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Isz Amerikos

Nauja Amerikos Prezidento Vieliava

LONDON, ANGLIJA. —
Niekas nesitikėjo, o Sovietai
nei sapne nesusapnavo kad kas
nors iszdrystu Rusijai pasiprieszinti.
Anglija ir Amerika gerinusi
Rusijai ir ligi žemes lenkiasi
Komunistams, o dabar visi po-'
litikieriai ir dipliomatai ne tik
tai ka nustebo, bet net ir iszsigando, kai dagirdo kas darosi
po pat Stalino nosies.
Mažos ir visai silpnos tautos,
kurias Rusija stacziai ryte pra
rijo dabar drysta Rusijai atsi
kirsti, drysta Komunistams
szluota paimti. Tai negirdėtas

ATEINA DIDESNES
,
STRAIKOS
t

Rusija nesiseka

f

200,000 Jau Straikuoja

preZe • Trumanas
Nesikisz In
Straikas

DETROIT, MICH. — General Motors automobiliu darbi
ninkai iszejo ant straiku. Tai
dar iki sziol tokiu dideliu straiku nebuvo. Ant vieno sykio sustraikavo daugiau negu 200,000 darbininku.
Czia tai pradžia visu tu strai
ku apie kurias buvo pirmiau
“Saulėje” raszyta. Kai Prezi
dentas Trumanas pavėlino dar
bininkams ir darbininkių uni
Venezuelos Kareivis
Prezidentas Trumanas patvirtino ir priėmė szita nauja
joms reikalauti ir gauti dau
giau mokėti, ir uždraudė kom Amerikos Prezidento vieliava, kuria prirengė pats Prezipanijoms, fabrikams pabran dentąs Rooseveltas. Szita vieliava yra padaryta parodyti
kad Amerika taikos jieszko ir nori. Virszuje vieliavos del
ginti pagamintus daigtus kaip
Prezidento būdavo dvi žvaigždes kurios dabar isz naujos
tai automobilius, tai buvo aiszkiai matyti kad bus devynios vieliavos buvo iszimtos. Pirma generolai nesziodavo dvi
daigtas. Komunistai dabar tik
žvaigždes, bet dabar kai generolai neszioja net penkias
galybes visokiu nesusipratimu
iszsižioje žiopso ir nežino ka
žvaigždes tai jos nuo vieliavos buvo visai nuimtos.
ir susikirtimu ir straiku.
daryti.
Už szitas straikas negalima
Vengrija, Austrija, Rumuni
nieko kito kaltinti kaip tik
Italijoje randasi daugiau neja, Bulgarija, Yugoslavija ir
.Washingtone betupianczius po RUSIJA NORI ...
net Lenkija dabar vieszai ir
litikierius ir net pati Preziden JAPONUS VALDYTI j apie keturiolika tukstancziu isz
drąsiai Rusijai ir Komunis
tą Trumana. Ir czia tik pradžia,
------- visu tu tukstancziu sako, kad,
tams prieszinasi.
straiku dar ir daugiau bus.
jie važiuos atgal. Visi kiti ne
Mes Be Rusijos Pagel nori grįžti kad ir juos užmuszPatys Komunistai jau mato
ir prisipažinsta, kad ne viskas
j Su Sznapsu Lekia bos Sumuszeme, Ir Be tai.Komunistai nori mums pasa
tvarkoj. , Rinkimai szituose
------Jos Galime Juos
krasztuose jau artinasi ir Rusi
kyti, kad Lenkijoje dabar gy
ALBANY, N.Y. — Ponas
jos prieszai drąsiai balsuoja už
vas rojus. Labai navatna ir
Hamlin, kuris dirba ant eroplaGalima Valdyti
savuosius ir Komunistus prakeista kad visi to rojaus kaip
nu, “Bell Aircraft” fabrike da
szalina isz valdžios.
paties velnio vengia.
bar pranesza, kad eroplanai WASHINGTON, D. C. —
Per szita kara Komunistai
greicziau ir augszcziau lekia Molotovas pareiszke kad Rusi
visur insigalejo. Rusijos galin
kai in juos inpila sznapso vietoj ja neužganėdinta su Amerikos
Komunistai
gazolino.
Szitas jaunas vyrukas yra ga armija visur laimėjo, visus
tvarka Japonijoje ir dabar rei
Dabar mes imame suprasti kalauja kad visos didžios AliApsupo Manchuria vienas isz tu kareiviu, kurie užkariavo, bet niekur sau drau
kodėl žmogelis toks mandras ir jentu tautos turėtu baisa pasi
kariauja del laisves Pietų go nerado. Visi Rusijos bijosi ir
CHUNGKING,
KINIJA.
—
drąsus kai viena kita burniuke tarimuose kaslink Japonu. Jis
Amerikoje. Jis iszvare Pre Komunistu neapkenczia.
iszsimeta; ir kodėl jam galva taipgi reikalauja, kad visi nu Kiniecziai Komunistai apsupo zidentą Angarita ir invede
Tie žmones kuriuos Rusija
Manchuria
miestą
ir
nukirto
vi

tokia lengva ir kojos s virsta. tarimai turi būti priimti vien
Socialistiszka valdžia Vene- isz Vokiecziu nelaisvės iszgelsa
susisiekimą.
Komunistai
da

Matyti kad sznapsas ne tik upa balsiai. Reiszkia, kad visos tau
zueloje, kuria Amerika dabar bejo drąsiai sako, kad jiems tas
bar
visai
arti
prie
tos
vietos
pakelia ir protą sumaiszo, bet tos turi sutikti. Jeigu kokia
pats ar vilkas juos supleszins
pripažino.
ir eroplanus in padanges isz- viena pasiprieszins ar nesutiks kur Kiniecziai tautiecziai turi
ar meszka sudraskys. Ir viens
placzia vieta savo eroplanams
kelia.
tai kitos negali nieko padaryti.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT ir kits toks pats velnias.
nusileisti. Dabar jau eroplanaii
Ameerika nenori tokios tvar negali isz tos vietos nei pakilti
Bus Bėdos Su Senais kos, nes tada Generolas Mac- nei in ja nusileisti.
Venezuelos Revoliucijonieriai
Arthur neturėtu laisvos rankos Rusija prižadėjo isz czia pa
Automobiliais
Japonijoje ir taptų tik Rusijos sitraukti kad tautiecziai galėtu
padupczikas. Amerika taipgi gerai prisirengti Komunistus
1 WASHINGTON, D. C. —
jau paragavo tokios tvarkos
Jeigu turite sena ar koki kita Vokietijoje, kur Rusija vienaip atmuszti ir daugiau savo ka
jau gerokai apdaužyta automo sznekejo, kitaip szeimininkavo. riuomenes atsigabenti. Bet Ru
sija durna kaip lape. Rusijos
biliu, tai gal bus sunku gauti
Isz kitos puses, mes be Rusi kareiviai vis delse, vis lauke vis
ti jam nauju prietaisu, ir sun jos pagelbos Japonus sumuszeprižadėjo ir vis likosi ten, o da
kiau bus ji pataisyti.
me ir dabar be jos pagelbos ir
Ir czia vėl yra valdžios kalte. be jos insikiszimo galime juos bar kai jau Komunistu armijos
prie pat miesto vartų, Rusija
Valdžia nustatė kad fabrikai
ir valdyti.
savo kariuomenes iszsitrauke.
turi parduoti už ta paczia preke
Bet jau tautiecziams buvo perkaip pardavė 1942 metuose, o
savo darbininkams mokėti be Nenori Važiuoti Namo velu, nes dabar Komunistai jau
prie pat duriu. Tai da mažas
veik dvigubai.
Aiszkus dalykas, fabrikai ne LONDON, ANGLIJA. — pavyzdys Rusijos veidmainia
nori taip daryti, ir dabar daug Anglijoje randasi daugiau ne vimo ir politikos.
tokiu fabriku visai užsidarė sa gu 60,000 tremtiniu Lenku. Isz Bet dabar ateina žinios kad
Czia tai Venezuelos revoliucijos vadai, kurie paszalino
vo duris ir nieko nedirba ir ne visu tu tik apie dvideszimts Chiang Kai-sheko kariuomenes
prasimusze
pro
Komunistu
ei

Prezidentą Medina ir jo valdžia. Jie susirinko Mira Flores
gamina. Už tai bus labai sunku tukstancziu nori grįžti in Len
les
ir
atėjo
savo
tautiecziams
in
palociuje kai valdžia teko in ju rankas. Isz kaires in deszine:
savo sena automobiliu pasitai kija. Visi kiti sako, kad, jiems
pagelba.
syti.
Romulu Betancourt, Raul Leoni, Dr. Edmundo Fernandez ir
geriau badu mirti Anglijoje ne
gu važiuoti atgal in savo teviszPirkie U. S. Bonus Sziandien! ke, Lenkija.
.
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Skaitykite “Saule”

Naciai Ant Sudno Teismo, 22
Didvyriai Turi Atsakyti Už
ZmogžudystesIrVagystes; Gen
eral Motors Automobiliu Dar
bininkai Straikuoja; Kruvinos
Varduves Bucharest, Rumunijoj

Capt. Mario Vargas. Nauja valdžia dabar insigalejo ir ima
savotiszkai viską tvarkyti.

