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Isz Amerikos
Generolas Marshall
Philadelphijoje
k
------PHILADELPHIA, PA. —
1,250,000 Philadelphijiecziu su
tiko ir triukszmingai priėmė
Generolą Marshall kai jis ežia
apsilankė. Jam surengė bankieta, vakariene in BellevueStratford vieszbuti, kur jis per
vakariene trumpa prakalba pa
sakė ir visiems darbininkams
padėkojo, kad jie kareiviams
per kara padėjo.
Generolas Marshall yra ma
lonaus budo žmogus ir visiems
jis labai patiko. Jis iszkalbus
ir gyvas politikierius: žino
kaip žmones patraukti ir kaip
jiems insigerinti. Jis vienas isz
musu generolu kuris yra ir mo
kytas ir iszkalbus. Žmones ant
ulycziu stovėjo ir lauke parodos nors oras buvo nekoks. Vi
su tautu ir visokiu partijų benai grajino ir triukszmingai
pasitiko Generolą Marshall.

v.l.boc^m, wtor ana^r.
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Amerikiecziai Traukia
si Isz Kinijos
CHUNGKING, KINIJA. —
Amerikiecziai kareiviai ir Ma
rinai jau traukiasi isz Kinijos.
Atėjo insakymas staeziai isz
Washingtono, kad Amerikie
cziai kareiviai ir Marinai kuogreieziausia iszsikraustytu isz
Kinijos, kur Kiniecziai tarpu
saves peszasi ir kariauja.
Washingtonas bijosi, kad neiszkiltu koks nesusipratimas ir
susikirtimas su musu karei
viais. Czia labai pavojinga pa
dėtis, nes labai greitai gali iszkilti susikirtimas su Rusija.
Komunistai Kiniecziai kariau
ja priesz esama j a Kinijoje val
džia, o Amerikiecziai remia ta
valdžia ir gina ja nuo tu Komu
nistu. O tie Komunistai yra
Rusijos remiami. Tai aiszkiai
matyti, kad tik reikia priežastos Rusijai susikirsti su Amerikiecziais.
Jau dabar Komunistai Kini
joje prikaiszioja Washingtonui
kad musu kareiviai ir Marinai
padeda Kiniecziu valdžios ar
mijomis ir Generolui Chiang
Kai-shek priesz Komunistus.
Amerikos valdžia, žinoma, užsigina ir sako, kad ji nieko apie
tai nežino.
Bet, jauvieszas dalykas ir vi
si žino, kad Kiniecziu valdžios

Musu Jūreiviai
Sukilo Priesz
Oficierius
i
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Amerikiecziai Nuszove Septy
nis Sovietus Berlyne; Amerika
Pasiuntė4,500,000 TonuMaisto Europai; Amerikos Lietuviu
Misija Atsibus Washingtone;
Straikos Pakenkė Fabrikams
Maras Ir Badas
Europoje

HONOLULU. — Amerikiecziai jūreiviai
Crosby Research Foundation pranesza kad jau iszrastas
sukilo net priesz savo oficierius ir apdaužė daug
naujas apsigynimas nuo tos baisios sprogstanczios bombos.
Dar daug nežinoma apie szita nauja apsigynimo ginklą, bet
žmonių ir namu Honolulu mieste, nes jie supy
LONDON, ANGLIJA. —
tik tiek paaiszkina kad szitas ginklas sprogstanezias bom
Žiema jau visur artinasi, o kai ko, kad daug ju draugu jūreiviu buvo apmuszti
bas suardys-pirm negre jos gates susprogti." ’ "
kuriuose krasztuose jau ir at
Nauji Automobiliai,
Jie iszgirdo, kad du jūrei
ėjo. Szi žiema Europoje yra ir ir yra stumdomi.
menesio ar už kito turėsite pri- visa kara Europoje ir labai rū
bus baisi. Didžiausi miestai da viai buvo užmuszti ir už tai visi sukilo ir apdau
Naujos Bėdos
edti kiek valdžia kompanijoms pinosi kad kuo mažiausia mu
bar randasi be maisto ir be vie
i
--------su kareiviu in pavoju eitu ar
pavėlins imti.
Paskui paaiszkejo, kad nieko
tos kur gyventi. Apie sziluma žė gyventojus.
DETROIT, MICH. — Niekas j
ant karo lauko stotu.
tai visai nėra nei sznektos.
panaszaus nebūta ir viskas aprimo ir jūreiviai
nežino kaip nežino kaip valdžia
kareiviai
tave
vežam
ia
karo
nustatys nauju automobiliu Katinas Paliko $40,000
Daugiau nagu dvideszimts
sugrižo in savo vietas. Policijantas sako, kad
lauka
musu
armijos
automobi

MOTINA MIRĖ
kainas-prekes. Ana sanvaite
milijonu žmonių kenezia bada,
liais ir kad jie vartojo musu varga ir szalti Europoje. Vieni patys jūreiviai kalti, jūreiviai pyksta ir sako,
Fordas norėjo pabranginti sa BOSTON, MASS. — Katinas
kariszkus eroplanus ir laivus eina atgal in savo teviszke, ki
Kūdikis Gimė
vo naujus Fordukus, bet val kuriam buvo palikta $40,000
kad gyventojai to miesto kalti. Susikirtimai ir
priesz Komunistus.
nudviese, (ar gal kai tiek pini
džia uždraudė.
PUNXSUTAWNEY, PA. — Už tai dabar rodos, juo grei- ti bėga isz savo teviszkes, dar
Fordas sako: “Kad negalima gu turėjo, reiketu sakyti kad
Freito traukinys sudaužė auto cziau musu kareiviai isz ten bus kiti tik bastosi ir nežino nei kur susipeszimai tarp jūreiviu ir gyventoju tai visai
dabar Forduku parduoti už ta jis pasimirė), ir paliko valdžiai
mobiliu, kuriame važiavo Pone isztraukti juo sveikiau bus vi eiti nei ka daryti.
ne nau jiena ir ne pirmutinis sykis.
Žmones
paezia preke, kaip priesz kara. tuos savo pinigus, nes jis ne
Martz su savo duktere Maryte, siems. Kiniecziu vidaus rei Szimtai tukstaneziu žmonių,
Dabar viskas pabrango ir dar spėjo padaryti savo paskutini
21 meto amžiaus mergina. Po kalai ir j u nesusipratimai tai ne kurie buvo in Naciu nelaisve nenori kad jūreiviai juos valdytu, o “jūreiviai
bininkai reikalauja didesnes al testamenta.
ne Martz buvo neszczia, lauke musu dalykas.
dabar nežino nei kur eiti nei
gas, tai būtinai reikia ir dau Woodbury Rand, lajeris ar
nenori ten būti, bet, laukia kada jie galės
kūdikio. Nelaimėje jos duktė
kur suktis.
giau imti už naujus Fordukus. ’ ’ ba advokatas paliko tuos pini
Maryte ant smert sudege, o ji
Vargas ir badas visados su parvažiuoti namo.”
Bet valdžia visai neklauso; gus savo katinui kai jis pasimi
Policijantas
buvo iszmesta isz automobinepavelina.
rė ir nei cento nepaliko savo gi liaus. Isz to baisaus susikrieDabar Fordo kompanija jau miniems, už tai, kad jie to jo
timo ji priesz laika pagimdė
iszleidžia 480 automobiliu ir katino nemylėjo.
kūdiki ir pati mirė. Jos vyras
770 troku, sunkvežimiu kas Dabar gimines nori, kad val
kuris ja veže in ligonbute visai
dien ir turi juos parduoti taip džia paskirtu tuos katino pini
nebuvo sužeistas.
kaip priesz kara pardavinėjo. gus jiems. Jie nori turteliu pa
Visi fabrikantai pyksta ir sidalinti.
Žydu Rabinai
reikalauja, kad valdžia jiems
pavėlintu automobilius pa
Washingtone
Generolas Eisenhower
branginti.
‘ ‘ Packard ” ir “ Chrysler ’ ’
Szeszi szimtai Rabinu nuvažia
Bostone
automobiliu kompanijos sako:
vo in Washingtona ir inteike
kad valdžia turi in protą ateiti BOSTON, MASS. — Genero- savo žmonių praszyma ir reiir pavėlinti automobilius pa las Eisenhower, važiuodamas kalavima, kad valdžia juos už
branginti. Jeigu ne, tai kom in Washingtona, sustojo pake tartu ir priverstu Anglija inpanijos turės savo fabrikus už lyje in Bostoną, kur Bostonie- leisti 100,000 Žydu in Palesti
sidaryti.”
cziai ji gražiai pasitiko ir pri na. Jie teipgi ir in Anglijos j
Fordas dabar savo automobi ėmė. Visa diena lijo ir dangus Ambasados nuėjo ir ten reika
lius, parduoda už ta paezia pre buvo apsiniaukęs ir ūkanos ap lavo, kad Anglijos valdžia at
ke kaip ir priesz kara, bet pri- dengė visa miestą. Generolas mainytu savo nusistatymą
verezia ta kuris perka, po pri- Eisenhower eroplanas per vi priesz Žydus ir inleistu juos in
sieka ir rasztu pasižadėti ka sas ūkanas nusileido in Bosto Palestina.
prie tos prekes pridėti tiek kiek ną ir žmones, nepaisydami nei Palestinoje Arabai nenori
valdžia vėliau pavėlins tuos blogo oro nei lietaus stovėjo ir Žydu ir reikalauja kad Anglija
rankomis plojo kai Generolas nekisztu savo nagu kur jai ne
Fordukus pabranginti.
Reiszkia, jeigu dabar pirksi- važiavo per miestą. Generolas reikia. Anglijos valdžia nori
te nauja Forduka, tai už ji už- Eisenhower yra visiems geriau- vieniems ir kitiems intikti. Damokėsite tiek kiek dabar vale šiai žinomas ir visu kareiviu bar Anglija su Amerika stenjiž ji imti, bet paskui, ar tai už mylimas ir gerbiamas. Jis vede giasi szita klausima iszriszti.

