DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS 11SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) i
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAS
I
An American Newspaper published in the Lithuanian Language,
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;
% Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Adver. Kates on Application

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 % Metams;
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50 % Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS.,

---- .—

No. 29

MAHANOY CITY, FA.

.---------- ------~--------

a

MAHANOY AND A STRS.,

U. S. A.

MAHANOY CITY, PA.

U. S. A.

—„---------.-------M

StAHAHOY CITY, PA. BALftNOlS 9TARNINKAS 9, 1946 (APRIL, TUESDAY 9, 1946>

I£onf ereneijci

B

v. u

K

57 METAS

e Jie go s

Szpiegams Ir Sznipams Rojus P rez
Isz Amerikos vT.S
Drabužiusk"'s
FABRIKAI
į NEW YORK. — Du jauni 1942 Metuose Amerikos Valdžia Suąresztavo
UŽSIDARO ' vyrukai buvo suaresztuoti del
vagystes. Jie vogė drabužius Trisdeszimts Vokiecziu-Amerikieczii, kurie
surinktus del Europos karo nu
Rengėsi Sukelti Žmones Priesz Valdžia Ir
Nėra Angliu

romanas
Perspėja Anglija
Ir Rusija
a

kentėjusiu. Suvienytu Tautu
Paszelpos Administracija buvo
Czia Amerikoje Investi Naciszka Diktatūra
DETROIT, MICH. — Plieno surinkus drabužiu pasiunsti in
ir geležies fabrikai jau ima vol j Europa. Gražio Zavattiere, 18 SLAPTA AMERIKOS POLICIJA SZITUS
savo duris užsidaryti ir savo' metu amžiaus vyrukas isz 70 E.
ISZDAVIKUS SUGAVO i
peczius, krosnis gesinti nes, Third uly, su joseph DiBella
nėra angliu.” Plieno fabrikai; gp metu amžiaus, isz 39 E. First
stengėsi susitarti su John Le- Ųiy, buvo suimti ir suaresztuo-i WASHINGTON, D. C. — I
wis kad jis pavėlintu nors^
drabužiu vogimą. Jie ne Amerikos valdžia rodos du;
tiems mainieriams dirbti kurie perdaugiausia tu drabužiu pa- skirtingu darbu ant sykio dirpristato plieno fabrikams ang- Šivoae ~bet vienas turėjo ant sa- La- Amerikos Užsienio valdžia1
lis. Plieno fabrikantai užtikri- ves revojverį įr tai jiems bus! trinasi su Rusija ir Stalinui
no mainieriams kad jie primo- didesne beda. Ant abieju vyru- 1 lenkiasi, bet Amerikos Vidaus
kės ir damokes tiek kiek mai- ku yra uždėta kaucija pakol jie 1 valdžia, mažai ka sako, bet ty
liai seka Komunistu žingsnius
nieriai iszgrajys per straikas, bus teismo apsūdyti.
NEW YORK. — Taikos Kon
ir darbus czia Amerikoje.
bile tik jie eitu dirbti kad vi
ferencijos nariai nubalsavo
siems fabrikams
nereikėtų uži
Sovietu
oficierius,
Leitenan

(devyni balsai priesz du) kad
Balsai Ir Pancziakos
sidaryti.
tas Nicholai Gregorovich, daug nėra jokio reikalo laukti pakol
Bet, John Lewisas visiems
SPRINGFIELD, OHIO. -- visokiu svarbiausiu žinių ir pa- Rusija viską sutvarkys tenai
jiems szpyga parode ir visai nei Albert Edward Payne, bago- slapcziu susirinko czia Ameri Perzijoje ir tik paskui iszkelti
CHICAGO. — Prezidentas Trumanas
Lenkai Baisiausia
neklause j u praszymo. Dabar, czius isz Springfield buvo kan koje, ir kai jau užbaigė savo klausima Perzijos ir Rusijos
darbus, niekam kai viskas jau bus užbaigta.
jeigu mainieriai už dienos kitos didatas del gubernatorystes sznipinejimo
.
dalyvavo Armijos parodoje Subatoje. Jis sa
Nukentejo
,
,bet. ,buvo
„ sumusz- nieko
nesakęs
rengėsi
traukti
neeis dirbti, tai fabrikai, viens 1944 metuose,
.
..
°
po kito ims užsidaryti. Plieno tas. Sziais metais jis tikisi kad : m Rusija. Rusijos laivas jo lau Perzijos, Irano valdžia inne- VARSZAVA. — Herbert vo prakalboje perspėjo Anglija ir Rusija, ir safabrikai jau dabar tuszteja, au jam pasiseks. Dabar kai jis at ke. Bet tas Leitenantas savo lai sze klausima ir prasze kad Tai Hoover, kuris dabar po visus
3J jke
kad abieju tu vkszpatyscziu susikirtimas
tomobiliu fabrikai jau ima at sistoja sakyti prakalbas ir ra vo nepaseke. Ta vakara, kai jis kos Konferencija ji iszsprestu, karo nukentėjusius krasztus,!
1
statydinti darbininkus. Dabar ginti žmones kad už ji balsuotu, jau buvo viską susipakavęs ir nes ji sako kad visam jos krasz- sako kad Lenkai baisiausia nu “gali kita pasaulini karas sukurti!” Jis toliau
ne vien tik mainieriai randasi jis iszdalina “Nylon” panczia- pasirengęs ir tik lauke lipti in tui gresia pavojus nuo Rusijos kentejo. Jis sako kad apie pen
armijos.
Amerikos
be darbo, bet szimtai tukstan- kas, už kurias bobos viena kitai laiva,
ki milijonai vaiku dabar bada sake kad Amerikos visos jiegos bus paszvestos
.
v . slapta
‘.. .*policicziu kitu darbininku negali plaukus rauna. Jis ana sanvaite Pa’
užėjo pas ji in sve- Rusijos Ambasadorius, An kenczia, jiems reikia kuogrei- remti Taikos Konferencija. Jis teipgi prižadė
drei A. Gromyko su visais savo cziausia suteikti pagelba. Len
dirbti, už tai, kad ‘‘John Le
Cleveland mieste taip iszdalino "-Z1USpalydovais atsistojo ir iszejo kijoje didesnis ir baisesnis ba jo kad, “visos Mažos Tautos būti Nepriklauso
wis’as ožius varinėja.”
szimta penkios deszimtys poru į Jis rinko žinias apie musu isz Konferencijos. Jos pasiaiszdas negu Italijoje. Czia randasi
tu pancziaku.
kino kad
jis su savu
savo valydovais
naujausius kariszkus laivus, 1 Kino
ku.cl jis
vaijuwaM apie 1,100,000 karo naszlaicziu mos.” Beveik visa jo kalba buvo nukreipta in
NEGANA UŽ
Butu žingeidu dasižinoti isz 'ypatingai apie kariszka laiva1 negali dalyvauti tokiame susi- ir naszlaiteliu. Raudonas Kry Rytu klausima, kur dabar Rusija, Anglija ir
“ū. S. S. Yellowstone.” Saitas I rinkime kur yra svarstomas
VYRA GAUNA kur jis tiek tu pancziaku gauna. laivas jau buvo prirengtasklausimas apie santykius Rusi- žius czia darbuojasi sykiu su Amerika negali susitaikinti: Ji primine kad
Kitose miestuose valdžia su
Suvienytu Tautu Paszelpos Ad
plaukti
in
tas
vietas
kur
Amej
os
su
Iranu.
ministracija, bet jie negali vi Pirmutinis pasaulinis karas prasidėjo Serbijoje;
NEW YORK. — Viena mo stabdė visokius loszimus, “Bin
rikos valdžia ketino isztirti tos
go
”
ir
“
Radijo
”
ir
visokias
lo

