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Isz Amerikos
1,700 Mainieriu
Straikuoja

LAS ANIMAS, COLO. —
Dvylikos metu vaikas prisipa
žino kad jis nuszove savo szesziolikos metu sesute, už tai
kad, kaip jis sako “Asz jos vistiek nemylėjau!”
Valdžios advokatas Fred
Sisk sako kad tas jaunas žmogžudis, Jimmy Melton, sūnūs
sztorninko prisipažino kad jis
savo sesute nužudė j u namuose,
kur jau viskas buvo prirengta
Kalėdoms. Sesute sukniubo
tarp egleles žibucziu ir Kalėdi
niu dovanu.

Policija suėmė ir suaresztavo ta jauna žmogžudį ir laukia
pamatyti kaip teismas ji teis ir
kuomi jis bus kaltintas.
Vaikas jokio gailesczio ar
jokios baimes neparodo ir sako
kad gerai jo sesutei kad ji žuvo,
nes jis jos niekados neapkentė.

LINKSMU KALĖDŲ

Ir mes apvaikszcziosime
ta Linksma Szvente,
‘‘ŪŽgimimo Kristaus”
su savo szeimynelems, todėl,
Laikrasztis Petnyczioj neiszeis. Dovanokite mums!
Visiems linkime,
‘‘LINKSMU KALĖDŲ!”
‘‘Saules” Redakcija.

MAHANOY CITY, PA.

V. L. Bocxkowski, Ędltor and K r r.
S

U. S. A.
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Trumanas Praszo i™™
17 Bilijonu Dole
riu Europai
TP

SEK. MARSHALLO

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Sekretorius Mar
shall ana diena per radijo davė
savo raportą kas atsitiko tenai
toje Londono Konferencijoje.
Jis sako, kad negalima apie tai
ka nei szneketi pakol vakari
niai Europos krasztai nebus at
statyti ir ant savu kojų stoves.
Jis stacziai ir aiszkiai pasakė
kad Sovietu Rusija nusistaczius priesz visus planus szelp. ti Europos krasztus. Jis sako
kad visai negalima kalbėti apie
taika pakol Vokietijos klausi
mas nebus iszrisztas.
Po tam jis stacziai, net ir
i vardu paminėjo Molotova ir
sako kad Molotovas visa ta Ministeriu Konferencija panaudo
jo ir isznaudojo savo propagan
dai. Jis savo prakalbas sake ne
susirinkusiems delegatams, bet
j Vokiecziams, kuriems jis dabar
Prezidentas seilinasi ir gerinasi.
WASHINGTON, D. D
i Po trijų sanvaicziu tokiu su
Trumanas praszo Kongreso paskirti 17 Bi sirinkimu Amerikos Sekreto
lijonu Doleriu Europai, kad pakirtus kelia rius jau mate kad nieko gero te
nai nebus, ir jis innesze kad su
tiems krasztams kurie nori visa Europa už sirinkimas butu baigtas. Jis
Amerikos valdžiai,
kariauti.
Jis vardu nepaminėjo Rusijos, pranesze
kad viskas jau baigta ir jis no
ri gryžti namo.
bet žinojo kad jis apie Rusija kalbėjo.
Prezidento Trumano eroplaJis pasiuntė Kongresui savo praszyma, I nas buvo per visa ta Konferen
kad Kongresas tiek daug pinigu paskirtu, cija laikomas prirengtas nu
skristi ir Sekretorių parvežti
ir patarė kad negalima szito klausimo ati ' namo.
Sekretorius sako kad nieko
dėti, bet kad reikia dabar tuojaus szelpti naujo
nebuvo inneszta toje kon
ferencijoje, bet tik buvo atkartuos žmones.
tuojama viskas kas buvo svars
Jis sako, kad reikia paskirti pus-sep- tyta Moskvos Konferencijoje.
tinto bilijono doleriu dabar kad tie žmo Konferencija visiszkai pairo
kai Molotovas užsispyrė ir rei
nes galėtu pragyventi per penkiolika me kalavo kad Vokiecziai turi
Rusijai pilnai užmokėti už karo
nesiu, o paskui pasitarti apie paszelpa ir i nuostolius,
ir kai Molotovas
pagelba kuri testis mažiausia per tris me pareiszke kad Rusijos intaka ir

Amerikos Sekretorius Marsh-\
alias Pargryžo Isz Ministeriu
Konferencijos, Sako Kad Da
bar Ne Laikas Kalbėti Apie
Taika, Ir Sako Mes Viską Pilame
In Vokietija, O Ruskiai Semiasi

CANONSBURG, PA.
Daugiau negu 1,700 mainieriu
iszejo isz mainu ir sustraikavo,
kad parodžius savo užuojauta
mainieriams in Mantour mai
nas, kur mainieriai sustraika
vo.

BROLIS NUŽUDĖ
SAVO SESUTE
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(gloria Jin Sxrrlats!

PENKIOS MAINOS
UŽDARYTOS

Pittsburgh
Consolidation
Kompanijos penkios mainos tu
rėjo užsidaryti. Visu szitu
straiku priežastis buvo kad ke
li mainieriai nesutiko su kom
panijos nusistatymu kiek koks
ten darbas atnesz, ar kiek tie
mainieriai prie to darbo už
dirbs. Kai tie keli mainieriai
susikirto su kompanija ir nuta
rė nedirbti, tai visi mainieriai
tose mainose irgi nutarė ne
dirbti. O kai tie mainieriai to
se mainose nutarė nedirbti tai
mainieriai penkiose kitose mai
nose nutarė sustraikuoti, kad
geriau parodytu kad jei užtaria
savo brolius mainierius.

MAHANOY AND A STRS.,

U. S. A.

POPIEŽIUS PRASZO
MALDŲ

užgirdo kai jis savo draugams
pasakojo apie tuos pinigus ir ta
automobiliu kuri jis ketino
pirkti,ir paskui ji kur nors ap- Kreipiasi In Vaikuczius
vogė ir gal nužudė. Jis buvo
2 Žuvo; 11 Sužeista savo boso ingaliotas dėti ar im Ir Praszo Taikos
ti pinigus isz bankos ant kom
CENTERVILLE, IND. —
ROME, ITALIJA. — Popie
panijos vardo. Jo bosas buvo
Du žmones buvo ant smert užTexas valstijoje kai Balliet pa žius, susirupines apie straikas
muszti ir vienuolika buvo su
telefonavo in banka, sakyda ir kitus sukilimus, iszleido sažeista kai didelis trokas -susi- -mas kad jis nori iszsitraukti vo viesza laiszka, aplinkraszti,
musze su autobosiu ant viesz1,525 doleriu del automobiliaus užvadinta ‘ ‘ Labiausiai Gei
kelio. Visi keliai szitoje apy
pirkimo. Banka isz kurios jis džiama Taika.” Jis ragina vi
linkėje buvo labai slidus ir
tuos pinigus iszsieme, paaisz- sus pamirszti apie kersztus ir
sniegu nukloti.
kino kad jiems visai ne naujie neapykantas ir stoti viens ki
Žuvusieje buvo Clifford Kid
na, nes jis tankiai taip pats sa tam in talka ir dirbti del taikos.
well, isz Dayton, Ohio ir John
Tai vienatinis kelias, jis sako
vo vardu bizni vesdavo.
D. Lewis, kurio adreso nesuži
Po tam Balliet vakarieniavo in talka ir ramybe.
nojome. Abudu žuvusieji buvo
su keliais draugais in Berwick Savo laiszke Popiežius, Szv.
ant autobuso kai nelaime atsi
restauranta, ir jiems prasitarė Tėvas, per savo vyskupus ra
tiko.
kad buvo koks nesusipratimas gina visus, o ypatingai vaikuDaug nelaimiu su automobi
apie to antru ranku automobi czius melstis per Kalėdas ir per
liais kasdien atsitinka ir atsi
liaus nuosavybe ir kad jis jo visa ta sanvaite ypatingai už
tiks per visa žiema; ypatingai
negalėjo ta diena nupirkti. Jis Francuzija ir Italija.
tuose krasztuose kur randasi
taipgi pridėjo kad jis tikiejosi Jis žodžiu stacziai nepasake, tus.
Prezidentas pasiaiszkino, kad szitokia ĮaldzlaPasdlksvisojeRytineje
kalnai ir kur vis daugiau snie
bet
visi
suprato
kad
jis
kaltina
Europos dalyje ir da užims visa
ta pardavika sutikti ta vakara
go būna.
ir
intaria
Komunistus
už
visus
pagelba nėra vien tik paszelpa, bet kad ir Vokietija. Ant to nei Amerikos
ir visus nesusipratimus iszlyValdžia pataria visiems at
Sekretorius nei Francuzijos ir
ginti ir automobiliu nusipirkti. tuos sukilimus tuose krasztuosargiau važiuoti ir nesiskubin
politiniu
žvilgsniu
mes
turime
tuos
krasz

se.
Anglijos
Ministerial negalėjo
Visi kurie pažinojo Balliet
ti, ir visai nevažiuoti kai diena
sako kad jis yra teisingas ir isz-. j Jis perspėjo visus darbinin tus remti, jeigu norime patys apsiginti nuo sutikti ir nesutiko.
paleidžia ir nakczia vėl užszatikimaas žmogus, ir beveik visi kus ir darbininku unijas gerai
la, nes tada taip slido kad net
bijosi kad ežia jis papuolė in apsižiūrėti ar jie nėra gundomi Komunizmo, kuris stengiasi sugriauti visas KOMUNISTAI MUMS
nei atsarga nei lenciūgai daug
vagiu slastas. Jo žmona numi ir kurstomi Komunistu. Jis sa esamąsias valdžias ir panaikinti taika vi
ka nereiszkia.
DAUG KASZTUOJA
rė apie metai atgal. Jis savo ka kad visas tas turtas kuri
same.
sviete,
praradome
per
kara,
negali
bū