Dainininkas

lan Cosman, Policijantas
New York mieste turi puiku
baisa. Jis gavo proga dainoti
Operoje ir taip gerai iszpilde
savo dainavimo darba kai jis
dainavo Opera “Cavalleria
Rusticana” kad dabar jis jau
tapo dainininku ir pamėtė
savo policijanto darba.

Skaitykite “Saule”

savimi atsiveda ir visokias užkrecziamas ligas. Beveik visi
jauni dabar džiova serga. Ir nė
ra gana gydytoju ir beveik vi
sai nėra liekarstu, vaistu.

BERLYNAS, VOKIETIJA. — Amerikie
cziai kareiviai tankiai susikerta su Sovietais
Berlyne, bet iki sziol, visi nesusipratimai vis buAnglijos gyventojai kurie vo iszlyginti ir iszaiszkinti.
, Bet ana sanvaite
tiek daug nukentejo nuo Vokiecziu per kara ir kurie taip neap kai Amerikiecziai vėl susikirto su Sovietais, jie
kentė tu Naciu, dabar susirūpi
ant smert nuszove septynis Sovietus ir penkis
no j u likimu ir visomis galio
mis stengiasi jiems padėti ir kitus sužeidė.
Kaip “Saulėje” buvo kelios
praszo kad ir mes padėtume.
sanvaites atgal raszoma: “Karo Sztabas palaiko
Czia isz tikro dabar mielaszirdingumo ir tikro kriksz- draugiszkus santykius su Sovietais, bet Ame
czioniszkumo darbas net ir sa rikiecziai kareiviai su Sovietu neapkenezia ir
vo neprieteliui gera vėlinti ir
visados susikerta kai tik susieina.
jam padėti.
Bet daug, baisiai daug žmo
nių visai nekaltai kenezia. Lie
tuviai szito baisaus karo neno
rėjo ir nekariavo, o dabar turi
vargti ir kentėti. Da ir to Lie
tuviams negana: jie da turi po
svetimu botagu nusilenkti ir
Sovietams tarnauti, vergauti.

Pirkie U. S. Bonus

WASHINGTON, D. C. — Amerika pa
siuntė Europai daugiau negu 4,500,000 tonu maisto ir prižada daugiau
duoti. Szitas maistas eina
toms tautoms, kurios nuo karo
nukentejo ir dabar badauja.
Nežiūrint kad tiek daug maisto
mes pasiuntėme kitiems, mums
maisto netrūksta ir visiems už
teks. Neužilgo visai mums tu