WASHINGTON. — Prezidentas Tru
manas sako, kad, “Jis visai nesikisz in automo
biliu darbininku straikas.” Jis gali insikiszti
ir sugadinti, sutaikinti, bet jis nenori ar nesu
pranta kaip tai padaryti. Prezidentas visa szi
ta svarbu klausima paveda Darbo Sekretoriui,
Schwellenbach, O Darbo Sekretorius teipgi
tik tiek žino ir supranta kiek pats Prezidentas.
Matyti, kad isz Washingtno jokios pagelbos

negalima tikėtis!

WASHINGTON, D. C. — Tie didvyriai
ir baisiai drąsus Vokiecziai kurie ketino visa
svietą užkariauti, dabar sėdi sau smutni ir liūd
ni kalėjimuose ir laukia sudno teismo nuspren
dimo Nuernberg, Vokietijoje. Alijentu sudno
teismas dabar juos kaltina už žmogžudystes,
žvieriszkumus ir vagystes. Ju prasikaltimas
isz tikro baisus: “Jie yra kaltinami už nužudy
mą, persekiojimą, badu marinimą ir apvagima
net dvideszimts-du milijonu Europos žmonių!”
Generolas Hess ar isz tikro pakvaiszes ar gerai,
nuduoda, kad jis durnas, ir sudno teisme susir
go, bet gydytojai jam jokiu vaistu ar liekarstu
nedave. Buvęs Vokietijos Užsienio Ministeris Joachim von Ribbentrop apslobo teismo
kambaruose. Bet tas jo nuo sudno teismo neiszgelbes. Gydytojai sako, kad jis gales atsi
būti teisme ant rytojaus.
Visi Naciai dabar
nori savo kaili kaip nors iszsigelbeti. Kai jie
valde ir kitus kankino ir muczino, jie buvo bai
sus drąsuoliai ir kaip geidžiai straksėjo. O
dabar kaip sugauti kiszkiai dreba.
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“SAULE”
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“Adrenalin,” vaistas kuris
Sprogstanczios
I viai negali patys susitaikinti:
turėjo garbe sugražinti numii Vieni kitus intarineja, vieni ki-‘«»«i»
rūsiam gyvastį, ” yra gv vas-, Bombos Klausimas tiems visokius nebūtus dalykus
ties' apsaugoto jas negu
! prikaiszioja. () visi ta pati dar-. Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
------- i ties atgaivintojas. Sukelia szir1 ba dii oa, visi to paties tikslo
Senatorius Raymond E. W ii- Jjes veiklumą kuomet per keki
siekia. Bet viens kitam nepasi-į
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
,_j
lis, isz Indianos Valstijos pa-jliors netikėta sutrenkimą ar in-,
tiki, viens kitam kliudo, nes.
Adresą vokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. I
siūle bendra Kongrese rezoliu- tempimą ant syk szirdis susto-,
kiekvienas nori vesti ir vado-^
101 Kapitonas Velnias. Pui
cija reikalaujant atstatymo ja,'bet negali atnaujinti kuna
No. 160 Keturiolika istorijų ap...
No. 128 Dvi istorijos apie Valdivauti, o niekas nenori kito kusNo.apraszymas,
didele knyga. 404 rnieras ir apie Bedali. 44 pus. loe Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
Lietuvos Neprieklausomy'bes ir.hnros nuvargintas ir ilgos ligos
klausyti ar kito pramintu taku puslapiu, Popierinei apdarai. 50'
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugave
suteikimo Lietuvos žmonėms nunuodintas. Tas yra teisybe
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
eiti.
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
sanlygu turėti laisvus ir denio- pareiszkimas isz Journal of the
i Bet visgi daug yra nuveikta, No. 103 Vaidelota, apisaka iirz nus prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
kratinius rinkimu^. Rezoliuci-' American Medical Association
bet dar daugiau darbo yra vi-! pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Angio- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
a
I į — *■- *— ’ užlieku. Su pa- rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
;jos autoriaus žodžiais, tie rinki-', įr pareiksztas editoriale. “Adsiems Lietuviams. Jeigu asme-,i imta
.. .iszr Lietuviszku
veikslais,
177 dideliu puslapiu.. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka iras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
niai gales but laisvi tik po to, renalin” yra isztraukinias isz
-y Ne pacziuoias. 76 puslapiu............. .20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e
niszkai negalime dalyvauti vi No. 104 Trys istorijos, apie
kai isz Lietuvos pasitrauks So-. suprarenal” giliu ir turi jiega
i
valioje
pas
Maurus,
Vieszkelio
Duo
No. 133 Dvi istorijos apie NeužraoNo. 161 Keturios istorijos apie Ant
ešuose szituose suvažiavimuose,
bes,
Karalaitis
Žmogus.
121
pus.
25 kaTTias žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepevietų užgyvento kariuomene irjpak eiti kraujo sloginima per
lai galima savo aukomis padėti.) No. 106 Penkios istorijos, apie n 2 puslapiu......................................15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Lietuvos tremtiniai’bus gražiu- j stipru sutraukimą 'kraujagyslu
Czia nesvarbu ar mes remsime Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, No 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25«
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
ti namo. Lietuvos Byla senato- raumeningos sienos.
Amerikos Lietuviu Taryba arįj No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Baisi
43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant;
rius siūlo inneszti “Within a Yra dvi mažos giles ir randaI1‘ pinasi sekanti skaitymai: Ila isz maAmerikos
Lietuviu
Misija.
Senatorius Brien McMa
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
reasonable time, (in paskirtalsį vii*sz inkstu.
vieni
ir
kiti
gerai
gera
darba
1
®
zo
18
z11™h; Apie boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. lOe
lazdele; Boba kaip ir vilaika) in Užsienio Reikalu Mi Nesenai viuose laikraszcziuo- hon, Demokratas isz Connec dirba. Bet kas yra visiems Raganaszka
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
savo
liežuvio
sulaikyt;;
Girtuoklis
No. 164 Septynos Istorijos apie Ju
nistru tarybos darbotvarke ec talpinti straipsneliai apie at ticut paskirtas kaipo . adas 'mums ir visai Lietuvai svarbu -Jurgis; Galinga_ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
ir pirmininkas kom t e t o
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;:
Londone.
sitikimus, kur mirė žmones bu
tai
kad
mes
remtume
ir
dirbtu

trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
svarstyti tos naujos “Atom”
vo su Adrenalin atgaivinti, ir
15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
me. Dabar ne laikas ginezytis puslapiu, .......................
sprogstanczios
bombos
klau

j No. 112 Trys apisakos apie pini- 64 puslapiai ............................... 20c
Rugsejo 16 ir 17 dienomis tas tik primena panasziu atsiti
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
ar
rietis
apie
partijas
ar
insiti-j
No. 141 Keturios istorijos apie
galva-žudžiai; Ražanczius iszgelrkia
us; Iszklausyta malda vargszo;
Mucnchene invyko Bavarijos kima daugeli moju atgal. Du simo. Szitas komitetas nieko kinimus, dabar laikas dirbti ar į gai
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus.........................
154
bendra
neturi
su
Prezidento
apygardos steigiamasis susi Vo'kiszki mokslininkai
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležiu is vyras; Smakas ir
padėti
ta
darba
kuris
yra
musu
No.
170
Asztuonios
istorijos
apie
61 puslapiu................
15c
rinkimas. Susirinkime dalyva bandė atgaivinti szunis kuriu pasikalbėjimu apie szita pa- vadu vedamas del Lietuvos isz- liukninai einiki ir kiti szposelei, 20c No. 142 Trys istorijos apie Pavei- Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 116 Istorija apie Sierata,
vo 106 atstovai, kurie atstova szirdys sustojo plakti po suri- czia bomba su Anglijos Mi- I laisvinimo.
Į kalas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganczio kupuikus apraszymas. 119 pus. .. .15c
.
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
nisteriu. Komitetas rūpinasi
No. 119 Keturios istorijos anie
apie Jerubausko; Osioczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per tavo 37,000 Latviu pabėgėliu. Pa szimu kraujagyslu nuo szirdies.
Turime
pripažinti
kad
dabar
....................................
15c
Haremo nevalninke: T*ioszis:
I maybe in szvieša; Pasitaisias prasi
gal priimta statutą, • iszririkta Jie aptemijo kuomet “Adrena tik Amerikos vidaus reika Amerikos Lietuviu Misija labai | Garžia
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
lais
ir
klausimais
kaslink
szi
nuo kiekvienu 500 pabėgėliu po lin” buvo inleistas tiesiog iii
gražiai dirba ir tas ju darbas 62 puslapiu ................................15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; nuslepiu .................................... ..25*
tos
naujos
bombos.
No. 120 Dvi istorijos anie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
viena elektoriu (rinkiką) Lat szirdi ant syk buvo patemyta
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
jau rodo kad bus gražaus vai kas Isz girnos ir Ant nemano.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
viu Tarybai rinkti. Rinkikai stiprus sutraukimas muskuliu
siaus isz to darbo ir to pasiau puslapiu ..........................................15c dina. 61 puslapiu........................ 15c ir nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 145 Trys istorijos apie VelniNo. 123 Septynios istorjos apie
ežia pat iszrinko septynis Lat ir greitas pa'kylimas kraujo slo- AMERIKOS
kojimo.
Visiems
Amerikos
Lie

