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Ir to da negana. Maistas, ku
ankstybesniu “rinkimu” fak
PARDUODA
ris buvo siuneziamas badau
tus yra rimto pagrindo abejoti
jantiems retai kada tuos vargtais Sovietu paduotais davi.MAISTĄ
nais. Tikriausiai, kad ir sziuo- SPALATO, DALMATIA, —j szus pasiekia. Sovietai ir Ko
munistai tankiau pasiima ir
PLIENO FABRIKAI se rinkimuose balsuotoju skai
czius tesieke 16-18 procentu,’ Apie trys milijonai Yugoslavi pasisavino viską.
a
UŽSIDARYS
bet ir tie neturėjo pasirinkimo i jos gyventoju buvo iszgelbeti Szitokiu skundu ir prie■f
-----laisves, nes turėjo balsuoti ūži nuo bado per Amerikos aukas, kaisztu vis daugiau ir daugiau
CHICAGO, ILL. — Plieno
bet jie nieko apie tai nežino. atsiranda. Mes patys atsižada
fabrikai nuo kuriu priklauso
Mes szimtus tukstaneziu tonu me daug visokiu daigtu, mielu1
MIRTIS
ANT
KELIO
beveik visa Amerikos pramone
maisto jiems pristatėme visai noru už dyka aukojame karo1
ir biznis, pranesza kad jie tu NEW YORK, N. Y„ —
už dyka, Bet Belgrade valdi nukentejusiems, o Komunistai
rės savo duris užsidaryti pir Vis daugiau ir daugiau žmonių ninkai visa ta maista parduoda arba patys pasiima ar parduo
ma ateinanczio menesio, jeigu užsimusza automobiliuose. Tik ir lupa kiek tik gali.
da ir taip sau turteli susikraunegaus daugiau anglių. Anglių in keturis menesius 6,851 žmo Croatijos Prezidentas, Dak j.a ir gera varda gauna.
daugiau jie negali gauti pakol nių žuvo per automobilius ir taras Vladimir Bakaritch yra
mainieriai savo straikas susi 73,306 buvo sužeisti. Didžiau Komunistu vadas. Jis buvo už
MOLOTOVAS NORI
taikins.
sia visu szitu nelaimiu priežas klaustas ar visi jo žmones žino
Jau dabar daug plieno ir ge tis tai yra per greitas važiavi kad Amerika visa ta maista
MAINIKAUTI
ležies fabriku paleido tukstan- mas. Paskui per daug jaunu jiems už dyka davė. Jis užtikri
czius darbininku ir kasdien vaikezu ir merginu turi senus no musu korespondentams kad ISZ PARYŽIAUS. — Ketudaugiau paleidžia. Jeigu plie automobilius ir prastus, gerai visi žino. Bet patys korespon riu didžiųjų Valstijų atstovai
no fabrikai užsidarys, tai be apnesziotus ratus, tajerius.
dentai nuo žmonių dažinojo dabar derinasi ir tariasi Pary
veik visi kiti fabrikai Ameri Beveik visi automobiliai da kad nieko panaszaus tenai ne žiuje, bet ant nieko nesutinka.
koje negales dirbti ir turės už bar jau yra pasene, aplūžę ir siranda. Žmones net pyksta Visi nori gauti, o nei vienas ne
ARABAI KREIPIASI
PARYŽIUS. -— Eina gandai, kad Ge
sidaryti.
netinkami del greito važiavi ant Amerikiecziu kad mes taip nori duoti, visi reikalauja, bet
mo. Beveik visi automobiliai brangiai imame už maista. O nei vienas nenusileidžia.
PRIE RUSIJOS
nerolas DeGaulle bus pakviestas gryszti in
jau yra penkių ar szesziu metu po visus miestus ir miestelius Molotovas, Rusijos vardu
SVIESTO DA
CAIRO, EGYPTAS. —
senumo. Valdžia labai susiru- yra iszkabinti dideli plikatai, pasiulino szitoki patarima:
Prancūzijos valdžia, kaipo viso kraszto Prezi
MAŽIAU
ant
kuriu
yra
Stalino
paveiks