(Krasztas, kuri mes szian- sus suszelpti nes maisto visiems'
teris apdraudos insurance kom
sprogstanezios “Atom” bom dien vadiname Iranu tai yra se trūksta.
Antras Karas prasidėjo Lenkijoje, ir pabrėžė
terijas
kur
buvo
duodama
panijos agentui pastebėjo ir
bos smarkuma ir jiegas.
novės Perzija. Perzija ir Iraus
prikiszo kad jo kompanija ne sviesto ar tokiu pancziaku. ir
kad Treczias Karas gali kilti isz Mažu Tautu su
dabar
valdžia
veda
tyrinėjimus
tai
tas
pats
krasztas).
Popiežius
Praszo
PaKita Rusijos sznipa valdžia
gana jai duoda jeigu jos vyras
sikirtimo! Paskui jis prasitarė kad jis norėtu
dažinoti,
isz
kur
atsirado
tiek
suėmė paeziame Washingtone, Czia reikia gerai insiteminti
pasimirtu. Ji persiskaite ap
gelbos
Badaujantiems
kur jis labai atsakominga vieta' įr nepamirszti kad Rusija už
draudos instatymus ir tenai ra to sviesto ir tu pancziaku!
kad “visi nuo asztuoniolikos metu amžiaus gatarėjo valdžioje. Katalikas Ku- vyk0 ir pasitraukė isz to posedo kad-kompanija jai sumokės
balsuoti, “Vetuoti,” o ne kaip dabar nuo
nigas, Monsignoras Fulton' džio ne už tai kad tenai buvo
penkis tukstanezius doleriu Lenkai Kelia
Sheen pirmiausia vieszai vi-1 nuspręsta priesz Rusija ar kad ( peši in viso pasaulio žmones ir' dvideszimts-pirmu metu.
jeigu jos vyras kokioje nelai
Ne per daugiausia
Ispanijos Klausima siems pasakė apie szita sznipa įo klausimo iszsprendimas jau ppagze kad visi stotu in talka
mėje neteks abieju kojų ar abie
ju ranku, bet ji nustebo kai to
tai j iSJ
SZrgO’e1heti
eibeti Europos
badaujan- ŽUlOIliu SUSlrillko del SZltOS parodos. Apie
ir jo iszdavikiszka darba.
nepatiko, bet, vien tik už tai'
Euronos Badauianliau pasiskaitę kad jeigu jos vy NEW YORK. — KomunisDabar iszejo in virszu ir ki-Į kad "jai tas klausimas nePatlkoj ežius. Jis ypatingai kreipėsi in* 70,000 zmOUlU dalyvavo tOSC AttlUjoS Iszkilmetiszka
Lenkijos
valdžia
insake
ras numirtu ji gautu tik puse
'
J
J
! tas sznipinejimo darbas. 1942 ji nenorėjo visai nei szneketi ar Amerika, kur karo baisenybes’
tiek. Ji sake kad czia nėra jokio' savo atstovui Daktarui Oscar
.
.
..
.....
aiszkmtis.
nepaliete ir in Kanada, Argen-’SC. Anglijos laikraszcziai iszgyre Prezidento
metuose
Amerikos
valdžia
su-,
teisingumo, nes kad ir be kojų1 Lange iszkelti Ispanijos klausijj* Sake kad “tai pirmutinis sykis, kad
aresztavo trisdeszimts Vokia-j Mes visai nežinome ar Perzi-' tina, Brazilija ir Anglija ir
ar be ranku, ji vis turi vyra, ma Taikos Konferencijoje ir cziu-Amerikiecziu, kurie ren-'joss nusiskundimas
.
.
. /
nusiskundimas vra
yra teisia-J
teisia-; tarė kad visi mes nors biski ko
jeigu jis pasimirtu ji nieko ne reikalauti kad visos tautos nu gesi sukelti žmones priesz vai- g as ar ne; mes nežinome kas nors iszsižadetume kad badau- 'Amerika aiszkiai pasisakė kur ji stovi ir ka
turėtu ir tik puse pinigu gautu. sistatytu priesz Ispanijos val džia ir czia, Amerikoje investi czia kaltas? Sovietas Gromyko jautiems nors kąsnis duonos
ketina daryti.”
Apdraudos, kompanijos džia ir pareiklautu kad Gene Naciszka diktatūra. Slapta! sako kad jau Rusija su Perzija tektų.
agentas tai moteriszkei labai ralissimo Francisco Franco at Amerikos policija szitus iszda-' susitaikė; “Perzijos valdžia sa-| Popiežius ypatingai kreipiasi
gražiai p a ai s zki n o: “Po sisakytu ir pasitrauktu isz val vikus sugavo, bet valdžia arba ko kad Gromyko meluoja, kad iu savo Katalikus, ir praszo,
NEW YORK. — Kai viskas eina po Staliniute szitaip yra: Jeigu tavo džios.
nieko panaszaus nėra.”
j kad visi visuose krasztuose pateismas
visai
juos
iszteisino.
vyras netektu ranku arba kojų Czia kaip ant delno aiszku
rodytn savo tikrai krikszczio- no noru tai jis Taikos Konferencijoje derinasi,
mes tau duodame penkis tuks kad ne Lenkai to nori, bet Rusi Nors teismas juos nenubau Taikos Konferencija tik nori I niszka dvasia ir szelptu visus,'- tanezius doleriu ir tu turi pa ja. Nes Lenkai nieko bendro ne dė, bet slapta Amerikos polici-i! dažinoti, kur tiesa ir kas czia 1 nežiūrint nei tikėjimo, nei insi- bet, jeigu
- kas jam nepatinka, tai jis savotiszkai
FBI
”
vis
dirbo
savo
darba
-a
ltas?
Ir
kaip
tik
tam
mes
suturi
su
Ispanija.
Matyti
kad
ja,
silaikyti savo sena vyra; bet
viską vėl sutvarko be tos Kon- — —
' tikinimu, nei politikos!
'Rusija
patvirtins
Lenkijos
inir
nesnaudė.
Kelios
sanvaites
Uereme
ta
Taikos
Konferencijeigu jis pasimirtu, mes tau
į Tie kurie vis prikisza kad ferencij°s- Keiszkia, ta Taikos Visos tautos sake ir reikala
...
duodame penkis tukstanezius 1 neszima, Anglija su Amerika' atgal ta slapta policija surado ’a: vikingai ir tvarkingai viKonferencija, tai tik tikri szpoKataliku Popiežius nieko nedavo kad tas klausimas butu
doleriu ir tu turi pasilaikyti sa pasiprieszins. Czia niek kito ir suseke kad vienas žmogus po' sus klausimus iszspresti ir isz-;■ ro
sai ir viskas!
ir
vien
tik
savaisiais
reikasvarstomas Konferencijoje. Bet
vo sena vyra; bet jeigu jis pasi Sovietai nenori, kaip sutrukdy- vardu Edward H. Hunter, fcuf aiszkinti. Bet Rusija visai ne- j iais rūpinasi dabar gali ta jo
Perzijos klausimas iszkilo. Stalinas nenorėjo! Sovietai
mirtu, mes tau duodame $2,500 'r ti visa Konferencijos darba ir ten Boston, Mass., visa szita'nOi^ ne^ klausyti!
„ .,
.
, ,
J prakalba pasiskaityti ir pama- Stalinui nepatiko Amerikos in-' inmarsziavo in Perzija, užėmė
1 ...
ir tada tu gali sau nauja vyra Katalikiszka valdžia Ispanijo iszdavikiszka darba vede ir pi Szitas klausimas dabar turi x x. . .
.
tyti
kaip
Katalikai
ir
Kataliku
sikiszimas, tai jis insake savo miestus ir paskui eme derintis
je panaikinti.
nigais papirko ir valdžia ir būti svarstomas nepaisant kaip
pasirinkti.
vadas dabar dirba ir darbuoja atstovui Gromyko pasitraukti su Perzijos valdovais!”
O
teismą ir lajerius ir paežius, tas Gromyko straksi ir kiek Rusi ne vien tik del Kataliku, “bet isz Konferencijos pakol jis pats Taikos Konferencijos atstovai
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Skaitykite “Saule”
(Tasa Ant 4 Puslapio)
del visu žmonių. ’ ’
Pirkie U. S. Bonus
Stalinas ta klausima iszrisz.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vėtra Padare Daug Bledes
Anniston, Alabama; Plieno FaKodėl Rusijai brikai Užsidarys, Nėra Angliu
Nepatiko? Lenkai Nori Kad Franco Past
trauktu Isz Ispanijos Valdžios;
Laivu Statytojai Straikos
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“votai,” 'balsavimai ir sziltos Maszinos drabužiams skalbti TĄ TV
kiszti
DIDVYR AI
vietos! 0 mainierys bestraikuo-' pasirodys sztoruose už kokiu
‘
Rinkimai Argentinoje
damas juoda duona maitinsis, dvieju sanvaicziu
j Praeita sanvaite kalbėjau su
L. TRASKAUSKAS
.
' ka tik gryžusiais veteranais isz
Visur namu ir stubu trumpa
XT
,
K
METUV1SZ*AS GR A BOKI US
1 i Namai, stubos labiau pa- pacifiko- Asz klausiau apie
ir trulksta. Valdžia visomis
ga....
.
.
| brangs ir vis bus sunku iasl1 tuos j u draugus, kurie žuvo -ko
Rusijos atstovas in Taikos
liomis stengiasi
daug
nauju
na-'
,
°
°
d
namus ant, raudos,
Konferencija su savo palydo
voje. Tarpe tu buvo vienas ma
mu pastatyti. Bet viskas taip
vais atsivežė sau maisto isz Ru
no draugas.
sumaiszyta, suraizgyta, kad
Valdžia mums pasakoja apie ‘'‘Pasakykite man,” asz klau
sijos ir patys pasidaro valgyti,
sunku pasaky ti ar kas
isz to isz- milijonus nauju stubu, kurias
.
nes jie nepasitiki Amerikie-|°^
siau: “Ar Dovidas didvyriszbaidoja čuiiUb numirėliu
eis ar ne. Biznieriai sako kad (
ežiais. ‘ ‘ Bijosi kad kas juos ne- į
ji pastatys in vienus metus. Bet kaį inire ?”
'
do automobilius! del laidotuvių,
jeigu 'butu valia pabranginti ir ■ tai tušėczios Senekos. Nieko pa^ .<Taip\, jie atsa;kOj ir malJ
fcriksztiniu, vestuvių ir kitokiame
vžtrucytu. Jie manstina kad vi
reikalams. Telefono Numeta# 78
ta vora ir paežius namus, tai ir
naszaus nebus. Jeigu kelis tuk- pradejo pasakoti apic Dovida. |
si yra toki, kaip ir jie patys. ”
W. Centra St., Mnhanoy City
daugiau ju butu pastatyta.
stanezius pastatys tai ir viskas. Jie užbaįge ir asz vežiau1
____ .. __
I .. *
I
Sovietai, kurie prieszinosil TZ
1
kad
da
norėjo
ka
nors
pridėti,
Kriaucziai da'bar siuva mo
Vyrams virszutiniai ir apati- bet nerado žodžiu.
kai buvo tariama Taikos Kon-I
Ant Gavėnios
terims drabužius isz audeklo* ...
...
,
niai sunku gauti. Apatiniu bus I “Bet mus netaip sujaudino
ferencija laikyti Genevoje, ...
. . ,
~ . .. . ,L
.
kuris buvo skirtas vyru siu- j galima biski daugiau pirktis,
Szveicarijoje, dabar jau New
Graudus verksmai arba pasitams. Kriaucziai gali
. . . ir
. siutu
. . .bus nm- jo mirtis. Mes jo negalime už-'
° lupti
1 kiek,.bet, marszkimu
York miesto, nemyli ir sako
mirszti!”
<
|
budinimas prie apmislinirrio
jie
nori del moteriszku drabu-. ziau.
v.
Pulkauninkas
JuanPeron
Argentinos
Diktatorius
ir
žiau