“Pointu” del maisto nereikes
ir galėsime pirktis kiek ir ko
tik norėsime. Visi maisto su
varžymai bus panaikinti, iszimant cukraus suvaržyma. Cuk
raus bus sunku gauti per isztisus ateinanezius metus.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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mes czia Amerikoje, bet tini;
NATŪRALIZACIJOS į
būti užganėdinti su tuo ka PAGELBA
valdžia jiems paskirs. O jie jau VETERANAMS! IR IMMIGRACIJOS i
biski paragavo Demokratijos
KLAUSIMAI
laisves ir pyrago ir dabar nepa Klausimas — Ka tik girdė
Dabar darbininku uniju va tenkinti namie. Gal kaip tik už jau, kad naszles Pirmo Pasau
dai nustebo ir nusigando, o vi tai’ir Stalinas susirgo. Jam gal linio Karo Veteranu gauna TĖVAS NEMOKA ANGLU
sas Washingtonas susirūpino ir ga]va skauda, ar gal kisžkos pensija. Ar patys veterani gali
KALBOS
i
tiesiog negali tikėti, kad kas dre,ba.
gauti pensija ?
panaszaus gali atsitikti. Visu j
_| Atsakymas — Taip — karo Klausimas — Alano tėvas no
uniju bosai ir boseliai gavo i Szįomįs dienomis BALE pir- invalidai (ligonai) ir vyrai,'ku- ri tapti Amerikos piliecziu. Bet
kaip su szlapia mazgote peij mudu-kas Kun. Dr. Juozas B. rie del blogos sveikatos negali jis niekad neiszmoko nei skai
tyti nei raszyti Angliszkai. Ar
snuki. Kompanijos ir fabrikai!- j Konczius gavo Szveicarijoj gy- dir'bti.
tai dabar žiuri ir laukia pama-( venaneziu Lietuviu, nuo ikaro Kl. — Pamecziau savo Pa- jis gali tapti piliecziu? Asz esu
lyti kas czia dabar bus.
, nukentėjusiu, laiszka, kuriame liuosavimo Certifikata. Kaip szios szalios tarnyboje.
Atsakymas — Pagal dabarti
sztai kas atsitiko:
| reiszkiama
pade'ka
galiu gauti kopija?
i reiszkiama
pade'kauž BALE
New Orleans mieste, darbi Į teikiama paszalpa.
At. — Pasiusk laiszka in Ad ni iustatyma, pilietybes aplininkai Higgins Ine., fabrikuose Szelpianiu Szveicarijoje Lit jutant General, War Depart- kantas turi kalbėti Angliszkai
sustraikavo ir ne ėjo diUbti.' tuviu vardu, Komitetas taip nient, Washington, D. C., pažy suprantaneziai. Turi mokėti
Darbininku unijos bosai ir bo- •parasze:
mėk tikra pilna varda, dabarti- pasiraszyti varda, iszskiriant
sėliai tuojau pradėjo kaip po “Didžiai gerbiamas Kuni i ui adresa, diena ir vieta insto- to, nuo jo nereikalaujama dau-'
vai straikseti ir visokius reika ge Pirmininke,
jimo in tarnyba ir kada pa- glaus ko raszyti. Naturalizacijos instatymas irgi nereikalau
lavimus duoti tu fabriku san“Skaudus likimas pri liuosuotas, ir “Serial” n.merą. ja kad jis mokėtu skaityti Ang-j
vininkui, Ponui Higgins.
Kl. — Iszstojau isz Laivyno.
vertė mus apleisti Tėvu že
Ponas Higgins tykiai ir ra me, Lietuviszka pastoge, Dabar pageidauju pei'kelti sa-, lu įkalba, bet kaikurie szaliesJohn Rogers laukas ant Honolulu Salos yra didžiausia eroplanams vieta ant viso svieto.
miai visu iszklause ir paskui Lietuvos 'kryžkelėse ry vo apdrauda in privatiszka natūralizacijos teismai to rei
kalauja.
Geriausia
tėvui
suži(
Czia yra viso Pacifiko kryžke is, ir ežia Hawaii gyventojai priims ir pasveikins Suvienytu
niekam nieko nesakęs nuėjo manti rūpintojėli. Atsidū kompanija kad apsaugoti savo
noti
koks
yra
teismo
nusistaty’
.
Tautu delegatus, jeigu Londone jie sutiks paskirti szitas salas kaipo Suvien. Tautu sostine.
sau namo. Ant rytojaus jis vi rėme svetimoje padangėje. inmoketus mokeszczius. Kaip
mas
-sziame
reikale,
tai
yra,
to
sus darbininkus iszvare isz sa Skausmas, vargas ir Tėvy galiu ta padaryti ’!
i
vo fabriku, unijos boselius isz- nės ilgesys yra musu nuo
At. — Nėra jokiu parupini- ' teismo kuriame ketina tapti pi-1
Liziuke — Tai nieko. Juk
Jonas — Tai Juozeli turė
JUOKAI
liecziu. Visi žino, kad pilietybes'
spyre ir visai unijai szpyga pa latinis palydovas.
rim perkelti National Service
jai szermenis, savo uoszvele Keide ir skaityt nemoka!
aplikantas turi žinoti atsaky-!
rode ir pats ant vakaciju iszva
“Nepaprastai esame su Life Insurance in privatiszka
I palaidojai. Bet ir verkai kaip
mus in nckuriuos paprastus
žiavo.
kompanija.
Tavo
apdrauda
yra
jaudinti musu broliu Ameplaktas.
Sveczias — (In artistą)
Toks jo pasielgimas dabar rikiecziu nuoszirdumu ir valdiszka apdrauda ir Vete- klausinius apie istorija ir vald
Juozas — Ne "butau ver- į Ar tamista pieszi ir nuogas
žia szios szalies.
visus unijos vadus 'baisiai isz- jautrumu musu vargui. Ju ’ raus Administration raukuose.
—
O
mano
mylima
Onuk,
kias, nes kaip pamanstinau, Į paveikslus?
I Kad Tamsta* esi tarnyboje
gazdino. Net pati valdžia neži sli parama nuszluosto asza- Mokeszcziai neauksztus — Vi
atiduok
man
savo
szirdele,
o
jeigu adagytu, tai nuo to ver- '
Artistas — Da ne, bet tur
nepadės tėvui, pagal dabartinio
no kas czia 'bus. Ponas Higgins .ra vargstaneziam Lietu dutin isz'k i. Valdžia ragina vi
po
szliubui
nesziosiu
tave
ant
kiau.
būt reiks pradėt jeigu drapa
natūralizacijos instatymo, bet
sus buvusius tarnyboje vyrus
sako, kad: “jeigu jis negali sa viui pabėgėliui.
ranku
!
nas neatpigs!
Kongresas svarstys kelis pasiuvo fabrikuose būti bosas, tai te
“Jusu 'brolisz’ka užuo laikyti szia apdrauda. Tamstai lijimus kurie ketina teikti ne— Jonai tu esi isz mados!
Keide — Ka dirbi Liziuke?
gu viskas eina po velniais, jis jauta stiprina musu pa pasiuntėme Veterans Adminis
I kurias natūralizacijos privile Velintau važinėti automobi
Liziuke — Raszau laiszka,
EsF3 “Saule” dabar $4.00
tration knygele apie palaikymu
savo fabrikuose, savo namuose laužta dvasia, ja gaivina.
gijas, tarpe kuriu bus paliuosa- liu j e ne kaip būti nesziota
Keide — Juk tu raszyt ne metams in Suvienytose Valsti
kitiems netarnaus.” Jis visus
“Jusu globoje mes jau- szios pigios apdraudos.
vimas nuo virszminetu moks- ant ranku kaip kūdikis.
moki.
jose, $5 kitose Vieszpatystesa.
Kl. — Paliuosuotas kaipo ka
savo fabrikus uždare ir dabar cziames stiprus nugalėti
... Įliszku reikalavimu tarnybos
valclisz.
.
juokiasi isz visu tu unijos raz- visas audras susijungė su ro invalidas. LPrasziau
, , ,
,i +•
±. i J vyru tėvu.
Jeigu tokis instatvm
•
•
tėvu
inrodyti kad
.
...
baininku.
Jumis, musu prieteliai, ko darbo. Turiu inrodvti
, mas bus pravestas tai supraninvalido pensija nuo vai,
.
Jeigu dar keli dideli fabri Amerikos Lietuviai, galin gaunu
®
,
y. ,
i tania, kad Tamstos tėvas gales
kantai taip padarytu, tai iszkil- gi busime laisvoje denio- . dzios. Ka turiu daryti ?
į tapti piliecziu kad nors jis i
Išvirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
At. — Kreipkis prie to Vete
tu baisiai painus klausimas kratinėje Lietuvoje kurti
j neskaito nei neraszb.
rans Administration ofiso, ku
AVashingtone. Nes, toks kompa nauja laiminga rytoju.
50c., o apiaikysite knygas per paczta.
AMERIKOS PILIECZIU
nijų pasielgimas gali visa pra
“K u n i g e Pirmininke, ris tamstai parūpino iszgauti
GIMINES
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. i
mones tvarka suardyti ir baisia padėkok visu Lietuviu pa pensija, paduodamas jiems sa
bedarbe mums iszpereti. AVash bėgėliu Židinio Yverdon’e vo “C” numera ir ten iszdnos | Klausimas — Ar Amerikos No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos &pie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų
ingtone yra visokiu teisiu ir in- vardu mus taip gražiai re- atskaita apie pensija. Tas ap i piliecziu gimines turi kokia kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsapuslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugavestatymu del uniju ir darbinin mianeziai BALE’o vado skaitas padės nustatyti “Civil , privilegijų pagal immigTacijos No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas
prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
ku, 'bet dar nėra tokio instaty- vybei ir visiems jo na Service Rating.”
Į iustatyma jeigu jie nori atvyk- minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
Kl.
Alano brolis užmusztas1 įį įn
mo kuris priverstu biznierių riams. Mes stengsimės at
— — ------Valstijas?
pirmutines puses szimtmeczio, iazNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
varyti bizni jeigu jis nenori, ar sidekoti savo tauria laiky karoję ir jo žmona data gaunaį Atsakymas - Tail!. Ameri- imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa riU8 isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
fabrikanta atidaryti savo fab sena, g. n darni Lietuviu pensija. Ji vėl isztekejo. Ar ma
177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
kos pilieczio ateivio žmona ir veikslais,
No.
104
Trys istorijos, apie Ne pacziuo’as. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
riką jeigu jis nenori atidaryti.
varda ir garbe priesz visa no biedni tėvai gali praszyti ateivis nevedes vaikas, neturin valioje pas Maurus,
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
Vieszkelio Duo
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
Czia ne vien tik unijos randasi pasauli.”
pensijos jai isztekejus?
prapulties
kranto; Mistras ir Krepebes,
Karalaitis
Žmogus.
121
pus.
25c
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
tis 21 m., amžiaus, gali atvykti
szius;
Kampelis
duonos; Isz ko dideli
No.
106
Penkios
istorijos,
apie
bejiegos, bet net ir pats AVash62 puslapiu...............................
15c
At. — Negalima kitam pa ‘kaipo “non quota” immigranLietuviu Židinio Komi
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
ponai.
105
puslapiu
.................... 25t
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
ingtonas nieko negali padary teto Yverdon’e Prezidiu vesti naszles vensija. Jeigu ga
Dorybe
veda
in
laime;
Szaltiszaiti,
tai. Amerikos pilieczio aiciviai
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
ti. Tai nors vienas fabrikantas
lite inrodyti kad tėvai buvo už tėvai gali gauti pirmenybe kvo No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
mas
sekanti skaitymai: Ha isz madryso tiems boseliams ragus
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
laikomi jiems pensija gal bus toje. Tas inima tik tikrus tėvus. pinasi
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10e
aplaužyti. Dažniausia patys
paskirta. Tamstai pasiuntėme Ateivis vyTas Amerikos pi- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas
kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
164 Septynos istorijos apie Ju
Amerikos Pietus
darbininkai, “nenori tu straiblankas, kurias turėsite iszpil- ___
]įe^įs .„.i
įurį “non quota” stovi savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis No. 140 Keturios istorijos apie rgisNo.Skaptukas;
Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
ku,” bet tie uniju boseliai ku
dydi ir pasiusti Veterans Ad jeigu
Teip-gi juokai, Rodos,
apsivedimas invy'ko 808 bobos..
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kak
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
rie isz darbininku duona valgo
ministration.
priesz Liepos 1 d. 1932 m., ir puslapiu, ........................................15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
ir sau sziltas vietas pasirūpina,
Kl. — Isz armijos iszstojau pirmenybe kvotoje jeigu invy- No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai .................................. 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaNo. 141 Keturios istorijos apie
“sukursto darbininkus ir sugai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelikiaus; Jszklausyta malda vargszo;
priesždviejus metus. Mau salo, :įo|X>la<lieua.
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
pjudina juos su kompanijomis,J i
kad “GI” mokslo parupinimaij■ Jeigu Amerikos pilietis nori bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; dvare; Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus................................. 15«
Juokingi szposelei, Kaip traukt giNo. 170 Asztuonios istorijos apie
61 puslapiu.................................... 15c
kad jiems butu kas daryti ir
mane nelieczia. Ar teisybe ?
i gauti noil quota” arba “ pre- Jiukninai einiki ir kiti szposelei. 20c No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa;
kad jie galėtu parodyti kad jie
At. — Nėr teisybe. “GI” Bi- ference quota” stovi giminėms [ No. 116 Istorija apie Sierata, kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklejim&s sveiko ir serganezio ku’ puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c
lius padengia veteranus iki gali praszyti kopijas Eonui No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osioczna. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
dirba ir kad jie reikalingi.
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
...................... 15c msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
dvieju metu po iszstojimo isz j__-į33 isz areziausio “ Immigra- i Garžia Haremo nevalninke: T -noszis:
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
motina; Vaikucziu plepėjimas
tainy bos
tai du metai po isz-. |įon
Naturalization Off- i Viena
nka
apveizdos; Nedaejusia žudinsta; nuslapiu .......... ..............................
.J puslapiu .......... 1. 5c
Eina gandai isz pat Moskvos
Paskutine
vale motinos; Pakutninkas;
stojimo arba du metai po pa- Įee ” Iszpildyti blankas pagal No. 120 Dvi istorijos apie Valu
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
kad Stalinas jau pasirinko sa
Ar
paszaukt
tęva zokoninka Berna- (su paveikslais), apie Džiaugsmas
58
liuosavimo. Karas dar oficia- llurocĮvmu
(j (j y a U kas Isz girrios ir Ant nemano.
vo inpedini, jeigu jam reikes
puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu.........................15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
liai nebaigtas, ir gali naitdotis
No. 145 Trys istorijos apie VelniNo. 123 Septynios istorjos apie
Amerikoj e
‘ ‘ Dekavones
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
da ilgiau sirgti. (Jeigu jis isz
szkas
malūnas; Kaip studentas lojo o
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
“GI” biliaus parupinįmais.
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
Diena
”
tiesiog
reikalauja
tikro serga.)
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
Atsilygino
kad
kalakutas
(Turkie)
bu

