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NEW YORK. — Minksztuju
’Anglių Anglekasiu Unijos da
vis tęsęsi, kas kiszasi apie pa
didinimą mokesties. Preziden
tas John Lewis su komitetu
veda posėdi su locnininkais
minksztuju kasyklų.
Jeigu
locnininkai nesutiks ant j u pa
reikalavimu tai Lewisas iszszauks straika, bet kaip girdėt
tai valdžia instos in szita daly
ką ir pareikalaus greitos su
Karol A. Punzeler, 16 me
tarties tarp minksztuju kasyk-į tu Vokietukas, vienas isz
lu anglekasiu ir locnininku ka- i Hitlerio jauniu kareiviu, bu
sykiu.
vo nuteistas mirties bausme,
ta bausme permainyta in ka
Lietuvos Ūkininku
lėjimą per visam amžiui, per
Konferencija Vilniuj Amerikos Lt. Gen. Courtney
Hodges.
WASHINGTON, D. C. —
Rusai pranesze, kad Vilniuje Minksztuju Anglių
invykes Pirmas Lietuvos Ūki
ninku Susivažiavimas, apie 4,- Anglekasiu Straikas
000 delegatu dalyvavo. Tame
Kaip Ir Užbaigtas
suvažiavime buvo praneszta,
kad Lietuvos valstecziams ta
NEW YORK. — John Lerybų valdžia suteikusi 950,000
akeru žemes, kuri iszdalinta wis, prezidentas anglekasiu,
del 55,000 ukius, valstybe taip pranesze kad szia Panedeli su
gi stengiasi aprūpinti gyvu tartis likos pasiraszytas tarpe
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Generolas Eisenhower
Paskutinia Karta Duoda
Vokiecziams Pasirinkti Gen. MacArthur Veda Ameri
MESTI GINKLUS, AR DAR KARIAUTI
IR VISISZKAI PRAŽŪTI
kos Armijos Pacifike, Adm. Ni
mitz Visa Laivyną; Rusai Nu
traukė Taikos SutartiSu Japoni
ja; Kruvini Musziai Okinawoje
A

PARYŽIUS, FRANCIJA —— Generolas Dwight D. Eisen
hower pranesza Prezidentui
Rooseveltui, kad diena isz die
nos aiszkeja, kad mes visiszkos
kariszkos pergales ant Vokieti
jos nesulauksime, kad nebus
tokios karo pabaigos, kaip bu
vo po pirmojo karo.

muszis, ginsis, kol Hitleris ar
Naciai bus valdžioje.

Bet jeigu pakiltu kokia par-!
tija paezioje Vokietijoje ir nu
mestu, nuverstu Naciu partija,
tada mums butu daug lengviau
visus likusius Nacius iszmusz
ti, nes tada visi kurie pasiprie- Amerika ir Anglija pataria,
ISZ GUAM, PACIFIKE. — Amerikos eroszintu, butu skaitomi ir laiko Rusija pasiprieszina. Amerika
Gali atsitikti, jis toliau aisz- mi ne kaipo kareiviai, bet kai norėjo kad tuvusis Lenkijos planai nuskandino Japonijos didžiausia kariszkina, kad kokia partija Vokie po žmogžudžiai ar valdžios kal Fremjieras Stanislaw
“
;ka laiva “YAMATO,” buvo 45,000 tonu; jis bu
tijoje sucziuptu valdžios vade tininkai. O su tokias mes grei jzyk butu priimtas. Rusija
ne-j
les ir paskelbtu kad Vokietija tai apsidirbtume.
sutiko.
vo didžiausias ir galingiausias Japonijos vandepasiduoda. Bet vargiai taip at
Vėl
matyti,
kad
Stalinas
vie.
.
, .
f
..
,
f
T
Bet kol kas, jokios partijos
sitiks.
Vokietijoje nematyti. Genero naip kalba ir kitaip daro, jis nyse, taipgi sykiu nuskandino daug kitus JapokaiTSZkuS laiVUS Muszis buvo prie OkinaAmerika ir Anglija gal už las Eisenhower ragina Vokie gražiai prižadėjo ir sutiko, kad
visos
trys
tautos
sutvarkys
.
,
dienos ar už sanvaitia kitos, czius mesti karabinus ir imtis
paskelbs pergale, bet Vokie žagres ir sieti, akėti, kad javai Lenkijos klausima, dabar jis wa salos ir netoi Kyushu salynu, penkis-decziai nepriims ir dar muszis ir užderėtu, kad butu ko valgyti. aiszkiai parodo kad ežia nei szimts myliu nuo Japonijos kraszto. Isz Wash
ginsis ir trauksis in kalnus ir Jis jau paskutinaji karta duo Amerika nei Anglija neturi i
Minksztu
Anglių
Kompanijų
ir
liais ūkio padargais ir medžia
girias. Po tokios pergales pas da Vokiecziams pasirinkti, “ar reikalio. Rusijos ir Lenkijos ington ateina žinios, kad Japonai neteko apie
Anglekasiu
Unija.
Tebyris
ga triobesiams pasistatyti.
kelbimo, mums reiketu dar pa mesti ginklus ir pasiduoti, ar klausimas bus Stalino iszrisz- czverti viso savo laivyno.
Jie nenorėjo susi
anglekasiu kontraktas pasi
laikyti baisiai % daug kareiviu dar kariauti ir visiszkai pražū tas.
baigė Kovo (Mar.) 31 d., tai
Szitie du klausimai paveiks
į Asztuonis Skyius yra Minksztuju Anglių Kasyk- iszmuszti tuos kurie nepripa ti.“ Vokietijai ant karo lauko visa San Francisco Konferen kirsti, bet Amerikos sargybiniai eroplanai užti
žins musu pergales. Vokiecziai jau vilties nebeliko!
liu, o Kietųjų Balandžio (Apr.)
cija. Už tai butu visoms tau ko juos ir tuojaus davė žinia visiems musu karŽenotas
30 d. Daugelis isz minksztuju
toms in sveikata, kad dabar, iszkiems laivams ir bomberiams. Jie nei nelau
permainas ar pataisymus. Koanglekasiu
sugryžo
prie
darbu,
HILLSDALE, MICH.—Vie“WASHINGTONAS mandorius Harold Stassen dar pirm tos Konferencijos
kurie
turėjo
sziek
tiek
patrijonas žmogelis ana diena nuėjo
mes dažinotume ka ir kiek tas kė pakol kariszki musu laivai ateis jiems in pataipgi
reikalauja
kad
tie
nuta