d
kad geriau butu laikyto Szvei‘ ‘ Dovidas buvo ‘ ‘ toks geras ’ ’
Kanczios Vieszp. Jezuso Krisžiu, o valdžia nustatė kiek ji1
rius
valdytojas
su
jo
konkurentu
ar
prieszininku
Daktaru
czarijoj’e, kur pirma Taikos
tuso, pagal senoviszka būda,
gali imti už vyriszlkus drabu O moterys negaus gana tu žmogus. ’ ’
Jose
P.
Tamborini.
Jie
stojo
in
rinkimus
ir
rinko
balsus
Konferencija buvo laikoma.”
“Taip, asz gerai žinau, kad
10c. Stacijos arba Kalvarija V.
žius !
“Nylon” pancziaku net iki ki-' jis buvo '“geras, ’' asz atsakiau.1 Bet Argentinoje tas kandidatas iszlaimes kuris turės dau Jėzaus Kristaus 10(h Laiszkas
Tai dabar visai ne'butu dyvai,
Kongresmenai ir senatoriai tu metu, kada nauji ii didesni
jei ir szita Taikos Konferencija
“Visas musu vienetas ji my-1 giau karabinu ir kareiviu. Balsai ar “votai” mažai ka ežia arba muka musu Iszganytojaus
bijosi vieszai pasakyti kad jie fabrikai atsidarys.
Amerikos valdžia norėtu kad Daktaras Tambo Jezuso Kristus© 5^. Tretininku
dabar atsidurtu in Szveicarija!
Įėjo. Jis visada buvo malonus,' reiszia.
nori investi instatyma, kuris
rini rinkimus laimėtu, bet iszrodo kad Juan Peron turi dau Seraphiszkas officium 10^. No
pareikalautu kad visi vyrukai Iszduotojams vis sunku gauti; puikus draugas.”
giau karabinu ir kareiviu. Susukaityti balsus, Argentino
Taikos Konferencijos atsto
eiti karo musztra ir taikos lai popieros. Ne tik sunku popie- I “Taip,” pridūrė jauniausias je ima kelias sanvaites. Bet isz visko matyti kad karabinai vena Stebuklingo Medaliko
vai kas vakaras lanko geriau
Dievo Motinos Garbei 10^. Is
ku Amerikoje. Jie nori toki in- ros pirkti, bet ji labai brangi ir i veteranas. “Visi ji mylėjo. Jis' ir smurtas ežia laimėjo.
sius ir brangiausius teatrus ir
padėjo visiems geriau suprasti'
torija apie Amžina Žydą, jo ke
siatyma investi, nes jie bijosi vis brangsta.
.kliubus New York mieste.
viens kita. Viskas ji užima.11lione po svietą ir liudymas aipie
Rusijos, bet jie taipgi bijosi ir
sirinko sau tokius Komunistus (Jezu Kristu 20^. Maldų VainiAmerikiecziu kurie tokio insta- Tie kurie žino, sako kad Ru- cziavo. Jeigu kas gavo paveiksValdžios
Permaina
kaip ir jis pats ir paskelbė kad kelis knygute 75$.
Miami Beach Floridoje ir At
j
tymo nenori. O rinkimai jau ar sija da'bar galėtu pasiimti visa la savo kūdikio, kuri niekad nesztai
ežia
nauja
žmonių
valdžia.
lantic City, New Jersey, dabar ti ir visiems politikieriams 'bal Vokietija, Perzija ir Turkija ir mate, tai pirmiausia Dovidui
Bulgarijoje
Saule, Mahanoy City, Pa. J
gera bizni vato, nes daug žmo sai, “votai rupi.”
, mes jai nieko nedrystume paša- parode. Jeigu isz namu atėjo
Nei Amerika nei Anglija nenių atvažiuoja praleisti Vely
kyti. Musu generolai ta prisipa- blogu naujienų, Dovidas nuraSOFIA, BULGARIJA. — l gali szitos valdžios pripažinti. (Jjesmju Knyga Alb.1
kas.
' •
žinsta
ir
už
tai
dabar
labai
susimino
susirupinusi.
’
’
iii? Folm
**
Rusija norėjo visus iszgazNors neva-nauja valdžia buvo Už
keliu rlinnii
dienu Amerikos ii*ir’
dinti, kai jos atstovas Gromyko rupine. Bet tie patys žmones' “Jis tikrai buvo visu “drau- iszrinkta Bulgarijoje, bet pasi-’ Anglijos valdžios pasiuns RusiKanticzkos, $2.00
: Mainieriai, angliakasiai Cen iszejo isz Taikos Konferenci jos, sa'ko kad Rusija nedrysta per gas. ” “Jis nepaisė ar kareivis rodo kad ežia nieko naujo nenu-' jai laiszkus kuriuose bus aiszSAULE PUBLISHING CO.,
tralia miestelyje, Illinois dabar už tai, kad jam nepatiko kad daug mus iszgazdinti ar inpy- buvo baltas ar juodas, biednas veikta tiktai ta sena Komunis-, kiti pabrėžta kad szitokiu pasiMahanoy City, Pa.
nežino ka daryti. Kai visi mai- Perzijos klausimas buvo svars kinti, nes ir ji karo nenori. (?)
ar
turtingas,
Katalikas
ar
Žy. .
tiszka valdžia da sustiprinta, elgimu Rusija laužo savo žodi
nieriai iszejo ant straiku tai ir tomas. Bet jis nieko neiszgazdi--------- :------- r ! t!as> placziai tarp draugu žino- premįeras Kimon Georgiev pa- in kitu krasztu reikalus nesiSkaitykite “Saule”
Stalmo sveikata jau ne ko- riias ar ne, ar Italas, Lenkas ar
jie sykiu iszejo. Bet ežia kylo iio ir dabar pargryžta nieko nekia. Jis gali bet kuria diena nu- Lietuvis. Ypacz priesz koki
didelis keblumas, nes jie patys peszes.
keliauti tenai kur visi geri ran- veiksmą kareiviai buvo baisiai'
yra ir savininkai tu mainu kur
jie dirba ir priesz kurias jie da- Kai Rusijos ir Perzijos klau doni Komunistai keliauja isz to insikyti. Dovidas visus ramino. "
. bar straikuoja. Reiszkia, jie simas 'bus iszrisztas, kils kiti rojaus. Jau dabar Molotovas, Kada kareiviai ginezijosi, Do-'
straikuoja priesz save. Jie da klausimai: Turkija, Italija, Vyszinskis, Zhukov ir kiti sten- vidas juoku užbaigė asztrius Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
bar unijos praszo pavelinimo Graikija ir Afrikos uostai. Szi- giasi valdžia pasisavinti ir Sta- Žodžius. ’ ’
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
Taip, Dovidas buvo vienas
’dirbti pakol straikos bus kaip tie klausimai sutrukdins Tai lino vieta užimti. Isz ju negali- (
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
nors sutaikintos.
kos Konferencijos dalba per vi ma pasirinkti. Ir viens ir kitas isz ramiausiu vyru” pridūrė
ir treczias tas pats velnias.
kitas veteranas, “Acziu Do vi
sa vasara.
dui, musu vienetas buvo vienas No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų
Dabar rei'kes geras žirkles
kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsanusipirkti ir kirptis plaukus Automobiliu darbininkai isz- Komunistai Amerikoje ima isz draugingiausiu.”
Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; PusiaugaveAmerikiecziams1 “Jeigu tik jis nebūta mires! | puslapiu.
namie. Barbenai pabrangino siririko nauja vada, Reuther. susirūpinti.
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
1 minaJis’zlro
eno
~
savo prekes, arba kainas. Da- Jis nėra Komunistas. Visi Ko jau insipyko tie ju szposai ir Suigryže namon mes randame tninaliszka apraszymas, 202 pus. 35c to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu........... 15e
ir kitus dangiszkus kunua,
».bar kasztuos asztuonios deszim- munistai jam baisiai prieszino- priesztaraviniai priesz valdžia, kad yra la'bai daug visokiu pra- pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- žvaigždes
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
vardžiavimu. Mes Visi tuoj ta imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas da’gtas Meszla-vežis; Grapas; apie Eg\
;tys penki centai kad tau plau si. Jis laikosi sutarcziu ir yra Jau da'bar matyti kad musu
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasaka ka tras Aržiuoias ir Uosis; Budyne; Puil/
kus apkirpdins, o keturios de- prieszingas straikoms. Bet dau szytojai tai nujauezia. Mažiau patemijome. ’
No. 104
Trys istorijos, apie Ne pacziuohas. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
szimtys centu kad apskųs. Ga giau negirsime ji, pakol nepa ir mažiau matyti straipsniu ku-Į “Mums atrodo kaip propa- valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepereikes praszyti gaspadines, kad matysime kaip jis dabar ims 1 lie in padanges iszkelia Rusija ganda. ’ ’
No. 106 Penkios istorijos, apie
15e tižius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
ji mums plaukus apkirptu, o su valdyti. Jis daug prieszu turi ir ju kruvina rojų. Ir tas vi Asz paklausiau: “Jus mano Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 62 puslapiu ...............
No 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 254
siems mums in sveikata.
te, kad žmones kursto vienas Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta
apskutimu barzdos, tai gal rei ir jam bus sunku atsilaikyti.
ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
No. 111 Sziupinis (3 dalis), talkita!”
43 puslapiu......................................15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
kės ir barzdele auginti.
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
“
Mums
atrodo,
”
sako
vienas
isto
iszlins; Apie boba ka negalėjo
-------- ::-------Beveik visi Amerikiecziai
limas
Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10*
PRANESZIMAMS! kareivis, “kad ne'kurie žmones, Raganiszka
lazdele; Boba kaip ir viJeigu mainieriu straikos te- myli Prezidentą Trumana, bet'
kejimas
kunigo. 47 pus................ 15c
Bavo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
platina
neapykantos
liga,
No.
140
Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
sw tik kokias dvi sanvaites, tai visiems jo iszkada, visi ji apgai
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Jeigu kas isz musu skaityto szmeižia viena tikyba arba kita sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
da nieko tokio blogo. Mainie- lestauja ir shlko kad jam tas!
ju turi savo draugu ar giminiu
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai*
riai ig-aus pasilsėti ir viskas, darbas per didelis, iii 'kad^
' jis a(jresa Lietuvoje, galite jiems smerkia kokia tauta, arba spal puslapiu........................................ 15e eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25«
va. Kodėl Dovidas, ir kiti in ji No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ............. -.................... 20c
Fabriikai turi gana anglių del' prastus pageTbininkus renkasi
užraszyti “Saule.” Kaip jus panaszus jaunikaieziai turėjo gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
keliu sanvaicziu. Bet, jeigu ii-jin pagelba. Kongresmonai TruKalvi Paszku; Atsitikimas senam ikle us; Iszklausyta malda vargszo;
i ežia skaitoties “Saule” taip ir mirti, kad insteigus geresni pa bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; dvare;
Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus................................. 15a
Juokingi szposelei, Kaip traukt gigiau užsitęstu tai jau visiems.mano visai neklauso ir nepaiso,
(jusu draugai ir gimines mylėtu sauli ir gTyže namo nes ka kita iiukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15e No. 170 Asztuonios istorijos apia
butu beda! Kaip ilgai szitos Net ir jo partijos nariai ir drauNo. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 116 Istorija apie Sierata,
tenai Europoje pasiskaityti. Į randame?”
istraiikos užsitęs, prigulės nuo gai eina savais keliais. Dabbipuikus apraszymas. 119 pus. . . .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio ku*
“
Saule
”
tai
yra
vienatinis
“
Mes
turime
saugoti
namu
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
valdžios.
ninku unijos meile del Truma........................15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Haremo nevalninke: T-Hoszis:
Lewisas reikalau ja daug dau no atszal'o. Fabrikantai Truma-L“ Lietuviszkas laikrasžtis, kuris frontą. Kažin ar duos medalius Garžia
Viena motina; Vąikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
nesikisza
in
jokius
partijų
ginuž
saugojima
namu
fronto?
”
giau negu kitos unijos reikala nu nepasitiki, sako kad jis be
62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
ozus ar barnius, ir nepaiso nei “Mes turime but taikos pil No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslapiu .......................................... 25<
vo.
miegis.
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
kas Isz girnos ir Ant neinuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernapartijų nei sroviu, bet visiems dytojai namie. ’ ’
Jeigu Lewisas gaus ka jis no
puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu............... , ...15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
“Demobilizuoti turi greitai No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
ri, tai anglis pabrangs apie Darbininku Unijos Politikie Lietuviams kaip tarnavo taip ir
mobilizuotis. Nemanome su Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas;’ Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
pus-doleri ant tono. Tai reisz- riai jau dabar darbuojasi del tarnauja. “Saule” skelbią ži
Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
ginklais ar lėktuvais — bet su (grabelis;
ateinaneziu
rinkiniu
ir
renkasi
nias
isz
Amerikos
lietuviu
gy
•
sapnas ir pasaka apie ci- dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
Lia, kad beveik viskas tiek pa ■
ilis;
110 ♦ Vargo
VC
sveiku protu, kovoti priesza gonus.
45 puslapiu ...... .15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
brangs. Szitokiais reikalavi savo kandidatus in kongresą ir venimo, kasdienines visos Ame
!
No.
126
Penkios
istorijos
apie
Nihilistu; Stebuklą? kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
musu apylinkėse. Mes priža
senata./.
Czia
daugiausia
dar

