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RUSIJOS RUBLIS PUOl
Isz Amerikos
ŽULIKU SKERDYNE
Kersztas Ir Žmogžu-

dystes. Razbaininkai

Suimti
CHICAGO, ILL. — James
JMĮorelli, dvideszimts metu am
žiaus žulikas, razbaininkas ir
žmogžudys buvo suimtas ir
suaresztuotas. Jis buvo vienas
isz tu nevidonu kurie nužudė
tris žmones ir pavojingai sužei
dė du kitu ana sanvaite. Ji da
bar užtaria ir stengsis ji patei
sinti Illinois valstijos Senato
rius Roland Libonati.

Vienas tu žuliku buvo ant
smert nuszautas kai policija
stengėsi ji suimti. Jo vardas
yra Thomas Daley, kuris buvo
trisdeszimts szesziu metu am
žiaus. Kitas žulikas Lowell
Fentress, dvideszimts vieno
meto amžiaus, kuris vairavo
automobiliu kuriame tos žmog
žudystes buvo papildytos buvo
suimtas ir jis ant kitu papasa
kojo.

ar paszauti ir isz automobiliaus
iszmesti. Vienas isz paszautu
da pajiege priszliaužti prie ūki
ninko stubos ir paszaukti poli
cija.
Szitcs žmogžudystes buvo
drąsiausios ir didžiausios Chicagos mieste nuo to laiko kada
per Valentinos Diena buvo tiek
daug nužudyta isz kerszto. Bet
szitie žulikai buvo suimti ir suaresztuoti.

ARABAI NUŽUDĖ

14 ŽYDU
Per Viena Menesi 190
Žuvo; 535 Sužeisti
JERUZOLIMAS. — Palesti
noje vis Arabai su Žydais peszasi ir muszasi. Arabu suda
ryta kariuomene isz anapus
Jordano užsipuolė ir nužudė

keturiolika Žydu ir sužeidė de
vynis Žydus ir du Anglijos ka
reivius, kai jie užsipuolė ant
vieno autobusio kuris veže Žy
dus prie Tel-Aviv.
Žydai tuo kartu palydėjo su
ginkluitais kareiviais net sep
tynis autobusius kurie buvo
pilni Žydu.
Anglijos kariszka valdžia
parsikvietė Karaliaus Abdul
lah kareivius, kuriu vadovystė
je yra Anglijos karininkai, kad
jie palaikytu tvarka ir taika.
Apie szimtas tukstaneziu
žmonių sudarė parodas Palesti
noje, pareikszdami kad jie pro
testuoja ir nesutinka kad Pa
lestinas bus padalintas.
Palestinos valdžia
teisinasi
♦
ir sako kad Arabai turėjo apsi
ginti nuo Žydu užpuolimu kai
tie Žydai buvo nužudyti.
Žydai ant to kerszto tykoja ir
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikiecziai
Pasitraukia
Isz Italijos

Suvaržymai Ant Maisto Panai
kinti, Viskas Brangu Rusijoje;
KONFERENCIJA PAIRO
Jeigu Valdžia Kasztus Nesu
MARSHALLAS VAŽIUOJA NAMO.
AMERIKA JOKIO PELNO
valdys,
Tai
Darbininku
Unijos
NEGAUNA
Vadai Pareikalaus Daugiau
Marshallas Atsikerta Molotovui Ant
Mokėti
Darbininkams
Vokietijos Klausinio
AMERIKOS ARMIJOS

LONDON, ANGLIJA. —
vadino.
Visi trys atstovai isz Vakarinu
Isz viso to matyti kad jau
krasztu jau staeziai ir vieszai beveik visai nėra vilties kad ta
sako kad jeigu Rusija nenusi Ministeriu Konferencija ka ge
leis ir nesusitaikins szia san ro nutars. Kiek dabar matyti
vaite, tai nebus jokio reikalo tai Konferencija jau baigta,
toliau tęsti ta Užsienio Ministe- taip kaip mes pranaszavome
riu Konferencija.
keliomis sanvaitomis priesz tos
Amerika, Anglija ir Francu- konferencijos prasidejima.
Kai Morelli buvo suimtas jis zija jau galutinai nutarė ir ne Marshallas važiuoja namo ir
užsigynė kad jis tuos žmones sprendė kad ju atstovai kitu visi kiti Ministerial važiuoja
nuszove, nors jis prisipažino klausimu visai neiszkels pakol namo. Konferencija neužsibaikad jis buvo ten kur tos žmog Rusija sutiks ir susitaikins ant ge, bet suiro, taip kaip mes jau
klausimu apie Vokietijos pra kelios sanvaites atgal prana
žudystes buvo papildytos.
mone ir apie savo pareikalavi- szavome. Visa ta Konferencija
Tie kurie buvo nužudyti bu ma kad Vokietija tiek daug bi
suardė vienas žmogus, Rusijos
vo John Kuesis, trisdeszimts
lijonu doleriu Rusijai užmokėti Ministeris Ponas Molotovas.
trijų metu amžiaus; Emil W. už karo nuostolius.
Schmeichel, dvideszimts dvieju
Del tokio susitaikinimo yra
metu amžiaus ir Theodore J. tiek maža vilties, kad jau musu
Callis, trisdeszimts dvieju me ir Anglijos atstovu sztabas ren Amerikos Sekretorius
tu amžiaus. Sužeisti buvo Niek giasi gryžti namo del Kalėdų.
Kuesis, trisdeszimts dvieju me Amerikos Sekretorius, Mar
tu amžiaus, brolis nužudyto J o- shallas ne tik žodžiu, bet ir
no ir Frank Baker, septynioli rasztu atsikirto Molotovui, ir
kos metu amžiaus, kurie randa Pono Molotovo pareikalavo
si Berwyn ligonbuteje pavojin kad jis taip pat padarytu ir vie
gai sužeisti.
szai paskelbtu kiek pinigu, maSzitos žmogžudystes prasi szinu ir fabriku Rusija iszsiga
dėjo kai tie žulikai inejo in beno, pasivogė isz Vokietijos.
Nick Kuesis automobiliu gara- Amerikos Sekretorius staeziai
džiu kur tas sanvininkas Nic'if pasakė kad Amerikos valdžia
Kuesis buvo ant smert nuszau- nei vieno surūdijusio cento ne
taas. Keturi kiti kurie buvo ta gavo ir nesitiki gauti isz Vokie
me garadžiuje buvo instumti in tijos, kad America savo pini
automobiliu ir vienas po kito gus deda ir kisza in Vokietija
nuszauti ant kelio kai automo ir jokio piniginio biznio nedaro
Amerikos Sekretorius
ir nesitiki, kad Amerika buvo George Marshall atsisveiki
bilius važiavo per miestą.
pirmutine patarti kad nei vie no su savo žmona ir paliko
Žulikas Lowell Fentress pri
nas krasztas nieko nereikalau ja namie, Amerikoje, kai jis
sipažino kad jo “gauge” nuta
tu isz Vokietijos, bet leistu Vo- iszvažiavo in Londoną ant
rė Niek Kuesis nužudyti, už tai
kiecziams ant savu kojų pasi tos Konferencijos. Jis gal pa
kad jis policijai pasakė apie
stoti, kad visi viską Vokietijai liko ja namie, nes gerai žino
juos, o tie kiti buvo nužudyti,
dovanotu; kad viskas ka Ame jo kad jam bus gana darbo ir
už tai, kad jie tenai buvo ir ma
rika su Anglija pasiuntė in Vo rupesezio su Molotovu. O gal
te kas atsitiko.
kietija nekasztavo nei cento del kitos priežasties jis jos
John Kuesis stengėsi apsi daugiau negu tiek kiek tarp nesiveže: gal jis nujauezia
ginti ir susikirto su tais žuli- tautine pramones komisija bu kad Jani ręikes labai greitai
kais su kumsztimis, bet jie ji vo nustaezius.
gryžti ir už tai jis pats sau
ant smert nuszove. O visi kiti,
Amerikos atstovas Marshal vienas iszvažiavo, nes jis
kurie buvo tame garadžiuje bu las su Francuzijos ir Anglijos kaip ir mes jau gerai žino
vo instumti in automobiliu ir atstovais labai karsztai uždro kiek laiko ima moteriszkei
nuvežti in Brookfield priemies- žė Molotovui ir jie Molotova prisirengti iszvažiuoti ar
czio apylinke ir tenai nuszauti net beveik melagiu vieszai pa parvažiuoti.