“
Gal
ir
reikes
daug
ko
iszvaikus pasiuntė in Hershey
DINGO BIZNIERIUS prieglauda ir mokykla, o pats ti atstatytas ar sugražintas per sižadeti ežia, kad apsisaugojus nuo gresian- Reikes Daugiau Paszel
ergelius, buntus ir susikirti
gyveno su savo broliais.
mus, bet tiktai per talka, per ežio visiems mums pavojaus musu nepri- pos. Daugiau Pinigu
Turėjo Ant Saves
susitaikinimą ir bendra darba.
Apsūdytas Už Vagystes į Kaip ir kituose savo laisz- klausomybei ir laisvei,” sake Prezidentas
Europai
$1,525
! kuose, Popiežius vardu nepa- Trumanas.
Prezidentas toliau aiszkino, kad
PHILADELPHIA, PA.
WASHINGTON, D. C. —
j minėjo Rusijos, bet visas jo
BERWICK, PA. — Policija Francis Murphy, devyniolikos' laiszįas parode kad jis
ežia ne tik vien Sekretoriaus Marshallo Jau dabar matyti kad paszelpa
po visa valstija pradėjo jiesz- metu amžiaus vaikinas mm komas priesz Sovietu Rusija ir
Europai mums daug daugiau
koti biznieriaus Russell Balliet, Cumberland ulyczios buvo nuj priesz Komunistus, kurie sten plano invydinimas Europoje, bet ir musu kasztuos negu mes tikejomies.
trisdeszimts szesziu metu žmo baustas nuo trijų iki dvide- giasi visur valdžias suardyti. paežiu apsisugojimo klausima ir isztyrimas Tos paszelpos ir pagelbos kaszgaus kuris dingo kai iszsieme szimts menesiu in kalėjimą, ir
tus padidino pusketvirto mili$1,525 isz bankos. Jis pardavi buvo padėtas ant penkių metu Mokytoja Nusižudė ar laisvos tautos gali vis tikietis ir turėti . jono Komunistu Francuzijoje
nėjo automobilius, dirbdamas prižiūrėjimo kad jis gerai pa
vilties kad jos liksis laisvos ir neoriklau! ir
Italijoje
Szitie
Komunistai
del James Elrath ant Fron sielgtu.
*
catrn
’’ha lakai
rraroi ir
It-
ORWIGSBURG, PA. — Ousavo rlaY
darba
labai gerai
ir tioca
pasek
ulyczios.
Teisėjas Francis < Shunk lieta I. Bodey, penkios deszimts somingos.
mingai nuveikė. Jie su savo
Vienas jo draugas ji buvo Brown iszskaite jo pasmerki asztuoniu metu amžiaus moky
.v,
straikomisir sukilimaissustabmates apie devinta valanda va mą už tris vagystes, prie kuriu toja buvo surasta savo namuo
Jis stacziai pasakė ir pnsipazmo kad de kasyklas ir fabrikus ir taip
se su kulka kaktoje.
kare kai jis važiavo per Nesco jis prisipažino.
sumažino tu fabriku gaminanti
peck-Berwick tilta. Su tais pi Su kitu, szesziolikos metu Policijantas Phillip Melley Amerika jau praleido ant tokios paszelpos tavora, kad tie krasztai dabar
nigais Russell Balliet ketino amžiaus vaiku jis tris sykius isz Schuylkill Haven iszdave daugiau negu penkiolika bilijonu doleriu mažai ka gali iszsiunsti in Už
pirkti antru ranku automobi apvogė Harry Fox. Jaunesnis j savo raportą kad, kiek palinsieni ir neturi nei sau gana navaikas
buvo
padėtas
in
pataisų
kybes
parodo,
tai
ta
mokytoja
liu del savo boso.
nuo karo pabaigos.
Jis Visicms pasakė, mie. Už tai, Amerika turės
| pati save nusiszove.
Policija spėja kad kas nors namus.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)

TROKAS SUSIMUSZE
SU AUTOBOSIU

MAHANOY CITY, FA.

Alums reikia daug, baisiai daug ;atsimokėdami ta paklodžių priesz mane, pastumdama^inair mes jau busime savo dova
balto audeklo; ir labai greitai sskola.
ne tvirtai in szali.
neles gave ar davė ir jausimies
VĖLINAME
VISIEMS
LINKSMU
KALĖDŲ!
reikia! Baltos paklodes butu
Pogostov! Suszukau pakad viskas tvarkoj.
zmes
savo prieteliu, kas tau
geriausi drabužiai!”
Pas kaimynus, susiedus ir gi
KAS ISZTIES MAŽU
-f . •? f.
Jis tuojaus nubėgo pas to
yra?
mines užeisime, pasisveczios ir
Pogostov susilaikė pagrieb
INKIME Laimingu ir Linksmu Kalėdų may orą ir jam paaiszkino koks TELIAMS PAGELLINKSMU KALĖDŲ pagurksznos ir pasilinksminsi
damas
mane už rankos. Buvo
pavojus
gresia
ne
tik
miesteliui
me.
BOS
RANKA?
VISIEMS!
visiems
musu
skaitytojams,
pažinstaiszbales ir drebantis, akis tu
bet visam tam frantui. “Asz
Gal net ir in Bažnyczia nurėjo apsiniaukuses o krutinę
pareikalavau
viso
miesto
bal

lysime kur prisiminsime kad miems ir pūsteliams, kas! Dievas užlaikytu
Per
savo
tėvo
lupas,
vienas
,smarkiai kilnojosi.
tas paklodes,” sako Leitenan
viso to linksmumo ir džiaugs
mažytis
lietuviukas
praszo
mo priežastis sztai toje staine- sveikatoje ir prailgintu gyvastį ir saugotu tas Pulkininkas Hanlon, “ ir Amerikos Lietuviu jam pagel — Ar tai tu? Esi iszbales
kaip nebaszninkas! Didis Die
del kokios ten man dabar nesu
ieje guli, kad mes visas tas da- nuo visokiu nelaimiu.
To visko vėlina prantamos priežasties, asz jam bėti. Sztai ka tas mažas “dipu ve, esi baisus! Ar kartais netu
zanas daveme, duodame ir duo
rėjai halucinacijos? - prižadėjo kad mano kareiviai kas” sąko:
sime už tai, kad tas Visagalis jums isz szirdies, “Saules” Redakcija.
“
Alieli
tautiecziai!
Asz
da
— Bet ir tu pats iszrodai
tas paklodes sugražins!”
Dievas mums pirmutine dova
labai
mažas
Lietuviukas,
tetu

ant numirėlio.
Alieštelio majoras tuojaus
na davė Savo Vienatini Sunu.
riu
vos
pusantrų
meteliu
am

— Ak, leisk man sugaudyti
davė insakyma, kad bažnytėlės
Ales duodame už tai, kad Jis
žiaus,
bet
jau
spėjau
pažinti
protą. Kaip tai džiaugiuosiu
varpas suskambėtu. Bažnymums davė. Ales norime Savo
kas gražu, kas ne; jau žinau, tavęs pamatęs! Prakeiktas bu
czios varpo skambėjimas yra
Sutvėrėja Pati Dieva pasegti ir,
visiems ženklas susirinkti. Kai kas gadru ir kas ne, bet kasdie vo tasai sziandieninis bandy
pamiegdžioti ir už tai, nepasi
visi susirinko, tai majoras pa- nine mano duonele — kukurū mas! Suardė man nervus ant
duodame, ir mes duodame. Nor
aizkino ko Amerikiecziai nori. zai, kada-ne-kada sviesto kris- tokio laipsnio, kad gryždamas
syki in metus mes jaueziamies
liukas, o asz taip norecziau ma namo, tik tu suprask, mano
Atėjo laimingos snieguotos Kalėdos;
“Paklodžių.” .
Gal beveik kiekvienas tėvas kad mes duodame už tai kad
Szirdingai j u lauke žmoneles visi.
Ne eme nei pusvalandžio kai tyti ta szali, kuria mano tėve kambaryje pamaeziau, graba!
dabar nori atsidusti ir savo val turime, o turime už tai kad
Ražancziu pakankinę, valgyti sėdos
Apsakau jam taip-gi apie sa
seni ir jauni pradėjo neszti vi liai vadina Lietuva, kur niekad
kams pasakyti: “Jums Kalė duodame.
sako,
netruko nei pienelio, nei vo halucinacija.
Ir plotku užkasti laimingi, linksmi.
Žiūrėjome
sokias paklodes in bažnyczia.
dos, o man bėdos!” Bet sztai
mėsytės.
Asz
taip
noriu
piene

