sau turteli su viu gaivu!”
Visi mes sakeme, kad jau da milijonai žmonių, motinu ir kados nepamirsz ka Rusija
vjrsz $100,000, sziandiena jau gas, kurias jis rengia ar veda. neužkariauti visa Vokietija. sikrovė. Dabar, save iszsiteiPer parapijos paskolos rasz Jie nepamirszo, kad Leninas sinti, jis kitus szmeižia, kitus bar pasimokinome; bet ta vaikucziu bada kenezia, kad jie jiems padare, kad jie per am
atmokėta! ,
K-V b- r
Dabar Minersvilles Lietuviai tu sedeginimo iszkilmes jis su buvo pasakęs kad Vokietija žemina ir kitu gera varda gadi mokslą musu vadas, Preziden visi yra nekalta karo auka. Bet žius pagiežalies ant visos Rusi
tas labai greitai ir labai pato Mes norime kad jus žinotumėte jos ir ant visu Komunistu? Ko
turi SAVO bažnyczia, kleboni sieis su kitu taip pat darbszcziu yra reikalingas žingsnis in pa na, jo szlove pleszia.
kad Mes esame jums labai dė dėl Rusija, del vieno žmogaus
ja, mokykla ir seserims narna. ir maloniu jaunu Kunigu, Ka sauline revoliucija.
Noredams iszsiaiszkinti ir giai pamirszo. Dabar jis mus
Bet, aiszkus dalykas, tokius di- zimieru Rakausku, kuris pirm Invykdinti savo norus, ir im iszsiteisinti kaip jis tiek daug tikina kad jokio pavojaus nėra kingi už jusu toki gražu duos- nutarė užsitraukti ant saves vi
. (lėlius ir gražius kambarius pa jo buvo vikaru Minersvilleje. ti ta pirmutini ir reikalinga re pinigu gavo ir kaip jis viena isz Rusijos, taip kaip Roosevel- numa ir už jusu krikszczionisz- so kraszto neapykanta?
statydinti reikėjo nemaža pini- Kunigas K. Rakauskas dabar voliucijai žingsni, Sovietai no kontrakta gavo isz valdžios per tas mus tikino kad Japonai yra ka mielaszirdyste. Tokio duosTik vienas paaiszkinimas te
,'O '■ ■ ' r
,
.
.
•
go, nes viskas tais laikais kaip vikariauja Szvento Juozapo ri galinga valdžia Vokietijoje kara jis sako kad jis ta kon musu draugai. Dabar Truma- numo, tokios mielaszirdystes belieka: Rusija dabar pati bijo
parapijoje, Mahanoy City. Jis kuri klausytu Rusijos ir butu trakta gavo vienam savo drau nas mums užtikrina kad Rusija jus jokiu budu negaletumete si. Sovietai jaueziasi kad jie
ir dabar buvo gana brangu.
parodyti, jeigu nemoketumete
yra neapkeneziami ir kad visi
■ Kunigo J. Karaliaus klebo pasakys pamokslą pritaikinta po Rusijos intaka. Szitie Rusi gui ne už tai kad jis tikėjosi mums atsimokės, su mumis at
kaip save pasiszvesti, save pa
silygins.
Rooseveltas
mums
už

toms
iszkilmems.
stoja
priesz juos ir už tai ji da
jos norai ar siekimai yra daug kiek pasipiniguoti, bet kad to
navimo metais parapija mūrais
siaukoti
ir
patys
daug
ko
iszsitikrino
kad
Japonai
su
mumis
Minersvilles žmones jauczia- senesni negu Stalinas ar Molo- draugo žmona buvo jo meiluže
bar nori kitiems parodyti kad
„i^il^mu ątatymu pasižymėjo;
žadeti.
”
atsilygins...
si
tikrai
laimingi
kad
jiems
te

ji nieko nesibijo. Stipram vyrui
, tovas.
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