WASHINGTON, D. C. — Žinių staeziai LEWISAS
REIKALAUJA
isz Rusijos negalime gauti, bet Washingtono virszininkai sako kad Rusija jau yra
LEGHORN, ITALIJA. —
ni,200 In Metus Pensi
1,357 Amerikiecziai kareiviai pažeminus ar sumažinus savo rublio ver
jos Minksztos Anglies
ir devynios deszimts septyni
te.
Czia
nieko
jau
nuostabaus
nėra,
nes
Amerikiecziai karininkai iszMainieriams
plauke isz Leghorn uosto ant ir kiti krasztai Europoje ka panaszaus yra
kariszko
laivo
“Admiral
WASHINGTON, D. C. —
Sims” ir apleido Italijos krasz- padare: Belgija, Norvegija ir Netherlands.
John L. Lewis, mainieriu bosas
ta. Kai tik po karo ežia buvo Visiems krasztams dabar labai rupi kaip
kuriam taip nepasisek© ant to
daugiau negu penki szimtai
Federacijos seimo, dabar jau
tukstaneziu Amerikiecziu ka nors sustabdyti ar nors suvaldyti popieriniu pi
nori vėl pragarsėti. Jis dabar
reiviu ir karininku. Tikimasi
nigu
vartuojima,
nes
beveik
visi
žmones
po
ka

reikalauja kad minksztos ang
kad paskutinis Amerikietis ka
lies mainieriai, kurie sulaukia
reivis isz Italijos pribus Brook ro turi labai daug popieriniu pinigu.
Bet ki szeszios deszimts metu, ir kurie
lyn© priesz Kalėdas.
tiems krasztams visi nepasiseke kasztus su jau yra dvideszimts metu ar
Iszvažiavimo apeigos buvo
daugiau iszdirbe mainose, gau
trumpos bet
iszkilmingos. tvarkyti ar sumažinti su savo pinigu vertes
tu $1,200 in metus pensijos.
Amerikos vieliava buvo nuleis
Szitoks inneszimas staeziai
ta žemyn prie uosto, ir Italijos nukirtimu.
ISZSIKRAUSTE
ISZ ITALIJOS

vieliava būvi iszkelta.
Rusijoje dabar galima gauti net deszimts
Amerikos kareiviai buvo Ita
lijoje nuo Liepos (July) mene senu rubliu už viena nauja.
sio, 1943 metu, kai pirmieji
Visi Anglu kalbos laikraszcziai jau ana
Amerikiecziai insilauže in Ita
lija per Sicily.
sanvaite rasze kad, “viskas pašzieliszkai pa
Nei žodžio negirdeti apie Ru
sijos Raudonosios Armijos ka brango Rusijoje ir kad žmones nenori lai
reivius, kurie, sulyg sutarties kytis pinigu, ir viską perka ka tik užma
tuo paežiu laiku turi apleisti
to ar nustveria.”
Nes nieko apie tai neBulgarijos kraszta.
Tie Amerikiecziai kareiviai
skelbiame.
Bet, dabar jau ateina patikkurie ka tik buvo atvažiavę in
Italija, sake kad jie linksmi rintos žinios, kad žmones Rusijoje dabar
kad jie dabar gali gryžti namo;
O tie kurie tenai jau kelis me žino ar nujauezia kad ju pinigai bus nietus iszbuvo sake kad jiems gai kam verti ir už tai dabar visko perkasi
la apleisti naujus draugus I ta
lij onus. Patys Italijonai sako, ir savo pinigus praleidžia.
kad jiems gaila kad Amerikie
Mums ant tiek žingeidu kad net ir Ko
cziai iszvažiuoja, nes j e jau taip
apsiprato kad dabar bus sunku
munistu Rojuje randasi tokios paezios be
be Amerikiecziu apsieiti.
Italijonai dabar bijosi kad dos kaip ir kapitalistu krasztuose.
Komunistai pradės savo propa
Washington© diplomatai sake, kad tas
ganda varyti ir kad Italijinams
bus sunku apsiginti be Ameri
kos kareiviu pagelbos. Įtalijo- rublio nupuolimas ir tas visu Ruskiu pini
nams nors tiek gera ir ramu, gu praleidimas, neparodo kad Rusijos prakad Anjerikps valdžia yra pasi
žadėjus pasiunsti įtaigos vai mone jau silpneje, ar kad Rusijos užsienio
džiai daug ginklu.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

U

iszgazdino visus Kompanijos
žmones. Jie iszrokoja kad su
visais tais pareikalavimais, ku
riuos kompanija dabar pripažinsta ir laikosi, kaip tai ligo
niniu parupinimas, ligos paszelpa, pabėgimo, negalėjimo
dirbti pagelba ir dabar szita
paszelpine sudaryta daugiau
negu $240,000,000 in metus tak
somis, arba reiketu uždėti ant
kiekvieno tono anglių keturios
deszimts centu taksu.
Mainieriu virszininkai sako
kad ežia kompanija jau be rei
kalo iszsigasta ir perdeda, jie
sako kad nereikėtų daugiau
kaip deszimtuku ant tono ang
lis pabranginti.
Mainieriu virszininkai pa
state savo pareikalavimus; bet
kompanijos atstovai sako kad
jie niekados ant to nesutiks.
Kompanijoms ypatingai nepa
tinka kad darbininku unijos
vadai nustato ir nurodo kad jie
tuos pinigus prižiuręs ir iszdalins.
Lewisas pataria ir net grasi
na kad Kompanijos prieitu
prie kokio nors susitaikinimo
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt

ii- suvaržyti kasztus; jeigu val
džia kasztus nesuvaldys tai
j darbininkai reikalaus daugiau j
mokėti.
;

Taupinsime Duona, Mesa, Ir Kiauszinius!

TAVO SUNUS

SAVE ON BREAD, MEAT AND EGGS!

Szitos komisijos darbas tik- Kongresas ketina suvaržyti
tai prasidėjo. Kai szita komisi-' paskolas ne pirmiau kaip Kovo
ja pradėjo tyrinėti Hollywood menesyje;, darbininku unijos
miesto Komunistus, ji tiek13au reikalaus daugiau algos
daug visko sužinojo., tiek daug Balandžio ir Gegužio menesiuogarbingu ir dideliu biznierių ir se- r^ab matyti kad valdžios inkarininku ir politikierių invele1 Matymai ateis pervelai ir maža.
in visokį sukta bizni, kad ii ka reiksz.
viską mete ir atsisakė toliau
tyrinėti. Isz Hollywood miesto I Valdžios susirūpinimas per
tos suktybes eina stacziai in didėlėmis paskolomis, pinigais
ir pragyvenimo brangumu jau
Washingtona.
parodo kad ne viskas tvarkoj i
Dabar didžiausia Amerikos pas mus; ežia jau matome szeszeli to kas bus ar gali būti. Vi
beda yra tai kad visi turi per
si ženklai parodo kad Amerikos i
daug pinigu ir kad nėra tiems biznis ir pramone neeina pir- '
pinigams gana tavoro.
myn bet jau ima skėsti, eiti že
myn. Kaip toli nueis, kaip že
Po karo žmones vis turi per mai nukris pareis nuo> Kongres
daug pinigu. Tai pareina isz vi menu ir nuo valdžios.
sokiu paskolų, geru darbu ir
Bonų. Taipgi po kiekvieno ka Kai Sovietu vadai sako kad
ro buvo trumpa ir stoka viso karas su kapitalistais yra nekiu daigtu. Tokie tai jau karo iszvengiamas, tai yra szventa
vaisiai, kad net ir biedni žmo tiesa, kaip isz Szvento Raszt.o
nes turi per daug pinigu.
iszimta, nes Leninas taip sake
■
•• 1 1 ■
ir taip rasze, ir visi Komunis
Geriausia ir tikriausia iszei- tai taip tiki ir taip sako, nes
tis isz szitokio keblumo, svei toks yra Rusijos nusistatymas.
kiausias iszriszimas szitokio ' Bet kai Amerikos atstovas ta
Chuck Luckman, kuris
klausimo yra gaminimas daug pati pasako, tai visi Komunis- buvo Prezidento Trumano
daugiau tavoro. Bet ežia patys tai, kaip tas Žydelis, reke “Gy- paskirtas sutaupinti maisto
darbininkai su savo straikomis valt” ir jie tuojaus puolasi ant del Europos badaujaneziu
koja pakisza.
jo, pravardžiuoja ji veidmai pasitraukė isz savo vietos ir
niu, melagiu ir karo kurstyto prisipažino kad jis nieko ge
Visos bankos dabar privers je
ro nenuveike. Bet, jis per
tos laikytis nors dvideszimta
kuklus žmogelis ir pats sau
nuoszimti visu savo pinigu del New York valstijos teismas neprisipažinsta kad jis daug
atsargos. Valdžios žmones sako nustatė kad nevalia Komunistą gero padare, nežiūrint visu
kad galimas daigtas kad ban- vadinti Komunistu jeigu nega tu klaidu už kurias jis buvo
koms bus insakyta laikytis ko li priparodyti kad jis yra Ko visu pajuokiamas.
ki keturios deszimta penkta munistas, nes tai yra szmei'žtas
Nors jis turėjo atszaukti
nuoszimti savo pinigu. Tada ir žmogaus szloves nupleszi- savo insakyma taupinti viszbankos negalėtu per daug savo mas. Reiszkia, Komunistai nori tiena, bet jis visiems Ameripinigu iszduoti ant paskolų. būti Komunistais, bet nenori
Bet nieko tikro apie tai nežinia. kad mes juos vadintume Komu
LIETUVIAI TREMTI
nistais.
Tie kupie dabar ant namu
NIAI LIGONYS DĖ
Chateau
Richelieu
restauraskolinasi surado didžiausias
KOJA SAVO
paskolas ir tos paskolos yra pa ne vienas patarnautojas rado
vojingiausios, nes namu verte krepszi, kuriame buvo daugiau
GERADARIAMS
gali bet kuria diena kristi ir la negu $42,000 pinigais ir kitu
bai žemai nusmukti. Bankieriai labai 'brangiu daigtu. Už savo
BROOKLYN, N. Y. — Sziojau dabar sako kad beveik visi teisingumą, tas kuris ta krepszi mis dienomis BALU pirminin
naujai statyti namai nėra nei tenai paliko ar pamėtė tam dar kas Dr. J. B. Konczius gavo 38
pusiau tiek verti, kiek už juos bininkui padovanojo visa pen Lietuviu Tremtiniu ligoniu,
kine. “Tai tau kur bagoeziu esaneziu džiovininku sanatori
sziandien mokama.
duosnumas! ’ ’
joje, sekanezio turinio* padėkos
Bankoms jau dabar insakyta
laiszkeli:
pareikalauti daugiau pinigu Ponia Vivian Keliems, West
“Mes 38 Lietuviai tremti
ant rankos isz tu kurie nori del port kompanijos pirmininke niai, esantieji Edmundsthalio
nauju namu pinigus skolintis. sako kad “reikes pavėlinti vy džiovininku ligoninėje /24 Gee
rams su keliomis moterimis pa- sthacht, Edmundsthal, Susan1
1
• • ‘
1
icziuotis,
jeigu tie milijonai nu- nenhaus, Germany/ Tamstos
Kas panaszaus buvo po pir
mojo karo, 1919 ir 1920 metuo ženotu merginu negaus geres asmenyje nuoszirdžiai dėkoja
se kai viskas buvo taip brangu. nius darbus ir lygias algas su me visam BALF’ui už teikiama
1
Valdžia pakele nuoszimczius vyrais.”
parama. Jusu szelpianti ranka
ant paskolų. Bet per vėlai, vis
laikas nuo laiko mus pasiekia
Tulle
mieste,
Francuzijoje'
s'?itame
tolimame užkampyje
kas jau tada ėjo \trepais žemyn
teisėjas
nubaudė
Albert
Faye
t
ir žmonių pinigus nuszlave.
su in vai domis gėrybėmis. Kai
už
tai
kad
jis
iszmete
savo
žmo