NESUPRANTA
KO
tiszkumo
prigelbeti
valdžiai
korta gauti laisnes del apsipamusu Diede Juozas nori, ir
rimai butu pertaisyti.
gelba, bet patys užpuolė ant Japonu laivyną ir
cziavimo, ir jam miesto valdžia karėj e, bet dar yra tokiu kur
kiek Amerika ir Anglija pasi
MOSKVA
NORI
”
Ir baisiai svarbu kad szitas rengusios duoti ir paczios rei taip daužė, bombas pyle ir liejo, kad Japonai ne
nedave. Jis pasisaiszkino kad visai neiszejo in darba.
klausimas butu iszaiszkintas ir kalauti. Jeigu mes dabar snū
jis jau septynis sykius in septyWASHINGTON, D. C. —
spėjo pasitraukti ir nepajiege atsimuszti. Tas
isn metus apsipaciavo ir nei
Jau dabar aiszku, kad Ameri iszlygintas pirm tos San Fran duriuosime ir Konferencijos
Laikrasztis
vieno persiskyrimo negavo.
ka, Anglija ir Rusija turės su cisco Konferencijos. Jeigu ne lauksime, pamatysime kaip Japonu laivynas ketino padėti Japonams ant OKaip ji valdžia norėjo suareszGeras Pirszlys sitarti ir du klausimu iszriszti bus iszaiszkinta, tai musu dele Stalinas ir isz szitos Konferen
tavoti už daugypatyste, papirm San Francisco Konferen gatai bus bejiegiai, nes Sena cijos viską laimes, viską iszsi- kinawa bet paežiam laivynui reikalinga pagelba.
aiszkino kad jis kas pavasaris
STONEHAM, MASS. — Ba- cijos, jeigu norės nors ka nu tas nepriims j u nutarimus ir nesz ir mums paliks tik tuszISZ PACIFIKO. — MacArthur ir Nimitz
isz naujo apsipaczioja su ta pa- sil Tasker, 47 metu naszlys ir veikti toje Konferencijoje.
visa Konferencija niekais nu- czįa maisza.
s/
czia pacziule. Jis pasiaiszkino trijų vaiku tėvas, apgarsino in Pirmutinis klausimas: “Ar eis. Musu Senatas nori isz kal
pavesta visa Amerikos ir Anglijos jiega ant Pa
kad jiedu apvaikszczioja pava laikraszczius, kad jis jieszko, Rusija sau viena savotiszkai no žinoti kas ten bus tariama
Rusija Nutraukė Tai driko priesz Japonus. Taip ir reikia, nes Pad
sario atėjima.
paczios, bet neturi laiko pats apsidirbs su Lenkija, ar insi- toje Konferencijoje.
pirszliauti, tai jeigu kuri nasz- leis ir Amerika ir Anglija, ir O Lenkijos klausimas tai kos Sutarti Su Japonu
rikę karas per didelis ir per platus del bet kurio
7-tas Suv. Valst. Karo le ar mergina nori su juo apsi visi trys susitars ir vieningai, dar painesnis, dar keblesnis.
vesti, tegul jam paraszo. Jis sutvarkys ir visus Lenkijos Washingtonas, Londonas ir LONDON, ANGLIJA. —
vieno vado, už tai karo sztabas pasitars ir tvar
Paskolas Vajus
gavo apie penkis-deszimts klausimus ir keblumus isz-; Moskva dar iki sziol nesutinka.! Rusija staeziai ir aiszkiai pa
i
kys viską priesz Japonus. Dabar Japonas gali
laiszku nuo naszliu ir merginu, risz?”
Yaltos Konferencijoje buvo sakė Japonams kad taika pa
WASHINGTON, D. C. —
Antras Klausimas: “Ar szi- nutarta ir priimta, kad Lubli-j daryta 1941 metuose, \j?" laukti svecziu ant žemes, mariu ir padangėse.
Septintas Suv. Valst. Karo Pa kurios nori su juo ženytis.
tos trys didžiausios tautos, no Lenku valdžia bus pertvar sziandien negilioj a, ir trumpai
skolos Vajus prasidėjo PanedeMusu kareiviai ir Marinai vis areziau artinasi prie
Amerika, Anglija ir Rusija, kyta, sudemokratinta ir isz paaiszkino kodėl taip yra:
lyje Balandžio (April) 9-ta
Nuszove Amerikos priverstos viena ranka laikyti, naujo sutverta kad in ja galėtu 1—Japonai gelbėjo ir gelbs
diena., ir tesis iki Liepos-July
paczios Japonijos. Japonai neteko 330 eroplanu.
ir vieningai ginti Dumbarton; stoti ir visu kitu grupiu ir par ti Vokieczius, Vokiecziai
Generolą
7-ta d. Amerikos žmones dar
(Japono Premiero Kusiaki Koiso kabinetas val
Oaks nutarimus pasaulines tai-', tijų žmones. Tas buvo Vasario priesz Sovietus kariauja.
karte turi indeti kita savo su2
—
Japonai
priesz
Amerika
j
kos sutvarkymo ir palaiky- (Feb.) 12, 1945 m. Dar iki sziol!
taupyma in besitęsianti darba LONDON, ANGLIJA —
džia pasitraukė ir atsisakė visos valdžio, nes Jajeigu Amerika nori laimėti szi Kada Amerikos Generolas mo?” Rusija sako: kad visos, nieko panaszaus nematyti. To-, ir Anglija kariauja, Rusija yra,
kara. Dėlto privaloma, kad Rose rengėsi atiduoti savo re trys turi ežia tuos nustatymus je paezioje Yaltos Konferenci-, Amerikos ir Anglijos Aiijentas;pOnaj reikalavo kad iii valdžia ar Amerikieczius
!
.
,
ai
• i o
kiekvienas vyras, moteris ir volveri, staigai Vokietis szove palaikyti vieningai.
joje taipgi buvo nutarta, kad ir draugas.
vaikas Suvien. Valstybėse pa- generoliu in galva ir krito ne Kaslink szito antro klausi Sovietu Užsienio Komisaras, 3— T o k i o s e apylinkybese sustabdytu ar pati atsisakytu. Admirolas Suremtu tuos tėvus, brolius ir gyvas. Generolas Rose buvo mo, keli musu Senatoriai jau Vyacheslaff Molotoff, ir Ame taikos sutartis neturi jokios' zuki yra paszauktas sutverti kita kabinėta.
kaimynus su kiekvienu galimu Žydas,
dabar reikalauja Jkad tos Dum rikos ir Anglijos ambasadoriai reikszmes, bet yra tik tuszczias
barton Oaks Konferencijos nu sudarytu Mcskvoje Komisija, gražiu žodžiu maiszas.
sutaupyti doleriu, — ne ka jis
eina lig 189,541, jurininku viso
WASHINGTON, D. C. —
Molotovas
paaiszkino
kad
ne
gali sutaupyti, be ka jis turi
Pirkite Apgynimo tarimai butu permainyti ir per- kuri susitartu su Lenkais LenPagal valdžios apskaityma tai sužeistaisesis 515,971, dingo
Rusija,
bet
Japonas
szita
taiCzedinimo Bondus taisyti. Senatorius Vanden- Rijoje ir užsienyje. Szita komiisutaupyti, pirkimui daugiau
naujauses suraszas žuvusiu 69,855 ir 17,495 žuvo.
Suvien. Valst. Karo Bonu!
ir Markes.
berg pasiulino net asztuonias sija pati tarp saves paszasi.
(Tasa Ant 2 Puslapio)
Amerikoniszku kareiviu da-------- *-------- •_ _J
f
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mas, kam toks pavėlavimas im
! liestuose krasztuose, del drabu namus'rinkti rubus geografisz- bu priminti ko placziausiai, unijos duos 13,646,000 žmonių.
ti tas kurios nori stoti in armi
žiu stokos, žūsta-be veik tiek kai pasiskirsezius teritorijas: kad yra tokia valstybe, kaip Kur yra Rotary, Kiwanis,
ja ?
I
žmonių, kiek mirszta nuo bado. blokais, gatvėmis, apylinkėmis. karo sunaikinta ir pagelbos Lions organizacijos, jos visos
Jeigu slauges ims panevalia,
Vienintele primone drabu- Kiekvienoms penkioms gru reikalinga Lietuva. Apie tai vadovaus ar prisidės milžiniszf , .
.
.
.
tai kam ne daktarus, inžinie
' ziams oabar gauti yra isz Ame- pėms patartina turėti viena ka bus netrukus placziau pranesz- kam darbui. Tarp darbo orga
nizacijų priesza’ky dirbaneziu,
rius, mokytojus, advokatui, Gestapo Agentas
pitoną. Trokai arba automobij ri'kos geraszirdžiu žmonių.
Visokios būna nelaimes ir
patys Baltieji Rūmai pakvietė
Klause Iszpažincziu Vajaus metu surinktieji dra-f liai g aletu rubus gatves kampe
priežastys mirties ant svieto, kunigus ir svarbiu svarbiausia
kam ne darbininkus? Kuomi
RUBU RINKIMAS PER 50 szalies vadu darbui.
, bužiai bus siuneziami nemoka-! perimtii. Apie planus, kaip ma
bet jeigu sūriai butu priežaste
slauges, prasikalto, kad jas PARYŽIUS, FRANCIJA. -- mai
TEATRUS
—: ten, kur
1.... .............................
: ’note rubus savo apylinkėj rin'kju pirmiausia reisužeidimo ar mirties, tai gal
BALE TALKA
niekas apie tai da negirdejo. Kongresas iszkiria isz visu ki- Laikraszcziai Francijoje daug kes. Renkant drabužius nebus-ti, svarbu paskelbti isz anksto,
INVERTINAMA
Renkant rubus galima susi
Iszrodo tai navatna, o bet yra tu paszaukimu ir sako kad jos ras^e apie viena koki ten Fran- žymima, kuriai valstybei duo bent dvi dienas priesz rubu riutarti Su vietiniais teatrais, ku
tikra, teisybe.'
I|panevalia turi $toti in armija? cuziszka kunigą (?) per kurio dami drabužiai skiriami, Dra- kima.
Braszyti rinkti rubus pakre ta diena gali leisti matyti
Jeigu taip mes pradesime czia nieksziszkus darbus daugiau bužiu
invairiausiu,
reikia
Chalons-sur-Marne, dideliopaveiksią, už atnesztus, pa v., 5 v lesta talkon kiekviena patyszeimyninkauti, tai kuomi mes negu asztuoni szimtai Franci-' ypacz megstiniu. Praszoma
NUMATYTA TOKIA
je pieninyczioje prigulinczioje
rubu,’ vietoj
bilieto. i Tai rusi
geresni už Hitlerį ar ta usuota jos isztikimu patrijotu buvo su- duoti iszskalbtus,
TVARKA
"
$ ■ instaiga bei organizacijos.
prie Leono Dommouge, atsiti
galima padaryti bot kokioj Tarp ju, BALF buvo viena pir
Stalina ? Kas czia ten praei- imta ir suaresztuota. Tie laik- drabužiu
Prosy t i nereikia.
ko se-kaneziai: ant vieno darbi
mųjų. Matysite, girdėti ir skai
Balandžio-April 1 iki 7 d. ve pramogoj ar instaigoj.
tyje ka ten pasakojo apie lais- raszcziai sako kad szitas kuni- Pageidaujama ir medžiagų,