Taip nusitelke, taip jausda
Pavalgęs senelis tažnyczion krapina
viens in kita su baime, o po tam
Aloterys, vyrai, seni ir jauni
mes norime, kaip kitais metais, miesi ir mes pagauti to Kalė
lio ir mėsytės, nes su ju pagalba kad persitikrint jog to visko
Klausyti trejopu Szventuju Misziu;
hesze, vilkte vilko ar su veži
taip ir szimet, parodyti ta Ka dinio ūpo “Tyliąją Nakti” ir
asz galeeziau greieziau augti ir mes nesapnuojame, pradėjome
Algas gaspadorius ta diena dalina
mais veže visokius audeklus ir
lėdų Dieduką, kuris niekados “Sveikas Jėzau” sugiedosime
stiprėti, nusikratycziau dusi- su rankoms daryti visokius ju
Ir linksmina szirdis jaunuju tarnu.
paklodes, bile tik balti buvo.
nepyksta ir nesusiraukia, nors
nanezio spaudimo, kuris mane dėjimus.
ir tuos vargdienielius pasvei
Raudonos, laimingos merginos tarnaites,
Alerginės, kurios sau kraiteli
ir jo naszta nelengva.
taip kankina naktimis, kai in — Alan rodosi, tarė dakta
kinsime su “Begkit, Begkit
Kad gavo už kruvina darba graszius,
krovė ir turėjo brangiu isz balPernai linkėdami savo skai Piemenėliai.”
musu
kambarį susirenka visi ras, kad nesapnuojame ir kad
Ir szneka: Kaip pirks sau tresus, skepetaite,
cziausiu linu paklodžių ar užtytojams “Linksmu Kalėdų,”
Kaip bus, kai viesziesis pas meilus tėvus.
Visiems linkėdami “Links
valkszcziu, nuovalaczku, nesze gyventojai — isz viso asztūoni musu kambariuose grabai tikmes tikejomies ir taip sakėme
asmenys, ju tarpe vienas senas' rai randasi. Ka dabar toliau
Bernukas ir džiaugias; szeip-teip apsirėdęs,
mu Szventu Kalėdų,” ir tikrai
glebiais ir davė Amerikiekad ateinanezios Kalėdos tai
džiovininkas. Asz noriu pasi pradesime?
Jau eina jis neva Misziu iszklausyt,
! ‘ • 1 ■ •
vėlindami viso gero isz to Ka
cziams. Su tomis paklodėmis
isz tikro bus linksmos, kad askusti
jums
per
savo
tėvelio
lu

Bet
musu
Kalėdos
ne
tam
jug
Kalėdos,
Pažadinome
namu
sarga ir
lėdų Dieduko maiszo, liekame,
atėjo ir linkėjimai: “Dieve lai
teinantieji metai jau isz tikro
pas,
noriu
pasakyti
savo
var

Kad
laika
bažnyczioj
ta
diena
darkyt:
jau dabar visi trys inejome in
“Saules” Redakcija.
mink Amerikieczius!”
bus i.laimingi. Tie ateinanti
gus. Neseniai mamyte veže ma daktaro namus, kur kambaryje
Per isztisus buvęs metus be skatiko,
Amerikiecziai tomis paklo
metai atėjo ir praėjo, o tos
ne pas gydytoja, kuris pripaži isz teisybes stovėjo grabas atBernukas nors sziandien juk tur pasidžiaugt.
dėmis apsidenge iszejo Vokielinksmybes kaip nematyti taip Nėbutu visiems mums pro
no, kad asz jau sergu džiova,
Bažnytkiemyj drauga jisai susitiko,—
cziuš sutikti. Susikirtimas ant bot vis yra vilties man pasveik1 viras, balta gelumbe apklotas
nematyti.
szali sziais metais mažesni ka
Reik džiaugtis, bet kaip? Tai pas Icku reik traukt.
ir brangiai auksu papuosztas.
karo lauko buvo trumpas,
tik
“
ligai
kovoti
man
reikia
ti,
Sziuo laiku pernai, mes spė lakutą nusipirkti, kelis stikle
O Ickus toks geras, taip barzda atkiszes,
Sargas dievuotai persižegnojo.
reikszmingas ir galutinis. Ge
gero maisto, riebalu ir piene —• Dabar reikia persitik
jome kad jau kita meta visi lius mažiau gurksznoti, biski
Visus, rodos, nor jisai sziandien bucziuot;
nerolas von Rundstedt tik dvilio. ’ ’ Bet kurgi mano tėveliai rinti, tarė daktaras visas dre
klausimai bus iszriszti, visos prasėziau pavalgyti ir nors deIckiene vėl raktu krūvas prisiriszus,
deszimts minueziu kariavo su
ims riebalu ir pienelio ; jie val bėdamas, ar grabas tuszczias,
’ tautos bus laisvos ir linksmos, szimtine pasiunsti in CARE
Degtiną tik skubina, skubina duot.
Amerikiecziais. Paskui ji pa
draugyste,
kuri
siunczia
maistu
go duona, geria neva kava pa ar jame yra lavonas ?
kad taika isz tikro vieszpataus
Ir geria berniukai ir pinigus leidžia,
suko in kalnus ir jau daugiau
saldyta sacharinu, o man ati Po ilgam abejojimui mano
ant viso svieto. Ales neinspe- ir drabužius Europos badau
Vaiszina viens kita jaunieji draugai;
neiszdryso priesz Amerikie
jantiems.
Tada
ir
musu
Kalė

duoda paskutini sviesto trupi prietelis pakele grabo antvožą
jome. Alums Kalėdų dovanas
Visi iszsigert kuo daugiaus tiktai geidžia
czius pasistoti. Vokiecziu daug
nėli, kad tik asz sustiprecziau. barszkindamaS isz baimes: sui
parvežė Amerikos Sekretorius dos Vakariene bus linksmesne
Ir teka sparnotos ju kalbos, juokai.
žuvo ir daug buvo sužeista, o
Liūdna, oi liūdną czia mažy- dantimis. Tuojaus visi pasilen
Alarshallas isz Londono, kai jis ir gardesne, nors ir prastesne,
Kam metuose jie ik Kalėdų taip kente,
keli Amerikiecziai buvo biski
czio dalia. Kartais pagalvoju, kėme ant grabo. Nebuvo jokio
kada
žinosime
kad
kui
’
tenai
pasakė: “Kad vis negalima nei
Ir kantriai taip lauke Kalėdų Szventu?
sužeisti, bet nei vienas nebuvo
Europoje keli žmones ir Dievui
kam mane Dievulis leido in pa
svajoti apie Taika!”
Kam sziokius blaivystej szventadienius szvente?
pavojingai sužeistas ir nei vie sauli, kodėl ji iszvydes turiu lavono, tiktai sekanezio turinio
ir
mums
dėkoja
už
Amerikos
Europos krasztai badauja,
Nors syki reik gerti ant metu visu!
laiszkas:
nas nežuvo.
vėl
keliauti,
isz
kur
niekas
dau

žmones in mus kreipiasi ir pra- Paszelpa.
Kam kruvina prakalta metuose liejo,
‘ ‘ Alielas Pogostov!
. Amerikiecziai nusivijo Vo- giau nebegrįžta?
zo *‘pagelbos,” o Rusija vis
Kaip szalo, kaip snigo, kaip buvo lytus?
Gal žinai kad mano uoszkieczius net in kalnus, nes Vo “Kodėl mums taip lemta
daugiau grobia ir daugiau nori!
Tai sziandien jiems alga už tai užmokėjo:
Alums vis aiszkina kad jau
kiecziai nematė in ka szauti; kęsti bada alki ir taip, kasdien vis apsiskolines iki ausu delei
Europos žmonėms, kaip tai nieji vyrukai daug geriau dir
Už darba jie gavo kelis skatikus.
ko jam gresia bankrutijimas.
jiems akys riepo nuo sniego
ir kasdien. Alielieji, padekite Rytoj ar užporyt bus aresztuoDieviszkajai Szeimynelei, jau ba ir daug daugiau darbo at
Tai džiaugkities, gerkit, jaunieji berneliai!
baltumo. O Amerikiecziai su
man iszneszti ta sunkia liga,
nėra vietos ant szio svieto.
Asz verkcziau, jus dėta, bet džiaugkities jus:
lieka negu seniai. Bet mes paSavo paklodėmis buvo balti padekite man užaugti dideliu, tas, palikdamas mus galutinai
Czia namie, viskas paszielisz- žinstame viena kontraktoriu
Tai geriate prakalta savo, broleliai,
didžiausiame vgrge. Vakar
kaip tas blizgantis sniegas.
sveiku
lietuviu,
kad
galeeziau
kai brangu, ir vis bus brangiau! kuris jau vertas keliu milijonu
Tai darba ant svetimo lauko, vargus.
Kai sniegas sutirpo, Ameri savo tautos žymiai preretintas szeimynos rodoje nutarėm praPinigu daug yra, bet daugiau doleriu. Jis vis stengiasi pasi
O kaip asz ežia geiseziau, kad jums tik galeeziau
kiecziai numėtė tas paklides ir gretas bent dalinai užpildyti. szalinti isz krautuves visus
reikia! Alums reikia, kitiems samdyti tik taip vadinamus se
Ne tokia,— gražesne linksmybe inteikt:
brangesnius daigius kurie pas
jau in ta miesteli nebegryžo
“
Negi
jusu
szirdys
butu
ak