rikos
žinuteles,
paaiszkina
ka
! Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu............... . 15e atsitikimu; Nusiminimas seno jaunimais Lewisas gali visa valdžios
dam bandyti isznaikinti visa mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 254
buojasi
Komunistai,
kurie
inkiti
laikraszcziai
sako
ar
raszo
tvarka suardyti. Jis kaip tik to
lindo in atsakomingas ir sziltas ir paskui teiraujasi dasižinoti neapykantos propaganda ir ki-■ užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta No. 172 Dvi istorijos apie Dust#
ir nori!
I kuris buvo protingesnis už savo poną sis; A’.t keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
kas net paezioje Lietuvoje da- tus raginti taip pat daryti.” '61 puslapiu ............................... 15e 61’’ puslapiu ................................. 15c puslapiu ............
vietas.
15*
Kompanijos nenori straiku!
rosi; nors ežia sunku ka tikra “Yra musu szventa pareiga ”jį No. 127 Trvs istorijos apie Buk No. 151 Penkios istorijos apie Vai No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
Jos nelauks kitu kompanijų, Ūkininkai (farmeria’i) bal-' dažinoti nes Sovietai visus ži- jauniausias tarė.
ite nustyniu: Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam is*^
(Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15*
bet daug pavieniui, viena po ki suos už ta kandidata kuris bus niu kelius užkirto.
j “Taip, darykime ta, atminkaralium. 61 puslapiu ........ 15c
No. 175 Pasiakaitimo knygelei
tos susitaikins ir pradės dirbti. priesz Demokratus, priesz Pre
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- K vežios Žemaites, vaizdelis; Gudra#
cziai Dovido, ” seniausias pasa
Tai geriausia dovana isz kė.
mas; Drūtas Petras; Nuogalia. 62 Picmenlis; Isz ko susidarė Anglį*
Iszrodo kad valdžia nusileis zidentą ir priesz Unijas.
puslapiu
............................................ 15c (su paveikslais) ; Kaimiecziu AimanaAmerikos
in
Europa,
taipgi
ir
Lewisui ir mainieriams ir pas
“Bravo” asz pridėjau. “Pa
No. 153 7’rys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kui visiems mums kaili iszpils John Lewisas, mainieriu bo in Kanada musu draugams Lie laiminti taikos pildytojai!”
ti;, Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
puslapiu . ....................................... 15c rtai; Kekta Juoku ir Paveikslo.
tuviams yra “Saule.”
su brangesniu pragyvenimu!
— I. F. A. D. I. ISTORIJE apie Gregoriua No. 158 Keturios istorijos apie Ka
sas, greieziausia rems RepubliPreke ............................................ .156
------------------Isz Numirusia
pitonas Stormfield danguje; Paba
konus ir diribs priesž Trumana.
Neužmirszkite Guodotini Skai
Kitos darbininku unijos jau
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gele; Kas-gi isstyre; Prigautas vagis
tytojai,
atsilygint su prenumerata ua
SO titwlapim
1 A*"
SKAITYKIT
dabar prakeikia Lewisa. Pats Refrigeratoriu galėsime
laikraszti “Saule” kurie apie tai už me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas:
Jeigu užraszysite savo drau
miršto ir prasze idant nesulaikyti
Prezidentas Trumanas bus in- pirktis už keliu sanvaicziu. Ir
::
::
giu ar drauge “Saule” tai tu
laikraszcxio.
PASKUBINKITE ! 1 !
“SAULE”
Saule Publishing Co.,
veltas in szitas straikas ir visas visokiu baldu, rakandu del na
rės didžiausia linksmybia per
klausimas taps politiszkas. Vi- mu bus daug daugiau.
Mahanoy City, Penna.
Skaitykite “Saule” SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT visus metus!
PLATINKIT!
čicnis rūpės ne mainieriai bet
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joną yra nekalta ir graži merMarijona pakajingai sėdėjo
, ėjo tiesiok ant namo, Marijona
Sztai Jau Ir Pavasario
gaite ir Ims tau isztikima pa darže ir rodės labai užsimansti,seke paskui juos su nekuria 'baiti.”
jus, nedyvai, kad persigando,
| me, nes buvo persitikrinus, kad
“O taip! Marijona graži. kada Ignotas su daktaru neti- H®W
' motina isz jos akiu prisiriszi
Kaip pavasario rytas.” Atkir
ma prie Ignoto lengvai gales
*>4-)»-J(->*4J(-*****************4-***^X-*X-*-***44***5t->X-»***** to karsztai Ignotas: “Kas ma
iszsikaityti. “Brangi motin!”
£««BČ3Š5aBC^^
ne labiausiai prie jos traukia,
Tarė Ignotas ir prisiartino su
(Tasa)
ta augalu,” atsake gydytoja tai jos prakilni szirdis. Taip
; Marijona prie lovos nusistebe“Delio ir asz atsikėliau prieszi protingai visiką kalba, taip
' jusios naszles: “Praszome pa1 o
1D.
saules užtekejima, paskui tav i augsztesne už visa gauja pri! laiminimo! ” — “Bravo! ’’ surimeneJau praslinko keturi
ir turėjau ta laime iszgirsti pas-j meilinaneziu lėliu, taip pilna
! ko nudžiugęs daktaras. “Tamsšiai, kaip Edvardas, visiszkai kui tave ir turėjau ta laime isz- : gerumo. Macziau ja Lucern’os
i La Sternburg’iene, czia neręik
pasveikus, sugryžo pas motina, girsti tavo su savim pasika.il
pasikalbę-’ Lažnyežioje meldžiancziasi szir! ilgai galvoti, tik palaimint ino piktadariai užtarnauta atsi-1jį
j ima.. ’ ’
dingai ir su nepriverstu dievo
! ėimyĮėjusius. ’ ’ Su džiaugsmo
ome užmokesti. Ignotas beveik Ignotas nusijuokė grasinda- baimingumu. C) daktare! Turė
i• aszaromis isztiese motina savo
kasdien lanke regimai sveiks- masis pirsztu, kada tuom tarpu ti tokia esybe butu tai didele
; drebanezias rankas ant galva
tanezia naszle Sternburg’iene visas veidas užkaito.
laime!”
1 savo vaiku. Negalėjo nieko kalir ko taukiaus lankėsi, to jau 11 Tamsta Ignotai! ’ ’ Kalbėjo j “Taip viską ta pripažinstu,
Į beti, nes džiaugsmas atėmė jai
TARADAIKA
|
ramiau buvo tarp tu geru žmo gydytojas su atvirumu: “Ka'okad visada manes, kaipo se; žada. Ignotas atsisveikino su
nelių. Ignotas ir Edvardas vis dabar žinau, jau pirmiaus pri- nesnio iir labiau patyrusio,
motina ir savo sužieduotine,
labiaus viens prie kito prisiri- jaueziau: Myli Marijona. Dai-į klausdavaisi rodos, prisipažinsi kad atsakaneziai prisirengti
Ana diena,
szo, ir retai buvo matyti viena ]us tas meiles medis stipriai isz- 'tu, kad iszsiringima ta labai pa' prie busianezio vestuvių (vinNuvykau in Maspeta,
be kito. Nuo keliu dienu Igno- plėtė savo szaknis gilumoje i giriu, vienok tylėjimas tas tavo
ieziaus). Edvardas iszejo su
Ant kokios ten ulyezios,
tas buvo visiszkai pats savyje, szirdies ir besiartindamas prie visai man nepatinka; turi tas
! juom, o daktaras gėrėdamasis
Nuo pats ryto,
pasiskandinęs,
o netx mažai kal
.
u
n_„i  lydėjimo padare tavo duszioje' pasibaigt ir tai da sziandien.
! užimanezia scena liko prie laiIszgirdau reikimus,
bėjo su savo jaunu draugu. Vie kova, kad da žydint dasiek, tai' Eik, svajotojau, pas tavo isz! minguju.
Ir staugimus.
na tik ji mintis užėmė, ir jo kame yra tikra jo laime; to rinktaja,” su tokiais juokavi
j iSekanczia diena suvažiavo
Saliunoje kaip prigrūsta,
skęsdamas, atszalusiubuvo ant kiam vienok padėjime ilginus mais nuvedė daktaras dvejo
priesz menka grintaite (kelios
Nematyt vieta kur,
visko ji apsupanezio. Norėjo būti negali. Per tokia abejone janti Ignotą, paemes ji už ran
Ten atsisėst,
Kai da sniegas dengia daug žemes Amerikoje, ežia puikios karietos kurias tuoj
dažinoti tikraines (tikros teisy visai susinaikysi. Atidongk tik kos, nuo uolotu kalnu.
Ir pasilsėt.
Washington, D. C., jau medžiai sprogsta ir viskas žaliuoja. apstojo minios žingeidžių nu
bes) savo svajonių. Ta tikrame ra savo prisiriszima merginai ‘ ‘Dailus sziandien rytas, ’ ’ sa Nekurie apgalia bara gere,
Vyszniu žiedai ypatingai gražiai visa žeme nukloja ir apy džiugusiu sodiecziu. Ignotas užlengvai galėjo ji nuvesti prie ir susijunglk paskui su ja mote ke naszle sunui, kuris jai pri Kiti lauke užkaborije veme.
prasze taip-gi ir Verner’i ir pa
linke
pagražina.
Visas
Washington©
miestas
pagražeja
pa