Isz
Akyvumo;
Su Dievu; Grigo Kalė
I iStebuklingas
Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
,
. .
t
OteDUKllilgas ’ zerkolas;
cmaui
dos;
Kaip
Vincas
paežiai
viu Tarybos narius, kurie su ki ginimo, *bet įkuomet sulaikė intuviu Misijos darbuoto jums S<l~l grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei ingalejo
LIETUVIU
MISIJA
Valandoi;
Sla
47 puslapiu...........15c
tu apygardų iszrinktaisiais su leidima pakol visos kūno dalys
koine Valio ir linkime geresnio !lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą;No.Dainele.
ptybe
gymimo
mumisie
Dievo
musm
146 Dvi istorijos apie Auka
gonus. 45
45 puslapiu
puslapiu....................
................... 15c
darys minėtąją Latviu Taryba, sustojo, jau pasekmes visai ki
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu:
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. atsitikimu; Nusiminimas seno jauniAmerikos Lietuviai nenu ir vaisingęsnio pasisekimo.
ir tuo budu bus prieita prie tokios.
Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c
stoja vilties, darbuojasi ir viso
No. 147 Trys istorijos apie Raga ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25t
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys
rinktu centriniu organu, kurie
Laike kares Vokietys chirur mis galiomis stengiasi iszkelti Lietuviai Tremtiniai užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
tvarkys Latviu pabėgėliu rei
68
kuris buvo protingesnis už savo por.a Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
gas vartojo “Adrenalin gydy- ir palaikyti Lietuvos klausima'
puslapiu
..........................................
15e
No.
148
Dvi
istorijos
apie
Joną
ir
kalus ir jiems atstovaus oficia
61 puslapiu ................................. 15c
Norvegijoje
mas tris baisiai sužeistus ka- prieszakyje ir vis priminti niu-l
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
No. 127 Trys istorijos apie Duk Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
liose instaigose. Placziai aptar- reivius.
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam is«lapiu
.....................
<
..........................
15c
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei
Tik laikinai sveikata su valdininkams Washingtone, i
No.
150
Keturios
istorijos
apie
Du

davineti
pinigus. 45 puslapiu.
15a
"ti Latviu kariu belaisviu reika pagerėjo ir tuoj po tam vyrai
kad “Lietuva laukia savo ne-j SKANDINAVIJA (LAIC) Vareutis ir Skunutis. 60 pus.. .15c ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta No. 175 Pasiskaitimo knygelei
lai ir būkle. Nors Vokiecziai numirė,
- Klasta ir smurtu Vokiszkojo
sis; A’A keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa
Isztyrinejimai vesti priklausomybes.”
Latviu Legijona laiko “sava ret iki
užimanto suimtu j u Lietuviu
61-< puslapiu ................................. 15c P’.emenlis; Isz ko susidarė Anglie
SKAITYKIT
po karai, ir dau-j Amerikos Lietuviu Misija laNo. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana*
noriu” legijouu, bet tikrenybė gelis atsitikimu praneszta kūrybai gražiai ir pasekmingai dir-, dalis buvo nugabenta Norvegitas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“SAULE” ■=
je taip nėra. Legionas, prieszta- “Adrenalin” atgaivino ligo- ba ir rūpinasi Lietuvos ir Lie- ‘ ja. Vienu laiku j u ten atsirado
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
karalium. 61 puslapiu................ 15c rtai ; Keikta Juoku ir Paveikslo.
raujant Haagos tarptautinei nius, bet tie ligoniai negyveno. tuviu reikalais.
i arti 1,000: visi jie buvo laiko
ISTORIJE
apie Gregorius No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke ............................................ .Ii*
konvencijai, buvo sudarytas daugiaus kaip asztuonias va
mi griežtoje priežiūroje darbo
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
Ana sanvaite Amerikos Lie
----------------- Isz Numirusiu
stovyklose ir dirbo invairius
priverstine mobilizacijos keliu. landas.
puslapiu........................................... 15c
tuviu Misijos vadai ir nariai suPrisikėlė, Dorybe Veda In Lai
Vj
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
Todt
’
o
organizacijai priklauSanjungininkai yra paėmė in
o
Jrenge gražia ir puosznia vaka-i
Adresas
tne,
Szaltiszaiti
ir
Debesėlis.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
nelaisve apie 15,000 Latviu ka Vokietys chirurgas pranesze riene Washingtone ir pasikvie-j sanezius darbus (keliu tiesimas
puslapiu ........................................ 15c
::
25<
::
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
riu, tai yra reikalo tais kariais atgaivinima moters po operaci-(I te kongresmenus ir senatorius aerodromu ruoszimas, tuneliu
pitonas
Stormfield danguje; Pabė Saule Publishing Co.,
jos kuriai gniaužimas szirdies!
gręžimas
ir
1.1.)
susirūpinti ir jiems padėti.
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
ir vėl iszkele Lietuvos klausi
Mahanoy City. Penna.
1
Iszklausyta daug praueszi- per žaizda visai nepagelbejo. ma. Jie ne tik tarp Lietuviu k j Vokiecziams Norvegijoje ka- SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT 80 nTudanin
pitulavus, dalis Lietuviu pasimu ju tarpe apie būkle stovyk Po szesziu miliutu vaistai in- lia Lietuvos klausima,
n skubino persikelti in Szvedija. šiai siunezia savo agitatorius in ir propagandos skyriams vir-1 neszima Latvija Vokiecziai palose, apie tai, kaip iszgauti apie leisti ir in deszimts sekunda
Jie
jokiu
gziuo metu ju ten iik0 apie 4QQ, užgyventus krasztus, kad ju szininko. Ji Rugsėjo m., pabai-l dare nuostoliu už 2.0 bilijonu
matyt permaina, moteriszke tarp. s™timtaueziu.
89 milijonus markiu Latvijai
part!jos suskaldymu nepripaįr Ue,
mnsu korespon.
mokyklos jau nebespėja ruosz-l goje iszleido jau ketvirta laida: rubliu, Lietuvai už 17 bilijonu
priklausancziu pinigu, iszvežtn pradėjo kvėpuoti ir įio keturiu žinsta, bet visus kviecz.asi in dentas pranesza,
lafal
• Vokietija, apie tLatviu
+ • pabei ! sanvaieziu
ti prieauglio. Del tos priežas “Tinkamųjų partijos darbi-Į rubliu, Estijai
16 bilijonu
m
.
. moteris buvo 1iia- talka ir stengiasi tikrai lietui•
•
'
liuosuota
isz
ligoirbuczio.
bus
perkelti
in
Vakaru
Vokie