Viskas greitai atpigo, bet ir pi
kurie isz musu ežia gydosi jau
nigai dingo ir po tam visi atsi na nuoga ant ulyczios. Jis tu antri ir daugiau metai, niekur
mename kas atsitiko. Kas pa rėjo užsimokėti asztuonis szim- neuždirbdami. Taigi B ALF’o
tus franku baudos. Paskui tas
naszaus ir dabar darosi.
parama, ar tai butu drabužiai,
pats teisėjas nubaudė jo žmona
pagal iszgale geresni arba pras
Visas szitas susirūpinimais kad ji nuoga pasirodė ant uly tesni, ar pienas, riebalai ir ki
su pinigais, paskolomis ir kasz- czios. Ji turėjo užsimokėti tūk tokios gerybes, visa tai žymia
stanti franku baudos.
ta is turi tik viena tikslą; žutdalimi prisideda prie musu
blutinai užbėgti darbininkams
sveikatos atstatymo. Bet tai
už akiu ir kaip nors jiems už Kanados valdžia pranesza butu pasakyta per maža. Jusu
drausti kad jie nereikalautu kad sziais metais ji tikisi paga rūpinimasis mumis teikia ir
kad jiems algos da treezia syki minti apie 4,400,000 tonus po- dvasines stiprybes, nes mes
britu pakeltos. Darbininku uni pieros del redakcijų. Yra ren jaueziame, kad savo sunkiame
jos jau rengiasi, su ateinaneziu giama vienas fabrikas in Deep varge nesame palikti vieni.
pavasariu reikalauti da dau Water Harbour, New Bruns Visiems Amerikiecziams, Se
giau algos.
wick, kuris gamins apie tuks- sėms ir Broliams Lietuviams,
aukojantiems BALF’ui gavo
tanti tonu pppieros in diena.
Darbininku uniju vadai jau
centą ar vertybe, nuoszirdžiai
dabar duoda visiems žinoti kad
dėkojamo.”
Francuzija su Italija bijosi
jie ne už ilgo pareikalaus dau
Seka 38 paraszai, 1947 m.
giau mokėti darbininkams. Jie kad Komunistai insigales tuose
Spaliu 22 d., Edmundsthal, Vo
sako kad pragyvenimas daug, krasztuose per darbininku uhikietija.
daugiau pabrango negu algos jas.'
BAIųF tiek gali pagelbsti,
pakilo. Valdžia turi suvaldyti

(Tasa Nuo 3 Puslapio)
su manim? Paklausė p. Skurs
kis.
‘
— Ne, norętau atlankyt pirmiause katedraline bažnyęzia,
o paskui turiu užeitie pas kuni
gą su kuriuom turiu pakalbėt
apie svarbius reikalus.
— Tokiame karte ne perszkadinu, atsake p. Skurskis ir
atsisveikinęs su sunum ir nepažinstamu nuėjo pats vienas.
Musu nepažinstamas nuėjo ii.
■bažnyezia, paskubino in koplyczia, puolė ant keliu priesz alto
riu ir aszaromis apsipylė. Už
valandėlės prisiartino Juozas
pas ji o dalypstejas ji lengvai
per peti davė ženklą jog jau lai
kas eitie pas kunigą.
Po gerai adynai. pasikalbėji
mo su kunigu iszsirenge tasai
kad nusiduotie in miestą. Ant

kiecziams parode kad vi
siems reikia viskas taupinti.
Per jo pastangas bravorininkai pasižadėjo tukstanczius buszeliu kviecziu su
taupinti ir sziandien taupina. Jis taipgi visiems pata
ria taupinti kvieczius, nes
Europai reikia daugiau ne
gu szimta milijonu buszeliu,
kad žmones nemirtu nuo ba
do.
Per Luckmano pastangas

nys,” kuris važiavo skersai
Amerika ir rinko maista. Jis
szita draugiszkumo traukini
neiszsimislino. Laikrasztininkas Drew Pearson apie
toki traukini jau seniai ra
sze ir kalbėjo, bet buvo
Luckmano darbas ir prakai
tas kad tas traukinys buvo
invykdintas. Tas draugisz
kūmo traukinys tiek maisto
surinko kad dabar per kelis

ir rūpesti buvo sumanyta

menesius bus galima milijo

veido buvo linksmas, biski užsimanstines. Kada, ėjo per mies
tą pasveikinėjo ji parapijonai,
kaipo savo kleboną, jis ro
dos nieko nemato skubinos ulyJ
ežia, kur gyveno Brazikaif
— Tegul bus pagarbintas!
Tarė kunigas linksmai, ineidamas . in stuba Braziku. O nėlaukdanjas, atsakymo, kalbėję
linksmu balsu:; . ,
1
— Kas tai? Vęlei matau nui
lindusius veidus, jau judu nie
kados neužmirszite praeities,1
sziandien vienok atėjau sura
mint nuliudusius ir tai tikrai.