siekio jo geidavimu, bet taipgi rystes rysziu. Marijona nesi- ėjus prie lovos “laba ryta” pa Antgilukio isz ten iszbrukau,
vasaryje. Žmones isz arti ir toli atvažiuoja pamatyti tuos sodino, nežiūrint ant pasipriegalėjo davesti prie tusztumos, prieszins, tame esu persitikri sakė. “Taip labai dailus,” at
szinimo, in karieta drauge su
Szviežio oro atsikvėpiau,
sprogstanezius žiedus.
kuri visa jo smagumą galėjo už nęs, nes ir ji nuo seniai myli ta sake Edvardas, žiūrėdamas per
kitais svecziais, del padidinimo,
Girtuoklius palikau,
nuodyti.
ve, nors tai slepia. ’ ’
Įauga in maža darželi, kur Ma
veselinio pulko, nes del jo doru
Gal ir sziandien
ketai
jai
“
laba
ryta
”
pasakė.
szirdis
pradėjo
smarkiai
plakti,
Saule užtekėjo, o aplinkui “Kad teisybe kalbėtum, dak rijona sėdėjo, gėrėdamasi gammo guodojo ji labai. Verneris
neiszsipagiriojo,
“
Kaip
sveikatėlė
tamstos
o
didis
skausmas
apėmė
jos
du

praszvito snieginiai kalnu vir- tare buežiau laimingiausias ant tos grožybėmis. O kad buvo tai
jau nebuvo kalėjimo dažiuretoIr užkaborije riaugezioje.
mamos?” Paklauso gydytojas szia. Ant galo iszsidryso pa jn, nes Ignotas, užpraszydamas
j szventa diena, turėjo ant saves
szukalniai, pasidabruoti aisz- žemes.
*
*
*
Marijonos, kuri užkaito lyg klausti, katra butu tai iszrink- ant szliubo, inbruko jam suvy
kia szviesa. ‘10 kaip saldu yra “Kad ir visados: Kad!” Kai-'baltus drabužius o radasta da
vysznia. Dekavoju, kassyk vis taja.
prisotinti krutinę puikia gamta le jo juokaudamas gydytojam' bino jos tamsius plaukus. “Nuo
Meansville, Pa..,
niota popiera, kurioje iszsiĮai
geriau.
”
—
•
“
Tai
mane
la“
Yra
tai
panele
grynu
pasuszuko Ignotas nu - (‘ ‘ Pasiteirauk pas mergina, o vi-! nekurio laiko, ’ ’ tarė Edvardas,
Alpu,
Ten žmonių yra skaitlis
reiszike, kad daro Verner’i lig
bai
ramina,
neužilgo
da
jai
bus
proeziu, prakilnios duszios ku- smertiniu runditoju savo turtu.
džiugas tekanezia saule, me- sos abejones isznyks. ’ ’
sėsdamas prie lovos motinos:
nemažas,
-■
•
’ x ‘ 't
geriaus,
atsake
szypsodamarį kiekviename jos pasijudini Su
džiodamas kalnuose. Stovėjo'' — “~
'
Taip, mielas daktare pa-“Marijona labai persimainė; Ba ta negali žmogumi vadyt,
neiszpasakytu džiaugsmu
ir inejo in nameli, j mo visoje stovy lojo perdėm ap- perskaitė nusistebejes dažiuredabar prie vandenkriezio, ku kol esu toli nuo jos, galiu pro- j taipjgi Ignotas kaskart ma Katras nenori nieko skaityt. sis gydytojas
' •
•
•1 • 1
T
1
Marijona
ir
Ignotas
pasiliko
du
sireiszkia ir priduoda jai aniuo- t ojas po kelis-sy!k meilu rasotą
ris apsiputojas žemyn krito. tiniai kalbėti, bet vienas -josižiaus atviresnis su manim; no- Nei knygų, nei laikraszcziu,
vienu.
Marijona
niekad
taip
liszika pavyzdi. Tamsus plaukai ir kuo szirdingiausiai apkabino
Paslaptinis skurdumas apak- dirstelejimas ardo viską, kaip!recziau eiti isz laižybu, kad juoŽodžiu pasakius: Nieko!
gražia, taip patraukianezia ne dailiomis kasomis nusileidžia savo nauja poną.
menejusios gamtos stipriai už i vaikiszkus žaidymus. Asz man- du viens kitam prijauezia... Bet
Gal ir skaitytu,
' jį
buvo,
nes
saldus
miegas
tik-ka
ant balto kaklo, o žiūra jos me Naujasis runditojas suteikė
ėmė jo protą ir rodos traukte stiju, asz jaucziu tai, kad man kas isz to iszeitu, jis turtingas,
Kad kiti laikraszti turi,
praslinkusios
nakties
rodos
at

ta in duszia augsztesnes meiles sužieduotinei kvietka, o kad
trauke prie saves. ‘ ‘ O kad ir Mari joną prijauezia, be t ne- o ji pavargus.”
Tai nuo skaitanezio trauke,
gaivino
gražia
ir
miela
mergi

kibirkszti. Nėra gražesnes ran kiti svecziai kalbėjo jai savo
Marijonos szirdis butu uola del drystu nei patsai sau tai pripa “Dekavoju tau, kad apie tai
Nieko nežiūri.
na.
Ignotas
atsisėdo
prie
Mari

keles per jos rankytes,” kalbė linkėjimus, kunigas pasakė,
mano jausmu?” Tarė atsidu žinti. Per dienas vaikszczioju pasirūpinai,” sake motina: Taigi, pragėrė centus visus,
jonos ir taip in ja prakalbėjo: jo toliaus Ignotas paemes Mari kad jau laikas važiuoti in bažsęs: “kad jos szirdis kam ki lyg miegodams, nakti negaliu i “Atsargumas tas yra neatmes
O kaip nelaime patinka
tam prigulėtu? Bet ne, jos užmigti. ’ ’
lenda pas kitus, “Ateinu sziandien pas tamsta jonai už rankos; “nei dailesniu nyczia. Buvo tai tas pats asztinas. Ignotas yra kilingas jau
su dideliu reikalu, atėjau, kad pirsztu, ir prisipažinstu, kad
szviesios akys neapgaudinejo, “Tikra ir nuoszirdi meile rei- nikaitis, kaip sziandien akis,
Tokie laikraszczio niekad
tuonesdeszimts, senelis, kuris
greieziaus nakti diena galima ' kalauja atviro prisipažinimo]palik mane su juom viena; nes
neturės, pasakyti savo draugui tai, ka man stokuoja žodžiu, kad gale- priesz keturis menesius drauge
jau seniai jaucziu ant szirdierb cziau ganėtinai iszreikszti jos su Edvardu ėjo in vieta
pavadinti. Prispirtinai veržėsi dėlto, tamsta Ignotai, eime Į kad jis turėtu prie jos blogus
eina czion apie mano laime! ” ; dailu stovyla. “Sziandien,” mo, tikras Kristaus tarnas.
Yra keletas geru,
tas vandenkritis pei’ tūkstanti drauge su manim pas Marijona, j si
siekius, tam netikiu” Edvar“Sakyk tamsta ir buk persi-. kalbėjo jautriausi spausdamas Ponia Sternburg’iene, kuri
Kaip priguli žmonių,
kliueziu,” kalbėjo paskendęs numesk sloga nuo krutinės, o in J das atidengė tylėdamas maldatikrines, kad tamstos laime la-' j0S ranka: Sziandien balta da buvo silpna, insodino in ve
Ne nori tokiu tamsunu
visiszkai tam regejime: “Czia kelias dienas, eieziau isz laižy-1 knyge ir skaitė motinai, kaip
mokyt, bai man rupi, buvai tamsta taip' suknele dengia jos dailu lieme- žimą, kada tuom tarpu muzika,
lekia drąsiai, tai vėl niurna pri- bu, bus atmaina ant gero. Mari- paprastai, rytmetines maldas.
| nį, 0 kvepianti radasta dailina pasamdyta Ignoto, linksmai
Ir ka pamokinanezio sakyt. mielaszirdingas. ’ ’
slopusiai, sprausdamasis per .
‘ ‘ P alau k, tamsta Marijona, 'jos tamsius plaukus. ’ ’ Mari jo- grieže. O kaip smagu buvo paIr sako, isz gyvuliu viską
plyszius, lyg jieszkodamas gy
padarysi, apic tai!” pertrauke jai Igno- na pažiurėjo nedrąsiai in ji, ro sveikstaneziai naszlei po taip
vasties. Vienok iszsiliuosaves
Kareiviai Protestuoja
tas ; ‘ ‘ Tamsta! ’ ’ Tarė toliaus.' uosi ji suprato ir tojaus nuleido ilgos ligos atsikvėpti tyrui d.
O tamsaus girtuoklio
susirenka in uolota vaga ir vir
nepamokysi. Savo keliones visokias kaleinas akis, o silpnas rausvumas atsi- Viskas jai iszrode apsirėdžiusiu
damas krinta su puikumu, lyg
perejus, vienok dabar naujas, rado ant jos veidu. “Taip, taip- szventadieniniais rūbais, ir jos
palaidūnas su griausmingu
sulyg sziol suvis nežinomas tu esi taja gražia mergina, ku- akys sotinosi regėjimu gamtos
linksmybes szauksmu lyg be-1
Kur ten Marelande mieste jausmas pripildė mano duszia. rioš paveikslas giliai mano du-|
dugne, kur nyksta prieglobstije
grožybių. Pulkas vis tolin slin
negerai, Neturiu noro prie jokiu žaidy- szioje iszsispaudes. Atleisk,
kitu vandenų. Lyginai, kaip su
ko, o nors naszle turėjo gyventi
Daug nukenezia nuo bobų mu (zobovu), prie tuszeziu man, atleisk ta lūkesti, kuri matuom vandenkrieziu, dedas ne'
dvare prie savo dėkingu vaiku,
vyrai,
fcgft
’
.
bnksmybiu,
vien
tik
namine
ne
taip
neiszpasakytai
laimin