reikia, niekam negana !
Asz
jums
po
knygute
inbrukti
norecziau,
mano
uoszvi randasi grabu for
nius del savo darbo. Jis seniais
nes jie jau giliau ir toliau vijo menines, nenusisuksite nuo ma
Bet, nežiūrint visu bedu, mes vadina visus kurie jau susilau
Kad butu szventadienyj jums ka bent veikt.
mose nes gal žinai kad jisai
si Vokieczius.
nes, nuo mano praszymo; juk Aloskvoje yra didžiausiu gra
už daug ka turime būti dėkingi kė penkios deszimts metu ar
Parodycziau jums asz gausinga szaltini,
Visi pamirszo apie szita asz noriu gyventi; neuždaryki
ir vis daugiau galime džiaug daugiau. Jie mums ana diena
Naudingas galėtumėt semti žinias,
miesteli. Bet nesenei keli laik- te karsto, kuriame asz guliu, bu fabrikantu. Kreipiuosiu pas
tis ii* isz pat szirdies viens ki pasakojo kad jam daug geriau
Jis duotu linksmumo daugiaus už degtine:
rasztininkai užvažiavo in szita isztraukite mane, nes tik jus ta tave kaipo pas prieteli, padek
tam linkėti “Linksmu Szventu dirba vyrai kurie yra penkios
Galėtumėt vargo draskyti pynes.
mesteli ir pasisznekejo su gy galite padaryti. Atsiųskite man mums iszgėlbeti musu turtą ir
Kalėdų!”
Bet, vargszai! Nematote szito jus tako
deszimts metu ar daugiau. Jo
ventojais. Jie papasakojo kaip Į geresnio maisto, riebalu, piene musu garbe.
Savo skaitytojams mes linki geriausias mūrininkas yra žmo
Ir leidžiat jaunyste tamsybėj akloj . . .
Pasitikėdamas kad neatsa
Amerikiecziai sumusze Vokie lio, sustiprinkite mane maža,
me viso gero, ir vėliname kad gus kuris jau turi szeszios de
Bet ka czi . . . . . kam reiktu, tie nieko nesako,
czius prie ju miestelio, ir pas kad, nusikratęs ligos, iszaug- kysi, siuneziu tau, brangus
to Dieduko maisze kiekvienam szimts metu, antras geriausias
O manes klausyti, kas jums ežia galvoj?! . . .
kui labai atsargiai paklausė ar eziau in dora, stipru ir naudin- prieteliau, graba kuri palaikyk
yra graži ir gera dovanele.
pas save kol kas kur.-bus.
jau turi septynios deszimts du
tie kareiviai dabar sugražintu
Visiems mums visokios bė metu. Jo-geriausias troko draiBe ^nusu prieteliu pagelbos
(Tasa Ant 4 Puslapio)
jiems ju paklodes.
dos : Gal jau seniai pritruko pi verys yra penkios deszimts tri
turėtumėm prapulti, žinau kad
Už tai visu bažnycziu varpai
toli
Aachen,
Agdenes
girioje,
ir
nigu del dovanu, gal mes kam jų metu.
tasai grabas pas tave ilgiau ne
,
ATMOKĖJO SKOLA
jau su visa savo armija marsza- suskambėjo Winchester mies
siuntėme dovanele, o tas mums
bus kaip pora sanvaites.
telyje kur Leitenantas Pulki BAIMINGA NAKTIS
PAKLODĖMIS
nieko; gal da skaudžiau, gal
Taigi, pasiunezu savo prievo staeziai ant mažo Hemroul
Szitas kontraktorius, kuris
ninkas Hanlon gyvena. Iszejo
mes kam nieko nedaveme, o pats turi tik trisdeszimts szeteliams
po viena graba pasiti
le miestelio.
garsas po visa miesteli, kad
WINCHESTER,
AIASS.
—
sztai, jo graži dovanele stūkso szis metus, sako kad jaunieji
kėdamas ju nuolankumui.
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Amerikos batalijonas po Lei Leitenantas Pulkininkas Han
mums in akis; gal jau iki gyvo vyrukai tik užmokeseziu rūpi Visu bažnycziu varpai džiaugs
Prie tavęs prisiriszes,
tenanto Pulkininko John D. lon jieszko paklodžių savo sko
mingu
ir
sziauniu
balsu
su

kaulo inkiro ir insipyko raszy- nasi, jiems uždarbis labiau ru
Ivan Czeliustin.1”
Hanlon, isz Winchester, Alass., la atsimokėti. To miestelio bandymuose. Leidausi pas ji.
ti, lipdyti ir siunsti Kalėdų pi negu darbas. Jie ateina ir skambėjo szitame miestelyje,
Tris' menesius gydžiausi nuo
vadovyste stojo apginti ta žmones sunesze tris sykius dau Tame laike jisai da buvo nese
korteles ir sveikinimus; gal net iszeina. Jie eina isz vieno dar taip kaip jie gaudžiai suvirpė
nervu ligos, už tai-gi musu
miesteli ir sustabdyti Generolą giau paklodžių negu reikėjo ir niai apsivedęs su turtinga pirkir pagunda kilo visa ta nelemta bo in kita ir tankiai visai ne- jo Kalėdų ryta, 1944 metuose
prietelis, grabu fabrikantas,
von Rundstedt ir jo armija.
pasižadėjo daugiau pristatyti. liene ir gyveno ant penkto iszgelbejo turtą ir -garbe. Da
siuntinėjimo, pirkimo ir davi iszeina in darba, ir vis stengiasi mažame Hemroulle miestelyje,
Visos tos paklodes dabar bus aukszto, valstijos rodininko bar sau užsidėjo laidojimo inAmerikiecziai kaip vienas
mo’bizni prakeikti, kai pasku kaip nors isz sunkesnio darbo Belgijoje. Ir del tos paezios
K namuose.
tine kortele iszsiunteme, ir ant iszsisukti. Darbininkai kurie priežasties: Skambėjo praszy- drąsiai stojo, bet Lęifenantas pasiunstos in ta Hemorullė
staiga, bet nežiūrint to; reika
Ir sztai pas ji vėl mane lauke
dami
baltu
paklodžių.
miesteli
per
Bajora
Robert
SilPulkininkas
Hanlon
tuojaus
rytojaus gavome visa tuziną geriausia dirba ir kurie sau ir
lai menkai slenka. Kožna vakorteliu nuo tu kuriuos mes bu man daugiausia uždirba yra Visa tai prasidėjo viena ne suprato, kad ežia jau jiems vercruys, Belgijos Ambasado netikėtinas atsitikimas. Einant kara bijau idant prie savo lo
taip džiaugsminga Kalėdų ry l iestai. “AIusu drabužiai,” jis rių Washingtone. Ameriko; tropais, iszgirdau baisu riksmą. vos neužtikeziau piarmuro pa
vome visai pamirsze.
tie taip vadinami seniai.
Po tam tuojaus mano priete- rniūkia ar katafalka.
ta tai Generolas von Rundstedt sake, “ yra! tamsus, o sniegas kariszki eroplanai, bomberiai
Bet nepaisant viso to, Kalė
su savo kareiviais užtiko Ame- toks baltas. Vokiecziai mus tas paklodes nuvesz in ta mies lius, apsirengęs skrandu ir su
dų Ryta ir musu veidas nuszvis
GALAS----Skaitykite “Saule” rikiecziu frunte silpna vieta ne isz tolimos matys ir nuszaus! teli ir visiems iszdalins, taip sumankytu skri'blium, pasirodė
• ■. . kaip szilp Kalėdų JDiedukOj nes

IKas Girdėt!
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— Viską tau atleidžiu, sū
nau musu, tegul tave Dievas
nuo sziol apszvieczia. Matau
suredima ir apveizda Dievo
viskas tai stojosi del manes i r

MAHANOY CITY, PA.

Ankstyvas Kalėdų Diedukas

(Tasa)