Arabai
rengiasi
pasiunsti
savo
pinus ir sako kad daug dau
Rusija nusileis ant savo reika
Jis atsisakė ir apleido ta Prezi
las
ir
graži
padekavone
Stali

giau užsimusz per szia vasara.
lavimu isz Italijos, nereikalaus atstovus in Rusija ir praszyti dentas.
WASHINGTON, D. C. —
'Už tai visiems patariame ne nui už paszelpa, pagelba ir Dodecanese salų ir mažiau pa Stalino pagelbos priesz Angli dentystes vieta, kai negalėjo susitaikinti
Buczernese ir sztoruose da ma siskubinti, per greitai neva maista. Visi žmones manstina reikalaus isz Italijos atlygini ja ir Amerika. Arabai nenori
žiau sviesto dabar randasi ir už žiuoti, ir visados gerai apsižiū kad Stalinas juos szelpia, o kai mo už karo nuostolius, jeigu insileisti Žydus in savo krasz- su Komunistais.
Dabar kai Komunistai
sanvaites ar kitos bus da pras- rėti. Geriau pasivėlinti in sve- tikrumoje Stalino bernai sau Amerika su Anglija sutiks ati-' ta, o Amerika pritaria Anglijai
; SĮ!musz(j per nnkimiiS ir ISZ
cziau. Kai kurie žmones augsz- czius, negu per greitai pas gra- gera bizni daro isz musu auku! duoti Trieste miestą Yugosla- kuri nori kelis szimtus tuk.
.
.
tose valdžiose vietose sako boriu nuvažiuoti.
Vienas augsztas Amerikos vams.
staneziu Žydu pasiunsti in Pa-jvaldiszku vietų iszvaryti, žmones sako kad
kad, reikia farmerianis dau
oficierius pasitraukė isz Pa- Nei Amerika nei Anglija ne lestina, kur Arabai dabar val
valdžia parsikvies Generolą DeGaulle atgal.
giau primokėti kad jie daugiau
szelpos Administracijos, neši sutiko ant szitokio mainikavi- do. Arabai praszys Stalino kad
uždirbtu ir tada daugiau svies NEDUODA PASPOR- jis sako kad viskas be tvarkos mo ir dabar visas tas mitingas jis j u praszyma ir klausima Prancūzijos Užsienio Sekretorius Georges Bito darytu. Bet kiti, tokie pat TU ISZVAŽIUOTI
ir be parietko. Jis sako kad jis stovi toje paežio j e vietoje kur iszkeltu Taikos Konferencijo
dault buvo savo vietoje užtvirtintas, kai jo
garbingi žmones Washingtone
daug sykiu mate kai daug ve ir stovėjo kai prasidėjo. Niekas je. Stalinas kaip tik to nori,
kad jis galėtu visiems pasiro prieszai Komunistai buvo sumuszti.
nesutinka. Tai jie dabar peszaISZ RUSIJOS
žimu maisto isz Amerikos at- nenuveikta.
Jis yra
dyti kaipo geras mažu tautu
si, o mes sausa duona kramty
veszta, bet ant tu vežimu, didė
WASHINGTON, D. C. —
tos paezios partijos kaip ir Generolas De
sime.
draugas ir iszgelbetojas.
lėmis raidėmis, litaromis buvo
SKAITYKIT
Amerikos valdžia jau ima su paraszyta: “Nuo Komunisto
Gaulle.
Socialistu Prezidentas Gouin bus
Stalinu savotiszkai rokuotis. Tito Auka.”
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
=
“
SAULE
”
=
Lietuvos Protestas Amerikiecziams jau insipyko
atstatytas kai Taryba susirinks ant savo pirmuSovietu
sauvaliavimas.
Rusija
Priesz Prievarta
tinio mitingo.
Už tai, dabar eina gandai kad
niekam neduoda pasportu iszReikalauja
Valdžio
s
Sustabdyti
Pabranginima
Pragyvenimo
Rinkimuose