lis;
Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c ptybe gymimo mumisie Dievo musn
Londono laikrasztis “Daily
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
gonus.
45 puslapiu.................... 15c
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
Alail” sako kad ju korespon tu nugalabintas ir gražiai ir
Pas viena garsinga dakta- | No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. atsitikimu; Nusiminimas seno jauniPajeszkojimas
Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25«
dentas Aloskvoje jiems praiie- skaningai pagamintas del
ra ateina karta turežius ir i mybe;
No. 147 Trys istorijos apie’Raga
Vargingo žmogaus sunu; Trys
sza kad Stalinas jau paskyrė 49 pietų ar del vakarienes. AmeAsz Stasys Senkus, suims praszo patarimo ligoje. Dak užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Sruolis isz Lietuvos.
68
metu amžiaus Generolą Andrei rikiecziui Dekavones Diena Alikolo Senkaus, isz Lietuvos: taras apžiurėjo pabarszkino kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c Mariu;
puslapiu
.............
......
...............
15*
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
61 puslapiu ................................ 15c
be kalakuto, kaip tam Jur
Zhdanova užimti jo vieta.
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
Grigaliumi Kaimo, G u d a 1 i u szonus ligonio, padavė tusNo. 127 Trys istorijos apie Duk Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
Kol kas czia tik gandai, tikru giui be kepures. Kaip Lietu ATilscziaus, pajiesakau savo czia bonkute, liepe pavostyt tė Dustvniu: Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15c do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isa15e
žinių da negalima sugauti. Bet viui bulves ar kuopustai, taip 'brolrds: Vinco, Jono, Selvestro ir sako: Esi ponas iszgydin- Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu.
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygele?
•
•
Ar
I
tiek žinoma kad Stalinui isz Amerikiecziui tas tautinis ir ir Antano taipgi
sis; A^t keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
sesere Ala'gda- tas.
61 'r puslapiu ................................. 15c P'.amenlis; Isz ko susidarė Anglis
tikro galva skauda, nes Rusijo-' patrijotingas kalakutas.
SKAITYKIT
lėnos; girdėjau kad ji gyvena
— Nusiminias ligonis
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimanaje didesnis darbas ir didesnis
Alahanoy CityT, Pa. Praszau at- klausė:
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“SAULE”
vargas viską permainyti isz ka
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Busiszaukte ant adreso:
— Kiek reikes?
karalium. 61 puslapiu................ 15c rtai; Keikta Juoku ir Paveikslo.
ro in taika. Kai Rusijos karei
Autose Samoliene,
ISTORIJE
apie
Grego
nūs,
.................................. .!#•
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke
— Szimta doleriu, — atsa
viai marszavo in kata, Stalinas
mas;
Drūtas
Petras;
Nuogalis.
62
------------------ Isz Numirusiu
457 Keap Street,
ke daktaras.
............................................ 15c
galėjo drąsiai stoti ir sakyti
Brooklyn, N. Y.
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
Ligonis
iszemias
100
doleį
kad Rusija galinga ir kad So
Adresas
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
rinia
popiera,
liepe
daktarių
vietai visa svietą pamokins.
puslapiu .......................................... 15c
Neužmirszkite Guodotini Skai
::
25* ::
pauostyti
ir
tarė:
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Saule Publishing Co,,
tytojai, atsilygint su prenumerata ui
Bet dabar tie patys kareiviai
pitonas
Stormfield danguje; Pabė
laikraszti “Saule” kurie apie tai už— Ponas esi užmokėtas, ir
pargryžo namo ir darbo jieszgėlė;
Kas-gi
ieztyre; Prigautas vagis,
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
iszejo
sau.
i
6Q pualapiu ................................. l&c Mahanoy City, Penna.
. PASKUBINKITE J J J
fco. Jįę
ąU'Ujjfeuvti kaį£

Didžiausia Eroplanams Vieta Honolulu

Kas Girdėt

Šį®

Naujausia Mada

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.
kokiu budu padaryti savo sese- Tokiu budu pasiliksi vyru Kątruna “žmogum,
žmogum,” sztai ant galo rinkes locnininku viso.turto ir
Karo Naszlaiteliai
suszuko: “Turiu!”
. valgysi kol pastipsi. Supranti
Tai buvo priežastis, kad po asile?
nas generolas taip išzvadino Suprantu, bet ar man nevale
"yiENA lietinga Kovo diena grintele kurioje riogsojo didetaip savo seseruna iszkalbeda- bus dalipstet jokio valgio, kada
greitais
žingsniais
ėjo le Rusiszka krosnis. Dvi aptrejinas jam teisybia tiesiog in sedesime prie stalo ?
1
dumblina ulyczia Vendrikovo szusios kėdės, skobnies vietoje.
akis.
| Ne! Suriko piktai dede, ba
Lenta
ant
dvieju
kaladžių,
ma

sodžiaus gyventojas, turis apie
I Perėjas kelis kartus po kam- kada pradėtum valgyt, tai turi
trisdeszimts metu amžiaus; bet žas lagaminas, kuriame sudėtas
bari, stojo priesz Telesforą tekia terla, kaip žmogžudys ir
iszrode daug senesnis. Jis dėvė visas turtas ir mažas szventas
kalbėdamas:
I da galėtum nuryti Katrutia. Po
jo vilnoni szvarkeli ir marsziki- paveikslėlis. Sztai visas tos
— Moki tik valgyt ir miegot, szliubui galėsi ėst kiek norėsi, o
nius, per kuriuos 'buvo matoma' griuteles papuoszimas. Boto,
bet asz prižadėjau tavo motinai dabar, pasninkauk!
*
*
*
jo sudžiovusi krutinę; jo apa-i- lopszelis pakabintas palubėje,
o mano seseriai, jog tavim ru-!
pinsiuosiu ir padarysiu isz ta-! Ponas Žilinskas žiurėjo ant
tuvas taipgi nebuvo geresnis: kuriame Dorotiejaus kūdikis
vien tik lopas ant lopo, per sky- .ramiai miega. Viskas rode
ves “žmogų.” Pasirūpinau tau' ausileidženczios saules, kada
! keliolika geru dinstu, bet visur a11^ ^^emo užvažiavo vežimas
lėtus padus matei plika koja: skurdą, vienok viskas buvo
(pasirodei netinkamu asilu! Pa- su generolu ir jo seserunu. Gasant galvos koksijo aplamžyta, szvariai ir tvarkiai užlaikoma
Isiliko da vienas būdas; Pats'Padaiis pasisveikino, szirdinisztaukuota vilnone kepure. Jo ir visame buvo matoma geros ir’
Czia naszlaiteliai meldžias , už savo tėvelius, kurie žuvo
nieko neuždirbi, po mano mirsu savo sveczais, bet tuotamsiai rausvas beformis gir rūpestingos szeimininkes ran per kara. Szitokie naszlaitelia i randasi Daktaro Barnardo
cziai pasiliks tau vos keli tuks- Jaus persiprasze kalbėdamas:
tas veidas, ant kurio beliko sze- ka.
namuose, Klevedon, Anglijoje. Amerikiecziai daug pagel
taneziai, o ant galo, idant gale- Prieteliau, žinai mano pa
szeliai kituomet gražaus veido, Liejas Dorotiejus tiesiai pa tos suteikia jiems. Jie yra isz tikro szito karo baisi auka.
timi gerai valgyt ir miegot, tu- pratimą! Nuo 35 metu einu ant
dabar iszpurtes ir patine; akys taikė in lentyna, pasiėmė pyp
buvo raudonos ir iszverstos; jo ke, bet taipgi pasiėmė ir kirvi.1
ri surasti turtinga paezia ir ap ' atsilsio po nusileidimui saules,
‘ l ožes žydėjo. Jis pamate visa o nieko nebeturiu, nei arklio, nei
bet mano dukrele mane užva
galva jau baltavo nuo pražilu Pinigu pritruko, 'beliko kirvis
sivesti.
jo veidas paraudo isz gėdos. J karves. Kur yra mano sanžine!
siu plauku. Vienu žodžiu, sulyg pragerti. Jis buvo beeinąs pro
Telesforas žiovaudamas ir duos, Ne pykši už tai!
Bet nuo tos valandėlės liovėsi] Ir sudrėbėjo Dorotiejus. 11*
*
«i
sodieczio iszvaizdos, galima duris, kaip tuo laiku suskambė
pasiikloniojas atsiliepe:
I vidujine kova jo sieloje, jis1 gai ramino ji Malanija, kiek
Viskas atsitiko kaip dede nu
buvo spręsti apie jo patvirkusi jo kamaraitėje skambus kūdi
— Jeigu dede — generolas
staiga pasijuto kasžin koki pa-] tiktai ji galėjo. Bet jis tiktai
tarė.
gyvenimą.
kio juokas. Dorotiejus greitai sibiaurejima priesz save pati iri vakare nusiramino.
paliepė ?
Pana Katriuka sėdėjo tarp
— Asile prakeiktas! Suriko
Ir tikrai, didis girtuoklis bu atsigręžę. Lopszyje, isztieses i kasžin kaip pasikurstanczia’J Ir ilgai jiedu tarp saves kalgenerolo ir Telesforo. Tarnas
dede, norints tau ir palieptai!,
vo Dorotiejus Nilovas. -Sztai rankutes, vienuose marszlkine-’I suprato, kad jis dabar niekad1 bejosi apie tai kaip pradėti1
atnesze ta, ka Telesforas la
.
. .
tai
ir
tai])
nieko
iiepagelbes,
ba
praėjo daugiau negu metai, iiuose stovėjo szviesiaplaukis nebeeis smukle.
| nauja gyvenimą, ir tiktai tada,!
biausia milejo: naminio dairbo
katra
isz
mergų
panorės
apsi