ties Moskvoje, prie Komunistu ninku; ’ ’ iszviso iszleista virsz rubliu. Visose trijose respubli
geliu aprupinima. Praneszta
viszka darba dirbti.
tija.
partijos centro atidaryti tikrus 1,000 žmonių, kurie dabar va kose esanczios sunaikintos vi
apie būkle Latvijoje antrajai Bet ir matyt vėlesnis stebuk- Ana diena per paczta atėjo
okupacijai insigalejus. Nutarta!liūgas atsitikimas. Dr. Carl Bo- “Amerikos Lietuviu Misija ir Daugiausia Lietuviu randasi kursai, kurie Rugsėjo m., 29 d., dovauja Sovietu spaudos ir su sos maszinu ir traktorių stotys.
Svelvik ir jo apielinkeje (pietų iszleido pirma pagreitinta agi-! sirinkimu propagandai. Szie- Nuo Lietuviu Vokiecziai atėmė
sukurti spaudos darbuotoju don, gydytojas prie Amerikos'jos Darbai” knyo-ele, kurioje
Norvegija.) Svelvik stovykla tatoriu laida. Tu kursu direkto-! met propagandos mokykla bai 620,000 galviju, 220,000 arkliu,
sanjunga ir insteigti Latvijos Legacijos Budapešte buvo pa-!yrtl labai gražiai ir skoningai
turi savo komitetą ir leidžia net riumi yra Kulbakin. Kursantai gė
_ 343 žmones, isz j u 22 studen- 770,000 kiaulių, 270,000 aviu ir
Žinių Agentūra.
szauktas gydyti vyra 56 metu; uu'pieszta ir paraszyta ka
■' 2 laikraszczius — “Sziandien” arba mokytojai per pusantrų tai isz kitu tautu. Mokykla maj ožkų 760,000 tonu grudu ir
senumo. Szirdies liga ji užpuo-’ kiek tie Lietuviai nuveikė ir ka1
ir “Teviszkes Aidas.”
metu mokomi Komunistu parti-1 noma iszplesti; 60 isz sziemet 485,000 tonu kitokio maisto
le, kuomet gydytojas bandė pa- jje stengiasi nuveikti. Knygele,
| Lietuviu Tremtiniu santy jos istorijos, politines ekonomi-į baigusiųjų, pasilieka profeso produktu. In pirmąjį biuletenio
----------------- iszo iszlins, Al prastas stiprias gyduoles, ligo yra Viktoro Petriko iszleista. kiai su vietos Nervegais geri.
res, dialektinio ir istorinio ma-i riauti ir ruosztis laipsniams.
puslapi indetas vaizdas karo
yva in virszu iszkils, Kaip už nis numirė, jo lupos mirtinai Viktoras Petrikas yra stambus Nusiskundžiama nepakanka
ttrialkmo, 'partijos veikimo,1 Taigi, Raudonųjų agitatorių sunaikinto Vilniaus.
laikyti sveikata ir apsaugoti pabalo ir szirdis ir kvėpavimas pramonininkas Detroit mieste mu maistu ir didele rubu-dravisuotinos istorijos, tarptauti pasauliui nepritrūks.
Pagal Potsdamo susitarimą
szeimynele nuo lygu,Verta Ne sustojo. Vaistai ant syk inleisii ir uolus darbuotojas- Lietuvos i bužu stoka.
niu santykiu istorijos, praktiszRusija apsiėmė rūpintis karo
užmirszt, Kaip dagyvent 100 in szirdi ir 45 sekundas szirdis i eikaluose. Paveikslai knyge
ku budu vadovavimo socialisti
nuostoliu atlyginimu Lenkijai.
metu, Pamokinimai, Apie boba pradėjo povaliai plakti, kvepa- lėje \ ra labai gražus ir parodo
niam ukiui ir visuotinos geo- Bilijoniniai Karo
Okas atlygins nuostolius Lie
vima prasidėjo ir dvi valandas kas yra dabar veikiama Lietu Moskva Skubomis
ka negalėjo savo liežuvio
grafijos. Be to, kartkartėmis
tuvai?
laikyti, Leibaus gimoras, Gir vėliaus ligonis atgaivintas, l’o vos klausimu ir kiek Amerikos
Nuostoliai
Lietuvoje
Ruoszia Naujus
buvo skaitomos paskaitos isz
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at trijų menesiu vyras pasirodo Lietuviu Misijos nariai priside-!
meno, literatures ir muzikos is
Jeigu užraszysite savo drau
da prie tos kovos del “Lietuvos
NEW YORK. (LAIC) —
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, sveikas.
Agitatorui Kadrus torijos.
Washingtono Sovietu pasiun giu ar drauge “Saule” tai tu
Geros rodos, Gailinga ypata
Kaipo pasekmes tu atsitiki Nepriklausomybes. ’ ’
Szalia tu pagreitintu kursu, tinybes biuletenis paskelbė ne rės didžiausia linksmybia per
NEW YORK, (LAIC)
Galybe Meiles, Juokai, Ragan mu ir devyniasdeszimts kita I Ir kas dar linksmiau pamavisus metus!
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo Dr. Bodon’o pranesztu, naujo tyli, tai kad daug jaunu Lietu- Panaudodama Komunizmą sa Moskvoje veikia da ir Auksz- paprasto valstybes komiteto
ba kaip ir visos Bobos. 15e. gydymo jiegas matomos. Žino viri prisideda prie szito darbo. vo imperialistiniams sieki cziausia Partijos Mokykla. Ji i praneszima apie Naciu prida“SAULE” - MAHANOY CITY. PA
Pirkie U. S. Bonus
ma negalima vartoti džiovos ir ' Keletą intakingiausiu ir ge- mams, Sovietu Rusija tiek gau- yra žinioje partijos agitacijos' rytus nuostolius. Pagal ta pra
vėžio ligoms kur visas kūnas li;  riaušių vadu kurie dabar Ame
Pirkie U. S. Bonus Sziandien! ga apnuodintas. Tik vartoja- rikos Lietuviu Misijos darbu
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
. . Light Weight. ..
REDDY KILOWATT
mas kuomet szirdis sustoja kai- varo
varo ■ pirmyn
lui m-vn > ra ezia
THAT? NOT A LIGHT BILL"!
po pasekmes kokio nors intern- Ainerikieeziai jaum vyruką.,
YOU HAVE THERE ITS AN Al
pimo. Žurnalas baigėsi: “Reike
rupi Lietuvos likimas,
ELECTRIC ©ILL QUITE FAlC Cause burning lights each
atsiminti, jog toki atgaivinimo Vlsas sz,tas darbas butu dar
NIGHT FOR YOU IS JUST ONEatsitikimai yra retas daigtas. l«'^-kmingesnis jeigu kaip nors
OP THE JOBS 1 DO. THE~S
COST PER HOUR IS NO MORE I
“Adrenalin” sutrauks szirdi’ Amerikos Lietuviu Taryba su-,
IN FACT ITS LESS THAN
,
<
EVER. BEFORE!
J
net ir po iszemimu isz kūno, bet' įtaikintu su Amerikos Lietu-,
tas visai'kitokis dalykas negu1 ™ MlslJa ir. V1SI Amerikos •
atgaivinimas gvvasties kuomet I-'etuviai isz vieno dirbtu.
j
©«K
tas nopaliecziamas daigtas pa-' Ir viella ir 'kita organmaeija,
žinias kaipo duszia apleidžia Ia'1)ai «ražu darba du‘ba> bet tdt
WJ2KS 3 y T3E K WH'
gaila kad paczios tarp saves ne
(SE&MHT'S HOU/ZS TO TOO) •
kuna. ”
sutinka, kad Amerikos
Lietu- i
’
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Kas Girdėt

$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
met Katriute vadinsiu. Gerai?
Kartanas..
— Gėlai.
— Veizėkite, vyrai, perėjo
Agne ėjo szale apsalusia nuo
savo -amžiu je keletą dvaru, ke
skausmo szirdimi.- Ji- gaude
liems pongaliams arba urėdams
kiekviena Jurgonio žodi, insiindave antausius in darba ir
(Tasa)
rr
klausydama in jo skambėsi ir
mansi i ja sau, kad taip visur tū
Nuotaka Isz
' >
------- —
Kaip
norėsi
galėsi
elgtis.
'pVANKUS ir karsztas buvo
galvojo:
li būti ir kad visas svietas toks!
III.
New
Zealand
Czia
in
kalba
insimaisze
Ag

oras.
Saules
spinduliai
degi

“Kodėl asz tokia nelaiminTu, durniau, pasiskaityk, ka po
Ir neapsiriko Simas. Jei toks
nes sesute. Ji pradėjo skustis, I
no
žeme,
kuri
aižėjo
ir
truko
'ga! Maža buvau, man niekas
knygas ir laikraszczius raszo!
galingas ir stiezas žmogus, kaip
kad
skry'bele
jai
sunku
neszt.i.
:
nuo
kaitros.
N.
miestelio
medi• |■ nerūpėjo. Troszkau mokytis
Gėdino Kartūnas ordinarninka.
Kaulakis Antanas, vieszai sa
_ i*..s įr __
.i_ z: i tBesi>__ *.
hiiai trobesiai pasisžauszusiais Ir noi s saimatino už tai Agnėj.' yį• en __
moii]jyti
mokytis!
— Tai, asz neiszmanau ant
kėsi, nebuses jis Antanu Kaulaį ir iszsisziepusiais iszrode. Tik bet ji, lupute patempus nesilio
nesilio- mokindama knygas skaieziau.
raszto, sakau tik, ka mates, vi
kiu, jai neiszdirbses Vargucziui
I atskiri mūreliai stunksojo ir vė prasziusii paneszeti skiybele, I pasauįį įr žmones pažinau.
sai nusiminęs teisinosi vargdie
kailio, tai tas jau taip ir turėjo
snaude myluojami saules spin teisindamos:
Džiaugiausi kitu laime. Ver
būti. Atėjo tam tikras KetverI nis.
—
Asz
maža.
O
skrybėlė
to