važiuoti isz Rusijos. Ruskes
Generolas DeGaulle sugrysz. Pats Gene7
merginos, kurios apsiženijo su
NEW YORK. (LAIC) — Amerikiecziais negali isz Rusi
rolas nieko nesako, bet, visi Prancūzai laukia
Vasario [Feb.] 10, kai vyko jos iszvažiuoti. Amerikos raGenerolą sugryžtant in valdžia.
okupantu [užgyventu] organi szytojai, korespondentai nega
zuota rinkimu komedija, Lie li gauti pavelinimo važiuoti in
tuvoje gausiai paradavo rau Rusija. Jokios naujienos ar ži
donieji pulkai ir siautė NKVD- nios neiszeina isz Rusijos be ju
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas
NKGB [Vidaus Reikalu ir žinios ir cenzūros, peržiūrėji
Trumanas pasiuntė praszyma ir indą ve innesziValstybes saugumo liaudies mo.
komisariato] iszlaikomi istre
ma kad, Kongresas paskirtu apie septynis bili
Tai dabar Amerikos valdžia
biteliu [naikintoju] būriai.
davė ponui Stalinui žinoti kad:
jonus doleriu del Armijos ir Laivyno. Prezi
Lietuvos žmones negavo jokios nei Sovietai, nei Ruskiai nei
laisves pareikszti savo valia.
Komunistai negali in musu
dentas sako, kad, “Mums reikia galingos armi
Protestą pareiszke tik tuo, kad
kraszta atvažiuoti, ir niekas
jos, apsaugoti visus Amerikos krasztus ir in
daugelis nebalsavo arba pada negali in Rusija siunsti žinių
vė sugadintas balsavimo korte isz Amerikos be musu valdžios
talka stoti su Pietų Amerika ir Kanada.
Jis
les. “Izviestija” Nr. 40 ir So žinios.
vietu Ambasados Washingto
sako, kad, tiek pinigu reikia del visokiu nauju
ne leidžiamas “Information Jau seniai reikėjo ka panakariszku ginklu ir del algų kareiviams ir jūrei
Bulletin” Nr. 24 paskelbė rin szaus padaryti ir parodyti tam
kimu davinius. Isz j u matyti, Stalinui kad jis negali su mu
viams, kuriu Prezidentas tikisimes kelis mili
kad mažiausias balsuotoja mis per daug mandrauti. Jeigu
skaiczius isz visu SSSR sry-Į jis Amerikiecziams uždraudžia
jonus turėsime. Matyti kad dabar jau ir mes
ežiu ar j u okupuotu krasztuj in Rusija važiuoti, tai ir Stali
imame susiprasti kad vien tik gražus žodžiai ne
buvo Lietuvoje. Kai kitose res no vergams ir padupezikams
Žmones isz visu Amerikos valstijų marszuoja in Washingtona ir reikalauja kad val gana.
publikose [Sovietu duomeni nebus valia in Amerika atva
Visi kiti krasztai ginkluojasi, ir sako
žiuoti.
‘
‘
Kaip
tu
man,
taipasz
džia palaikytu visus instatymus kurie nepavelina biznieriams pakelti kasztus ir viską
mis] balsavo 99.90 nuoszimTai ir
tau!
”
pabranginti. Kongresas norėjo nuo prekių ir kasztu prižiūrėjimo atsisakyti ir pavėlinti kad jie daro vien tik del apsigynimo.
cziai, ar bent 98.71 [Estija],
visiems biznieriams imti ir lupti kiek tik jie nori. Žmonėms jau ir taip insipyka kad vis “MUMS reikia gerai apsižiūrėti, kad ir MES ap
Lietuvoje balsavusiųjų nuokas brangsta, o jeigu valdžia visai atsisakytu tai viskas dar dvigubai ir trigubai pa
szimtis parodytas mažiausias
siginkluotume del APSIGYNIMO!”
,
brangtu!
isz visu — 91.78. Atsimenant Skaitykite “Saule”