kaip*jis pradėjo girtuokliauti; kūdikis, iszbudintas sunkiu tė
Gera diena, Malanyte, kodėl I kada sodžiaus varpas liūdnai
deszras su dažalu ir kosze.
vesti su tokiu balvonu kaip tu ?
bet per ta trumpa laika jis spė vo žingsniu. Ant mažycziu lu- | tu nusigandai? Kai]) tik iszsi- ^nskambejo vidurnaktyje, jie
Turime pripažinti su nuliū
. .
Bet da randasi ant to gyduole!
jo pragerti visa savo turtą, ir pucziu žaidė linksma szypsena'
du
pakilo
isz
užstales.
Karsztai
.'
, j tarė Dorotiejus ir ja pasveikidimų, jog vietoje musu narsu. .
Brookline del bobų
Ant kares lauko iszgelbejau gy
turtą savo paezios. Jo namus ir linksmai judindamas galvele I
jiedu
meldėsi
priesz
savo
{no, kuri svajojo apie praeities
nas žiūrėti ant patogiu veidelio
gyvanaszliu, vastį kapitonui Žilinskui. Tada
nesenai pardavė vieszai už sko kūdikis szauke: “Tetyte, te laimingas dienas, ji suprato, szventa paveikslėli, ir su szvie-Į
panos Katriukės, ede savo aki
Isz
kur
nors
atbėgusiu,
jisai
man
prisiege,
jog
turime
las. Nenorėdamas dirbti pats te!”
kad dabar neprivalanti jo bijo siais veidais, reiszkiancziais'
mi desžreles, bet dede dirstelė
Proga
vis
atsiaiko,
susigiminiuok
Turi
jisai
pato

likusios žemes, jis atidavė ja Kaziukas pajudino kieta Do
tis. Smarkiai ir džiaugsmingai angeliszka ramybe, jiedu ėjo
jo ant jo su pėrkuniszku veidu,
Ba ant kvailio pataiko.
gia dukrelia Katrutia, kaip ro
nuomon, o gautus pinigus pra rotiejaus szirdi. Jis prisiartino suplakė jos szirdis, ir skaisti silsėtis.
jog Telesforas nedrįso pasiimti
i prie lopszelio, iszeme savo
Yra czion senyviu visokiu, že, o tu esi mano seserunu. Ka
gėrė in viena sanvaite.
Taip
'baigė
laiminga
diena
szypsena nuszviete jos veidą.
szmoteli deszros, kurias taip
Nuo ankstybo ryto iki vėlai sziurkszcziomis rankomis kudiPlikiu ir kaltunuotu.
pitonas Žilinskas turi puiku
musu
vaigszai.
mylėjo!
nakeziai, jis praleisdavo laika ki ir pabueziavo. Kūdikis apsi- Dorotiejus priėjo prie jos, Praėjo keli metai. Ant tos
Tuojaus susižino,
turteli apie milijoną banke, jei
Ant galo generolas sukos©,
smukleje, ir viską kas pakliuvo kabino savo rankutėmis apie pabueziavo ja ir paskui, rody vietos, kur stovėjo pirmiaus Užkaboryje gyvena kur nieks gu apsipaeziuosi su Katrutia,
dirstelėjo ant seseruno žinandamas akimis in valka jis pra
nežino. tai galėsi per dienas esti ir mie
in jo rankas, jis neszdavo tėvo kakla, prisiglaudė prie jo
vargingas
Dorotiejaus
namelis,
cziai, pasikloniojo gilei ir už
bilo :
Prie to vieno atsiranda ir
goti lyg smert.
smuklininkui Vavilai Pamfilo- krutinės, kriksztaudamas ir
stovi
dabar
dideli
namai,
su
klausė Katrukes:
— Jis yra geras vaikas. Jis
daugiau,
vieziui, kuris savo gerumu ne- nuolat plepėdamas: “Tetyte,
—r Va jei, tai, tai, bus geriau — Senam prieteliui tavo tė
prieangiu.
Szaly
namu,
links

Su senais turi užsiėmimą,
sibiaurejo net skuduru. Musu tete,”— vienatinius žodžius, nenusigando manės, Malanyte. mai plepėdami, žaidžia du ma
sia! Paszauke su džiaugsmu Te  vo, pavėlinsi užsidegt cigara?
Jis
yra
smarkus
vaikas!
Ir
vėl
Bet
ne
prigriebė
iszmintinga
Dorotiejus Nilovas taipgi buvo kuriuos jis galėjo liuosai iszlesforas, laižydamasis. Bet de
ži vaikucziai, gi prieangy sėdi
— Su mielu noru, meldžiu
vaikina. de negirdėjo t uju žodžiu.
netikės vyras ir tėvas. Jis nie tarti. Dorotiejus da karte, pa- jis apkabino deszine, liuosa ii' siuva, jauna graži moteris.
labai, isztare meilei Katrute.
Gerus laikus turi,
kad nemanste apie savo alkana bueziavo kūdiki ir norėjo gul ranka, moteri, prispaudė ja prie Sunku yra pažinti jos pirVaikszcziojo
po
kambari
ir
da

Generolas pasilenke ant tam
atgal in lopszeli. Bet kūdi saves ir tarė lėtai in ja:
Ant nieko nežiūri,
szeimyna, o jo rami, gera pati dyti
1
rė kariszkus 'planus. Ant galo pos, nuduodamas, kad užsidega
myikszte nesveikata, pabalusia
O ne žino ko sulauks,
Malanija priversta buvo suras kis nepaleido savo rankucziu ir — Asz žinau, Malanija, kad Malanija. Tai yra Dorotiejaus
sustojo priesz seseruna ir pra cigara ir užputę žiburi.
asz
daug
esmi
prasikaltęs
žiurėjo
in
tęva
savo
szviesiomis
Kol
ant
senatvės
staugė.
ti menka kasdienini maista sau, ■
dėjo kalbėti palengva:
szeimyna, kuris griežtai iszpilTamsa, apsiaubė visa paikaju,
Tegul jias kvaraba,
savo vyrui ir kūdikiui dvieju akutėmis. Ir vėl kas tokio in- priesz tave, bet dabar yra vi de duota priežadą ir mete savo
—
Laimėjau
savo
gyvenime
pana Katruka suklyko:
Bus ant sziandien ogana,
mefu vaikucziui. Ji uždarbiavo smigo Dorotiejaus szirdin. Ne sam galas, Malanija. Niekad girtąjį gyvenimą.
keliolika musziu, o ant kožnos Atnesziu degtukas! bet ge
siuvimu, skalbimu ar kitokiais kalto kūdikio žvilgsnis tarsi daugiau. Asz prisiekiu, kad asz j Jiedu dažnai atsimindavo
darydavau savo planus. Dabar nerolas užkamandieravo:
daugiaus
negersiu.
Ar
tu
girdi,
butu
inkaitines
ir
isztirpines
darbais. Bet Dorotiejus nepasa
taipgi padariau planus. Tu ne — Ne reike poniute! Asz tu
j ana iszganymo diena, kurioje
Malanija?
niekad,
niekad.
Vai-]
kė niekad už ta acziii, bet musze leda kuriuo buvo apkraustyta
vienai merginai nemokėsi per- riu su savim degitas!
I Dorotiejus užmirszo namie
kas
yra
liudininkas,
kad
asz
iki
ja beveik kasdiena parejas na jo szirdis. Jam rodėsi, žiuri in
sistatyt, ba esi tikra bezdžion- Tamsumoje pasijudino krės
pypke, iszejo isz smulkes namo
mo girtas. Apie savo kūdiki jis ji, iszmetineja lyg norėdamas mirties nebeimsiu burno to pra parsineszti pypkes ir niekad jo
ka! Turime naudoti kitoiki bū las, generolas buvo tosios nuo
keikto
gėrimo.
pasakyti:
“
Tetyte!
tu
nori
ap

gSMI
tinkamas
kaip
jautis
in
visai nesirūpino, taip sakant,
da. Žilinskas turi papratima eit mones, jog jo seserunas jau
negrįžo.
—L. Misiūnas.
Ji
buvo
iszbalus,
kaip
drobe,
leisti
mane,
tu
eisi
smuklen,
visai nepažino.
karieta, puikus kaip bez- ti ant atsilsiu tuojaus po nusi spaudžia prie saves pana Kat
ir
negalėjo
isztarti
nei
vieno
džionka, kalbi kaip sudžiuvus leidimui saules ir kad pats pre rutia ir ja bueziuoja szirdingai.
O, nesenai Dorotiejus Nilo pragersi paskutini kirvi. Netu
žodžio;
ji
tiktai
apkabino
Doro