szauke, jau ateiname.
Didelis džiaugsmas užstojo
_^s«'
Palicija ne radus kitokiu da- name Braziku, sunku apraszyt.
vadu, kalbėjo toliau kunigas,
Poni Ona spausdama sunu
negalėjo kitaip nutari, jog kad prie krutinės, negalėjo žodžio
nužudintas jusu sūnūs, ba tik isztartie nuo pervirszinio susi
tai isz rastu popieru taip mena. judinimo.
O: tas nepažinstamas pribuvęs Velei užstojo malszumas, bet
isz Ameriko yra kitokios nuo tai isz džiaugsmo visi sustojo
mones. Jis tikrina, jog mažiau in rata aplinkui atsiradusi in
daugiau priesz asztuonis metus kuri insižiurejus tuojaus pasi
numirė ligonbuteje kokis tai pylė po kelis klausymus ant
valkata, kuris priesz smerti kart, džiaugsmo buvo del visu.
prisipažino, jog nužudė savo
Marijonele, kuri jau užaugo
dranga. Nužudė del to, jog pasi- ant geros pus-merges apsaki
godejo gautie pinigus nuo jo, nėjo kunigui, jog nubėgo in klekuriuos pavogė kokiam tai bonyje ir kada paregėjo nepaLenkui isz Galicijos, važiuo- žinstama vyra paklausė jo;
janeziam in Amerika. Popieros Jeigu esi Jurgiu, mano broliu,
Jurgio galėjo per tai rastis ki- tai eikie kagreieziause namo,
szenyje nužudinto valkato, po nes visi tavęs lauke. Tada Jur K
pieros pastanavyje davado. Pa- gis kėlėsi ir ėjo su manim.
i
£
manstykite patys apie tai, ar-gi — Garbe Dievui ant augsztai negali būtie galima? Pas tybes ir už Jo szventa surėdy
Tai jau Kalėdos,
Dieva viskas yra panaszu.
mą, tarė kunigas pakeles ran
Isztikruju
nežinom kaip
Tylėjo visi valanda, ba viso ka. Tegul jus Dievas laimina ir
pradėt,
kios mintys galvoje painiojosi, turi savo apgloboje.
O
ežia
vis
negali
nutylet.
bet jau szirdyse tėvu pradėjo
Po karsztam pasisveikinimu,
Taip, czionais Linksmos
spindulis vilties szviest, tai ve pabaigė Jurgis pasakot apie
Kalėdos,
lei .dingsta, ir velei žėri.
tolimesni atsitikima, ka da ku
O Lietuvoje ir kitur,
Sztai 'blikstelėjo spindulis nigas ne buvo apsakęs, o ir ne
Tik vargai ir bėdos,
vilties szirdyje motinos.
žinojo.
Sunku nuo j u atsikratytie!
-r- Kunige geradejau! Del — Kol da isz viedniaus in
Dievas duos,
meiles Dievo, prisiuskie ji pas Antverpije ne buvau iszkeliaBus geriau,
nuis! Paszauke poni Ona lauž ves parasziau laiszka pas Juo
Nuslinks visi vargai,
dama praszancziai rankomis, zą kuris turėjo užsiėmimą vie
Tegul
tik žmones gerai
viskas gali būtie!
noje didesnioje krautuvėje
padarys,
Brazikas sėdėjo kaip nudieg Antverpijoj, jog pribusiu ir
O
viskas
ant
gero
tas žiūrėdamas ant kunigo ro kad lauktu manes ant stacijos
persimainys,
dos kad jo žodžiu nesuprato.
geležkelio. Nelaime taip norėjo
O del musu Amerikonu da
—- Gerai, asz atvesiu taji jog nesuejome. Skryniute ati
gana gerai,
nepažinstama, bet negreieziau daviau dviem žmoniem maus
Kol
sveikata
yra
ir eina
pakol ponia ne apsimalszinsi ii’ tydamas, jog tai koki tarnai
darbai,
kol ponios pats viso padėjimo lioteliniai. Tiejei mane invede
Kaip
gerai,
gerai ne iszpras, ba asz bijausi in kokia tai siaura ulyczele ir
apie jųdviejų sveikata. Tuo.m netikėtinai užpuolė. Ant riks Tai nieko jiems neapeina.
Da tik tiek primysim,
laik melskitės idant kagrei mo mano paskubino ant pagel
Ir jum trumpai padainuosim,
eziause džiaugsmo apturėtu bės kokis tai vyras.
Kad užsilaikytumėte
mėte.
Pleszikai iszgirde prisiartigražiai,
Ponia Ona- tuojaus puolė aut nanezius žingsnius, pabėgo pa
Ir pridereneziai,
keliu ir karsztai meldėsi.
siimdami skrynele ir viską ka
Jokiu kliksmu ir vaidu
— Taip, taip, atsiliepe Bra turėjau, o ir mano svarbes ponedarykite,
zikas, juom ilgiau manstinu pieras. Vyras kuris mane atgyPo szventai gal ka
apie ta viską, tai Jurgis negali ne, buvo tai Juozas. Paregejas
dažinosim,
būtie nužudintu. Jo kūno nema- mane iszeinanti nuo stacijos,
Ir jum gražiai padainuosim,
cziau, o taip galėjo būtie, kaip paskubino paskui ir kaip mane
O dabar mes velinam del visu,
kunigas sakai, jog popieros ga užpuolė, ant laiko pribuvo ant
Žmonelių doru,
lėjo būtie pavogtos. Policija pagelbos. Ne tekės tokiu spasa““Linksmu Kalėdų,’’
taipos-gi ant tikro nesakė jog bu pinigu, pasiskolinau nuo
Idant Dievulis apsaugotu
tasai nužudintas buvo musu sū Juozzo. O kad Juozas reikale
nuo bedu,
num tiktai pasakė, ties pana- firmos, del kurios dirbo, turėjo
O dabar pas savo bosą nueisim,
szai, tiktai taip mena isz suras keliaut in Amerika, turėjo per
Ant Kuczios užeisim,
tu popieru prie nužudinto. Po tai dranga kelionėje, isz ko la
Apie savo bedas pakalbėt,
licijoje yra užraszyta, jog žu- bai džiaugėsi. Po pribuvimui in
Ir gerus velinimus jam sudėt.
dinsta likos papildyta ant ne New Yorka, sunkiai apsirgau.
*
*
*
žinomo vyro taip panaszai ant Laike ligos atlankė mane zokoJurgio Braziko isz Lvavo: Tai ninkas Mateuszas, labai karsz- “Linksmu Kalėdų Visiems!’’
tiktai daleidimas bet isz persi tas kunigas. Kada jau pradėjau
tikrinimo, jog tai tikrai toji pa pasitaisinet, privedžiojo daik
ti ypata, jeigu Jurgis tikrai yra tuose tikybes, o ypatingai sugyvas, tai ne yra kas kitas kaip muszinejo mane ant kožno žo
tikai tasai nepažinstamas ka džio netikybes in kuria buvau
atsilankė pas kunigą kleboną insipainiojas. Per ji supratau
paszauke ponia. Ona.
mano klaidas kokiose gyvenau.
— Tai gali būtie, atsake Už szesziu menesiu gavau vieta
kunigas, bet del ko taip labai Cincinatoje. Apie Juozą jokios
žinios neturėjau. Po keliu metu
rūpinosi Jurgiu?
— Kur jis yra? Einu pas ji sudejas sziek tiek pinigu, supažinsiu tuojaus, akys motinos gryžau in Antverpije, kur velei
suradau Juozą ir karsztai pasi T*
neužvedžios!
f
TARADAIKA
— Pavelykite ponia tarė sveikinome. O dabar dovanoki
te man, brangus mano tevelei,
kunigas; asz pats, ji atvesiu.
Da ne buvo kunigas iszejas, ba daug už mane nukentėjote,
sztai jau ji kas kitas užvadova- bet ir asz daug nukentėjau.
Baigdamas tuosius žodžius,
vo: Buvo tai Marijonele. Toje
valandoje atveda musu nepa puolė Jurgis- priesz tėvus ant
keliu, i
žinstama.
Tėvas pakele ji ir tarė:
— Teveli! Motinėlė! Pa-

Kaledu Diedukas (Carl
A. Gebhard) visai netikėtai
atsilankė pas penkių metu
Peggy Bennett, in Titusville,
N. J. Jis pas ja ankseziau at
silankė nes jis dažinojo kad
szita mergaite jau visai nįe-

iszganimo duszios mano; rei
kėjo tosios nelaimes ir tosios
aukos idant priverstu!
In kėlės sanvaites vėliau pra
dėjo Jurgis praktika advokatystes. Tuojaus stojosi garsus
kaipo mokintas ir teisingas ad
vokatas, džiaugdamasis isz
daugybes žmonių kurię ji atlankinejo. Po dvieju metu
praktiko apsipaeziavo su sesu
te Juozo, o Juozas su Mariute,
sesute Jurgio, kaip tai sako
paprastinai ‘ ‘mainas ’ ’ ir prigelbinejo kupezysta senam
Brazikui.
Ir da sziandien gyvena visi
tie, ka sziezion aprasžiau tik
isz jaunu poru priveisė dau
giau o seniejęi Brazikai seni
kaip karvelei su savo anukeleis bovijesi ir poterėlius moki
na.
GALAS.

ko nematys per Kalėdas. Jos
akys jau dabar temsta ir ji
taps visai be regėjimo. Kai
daktarai staeziai pasakė,
kad jos akys jau visai silp
nej a ir ji nieko nematys už
keliu dienu, tai buvo inreng-

ta jai Kalėdų Eglele, dovanu
pripirkta ir pats Kalėdų Die
dukas atsilankė. Žmones su
dovanojo daug dovanu ir
daugiau negu tris szimtus
doleriu pinigais kai jie iszgirdo apie ta nelaime.

4 Baiminga Naktis į

rniau in siena. Man szirdis pla
ke; dykai stengiausi mintis su
rankioti ir sutraukti vienon
krūvon.
•
Viena isz klausytoju pakele
lempos liepsna ir su 'baime pri
siartino prie pasakojanezio,
kuris kalbėjo toliaus:
— Kad mano kambarys bu
tu sudegęs, arba ji butu vagys
apvogė, bueziau tiek daugmepersigandes. Bet grabas! Ko
kiu budu mano kambaryj galė
jo atsirasti grabas? Brangiai
papuosztas, pataisytas kaipMel
kokios turtingos ponios, kaip
galėjo jis atsirasti pas biedna
uredninka. Jis y rangi tuszczias,
manstinau, arba jame kas yra,
gal lavonas?! Baisi.paslaptis!
'Stebuklas ar tai piktadaryste!
Nekalejau to visko jokiu bu
du iszaiszkinti.
Man ne esant namie, durys
visados buvo uždarytos, o vie
ta, kur paslėpdavau rakta, bu
vo žinoma tik artimiausiems
mano prieteliams. Ar-gi vienas
isz ju galėjo atneszti grabai!
O gal jis pas mane padėtas
Dvasios iszpranaszayO man
smerti, pamanstinau. Kas ži
no, ar neparenge man grabo?!
Bandžiau viską ta sau per
statyti, jog toksai atsitikimas
ir baime, tai vaikiszkas darbas.
Bet viskas dykai!
•
Lietus man liejosi per veidus
vejas nuo mano pecziu plesze
skranda ir skrybliu. Perszlapau ir perszalau, o vienok
jau gryžti in kambarį, idant Vę!
tenai nepamatyt grabo. Ant
nutariau eiti pas viena prietęliu, kuris prie tos paezios uly
czios gyveno.