ninko sukrito daugybe dideliu ve ir lygybe? Ar jau ir Ame- gas rinko žinias per iszpažinti
tysite daug szu'kiu. Per isztisus
dama praneszimu skelbimo pro
Buriu. Ant riksmo savo draugo' rikoje laisve ir lygybe mirus ? jįr paskui iszduodavo visus
MILŽINISZKAS DARBAS — menesius paruosziamajam dar
grama.
KAIP DRABUŽIAI
subėgo visi darbininkai, 'kurie Teisėjas John Neergaard isz žmones.
bui dirbo 51-uos szelpos instai
MILŽINISZKA TALKA
15 raginama
RENKAMI
iszgialbejo savo dranga,' 'bet Seattle, W’ash., dovanojo vi-Į Kardinolas Suhard, Paryži-I
gos žmones. Paaukota daug
suneszti rubus in priėmimo
buvo taip pavojingai sužeistas/ siems girtuokliams ir nei vieno aus Arkivyskupas tuojaus isz- Drabužiu rinkimas organiVajaus darbe yra pasižacleje laiko visoms smulkmenoms su
punktus.
kad in trumpa laika mirė.
nearesztavojo per Szvento Pa tyre ir egzaminavo szitas ži- zuojamas miestu apylinkėmis.į Nuo Bal. 16 iki 25 eiti per na dirbti 698,132 apylinkių komi planuoti. Daug laiko paskirta
triko diena, “jeigu tas girtuok nias ir dabar iszeina teisybe. Kiekvienoj apylinkėje bus cen- mus ir rinkti rukus.
tetai su 93,975,322 nariais. ir sūkiams. J u prirekomenduoAna diena New Yorke mieste
lis buvo Airiszi's. ”
Tas neva-kunigas, kurio var-Į trelis, sudarytas isz invairiu Nuo Bal. 26 iki 30 skelbti da Dirbs 28 tikybines instaigos, 19 ta, atsiusta szimtai. Pateiktas
vagis, praeidamas pro automo
das buvo Abbe Robert Aleche organizacijų, tikybiniu grupiu, vinius, daugiau rinkti ir pro nacionaliu aptarnavimo instąi- ir musu, BALF, jau iszpopubiliu, pamate gražiai suvyniota Armija jau ima parduoti ne
! visai ne kunigas, bet Gestapo mokslo ins‘taigu, darbininku'grama, pakartoti, tą i p pat pa- gu, 4 darbo unijos, 4 ūkininku liarintas szu'kis, kuriuo eidami
ir suriszta pundeli. Jis neiszreikalingus eroplanus. Jeigu sznipas. Visoje diacezijoje ne-'organizacijų, pram mes atsto- ruoszti rubus siuntimui in nu- sanjungos. Amerikoje yra 179,- surinkome ketvirtadali milijo
kente, tuojaus iszmusze auto- turi kiek turtelio ir nori po pa-Į siranda nei vieno kunigo tokiu vii, klubu, szelpos instaigū ir
742 bažnyczios, kuriu 157,766 no svaru rubu: “You Spare,
rodytuosius sandelius.
mobiliaus Įauga ir pastvėrė ta
i dangės daužytis, dabar gera vardu. Jeigu taip isz tikrųjų t. t. Bendrojo Amerikos Lietubažnycziu veikėjai darbuosis. They Wear. ’ Szis sukis drauge
pundeli. Parsineszes ji namo
Didžiausia kooperacija teiks su kitais, davė United Cloth
proga visai pigiai nusipirkti atsitiko, tai tas žmogus nebuvo viu. Fondo ir jam tal'kininkauLIETUVIU DIENA
jis greitai atriszo, iszvyniojo ir
gera erop'lana. Eroplanai, ku- kunigas, bet tiktai sznipas.
bažnytiniu organizacijų nariai. ing Collection Campaign vedė
janeziu organizacijų skyriai
BALANDŽIO 23
rado mėsos kauta, kuri auto- rie armijai kasztavo $10,000 ir į
Isz 55,807,366 bažnytiniu gru jams minti priimti vyriausiu
bei veikėjai praszomi centremobiliaus savininkas veže na $15,000 dabar parduodami už
Kiekvienai tautybei patarta pių organizuotu asmenų talki szukiu:
Na Jie Isztrauke liuose dalyvauti ir veikti.
mo savo szuniui.
$875 ir $1,990. Reiszikia, gali!
ruoszti savo diena. Lietuviams ninkaus net 31,250, 783 asme What Can You Spare That
už pusdyke dabar insigyti sau j
They Can Wear?
VADOVAUKIM DARBUI parinkta Balandžio (Apr.) 23, nys. Antras didžiausias orga
Antanas: Ko taip susirau
Kongresas, kuris nedryso pa eroplana. Szitie eroplanai, ži
Szv. Jurgio diena. Svarbu ta nizuotas vienetas, atstovaujas Sziuo szukiu tikima paska
nevalia imti visus darbininkus noma yra mažiausi ir pras- kęs?
Bendram tikslui dirbami, diena daugiausia minėti apie 15,844,949 narius, tai moterų tinti kiekviena vyra, moterį ir
Jokūbas: Sugryžtu nuo
dabar pasisako, kad jis pritaria cziausi, su jais armija tik mo-Į
lietuviai amerikiecziai daly paszelpos Lietuvai reikalingu organizacijoj nares. Fraferna- vaikuti rinkti drabužius karo
dentisto!
imti visas slaugos (nurses) in , kino savo lakūnus. Jeigu nori!
kilniame darbe, kurio vai-1 mą. Ta diena visai arti San liu organizacijų nariai seka tre- s unai'k i n t iems; i m vargintiems
Antanas: Ar iszlupo dan- vaus
. .
. . .
.
1
kariuomenia panevalia. Retas’į didesni ir gražesni, tai dar pasials naudosis ir lietuviu tau- Francisco Konferencijos. ‘ No czioj vietoj, su 15,235,607 na žmonėms.
ti?
kuris kongTcsmonas norėjo taip! lauk bus ir tu, kiek ti'k ir kokiu
BALF VALDYBA
Jokūbas: Na jie iszlupo! ta. Savo patyrimu mes galėsi- tenka nei aiszkinti, kaip svar riais. Organizuotu darbininku
padaryti, bet armija visa 1kon" tik nori.
inę duoti gyvu pavyzdžiu Iki-1
iszlupo doleri!
grcsa privertė. Armija sako, Bet tai isz tikrųjų geras biz
tiems, o isz kitu patys pasinio-'
kad jei reikia G0,000 slaugiu, o nis, geras geszeftas už tiek ma-j
kyšime. Labai svarbu, kad mm
dabar turi tik 47,500. Ir armija žai, tiek daug gauti. Armija
Tai Rots Užklausė BALF skyriai, draugijos, visa
reikalauja kad visos panevalia ketina parduoti savo bomber-Į
organizuota visuomene ir vei
stotu in armija.
—
Patarpus
jau
mergina
kėjai
gražiai pasižymėtu szia-j Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
ius ir pesztukus kitiems kraszCzia nėra jokio pareitko ar tams, kurie yra musu draugai.; klausė kiek turi metu vaiki me darbe. Lietuviai praszomi
50c., o aplaikysite knygas per. paczta.
(
nas.
tvarkos. Daktarai nenori pa Bet kas gali pasakyti kad szios!
imtis iniciatyvos ne tik pa-1
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
—
Kiek
tu
turi
metu?
tiems
stoti darban,.bet ir kvies-!
leisti savo slauges, ligonbutes, dienos draugas nebus rytojaus— Asztuonis.
ir paczios slauges griežtai prie- prieszas?
ti kitu tautybių invairiu gru No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų apie
Jeigu reikia taip^
i , • i ^US apraszymas, didele knyga,
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa—
O
asz,
kaip
tau
radosi,
szingos.
pių žmones ibendram darbui. pUslapiu. Popierinei apdarai. 404
pigiai parduoti, argi nebutii
50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugave_ ’ ’ > visos in- No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
Lietuviu parapijos
Czia rodos karo sztabo kalte. geriau ir protingiau juos visus kiek galiu turėti metu?
, •
,
,,
,
tninaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
— Nežinau, o asz tiktai staigos,
dirbtuves,
krautuves
Daug musu mergaicziu ir mo in ‘krūva sudėti ir sudeginti,'
j Li o. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
puses szimtmeczio,
terių nori instoti in armija, bet negu už pusdyke parduoti?! moku skaityt lyg keturias- praszomos būti darbo centre- pirmutines
isz- __ No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
•
(1
imta
isz
Lietuviszku
užlieku.
Su
pa- rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
deszimts.
.
armija pastate tokius reikala Ir ar negali taip pat būti SU
liais. Drabužiai bus renikami tir veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c
turi, savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
vimus, kad beveik puse musu musu bomberiais, kaip buvo su'
einaneziu per namus savanoriu1 No. 104 Trys istorijos, apie Ne- paežiuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
slaugiu negali kad ir nori, stoti visa ta geležia ir aliejumi, kuri
rinkėju. Lietuviams svarbu ir valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
LIETUVIAI
žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepein armija.
Musu nuomone, mes pardavėme Japonams?
szioj sntyj pasižymėti, netik, No< 106 Penkios
apie kamas
62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
jeigu slauge, yra tinkama pri Jeigu jau tiek trotinam, nusto- DALYVAUJA BE N- talkininkauti, bet ir organizuo- Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25a
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbairiinka,
žiūrėti ligonius namie ir ligon- jam, tai argi nebūtu geriau vis 1DRAME DRABUŽIU ti.
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
iNo.
’iUt 111
xxx Sziupinis
kjxinxpiiiia \(3o dalis),
uaiia/, talvar 43 puslapiu........... .......................... 15c naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
Juteje, tai ji taipgi turi buti- ką nubraukti nuo savo skolos j
Krautuvininkai ir dirbtu via pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą
trumpu pasiskaitymu.
RINKIME
tinkama ir armijai.
savininkai praszomi pataupyti ^zo iszlins;, Apie boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10c
ir ar patys pasilaikyti ar su
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
dėžių
drabužiams
siusti.
Rei