duliu,
tarsi
nejausdami
ju
ga

kiau del ju vargo ir pati jiems
— O kad nežinai, tai ir nesigas ir Simą paszauke iii valszkia
didele!
Mam
sunku!
lės!
padėti troszkau. Pati laimes
kiszk: dasižinok, pasiskaityk!
cziu iszsiteisinti priesz teisdaKaito ir prakaitavo nuo die Jurgonis, nežinodamas, kaip geitįžiau ir būti laiminga svaKažin ar tai visur,
Ir man pirma rodėsi, kad Pel
rius (sudžias) isz savo pasiel
nos karszczio ir jaunas X pulko xpradeti kalba nutilus Agnei,7 JUJaU.
Ar tiktai kaip kur?
kiszke, I žbaliai, Užgiriai, Szigimo su ponu starszina.
Pranas Jurgonis. Jis sėdėjo nudžiugo, kuomet jos sesute <<q dabar, sulingavo nusimiBobelkos su bonkutiems
lai, Paszilys, tai jau visas svie
Teisdariai buvo visi starszialų neszioja, prie atdaro lango ir be paliovos pradejo kalbėti. Nemalonaus nusįaį galva. Mergeles amžiaus
tas. O dabar, broliuk, pasirodo,
i.’os sėbrai, visi turtingi, nutu
szluostes prakalta, kuris, kaip ty Įėjimo, kuri jis szirdžia nu-,agz sulaukiau. Ko tai nežinomo,
Pas savo vyrukus vilioja.
kad tai tik menkiausia ir tam
kę, kaip parszai, ūkininkai su
sziena pjaunant, laszejo nuo jaute, neinvyko. L'žtai kad kai- nesuprantamo laukiu. Asz paArgi taip gražu,
siausia dalele musu kraszto, ap
storais raudonais sprandais ir
veido.
ba v ei nenutruktu, jis noreda- mylau, szitai ji szita jauna, tvir
Ar tas alus gerti
gyvento tamsiu ir aklu žmonių,
melsvomis nosimis, kas aiszkiai
“Gal eiti iszsimaudyti? Gal mas ja palaikyti, pasisiūlė Ag-ja, tiesu kari szale manės eitaip gardu?
kur vienas kita ėda.
liudijo, jog ant ju nusprendimu
nebus taip karszta?” Pamanė nes sesutei skrybėlė paneszeti.,T1anti. Gražus jis nes jaunas!
Juk visi net juokėsi,
Dabar jau ima atvažiuoti
Ilgai da kalbėjo Kartūnas ir
turi nemaža intėkme ir degtine.>
ne jis, braukdamas per kakta Ta sutiko ir jiedu pradėjo tarp
]<as įsz t0> i]jas isz mano
Tie storpilviai, nutukę nuo nuotakos isz svetiniu krasztu pagalinus visi iszsiskirste de Kas ten prie gėrimo darosi,
skepetele ir nudžiugo. Patiko saves kalbėtis apie skry beles meiles? Kam ji czia reikalinga?
svieto naudos, aszaru ir keiks pas savo vyrus, už kuriu jos juodami apie savo tamsuma ir Kitu kartu daugiau pasakysiu
: jam nauja mintis.
gražuma, saldainiu gardumą,!
’ ■ kanezios mano. Ne
Apie Vustero visko
•’j —
Tik veltui
mo (sako, kad “rupu-že keikia isztekejo kai musu kareiviai neturtą:
drugio
greitumą
ir
apie
viską,
I
p
r
ij
auC
zia
Jis atsistojo. Tai buvo vidu
da nesakysiu.
man, nesupranta
— Žinai, jog tamsu žmogų,
ma tunka”), su paniekinimu j u krasztuose kariavo. Czia
kas
tik
galvon
Agnes
sesutei
tinio ūgio, gražaus kūno sudė
mano szirdgelos net ir mylima
*
*
*
žiurėjo ant gėdos ir aszaru viena jauna žmona, Mrs. Jos. kaip nori taip ir apmauna ar
atėjo.
sai mano. O kiti žmones? Jie vi
Ten kur Pennsylvanijoje, • jimo, liesus, kaip nendre, vyru
vargszio. Ypatingai keistai isz Longbreak parodo kaip mo gudas, ar Žydas ar savo brolis,
Agne
gi
placziomis
akimis
sai apie tai negalvoja. Jie turi
Kokiame mieste, tai nežine, kas. Veidas jo, indeges saule,
rode tas sūdąs: priesz kelis dik- terys ten savo vaikus neszio kurs gudresnis!
žiurėjo
in
Jurgoni,
užimta
jos
savotiszkai gražiu ir jausmin
savo rupesezius ir vien jais te
IV.
Yra keletas mergeliu,
tus, nusipenėjusius vyrus sto ja su savimi. Tokiu nuotaku
sesute.
Žvilgsniai
buvo
aiszkus
gu
iszrode.
Gerbiniuoti,
tam

gyvena.
Po rykszcziu Vargutis visai
Bet ne del musu vyruku.
vėjo blogas, iszbales ir sukum ir jaunu žmonelių daug atva
ir
meilus,
pilni
artymu
svajo

siai
geltoni
plaukai,
ji
da
la

Atsiduso. Nuszluoste skepe
persimainė. Pirmiau tai buvo Ne vienas paeziuotis nenori,
pęs nuo vargu ir neturto žmoge žinoj a in Amerika.
nių,
vilties
ir
ilgesio.
Ji
norėjo
biau dabino. Apsirengęs jis bu
tėle inrasojusi veidą ir pažvel
žmogus, kursai, atradęs liuosa
Nei isz tolo neužkabina,
lis, kuršiai iszrode ant sugauto
pareikszti
jam,
kad
jis
veltui
vo prastai, bet gražiai. Naujos
gė pirmyn. Jau baigėsi mieste
Nes, labai mandros,
laukinio žverio. Stovėjo Vargu plakima žmogaus užraszo in valandėlė laiko, mėgdavo susi
laika
leidžia.
Da
reiszke
jos
medžiagos mundyras su bridželis. Prasidėjo juros, be kraszto
Ir lupus patempusios.
tis ir verkdamas teisinosi ir knygas, po to suskaito, kiek eiti su žmogumi ir pasikalbėti
žvilgsniai
karszta
begaline
mei

mis
aut
jo
kūno,
kaip
apgi
je
bu

ir galo, liuliuojaneziu vilnimis,
Kaip tik kokia iszkitur
perpraszinejo starszina ir slid kartu ant metu tas atsitinka, o prie pypkos apie szi-ta, ar tai
le!
Bet
Jurgonis
ju
nemate.
Jis
vo!
Užtai
jam
rengtis
ilgai
neplaukiancziu in varpas, rugiu!
pribuna,
žias. Jis taip pasilpnejo pasku- ant galo apgarsina laikrasz- ant rinkos, ar tai paszventoryj
su
atsidėjimu
kalbėjos
s
reikejo
:
užsivilko,
susisegiojo,
su jos rpai,p ju gUlej0 lygus kaip juosIlgai nemergauja, veseile
tiame laike, kad nebegalejo su cziuose, ir visas svietas žino ir po misziii nedeldieniais. Dabar
di'tiiQ
I ta,
j
i u plentas.
i !
sesute,
kuri
linksma
palikus,
baltas
atsibuna. susijuosė diržu, ir viskas!
siturėti neverkęs, nors pats la stebisi isz tamsumo ir gyvu niekas jo nematė. Jeigu ji kas
szypsojosi žiūrėdama in ji. Jurgonis tuo laiku jau buvo
li szkumo Pelkiszkieczj.ii. Nieks ir susitikdavo, tai jis kogrei- Nes iszkitur pribuvus turgia Priesz iszeisiant, jis priėjo
bai gėdijosi su aszaru.
Jurgonis net vardo jos paklau sugavės savo maža ja ‘žiogą ir
yra prie staliuko ir paemes maža
Nors susirėmimas Varguczio nekalba po svietą apie nuplak cziau pasukdavo iii szali skubi
veidrodėli, susiszukavo plau sė:
rengėsi sugauti jai nors viena
O ir kožna buna szczra.
su starszina Dvylinskio kar- tąjį, bet apie visus Pelkiszkie- nai, nuleidęs galva.
—
Mane
visi
“
Kate
”
vadi