JONAS Petrovicz Panikidin manes visai neapleido, kada
iszbalo, prigesino žiburi ir perlipęs
namuose keturiu
pradėjo liūdnu sujudintu bal auksztu trepus, atsiradau savo
su : Tirsztos nepermatomos kambaryj, kur vieszpatavo
tamsybes iszsitaise placziai ant teipgi visiszka tamsybe !
pavirsziaus žemes ta pilna at Girdėjau vėjo dejavimus ka
minimu Kalėdų nakti, kada mine, liūdnus dejavimus, kurie
gryžiau in savo namus isz dva mane visa supurtė!
singu bandymu, pas viena isz
Jie tikecziau Spinozai, pa
mano prieteliu. Nežinau, del manstinau, tai szia nakti tarpe
kokios tai priežasties, gana, dejavimu ir nusiskundimu rei Panikidin giliai atsiduso, n®
kad ulyczes, kuriomis ėjau, ne kės man numirti!
siszluoste nuo kaktos prakawLfe
Pabrižiau su degtuku in ka ir trauke toliau savo pasuke® .
buvo apšviestos ir turėjau
žengti beveik su rankom besi- miną.
Vejas da smarkiau nia: Alano prieteliaus įiebi®
graibydamas. Tada gyvenau pradėjo staugti. Staiga koksai namie. Kada ant mano barsz®
Moskvej, uredninko Trepavo tai paklydęs biesas užstauge ii kiniino in duris niekas neatsi
namuose, prie vienos mažai gu balsu ant ulyczios.
liepė, iszsiemiau isz po balkio
Norėjau maustyti apie ka ki rakta, tenai nuolatos laikyda
žmonierns apygventos ulyczes.
mano mintis nebuvo visai to ta.
vo, atidariau duris ir inejau.
kios 'rožines, bet prieszingal,
Kokia tai pasibjaurėtina Kambaryje !buvo neapsako
protą drumstanezios ir nuliu- nakktis tiems, kurie neturi jo ma tamsybe! Vejas ir czzia vi
dusios.
kios pastoges! Prasznabžde- sur nuolatos staugė, o varpu-at
KALĖDOS!
“Smirtis artinasi!’’ Pasa jau, stengdamasis savo visas balsiai isz toli buvo girdėti.
kė man Spinozos dvasia, isz- mintis patraukti ta klausymo
Užžiebiau degtuką kurio
szaukdama spiritiszkuose 'ban pusėn Bet viskas dykai.
szviesa ir tuo žygiu liepaliuosaAtsibeldžia, atvažiuoja
dymuose. O kad pareikalavau Kada maža mėlyna liepsnele vo manės-nuo baimes. PrieSzventes Kalėdinės;
to sakinio patvirtinimo, pa apsžviete tamsybes, pasižiurė szingai, baisus,’ smertelnas ma
Kepsim žasi, pirksim bonka klaustas
stalelis
dadure: jau neramiai. Mano akim per-, no persigandimas atėmė man
Džines ir degtines.
“Smertis artinasi, ateis ta pa- sistate pasibaisėtina regykla. visa protą. Keliais pasuki
Pirksim dovanas ir duosim
czia nakti!”
Surikau ir užmerkiau akis. mais atsidūriau ant ulyczios.
Pagal inpratima;
Viduryj
mano kambario stovė Tame kambaryje kaip ir mano j
Nematomos esybes pranaszaTas palaimintas, kas duoda
name pamaeziau gra'baU iv.'
1
vimas baisiai mane kankino jo grabas.
O ne vien tik ima!
Beveik
du
sykiu
didesni
užl
per visa ta szalta nakti!
Degtukas užgeso. Vienok tu
Pardavėjai laukia biznio—
Netikiu in dvazisma, o vie rėjau laiko platemyti, kad gra mano; tasai buvo pridengtas®
Ta visi supranta;
nok mintis apie smerti mane ibąs buvo pridengtas rožiniu bronza gelumbe, kas pridavė®
Jei nepirksim, neparduosim,
iki tokiam laipsniui sujudino marszkalu, o ant virszaus pa- labai liūdna iszveizda. i k t 1
Tai nebus ir frentu.
kad prieteliaus namus aplei piesztas didelis auksinis kry Visur, kur tik ineidavau, at- 1
Daugeliui gyventi sunku,
dau pilnas baimes, su kuria ne žius. Yra daiktai, kurie ilgai rasdavau grabus. Matomai,' tu
Bet kitiem nebloga;
galėjau ir su tvireziausia savo žmogaus atminty j pasilieka, rėjau serganeziils nervus ir kur
Turtingesnis turi duoti
norint pro akis prabėga kaip tik einu, visur priesz save ma
valia kovoti.
Per Kalėdų proga.
; i tau graibau matau smerti!
Gana, kad ta vakara ulyczi- koksai, žaibas; .
Nepamirszkime vargdieniu, —
Taip buvo su grabu, ju ma- ‘— Tfu! Surikau, nusigrieb
mis tamsiomis sukinėjausi net
Ranka jiems paduokim,
iki pusiaunakeziui. Lietus man cziau tik sekunda, o vienok at damas sau už galvos. Ka dabar
O jei girtas kas pargriūva,
kirto in veidus. Vejas liūdnai simenu komažiausias jo smulk daryti, mano Dieve?
Isz jo nesijuokim!
dejavo aplinkui save nema- menas. Buvo padarytas suau Lietus nuolatos labai iyjo, o
Turi būti per Kalėdas
cziau, nieko ir negirdėjau žmo gusiai ypatai, vidutinaio ūgio. asz skrando ir skribliaus,
Nuliudimui rybos,
gaus balso, o duszia prisipildė
Manstijau kadangi isz roži kuriuos per baimė ’ palikau
Kad skaniau butu kopūstai
pilna neapsakoipos baimės. nio dažo, jog tai buvo paskirta kambaryje savo prieteliaus,
Valgyti su grybais.
Paskubinau žingsnius, nedryz- del jaunos merginos. Užklo- turėjau szalti. Plaukai man ant j
Pasznekekim, padainuokim,
damas paskui save atsižiūrėti. dalo brangumas, aukso kryžius galvos atsistojo. Ant kaktom
Na, ir iszsigerkim!
Viens kitam kaltes atleiskim, Man rodėsi, kad mana smertis ir tas viskas rode, jog smertis iszsisunke szaltas prakaitu.®
Pats nežinojau ka darytidr pu™
vejasi, gatava ant manes surik turėjo but turtinga.
Tyczia nesibarkim!
ti ir apkabinti savo glebiu ir ro Iszbegau isz kambario kaip laimes atsiminiau kad-netoli
Per metus bent viena syki
dos, kad jau jaueziu jos ledini patrakęs ir atsidūriau ant tam ■gyvena daktaras m Pogbstov,
Meskime godumą....
atsidusejima.
Pavaiszinkim savo uoszve,
siu trepu, 'bėgdamas vis žemyn vienas isz goriausiu ’ mano paPanikidin, labai iszbales, nu- be atsižiūrėjimo, kol neatsira- žinstamu, kuris sykiu su ma
Žentą arba kurna!
nim buvo tuose spiritiszkuose
— Atliktas Kriukis., rijogurkszni vandens ir! trauke dau ant ulyczios.
[Tasa Ant 2 Puslapio]
toliati: Toji stebėtina, baime■ Czionai susilaikiau ir atsire-
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KONGRESMONAS 'skelhtlPASIPINIGAVO TRUMANAS PRASZO
$17,000,000,000
Daug Užsidirbo KvieEUROPAI
cziu Ir Kitu Javu i
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Biznyje