Ir isz kitos įpuses, armijai tos naikinti, ne kitiems už pusdy-Į
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
sa vo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
isam karo paliestam pasau
No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka-,
ka
atiduoti
?
Jurgis;
Galinga
ypata
galybe
meiles;
kės
sandeliu
drabužiams
krau

slauges jau negali būti verktiMaža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
liui nepaprastai trūksta dra’bubos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
ti
ir
palaikyti
BALF
sandelys,
nai reikalingos, nes mes žino
Mocziutes
pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
I žiu. Nėra net priemonių drabueiles,
Vargdienis,
Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
me kelias slauges, kurios jau Rusija Nutraukė Tai- žiams gaminti. Invairiu tautu 101 Grand Street, Brooklyn 11, puslapiu............................................ 15c 64 puslapiai ...................................
20c
N. Y., taip pat bus naudojamas No. 112 Trys apisakos apie pini No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs Masu virsz du menesiai atgal pa
gai galva-žudžiai; Ražanczūis iszgelIkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
sidavė in armija ir iki sziai die kos SutartįSu Japonų
k sziam dideliam darbui.
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................ 15o
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
No. 170 Asztuonios istorijos apie
nai nieko isz armijos valdybos
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
| (Mar.) 31 d., o Balandžio 1 d.į
liukninai einiki ir kiti szposejei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c Barbele; Mokytoja;. Velniszkatiitas;
VIETOS SANLYGOS
negirdėjo. Jeigu jos jau taip
No. 142 Trys istorijos apie Pavei Auklėjimas sveiko ir serganezio kuNo. 116 Istorija tpie Sierata,
I prasidėjo didysis vajus rinkti
kslas
gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi*
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c
reikalingos, tai kam toks delsi- kos sutarti sulaužė.
I drabužius visiems nuo ikaro nuJerubausko;
Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
No. 119 Keturios istorijos apie
Kaip tik po Yaltos Konfe kentejusiems. Szis vajus yra Kiekviena apylinke turėtu. Garžia Haremo nevalninke^ Tjsoszis:
.......................15c msybe in Bzviesa; Pasitaisias prasi
susitvarkyti
ir
prisitaikinti
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
rencijos, szituose straipsniuose žinomas kaip United National
i puslapiu .......... 5..............15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu ...................
vietos
sanlygoms.
Szio
drabu-'sž
25a
i buvo spėjama ir pranaszauja- Clothing Collection. Jame da
•
I No. 120 Dvi istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkas; No. 171 Vieniolika puiku istorijų
I
ma kad kas panaszaus atsitiks lyvauja per 50 paszelpos in- žiams rinkti vajaus skelbimas • .kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- (su paveikslais), apie Džiaugsmas
ft
apylinkėse
paliekamas
vietos
pU
siapiu
dina. 61 puslapiu......................... 15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
i
...........................
15c
pirm San Francisco Konferen- staigu, tarp ji ir Bendrasai
I
No. 145 Trys istorijos apie Velni- Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
centreliams.
Butu
naudinga
No. 123 Septynios istorjos apie
cijos, ir dabar matome kad at Amerikos Lietuviu Paszelpos ..... ,
.
.
i Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o dos; Kaip Vincas ingąlejo paezia]
salose, g^raj3eĮjg; Drąsus szuo; Kolera; Sene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla«
sitiko.
į
I Fondas-United Lithuanian R.e- skelbti baznycziose,
laiszkais, per radiju, spaudoje, ’lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ei- dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c ptybe gymimo mumisie Dievo musu
*
Bet dar nereiszkia kad Rusi- ]jef Fund of America,
No. 146 Dvi istorijos apie Auka jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
45 puslapiu.................... 15c
prakalbose,
paraduose
ir
kito
r
g0
^
a>
4
Nihilistu;
Stebuklas kuczios nakti.
ja paskelbs kara Japonams., Vajui vadovauti prezidentas !
No. 126 Penkios istorijos apie
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni3
kiomis
priemonėmis,
pagal
VieDoras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25e
Gal
paskelbs,
ir
gal
ne.
Bet
ar
Rooseveltas
pakvietė
pagarse4s
No. 147 Trys istorijos apie Raga
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Rusija stos in kara ar ne, ji jau jusi pramoninką Henry J. Kai- tos sanlygas.
na;
Keliauninką Joną, Vaikinas ir
užeiktos karaliaus dukters;. Jonukas
Mariu;
Sruolis isz Lietuvos.
68
Ift
mums ir dabar daug padeda ser> kuriam
talkininkauja . Labai
. svarbu atžymėti lietun
,i kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu............20c puslapiu ...................................... .15e
priesz Japonus, nes dabar Ja- Jotiniu Tauta Passelpos ir
Pnsidejima sziam bendram ei L puslapiu ............................ 15c No. 148 Dvi istorijas apie Joną ir No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
No. 127 Trys istorijos anie Duk- Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
ft
ponas
tari
palaikyti
szimtus
Atsistatymo
Administracija
—
d!
"
l
’
ul
Praneszimus
vietos
i
te
vustvniu: Peleniute: Du brnlei lapiu ..................................................15c do paslaptys; Du Mokiniu; Kam is«w
15e
ft
No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu.
;
spaudoje,
faktus
apie
nuveik-.
Vargutis
ir Skudutis. 60 pus... 15c
tukstaneziu kareiviu ant savo VNRRA.
ft
No.
175
Pasiskaitimo
knygele!
ktė
akmenoriaus;
Klara;
Nuspręsta

arba pradžia
j taji darba patartina per savo —
rubežiaus prie Siberijos. Japo-!
sis; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae
' *
;
komitetus
pateikti
ir
BALF,
61 puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
SKAITYKIT
SKAITYMO i nas dabar bijosi ir laukia tos1 REIKIA 150 MILIJONU centrui, raszant taip: United'
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaiiriecziu Aimanadienos, kada Rusai eis atkerA TTT T?”
SVARU
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
Lithuanian Relief Fund of
...ir...
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
szyti Japonams už ta sarmata
America,
19
West
44
St.,
New
karalium. 61 puslapiu................ 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
ir negarbe, kuria Rusija nu Amerikoje per szi vaju užsi
ISTORIJE
apie
Gregonua
RASZYMO
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke .............................................. IK
brėžta surinkti dėvėtu rubu 150 York 18, N. Y.
kentėjo
per
Japonus
kokia
ke

ntias;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62
----------------Isz
Numirusiu
*
4
----milijonu
svaru.
Norima
ap-'
puslapiu
............................................ 15c
deszimtys metu atgal.
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
No.
153
Trys istorijos apie Gailu
rengti
125
milijonus
žmonių
J
164 pus., Did. 5x7col. turios
KAIP KUBUS RINKTI
Laikraszcziai sako kad So
Adresas: '
me, Szaltiszaiti ir Debeselia.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
kuriu
tarpe
30
milijonu
Vaiku’
ft
puslapiu ......................................... 15c
vietai, Rusijos gyventojai su
Tiktai, 10c.
::
25<
::
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
Rubams
rinkti
geriausiai
suI
Saule Publishing Co.,
džiaugsmu priėmė žinias, kad ežiu. Sziuo reikalu kalbėdamas
pitonas
Stormfield danguje; Pabė
Pirkite
Apgynimo
Czedinimc
Prezidentas
Rooseorganizuoti
darbuotoju
grupe,
s
taikos sutartis su Japonu nu Kongrese,
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
|
Bondus ir Markes.
kad
karo
painsteigti
rinkimo
stoti,
eiti
per
60 DualMuin ................................. 15c Mahanoy City, Penna.
veltas
pabrėžė,
MAHANOY
CITY,
Pi.
traukta.
A

1' X.

I

r ‘ S A ULE”

MAHANOY CITY, PA.

Choras. (Visos deszine ranka1
paregėsi. Paimkie ir ražaneziu, sziaus, tai mano rankose' buvo
Deszimts Sveikatos
isztiese, ir deszine koje pažen-,
o žagnokis, gal jei kryžiaus vadiales, — nedaviau pacei.l
gusios pakartoja.) Misserere
Taisyklų
pasibijos ir bėgs no tavy, Pa- Prauda, pas ja buvo visi pini
GYVENIMO
sakykie jiems, kad asz negaliu, gai; jieje rozu kele ir samdzinobis.
: KELIAS :
kad jie ne aitu in stubiali, kad Į ni kus derejo, ir prusam kiauMergina, (kalba:)
Apsaugok savo vaikus —
(Dzūko Pasaka)
pardavinejo,
bet
asz
VIS
Kuomet ims piktieji žmones
1.—Neprileidžiant juos prie
Kareivio Pažymėto man duotu szventu pakaju
sakykie jiems, kad priesz de-Į vadzinaus gaspadorium ir gaTerszt mane be malones,
sloga serganeziu,
MUSU Ponas Miszkauskas
Valanda
szinici metu nupuoliau nuo, na. Žednas ciek supranta, kad
Ir tarp ju bus baisu, — .
2— Neleidžiant juos lankyti
Szventažaruose turėjo ne
(Melo deklemaci j a.)
tvarto ir dar minai raiszuoju tas gaspadorius, katras su lelTuomet asz pas kryžių Tavo
namus kur randasi užkrecziamažai su savo žanyboms klapanems,
o
gaspadzine
—
su
anclaBėgsiu
su
bėdomis
savo
kad priesz smerci dar noru aumos ligos,
tu, ha jis cik žauinos ir žaninos
Pavestas musu jaunimui.
“Gelbek” szaukdama halsu.
dzinius iszbalcic, kad dar noru roku.
3— Vengiant žmonių minias^
kad net mano kūnas pagaugais
kopūstus užraugė. Pasakykie, Juokitės, juokitės, kad paMergina (solo gieda isztie- I 4—Kuomet tik vaikas pasiroaina, kap asz acimenu apie tas
Patarimas: — Rengdamas szi
kad kiaules negali, kumelaicis įgyventut su mano pacu, tai asz
sus rankas.) Misserere nobis. ■do nesveikas tuoj paguldyk ir
žanybas. Ba man viena mano
veikaleli scenos papuoszlmui,
Choras, (akis ir rankas auk- j laikyk ji lovoj,
raiszas, telyczia versminga ir isz jus kitaip (pasijuoktau.
bobiale, Dzieve duok dangų,
parinkie buri merginu, beut
sztin iszkelusios, graudulingai j 5—Neleidžiant kitus brolius
netrukus užgims telyczaiti ar
gana insigryžo, o ežia, szirde— GALAS —
nuo septynių kad ir iki 20 ar
pakartoja — Misserere nobis.) i ir sesutes prie ligonio,
verszalis. Ba ku jus be mani
les mano, net kelios -bobos!
ba daugiau, kiek sveikas ma
Mergina, (kalba:)
padarysit, kap mani kazokai
j 6—Praneszant užkrecziamas
Praucla, asz neturėjau ciek
nai savo scenoje sutalpinti. Jas
nudurs! Pasakyk tu visku. Te
I ligas sveikatos bordams,
czeso pirkcon tunoc, ba turėjau
papuošzkie, jei galima baltais Kuomet lizdą ims gaminti
Szirdyj
mano
blogos
mintys,
—
gul
jei
—
pagonai,
bet
mažum
I 7—Neleidžiant vaikus lankyklapatu su savo gyvuliais: ark
rūbais, ir tegu turi visos palai
Silpti
tikėjimas,
viltis,
susimylės.
Pasakykie,
kad
asz
1 ti mokykla jeigu vemia, galva
liais, kiaulėms ir jaučiais. Ale,
dus, gražiai suszukuotus plau
negaliu, kad mani nebadzytu
skauda arba gerkle skauda.
mano brolaliai, mano gyvulė
kus. Sustatyk gilumoje scenos Su nelaimėms bėgsiu savo
Asz pas kryžių Jėzau Tavo,
asz ir tep pasini i r si u.
8—Svarbu kreipti ypatingos
liai tu czesu, norinc tai buvo
pusraeziu. Viduryje scenos paIr tamsioji žlugs naktis.
— “O, del Dzievo! kazo
domes in nories ir gerkles hyketurkojai, bet geresni buvo
dirbdinkie didi kryžių, kokiu
Mergina
(solo
g'ieda,
taip
kai!
”
—
ir
palindo
po
suolu.
kap szu czesu dzvikoja i gyvu
keturi u pėdu augszczio, storo
New York ant geležinkelio
j 9—Paszauk gydytoja kuo
Dzirstelejau
asz
per
langu,
liai.
ka isz apvalaus medžio, medis pat.) Misserere nobis.
stotyje, atskirta dalis vietos
Choras (klaupės ant deszinio met nežinai ka daryti,
Sztai užėjo paustania. Mano kur keliaujanti kareiviai ga net mano gyslos suseingo ir pa
galėtu būti su žieve, sakysim
miesto
galva buvo užimta su pausta- li pamegoti traukiniu lauk gaugai per kimu pere jo! In
isz pliauskos. Apaczia pritai 1 kelies, rankas iszkeles pakar 10—Lankyk tavo
Sveikatos Biurą del visokiu
nia ir mislinau: jeigu reiktu dami. Užsisega kada reikia kamputi užustalei! prisiglau
syk su papėdė kad stovėtu. Vie toja. — Misserere nobis.)
Mergina,
(kalba:)
džiau
prie
sienos
ir
isz
szono
sveikatos patarimu.
— C.
aici in paustaniu, tai ku daryc! juos prikelti.
na mergina paimkie kuri aiszTARADAIKA
Kuomet
pabaiga
regėsiu
prisižiurau
langam
O
gi,
szir-|
pači duos rodu, ba gera gaspakios kalbos ir turi gražu baisa.
dzini. O ir nerozu mani sukul- dusaunu, ir savo dzienos rau dzcles mano, karve parėjo isz
Ji tegu atstu kokiu dvieju pė Ir isz czion keliaut turėsiu,
Maldų Vainikėlis
Kūnas mano stingt pradės, —
duezino. Ba tai truputi stragi kas aipieravoju, kad sztai inei- lauku, pridėjo snuki pas lango
du
nuo
kryžiau
klupo'
rankas
Jau niekas tiek biaurybiu
ir nerozu služabniku su miliniu na in grindų mano pači. Asz stiklu ir dabojo in stabu.
:: Knygele ::
susiėmus ir truputi pasilenkus Tada po kryžium stosiu Tavo
neiszdirba,
Su
tikėjimu
asz
savo,
Isz
pradžių
maustau,
kad
dzirsc
ir
pažinau,
kad
pikta
per sprandu perbrauke, o bur
Kaip nekurie musu broleliai priesz kryžių. Isz, eileje stovin- Neapleisi Tu manės.
kelmuko
veidas.
Ba
terpii
ka