drugi, kuriu daug plasnojo
Praėjo poras sanvaieziu po Tiktai tokia nauda jenkes turi, kus. Mesdamas szukas ant sta
cziamoj buvo papraszcziausias czius sako:
na.
Asz
pykstu
už
tai.
Tu,
dede
liuko, pažvelgė in maža gražios
tarp geliu, auganeziu plento
Eina in veseile ant niek
kareziaminis atsitikimas, vie — Matai, sako, kad anam plakimo. Vienu rytu pasklydo
nevadink
manes
taip.
pagrioviuose.
nežiūri, merginos paveiksleili ir rodos,
nok jam pridavė starszinos sėb kraszte žmones nieko sau, o žiū po Pelkiszke gandas, kad pas
nenorėdamas apsistojo. Paėmė — Kodėl gi, mažyte? Labai — Ir kam-g’i, stebėjosi Ag
Bet neturi gėdos tokia,
rai didžia, vertybe (Kaulakis rėk, ka raszo: 30 žmonių ryksz- starszina Kaulaki isz nakties
gražus tavo vardelis! Tik ne ne, pražydo gėlės? Gamta pasimokėjo pamylėti reikalingus les gavo. Turi'būti gyvuL..i tie kilo gaisras. Kuomet Kaulakis, Norints jąsias ir iszjuokia. ji, szypsodamas laimes szypsena, ir pradėjo vartyti rankose, “Kate,” bet Katriute reikia ta puosze. Aplink grožybes aki
žmones)! Ir nėra ko stebėtis: Pelkiszkiecziai, kad be pagalio iszgirdes szunis lojant, iszbego
*
*
*
lyg būtu pirmu kart pamatęs ve (vadinti.
veria! Džiaugsmo kupina kiek
isz triobos pažiūrėti, tai kasžin
Vargutis stovėjo priesz guda neapsieina!
Laiszka isz Vilkesbariaus
Apvertęs antra puse, garsiai, — Ne, nevadink manes var viena gelele, palenkė savo gal
vienas, kaip pirsztas, be priete- Turtingesniejie Pelkiszkiu kas taip smarkiai pritrenike ji
aplaikiau,
du. Nenoliu. Pas mus namie dvi vute saulei. O, kad taip asz žipasididžiuodamas, paskaitė:
liu ir užtarytoju ir plikas, kaip ūkininkai, žiūrėdami ant Var su akmeniu, jog Kaulakis da
Ir ka daryti nežinau,
nolziau, priesz kuri berneli man
“Myliniam draugui P. Jur- kates yla. Jos peles gaudo.
tilvikas. Ar galėjo jis atsispirti, guczio gėdos ir pasitikėdami bar serga ir nebevaldo kairio
Nežinomas kas rasze,
Nusikvatojo
Jurgonis,
rody

reikes palenkti savo galva! Ne
arba atsimaldauti nuo tu star savo turtams, kad jie apgins sios kojos. Naktis buvo tamsi ir Kuris labai manes prasze, gonui. ” Agne.
damas
baltus,
kaip
sniegas
graužtu manes
szirdgela!
szinos sėbru? Teisingui sakoma juos nuo tokios gėdos, kalbėjo vėjuota, ir Kaulakio trioba ir Kad merginoms velniu duoezia, Džiaugsmo ir vilties atdusys
svirnas kaip beveizint sudegė. Ir gerai jasias pakoezioezia. iszsiverže isz krutinės paskai- dantis. Pažvelgė in nubudusią Linksma asz bueziau, kaip szie
kad “Lietuvoje sauso, nieks ne tarp saves:
1
Agne ir, pagavės in glebi jos drugiai, užbaigė ji ir pasuko
klauso.” Ir nors Vargutis ne — O ka, braezeliau, veiksi su Policijai nesunku buvo dasiczius paauikavimo žodžius! Pa
Nekurios nuo guzutes
maža sesute, pakele in aukszti. isz plento prie upelio, ant kurio
vienais tik sausais žodžiais, bet tokiais paszlamekais ? Neval proteti kaltininką to atsitiki
grabesia varstosi, sidžiaugęs ik valios, jis atsar — Protinga-gi tu esi mergai kranto, paunksnėje seno szakomo, ir ji ta paezia diena suėmė
ir gausiomis aszaromis malda dyk tu ju, tai ka-žin kas bus!
giai padėjo paveikslėli, ir links
Ir da kitus szaukesi,
te! Užaugsi da protingesne bu to gluoksnio atsisėdo.
vo nedaryti jam tos baisios gė Vargszai, neturtėliai ir gi Varguti, kuris ne ilgai tesigy mas, lengvu žingsniu iszejo pro
Tai szirdeles negerai,
si. Vardelis gi tavo gražus. Man
ne. Su didžia, sargyba ji iszgruduris. Bet vos praėjo sodneli ir
—BUS DAUGIAU—
dos priesz visa svietą, ji apkal taip kalbėjo:
Ir ne žmoniszkai.
patinka. Asz tave dabar visuodo
in
pavietini
miestą,
ir
niekas
tino ir nusprendė duoti jam 20 — Žinoma, negerai, nėra ko
Merginos in visokias urvas pasuko in ulyczia skambus bal
Neužmirszkite Guodotini Skai
rykszcziu.
kalbėti. Bet ir be to negal. Na, jau jo daugiau nėbemate tuose
užeitineja, sas paszauke ji:
tytojai, atsilygint su prenumerata už
Karo Paminklas laikraszti “Saule” kurie apie tai už. — Jurgoni!
Kaulakio užtarytojas tarpi veizėkite tik: verszis būdamas krasztuose. Tik buvusiejie liu Guzute kaip broga gerino ja,
mirezo ir prasze idant nesulaikyti
Jis greit atsigręžę atgal ir
ninkas, atsiimdamas jo “user- Vargutis su vilku eina grumtis! dininkais ant Varguczio bylos Ne senei keliolika merginu,
Ant
Leyte
Salos
laikraszczio.
PASKUBINKITE ! ! I
dija” prie pastatymo “Bogaro- Szitoks, mat, galineziųs! O, ga paskutini karta da regejo Var
nustebo: paskui ėjo Agne vesIr keletas vaikinu,
dama maža sesute, ir, besiar
dicos,” tuojau užtvirtino ta isz vo ir teneszioja sveikas, pats guti rūbuose aresztanto.
Na ir susikivirezino,
PUIKI ISTORIJA
'
Vargszas
Beniukas
asztuntu
tindama prie jo, kalbėjo:
visu pusiu neteisinga ir nežmo- kaltas! Sake triobelninkas AnBa katra katro mergina
meteliu paliko vienas-vieninte— Kur žengi taip spareziai?
niszka nusprendimą.
clrius.
nepasidalino,
Nei karszczio nebijai. Va mes
Ir plake jau žilstanti žmogų, — Visai nekaltas! Szokosi lis ant svieto ir pristojo prie
Batalyje baisi pasikėlė,
o daugumas tokiu pat vargsziu už Varguti vienkojis Kartūnas, kaimyno ūkininko kiaulių ga Visokius innagius nutvėrė. su sesute vos einame.
— Laba diena! Szypsoda
šu lengva szirdžia, pasijuokda kuris daug buvo svieto apvaži- nyti.
Gyventojus sujudo,
Taip
gudriai
PelkiszkiecziaiĮ
mas, pradėjo sveikintis Jurgo
Ir mieganti subudo.
mi žiurėjo ant nelaimes ir gė nejes, ant fabriku dirbdamas.
dos savo brolio vargszio. Ir ne Oka tu czia svietą vilkais ir didgalviai suvaldė viena “szol-j Isz moterėliu sūdąs pasidarė, nis, spausdamas Agnei ranka.
Ji jam atsake tokiu pat paspau
žinia, ar atėjo kam in. galva, yersziais moniji, tai, man rodos dra,” kursai nenulenke savo
Ir karia gala padare.
dimu ir meiliu akiu žvilgsniu.
Ar tai ne puikios
kad tas atsitikimas tiek pat da visai negerai: ar vilkas užpuls, sprando priesz Kaulaki Anta
ną.
O
tas
garbingas
Kaulakis
— Kur gi pati droži ? Pa
merginos,
ro ge.dos Vargucziui, kaip ir ar žiurke, reike gintis ir niekom
ilgai
da
starszinavo
Pelkiszke
TIKTAI, \ . . 50c į
Taip kaip Žydiszkos kumeles, klausė jis pasisveikinęs. Gal
visam Pclkiszkes valszcziui. neapsileisti. Vargutis teisingai
se,
mylimas
ir
guodo
jamas
ir
pakeliu.
Nežinojo ir nežino tamsunai elgesį, bet pas mus, to tiesa, kas
Už gėrimą viską gatava
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pundzie
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kanauninko,
ir
— Gal ir pakeliu. Asz einu
padaryti,
Pelkiszkiecziai, kad kiekviena daugiau užmoka!
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tarpininko ir rasztininko Soba
už miestelio, žinai, in savo my
Kad ir kipsza už kaklo
'Czia insikiszo in tarp besikino.
'
apsikabyti. limąją vieta, prie seno gluoks
Pirkte U. S. Bonus Sziandien! ginezijaneziu labai apdriskęs
Apie Racionavima '
Kur teisybe ant svieto?! Lie
nio, kuris auga, o kartu ir džiū
ir vargingas vaikinas ir tarė:
tuvoje jos nesimato!
sta, ten prie upelio. Pats gi, kur
Mėsos ir Tauku: Raudoni
— Et, vyreliai, ko czia taip
Ant Montkarmu stryto,
eini?
ženkleliai knygutėje, Nr. 4,
— GALAS —
del nieku susiremete? Na, davė
Kare atsitiko,
,
— Asz norėjau užeiti pas
LI, Ml, Nl, Pl, Ql, geros iki
in kaili nebeiszimsite! Bene
Bobeles susirupeziavo,
viena dranga. Kartu žadėjom
Szitas paminklas buvo pa Gruodžio (Dec.) 31 d. Ženkle
czia kaulus sulaužė! Kiek taip,
Gal nuo guzutes
n
maudytis eiti. Bet jai nieko statytas ant kraujais nulieto liai: V2 iki Z2 gerios lyg Sept.
po svietą atsitinka!
svaiguli
gavo.
priesz neturi, tai su tavim da pakranezio netoli Tacloban, 30 d., Al iki EI geros lyg Oct.
— O tu kas per vienas? L. TRASKAUSKAS
N e s i pe s zk i t e mo t e r i u'ke s
LiETUVISZKAS GRABORIU5
bar eisiu.
ant Leyte salos, kur Genero 31 d., EI iki K1 geros lyg Nov.
Ruszcziai užklausė jo Kartū
ba tai negražu,
— O, daug turiu priesz, nu- las MacArthur iszlipo isz lai 30 d.
nas.
Asz dabar laiko neturiu,
siszypsojo Agne ir, nelaukda vo ir užkariavo visus tuos Ja
Cukrus: Ženklelis Nr. 38
— Asz isz Užgiriu valszTai pabarti negaliu,
ma jo atsakymo, .padavė savo ponus ant szitos salos. Czia cukraus lyg Rugsėjo (Sept.)
cziaus gimimo, o dabar einu per
Bet kaip da karta ka
Amerikiecziai iszgelbejo vi knyrguteje Nr. 4 del 5 svaru
dvarus, ordinarijomis, atsake
dagirsiu, ranka, tardama:
Laidoja kanas numirėliu. Pasam
driskis, nesenei szit pastojau do automobilius del laidotuvių, l ai smagai su koezelu užkirsiu. — ’Bet jai taip nori, einam sus Filipinus isz Japonu ne 30 d., Racionavimo valdyba da
iki plento kartu. Ten savo ke- laisvės. Czia baisiai daug bar priima aplikacijas del suIcriksztiniu, vestuvių ir kitokiam*
prie pono Svirpli'kevicziaus.
reikalams. Telefono Numeras 78.
bais galėsi traukti.
musu vaiku žuvo pakol Japo dėjimo vaisiu ir bonkas gauti
— Tai toks tu žinovas svie *20 W. Centra St., Mahanoy City
Skaityki “Saule”
cukraus.
— O jai netrauksiu ?
nus sumusze.
Pirkte U. S. Bonus Sziandien! to! — tarė nusispjaudamas
.I— • 1