Isz Amerikos

De Gaulle Grysz
In Vaidžia
’••“t

Prezidentas Trumanas Praszo
Galingos Armija; Popiežius Pi
jus XII Serga; Daug Fabriku
Užsidarys JeiguNegaus A ngliu;
Yugoslavijos Iszgelbeti Nuo
Bado Per Amerikos Aukas

* * S AU LE ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

legramai ir visokie pikti reika
ant laiszku, tai iszdavysta ne
lavimai dabar plaukte plaukia LIETUVIU
Kur Baisios Bangos Apsėmė Ki’asztus
priims tokes post-kartes ir
in Washingtona priesz Lewisa.
NASZLAICZIU
laiszkus nuo paczto!
Visi reikalauja kad valdžia in-,
^-ALASKAl
PRIETELIAMS
sikisztu ir Lewisui ragus ap-.
ISTORIJEapie na isz
Ana diena gavome laiszka laužytu.
Į
iszo iszlins, Al
isz Helvetiai miesto, Geiiieva, Lewisas isz tos savo galybes, Gelbėkite Vargstanyva in virszu iszkils, Kaip ui(kur dabar randasi drajigyste piet apkvaiszo. Jis dabar sako ■
į laikyti sveikata ir apsaugoti
czius Lietuvius
DUTCH HARBOR »
arba organizacija kuri rūpina“nei valdžia negali jam
i szeimynele nuo lygu,Verta NeCANADA
ei visais tais žmonėmis kurie'nieko padaryti!”
I užmirszt,
v • . Kaip dagyvent
, A- ”1C9
1
Naszlaiczius
negali ar nenori gryžti in savo!
metu, Pamokinimai, Apie boba
Daugiau negu puse visos'
kraszta.
ka negalėjo savo liežuvio su
miesos kuri yra dabar parduo-' NEW YORK. —Pagal JungSu szitos draugystes pagelba
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
dama pareina isz “Black Mar tiniu Amerikos Valstybių pre
dalbai ir Lietuviai ’Amerikoje
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
ket.” Galima pirktis kiek tik zidento Harry Truman speciagali saisiraszineti su savo gimi
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
. I nori ir kokios tik nori mėsos, lu dekretą, iki 1946 m. Birželio
U
nėmis ir draugais kurie turėjo (
Geros rodos, Gailinga ypata,
I jeigu tu dvigubai už ja moke-, (June) 30 d., isz Vokietijos ir
iszbegti isz Lietuvos ar buvo,
Austrijos iszvietintu žmonių
Galybe Meiles, Juokai, Ragan|si!
panevalia iszgabenti.
stovyklų galima in Jungtines
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
Per szita organizacija gali Szi rudeni bus beveik du mi- Amerikos Valstybes “atvežti
ba kaip ir visos Bobos. 15e.
ma pajiieszkoti savo giminiu ir lijonai studentu musu kolegi-,įr apgyvendinti 74 lietuvius
HAWAII
Saule Pnb. Co.. Mahanoy City
draugu ir paskui jiems pagel jose ir universitetuose. Reisz-| 11aszlaiczius.”
beti ar tai maistu, ar drabu kia apie puse milijono daugiau
Kiekvieno vaiko atgabeniIstorija apie Amžina Žydą.
žiais ar kad ir pinigais. Taipgi negu pirma.
mas, padengiant dokumentu,
PANĄMA CANALgS Jo kelione po svietą ir liudymas
EB8BQK9
yra galima jiems parūpinti
iszlaikymo kelionėje iszlaidas,
apie Jezu Kristų. Per paczta
■s—MteBmhWtoWtttiiffliwmiiM iwn ib n
pasportuls kad jie in Amerika Gegužio (May) 19 diena yra kasztuoja $163.
20 centai. Adresas:
ar in kita žeme galėtu iszva- paskirta kaipo “ Asz Esu Ame- Atvežtas in Amerika nasz-'
Saule Publishing Co.,
kietis Diena.” Szita diena yra laitis tuo jau galėtu būti aipgy-'
žiuoti.
Mahanoy City, Pa.
Jie parūpins visas popieras, paskirta apvaikszczioti Ameri vendinamas privatinėje prie
Kai mariu dugnas inlužo, ar kai žeme po marėmis sudrėbėjo prie Aleutians salų, tai
taip kaip vizas, pasportus ii; kos Pilietybes szvente ir buvo glaudoje, kur jis butu aprūpi-j tokios baisiai dideles ir smarkios bangos iszkilo kad tukstar ežius myliu nukeliavo ir daug
pavelinimusi, ir patars kaip ge- paties Prezidento Trumano pa namas maistu, mokslu ir kitais bledies, žalos padare. Apie trys szimtai žmonių žuvo. Bangos kilo ir ėjo per mares apie
“Talmudo Paslaptys”
I
riausia ir greičiausia galima skelbta.
daiktais, kol kas nors ji insu-Į tris szimtus myliu in adyna ir viską naikino savo kelyje. Da ir dabar mokslincziai negali
tiems karo nukentejusiams pa Prezidentas Trumanas, pa nytu. Už ta iszlaikyma reikes tikrai pasakyti kaip ten atsitiko.
Apie Žydu Tikybos Prisaky
skelbdamas
szita
patrijotine
dėti arba parsitraukti pas
mus. Labai užimanti Apysaka.
mokėti $25 menesiui.
szvente pripažino kad iszeivisave.
<
::
Tiktai 150
::
Jeigu negalite insunyti lie^ darni Lietuvos ateities ir laiko,
Tie kurie prisiunczia ry po 16c., o registravoti laiszJie parūpins laikinius pas jos Amerikiecziai, arba tie ku tuvio naszlaiczio, gal Jus ar kada įgalėsime in Ja sugrįžti, laiszkus arba postel-kartes in kai reikalauje 23 centu.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
portus ir pavelinimus tiems rie isz kitu krasztu atvažiavo Jusu organizacija sutiktu vie- mes kuriame sau ateiti svetur, “Saules” redakcija, lai prilipriti NEUŽMIRSZKITE!— jeigu
kurie isz ko, pabūti Szveicari- in Amerika ir tapo Amerikos na ar daugiau tokiu naszlai-j tikėdami būti naudingi ir savo pina reikalingas pacztines mar- siuntinesite tokius laiszkus be
joje pakol kiti pasportai bus piliecziais, daug prisidėjo prie cziu partraukti isz Europos ir. Tėvynei. Visada didžiuojamės iieSj nes kitaip tokius laiszkus pacztiniu ženkleliu, taipgi jei Giesmių Knyga Arba
karo, darbo ir pergales.
parūpinti.
Kanticzkos, $2.09
ji globoti ir iszlaikyti iki jis geraszirdžiais Amerikos lietu- nepriimsime. Postkartes reika gu nebūna užtektinai markiu
Ji taipgi parūpins ir laivus In penkis metus pusantro bus insunytas"?
viais ir liekame jiems didžiai lauje marke už 1 centą; laiszir traukinius1 ir suras vietos milijono ateiviu iszsieme'savo Sztai yra nepaprasta proga’dėkingi,
SAULE PUBLISHING CO.,
kaip
po
3
centus;special
delivepopieras
ir
tapo
Amerikos
pi