do, kad j u pinigai butu pasto
vus ir turėtu vertes, kad valdžia butu pastovil ir visu žmo
V
nių pripažinta ir klausoma.
Komunistai kaip tik pataikė
.. .
LINKSMU KALĖDŲ
in visas tas vietas, kur tiems
krasztams labiausiai skaudėjoVISIEMS!
ir daugiau pakentė. Sztaf ka
jie su savo straikomi>padare ir
kad szitas darbas nėra ir nebus
nuveikė:
WASHINGTON, D. C. —
lengvas, bst visgi mums ne per,
Daugiau negu milijonas žmo-n
Agronomijos Sekretorius, Clin
didelis, nes mums kasztuos apie
niu sustraikavo.
ton P. Anderson, kuriam prita
treczia nuoszimti musu kraszto.
ria pats Prezidentas Trumanas,
i Jie grasino ir vis dabar gra
Seredoj Adomo ir Jevos.
ineigu.
sina iszszaukt straikas per vi
vakar pareiszke kad jis yra pa
Prezidentas visiems primine
Kuczia,—mieli skaitytojai, dasa kraszta.
sirengęs paskelbti valdininku,
kad vien tik Komunistai ir Ko
Jiliatnes ir mes su jumis plotke
Francuzijoje anglių kasyk
bagoeziu ir 14,000 kitu vardu
munistu draugai dabar prieszileihs, linkėdami jums konuogelos turėjo visiszkai užsidaryti...
žmonių kurie labai gražiai pa
nasi ir nesutinka Europos žmo
tiausios sveikatos, laimes ir ii
sipinigavo isz javu ir kviecziu
Jurininkai sustraikavo ir nu
nes
suszelpti, nes Komunistams
ga ^pagyvenimo.
kirto visa susisiekimą su kitais
biznio. Jis visus perspėja kad
daug geriau kai visi badauja.
■ Du žmones likos sužeis.
tarp tu vardu bus ir Kongreskrasztais.
Tie kurie dabar prieszinasi
M automobilius susidūrė su
Geležinkeliu darbininkai sumonu.
tokiai paszelpai ir sako kad
ttoku prigulintis prie John
Jis tik tiek pasiaiszkina kad mes visai už dyka kitus szeria- traikavo ir visa kraszta supa
lĮtomer, ant kelio arti Middle
jam, kol kas nevalia tokias ži me, pamirszta kad visa ta pa ralyžiavo.
port. Edward Kemery, 19 msnias iszduoti, ir jis dabar laukia szelpa mums kasztuos tik penk Valdžios tvarka buvo suar
ttt. šmžiaus isz Tamaqua, likos
kad Kongresas su Senatu duo ta nuoszimti tiek kiek mums dyta.
įtt'žėistas in galva, randasi PotFrancuzijoje jau penkta ta
tu jam toki ingaliojima.
karas kasztavo.
tevijles ligonbuteje, o Margaret
i Senatorius Styles Bridges sa Kai po Pirmo Karo, Amerika ryba buvo pravaryta, iszmesta.
Yenszenczack isz Mary d, su
ko kad kiek jis supranta val davė paszelpa, maista ir pini Komunistai labai gerai ir su
žaista, gydosi namie.
džios instatymus, tai nėra jokiu gus, mums valdžia vis aiszkino maniai savo darba atliko. Da
L’ — Isz priežasties kad Kalekliueziu kodėl Agronomijos kad mes tiems krasztams skoli bar už ta ju nieksziszka darba
|6S szi-met apvaikszcziojama
Sekretorius Anderson negalėtu name. Kai tie krasztai mums Amerika turės užmokėti didesKetverge, tai ateinantis “Sau
dabar be jokio ingaliojimo tuos neatmokejo, visi mes baisiai niomis paskolomis ir didesne ir
lė” numeris neiszeis.
brangesne paszelpa.
vardus vieszai paskelbti.
pykome. Dabar Prezidentas
• Vj
Juozas Maciejunas isz
Senatorius Homer Ferguson, Trumanas staeziai pasako, kad Sunku pasakyti kaip ilgai
niiė-sto, turėjo operacija Locust
Republikonas isz Michigan sa tie krasztai mums gražintu ar Schuman gales palaikyti Pran
Ml. ligonbute.
ko kad Kongresas gaus tuos atmokėtu. Prezidentas Truma- cūzijos Tarybos vadqyyste. Ko
— Ketverge (Kalėdos) re
vardus vienaip ar kitaip. Jeigu nas tik tiek pasakė: Tie krasz munistai visomis galiomis sten
dakcija “Saules” bus uždaryta
visas szitas suktas biznis isz- tai kurie gali ar galės atmokėti, giasi ji nuversti. Jie nepaiso
visa diena.
eis in virszu ir jeigu visu tu ne- turės taip padaryti, o visiems kad ir j u didžiausias nepriete
Per Kalėdas, Szv. Miva-biznieriu vardai bus pa kitiems mes aukojame. Bet, lius Generolas de Gaulle užims
SŽiosSzvento Juozapo Bažny
skelbti, tai bus didesnis pasi dabar negalime rasti nei vieno Schuman o vieta. Jie nieko dau
čioje-atsibus: 6, 8, 9 ir 10-ta
piktinimas negu buvo apie kraszto kuris gali ar galės at giau nenori kaip tik visus žmo
dviko parapijos. Paliko dide Saint Clair, Pa. g Szvento pasakyti kas ten su tuo eropla
vklhndas.
nes subuntavoti ir valdžia su
Stock Marketa 1930 metais.
Szventos Miszios, Szv. liame nuliudmie, savo vyra Pe- Kazimiero Parapijos Kalėdų nu atsitiko. Tie kurie nuo že Agronomijos Sekretorius An mokėti tiek kiek mes dabar ardyti.
Khledu Szventeje, Szvento Juo- tra, trys dukterys: B. Tarrisie- Tvarka, Kaledose: Berneliu mes mate ta eroplana sako kad derson sako kad jis visus tuos duodame.
Italijoje Komunistai ta pati
,-rr- Bažnyczioje, Mahanoy ne, isz Schoentown; A. Supra- Szv. Miszios 6 valanda ryte; jis pakilo nuo žemes syki apsi vardus jau pavede slaptai FBI Prezidentas Trumanas ypa daro. De Gasperi yra priesz
tingai pabrieže ir pareika
navieziene, Pennsgrove, N. J., Kitos Szv. Miszios 9 ir 10:30 suko virsz tos vietos nuo kurios
, Pą., bus sekanezios:
policijai, nes daug yra tokiu lavo kad Kongresas, be jokio tuos Komunistus, bet sunku ir
• ‘-Pirmos Szv. Miszios 6-ta va- ir O'lesa namie; taipgi sunu Pe valanda. Iszpažintis: Kuczio- buvo pakilęs ir paskui kaip pa- biznierių augsztose valdžios
’ ežia pasakyti kaip ilgai jis at
■Mia ryte, taipgi 8 ii- 9 valan- tra namie, ir seseri V. Grabaus je, Gruodžio 24-ta diena, 4 iki szautas pauksztis krito žemyn. vietose ir jie stengtųsi savo atidėliojimo paskirtu paszlepa silaikys.
Italijai, Francuzijai ir Austri
cfeįolO valanda Suma. Po Su- kiene, isz Gilbertono; tris 'bro 6 valanda vakare.
Armijos Sztabas neiszduoda vardus iszbraukti.
jai, kurioms paszelpa verktinai
Kun. P. P. Laumakis,
ihtti bus suteikimas palaimini- lius: Vinca, Petra ir Kazimiera
vardu nei tu kurie žuvo nei tu Szitie biznieriai kurie taip reikalinga.
KAS ISZTIES MAŽU
Klebonas.
ir tris anukus-. Laidotuves infqa&Sz venez. Sakramentu.
kurie iszliko gyvi, nes Armijos gražiai pasipinigavo ir sau tur Kongresmonai vis nesutinka
X. Szvento Juozapo Parapijos vyks Seredoj, su Szv. MiszioTELIAMS PAGELnusistatymas yra pirmiau duo telius susikrovė kai visiems bu ant kiek ir kada ta paszelpa bus
Kunigai nuoszirdžiai sveiki mis Szvento Liudviko bažny Chicago, Ill. —Senas raszyvo trumpa kviecziu ir kai kvieBOS RANKA?
nto visus Parapijieczius su czioje Maizvilleje, 9-ta valanda tojas Petras Tumasonis buvu ti tu kareiviu szeimynoms ži cziai ir kiti javai buvo tokie duodama, bet matyti kad po
ginezu
ir
barniu
visi
sutiks.
Jie
Š?v. Kalėdų Szventemis. Lin- ryte, ir bus palaidota parapijos sia redaktorius del Kataliko ir nias.
brangus, vis isz anksto žinojo net ir Kinijai paskyrė 18 mili
(Tasa Nuo 2 Puslapio)
ihie: Tikro Szv. Kalėdų kapinėse Frackvilleje. Grabo- “Draugo” redakcijoms, numi
kiek tie javai pakils ar nupuls, jonu doleriu be jokio praszyDžiaugsmo, Gero Sveikatos ir rius V. Menkeviezius laidos. rė Gruodžio 12-ta diena. Priesz DU VIESZBUCZIAI ir kiek valdžia už juos mokes
mo. Kongresas invede innesz- ga pasauliui Lietuvi. O asz taip
keletą metu vėliomis buvo pasi
Amžina atilsi!
Gausios Dievo Palaimos.
kai pirks del svetimu krasztu. ima, kad valdžiai nebus valia labai, labai noriu užaugti svei
traukęs isz spaudos darbo ir su
SUDEGE
Kun. P. C. Czesna,
Vienas politikierius kuris siunsti kviecziu in svetimus kas ir stiprus! ’ ’
Girardville, Pa. g Kalėdų savo szeimyna apsigyvenąs sa
Klebonas.
buvo Amerikos Taryboje, ir krasztus jeigu ežia Amerikoje “Tokiu, kaip asz, ežia yra
Miszios Tvarka, Szvento Vin vo ūkyje, fanuos Wisconsin
Kun. K. Rakauskas,
kuris jau keli menesiai spytuįstancziai. “Kasdien mes
valstijoje. Velionis likos palai 5 Ugniagesiai Sužeisti czius sako ir prakalbas veda nebus apie 150,000 buszeliu laukiame geresnio, sotinanezio,
Vikaras. cento bažnyczioje:
kviecziu pertekliaus. Szitoks
Petnyczioj Szvento Ste Piemenėlių Miszios G vai., dotas su apiegomis Szv. Kazi
Gaisras
P
r
^
esz
branguma,
pats
kelis
_
ELKTON, MD.
instatymas, jeigu butu priim stiprinanezio maisto, bet nevimiero
bažnyczioje
ir
palaidotas
pono M.
ryte. Tykios Miszios 7:30 vai.
siautė per penkias valandasJ szimtelius tukstaneziu doleriu tas gal sutrukdytu daug pagel sada sulaukiame.” Vargas ir li
• — Subatoj Szvento Jono Tykos Miszios 8 valanda. Vai parapijos kapinėse.
Elktono mieste pirm negu ug 1 turi inkiszes in ta javu bizni. bos Europai, nes dabar tiek gos musu eiles praretina, musu
Evangelisto.
kams Miszios 9 valanda. Suma
niagesiams pasisekė ji suval Penki ar szeszi Kongresmonai, kviecziu nesiranda per daug tėvelius kankina, vargina ir ne• 1— Kita sanvaite: Nedelioj ir Palaiminimas 10 valanda.
Republikonai ir Demokratai Amerikoje.
sza nevilti. Kas gi mums ir mu
12 KAREIVIU ŽUVO dyti ir užgesinti.
pripuola Nekalti Vaikeliai; PaMetine parapijos vakariene
su tėveliams iszties pągelbos
taip pat toki pati bizni vede.
nedelyje Szv. Tomo Beketo;| invyks Sausio (Jau.) 25-ra
Du vieszbuoziai, hoteliai su Edwin W. Pauley, apie kuri Ant kitu Prezidento Truma ranka, kasgi mus, ua nemiru
no pareikalavimu, kaip tai.nu
Utarninke Sabino Vyk., Sere diena 1948 m., visus kviecziame Kariszkas Eroplanas dege ir trys kiti namai pirm ne daug ir pirmiau mes girdėjome,
sius, prikels isz karsto? Mes
gu gaisras buvo sustabdytas' kuris dabar yra Armijos Sekre statyti kiek sztorninkai ir fa žiūrime in jus, mes tikimės judoj- Szv. Silvestro; Ketverge in vakariene.
Sudžo Arizona
prie didžiausio tame mieste toriaus pagelbininkas staeziai brikantai gali imti už savo ta- su pągelbos, mes neabejojame,
Kun. M. F. Daumantas,
skujas Metas “1948,” pirma
sztoro. Penki ugniagesiai buvo prisipažino kad jis labai gra vora, kiek darbininkas gali al kad jusu szirdys geros, pade
diena Sausio (Jan.) menesis
Klebonas.
Dykumuose
sužeisti ir daugiau negu szim- žiai pasipinigavo tame kvie gos reikalauti ir kaip suvaržy kite mums apsiginti nuo ligų!”
Kun. J. J. Bagdonas,
paėzvenstas del Szvento Kuditi kasztus ir algas, Kongresmo- -r . .
Vikaras.
lęelio; Petnyczioj St. Stepono
TUCSON, ARIZ. — Armijos tas žmonių turėjo iszsineszti cziu biznyje. Jis sako kad nėra nai nesutiko ir atmete Prezi-I Tokiu laiszku BALF dažnai
(M.,. Subatoj Szv. Genovaitės,
ir Lakunu virszininkai rengia isz vieszbucziu. Daug jaunave jokio instatymo kuris jam už- dento patarimi.
i gauna. Jie pilni skurdaus
džiu
buvo
tuose
vieszbucziuose.
Į szauksmo. Jie verti geros szirtaipgi ta diena 1794 metuose,
Saint Clair, Pa.—Sirgdamas si gerai iszklausineti asztuonis
draustu varyti gera ir teisinga_______
dies atsakymo. Sustiprinkime
Denki jas ir Lietuvos valstybių per szeszis sanvaites, Vincas lakūnus kareivius, kurie likosi
bizni.
Jis
da
prideda
kad
Kon