su vienu žmogum. Su nesulai-!
vienok su skaudulinga atmmAnt.savo nori pastatyti,
ta hne mane užima ir prie jos to- gu daro.” Paskui iszpažino jai, czia atsigryžo in savo nameli,
komu greitumu sviedžiąs! ne
Pradėjo pas vaitus tašyti, į vienio dusauju. Nei alpines kaip jos paveikslas miegant ir kuri Ignotas jau buvo padovavienas su krutinę pilna ikarsztu
. .
• ■ • ■ • • » 'f " ' i
j trinkeles balsas, nei banguo- budint ji neapleidžia ir kaip no jas kokiai
Vyrai ne ka turi daryti,
geismu in sukuti švietimo gy
pavargusiai szeiTuri maszna pakratyti,
| janezio ežero oszimas, nei rege-' augsztai laiko jos dorybes, lu yriai.
venimo, kol ant galo silpna ko-1
Bausmes po kelis dolerius ijimas tekanezios saules, nfei “Atiduok man tavo szirdi!”
ja peržengia ry.bas (rubežius)
Ignotas vede savo sužiedotiužmokėti, ' vaikymasis paskiu laukinius Suszuko ant galo, laukdamas
grabinio tamsumo, kur siera
ne, baltai apsirėdžiusią su kveIr da tylėti.
žvėris nenžstelbia tos minties, su baime atsakymo.
žeme nuslopina visus jo geis
pianezia radasta plaukuose,
Tegul vyras ir turi užmokėti, ■ kuri visus mano geidaVimus
mus. Kaip tankiai džiaugiausi
i amsta Ignotai, kad dabar jaįp į<aįp ja diena pirmiaus raNes boba turėtu už tai ir
' slepia
Net Edvardas ' ^as dabar inejo in , f|0 darželije— prie altoriaus,
apielinges grožybėms, kurios
, , savo ., prieglobstije.
....
pa stenėti. saidas ...
neiszža-';uaiza,
czion per instabiausia. susijun
mu/idios balsai
'balsai
įam iszioae,
m/rodo Kaa
kad sc
se- ; Runig
r- • as sujungė
•
± ry,
nes jam
szventu
, neiszza,
I — arža nes
■ D kad vyras isz. pradžių vale dma užmigusios dvasios ir lie
gimą vandenų su uolomis aki
ne- i liU dop ilio-a.į nesu°Tvžta o« na-i
• dora
i
i kuri
i • jau
• pu:*
. .
.
p* SZiu
porele,
duoda,
■ i s zs z a ūki a joje < a imu s.js eo n^ates Ignotą, sėdinti szaliaMamis pasirodo. Kaip tankiai man
surįszta meiles ugnia,
Tai
paskui
vyrui
nepasiduoda
harmoniniuose balsuose.
smagu buvo, kada vydamasis
1 ;ri1K>s> . suszuko pap\ be jas. prįžadejo mylėtis ir neapleisti
Jeigu boba spanga,
j czįuožia diena po dienai, P1 l , Kaip tai ? Tamsta diysti ne- vįens ^įt0 įįį smert. Tarp links
paskui žveri užsluogdavau gry
Tai jau vyrui gana.
ipratimai nemažina skausmo,!
nom uolom ant baugiu virszuma \iiioit mei- mu SZiU]<avįmu įr trikstanežiu
i
Jeigu butu narsus vyras,
riet atpencz kiekviena ryta jau-! nimais!”
kalniu, kurie neatsargiam tan
i linkėjimu pasibaigė iszkilmybe
Tai kailis atsakytu,
' ežiu ji augant. Jaucziu dideli’ ‘‘Taip yra,
kiai smereziu grasina. Bet da-i
atsake Ignotas &zliUbo apeigai atgijusiame
Bausmes pas vaita nemokėtu, prisiriszima prie vienos mergi
bar man viskas kitaip pasirodo.
su orumu: “Drystu ir tai da la- džiaugsmu dvare.
Rankoves
pasiraitokite
nos.
Neramumą, tik nuliūdima jau
Vyrukai, kurie buvo paleisti isz vaisko dabar nori Chicabiaus, 'kad sziose dienose noriu Kunigas po pietų, pakilęs
Virvagalį
paimkite,
Į
“
Ir
prijauezia
ji
tamstai?
”
cziu matydamas tuos plotus. ’ ’
gos mieste eiti in bizni kaipo vežikai, taxi-cab draiveriai ir
ja paimti už moterį. Isztaisyk nuo stalo, dailiai in jauna pora
Ir
in
kaili
duokite.
I’žklause Marijona, pertrauk- ,. avodkakta, ’ ’ kalbėjo jautriai,
11 Ir kas yra priežasezia tos
sanvininkai, atvažiavo stacziai in Washingtona reikalauti
■ ] ralbilo, paigdamas tais žo
. dama ir nedrysdama pakelt ant .spausdamas jam ranka: “Eiksz
atmainos ? ’ ’ Paklausė' iszsiga* i- į kad Amerikos valdžia juos užstotu ir- užtartu. Chicagos
džiais: Dievas nekaltųjų neapjo savo dailiu akiu.
dusio szypsodamasis' gydyto miesto valdžia ir biznieriai nepavelina buvusiems karei
.m mumis pas motina, nuo szios Įeįdžia; atsiduokite visada aiit
jas.
viams eiti in vežiku, taxi-cab bizni. Kareiviai dabar atva
SKAITYKIT
“To tai asz nežinau, o tas ne menos peikeiaik savo atszalima ]jįevo valios, eikite keliais teį“A, ir tu ežia! Labai man in
žiavo stacziai in Washingtona ir reikalauja kad Trumanas
žinojimas labai mane kankina. ant broliszkas prietelystes. ” — sybes, doros, o patyrsite tu žo
laika; bet kokiu budu mes ežio ir visas Senatas jiems padėtu Bet vargiai kas isz to iszeis.
“SAULE”
Dėlto kreipiuos prie tamstos, “Ignotai! Suszuko Edvardas ir džiu tikruma.
i
je ai susiėjome?”
Biznieriai ir didžponiai dabar nieko nepaiso apie kareivius
isztirk szirdi merginos ir jos apsikabino susigėdęs jauna
įW
PLATINKIT!
“Norėjau pasijieszkoti kele- ir ju norus ar reikalus.
prie manes jausma.” Marijonos dranga. Laikydamasi už ranku
— GALAS

2)fet,asJVe^a/fuZtf Neapleidžia"
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L’S A U L E ' - MAHANOY city, pa.'
apiegomis Szv. Trejybos baižnyczioje ir palaidotas Szv. Kry
žiaus kapinėse, Arlington, N. J.
Pone P. Stone ir sūnūs Povylas;
' ' — Seredoj pripuola Szven- taipgi Edvardas ir Pranciszkus Bugarevicziai isz Coaklales'
to Apolonio.
1
—j Apie 800 darbininkai su dalyvavo laidotuvese.
grąžo prie darbo Panedeli ryta,
Knickerbocker kasyklose. Pe
Taikos Konferencija
reitai sanvaite kylo straikas isz
priežasties kad 52 darbininkai
Be Jeigos
likos atstatyti, nes nebe yra
jiems darbo.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
'
Ketverge Szv. Leono
IHdysio.
ir dalyviai galėjo sau pirsztus
t Lalliana Matasavicziute, cziulpti. Kai Stalinas apsidir
25 metu amžiaus, nuo 631 W. bo su Perzais, tai Gromyko suSouth Uly., numirė Pėtnyczioj, gryžo in Konferencija ir pra10 valanda ryte Pottsvilles li nesze visiems kad Perzijos
gonbute je. Velione sirgo nuo klausimas baigtas.
Spalio menesio. Gimė MahanoTAIKOS SUTARTIS SU
juje, duktė ponios Elzbietos
PERZIJA YRA
Mataseviczienes, josios tėvas
SZITOKIA:
Jurgis Mataseviczius mirė dau
1— Sovietai pasitrauks isz
gelis metu1 adgal. Prigulėjo prie
Szvento Juozapo parapijos. Ve Perzijos in szeszias sanvaites
lione paliko dideliam nuliūdi nuo dienos kada jie in ten inejo
me savo motina ir pa-tevi Joną Kovo (March) 24 diena.
Matasaviczia, taipgi paliko se 2— Perzijos valdžia sutinka
serys ir brolius: 'Margarieta, duoti savo kraszto aliejaus Ru
pati Beno Balonio ir Joną mies sijai ir pripažinti Rusijos rei
te; Ona namie; Mare, pati Jo kalavimus ir teises Perzijos
seph Polli, mieste; Jurgi, Phila- kraszte in žiemius.
idelphia; Petrie, pati Povylo
Ąleksyno, mieste ir Agnieszka, 3— Klausimas apie Azergaipati Robert Baker, Shenan- jan miestą ir tvirtoves pasiliks
vien tik vidaus klausimas ir ne
idoah. Laidotuves invyks Utarninke, Balandžio 9-ta d., su Szv. bus iszkeltas Talkas Konferen
cijoje. Czia visos derybos bus
Misziomis Szvento Juozapo
‘‘vien tik tarp Perzijos ir Rusi
Jbažnyczioje 9 valanda ryte ir
jos ir niekam kitam nevalia in]bus palaidota parapijos kapinė
sikiszti! ’ ’
se. Graborius Liudvikas Traskaukkas laidos.
Jeigu szitaip galima dabar
— Pėtnyczioj Septyni So daryti, tai kuriems velniams
mes tiek pinigo ir prakaito pa
puliai.
■ — Nedėliojo “Verbų Neda dėjome sutverdami ta Taikos
Konferencija?! Dabar jau tik
lia.”
.
1
rai matyti kad ta Taikos Kon
Shenandoah, Pa. — Adomas ferencija yra sutverta tik mums
Adomaitis turėjo operacija Lo akis apmuilinti ir Stalinui pa
taikauti ir tarnauti. Ji yra becust Mt. ligonibuteje.
jiege ir nieko negali nuveikti.
Shamokin, Pa. — Jonas Isz jos negalime nieko gero ti
“Paskutine
Stankūnas, jaunas vaikutis, li kėtis ar laukti.
kos pataikintas per automobila. musu Taikos viltis pražuvo!!!