— Tai ir sveikas drūtas, jegamasti, atsiliepe p. Brazikas.
Teisybe, volei manstijome apie
musu Jurgi. Tai-gi dasižinojb-*
me nuo seno Skurskio jog jo sū
nūs sugryžo isz Ameriko. Juo
zas jo suims ir tame laike buvo
isz važia ves in Amerika, kaip ir
musu Jurgis, kuris likos nužudintas. Laimingas Skurskis,;
norint turi džiaugsma isz savo
vaiku.
— O ar nepasakojo del jus
Skurskis, jog jo sūnūs atveže
Nori Pjūtis Prižiureti su savim prieteli ?
Tai-gi sakyk.
-— Tasai nepažinstamas -bu
vo pas mane ir kalbėjo jog pribuna isz Ameriko. Tasai atmi
nimas apie Amerika tuojaus
man puolė ant minties jusu dingusis sūnūs. Kada jam apie tai*
apsakiau, pakratė abejotinai'
su ne isztikihiu galva ir tarė:
— O kur ant to davadai
jog tasai apverktasis buvo
tuom Jurgiu? Kas ji mate?
— Kunige geradejau asz
turiu stalcziuje užrakintas popieras ir visus rasztus apie
C. Farrington, agronomi smerti.

jos virszininkas reikalauja

kad Kongresas ji ingaliotu
tas “Draugiszkumo Trauki nus žmonių iszmaitinti.
pirkti isz ūkininku visus javus kai prastai uždera ar kai
kiek jis gauna geraszirdžiu as vimas, Muench one — siunezia
visiems maisto trumpa, ar
menų paramos. Visi aukokite Jums kun. Daktare nuoszirkai viskas pabrangsta, ar kai
United Lithuanian Relief Fund džiausius sveikinimus ir linkė valdžia per daug nori ir ki
of America, Inc., 105 Grand St., jimus, dėkoja už Jusu nuoszir- tus krasztus iszsiunsti. Jis
Brooklyn 11, N. Y.
du musu darbo supratimu, o sako kad jeigu valdžia visus
□ □ □
»
taip pat sveikiname visa Ame javus nuo ūkininku nupirk
tada valdžia galėtu leng
Padėkos Ir Sveikinimai rikos Lietuviu visuomene ir de ■ tu,
vai nustatyti kiek tie javai
kojame už gausias aukas, ku
kasztuos.
Lietuvos Raudonojo Kry rios suteikia mums galimybes
žiaus Goettingeno Skyriaus ruosztis Tėvynės atstatymo Sieniniai Kalendoriai, 23%
Valdyba,'visuotinam nariu su darimi.
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po
sirinkimui invykusiam 1947 m.
Darbo
Preziudmas
35c arba 4 už $1.00. Adresas:
Rugsėjo men. 7 d., pavedus,
Saule, Mahanoy City, Pa.
sveikina BALF’o organizacija Muenchen’as, Vokietija.
ir visus USA Lietuvius. Už
gausia ir nuolatine parama,
Atsarga Su Automobiliais
daugeliui tremtiniu atitolinu
sia bado ir skurdo szmekla, mes
szirdingiausiai dėkojame.
L. R. Kryž. Goettingeno Sk.
Valdyba Vokietija Anglu Zona.
□ □ □
Lietuviu Tremtiniu Bendruo
menes Rothenburgo o/T. Apy
linkes gyventojai . reiszkiame
nuoszirdžiausia padėka Ben
drajam Amerikos Lietuviu
Fondui ir visiems jo rėmėjams,
užjūrio broliams Lietuviams už
suteikta ir teikiama mums mo
raline ir materialine pagelba.
Musu vargingose tremties sanlygose tai neinkainuojama pa
rama, daugeliui huszluoscziusi
vargo iszsp'austas aszaras ir su
automobiliaus stabdžiai,
Valdžia pataria visiems
stiprinusi vilti; kad visi Lietu daug atsargiau važiuoti au
(briekai) vienodai automo
viai bendromis jėgomis grei- tomobiliais žiemos laiku. Jei biliu stabdytu; kad visi var
cziau pasieksime laisves musu gu nori ilgiau gyventi, tai
tuotu ratams retežius (len
Tėvynei.
ciūgas) ; kad automobiliaus
nesiskubink su automobiliu.
Visuotinio nariu susirinkimo Žiema yra daug pavojingiau
szviesos butu gerai nustaty
ingaliotas Bendruomenes Ko-i važiuoti negu vasara, nes
tos; ir kad visi draiveriai ne
sniegas,
ledas
ir
ūkanos
su

mite tas.'
siskubintu bet isz lėto ir podaro pavoju ant kelio.
o a □
valiai važiuotu. Juo atsar
Kothenburg o/Tauber, Ba
Valdžia pataria visiems
gesni busime, juo ilgiau gy
varija U. S. A. Zona, Vokietija. kurie važinėja su automobi
vensime, nes atsarga gėdos
Rytine^ Amerikiecziu Zonos liais per žiema gerai savo au
nedaro.
Visuotinas Studentu Suvažia tomobilius prižiureti; kad.

—BUS DAUGIAU—

[STORIJE
apie Da i8Z
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virsrn iszkils, Kaip ušaikyti sveikata ir apsaugoti
izeimynele nuo lygu,Verta Ne«užmirszt, Kaip dagyvent 100
metu, Pamokinimai, Apie boba
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijoj
Geros rodos, Gailinga ypata,
Galybe Meiles, Juokai, Ragan*
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15#.
Saule Pub. Co., Mahanoy City
Istorija apie Amžina Žydra,
lo kelione po svietą ir liudymaa
apie Jezu Kristų. Per paūžta
20 centai. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO,
Mahanoy City. Pa.
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“SAULE”

Daugelis jau ir nuo jo atsi
metė,
kurie pirkinėjo visokius
rodos
per
labai
ma, nuplaukė in Amerika Juo k„s per dan« kvepėjo .r viską,
tavorus. Brazikas ne rug-ojo ir
zas Skurnickis, sūnūs kupkitaip iszrode, rodėsi man, J D viską tai daleidinejo, kaipo
cziaus nuo Grodzkos ulyczios
visas prigimimas turėtu su mn- duota nuo Dievo už praeitus
kaipo agentas vienos dideles
nim apsidengtie Sailes ™baib; nusidėjimus. Geriausiu pirkė
firmos. Pas ji nusiuneziau tele
Brazikas pabaigė. Ilgai visi jas buvo Skurskis. Ir szian
grama, idant man danesztu
tylėjo, taji tylėjimą pertrauke
apie Jurgi, jeigu su juom kur
dien isžsirėnge pas Bražika,
ponia
Gula.
sueitu. Manstinau jog gausiu
idant užsikalbint pas ji dau
_ Dievas davė, Dievas ir
atsakyma, bet ir už atsakyma
giau tavdro. Draugė' su Skursužmokėjau, o bet jokios žinios atėmė, tegul buna Jo szventa kiu atėjo sutins Juozas, kinis
neaplaikiau. Vienok nepalio vale. Priimsime taji kryžių, ku kii tiktai SUgryžo isz Antverpo,
viau jieszkojas. Ant kart sun ri ant mus užsiunte, ir prazsy- ir nepažihstamas vyras, priedė
kiai apsirgau ir priverstas bu kime Jo pajiegu naršei taji lis Juozo, kuri prikalbino,
vau pasiduot in narna, miela- kryžių neszt.
idant keliautu drauge su juom,
szirdingu seserų, kuriame per Ona visame atsidavė ant Die
dėl
pažinimą miesto Lvavo.
vo visus rupesezius ir kentėji
gulėjau suvirsz sanvaite.
— Ka veike ir kaip laikosi
Pasitaisęs sziek tiek, nusida- mus ii' velei ėmėsi už naminiu
viau ant policijos ir czion da darbu. Vienok Brazikas su sa p. Brazikas? Paklausė Juozas
vo sveikata ne galėjo pasigirt. Savo tėvo. Ar da vis tokis ne
sižinojau apie baisia žinia.
Policija rado viename isz ka Jausla locnos kaltes spaude ji naudėlis del mus ir del visu sa
nalu priemiesezio Antverpo ir persimainė ant kitokio, negu vo perkiku?
,
kuna. nepažinstamo vyro, kuris pirmai buvo.
kaip ant daugybes žaiduliu pa — Mylimas vyre! Ar ne- — Ne pažinsi jo, tai ne tas
žino, jog likosi pirmiause nu- clirstelesi in savo rasztinyczia ? pats žmogus. Nuo smerties Jur
žudintas o paskui inmestas in Klause susirupinus pati apie gio suvis persimainė. Buvo pir
kanala, ir jau kūnas buvo pa sveikata savo vyro. Jau senei mai atskalūnas, sziandien drau
gadintas. Isz parodytu man po- man kalbėjai, jog labai niekai. ge abudu su paezia eitineja kas
pieru kurias rado prie negyvė — Teisybe, labai negerai! diena in bažnyežia ; pakajelije,
lio, pasirodė, jog tai buvo musu Norėjau viską parduot, bet kur buvb paskirtas del sunaus
sūnūs Jurgis. Policija man in- sziandien apie tai nė pamanstvt abudu atkalbinėja ražaneziu
teike apart pugilareso, jo met
negaliu norint gana, norecziau priesz paveiksią Motinos Die
rikus ir diplomą pabaigto
atsilset, nes man atilsis labai vo. Taip tai Dievas permaino
mokslo. Jurgis jau buvo po že reikalingas.
žmogų. Biednas Jurgis! Geras
me. Per taisės kėlės sanvaites
— Asz manau, jpg jeigu ne tai buvo vaikinelis, atsimenu
daugiau turėjau rupesties negu
turėtum užsiėmimo tai butu sau, kaip viena karta su aszaper visa mano gyvenimą.
del tavęs labai ne gerai. Procia i omis prasze tėvo, idant pa
— Taip jau Jurgio gyveni
ir rupinimas apie duonele, tas lauktu manes pinigu. Tajie pa- .
mas pasibaigė. Norint valdžia
tau dabar yra labai ant rankos. ežia diena aplaikiau užpecze- ,
gana triūso padėjo, kad nu
— Turi teisybe, mano bran tinta laiszka su nemažai pinigu
tverti piktadarius, bet buvo
gi. Ne privalau mano kaleziu idant užmokecziau skole Bražiant tuszczio.
d labiau Aidint per apsileidi <ui. Asz tikrai žinau jog tuo
■— Jau neturėjau ko laukt
sius pinigus aplaikiau isz priėmą, privalumuose.
ant atsakymo isz Amerikos.
„rkT8.08 ‘SZ ”auJO zasties Jurgio, už tai kas diena
— Pas tan a vi jau sugryžt na
pr» darbo ,r taojaus pWsia Uz *t° duszia atsidedu pas Die
mon. Kuom labiaus prisiartiva.
U UA \
gproce nelaimėje tai
■
nejau musu miesto- Lvavo,
e>eliauS0S gvdvfn-ih
-i’
tuom labiaus spaude man szirir
1 ’ lgrt0 dU- sihiiP'lŽ!nSta®'‘i I’e«aleio su’
di. Man labai buvo gaila tavęs, ir narsumą
zrn°gui drąsą
bijojau apie tavo sveikata,
n n a 1 °S 1nus^1dt;Q.per apdegusi
nuė saules veidą.
manstinau apie tai, kaip tau
apie tai pasakyt. Inpuole man
Brazi- r
■^>laszau tavęs, mano
laiminga mintis, ir paprasziau Jdnia. Ant at ■ iU VGde ®yvekunigą, idant mane taip painio "«buv0„eij5daV‘mi(>r“i»stei in T&US’ tare’ a^sigryždamasr«
je užduotoje iszvaduotu ir atsi Privertinojo B1°’S °kas Pini«u bi7nU0Za’ u^d<imb mudu in
na s
taV° tėvas pats vievedžiau ji su savim. Kada pri
o voki
aUt kru- ‘ ‘ a Įiks veikalą pas Brazika.
siartinau prie namo, viskas
r°dyt del kitu -t
GJO Pasiman baisiai persistatė; ir saule uubiedno.
uPCziu, jOg jau
P?na^ ne nori eitie