Skaitykite
‘
Saule
tiems kurie norės keliauti ar in
Mahanoy City, Pa.
artimo meilei sužibėti. Ar noru T
TT .
...
. ,
.
•
.
.
...
—
Luveno
universiteto
studenliecziais.
16,000
kareiviu
da
ne

Amerika ar in kitus krasztus.
isz vargo ir skurdo iszgelbeti . .
,, , -.v. _ . T
• • •
•
.°
...
| tai, 1946 m. Balandžio o d. LouJie padeda surasti gimines ir būdami Amreikos piliecziais, bent viena
lietuvi vaikuti nasz-, .
^i-.... 4
,.,
. varne, Belgija,
draugus ir paskui per juos yra stojo in vaiska ir tenai tapo laitif
Ar norėtum atidaryti
tikrais
Amerikos
piliecziais.
galima maistas, drabužiai ar
vienam naszlaicziui duris in
Sziais
metais
visuose
mies

pinigai siunsti.
1
laime? Ar norėtum priglausti
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Pirkie Aguonėlė
Už visa szita patamavima tuose yra rengiama parodos, berniulka ar mergaite, kuriu tė
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
visai mažai kasztuoja. Jeigu teatrai, mitingai ir visokie su vai žuvo ar dingo karo ir oku
musu skaitytojai norėtu su sa sirinkimai tinkamai apvaiksz- pacijų metu Lietuvoje ir ki
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.. Mahanoy City. Pa.
vo giminėmis susiraszyti ir czioti szita Pilietystes Szvente. tur? Ar norėtum insunyti ber
szita niuką ar mergaite, nasMaite?
jiems kaip nors padėti, mes pa Mums Lietuviams
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų ap^_
kus
apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 16c
szvente
turi
ypatingos
reiksztariame kreiptis in szita orga
Po
laikui; Onytės laime; Per neatsaJeigu isz tikiuju atjauteziate
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No.
129
Keturios
istorijos
apie
rguma
in balta vergija; Pusiaugavenizacija. Adresas yra szitoks : mes, nes daulguma Lietuviu nelaimingu lietuviu naszlaiNo. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
nis;
Vieszpats
Jėzus ir miszke me
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; TamsuEtude De Me Leon Moriaud, yra Amerikos piliecziais nors cziu! padėti, galite juos padary
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
No. 103 Vaidelota, apisaka 182 nus prigauna. 68 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunu«,
;
Notaire jie gimė Lietuvoje. Per iszsie- ti laimingais, isztiesdami jiems
pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
mima savo popieru mes pasi pagelbos ranka.
19, Rue Du Rhone
imta isz Liętuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie EgE
savinome sau antra tėvynė,
1
Geneve, Suisse.
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puilf
’Czia gera proga szeimynoms
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu. .............. 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
Amerika.
(Switzerland).
asmenims, organizacijoms pa
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Aut
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
Jeigu norite kad jie jums
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krep®rodyti
ne
tik
gera
szirdi,
bet
ir
Bendrasis! Amerikos Lietu
No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
greitai atraszytu, tai kai raviu Paszelpos Fondas iszisiunte užsitarnauti amžina nelaimin
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
No.. 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 10 5 z p u slapi u................... 25a
szysite, indekite tam tikra
go
naszlaiczio
dėkingumą!
Dorybe
veda
in
laime;
Szaltiszaiti,
isz New York miesto septynis
No. 162 Trys istorijos apie Bala*
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
paczto ženkleli, kuri galite
Platesniu
informacijų
sziais
43
puslapiu
.....................................
15c
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
szimtus dežucziu pieno Lietu
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz maproto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
gauti paczte. Tas ženklelis ne
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo
Szita gražuole buvo isz- iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo 22 puslapiu ........................... • • 10a
viams 'kurie dabar randasi Vo reikalais praszome kreiptis in
paprasta sutampa, bet yra tam
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vikietijoje. Buvo pasiunsta ant B ALF Centro rasztine: United rinkta pradėti vaju parduoti savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis kėsimas kunigo. 47 pus................ 15c No. 164 Septynos istorijos apie Ju
tyczio toks ženklelis kuri gali
laivo S. S. Asbury Victory. Ga Lithuanian Relief Fund of rankomis padarytas aguonė Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
te ant paczto nusipirkti.
America, 19 West 44th Street, I lės. Užsienio Karu Veteranai bos bobos.
Teip-gi juokai,'Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
lime būti tikri kad tas pienas
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
New
Yoik,
18,
N.
Y.
iszrinko
panele
Eleanor
Par