Szirdis Laimėjo

Kapitonas
Velnias
.U

-------------

t’ThT’i

■

-

■

'________ ■

‘

"SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines 1895 - AUKSO JUBILIEJUS MINERSVILLEJE -1945

|gai kurie gimė, augo, mokslus’John Drusjack, Francis J. Žit-

ejo ir savo Primicijas atlaike kus, James F. Feeley, Thomas
tame paeziame Alinersvilles M. Paltanavage,, Evan J. AVil♦—■—
miestelyje. Bankietas prasidės Hams, Francis L. Alitchell, ir
— Petnyczioje pripuola Szv.
asztunta valanda ir žada buri1 Francis J. Nawroc'ki.
Klemento Pop., Subatoje Szv.
tikrai gražus ir isz'kilmingas. • Kaska:
Jono Nuo Kryž., kita sanvaite:
Parapijiecziai jau isz kalno, Stanley Sohosky ir Warren
Nedėliojo Szv. Katarinos; Paisz anksto rengiasi del szito Ju- V. O’Neil.
nedelyje Szv. Jono Berch.,
biliejinio Bankieto.
St.Clair:
Utarninke SS. Auxilio ir Pal.
“Saules” redyste vėlina Francis C. Hale.
Amadijo; Seredoje Szv. Stepo
Szvento Pranciszkaus Kuni-1 Silver Creek:
no ir Komp., Ketverge Szv. Sagams ir Parapijonams geriau-1 Joseph Bondura, Francis P.
turninio; Petnyczioje Szv. Au
siu linkėjimu.
Harkins ir Charles H. Shell
driojo Ap., Subatoje 1-ma diena
hammer.
1Į
Gruodžio (Dec.) yra paskuti
Philadelphia, Pa.
nis menesis szio meto, szis meMahanoy City, Pa
Francis J. Downey, James J.
nesis yra paszvenstas garbei
Lynch, Peter Kustra, Peter J..
‘‘Atėjimo Kristaus.” Kalėdos
— Petnyczioje Lapkriczio
1 Sherpinsky, Martin T. Downey,
szimet pripuola Utarninke.
(Nov.) 22-tra diena iszkeliaus
— Musu tautiecziai p. Ant.
111 vyrukai ant daktariszko John J. Rowley ir Edward J.
[Užupis ir p. Mat Viskoczka isz
peržiūrėjimo in kariuomenes Chiginsky.
Chester.
Coaldale, Pa., motoravo in
tarnysta. Visi iszkeliaus bo
Harold L. Matthews ir Jomiestą, taipgi atsilankė ir in
sais in Wilkes-Barre, Pa., 7 va
seph Stevens.
“Saules” redakcija, nes p.
L
landa ryta.
Hazleton,
Pa.
[Užupis ir p. Viskoczka yra mu
Mahanoy City, Pa.
Edward C. McLeod.
su skaitytojai. Acziu už atsiEugene J. L. Da'brows'ki, Jo Edwardsville:
ląnikyma.
seph B. Griggs, William J. A. John T. Jenkins.
— Dorota, duktė J. Valentu,
Truskowski, Joseph S. Tichy, Hatboro, Pa.
606 W. Pine Uly., ir jurininkas
William J. Alarkle, Louis D. William J. Mulenosky.
Anthony Pompei, sūnūs C.
AValchak, Russell S. Petrucka, Jersey City, N. J.
Pompei isz Moreos, eme szliuba
Edward J. Holloway, William Michael AV. Pazdrey. }
[Utarninke 4 vai., popiet, Szv.
L
Szvento Pranciszkaus Lietuviu Bažnyczia, Minersville, Pa.
Smigo, Emil A. Kubek, Robert Mansfield, Ohio.
,.
Juozapo bažnyczioje. Szliuba
C. Dennis, Alartin J. Hanrahan, Jacob F. Koenig.
[davė Kun. P. C. Czesna. Svotai
JAU penkios-deszimts metu kiszku. Bet, Lietuviai tik tada skolas užsitraukti. Kunigui K. Michael, Elžbieta Anuskevicz- Joseph E. Peca, Joseph F. Et- State College, Pa.
[buvo: Rose Pompei ir Bernar
cho, Stephen Belovesick, Harry Wellington J. Madenfort, Jr.
kai Alinersvilles Lietuviai tikrai susiorganizavo kai sau Klevinskui, esamajam klebo iute.
das Valentą.
turi savo parapija! Jau apie parapija susitvėrė.
nui, teko nemalonus ir sunkus Parapija džiaugiasi kad isz J. Hoffman, Francis E. Miller,’ Neosho, Missouri.
I •— Jonas Gumauskas isz
szeszias-deszimts ar septynios- Isz pradžios Lietuviai netu darbas tas skolas panaikinti ar jos jauninto dabar randasi net Charles [R. Wagner, David Ho- Steve Gulosh.
Brockton, Pa., ana diena lanke
deszimts metu kai Lietuviai gy rėjo nei savo parapijos nei savo nors sumažinti. Jis taip ir pa penkiolika daktaru gydytoja: dowanetz, Edward J. Smigo,’ Honolulu, Hawaii.
isi mieste su reikalais.
vena Minersvilleje.
dare. Nors bedarbo laikai užėjo Medicinos daktarai: Vincent A. Joseph F. Allynek, Robert E. Bernard S. Lokitus.’
bažnyczios,
bet
prigulėjo
prie
I
Jurininkas G.M. 3/c Ed
szimtmeęzio “Airisziu” parapijos. Paskui, fabrikai ir mainos užsidarė, Burke, M. D., Clement A. Burke' Scherer, George F. Krall, John
uardas J. Cziginskas, sūnūs po Devyniolikto
pabaigoje pirmieji Lietuviai kai Kunigas Alatulaitis atėjo in darbininkai likosi be darbo, bet M. D., Joseph Radževich, M. D., W. Hbben, John Trojack, Jo Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
nios Jevos Cziginskiene nuo
darbo bejieszkodami, atvyko iii Alinersville, jis sutvėrė Lietu- Minersvilles parapijiecziai, ne Albert Vali'bus, M. D., Alexan- seph A. Coombės, Edward G.
630 W. Malianoy Uly., ana die
paisant viso to su savo klebonu der Valibus, M. D., Bernard Jones, Joseph Geshan, Ray J.
Minersvilles
miesteli.
Jie
atva