Brazikas nuleido galva ant su galva linktelėjo, duodamas
ženklą., jog gali sakyt ir cladakrutinės ir nieko ne atsake.
— Kalbėk, man, meldžiu ve.
— Pasakymas teisybės tantavęs! Juk jo kuna pargabensi,
idant galėtai palaimint, kol su- kiause buna gyduole geriause.
* 4- 4- 4-4-X-4- X-4-4-44-4-** X-4*4*4- X-444 444444444444444444444444444*
Kas stojosi, jau ne atsistos, nei
'gryž in žeme.
— Onute mano brangi pa nepersimainys.,
Brazikas atsidusias gilei
(Tasa)
—. Vardan Dievo priimu ta icziute! Jaucziu visa naszta nųsidejimu,
ka.
mane
slogina,
gal
pradėjo
apsakinėti:
kryžių, kuri ant manes Dievas
— Kada pribuvau in Vied— Na tai, dabar liepsiu vi užsiunezia. Ne -asz manau, jog protą prarasiu!
—
Tai
Jurgis
numirė
be
niu, lauke mane ant stoties ma
sus kambarius atnaujint, pada Jurgis ne numirė nesusivienidvasiszko
suraminimo?
Kalbėk
no bankeris. Kalbėdami apie
ryti del jo puikia kancelerija, jas su Dievu? Pasakykie man
mažos vertes daigius, daejome
su reikalingom szepom ir len mano vyre, ar aprūpinai musu kokia smerte numirė ?
—
Isz
rankos
žudintojaus!
jo narna kur, kaip jis kalbėjo,
tynom del knygų, taip kaip del sunu kaip reike ant amžinos
— - O Motin Dievo! Dingo galėsime sau be jokiu perszkaadvokato priguli turėti. Lan keliones ?
mano
viltis! Ir tu ant to pavė du pasikalbėt. Prie vyno kalbė
gus duosiu padint, nereikalin
linai? Tai asz esmių pirmutine jome pirmiause apie prekystes
gus gramozdus iszmesti, ba už
kurios maldų ne iszklausai!
veikalus, o paskui apie musu
keliu dienu jau parvažiuos:
Ponia Ona puolė ant žemes. sunu. Dasižinojau, jog mudvie
Taip kalbėjo Brazikas viena
Mažiuke Mariuke pripuolus jų sūnūs apgavo mane įminėda
diena .in savo paezia. Poni Ona
prie motinos ir paėmus už kak mas pinigus nuo mano ban'kiedasiprato kas tai tiejei seni
lo verke garsiai:
riaus, o ir padare daugeli sko
gramozdai.
—
Motinėlė,
tai
apie
tavo
lų.
Mano bankeris žinodamas
Turėjo jis ant minties pa
Mariuką! Mamyte, mamytele apie mane ir mano turtą, iszpirveikslą Szvencziausios Marijos
atidarykie akis.
ko visus abligus, ka ant mano
Panos. Kalbėjo ji in save:
Ant galo atidarė Ona akis, vardo buvo iszduoti. Asz padę— Ne bus nieko, ant to asz
prispaudė
dukriųke prie kruti kavojau jam už tai, ba jis žmo
ne tiksiu, paveiksią ne pavė
nės ir pamaželi sznabždejo: gus gerai padare, jog sarmata
linsiu nuimti.
Melskis aniiioleli, melskis už atitolino. Kortavimai, paleistu
Pq keliu dienu velei atėjo
Jurgi!
vei, draugai, cukernės, mergi
telegramas. ,
—
Atsiduokie
Dievui
!
Tarė
nos, viskas ta musu sunu in nie
— Kas tai po velniu? Tarė
kunigas. Motina Szvencziause kus pavertė. Ka tik ne numi
Brazikas pleszdamas koperta
Ana sanvaite apie Mt. Carmel tikrai, ponios sunu neapleido ir riau, kaip bankėris padėjo
su nė kantrumu.
atsilankiau,
nepavelins jam dingti.
priesz mane dideli pundą abi i— Bankeris Wolfas daneIr ka ten dažinojau,
— O kunige geradejau, gu ir vekselu. Ar tas vaikinas
sže man, idant ka greieziause
aukso tavo žodžiai! Ar isztikro . papaiko! Pasmaukiau ant mano
In viena, saliuna užėjau,
pributau in Viedniu. Tasai te
Kėlės bobeles ten užtikau, tu taip manstini, jog Szven giliuko suma skolų da ne palegramas mane nerimauje lacziause Marija nei vieno neap virszino pinigu mano sudėtu
Veidai net paraudę nuo
’ bai. Paskutiniuose laikuose
leidžia, kas josios pagelbos rei banke.
gerymo,
\ priviso daugelis bankrutu, jog
kalauja?
— Asz tuojaus liepiau ji
isz provu niekad ne gali iszei- Iszpute kaip melonai nuo byro,
— Sūnūs ponios būdamas paszaukt! Pasmaukiau užpy
Kaip tiktai kokis žmogus,
tie. Jurgis dabar turės su mano
da jaunuteliu, tankiai prie jo ktas.
In saliuna ineina,
provomis darbo in vales. Ne
sios meldėsi gal ir paskutinėje
Tuojaus bobeles prie jo
— Ar paszaukt, atsake ban
viena karta gailėjausi, jog vis
prieina,
valandoje pabudino gaileste jo keris, tai jau negalima, ba sū
ko ne pardaviau.
szirdije už nusidėjimus.
Kad gerymu užfundyt,
nūs pono iszvažiavo in Viedniu.
Už adynos po tuom jau Bra
— Szirdingai dekavoju už
O jeigu ne,
— Taisės popieras turiu
zikas buvo ant kelio in Vied
žodžius ramybes. O kad tai Die
Tai burnas atidaro,
pirmiause peržiureti gerai: pri
niu.
vas priimtu ji in savo garbe.
Ir riksmą padaro,
busiu pas poną rytoj.
Praėjo sanvaite, ponia Ona
Brazikas stovėjo su nuleista
Plusta negerai,
ne aplaike nuo vyro jokios ži
— Gerai, gerai, praszau po
galva,
kaip nutirpęs, kaip diBet-gi kur tuošius žodžius
nios! Kad norint Jurgis para
džiausai prasikaltęs lauke vi- ną, nes da asz noriu ponui pa
semia,
škytu kelis žodžius ir tai ne.
duot viena laiszka užpeczetinroko smerties.
Kaip neatsivers žeme,
Praėjo dvi ir trys sanvaites, ži
— Tu norint tuom gali su- ta.
Nekarta net policijantai,
nios nėra.
Laiszkas buvo adresavota
z
siramint, jog ne esi tame nieko
Daug iszvaike,
Ant galo po keturiu sanvaikalta, tarė po ilgam tylėjimui, pas mane: tuojaus pažinau ran
Badai ir teismą parengė,
cziu ponas Brazikas sugryžo,
kad tuom laik asz, turiu pake ka Jurgio.
Kolei velniai juos
‘bet kokis? Stojo priesz paezia
lmei peklines kaukes ir iszme- — Ar isz proto iszejo ? Panetrenks in pragarai
nuvargęs, pražilęs, susikūpri
*
*
*
tinejimus sanžines. Tai visai manstinau, pleszdamas kopernęs suvis ne tas pats žmogus.
nelaimei, asz esmių kaltas. Do ta, dabar perskaitysiu, o rasze
Vai jus keli sportai isz
• —- Del Dievo Szvento 1 Pavanok man, prižadu už tai pa- taip:
Czikagos,
szauke poni Ona paregėjus vy
‘ ‘ Dovanok teve! Padariau
kutavot, pripažinstu teisinDarote negerai,
ra, kas stojosi? Kur Jurgis?
tau
daug bledes ir rupesties,
gyste
Dievo:
Ranka
VieszpaJeigu szventa tikėjimą
Pacziuli, kur Jurgis?
atsiduodamas kortom ir paleisties mane dalypste.
išzjuokete,
— Susidrutink, paeziule!
tuvingam gyvenimui, o kaip
Ne
galėdamas
isz
graudumo
Ir in Dieva netikite,
Ranka Dievo sunkiai mus dažodi prakalbėt, pati padavė kas stojosi, pats nežinau. Bet
Kas bus,
lypstejo, bukie drąsi, Onute
jam ranka sutaikos, kuris pa žinau, jog nupuoliau, kaip bai
Kaip smertis pribus?
praszau tavęs! Musu suims,....
griebęs
spaude szirdingai, ap mes Dievo netekau, kaip Dieva
Kaip kūnas atszals,
— Dievas dalypstejo? Ka,
liedamas aszaromis. Kunigas isz szirdies iszvariau, ba sto
Ir velnias duszia iszplesz,
musu sunu? 0 taip baisi nelai
tuom laik rūpinosi juosius su jaus! atszalusiu del tikėjimo. O
Ir in pekla nunesz,
me turėjo mus patikt, jeigu jau Ba raszto szvento neskaitote, ramini, žodžiai jo plauke kaip kad butau pasilikęs pabažnu,
tu dalypstejimu Dievo pripadidžiauses vaistas ant sugeltu kaip mane brangiause motina
Kaip gyvuliai gyvenate,
.žinsti ir Jurgi musu sunum pa
iszmokino ir užaugino, ne bu
ju dusziu.
Ant Dievo nepamenate,
vadinai. O Vieszpatie kas su
Ir kaip da karta dažinosiu,
Brazikas velei atsigryžias in tau sziandien piktadariu akyse
juom stojosi!
locnu tėvu. Pats saves turiu
Tai apie sudna diena
paezia kalbėjo:
— Praszau ponios, atsiduot
pagiedosiu,
— Asz tau ne viena karta bjaurėtis. Da priesz dvejetą
su visais kentėjimais Dievui.
Ir gerai iszkoliosiu!
ne iszklause ir kad jau alsino- dienu nežinojau, idant palukai
Jis daduos pajiegu, atsiliepe
sakiau jog Dievas tavo maldos nuo skoles taip užaugtu. Ne tu
balsas nuo duriu.
Ir saliuninkai turi vargo,
retu tau mane privedžiot. riu drąsos stotie priesz jus in
— O, tai kunigas gerade- Jeigu katrie geria ant ‘trosto,’ Sziandien-gi tavo virszus, bet akis. Kada szita laiszkas daeis
jusu ranku, jau asz busiu ant
jus? Paszauke ponia Ona. Taip,
Negana to,
nieko nelaimejei.
kelio in Amerika. Melsiu Moti
matau, jog didele nelaime mus Da nuo saliuninko paskolina
— Ach, asz prijaueziau, jog
nos Dievo, idant jus mano
patiko, jeigu mano pats nusiun
pinigu,
reikes dideliu auku ir didelio
tė pas kunigą geradeju; mato Kad atmoket skola del kitu, pasiszventimo, del to-gi viską brangus tevelei suramintu.
— Sztai matai poni, jog sū
mai nelaimėje susimįnksztino
Tokiu vyreliu nereikia
su kantrumu nukentėsiu. Gali
ir kitokiu stojosi.
klausyt,
dabar apsakyti man viską, ant nūs tavo už nusidėjimus tikrai
gailėjosi ir meldėsi. SzvenTaip, dasimanstu, sūnūs mu
Ant bango neduot,
visko esmių pasirengus.
su gal negyvas.
Ir neskolint pinigu,
Brazikas dirstelėjo ant ku cziause Marija jo paskutinėje
Ba jeigu toki ingriebs,
— Kunige prirengkie manoi
nigo, kuris supratęs jo ergeli, valandoje neapleis.
— Dasižinojau, kalbėjo to
paezia, batai ne akmenine szir- Tai jau kvaraba pagriebęs!
liau Brazikas, jog Jurgis iszva
Mergeles, laike Adventu
dis, tiktai kaip kožna motina,
*
CSV SIENINIAI
J žiavo in Antverpa. Tuojaus lei
Gražiai apsieikite,
tai jau del josios labai didelis
dausi in kelione. Pribuvęs in
Funiu jokiu nedarykite,
sopulys ir labai sunkus ant nuk
j
Antverpa, nesigailėjau pinigu,
Ba paskui gieda gali būtie,
kentejimo.
t
1948
M.
J
k
kad
tiktai surast sunu. PerReikia
in
kita
miestą
bėgti,
Kunigas prisiartino prie po
jieszkojau visus kotelius, per
Apie tai dabar nutylėsiu,
nios Brazikienes ir ture meilei:
15
coliu
ploczio
x
23%
col.
jj
žiurėjau vardus ir pravardes
0 ka buvo Detroite,
J
— Juk ponia esi isztikima
ilgio.,
Po
35c,
arba
4
už
$1
?
tuju, ka iszplauke in Amerika,
Da nesakysiu,
duktė Bažnyczios szventos?
Adresas:
.ant nelaimes nei ženklo Jurgio.
Ant sziandien nustosiu,
Tai žinai, jog viską ka Dievas
SAULE PUBLISHING CO., } Dasižinojau tiktai jog ketures
Daugiau
nesakysiu
!
ant mus užsiunezia, turime su
S mahanoy CITY, PA. U.S.A. $
dienas priesz mano atvažiavi
nusižeminimu priiminėt.
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de kaira peti ir ranka. Gydosi Gime Lietuvoj ir atvyko in A. a. Juozapas Yeneliunas buvo
gyveno ant Macy Avenue,
Szventoji Amerikiete Vatikane
Shenadoryje daugelis metu at “Saules” senas skaitytojas.
Locust Mt. ligonbute.
Brooklyne nuszoko nuo Wil
gal.
Buvo
angliakasis,
ir
kita