silke ir visiszkai po paraliu ne zidentas pas ji atvažiuotu tai jo Kare laimėta! Viskas nuėjo pa
vas buvo paskaitytas turtin rime duoneles, mamyte elgauja.
tinkamas tu asile!
giausiu Vendrikovoj. Jis turėjo Ir ka tau duos prakeiktas gėri tieji! ir karsztai, karsztai pabu
niekas neprikels, jisai savo pa sekmingai! Dabar uždegs deg
eziavo
ji.
mas
?
’
’
Taip
tai
kalbėjo
generolas
didelius namus, daug žemes,
pratima nepermainys. Ryto va tuką.
Jis
pats
nenoroms
pažiurėjo
—
Asz
esmi
prasikaltęs
Gudaitis in savo seseruna Te žiuosime in Pilviszkius. Nuva Ant nelaimes, jo viltis neiszgyvuliu ir visokio turto. Savo
in
kūdikio
akis,
ir
sudrėbėjo,
priesz tave, Malanija; asz pri
lesforą Miksza, kuris stovėjo žiuosime da priesz nusileidimą sipilde! Neinate to, ko tikėjosi
moterį Malanija, kuri mergys
priesz savo dedia kaip kareivis saules, o tai už tai jog Žilins matyti! Katrute sėdėjo ant sa
tėje buvo turtingiausia ir gra lyg nekaltybes veidrody butu valau atsipraszyti tavęs ir pulti’
ant musztro.
žiausia. visame sodžiuje, jis pir- iszvydes savo gyvenimo pasi- ant keliu priesz tave, kadangikas tiktai su mumis pasisvei vo vietos, o ponaitis Telesforas
biauretina
nuogybe.
asz,
prakeiktas,
pražudžiau,
miaus mylėjo. Dirbdamas isztiGenerolas Gudaitis isztikru- kins ir kaip paprastai eis in lo vietoje jieszkoti buczkiu, pasipadariau
tave
nelaiminga,
li^
kimai, jis gyveno ramiai ir bu Szaltas prakaitas pasirodė
ju buvo supykias. Savo seseria va.
jieszkojo deszras. Turėjo du di
vo mylimas visu Vendriikovie- ant jo veido; jo szirdis smarkiai isztikruju, laikydamas vaika
j Mikszienia o motina Telesforo Mus priims ir duos mums va delius szmotus burnoje, akis
cziu. Bet, “nei amžina links suplakė. Jis buvo lyg drugiot ant ranku puolė ant keliui
milejo labai, prižadėjo jiai ant karienių pana Katruka. Taip, net iszszoko ant virszaus, dažamybe, nei begalinis nuliūdi krecziamas, galva dege ir szal-. priesz savo moteri ir žemai pa-j
mirtino patalo, jog rūpinsis jo kaip tai paprastai būna, namo (las iszsiliejo ant baltos kamzosilenke
priesz
jos
kojas.
Ir
jis]
tis
perejo
per
jo
kuna,
kojos
ne

mas,” sako priežodis. Taiposgi
sios šuneliu, o savo seeserunu ir gaspadine užims vieta tarpe' les kaip upe Szirvinta.
, I
;
taip
ilgai
nesikėlė,
iki
ji,
tyliai
musu Dorotiejaus linksmybe norėjo jo laikyti ii- žeme rodos
kad isz jo padarys 4 ‘ žmogum. ’ ’ musu. Dabar klausyk gerai tu Jeigu asz butau susipažinęs
verkszlendama, pakele ji ir pastaiga praėjo, bet jis pats buvo pasijudino po juomi.
Bet ponas Telesforas Mik- jeruzolimiszkas asile: Ta vaka- su visokioms melagystėms ir
priežastimi to: jis draugavo su' Ta valanda Dorotiejus jaute, sodino ant suolo.
szas norints jau susilaukė 29 ra tau bus uždrausta valgyt! amarinioms ligoms, tai pasa'kyblogais sėbrais ir pradėjo gir žiauria kova viduje. Jis norėjoi — Ak, asz kvailas, niekszas,
metus mokėjo tiktai du darbus: Burnos visai neatidarinek, ba czia, kad Katrute apmirė, iii de
Gavau
laiszka
isz
Filadelfijos,
tuokliauti, ir viskas persiverte. vėl eiti smuklen, kad lėbavus su didelis girtuoklis, tarė Dorotie
valgyti už penkis, ir miegoti ' da pasakysi koki kvaila žodi. de perkūnas trenke, o Telesfo
Nežinau
nuo
ko,
Po metu pas Dorotieji! jau nie savo linksmais ir girtais se- jus, sėdėdamas ant suolo ir
per visa laika kada nevalgyda Kada paduos vakarienių, ant
ras paspringo drauge su deszSavo
akulorius
užsidėjau,
ko neliko, viskas nuėjo pas brais, bet sanžine pabudintal kreipdamas akis in szali. Sztai]
vo.
stalo bus lampa, ba tonais elek roms.
smuklininką Vavila.
kūdikio žvilgesniu, sakytumei ko sulaukiau! Tu tiktai atleisk' Bet perskaityti negalėjau,
Generolas Gudaitis turėda triko nesiranda. Tame asz su
Bet turime raszyti teisybe;
Taigi muczijausi, bet
mas gera varda, aplaike kelio valgysiu szmoteli mėsos, po
Dabar mes matome Dorotie- prikalė ji prie žemes, toje vieto man, o asz prisiekiu per Dieva,
neatsitiko' kaip mes maneme,
Ant pagalios net svaiguli lika puikiu dinstu del savo se
iu, bevaldanti nukarszusi na- je, kur stovėjo. Tuomet durys liausiu gėrės! Jis bus liudytotam paprasžysiu Katrukes pa tiktai pana Katruka paregėjus
gavau,
seruno, bet Telesforas neiszlai-J velinima parūkyt. Po tam pasi- deszras burnoj Telesforo ir demėli, kuris isznomuojamas so atsidarė ir inejo Malanija, nesz- ju! Paskiausius žodžius isztar
Ant
galo
in
szali
padėjau,
j lodydamas viena ranka in vaikydavo ilgai ne vieno, ne mene- lenksiu ant tampos, nevos užsi žala ant jo kamzoles, negalėjo
džiaus. Veidas reiszke skan- dama bulvių krepszeli.
Ir
apkvaityta
atsiguliau,
šio laika.
degti cigara ir užpusiu žiburi. susilaikyt nuo juoku ir isžbego
danezia szirdi. Ir tikrai buvo Kaip ji pamate savo vyra, ika, o antra sugfiiaužes kumszti.
Kaip
pasitaisysiu,
Malanija
verke;
ji
labai
gailė

v Ne buvo tai jo kalte, ba jisai! Tu pasinaudok isz tosios pro- in kita kambari. Dede taip budel ko sielvartoti; jis buvo pri stovinti su vaiku ant ranku, ji
Vėl skaityt vaimsiu.
josi
savo
vyro.
o__, tai yra isz tamsumos
tamsumos,I vo užpykias, jog seserunui
verstas apleisti linksma gir susilaikė ant slenksczio, lyg
nieko pikto nedarydavo, bet gos,
kada
atsisėsdavo
prie
darbo
J
=
burboj
griebk
pana
Katriuka
ir butuokliavimą smuklėje ir eiti prikalta. Tuo tarpu jis pažiurė — Asz atleidžiu tau bran
trenke su kumszczia in nugara
Moteriszke viena,
namo, pasiimti pypke, įkuria už- jo in ja ir pamate visa taip ge gus: Dievas ir žmones taipgi
tai tuojaus užmigdavo ir pabu-j cziuok! Asz tada užžybysiuII jog abudu szmotelei deszros
Penkių vaiku motina,
mirszias paliko ant lentynos.
rai, taip szviešini, ko pirmiaus tau atleis. Tiktai liaukis, Dorodo kada laikas buvo eiti ant degtuką, o kada pamatysiu, jog iszkl.ito adgal in torielka, o kaPo grinezias bėgioja,
Parejas namo, inejo vidun. visai nebuvo pastebėjos. Jis pa cziuk gerti prakeikta degtine:
piet. Darbdavei negalėjo laiky- tu mergaitm bueziuoji, pasiliks da ponas žilinskas ant rytojaus
Liežuvius* ne s žioja.
ti tokio darbininko, užmokeda- tik vienas isz to iszejimas.
Szeimininkes nebuvo; ji buvo mate jos dailu ir liūdna veidą, las pražudė tave!
atėjo žemyn pasveikint savo
Daug prieteliu turi,
nuėjusi pas kaimyną, pasisko jos dideles, grąžąs akis, jos pa- — O, o, asz nelaimingas nevo už visa menesi ir liepdavo ei Pagal senoviszka paproti, tai mylimus sveczius su “labu ryi.
____
. . jau . nesirado.
Ant saviszikio nežiūri,
ti sau.
linti keliu 'bulvių vakarienei. ji balusias suvytusias lupas ir rimavo Dorotiejus. Kodėl asz ji
jaunikis, kuris
mergina pabutu,”L —..svecziu
Baliukas iszprovineja,
Namelio vidus liūdnas; maža skruostus, kurie nesenai kaip• nekalta pražudžiau! Asz dabar
Dede džiovino sau smegenis cziuoje, turi su ja apsipaeziuot!
--- GALAS ---