Sakoma, kad gaisras padare
SEK.
MARSHALLO
savo dosnumą. Gausiau auko
padalinimas.
Kadis isz Port Carbon, numirė gyvi kai j u kariszkas eroplanas bledies už daugiau negu 500,- gresas su Senatu turėtu pir
kite
Lietuviams tremtiniams,
B-29
bomberis
nukrito,
sudužo
Good Samaritan ligonbute Pot000 doleriu. Buvo sunku prie to miau savo namus iszsivalyti, ir
RAPORTAS
ypacz ju vaikucziams szelpti.
. SHENANDOAH, PA.
tsvilleje. Gimė Lietuvoj. At ir užsidegė Arizona valstijos gaisro prieiti ar ji gesinti del pažiūrėti kas tenai darosi ir
Savo aukas siuskite be jokio
dykumuose.
vyko in czionais daugelis metu
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
..Ve
---szalczio. Vanduo suszalo in le kokie bizniai yra varomi.
atidėliojimo: United. Lithua
Harold E. Stassen, RepubliSzitoje nelaimėje dvylika da pirm negu paseke degan,' — Petras Vaiksnoris isz atgal. Prigulėjo prie Szv. Ka
patiem
skrasztams
daugiau
nian Relief Fund of America,
konu kandidatas in Preziden
lyilliam Penu, likos sužeistas zimiero parapijos. Paliko pa- žuvo ant smert. Tuos kuriuos czius namus.
tyste buvo pirmutinis pasakyti szelpos duoti ir mažiau tikėtis Ine. 105 Grand St., Br.ookiyn
tas baisus trenksmas neužmuin kaira ranka, laike darbo czia ir keletą vaikus.
Laime visiems kad vienas po- vieszai kad Armijos Sekreto- isz
' ju
• gauti,
••
111, N. Y.
sze, sudege ant smert kai eroLocust. Coal Co., kasyklose.
--- ■ -----licijantas,
William
Pinder
pa

riaus pagelbininkas Pauley in-j Szitie Komunistai ir sukileFrackville, Pa. g Apreisz- plano gazolino tankas suspro
’ — Jonąs Gavėnas, nuo 234
mate
kaip
vienas
namas
užside

simaiszes in kviecziu bizni. Ana liai nebuvo durniai; jie žinojo
E; Lloyd Ulyczios, kuris dirba kimo Paneles Szvenczi, Parapi go.
L. TRASKAUSKAS
gė.
Jis
greitai
iszszoko
isz
savo
sanvaite
jis sakydamas prakal- ka jie dare ir kaip ir kada jie
Eroplanas
ka
tik
buvo
paki

del Yudinskio Bekery, likos su jos Kalėdų Tvarka:
automobiliaus ir praneszė vi bas in Doylestown, Pa., ne tik dare. Francuzijai ir Italijai
LIETUVISZKAS
Seredoj (Kuczioje) Iszpažin- lęs nuo Davis-Monthan, kur
žeistas, ifi petį. Gydosi Locust
siems abiejuose vieszbucziuose pasakė kad Pauley gera bizni labai reikalinga kad jos pagaGEABOKIUS
tis, 2 iki 4 vai., po piet ir 7 iki randasi armijos intaisyta vieta
ligonbute.
apie
gaisra
ir
pavoju.
Jeigu
ne
Į
varo, bet taipgi kad Preziden- mintu gana anglių nors del Ša Laidoja Kunus Numirėliu.
' ——----------- 10 vai., vakare. Kaledose (Ket del eroplanu.
tas policij antas tai daug tu tas viską apie tai žino, kad Tru- vo fabriku, gana maisto nors Pasamdo Automobilius Del
’ Gilberton, Pa. f Helena, my verge) Szventos Miszios: Ber Visi asztuoni kareiviai ku žmonių butu sudege ant smert.
manas žino ir kitu vardus kurie del savo žmonių, kad turėtu gaLaidotuvių, Kriksztiniu,
lima pati Petro Garmo, numirė neliu 6 valanda ryte; Vaikams riems pasisekė isz to eroplano
Vestuvių Ir Kitokiams
toki
bizni
daro,
pasipiniguoja
na
darbininku
nors
del
savo
fa

petnyczioj, apie 10:20 valanda 8 valanda; Skaitytos, 10 ir iszsiristi ar iszszokti randasi
Sieniniai
Kalendoriai,
23%
::
Reikalams
::
ir kasztus da augszcziau kelia, briku, kad turėtu gera ir greita
ligonbuteje; vienas labai su
ryte Warne ligonbute, Pottsvil 11:30 valanda ryte.
coliu
ilgio
-15
coliu
ploczio,
po
Jis pasziepiamai paklausė Pre- susisiekimą ant žemes ir ant 535 WEST CENTRE STREET
žeistas, o kiti tik sukriesti.
Kun. S. J. Norbutas,
le je. Velione po tėvais vadi
Telefonas Nr. 78
zidento
Trumano ar jis dabar mariu su kitais krasztais, kad
35c
arba
4
už
$1.00.
Adresas:
Armijos virszininkai tikis, ;
Klebonas.
nosi Helena Butkevicziute isz
MAHANOY CITY, PENNA.
kad tie kurie iszliko gyvi gales Saule, Mahanoy City, Pa. iszdrystu visus tuos vardus pa- turėtu gana pinigu del savo ižmiesto. Buvo nare Szv. Liu-

finios Vietines
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