Žinios Vietines

"■

[Vaikutis pažeistas in galva ir
randasi Shamoikin ligonbute.

■

I

Turkai Ir Perzai Sudaro
Taikos Sutarti

Mirties Tyla Hollandijoje

{giszkumo nenori.
KUR TA TAIKA
_ , „J Ir sztai,“ kodėl ji nenori su
IR TA PERGALE? mumis draugauti:”
Amerikiecziai nenori
karo,
■X
WASHINGTON, D. C. —
jieszko taikos, ir už tai nori vi
Yra didelis pavojus kad visa somis galiomis Rusijos gyven
Prancūzijos valdžia papuls in tojams padėti. Jie nori sugy
Komunistu rankas. Dauguma venti ir gražiai susidraugauti
jaunesniu Francuzu apleidžia su Rusijos gyventojais ir jiems
savo kraszta ir važiuoja in Af- j u varginga gyvenimą pagerin
' rika. Jeigu taip ilgiau bus tai ti.
; Prancūzija liksis tik karszejan-! Dabar jau ima paaiszketi ka
1 ežiu ir pražilusiu seneliu prie-'
Sovietai tenai daro: jie nenori
j glauda,
.' savo žmonių gyvenimą paleng

, Rusija tikisi kad per sziuos’ vinti, jie bijosi žmonių kurie
5 metus ji taps galingiausia tau gerai ir linksmai gyvena, jie bi
ta visoje Azijoje. Dabar ir Rusi-' josi taikos ir ramybes! Nes, ta
joje randasi skirtingu nuomo- da jie negalėtu savo žmones
niu. Stalinas nori padaryti Ru- siundyti ant kitu žmonių, jie
sija ir savo partija galinga na-1 mus kaltinti ir visus kitus pramie, Rusijoje, Molotovas nori keikti, nes tada nebutu jokios
Rusija padaryti galinga visame priežasties visu žmones supju
pasaulyje. Kol Stalinas visas dyti del pasaulines revoliucijos.
bosas bus tol nebus pavojaus
Amerika ir Amerikos žmones
karo, bet jeigu Molotovui pasi
isztiesia draugiszka ranka, siuseks tai galime tikėtis kad ne
lina ir duoda paszelpos ir paPirma negu Hollandijos gyventojai gales pradėti savo miestus atstatyti, jie turės pir užilgo vėl visas svietas krau gelbos, nori būti draugai ir
miau pamirszti visus tuos žiaurumus kuriuos jie iszkentejo per kara. Dabar mirties tyla juose paskęs.
gražiai sykiu sugyventi su Ru
czia vieszpatauja. Hollandijos gyventojai per keturis metus buvo Vokiecziu nelaisvėje.
Generolas Tito Yugoslavijo- sijos žmonėmis. Bet Sovietai to
Jie dabar nori visai užmirszti ir isz naujo savo gyvenimą pradėti. Ju miestai buvo su je turi galinga ir baisiai didele nenori, to baisiai bijosi; už tai
griauti ir sunaikinti nuo bomberiu. Czia ir Amerikos, Anglijos ir Vokietijos bomberiai pri armija prie Trieste miesto ru- musu neinsileidžia, už tai savo
sidėjo prie to baisaus sunaikinimo. Augszcziau yra Karaliene Wilhelmina. Ji atsilankė in bežiu. Jeigu jis negaus ko jis žmonių neiszleidžia. Jie savo
visus didesnius miestus pamatyti savo kraszto likimą.
nori, tai galima tikėtis kad žmones mokina mums kumsztipirm negu pavasaris praeis jis mis grūmoti ir ant musu pagieviena poniute pernai už armija ir Rusijos Komunistus, kara tenai pradės. Szitas karas,1 ža lieti, o jie patys mums szpySzpiegams Ir Sznipams kad
gera patarnavima tautiszkiems Tie kurie žiną sako kad trylika kaip limpanti liga, gali visa ga rodo!
reikalams gavę $10,500. Koks žmonių valdo ne vien tik Rusi-'svietą užkriesti.
------------------------Rojus
tas patarnavimas buvo tenai jos Komunistus ir visus žmones Vokietijoje irgi gresia jeigu fs^oiija apie ‘ AMŽINA ŽYnesako, bet poniutes vardas, ir bet net ir paežiam Stalinui ir.- j ne tikro karo tai nors sukilimo' PĄ'-’
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
kelione po svietą h
pavarde buvo aiszkiai paraszy- sako. Paskui, 5,000,000 Komu-!
liudymas
apie
Jezu Kristų.
j pavojus. Vokiecziai badauja ir
ta Elžbieta Dilling.
nistu nori labiau valdyti ir pri-|
sudno teisėjus.
20 Centai.
i maisto reikalauja. Daug VokieKelios dienos atgal, buvo inCzia tik pradžia ilgos litani spausti 190,000,000 Ruskius.
! ežiu dabar serga. Tos ligos gali _ Saule. Mahanov Citv. Pa.
neszta kad Amerikos teismas jos iszdaviku ir sznipu. Butu Žmogus isz pat prigimties'I ir mus pasiekti. Slapta, požeSANDELIS KNYGŲ
visai szita dalyka iszbrauktu galima visa laikraszti pripildy ti savo valdžia, “jie nori dau-5i mine Vokiecziu partija jau daIR ŽOLIŲ
isz savo knygų ir viską pa- ti vien tik vardais tokio plauko giau maisto, daugiau laisves I bar tveriasi. Amerikiecziai ne- Aukso Altoriukas, celuloidos virszais
mirsztu. Bet Slaptoji policija piliecziu. Bet ir szitiek gana daugiau lygybes, daugiau mo- 1 moka kaip valdyti ir tvarkyti. $1.75. Vainikėlis, maža maldų kny
pasiprieszino ir sake kad ji da matyti kad czia Amerikoje vi-i kesties: žodžiu, daugiau visko , Jie daug tikru Naziu dabar pri gele, misziu maldos su paveikslais,
paprastu apdaru 65c. Istorija Seno ir
bar daug daugiau žino. Taip siems sznipams ir iszdavikams i O valdžia nori kad visi vis dau-' ima in augsztas vietas. Toks pa- Naujo Testamento 25c; Kabalas su
giau dirbtu, daugiau aukotu,' sielgimas piktina Vokiec2iu5 ^'»™»™ N<.sia !0e; Dangus. Saule,
viskas ir pasibaigė pakol ana tikras rojus.
daugiau savo valdžiai pasi-'...............
.
.
, žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant
diena vienas Amerikos Slaptos
kurie dirbo, vargo ir prieszino- Kalno Alyvų 15c., Burtininkas ir
szvestu. ’ ’
policijos “FBI” vyresnysis
si priesz Hitlerį ir visus Nazius. Burtininke S5c; Girtuokliu Gadzin’.kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
niekam nieko nesakęs, su ero- Kodėl Rusi jai Nepatiko Žmones Rusijoje nepatenkinmus Amerikoje ne darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt
nori vis kita kaltinti del savo ir czia, pas
planu nulėkė in Vokietija ir te
<<
tt;
.
-i
■ Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
nelaimiu ar vargu. Rusijos žmo- lagaiszius. Visur straikos, vi- Gaspadyn, pamokiniai kalp padaryti
nai sueziupo Vokieti Herr Doknes dabar pyksta kad jie turi Hir visko trumPa> Viskas skanesni valgiai ir visoiki kepiniai $1;
tor Scholz, kuris buvo Ameri
(Eustakijusas apysaka isz pirmu am1
brangsta.
Ir
kas
skaudžiausia
o
’
’
žiau kriksezionybes arba iszganymas
sija
pyksta.
Nes
jeigu
Rusija
taip
vargingai,
kaip
vergai
gy

kos armijos nelaisvėje. Ir kai
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata
tai
kad
da
galo
nematyti.
’
’
valdžia paklausė kas yra tas dabar galėtu szita klausima venti. Tai valdžia greitai suligoniams knygele apraszio apie 350

Herr Doktor Scholz, Slaptoji iszmesti, tai visa Taikos Kon jieszko kaltininką. Komunistai Dabar isz tikro butu galima visokiu vaistiszku žokliu 25c; PraloGirardville, Pa. t Zanis
atsisveikinti ir ikumsztimi grumuoja iii visus paklausti, kas szita kara laime- tas> darbai ir nuopelnas su medūzos
Policija tyliai paaiszkino kad ferencija gali
(Vau) Zaranka saliuninkas
..
. .
.
J
, 1 i
paveikslu 25c; Pekla kur ji yra ir
Herr Doktor Scholz septynis sau važiuoti namo ir imtis r.z kapitalistinius krasztus ir saKo j0? Kas laimėjo tas, bet mes jau kam reikaiinga?, su paveikslais kannuo 112 W. Ogden-Uly., staigai LONDON, ANGLIJA —
visi kapitalistai susitarė dabar gerai žinome kad ne mes kinimo inrankiu 30c;; Celibatas ar
ar-
numirė Petnyczios ryta namie. Radijos žinios isz Ankara mies metus iszgyveno Bostone kaipo 1 ginklu. Jeigu Rusija■i™gali, tai ir 'kad
___ 2
_•____ .•_______ I, .
.
. ,
ba kokis neženotu kunigu
kunieru gyvenimas
g-yvenimas
Amerika ir Anglija gali; o jei-, nori Rusija isz visu pusiu ap- laimėjome, nes mes nieko ner ,30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo{Velionis pribuvo in Amerika 41 to ateina kad Turkai sudarė Vokietijos Konsulas.
gu didžiosios tautos gali to- supti ir prispausti. Jeigu Rusi-5 gavome
r-------- ’----kaip tik daugiau didės- ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žiemetu adgal in New Philadel taikos sutarti su Irano gyvento Bet, ir czia musu iszdaviku
jda turesis visada viską žinos savo ir
phia, ir apie meta adgal persi- jais, Perzais. Sulyg szitos su pasaka neužsibaigia. Pereita kius klausimus iszmesti tai jos žmogelis sziandien vargsta,' niu bedu ir vargu!
{kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
.....
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslepkrauste in czionais. Prigulėjo tarties viens kitam pasižada menesio, ketvirta diena, Chica- į kuomi jos geresnes už mažesnes tai Amerikos ir Anglijos kaltėj
I
tautas?
Jeigu
darbo
žmogelis
Rusijoje
’
Komunistu
Partijos
nu> atidar5* ,durls «
’
prie Szv. Vincento parapijos, stoti in pagelba pavojaus laiku, goje buvo didelis bankietas,
•
~
J
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu
valandas už kąsni
taipgi prie draugyseziu Order pripažinti viens kito rubežius szauni ir puiki vakariene pa Bet protingas žmogus dabar, turi ilgas
- . _
'’U ^įstatymas yra: “Visa svietą turtu ir gyvenime be apsivedime laigalėtu paklausti: “Kodėl Rusi-'duonos dirbti, tai Amerika ir {užkariauti.” Tie žodžiai kable-mes 75c; gromatos in Lietuva,
ir
viens
kitam
visomis
galiomis
gerbti
Gerald
L.
K.
Smith,
ku