kap
ledokas,
ba
sėdo
ant
suonoj liežuvis kap pitlius klage2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
cziuju merginu susidės choras.
pridirba,
Mergina,
(solo
gieda
taip
pat
zoku
yra
ir
kelmuku.
Ale
tai
jo. O ku daryc, jeigu Džiovas lalio, dvesavo ir negalėjo nuPuslapiu; Juodi Apdarai;
Jei norint dar gražiau, choro
Kaip tai vienam pleise
isztiesus
rankas,
truputi
žen

buvo musu raudonos karves
davė burnoj toki liežuvi, tai ži sedec.
Aiszkus drukas; smagi
•
nesenti buvo, , merginos galima pąpuoszti gia areziau kryžiaus.) Gloria
snukutis,
o
ne
kazokas.
Ir
pa

Jau
asz
dasimanstau,
’
kad
no ku daro.
knygele, 75 Centai.
Toji naujiena in mano rankas angelais. iSziji mergina, kuri Tibi Domine.
smaukiau
drabancu
glasu:
čia
bus
baris,
ba
jau
cies
gai

Norinc tai buvo asztri bo
klūpos turi 'būti pasirengus
pakliuvo.
Choras, (tiesei stovėdamos
—
Apsispakajik,
mano
duszvu
karojo.
Asz
s
pakalnei
pasiRodykle:
biale, ale ir geru szirdzi turėjo.
rimtai, neturtingai.
Dvi
bobelkos
ant
poreziu
ir
rankas
nuleidusios
’
pakarto

ka,
tai
ne
kazokas,
tai
musu
judzinau
an
kreslalio
ir
kny

Bažnytinis metu padalinimas.
Tep, kap musu visztiale, ku tai
Atidarius scena, choras pra
sėdėjo, ’
Pasnikai.
į . į
ja
du
kartu.
Gloria
Tibi
Domi

karviale.
giai
i
tep
turėjau,
kad
užsiden

loviu įprilgere. Czesais, būdavo,
deda giedoti. Klupojenti mer
Kalendorius.
;
Apie
savo
vargus
viena
kitai
ne, Gloria Tibi Domine.
— O tu, smurgliau, ku in
lekia kap paszeluš; tai, kap gė akis nuo pacos.
Maldos Rytmetines.
gina,
klupo
sulytg
pabaigė
szia|
‘
kalbėjo,
j (Tuomet mergina klaupia ar Vieszpaties malda.
Asz dusaunu no stroko isz kampu insirabandzinai? ko
beregi, vėl acilaidzia.
giesme.
Gaidas
giesmutėms
Kumute, koja man skauda,
ti kryžiaus ir su rankoms užsi Aniuoliszkas Pasveikinimas.
daryc, asz vis myliu bobeles, pacos priezinios, o pači misti neini laukan pas kazokus? Tai
pritaikinti
Lietuvos
liaudės
Apasztalu Sudėjimas.
Turiu su ja didele varga.
kabina. skersinio kryžiaus, taip Deszimtis Dievo prisakymu.
kad ir su paszkudnu snukucu. ną, kad asz labai Czysciaus bi asz moteriszke aisi.u pači! Tu
Atėjo ir treezia in pagelba, dainų.
kai]5 alpstanti parsiszlieje. Cho- Du didžiausi meiles prisakymai.
Vienu metu ir tai priesz pa- jaus. Ku daryc, cyliu ir laukiu, riu an savi isz Czenstakavo rą
Tikėjimo, Vilties, Meiles ir
Pradžia.
Jau
pasenus
bobelka,
ras-gi klaupia ant vieno kelies, Aktai
žančiu, tai nei paties velnio,
cu paustaniu, rudeni, mano kas čia bus. '
Gailesczio.
Patarė su smala patepti,
ranka pasirėmė ant kelies ir Maldos vakarines.
Choras (gieda.)
gaspadoj pradėjo negerai ves- Acikosejo mano pači, skareli nei pagono kazoko nesibijau!
laikosi už veido pasilenkurios. Giesme ant pradžios Misziu.
cis. Nakci apsirgo dzvi kiau an galvos pas taisė irpradej: Asz tau sakiau ir sakysiu, kad Ant skudurėlio liepe uždėti.
1) Gyvenimo mus kelias,'
Misziu Maldos.
tu niekam netikįs. Klausyk! .Paibelis atnesze tuom kartu
les, apraiszo kumelaicis ir se — Kokis isz tavi vyras?!
Nupintas gan ' margai: Tylėjimas. Už valandos choras Psalme 45.
j'
burdingieri,
stojasi
ir
pradeda
giedoti.
Mer

Giesme
Szventas
Dieve.
—
Nu
ku
nori?
,
1
klausyk!
argi
tai
ne
isz
armotu
nas szuva Vilczikas iszgaiszo.
Czion žydi skausmai, vargeliu;
Miszparu Maldos.
Bobeles
ji
tuojau*
nusitvėrė,
—
Tu
sau
czitoji,
o
nieko
ne

tas
grausmas?
Klausyk!
— Ha, pamislinau sau, —
Linksmybe — tik retai. gina visa ta laika laikosi už Maldos pirm Iszpažinties.
kryžiaus nesikrutinus, Iki už Perkratymas sanžines.
pascipo szunycis — ku daryc? žinai, kas darosi švieti? Dar — Duszka, tai ne isz armotu Smalos ant skudurėlio uždėjo, .’Ten laimes spindulėliai,
Kvailiui greitai pridėjo,
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Buvo tai nedėlios iszrytas. ku cik no Bakun ieues dasiži- tas glasas, tai tau pilvi burz
sužibę — gesta tuoj, sidaro scena.)
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
()-gi szokinejo ne'bagelis
Choras, (sustoja gieda. Ran Malda po Iszpažinties.
gia, — asz pasakiau.
Asz užkojau liesvoms ant aug- nojau visku.
O ten džiaugsmu szeszeliai,
per kėlės dienas,
Litanija apie visus szventus.
— Ar dar tu :ku neprantaAkis tiktai vilioj. kas turi liuosas, bet kada gie Prisitaisymas
szto paieezikoe ridliaus, kad pa — Nu, įku toki ?
prie Szv. Komunijos.
Kaip katinas landžiojo po
da — Priimk, priimk, Dieve Tikėjimas in Szv.
nysi,
ar
tu
kurčias,
ar
ku!
Ogi
Sakramenta.
2)
Ir
eini
ten'be
baimes,
O
pači
mano,
—
amžinu
neil