puslapiu, ....................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
pasieks Lietuvius, nes jis yra
20c
Mainieriu straikos visa tvar siuneziamas ten kur Amerikos
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ..............
ker isz Cedarville, Ohio, kai
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No.
141
Keturios
istorijos
apie
galva-žudžiai; Ražanczius iszgeliliaus;
Iszklausyta malda vargszoj
ka Amerikoje suardė, fabrikus kariuomene prižiūri ir tvarko. Belgijos Lietuviu Stu po Karo Aguonėlių Karalie gai
bsti nog smert: Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15e
uždare traukinius! sustabdė,
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
ne.
No. 170 Asztuonios istorijos apie
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu......................................15c
szviesas ir szilumas atėmė ir Kie'k galima dažinoti tai So dentu Padėka BAF’ui
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltaa;
No. 116 istorija apie Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
Visas pelnas isz szitu po
szimtus tukstaneziu darjbinin- vietai ima in vaiska pusantro
Auklėjimas
sveiko ir serganezio kupuikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
pieriniu
gėlėliu,
aguonėlių
dykio;
Herodas
Boba; Kas nepažinsta
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osiecznaz 40 puslapiu
milijono vyru kas metai. Jie Mes, Luveno Universiteto
ku isz darbo pravarė.
Dievo
tas
nepažinsta
Tėvu; Per ta
eis
pagelbeti
visus
kareivius
Haremo
nevalninke
:
1
-Hoszia
:
15c
.......................
Garžia
Ims keturis ar penkis mene nori in kokius penkis metus tu-j studentai lietuviai siuneziam
msybe
in
azviesa;
Pasitaisias

kurie yra pagelbos reikalin Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. prasi
121
sius pakol fabrikai vėl pradės reti penkiolika milijonu iszla- nuoszirdžiai padėka geraszir62 puslapiu ..................................15c
apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
gi. Ne tik vien juos bet ir j u I No. 120 Dvi istorijos apie Valu- nka
Paskutine
vale motinos; Pakutninkas; nu&lapiu ......................................... 25a
Ir
džiam
savo
tautiecziams
Ame

vintu kareiviu savo vaiske.
visko mums gaminti.
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
|
kas
isz
girrios
ir
Ant
nemuno.
58
szeimynas ir naszles ir naszAr paszaukt tęva zokoninka BemaFordo automobiliu kompani jie laiko ar da stengiasi palai rikoje, kurie organizuotai, per laitelius.
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
puslapiu ........................................ 15c dina. 61 puslapiu.................
.15c
ir
nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
BALF
’
a
ateina
in
pagelba
po
No.
123
Septynios
istorjos
apie
No. 145 Trys istorijos apie Velnija visai užsidarė. Kiti toki fab kyti apie 40,000 kariszku eroIsz
Akyvumo;
Su Dievu; Grigo Kalė
Stebuklingas
žerk
olas;
Sidabrinis
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
Kai jums siulins pirkti vie
visus krasztus iszsi'blaszkiurikai sako kad jie szia sanivai- planu.
dos;
Kaip
Vincas
ingalejo paezia;
grabelis;
Drąsus
szuo;
Kolera;
Sene