of Beavers ir Liet. W. S. Paliko
.
Apie 15 skirtingu pasveikinimu papaezia Gertrūda, du sunu: Al padėti. Szita sutartis buvo su ris musu kraszto laisve vartuo- i ja dabar taip dabar priesz vis-' Amerikos biznis kaltas. Jeigu i liuese yra paežiu Komunistu puostos su kvietkeiems, 12 už 40c, 3
I ka prieszinasi ir su nieku nešu-’ Rusijos žmones turi bada kęsti,1, žodžiai
isz ju manifesto.
j tuzinai už $1; Prova Detroito katalifreda ir Juozapa, mieste, taip daryta kai tik Sovietai pradėjo ja ir griauna ir ardo visa tvar
; ku lietuviu su socialistais už dalinimą
j
tinka?
Kodėl
ji
tokia
jautri
ir'
tai
Anglija
ir
Amerika
juos
ba-j
ogi po-dukte J. Simoniene, mies- veržtis prie Irano rubežiaus. Isz ka ir vieszai priesz valdžia kal
j
Pats
Stalinas
ta
pati
pasakė
lapeliu prie bažnyczios, su paveiksdu marina.
. Jais 35c, Dzian Bambos spyeziai ir pa
5 te ir 4 anukus. Laidotuves in- szitos sutarties matyti kad nei ba. Per ta vakariene buvo labai j ta*P greitai insižeidžia? Kodėl
Szita propaganda yra diena k'ai Ps kalbėjo Vasario, (Feb.) mokslai, ir ar žmogus pareina isz bež*vyko Utaminke su Szv. Apie- Turkai nei Perzai neketina taip iszkilmingai pagerbtas ir Ku- B tiek daug reikalauja? Paga- ir nakti kaulyjama visiems Ru-1
1939 metuose: “Tikra per- ^džiones 35c, Raginis visokiu gražu paliaus, kodėl jie taip visur lenda,
gomis Szv. Vincento bažnyczio- lengvai pasiduoti ar taip žemai nigas Terminiello, kuris buvo
5 siios žmonėms Ir kain tik už tai gale atsiekiama vien tik. tarpsaku 35c’ Ar Szventas Tėvas yra tik.
ras kristaus inpedinis $1.50; Aficieisz savo parapijos iszmestas, ir o nieko neinsileidžia? Kodėl ji SIJOS žmonėms. ±r Kaip LIK uz lai s
je 9 vai., ryte ir palaidotas pa nusilenkti Rusams.
savo nosi visur kisza, o nuo vi į Sovietai nieko neinsileidžia in tautiniu užsimojimu. Visi visu rus ir Kareivis. Tak vese visokoblarapijos kapuose. Graborius Vi- Tie kurie apie tokius dalykus kuris buvo savo vyskupo su
Rusija, uždraudžia laikrasz- krasztu proletarai, darbininkai gharodija 15c; Dainų knyga apie 107
spenduotas, kuris pats savo ku su slapstosi?!
linskas laidojo.
žino, vis sako ir raszo kad tik
' ežius isz užsienio, net ir paszel-' turi stoti in talka ir prisidėti ^“Ss ^'plveTk^ais^juTSi
Czia klausimas ne lengvas ir
nigystes iszsižadejo, kuris savo
ras pasaulinis karas gali iszkil- tikėjimą pamėtė, ir kuris jau! negalima vienu žodžiu ar trum- ' pos nepriima isz Amerikos, jeidarbo sutverti galinga skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko
Minersville, Pa. f. Pone Mare ti kaip tik czia, Turkijoje ar
' gu Amerika ta paszelpa pati Raudona Armija, galinga Rau-’^udnosio su paveikslais 35c; Patarė.°
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Bendorevicziene nuo Pine Hill Balkanuose. Nes szitose trijose kelis sykius buvo in kalėjimą1 pu iszaiszkinimu atsakyti. Ga- •nori
suteikti.
Komunistams
ne’
laivyną,
ir
stoti
už
Rusilykus ir szeiminiszka gyvenimą su painmestas.
Per
szita
vakariene,
j
Įima
sakyti
kad
Rusija
savo
numirė ir buvo palaidota Pa- vietose visos vieszpatystes nori
jveikslais $2.50; Laime ir Planetų iszbutu in sveikata jeigu Rusijoje Ja-”
Liz
Dilling
pasakė
labai
gražia^
ožii^
varinėja
del
trijų
priedejimai raszant paikutes 25c; Saules
nedelyje, su Szv. Misziomis inlysti ir viena kitai neužsileižmones dažinotu kaip kiti žmo-! Jau dabar mes matome kad ir
Planetų kelias su paveikslais saules,
prakalba.
O
kas
tas
Liz
Dilžaseziu.
Szv. Prancisžkaus bažnyczioje džia. Prie to reikia pridėti kad
+n?
lies
gyvena,
ir
butu
praseziau
tokie
Rusijos
patriotai
Kana’žvaigdžiu ir kitu visu planetų, kaip
rirmuune priežastis yra tai
_____
. x_
tt.-____ 'ios veikia musu skrituoli žeme 50c.
9 valanda ryte ir palaidota pa ir tie patys maži krasztai viens ling? Tai yra viena isz tu, ku
jeigu
tie
žmones
dažinotu
kad
d
oje
stoja
in
ta
talka.
Vienas
riuos Amerikos Slapta Policija, kad Rusija iki dabar gavo visrapijos kapiniu.
priesz kita kariauja ir tarp sa
mele- Kanedos mokslinczius prisipa-veneriszku ir Vėžio ligų $2.25*,
“FBI” buvo suėmus ir suaresz- ka ka tik norėjo, už tai, kad ji visi tie Komunistei
ves nesutinka.
Žino kad jis iszdave labai svar- Nu0 papuczįku ant burnos ir kitokiu
tavus, už tai, kad jie rengėsi niekam nenusileido; ji užsispy-! gi ai!
. .
n
(odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis
: Newark, N. J. — Gerai žinoKaip
tik
už
tai
pataikavimas
paslapcziu
vienam
Komunuo Pailiu> Rožes> Vežio ir bile kokio
musu valdžia sugriauti.
rusi reikalavo ir gavo. Gavo1
• mas saliuninkas Mykolas Buganieko nereiszkict'
kad jis teis paslaptis per- niožulio $1.25j Nervu ir nuo sutukiimo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
•feviezia, nuo 15 Havkins Uly., Lafayette Fish Market Ji pasiaiszkino kad ji ten pri pirmiau, tai tikisi ir dabar gau daugiau ji gauna, juo daugiau Gu°tu Sovietams Rusijoje.
ti.
Vaikas
kuris
daugiausia
rie

nėlius 60c; Krauj'o Valytojas 60c;Kobuvo
su
prakalbomis
vien
tik
"pasimirė pereita Utarninka,
ji
reikalauja.
”
Kitas
tokio
paties
plauko
sulio> Kokliuszo ir Dusulio po 60c;
už tai kad jai gerai užmokėjo, kia ir garsiausia bliauja daumiesto ligonbute. Velionis kita
, „•
,
...
j.
.Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pajai dabar reikia pinigu, nes ji| giausia gauna; taip dabar ir Komunistai nori kad visi žiū sznipas buvo tik ana diena su-{talsymui Vyriszkumo 85' Nll0 įžsi.
dos gyveno Mahanoy City ir
rėtu in Rusija kaipo in koki cziuptas Amerikoje. Ir jis dar-! senejusio Kataro (hey-feaver) 85c
isz niekur paramos negauna.! Rusija daro.
Coaldale miestuose ir apie trismuczelninka, visu persekioja-' bavosi del tos Rusijos ir jis in Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c;
Bet
ji
pamirszo
pasakyti,
ar
gal
j
Antra
priežastis,
yra
tai,
kad
•
. Nu° Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
deszimts metai adgal persikėle Atidarytas: Seredoje, Ketverge ir
taiką StOJO Raudonajai Armi-imaionaus kvapo isz burnos 85c; Reuma naszlaitele.
Petnyczioje. Visiems draugiszkai
manstino
kad
niekas
nežino
Rusija
nori
savo
“
Politburo
”
in Newarlka. Prigulėjo prie Szv.
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Tre:: patarnauja
::
.Trejybos parapijos. Paliko Mes parduodame visokiu Zuviu, Lobs kad pernai Bostone miesto vai- valdžia palaikyti savo kraszte. Treczia priežastis, žiuri in Jaij’ankes (stambios) 60c; nuo suruguateiti: tai Komunizmo misijos5 Dauguma Amerikiecziu no- šio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata
duktere Fr. Hodell ir du sūnūs: ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. džia pasmerkė viena Vokiszka Tas žodis “Politburas” reiszClams, Scallops ir Hard Shell Crabs.
Juozapa ir Mykolą, mieste. Lai Ousterius pristatome in namus. draugyste ir sustvėrė visas ju kia kad keli žmones valdo visa ir paszaukimas ar pasiryžimas'ri būti gerais draugais su So-’85c- Adr^a Bukaitis
dotuves atsibuvo Sukatoj su Turime ir geriu Silkių. Telefonas 273 knygas. Tenai buvo paraszyta Rusija, Rusijos žmones, Rusijos platinti Komunizmą po visa vietais. Bet Rusija tokio drau- 336 Dean Stt> spencerport, n.y.