kasė kur szuni in ravu, ir savo
sienas,
Visagalis
—
tuomet
rankas
kil

Atsidūsėjimai
prie
mieliau. Jėzaus.
Kur rodos nėr vargu.
žvicieju giedojau Gadzinkas. O si, —- pripuolė prie many su ar negirdzi, kap kulkos birz Pakol gydytojas neapmalszino,
Malda prie Panos Szvencziausios.
noja prie kryžiaus.)
Bet kas? — nerandi laimes.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
kap cik užgiedojau: “Asz gy zbieglumu, tvvksc man in žan- gia?
Su visokioms gyduolėms
Choras
gieda
baigent:
—
Ku
porini,
duszela,
tai
ne
Artindamasi prie Szv. Stalo.
Ir vėl ilgu, ilgu!
venu ant augszcybiu,” tuoj du, kad net mano akyse žiburpavieszino,
Kada
kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
1) Valandėlėj sunkioje,
mano pači užgirdus paszauke: bos pasipylė. O ji stovi in szo- kulkos, tiktai tavo nosy tep Gerai kvailuk, prie bobelku Taip slenka metu metai,
Paskiaus atiduodamas Dievui gar
Kad krūtinėj skaudu,
be kalbėk.
Ir ikagi ten matai?
— Kibą tavi ty aieviras už- nus insignybus, kap Svydos szvyrksztauna!
nesikabyk,
Asz
maldelėj
vienoje,
Malda
Szv. Ignaco.
Vis rupesniu verpetai,
akomouas. Potam paszauko — Dzieve susimylėk an ma
nesze ?’ ’
Malda
su visuotiniais atlaidais.
,
Vehik savo žioti uždaryk,
Sau ramybe randu.
Ramybe — tik retai.
1 Nusirabandzinau asz žamin pilnu gerkli, prarazlyvu glasu: ni biednos siratos! Tai rots su
Malda prie Szv. Sakramento po
O nebūtum in nelaime
Priimk, priimk,
Komunijos.
3) Kad ir erszkecziu kelias,
ir ainu per dziedzeneziu kalbė — Tai kokis isz tavi vyras?! laukiau! Vyras ne myli. O ma
pakliuvęs,
Szv. SakrameotoGarbinimas
Dieve Visagalis,
Vis veda in, namus:
damas: “Kurs in apieku, ko Asz suvisu usidengiau - su žum dar susimerkęs su kazo
Szv.
Tamosziau*.
Malda
Sziadien kolieka buvęs.
Tegul Tave garbin visos szalys. Malda prie Viešpaties Jėzaus.
Nors baidos ju žmogelis, —
jas niekur nežaizdami.” O ežia knygiai i akis ir veidu ir ro kais? Sztai ir vėl! O Dzieve!
*
*
* l
Malda prio Panos Szvencziausios.
Ten laime laukia mus. 2) Maldos gale szventoji,
mano braciszkai, užsistojau džiais inszoktau in czysciaus priimkie mano duszu!
Tuo iszblaszko skausmus, Malda Szv. Bernardo prie Szv.
Kur neszvari gaspadine,
Todėl, kiekveno kelias,
ant butelio sciklo, kraujas mukas, kad cik pabėgo isz* pa Uždare akis ir kap kalada
Panos Marijos.
Žaidžia
siela,
gyvoji,
Ten
ir
būtie
paskutine,
gulėjo
po
suolu.
Kap
negyva.
Ranžanczius
prie Szv. Marijos
Nupintas czion maigai:
cirszli bego, kad ledvu mano cos akiu.
kalbamas.
Kvepia
szventus
jausmus.
Nes Dievo vieszpatijoj,
pači su trudnascu užtarėjo, ba — Bakuniene man pasakė,, Cyku buvo stubialej. Tada ma Czia volei, jeigu gaspadine
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
- Priimk, priimk,
szvari
ir
jauna,
no
pači
isz
cy
’
ko
prasidėjo
pa

kad
jau
no
keliu
dzienu
pausBus
linksmas
amžinai!
Litanija prie Szv. Antano isz
paėmė voracinkliu, skibi duo
r1.
Dieve
Visagalis,
Padvos.
Ir da patogi gana,
(Pabaigus giesme, mergina
nos ir su druska sukrameus už tania, kad visi isz dvaro ir so sikėlė. Pasitaisė skusteli an
Malda prie Szv. Antano.
O da senyvas vyras,
.atsistoja ir pradeda kalbėti, Tegul Tave garbin visos szalys. Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
dėjo, tarytai skyli su korku už- džių iszejo muszc Maskolių pa- galvos ir dabojo per langu;
Tai vyreli ir ne kas.
gonu, o tu nei savo dubeltaukos paskui an mani pažiurėjo, bet
paskui gieda solo, ir chorui pri- Tegul Tave garbiu visos szalys. Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
kiszo ir kraujas nebego.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
3) Liūdnai protas kankyti,
meiliai, ir aut dubeltaukos, Vienoj vietoj tokia porele tarent.)
Per visu szventu dzienu sė neprimuszi!
Per Procesija.
Abejone szalta; Giesme
gyvena,
kampi
stovincos.
Paskui
pri—
Nu,
kad
tu
visadu
be
pa

Mergina
(kalba.)
ant Procesijų.
. i
dėjau kap kacinas miltuose prrj
Laime
-gali
pažinti
—
Giesme
Laba
Nakt.
dairis. Ba tai nežartas: dzvi rako szaudai! — tara u in pa• ėjo, persižagnuojb, pabučiavo Bet kaip gyvena,-tai jau gana, Kada skausmas szirdi graudžia
Vėl szirdis nekalta Ministranturas.
mani, atnesze isz szepos gumPer dienas ėdasi,
Nuliūdimas gniaužte gniaužia,
kiaules negali, kumelaicis ap cu.
Saule Pub. Co., Mahanoy City
Priimk, priimk,
Nuolatos muszasi,
Ir ant;svieto yr’ nyku, —
raiszo, szunycis “Vilczikas” — Ku? asz szaudau? Dabok balasziu, užgėrė an mani ir pa
Dieve Visagalis,
nuseipo, kojų in seikiu susiko- tu jo! Ar tu nežinai, kad jau davė man. O asz gurkszni su C) jeigu vyras diržą paima, Stoju su liūdnumais savo,
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
(Uždanga.
«Jieczinau. Ledvu ne ledvu va pilna maskolių ir kazoku! Ana dzidzeliu smoku nurijau. Pas Tai kiti gaspadine apgina, Asz po kryžium Jėzau Tavo,
Ir tai da,
P.S.‘ Norint, szi veikaleli ga
Ir tenai man taip ramu.
karo sulaukiau. O ku, brolycei isz Seinų net penkiosdeszimcis kui atnesze bliudu drebules.
Mergina (solo gieda isztie- lima loszti ir su bernaieziais
mano, bene pas mus vakarai kazoku atjojo. Ana, pilni rais Iszmaunojom abudu, ba jau Boselui in kaili inkraeczia,
O kad gaspadinele gera
sus rankas link kryžiaus) Mis arba su vaikinais.
toki, kap švieti! Jau ape trecu tai. Asz pareidama no Bakunu daugės nebuvo namiei, pasibipagelba turi, serere nobis.)
Mergina, kuri kalba,^turi geadzinu pradeda temeie. O kap cik nenumirau isz stroko. O joj kazoku, tai už czeso bernai
Tada ir savo vyro nežiūri,
Choras. (gieda paantryda- ra i iszsi lavinti jausmingai kal
dreganotas dangus, tai ir nie Paniala iSzvenciausia! Netru ir mergos n u ve jo in miszku,
kad
pasikavos
no
kazoku
ir
Žmogelis
raukosi,
mas. Taip pat isztiesia ran bėti ir krutėjimus ranku, akiu
ko nemacycie. Asz užsidegiau kus visus mus, kap baronus ar
UNITED
Ir galva vis kasosi.
ir veido nudavimus, kada žo
kas. Misserere nobis.)
žiburali, pasistačiau ant sta ba teliukus iszpiaus, o tu nie paustancu.
STATES
Nemanstvkit, brolyčiai, kad Taip tai ant svieto dedasi, . Mergina, (kalba:)
džius sako, liūdnumo, arba
lelio, ba norėjau pažiurec vie ko ?
jausmus linksmesnius, vilti,
nu arcikulu isz Bromelio, apie — Bijok Dzievo, žmoniala, asz buvau pas mano pacu po Tokiu tai miseliu daug randasi, Kuomet laimes ims saulele
f
meile ir t.t. Tuomet veikalėlis
Czysciaus mukas, ba tu knvge- isz kur tau sapnavosi ciei ka padliamku. O ne! Kap važa- Ir tai nemažini, bet daug, Szviest in mana ja grintele
BONDS
voin in Seirijus an kermo- Su tokioms bobelėms szialauk! Ir norėsis man giedoti, —
iszeis labai gyvai jausmingas.
Ii pažieziojau nuo Valincziaus zokai?
AND
Taip pat, geistina butu, kad ir
— Žiūrėk tu jo! Argi nepo
Asz pas kryžių Jėzau Tavo,
isz Kiaulaberniu.
STAMPS
rino
Bakuniene,
kad
isz
Seinų
choras
nudavimu
laikytųsi.
Istorija
apie
“
AMŽINA
ŽY

—
Medis
vadinamas
“
ban

Bėgsiu
tuoj
su
malda
savo
Sėdžiu spakainiai. Czitoju ir
vielas pulkas — net penkios DĄ.” Jo kelione po svietą h yan” kuris auga Pietinias Ten džiaugsmingai padėkoti.
Neužmirszkite Guodotini Skai
pribuvo kazoku! liudymas apie Jezu Kristų.
Amerike auga taip platus, jog
Mergina (solo gieda, kaip
tytojai, atsilygint su prenumerata už deszimcis,
laikraszti “Saule” kurie apie tai už* Greitai primuszk
dubeltauku
20 Centai.
po jo gali sutilpti 6,000 žmo- pirma pakėlus rankas.) Misse- Pirkite Apgynimo Czedinimo
I mirszo ir prasze idant nesulaikyti
ir eik in laukus, mažum dar/ Saule, Mahanoy City, Pa. niu.
rere nobis.
Bondus ir Markei.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
Įaikraszczio.
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Mana Klipatai Su Mana Paca.
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Delegatas In
Konferencijai