Vyrelius užpraszi ne ja,
O moteriszke nieką,
Iszdžiuvus kaip szaka,
Ant kitu užsipuldineja,
Biauriai apkalbinėja.
Asz ja pasamdysiu,
Tai rots bizni varysiu,
Man tiligramus priduos,
Ir niekas eežinos.
Liežuvi gera turi,
Nieko nežiūri,
Katra tik gali,
Aploja kaip žino.
*
*
*
Gerai Vilksbarre su viena
mergele atsiejo,
Kuri labai vyniotis norėjo,
Viskouis budus naudojo,
Dienom ir naktimi bėgiojo,
Bet jokio negavo.
Pulkus vaikiniu vedžiojos!,
Su kožnu vestis tarėsi,Bet viską szuo ant uodegos
nunesze,
Visas triūsas susimaisze,
Badai viena net apskundė
pas vaita,
Ir tai su visa vaikina nekalta,
Na ir nieko neiszlaimejo,
Badai kdsztus užsimokėjo.
««»«»»« mergeles padaryste
Kaip prie vyru nesi’kabysite.
Darbeli savo laikytumėte,
Naktimis nesi va k t ūme te.

Jo Permainos Gyvenimo
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Žinios Vietines Mokslas Tai Ne Szposas
-a

•— Petnyczioje pripuola Szv.
Gertrūdos; Bukato je Szv. Gregoro Vysk. Kita sanvaite: Ne
dėlioję Szv. Lino pop., Panedelyje Szv. Elzbietos; Utarninke
Szv. Felikso Nolietis; Seredoje
Szvencz. Marijos paauka vimo;
Ketverge Szv. Cecilijos, taipgi
Amerikos Szvente ‘1 Thanks
giving Day . —• Padekavones
Diena;” Petnyczioje Szv. Kle
menso; Sukatoje Szv. Jono nuo
kryž.
— Gerai žinomas visiems po
nas Timothy B. Van Buren, buvusis miesto inžinierius, likos
■paskirtas kaipo miesto uredininkas (kurio priederme yra
isztirti priežastis staiga atsiti
kusiu mircziu), in vieta ponios
F. W. Boczkauškiene.
—• West End Fire Co., turė
jo savo metini bankieta Nedė
lios vakara.
— Panele Helena Szimkoliiute duktė ponios Onos Szimkonienes nuo 330 W. Pine uly..,
ir Juozas P. Melauskas, sūnūs
ponios Margarietos Melauskietnes nuo 721 E. Pine uly., eme
szliuba Nedelioje, 11-ta valan
da ryte Szv. Juozapo bažnyczioje. Szliuba davė Kun. K.
Rakauskas. Svotai buvo: pane
le Margareta Szimkoniute ir
Jurgis Melauskas.
— Liet. Moterių Draugyja
isz Schuylkillo pavieto laike sa
vo susirinkimą Utarninko va
kara, Necho-Allen lietelyje,
Pottsville, ant kurio likos iszrinkta nauja valdyba: pone
Mariona Slo-Vickiene, pirmi
ninke; pone Lisauskiene vice
pirmininke ir pone Konstanci
ja Wentz rasztininke.

Nuo Lapkriczio, (Nov.) 11
iki 17 Amerikoje yra apvaikszcziojama “Mokslo
Sanvaite.” Sziais metais su
eina jau dvideszimts-penki
metai kaip ta Mokslo Sanvai
te yra apvaikszcziojama.
Mokslincziai ir mokytojai
jau dabar ima labiau susirū
pinti vaiko ne tik paprastu
mokslu, bet ir jo sveikata ir
jo tikėjimu.
Czia mamyte padeda mo
kytojoms ir prižiūri kad vai
kutis butu sveikas ir czystas.
Vaikutis nesupranta kam
czia reikia ir ausis iszprausti
kai jis ju pats nemato. Tas
pats ir su protu, kuri reikia
lavinti, nors jo nieks nemato.

170 Metu Marinu
Kareiviu Sukaktuves

Rusijos Vargai

"j

*

Suvien. Valstijų Pergalios (Victory) Paskolos Vajus Pra
sidėjo. Valdžia Nori Sukelti Bonu Pardavimu Ant Vienuo
lika Bilijonu Doleriu, Szitas .Vajus tesis Lyg Gruodžio-Dec.
31 D. Paskola Yra Labai Reikalinga. Pirkite Bonus Sziandien !

Pirmoji Amerikos Lietuviu
Misija Washingtone supažindi
no Amerikos Kongresą su Lie
tuvos Byla, bet dabar ji reikia
iszjudinti in akcija. Szitanr
I tikslui mes szaukiame Antra
Misija Lapkriczio 16 ir 17 d.,
Washington, D. C. Statler
Viesz'butyje.
Amerikos Lietuviu Misijos
ckzekutyvus komitetas jau bai
gia sudaryti galutini progra
ma. Planuojama eili susitikima
su Kongreso nariais ir Senato
riais, taipgi bus gauta kalbėto
ju žymus Amerikietis. Vienok
pasisekimas priklauso nuo jusu, broliai ir seserys Lietuviai:
nuo to kaip gausiai jus in
Washingtona atvyksite ir koki
priturima jus parodysite.
Negali 'būti nei mažiausios
abejones kad sziuo metu nėra,
geresnio 'budo padėti Lietuvai
kaip vykti in Washingtona ir
asmcniszkai kreivtis iii Kon
greso narius ir Senatorius ir
gyvu žodžiu isz ju reikalauti
imtis akcijos Lietuvos labui.
Dideli vaidmenį czia gali su
vaidinti Lietuviai szio ir perei
to karo veteranai. Juk ne tam.
'buvo liejamas Lietuvis^kasis
kraujas kad dabar Lietuviszkoji žeme butu raudonųjų min
džiojama. Ta in Washingtona
kariai Lietuviai!
Ir visi kurie esate insitikine
kad musu pasirinktas kelias
yra teisingas, kad tik rysziu su
vadovaujaneziais Amerikos po
litikos vyrais mes galime pa
siekti Lietuvos Bylos laimėji
mo, visomis iszgalemis remkite
szi musu žygi. Remkite ji gau
siu dalyvavimu, remkite ji
duosniomis aukomis. Atsimin
kite kad justi aukojami dolariai
yra Lietuvos laisves kovos
ginklai.