1
.
.1
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
na
tu
aguonėlių,
neatsisaky

siems
tautos
nariams.
Gerasis
Mailach;
Paskutinei
Valandoi; Sla
lis;
Vargo
sapnas
ir
pasaka
apie
či

te turės užsidaryti.
dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c
ptybe
gymimo
mumisie
Dievo musu
Karo
Sztabas
jau
seniai
nu

45
puslapiu
..
.
..
..
.
.
.15c
gonus.
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
musu globėjas Kun. Julius pa- kit nes gera darba atliksite.
Jeigu dabar da sunkiau
jame
atsigymimo;
Metai
Svarbiausiu
126
Penkios
Istorijos
apie
No.
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
pirktis ko reikiai, jeigu dabar statė kad jokiam Naciui neva iiauslkas yraHALF’o ingalioti-1
Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauni*
viskas da brangiau, tai galite lia dabar užimti vieta valdžio nis Belgijai. Per jo malonu tar-' Siuncziant pinigus per ban- mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25<
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
kaltinti ta mainieriu bosą Le- je. Amerikiecziai oficieriai pa pininkavima ir rupesezius mos kini ezeki arba ekspresini mo- kuris buvo protingesnis už savo poną sis; A'it keik užlaiko moteres paslaptį Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
samdo
Naci
Vokieti
kaipo
pa

ney
orderi
in
iszdavysta
“
San

turime
laime
būti.
BALF
’
o
su61
puslapiu
.................................
15c
pvriapiu
..........................................
15<
61'' puslapiu ................................. 15c
wisa!”
No. 127 Trys istorijos apie Duk
prasta
daibininka
ir
paskui
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
ies,
”
pridekite
deszimts
centu
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
szelpti
ir
per
tai
galime
mansKongresas nori Lewisui ra
tė pnstyniu: Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz*
jam duoda tikro valdininko pa- tyti. Tas mums duoda didžiau- prie paskirtos sumos nes musu Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. . 15c akys; Tamas; Vargdienis Jonukas
gus aplaužyti, bet nedrysta.
davinėti pinigus. 45 puslapiu.
156
karalium. 61 puslapiu................ 15c
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
Prezidentas Trumanas sako reigas. Kai kurie sako kad taip šia džiaugsmą ir vilti ateieziai. bankos reikalauja deszimts
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; GudraS
kad valdžia turės paimti visas darydami oficieriai nori visus Paszelpa mums yra ne tik ma- centu už iszmokejima czekiu ir
SKAITYKIT
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
puslapiu............................................ 15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanamainas jeigu straikos da ilgiau \ okieczius suvienyti ir priesz terialine baze studijoms, ‘bet ir ekspresiniu kvitu. Busime jums
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“
SALO
”
Sovietus pastatyti. Oficieriai' moraline pagelba. Mes juntam, dėkingi už tai ir neužmirszkite
prasitęs.
v
■
•
i
i
,
...............
i,.,.
„
ti;
Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Mainieriai dabar ne vien tik užsigina kad ežia visai nieko kad nesam palikti likimo va-’ ateityje, kada siunsite czekius ISTORIJE apie Gregorius, puslapiu ..........................................15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
- No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke .............................................. IK
priesz kompanija nusistatė, bet panaszaus nėra, 'bet gandai ei liai, esam iszvaduoti isz tarny- arba ekspresinius money ordę- ----------------- Isz Numirusiu pitonas
Stormfield danguje; Pabė
bu, kuriose kartais kambarinis rius, pridėti deszinituka. Bet
priesz visa Amerika, priesz vi na ir gana.
gėlė;
Kas-gi
isztyr®; Prigautas vagis.
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
szuo
laibiau
mylimas,
negu
svejeigu
siunsite
money
orderiu
60
nurifimn
.... ...........
15sa kraszta.
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas:
SKAITYKIT
timtautis tarnas. Mes galime per paczta, tada pacztas neima
Jeigu užraszysite savo drau
Lewisas dabar jau prasiszo::
25<
::
sėdėti universiteto suole szalia ekstra už iszmokejima money
giu ar drauge “Saule” tai tu
ko. “‘Jis inpykino ne vien tik
Saule Publishing Co.
“SAULE”
laisvu tautu1 studentu — Bei- orderio. Acziu visiems.
rės didžiausia linksmybia per
kompanijas bet visus Ameri
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! visus metusi
Saules” Rėdys te.
Mahanoy City, Penna.
gių Hollandu ir kitu. NežinoPLATINKIT!
kos gyyęiįtOjjusJ” Laisz'kaiį te-