V okietijos Atstatytojai

— Ponia Marijona Kersavicziene nuo 10 C Ulyczios, ap- ĮĮITLERIS jau ne karta gra-;
laike telegrama nuo valdžios,
sino ir aiszkino, kad jis pa
buk josios vyras kareivis Cpl. liks Vokietijoje tik žiurkes,
W.
Kersaviczius likos griuvėsius ir lavonus. Bet Hit
.{TPetras
: < .’r
;
sužeistas Sausio 14-ta diena leris ne Dievas. Ne ir Hitlerio,
Luzon, Philippinuose ir gydosi kaip ir paprasto žmogaus norai j
New Guinea ligonibuteje.
ir planai gali būti ir tankiai bu- Į
f Sirgdamas per ilga laika, na suardyti. Hitleris, taip gra
a.a. Simonas Pucieta mirė Su- sindamas, nori pasakyti ir pa
batoje Schuylkill Haven ligon- rodyti, kad jis taip sunaikins
buteje. Gimęs Lietuvoje, pali savo kraszta, kad Alijentai
ko paczia Anelia ir dvi dukte nieko ten neras, ir kad likusieji!
rys Lietuvoj, ir artimu draugu. Vokiecziai, matydami tokias!
Kūnas paszarvotas pas ponst- baisias skriaudas ir tokius bai-Į
va J. Kaszinskus 503 W. Malia- sius griuvėsius, pamirsz apie
noy Avė. Laidotuves atsibus Hitleri ir savo pagrieža ant
Utarninke su apeigomis Szv. Alijentu lies ir taip ims rengti
Juozapo bažnyczioje, 9 vai., treczia pasaulini kara.
bus palaidotas parapijos 'ka
Bet ežia Hitleris, visai neži
puose. L. Trauskauskas laidos.
nodamas gal padeda Alijen— Taipgi ponia Helena
tams iszriszti baisiai sunku ir
Szukavicziene nuo 420 W. Pine
painu klausima. Kaip Alijentai
Uly., aiplaike telegrama kad
užkariaus visa Vokietija, kils
jos vyras 'kareivis Pfc. W. Szuklausimas su Vokiecziais dary
kaviczius likos paimtas ne
ti: “Ar visus juos iszmuszti,
laisvoje Vokietijoj, Gruodžio
iszžuryti ar gyvus palikti.
16-ta diena 1944 m.
Aiszkus dalykas, Alijentai ne

Gilberton, Pa. t Pranciszka
Bacvinkiene (Butswink) nuo
Back [Uly., mirė Petnyczioje,
Locust Mt. ligoributeje, apie
9:30 vai., vakare. Gimė Lietu
voje, pribuvo in Amerika 45
metu adgal. Velione paliko du
sunu: Jurgi ir Joną namie, vie
na arnika ir dvi anūkes. Laido
tuves atsibus Seredoje su apiegomis Szv. Ludviko bažnyczio
je 9 valanda ir palaidotas para
pijos kapuose.

laukiniai žmones, ne barbarai,
jie neisznaikins visus Vokieczius. Tada kyla dar painesnis
klausimas: Alijentai tada turi
tiems Vokiecziams parūpinti
ir maisto ir darbo.”

-

'

• ’

V

:: JUOKAI ::
Geras Atsakymas
Jonas: —Mano brangi, ka
da sueisime in pora, tai nu
stosime szokti.
Onute: —Gerai, bet pas
kui tu szoksi.

Hitleris visus Vokieczius pa
traukė kaip Vokietijoje nebu
vo darbo. Jie visiems prižadėjo Per Daug Kasztuoja
ir darbo ir maisto. Už tai visi
Del Dvieju
jo taip klausė ir ji seke. Ir jis
iszpilde savo prižadėjimus. Vi
— Žinai kumute,. negaliu
si gavo darbus, nes Hitleris
atpratyt savo vyro nuo gėri
eme rengtis prie szito baisaus
mo guzutes.
karo. Vokiecziai nepaisė ka
— Juk tu pati ir geri!
Hitleris rengia ir peria, jiems
— Na taipgi, sziur kad ge
užteko kad jie dirbo ir kad dar
riu, bet del dvieju tai daug
bo visiems buvo.
kasztuoja.
O dabar, kaip Hitleris visus
miestus naikina ir griauna, tai
Kur?
jis Alijentams padeda. Nes po
karo visus tuos miestus reikes
Baltrus: —Kur asz turė
atstatyti. Czia bus visiems Vo
kiecziams darbo del desietko jau galva kada nutariau su
metu, ir Alijentai užsitarnaus tavim paeziuotis?
Mariute: —Ant mano pe
varda ir garbe, kaipo “Vokie
tijos Atstatytoj ai.’’ Už tai, ties, szirdžiuk, ant mano pe
mes galime pasakyti Hitleriui ties!
acziu.

Shenandoah, Pa. f Simonas
Magnys (Magness), mire na
me, 103 So. Gilbert uly., Subatos ryta 9-ta valanda. Buvo
anglekasis, dirbo prie Maple
Hill kasyklose. Jo tėvas Ber
nardas Magnys mirė 22 metai
adgal. Velionis paliko savo pa
czia Julia (Babarsikiute), tris
sūnūs: Vincas prie Amerikos
laivyne, kur ten Pacifike; Ed
vardas ir Kazimieras namie,
taipgi jo motina ir pa-tevi Pet
ras Bankieta ir seserį Jieva
Blazavicziene. Kūnas paszar
votas Oravitz koplyczioj, 635
E. Centre Uly., Laidotuves at
sibus Seredos ryta su apiego:: Slapta Vieta ::
mis Szv. Jurgio bažnyczioje 9
*
vai., ir palaidotas Szv. Marijos Czia žalios rūtos ir skardus
kapuose.
■Nusijuok imas naktyje,
Czia menuo pyne takelius,
Coaldale, Pa. t Laidotuves Daina skambėjo szirdyje.
Alex. Petkeviczio atsibuvo Su Vieta, kurioj asz sutikau
Tave ir kur pavasaryj
katoje ir palaidotas Owl Creek
kapuose. Penkios sanvaites Tau veidelius iszbucziavau,
adgal velionis likos sužeistas Dar vis žalioja ten, slėnyj.
puldamas ant ledo. Mirė Sere Asz meiles nebepažinau,
doje Coaldale ligoributeje. Gi Ir nepažines asz sudieu
męs Lietuvoje, pribuvo in Su pabueziavimu sakiau.
Amerika trisdeszimts metu ad Szirdyj, rods, kaž-kas suver
kė,
gal. Buvo anglekasis. Velionis
kitados gyveno Mahanoy City. Kaip kvailas asz savais keliais
Paliko paczia, du sunu: Leon Iszkeliavau. Szi mudviejų
arda ir Alberta. Graborius Jo Slapta vieta, rods, tais paežiais
Krūmeliais szlama, tu paežiu
nas A. Gi'bas laidojo.
Insimylejusiu nakezia
;
.
———
Vis laukia. Pražiūrės akis
Billy Stauffer isz Shenan
Naktis, nes mudviejų jau czia
doah, Pa., raszo sekancziai:
Menulis niekad neužtiks.
Prisiuncziu užmokesti už larkra^tį. “Saule” kaipo velytu
dovana del mano mylimos
Ant Pardavimo .
ijiocziutes, ponia V. Mackaliomene, nes mano mocziute labai
myli skaityt “Saule” kuri jai DU NAMAI, ant loto 1314
geriausia patinka, taipgi yra per 125 pėdu. Namas ant 232 W.
tai brangiausia jai dovana. Mahanoy Avė., ir namas ant
Billy Stauffer sako: Lai ir kiti 233 W. South St., gera vieta.
anūkai seka mano pavyzdi ir Parsiduoda pigiai. Kas norėtu
užrašzo laikraszti “Saule” del pirkti tegul kreipiasi ant ad
savo mocziutei. Acziu Billy už reso : 434 East Centre St., tele
fonas Nr. 132-R. Mahanoy City,
gera szirdi!
Bar
. '..-/L

Comdr. Harold E. Stassen
buvęs gubernatorsius Min
nesota valstijoje, bus Prez.
Roosevelto paskirtas atsto
vu United Nations Konfer e n c i j o s San Francisco,
Calif. Nesenai buvo apdova
notas garbes ženklais už atsižymejimus karo laivyne.
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Apgarsinimas
“Pabėgo nuo manes pati
su burdingierium. Kas man
pranesz kur jie randasi, tai
tam iszmusziu visus dantis.”

Sutiko
—Ar galiu tamista Vero
nika nuvesti in bažnyczia?
—Su mielu noru, kad ir
prie altoriaus!

Szvari Tarnaite
Poni: — Ar nuploviai žuvi
pakol indejai in puodą?
Tarnaite: — Kamgi to rei
kia? Juk žuyis ir taip nuola
tos randasi vandenyje.
Vienas užkimias kantaras
nuo prasigerimo nuėjo pas
daktara ir klausė:

— Ar teisybe, ponas dak
tare, jog žales kiauszinis pa
taiso baisa?
— Žinoma — atsako dak
taras — turi davada ant visztos, kuri kada kiauszini pa
deda, tuojaus garsiau kuda
kina.

Skaitykite “Saule”

___________________

APSIVEDIMAI
TARP LAUKINIU
GYVENTOJU IR JU
PAPROCZIAI

‘J

reiszike tėvui, jog buvo sutarta
tiefk ir tiek mokėti, kas tikru
moj buvo mažiau, negu judvieju buvo sutarta. Dėlto jiedu vi
sa diena grinezijosi ir negalėjo
prie jokio pasekmes prieiti. Nei
vienas, nei kitas nenorėjo nusi
leisti. Kaip jiedu ta klausima
iszsprende, McLaren nesužino
jo, nes jam prisiėjo ta vieta ap
leisti.

gera. Vyrui nereikia sau pa- Jack McLaren apie laukinius
czia pirkti. Gauna už dyka, žmones, kurie gyvena South
Tai labai pigai.”
Seas salose. Priesz kiek laiko
Balta-odes moterys in lauki jis tas salas aplanke ir pats sa
nius žmones daro nepalygina-į vo akimis mate, kas ten deda
— K. A.
mai daugiau intakos, negu vy-j si.