WASHINGTON, D. C. —
Komunistai dabar negali ki
tiems iszaiszkinti ir patys ne
supranta, kas ten Rusijoje da
rosi? Stalinas be jokio pasiaiszkinimo dingo. Jis niekam nieko
r esakes pasiszafino ir niekur ir
niekam nepasirodė.
Visi Komunistai buvo tikri
kad j u vadas, Stalinas isz tikro
pasirodys per Raudonosios Ar
mijos sukaktuviu szventes,
Lapkriczio (Nov.) 7 diena. Bet
ta diena, ta szvente atėjo ir pra
ėjo, o Stalino kaip nėra taip nė
ra.
Dabar visokie gandai eina
isz Moskvos ir isz kitu krasztu
sostiniu. Vieni sako kad Stali
nas susirgo. Kiti sako, kad jis
jau paseno. Kiti aiszkina, kad
jam jau per karszta Moskvoje,
nes kareiviai pargryždami isz
vaisko nori daugiau laisves ir
demokratiszko gyvenimo, koki
jie mate kituose krasztuose. O
kiti sako, kad Stalinas rengiasi
pasitraukti isz valdžios. Kaip
ten nebutu, bet visi Komunistai
dabar labai susirūpino ir lau
kia jie patys nežino ko.
Raudonoji Armija neatnesza
garbes Rusijai. Sovietai kari
ninkai be oficieriai negali savo
kareivius suvaldyti. O Sovietai (
kareiviai, tikri burliokai, isznaudoja visus ir visur vagineja
ir plesze ir žudo.
Kai jie inejo in Berlyną, jie
sugriovė namus ir stubas darbo
žmonių už tai kad jie ten rado
krieslus, stalus ir szilumai peczius. Jie manstino kad ten gy
vena kapitalistai, kaip jie mo
kinosi Rusijoje. Jie ir dabar
^VICTORY]
negali suprasti, kaip papras
lor a more abundant future—yours, your community’s, the future
tas darbo žmogelis gali ir kries
of our millions of lighting men—buy Victory Bonds in this last loan,
lus ir stala ir pecziu turėti ir ne
the great Victory Loan! Your crop dollars can help pay the cost of
tapti kapitalistu.
victory—and in ten years, Victory “E” Bonds pay you $4 for every
Juk yra suprantama kad ka
$3 you į u* in.
Raudonoji Armija marszuoja
da akcija už Lietuvos laisve yra
ir gyvena kaip Napoleonas
vedama placziu mastu, kada iii
marszavo. Jie gyvena nuo že Berlyno ulyežioje vienas So jos grubijoniszkumas Rusijai
mes ir nuo žmonių kuriuos jie vietas kareivis nustvėrė vienos visai ne in sveikata. Rusija da ANTRA AMERIKOS ta akcija mėginama intraukti
vadovaujanezioji Amerikos vi
užkariauja
ar iszlaisvina. Vokietaites dvirati, (Bicycle) bar stovi visai vienu viena, be
LIETUVIU
MISIJA
IN
suomenes dalis — kongresmaReiszkia, jie ima, vagia, pleszia ir norėjo ji pasisavinti. Maža
prieteliu, ir be draugu. Niekas
nai, senatoriai, didžiųjų lai'kir žudo visus kurie tik pasipina
raszcziu leidėjai ir radijo di
mergaite nenorėjo duoti, ji nie Komunistu nemyli, niekas Rau
jiems po kojomis. Žmones turi ko nesake, bet laikėsi už savo
rektoriai — visuomet tenka su
donosios Armijos nenori, nie
armija maitinti, ne tik maitinti, dviraezio ir nenorėjo tam bur
Reikalauti Kongreso sidurti su didelias kasztais. Gi
kas Rusijai nepasitiki.
bet ir palinksminti su savo liokui pasiduoti. Sovietas ka
Ir nors Rusija botagu ir kar Nariu Akcijos Lietuvos musu vieninteles pajamos yra
mergaitėmis.
*
justi aukos. Tas nuo jusu duosreivis, užsigėręs ir supykęs sa du valdo, visgi ir jai reikalingi
Vokiecziai, pirm karo palai vo cziabatu spyrė mergaite sta turėti draugu ir užtarėju. O ji Klausimu, Hotel Statler numo priklauso musu planuoja
ke labai draugiszkus santykius eziai in pilvą. Amerikietis ka savo grubijoniszkumu visus
mos akcijos vasisekimas. Auko
Lapk.
Nov.
16
Ir
17
su Komunistais. Komunistai reivis praeidams su Anglu ka krasztus nuo saves atitolino ir
kite greit, daug ir gera, Lietuturėjo puikia dirva Vokietijo reiviu sustojo ir žiurėjo in ta dabar visi žmones nuo Rusijos
viszka szirdimi. Atikas — mo
Washingtone
je. Net ir per kara, Rusija su tampymą. Kai Sovietas tai kaip nuo paties velnio traukia
ney orderius ir czekius — sius
tvėrė Komunistu Vokiecziu Ar mergaitei spyrė, Amerikietis si. Ir tas Rusijos politikai visai
WASHINGTON, D.C. — kite sziuo antraszu: American
mijos pulką, kuris buvo pri neisztrivojo, jis priėjo prie jo ir ne in sveikata. Mes Lietuviai
Lithuanian Mission, Hotel
Broliai ir Seserys Lietuviai:
rengtas Rusijoje del darbo Vo nei žodžio nesakęs jam kumsz- tuos nevidonus jau seniai paži
Atėjo laikas padaryti ypatin Statler, Washington, D. C.
kietijoje po karo. Ir Komunis timi davė in snuki, kad jam nojome, bet visas svietas tik da
ga pastanga kovoje del Lietu Amerikos Lietuviu Misija,
tu propaganda priviliojo dau dantys iszbyrejo. Po tam Ang bar ima juos pažinti.
vos 'laisves, atėjo laikas žengti Lietuvai Vaduoti Sanjunga
guma Vokiecziu. Bet dabar, kai lu kareivis pastebėjo, kad “Inlemiama žingsni Lietuvos gel Lietuviu Tautininku Centras
Vokiecziai gavo paragauti to sileisk kiaule in bobineziu tai
kelyje. Lietuviu tauta, American Friends of Lithuania
Rojaus pyrago, kai jie akis in! ji ir ant altoriaus užsirieplios.”
Geri Pamokinimai bėjimo
aptverta stora Sovietiszko ka
Kongresine vakariene, $5.00
aki susitiko su Sovietu karei Amerikos Karo Sztabas dažL
lėjimo tvora, bejiege ir visu užviais, jie staeziai neapkenezia nojes apie szita susikirtima, Žemiszkaja liglaikine garbe mirszta, szaukiasi musu pagel- Petnyczioj vakare Lapkr., Nov.
Sovietu ir Komunistu.
vietoj nubaudžius ta Amerikie ir laime dauguma žmonių nu bos. Dabartine tyla po nepasi 16, Hotel Statler Presidential
Amerikos Karo Sztabas da ti kareivi jam dar viena pelno ir be dorybes, bet dan- sekusios Londono konferenci Ballroom. Pradžia 7:00 valan
pavirszutiniszkai palaiko drau straipsni dadejo ir pakele in giszkaja-amžina garbe ir laime jos tėra tyla priesz galutini da. Tikietu raszykit tuoj- siųs
dami czekius ar M. O. in A. S.
giszkus santykius su Raudoną augsztesne vieta, nors del akiu, be dorybes niekas nepelnys.
sprendimą. Tai skubėkime iszja Armija, bet Amerikietis ka atsiprasze Sovietu Karo Sztabo Kas negerbia dora, nebus tiesti Lietuvai pagelbos ranka, Trecziokas, 314 AValnus St. Ne
wark, N. J.
i
reivis Sovieto kareivio baisiai už gailetina ir neiszvengima at gerbiamas nei patsai-.
kol tas sprendimas dar nenu
neapkenezia del jo grobiszku- sitikima.
spręstas. Ir darykime tai szian
mo.
Szitoks Raudonosios Armi Pirkie U. S. Bonus Sziandien! dien, nes ryt gali būti pervelu.
Skaitykite “Saule”

Buy Bonds Now in America's Great Victory Lean
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Girardville, Pa. — Nedelioj
prasidėjo Misijos, per Pasionista Kunigą Geralda. Szia san
vaite Misijos Lietuviu kalba, o
kita sanvaite bus Anglu kalba.

Shenandoah, Pa. f Pone Ma
rijona Boxter Saklauskiene nuo
1147 W. Centre Uly., (Browns
ville) mire Utarninke, 9-ta va
landa ryte, namie. Velione
staigai apsirgo pereita Petnyczia. Gimė Lietuvoj pribuvo in
Brownsvilles miesteli penkisdeszimts metu atgal. Prigulėjo
prie Szvento Jurgio parapijos.
Paliko tris sūnūs: Joną ir Vin
ca isz Shenandoro, Jurgi mieset; duktere Ona Dougartiene
isz Shenandoro, taipgi 11 anū
ku ir pra-anuku ir viena seseri
Lietuvoj. Graborius A. J. Žalo
ms isz New Philadelphia lai
dos.
Philadelphia, Pa. — Pone E.
Baczkauskiene, nuo 2454 Gratz
Uly., ir ponas Vincas Breston
nuo 2623 South Uly., eme szliu
ba Spalio 20-ta diena 1945 m.,
Szvento Andriejaus bažnyczioje. Szliuba davė Kunigas S.
Venslauskas.
Istorija apie Amžina Žydą.
1 o kelione po svietą ir liudymas
apie Jezu Kristų. Per paczta
20 centai. Adresas:
Saule, Mahanoy City, Pa.
t®" SIENINIAI

|

J

KALENDORIAI *

S
1946 M.
|
~
* 15 coliu ploczio x 23% col.
$ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
Adresas:

J
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J
J
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* SAULE PUBLISHING CO., *
$ MAHANOY CITY, PA. U.S.A, j

WASHINGTONA

Lapkriczio (Nov.) 10 diena
suėjo 170 metu kai Amerikos
Marinu Armija gyvuoja ir
gina musu kraszta. Nuo 1775
metu Marinai gynė Amerika
ir pirmoje vietoje pribuvo,
kur tik Amerika kariavo. Jie
per szita kara.
Paveikslas parodo kaip du
Marinai viena savo drauga
pagelbsti ant Iwo Jima Salos.
Czia baisiai daug Marinu žu
vo, bet ir prieszas gavo para
gauti musu Marinu drąsos ir
kariszkumo.

%

Musu Kareiviai Tures
Torkes Ant Dekavones
Diena
WASHINGTON, D. C. —
Kariszkas Sztabas pranesza
kad musu kareiviai turės už
tektinai torkes (kalakutu) ant
Dekavones Dienos, pripuola
Lapkr. (Nov.) Ketverge 22-tra
diena.

Skaitykite “Saule”

HEDDY KILOWATT

azi

K. n -u

. .. . What! No Reddy?

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

^R NOODLE HAS BEEN TELLING
LITTLE WILLIE WHAT AN AWFUL
WORLD IT WOULD BE WITHOUT
REDDY KILOWATT your Electric Servant

L. TRASKAUSKAS
lietuviszkas graborius

— YE«, WILLIE, WITHOUT REDDY
YOU'D RUIN YOUR EYE? STUPyIN6 .IN POOR LIGHT...... WHY
YOU COULDN'T EVEN LISTEN TO
THE LONE RANGER ON T+4E
< RADIO, AND THAT’S NOT ALL

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame
reikalams. Telefono Numetąs 78.
•20 W. Centra St., Mahanoy City