Amžina
atilsi!
liamsburg tilto ir užsimusze.
— Matas Žukas, nuo 4331'2
dos dirbo prie Packer Nr. 2 ka
Jis buvo trisdeszimts penkių
W.
Arlington
Uly.,
numirė
SeGirardville, Pa. — Filbert
— Pagal kas-metini papro
syklose,
Locust
Coal
kompani

redoj apiei 7:30 valanda ryte.
metu amžiaus.
Budraitis, nuo 223 E. Mahanoy
tį, neužmirszkite apdovanot
jos.
Prigulėjo
prie
Szv.
Jurgio
Martin Thomas Way, dvidenesziotojai laikraszczio “Sau Velionis sirgo trumpa laika. parapijos. Graborius H. Valu- Ulyczios likos sužeistas in tiesa
szimts
vieno meto amžiaus vy
ranka per nupuolimo anglies
les” su pinigine dovanele, ku
kieviezius laidos.
rukas,
Wilmington^ Del., pare- įj
laike darbo Raven Run kasyk
rie jums patarnauja visokiam Sportininkas
— Panele Heleną A. Zebjes isz darbo užsidarė savolose. Gydosi namie.
ore per visus metus.
Ir Biznierius raieziute, slauge isz Philadelkambario duris ir paleido kul- '
— Petnyczioj pripuola Szv.
Port
Carbon,
Pa.
—
Marijona
ka sau in kakta.
phijos, svecziuojasi pas savo
Nemesijono M., taipgi pasnin
Yokuboniene Pacziunas numi
Sutton miestelyje, West Vir
tėvelius ponstva J. Zebraicziai
kas. .....
rė
Samaritono
ligonbute
Potts