rai. Pavyzdžiui, South Seas Sa
Tose pasaulio dalyse, kur
lose vietos moterys bando pa Andrius J. Recklitis
žmonos yra perkamos, civiliza
mėgdžioti baltųjų kolonistu PIRMOS KL1ASOS SALUNAS
206 West Centre Street
cija. daro daug nemalonumu
moteris. Acziu tam, jos iszMAHANOY CITY, PA.
vyrams, kurie nori apsivesti.
moksta higieniszkiau gyventi
Apie tuos nemalonumus Jack Tankiai jauni vyrai neatsi ir geriau savo vaikus prižiūrėt.į Jonai kur taip skubiniesi? Einu
pas p. Andriu Recklrti.
Kas tenai
McLaren raszo sekamai:
laiko priesz pagunda pirkti Vadiriasi, po truputi civilizuo naujo yra? Tai geriausia LietuviszSeniau tėvas atiduodavo sa- krautuvėse invairius daiktus. ja s i.
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis užvo dukteri už namu darbo dra Kuomet ju darbo laikas pasi Su vyrais irgi i n vyksta per laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius
bužius ir visokius papuoszalus. baigia, tai pasibaigia ir ju pi maina. Jie iszmoksta nuo bal cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W.
Tie dalykai nesunku buvo na-į nigai. Taip dalykams esant tųjų labiau savo moteris gerb Centre St., MAHANOY CITY. PA.
mie pasigaminti. Kas kita da-| jaunikis sugryžta namo su ti.
bar. Tėvai reikalauja “baltų tuszcziomis (rankomis kisze- Saliamono salose gyvena vie
PUIKI ISTORIJA
jų žmonių” dirbinius, kaip tai: niu jie neturi, nes vaikszczioja na Amerikiete, kuri ne karta
dūdeles, tabaka, spalvuotus beveik nuogi.) Tokiuose atsiti sustabdė laukiniu žmonių gindrabužius ir t. t. Insigyti be pi kimuose kyla didžiausias ne cziu. Ji tiesiai eina prie ju ir innigu tu dalyku negalima. Todėl padorumas. Sužadėtinė intaria sako to nedaryti. Jeigu vyras
vedybų kandidatai priversti savo jauniki suvedžiojimu, o
bandytu taip pasielgti, tai jis
yra dirbti plantacijose arba jos tėvas jaueziasi apgautas.
neiszliiktu gyvas. Bet moters
perlu pramonėj. Tas vietos
Kainas nustato tėvai. Moti jie nelieczia ir be pasiprieszinigyventojams labai nepatinka,
nos tame reikale neturi balso. mo eina savo keliais.
nes keltis anksti ir dirbti sum
Vidutiniszkai imant, jaunikiui Naujoj Gvinėjoj senuke mo
ku darba jie nėra prate.
TIKTAI,. . . 50c
paczia atsieina apie $50. Bet terys sulaikė kanibalus nuo už
SAULE PUBLISHING CO.,
Vienas vadas nutarė visa sa kuomet merginu yra mažiau,
puolimo baltųjų. Ta užpuolimą
Mahanoy City, Pa
vo gyvenimą pasilikti nevedes, negu ju reikalaujama, tai ta
jie mansto per ilga laika. Su
nes dirbti kartu su paprastais šyk ir kainos pabrangsta. Tuo
žinojusi apie tai, senuke nuėjo
piliecziais jis skaitė pažemi- tarpu uždarbiai pasilieka be
pas ju vada ir iszgavo pasiža- L. TRASKAUSKAS
naneziu sau dalyku.
veik pastovus. Sztai kodėl vy dejima, kad užpuolimo nebus. LIETUVISZKAS GRABORIUS
Kitas vyras, kuris jau turė rams gana tankiai prisieita Savo žodi jis iszpilde.
jo dvi paezias, norejomusipirk- dirbti apie pora metu, kol jie
Kitjo saloj irgi per ilgus mo
ti dar ir treczia. Bet padaryti sutaupo pakankamai pinigu,
tus gyveno balta-ode moterys,
to jis negalėjo., nes jam butu kad nusipirkti sau paczia.
kurios laukiniai žmones nie
reikeje dirbti apie dvejetą me Kaip kurios laukiniu žmonių
kuomet nedryso paliesti. Jie Laidoja kunus numirėliu. Pasam
tu. Jeigu jis pasiszalintu to gentys (ypacz nevede vyrai)
tiek pamėgo ta moteri, kad del do automobilius del laidotuvių,
kiam ilgam laikui (dirbti pa pradeda prielankiai žiūrėti in
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam!
jos buvo pasirenge viską pada reikalams.
Telefono Numeras 78.
prastai prisieina tolt nuo na misionierius. Jie sako:
lyti.
S2O W. Centre St., Mahanoy City
mu), tai tėvai galėtu jo paczia
“'Baltųjų žmonų religija yra
Tokiu tai dalyku pasakoja
parduoti kitiems, pareikszda-

Kapitonas
*• Velnias

k

mi, kad vyras jas apleido.
Kadanlgi vyrams kartais ten
ka jieszkoti darbo gana toli
nuo savo gimtojo kaimo, tai jie
visuomet yra susirupine, ar ja
meilužes pasilieka jiems įsiti
kimos. Paskalai, kurie tankiau
siai yra be jfagrindo, didina ju
susirūpinimą. Daugelis meta
darba ir bėga namo, kad patir

Massachusetts Valstijos Gubernatorius Maurice J. To
bin, patenkindamas Dr. Povilo J. Jakimavicziaus praszyma
kad Vąsario 16ta, 1945 butu oficialei paskelbta kaipo Lie
tuvos Respublikos Diena, pažadėjo jam prisiust akredituo
ta nuorasza Proklamacijos tame reikale, ka ir padare. Czia
matysite vaižda minėtos Proklamacijos sykiu su persiunti
mo laiszku.

THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

ti, 'kas ten dedasi. Tai daryda=
mi, jie iszstato save dideliam
pavojui, nes ne retai jiems pri
sieina keliauti per prieszo žemia. Pakliuvę in prieszo ran
kas, jie nebeiszlieka gyvi.
Vienok kaipo taisykle, su'žadefines pasilieka isztjkimos sa
vo jaunikiams, nors karta nuo
karto jos ii' mėgsta su kitais
vyrais patupezioti.
Ne retai pasitaiko, kad ilgos
perskyros atszaldo vyro meile
arba jis pamėgsta kita moteri.
Tašyk jis bando iszsisu'kti nuo
savo sužadėtinės ir nuo mokė
jimo jos tėvui. McLaren karta
mate, kaip vienas tokiu jauni
kiu pakliuvo in teisina. Teisė
jas nusprendė, kad jis savo bu
vusios sužadėtinės tėvui turi
sumokėti puse to, kas buvo nu
matyta sutartyj. Tėvas del
tokiu nuosprendžio labai intužo. Bet kadangi neužilgo jis sa
vo dukterį pardavė ‘kitam už
pilna kaina, tai nuostoliu jis ne
turėjo.
Vyrai paprastai laikosi savo
žodžio. Kaip kurie ju yra tiek
romantiszki, jog; pasirengė yra,
dirbti keletą metu, kad iszpirkti savo sužadėtinės.
Kartais tėvas apsisvarsto,
kad jie permažai gauna už sa
vo dukteri. Tokiame atvejyj
|isz gryžusio jaunikio jis reika
lauja daugiau, negu buvo su
tarta, manydamas, kad per to
ki ilga laika jaunikis pamirszo
tai, kas buvę sutarta. Viename
tevejyj, sako McLaren, jauni
kis, isz kurio buvo pareikalau
ta daugiau, negu sutarta, atsi
mokėjo tokiu pat byi.du; jis pa-

_£K£CUTIVE DEPARTMENT

State

house, uostom

.(larch 21, 1945.

Paul J. Jakmauh, M. D.
509 Broadway,
South Boa ton, Haas •

ISTORIJEapie Da isz

----------------- iszo išzlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti
szeimynele nuo lygu,Verta Neužmirszt, 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 Dzūkijos,
Geros rodos, Gailinga ypata,
Galybe Meiles, Juokai, Raganiszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.
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Bear Doo tor:
I am pleased to enclose Herewith

a certified copy of the

indenee o f the
flon.

Republic of Lithuania J.

With every good wish, I am,

Erivąta Secretary to the Governor.

Thuxodag, Fcbauaxg 15, W5

0-į^Lce o-J -the Gowwv

Whexeaa, -th-e uULma-te vic-ttyuu o-f D-emoc/uioų and the
fizi-eoeava-t-von

t-vb-en-tų aa -the butvmfio o-£ Fa-eedora -thao-iięhau-t

the ovu-vt-vzed wcxiZd demand a Tefiudtat-ton

the -Joacep o-§

tųaanrvų and ofxfi/beoeton and a aeotonat-ton o-J -^aee gewennment

tn thooe nat-vona wheae -undefiendence Ixia been czuuhhed; and
Whenea-a, Ameaieana o-^ Lithuanian deacent haw a-twaua

auOacvWed to the pvincifiiea

Democoacu and Freedom, and

have at att timea fvtedged theta tvwomfnoiMaing -toųaitų to the
UnL-*ed Stateo o^- AneaLca; and

ffheaeao, the Anveaicana o{ Lithuanian deacent hofie

and betieve that oaid hainaihZeo ei-fvieoaed in the Atlantic

Chaatea wilt become the baoio o£ Democaaoų o{ the Independence
o£ the^epub-Lic o£ Lithuania; and •

Wheaeaa,- Faida^, Febauaau l(o, 1^45, io the
Sewnth Annivevaanų o£ the Independence o{ the Republic o|

Lithuania, and an occaoion -fui! o-£ oigniįicance to all
Ameaicano o{ Lithuanian -binth ox deocent, Now, Theae^oae,
Mau-xice J. Tobin, Gowxnox

the Commonwealth o£ Kaooachuaetto,

do heaeby paodaim Faiday, Febnua-xy 14>, 1^45 ao REPUBLIC 0?
LITHUANIA DAY thaoughout ISaaoachuaetto, and neq-ueat all
intexeoted gaoupa, oocietieo and -individuals to obaexve the

dag bg afihnofwixxte cexemonieo.

“SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia
nupirkti Dovana savo
Draugui ar Draugei,
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra- I
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00;
Kitose Vieszpatystese $5.00. Užraszant
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per
Money-Orderi arba
pinigais registruotam
laiszke.
Saule Publishing Co.,
Mahanoyi City, Pa. w j
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