viszka
parapija.
na likos paleistas isz tarnystes.
Shultz, Leonard V. Žalis, Fran Giesmių Knyga Arba
žiavo isz Shenandoah, Alaha- Susivienymo Kuopa buvo su dirbo ir darbavosi taip gerai ir Balsis, M. D., Anthony Tana
Edvardas tarnavo Europoje.
cis Wychick, Joseph J. Alorris,
Kanticzkos, $2.00
noy City, Mount Carmel ir Sha tverta dar pirmiau negu para gražiai, kad dabar tik dalele tos ms, M. D., Helen Tanams, M. D.
Edward
AL
Onefsky,
Joseph
C.
L
mokin. Czia, anglies kasyklose pija. Kunigas Žebrys isz Shen skolos tebeliko. Ir apart to, Mary Paulosky, M. D., Alvin
1 Shamokin, Pa. — Gerai žino
Weber, John P. Alorba, Paul J. SAULE PUBLISHING CO
jie darba gavo ir apsigyveno. andoah atvažiavo in Alinersvil daug kas apie bažnyczia ir pa Paulosky, M. D., Frank Aukszmas visiems 'bravorninkas Max
rapija pataisyta ir pagražinta. takalnis, M. D. Dantistai: Dak Aloore, John T. Davidson, Jo Mahanoy City, Pa. - Ų.SJ
le
1893
metuose
in
sveczius.
Jis
Pirmutinis
Lietuvis,
kuris
Schmidt insteigejas Furhmann
Prie parapijos dabar priguli tarai Joseph Paulosky, D.D.S., seph J. Centek, Theodore F.
raszydamas
in
laikraszti
“
Vie

Minersvilles
miestelyje
apsigy

and Schmidt Brewing Co., mire
apie 600 szeimynu. Minersvilles Edward Marazas, D.D.S., Jo Gonzales, Leo F. Doyle, Earle
nybe
Lietuvininku
”
pastebi
veno
buvo
Kazimieras
BraszSIENINIAI
J
po trumpai liga. Velionis turė
J. AVils.on, Thomas P. Massaro J
seph
Bendinsky,
D.D.S.
Pediaparapijiecziai
pasižymi
savo
jo 87 metu amžiaus, paliko tris kys, kuris isz Shamokin buvo kad czia tada gyveno apie du tvirtu ir gyvu tikėjimu, gausiu trician Daktaras Claudia Kup- Anthony Al. Zoba, Albert AV. ¥ KALENDORIAI |
sūnūs ir viena dukteria. Sch .atvažiavęs 1889 metuose. Dar ir szimtai Lietuviu. Jis raszo: parapijos reikalams duosnumu chinsky. Optometrists, Dakta Žukas, Anthony G. Auriui,
1946 M.
į
midt kitados gyveno Malianoy priesz ji 'buvo Lietuviu Miners “Alau bažnyczioje teko matyti ir tikra krikszczioniszka dva rai Vincent Mikatavage ir John Raymond V. Serano, Paul Fritz
S
ville je, bet apie juos nieko rasz- penkios-deszimty s suvirszum;
Stephen AL Wilner, Francis E.
City.
sia. Joks parapijos reikalas ne Mikatavage.
15 coliu ploczio x 23 % col.
tuose neskaitome. Bet Ponas visi priėjo spaviednes ir ėjo
per mažas, ne per prastas, joks Slaugiu, “Narsiu” ir moky Kenesky, John J. Evans, Ema ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
?
Shenandoah, Pa. t Sirgda Braszkys buvo biznierius ir už prie Dievo Stalo.”
visuomenes darbas ne per dide toju tiek daug buvo ir yra, kad nuel S. Kufrovich, Steve J. HoAdresas:
Per szita apsilankyma. Kuni
mas trumpa laika, Jurgis Szer- tai jo varda randame knygose.
nusliefsky ir Edward Lowatti.
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pinskas (Pinski) nuo 105 AV. Lietuviai pirmiausiai stengė gas Žebtys sutvėrė Susivieny
New
Boston:
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rie
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daug
per
toki
trumpa
Girard Uly., mirė Nedėlios ryta si susitverti draugystes. Buvo mo Lietuviu Amerikoje Kuopa.
rapijiecziai turi savo lotsnus Joseph AL Alichaels ir Edlaika nuveikė.
apie 1-ma valanda. Buvo angle- visokiu draugyseziu: Katali- Juozapas Filius buvo iszrinkward J. Wasilefsky.
Bet parapijos veikla ir para- namus.
kasis. Velionis buvo veteranas kiszku, Tautiniu ir Bolszevi tasar paskirtas “Pirmutiniu
“SAULE” YRA
pijiecziu pažanga nenustoja Isz tikro yra kuomi Szv. Morea:
isz 1-mos Svietines Kares. Pri
rūpintuoju.” Jam “paszelpeju
prie parapijos ar miestelio ru- Pranciszkaus parapijiecziams John Alelion Jr.
gulėjo prie Veterans of Foreign
GERIAUSIA
tapo “aprinktas J. Jurauekas
bežiaus, neapsiriboja siaurose pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Vulcan:
Parapijos
Klebonas
[Wars A. AL Post 268. Likos pa
su Kazimieru Alazeika.” Taip apylinkes ribomis. Per szi kara Reta kita kuri parapija gali to Alichael WTargo, Jr.
DOVANA!
laidotas Seredoje, 10 vai. ryte,
ir prasidėjo Susivienymo kuo daugiau negu 450 szios parapi kia placzia veikla ir gražia pa Bowmans.
ir kuna palaidojo ant Laisvių
pa Alinersvilles miestelyje. Tai jos jaunimo stojo in vaiska. Ju žanga pasigirti. Tai pilnai už Harry J. Wilson, Jr.
kapuose Frackvilleje. Alenkepirmutinis organizuotas ir vie tarpe yra oficįeriu laivyne ir sitarnauta garbe visiems para Shoemakers.
Jeigu nežinai kokia
vicziuslaidojo.
ningas Lietuviu veikimas, ku kariuomeneje. Penkiolika vai pijiecziams.
Andrew V. D. Repella.
ris dar ir iki sziai dienai nesza ku isz karo lauko nesugryžo ir
nupirkti Dovana savo
Barnesville, Pa.
Chicago, Ill. — Apie 8,700 te
visiems Lietuviams gražius nebesugrysz. Jie savo gyvastį
Minersville, Pa. •-— Szvento Joseph P. Ellex, Peter AViti- Draugui ar Draugei,
lefono operatoriai isz Illinois
vaisius.
paaukojo, kad mes galėtume Pranciszkaus Parapija ap- szin, Joseph J. Kachmar ir
valstijos iszejo ant straiko. Rei
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