ginijos valstijoje du broliai ir
ant So. West Ulyczios.
— Gerai žinomas visiem
villeje. Atvyko isz Lietuvos in
dvi sesutes susitarė nusižudyti.
George G. Tregallas, 78 metu
New
Philadelpliijos,
o
apie
2L
Visi keturi iszvažiavo ant rai
Frackville, Pa. -— Panedely
amžiaus, Protestonas, valdyto
metai atgal persikraustė in
dos ir ant rytojaus policija ra
je apie 3-czia valanda ryte, ke
jas, manedžeris del Mahanov,
Port
Carbona.
Prigulėjo
prie
do visus negyvus. Jie taip savo
turi banditai apvogė N. & S.
City Lumber Co., ant W. Centr
Szv. Stepono parapijos. Paliko
automobiliu insitaise, kad visi
Cigar kroma, ant Lehigh Ave.
staiga numirė savo namuos
keletą vaikus.
gasai nuo gazolino ėjo in autoPolicija tyrinėja vagysta.
Nedelioj 10-ta valanda ryte
mobiliaus vidurį. Tie gasai vi
London, Anglija. —„Buvusis
Paliko dvi dukterys ir du bro
sus keturis uždusino. Vardai tu
Nanty Glo, Pa. f Gerai žino Anglijos ministeris Earl Stan
lips. Likos palaidotas Seredo„
nelaimingu jaunuju: Hayward
mas Lietuvis Juozapas Yene- ley Baldwin, staiga numirė Su
popiet.
L. Dean, 28 metu amžiaus, isz
liunas, 74 metu amžiaus kuris batoj, savo namuose, Aeleyhalt,
— Tik 5 dienos lyg Kalėdų.
Gem W. Va.; jo brolis Levia J.
sirgo trumpa laika, numirė Stourport-on-Severn, WorcesSubatoj Szvento Domi
Dean, dvideszimts vieno meto
Gruodžio 2-tra diena, 6-ta va tershire, turėdamas 80 metu
ninko Abb., taipgi pasninkas.
amžiaus jurininkas kuris buvo
Robert Rodenberg, kuris landa ryte, savo namuose, 1258 amžiaus, vedas.
ant keliu dienu parvažiavęs isz
t Sirgdama per keletą me yra garsus sportininkas ir 2nd Ulyczios. Velionis gimė
Marmuro
stovyla,
kuri
Italijoje,
bet
apsigyveno
laivyno; Margaret Brown, 25
nesius, sena gyventoja ponia bagoezius Baltimorej e ir Lietuvoj, pribuvo in Mahanoy Arabai Nužudė 14 Žydu
sveria
dvideszimts
viena
to

Amerikoje
ir
tapo
Amerikie

metu
amžiaus ir jos dvide
Dbmcelia Ambrutiene, nuo 23 Washingtone, sako kad jis City. Apsipacziavo su Cecelia
na,
ir
atvaizduoja
Motina
te. Ji pasimirė trisdeszimts szimts metu amžiaus sesute
So. 10-tos ulyczios, numirė pasirengęs pustreczio milijo Szestokiute. Paliko dideliame
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Frances
Xavier
Cabrini,
yra
metu atgal. Ji buvo paskelb Freda. Visi jie buvo ant szokio
Utarninke, 1:20 valanda ryte no doleriu užmokėti už St. nuliudime savo paezia Cecelia,
iszkeliama
in
jai
paskirta
Locust M t. ligonbute. Velione Louis Browns beisbolininku 5 dukterys, Detroit, Mich., 4 stengiasi pakiszti sprogstanta szventaja Liepos menesy ir po szokio nutarė nusižudyti.
vieta
in
Szvento
Petro
bažežias
bombas
po
namais
kur
atvyko isz Lietuvos būdama da rateli. Jis sake kad jis tuos sūnūs, o penktas likos užmuszje (July) 1946 metais. Ji yra
nyczia, Bazilika. Szita baž' jauna mergina in Malianojuje. beisbolininkus parsivežtu in tas ant kares lauko So. Pacifi- Arabai gyvena.
pirmutine Amerikos szvente- KAIP EUROPA GALI
Policija sako kad per Gruo nyczia yra didžiausia ir gal
prigulėjo prie Szvento Juoza Baltimore del 1949 metu ir ke. Velionis likos palaidotas su
ji kurios stovyla yra szitoje
ATSIMOKĖTI
po parapijos. Paliko savo vy tikisi kad jis tris sykius tiek bažnytinomis apeigomis ir pa džio menesi jau 190 žuvo ir gražiausia ant viso svieto.
Motina
Cabrini
yra
gimus
bažnyczioje
instatyta.
daugiau
negu
535
buvo
sužeisti
ra Jurgi, du sunu: Antana, na- uždirbtu per vienus metus.
laidotas in parapijos kapines.
sukilimuose.
mie ir Kazimiera isz Boston,
Anglai Ir Prancūzai Tu
Dabar kareiviai visur vaiksz- szove jai in szona kai ji miego- kelis szimtus sykiu brangiau
M<iss., dvi dukterys: Alicija,
Baisiai Sunkus Darba
tineja su atprovintais karabi jo ir paskui norėjo jai in smegi-į jeigu jis yra perkamas isz to ri Daug Turtingu Salų
pati Jacob Koelzer, mieste ir
nais, ir visi žmones yra baisiai nis pataikinti, bet nepasiseke. | taip vadinamo “Black MarkeOna, pati Vinco Morkunio taip
Ir Krasztu
nervuoti. Kareiviams ir polici Aklas ubagas William Nei- to” o isz valdiszku sztoru bai
gi broli Prana Aleksandreviezjai insakyti pirmiau szauti ir thamer yra didelis žmogus, su- siai sunku kas nors nusipirkti,
ia isz West New York, N. J.,
WASHINGTON, D. C. —
"■'/••i
tik paskui pasiteirauti ar pasi virsz szesziu pėdu dydžio ir ir už tai beveik visi, net ir pa Kongreso Komisija del Užsie
ęesęri Lietuvoje, 'taipgi du anū
tarti.
sveria apie du szimtu svaru. tys valdininkai viską perkasi nio Paszelpos davė savo rapor
kus. Laidotuves atsibus Su'baKai jis savo gaspadine nuszove isz to “Black Marke to.”
tą, kuriame jie parodo kaip Eu
i toj, su SzV. Miszomis Szvento
jis per audra ir lietu su savo
Sovietu valdžia, pakirsdama ropos krasztai, ypatingai Ang
F Juozapo bažnyežioje 9-ta vaLewisas Reikalauja balta lazdele atsikarszkino in savo rublio verte, sumažino salija su Francuzija gali mums
k landa, ir bus palaidota in papolicijos ofisus ir pasakė kad vo skola net iki treczdalio, nes atmokėti už visa ta paszelpa ir
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
* rapijos kapines. Graborius
jis ka tik dabar nuszove savo dabar valdžia atmokės viena pagelba kuria mes dabar jiems
^Liudvikas Traskauskas laidos.
pirm pabaigos metu. Lewisas
gaspadine. Policija greitai pri- rubli už tris pasiskolintus.
duodame.
da vieszai ir drąsiai nesako ka
— Kita, sanvaite: Nedelioj
buvo in
tos gaspadines namus Bet “
ir rublii
pakirtimas
nejis
ketina
daryti
jeigu
Kompa-i
111
--p
—
ucLabrador kraszte randasi la
pripuola 4-ta Adventu nedelia,
nijos nesutiks ant jo pareikala-!Ir “T m.
' J"°Zap0
r“"
S RUS‘J°S gyV“ bai daug geležies, Venezueloje
taipgi Szv. Tomo Ap., Panedc.. jau
. prasitarė
i , gonbute,
kur ii po septynių
va- tojams, nes
yra daug aliejaus, New Caledovirau, .betx jis
kad 7,..
jr
J jie taipJ mažai
r už
lyje
Bl.
Fran.
X/Cabrini;
Utar..
, . x
, . . . ., landų pasimirė.
į~
I
‘
dirba kad ir treczdalis kasztu nijoje yra geležies kasyklos.
galimas daigtas kad iszkils
ninke Szv. Servulio C., Seredo.,
straikos, nors jis to žodžio1 Neithamer buvo beveik visu jiems per daug mokėti.
“Ir daug kitu Europos
SZv. Adomo ir Jevos, Kuczio;;
“
straikos
”
nepavartuojo,
bet
žinomas
ant
Broad
ir
Erie
uly.,
krasztu
turi panaszaus turto po
Ketverge Vieszpaties Jėzaus
ir
mažas
vaikas
galėjo
suprasti
kampo,
kur
jis
pardavinėdavo
•t^gimimo Diena, Kalėdos; Pel-1
GYVASTIS PIGI visa svietą. Reiketu isztirti ir
apie
ka
jis
kalbėjo
ir
ka
jis
nospilkutes
ir
paiszelius,
penzedažinoti kiek kurie krasztas tu
nycžioj Szv. Stepono; Subatoo
j liūs. Jis policijai pasiaiszkino PHILADELPHIA, PA. — ri, ir paskui pareikalauti kad
rejo pasakyti.
Szvento Jono Evangelisto.
kad jis norėjo ir pats save nusi Jaunas jurininkas, veteranas, tie krasztai mums pavėlintu ta
1 — Naujas Eagle Brosave Philadelphijoje geleži ir ta aliejų iszsikasti,
Marszkiniu fabrikas kuris ra.
AKLAS NUSZOVE žudyti bet kad kulka praszvil- pasiszove
kaipo užmokesti už musu pa
dasi prie West D Ulyczios mies
pe virsz jo galvos ir nepasiseke. netoli nuo Fairhill ir Dauphin
SAVO GASPADINE
ulyeziu, kai jo drauge “girl szelpa, ’ ’ sako Kongresmonas
te;, pradės dirbte Panedelyje.
frenta” ji paliko ir nuėjo sau Christian A. Herter, RepubliApie 400 merginu ir moterių
pragarsejes kaipo geriausias
Szitie keturi vyrai turi
Rusijos
Rublis
Puola
PHILADELPHIA, PA.
pas savo drauges. Jaunasis konas isz Massachusetts. ‘ ‘Sziir stipriausias, o jam nepaaplaike darba prie szito fabri labai nepaprasta ir sunku
Aklas ubagas smertinai su-;
jurininkas buvo taip insimyle- tokia tvarka daug mums padė
ko.
velinta tame loszime daly
darba. Teisėjai Don Rogers,
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
jes ir taip juodai in ateiti žiurė tu ir tuo paežiu kartu parodytu
L:.
Liet.' Moterių Kliubas Stanley Hahn, Marvin Kupvauti. Sziais metais niekas žeide savo gaspadine, Mrs.!
jo kad, kai tik jo drauge su juo kad Europos krasztai nėra uba
Notre Dame Universiteto Anna Austin, 47 metu moterisz- j
isz Schuylkillo pavieto turėjo pinger ir George Stasand tu
reiklaai nukentės, bet visgi pa- ;
.....................ir ėjo pas savo gai. ’ ’
atsisveikino
futbolininkus nesumusze ir ke kai ji miegojo.
savo “Kalėdų Parte” Utarnin- ri isz szitu gražiu merginu
Ta komisija padare pastaba
Policijantas Saržentas Char- rodo kad ir Rusijoje ne viskas drauges, jis iszsitrauke karisz: vakara, Elk’s svetainėj•? iszrinkti viena gražuole kuri
vargiai ateinaneziais metais
kad
‘ ‘Mes dabar isz shvo kraszles Beckman sako kad tas aklas tvarkoj!
ka revolveri ir pasiszove. Dakmieste. Kliubas nutarė laikyt bus pavadinta ir paskirta
sumusz.
to viską siuneziame in Europa,
savo kita susirinkimą Sausio kaipo karaliene Rožių Loszi
Tas pats ir su kitu futbo- ubagas, William Neithamer' Rusijos laikraszcziai visai tarai Episcopal ligonbuteje la- o Europa mums nieko neduoda,
I (Jan.) 13-ta diena Necho Allen me. Czia matome szeszios deles loszimu dabar atsitiko. tuojaus prisipažino kad jis sa- mažai ka raszo apie rublio nu- bai pavojingoje padėtyje,
Chambersburg mieste, Penn- nors ji daug turi.”
■ ^vetaineje Pottsvilleje.
szimts septynias gražuoles,
Vienas isz didžiausiu sportu, vo gaspadine nuszove. Jis pas puolimą, bet isztisus straipsTie krasztai kur Francuzija
loszimu ir draugiszku susi ja ant burdo buvo tik 3 mene nius pyszkina apie tai, kad da- sylvanijos valstijoje Edward su Anglija turi tiek daug gele
— Laidotuves Clarence J. kurios buvo iszrinktos isz
Jpynn, Jr., veteranas, invyko trijų tukstaneziu taipgi gra kirtimu būdavo tarp Armi sius. Jis nieko kito nesako del bar visi maisto suvaržymai yra Bratton, 64 metu amžiaus žmo- žies ir aliejaus, jokios naudos
Ketverge su apiegomis Szv. žiu merginu.
jos karininku mokiniu ir pasiaiszkinimo kaip tik kad panaikinti ir visi gali pirktis gus netyczia nusiszove save be toms tautoms neatnesza, nes
Rožių Loszimas tai yra di Notre Dame Universiteto “Mane kas nors vare, gunde ja klek tik ko jie nori. Bet jie ne- medžiojant. Daktarai sako kad
Juozapo bažnyczioje 9-ta va
nužudyti.” Jis sako kad tagas pasako kad viskas baisiai bran- jis lindo per tvora ir jo karabi- nėra nei pinigu, nei maszinu ta
landa ryte ir likos palaidotas in džiausias ir paskutinis metu
studentu. Kita meta jau Ar
gu. Rusijoje dabar viskas yra nas jam iszkrito isz ranku. Ka- geleži ir aliejų iszkasti.
parapijos kapines. Graborius futbcles loszimas tarp gar mija atsisako grumtis ar eiti padine buvo jam labai gera.
Szitokis patarimas yra labai
Policija suėmė ta akla ubaga parduodama ant dvieju prekių; rabinas nebuvo užprovintas;
singiausių universitetu ir
; .^.Traskauskas laidojo.
in rungtynes su Notre Dame in kalėjimą be jokios kaucijos, tas pats daigtas kasztuoja tik pasigirdo szuvis ir senelis su- geras ir teisingas, bet jau isz
' ■ •— Ponia A. Kraucziuniene kolegijų.
anksto galima pasakyti, kad
už tai kad Notre Dame yra Jis nuszove gaspadine su mažu kelis centus, jeigu jis yra per- kniubo.
, isz Schoentown su dukteria po
Szitas futbolo loszimas
revolveriu; pirmueziausia jis karnas isz valdiszku sztoru, o Sylvester Spucches, kuris nei vienas Europos krasztas ne
nią K. Mękuniene su savo duk- būdavo labai garsus ir svar per galinga
sutiks!
rcleins, Pranciszka ir Mariute bus; žmones isz tokimiausiu
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
REDDY KILOWATT .... Light Work ....
’isz Port Carbon, ana diena mb- Amerikos krasztu ir pataravę in miestą pas gimines1 kraszcziu suvažiuodavo. Bet
L. TRASKAUSKAŠ
hah!
RAH!
. GhdUiczius ant D Uly., ir Bąk- dabar jau ne toks garsus, ne
r.
atfAG
ązius ant W. Spruce Uly., ir toks svarbus. Szitas loszimas
LIETUVISZKAS
prie tos progos atsilankė ir neparodys kuris universite
GRABORIUS
“Saules” redakcija, atnaujinti tas turi geriausius futboli
Laidoja Kunus Numirėliu.
LIGHTING
savo prenumerata ant kito me- ninkus ir neparodys kuris
Pasamdo Automobilius Del
• PLAN TO INSTALL
universitetas turi geriausi ir
! to‘. Acziu už atsilankyma.
Laidotuvių, Kriksztiniu,
NEW FIXTURES
galingiausi futbolo rateli, už
Vestuvių Ir Kitokiams
• REPLACE MISSING
LIGHT BULBS
Shenandoah, Pa. — Puldama tai kad galingiausias futbolo
::
Reikalams
::
• ASK US ABOUT THE
frepais žemyn savo namuose, ratelis tame loszime nedaly
535 WEST CENTRE STREET
RIGHT SIZE FOR READ
ING AND SEWING.
ponia Ona Yancziuliene, nuo vaus. Kataliku Universite
Telefonas Nr. 78
MAHANOY
CITY, PENNA.
£15 W, Cherry ulyczios, sužei- tas, Notre Dame, jau seniai

Žinios Vietines
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