Kas Girdėt
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Nauji Politikieriai

> 5. įžššžį

stebeties,. -.tamistos, kad Mano, amžina atsilsi, teve
asz nemetu milines. Teisy liu! taip patikės jo balsas ir
be? Ne jus pirmi stebeties isz1 giedalas, kad atidavė mane in
to. Tiek to! Tegul sau szneka/in mokslą, pas ji. N
ka kas nori, man sermėgėlėj nes man jau sziandien to nebe
daug smalgesne, negu tie jusu1 reikia, buvau sumanus ir smaržiponai. Jau nevienas man pa kus vailkiszczias ir tuo jaus,
kad turėjau didi norą ant to
sakęs :
mokslo, likausi geru jo pagal
“Mc k tai savo miline, nes ji bininku1, nes 'būdavo patsai ma
tau ne; ritinka ncszioti, tai mu- ino mokintojas kalba, ar tai in
žikiszlkas, girdi rūbas. ” Bet paezia savo, ar tai in 'kita ka.
asz sakau;, jog pauikszcziui sze- ypacz amžina atsilsi klebonas,
rai, o gyvuliui plunksnos ne- kuris taip-gi jau senei pasimi
pritinka. Tas yra teisybe, kad
rė. “Isz jo bus neblogas vargasermėgai del mužiko, bet žipomistras!” Ypatingai intikdanas mužikui nepritinka, ka
vau asz. jam savo balsu. Va, ir
dangi jo ponu nepadaro suvis,
balsas mano anuomet, buvo
o vienok apjuokia. Tegul saw
bent balsu, skardus, kaip kad
dovi žiponais, kas nori, bet asz
' t t 1” s. • ‘ ■ I
sidabrinis varpelis, kad net
Szitie
kareiviai
susimislina
viena
savo
draugu
iszrinkti už Pennsylvanijos Gubernato
pakolai'k gyvensiu nemesiu sa
pats būdavo džiaugiuosiu, kad
rių. Jie gyvena ir dirba po szitomis palėpėmis ir dabar ketina važinėti po visa Pennsyl
vo plikos sermegeles, taip man
kasžin kaip aulgsztaii nutensiu vania ir raginti žmones balsuoti už ju dranga kareivi Carl E. Man. Isz deszines in kaire
Dieve padek! Syki asz paban
lygiai, nei siūlas. Atsitikdavo
guli: Tony Cordille, Mike Ma^hman, Christy Gullio, Abe Guterman ir Mike Rath.
Pa
džiau, bet antru kartu jau pa
nekarta, giedant mano mokin ežio j e deszineje randasi pats kandidatas Carl E. Mau.
daryt to nenoriu. Matomai jau
tojui, kad balsas taip augsztai
patsai Vieszpats Dievas to ne
iszkyla, jog jau tenst augsz- Už ta asz suvis nesiraukyda- tu esi mokintas, kad tu nelygus
site, 'koki džiaugsma asz turė
mėgsta, kad jo darbus perdir
cziau nebegali, tada paraudo
vau, o tik stengiausi pataisyt jau su kožnu prasezioku, ar tau jau skaitydamas tuos pinigus;
binėti, kam ka jis paskyrė, ta
navęs, žvilgt in mane savo žiklaida ir dauginus jos nepada- kas tikes, matant tave mylinia žaiscziausi jais, nei mažas kusu noru turi laikyti. Davė Jis,
banezia alkia, o kad asz niekad
kas teisybe, kiekvienam žmo
devejenti ir su szaudiniu namu
nesižiopsojau, o tik temyjau su i kad geriau jau nereikėjo.
gui protą liuosa vale ir nedrau
darbo brilium ant galvos? Ne!
atyda. in jo pirsztus ir visa kru
džia jam suvis augsztyn keltis,
tėjimą, neužvclges reikalavimu Viena tik rūpesti asz turėda Isztikro ne!
isz pras'czioko stoti ponu, bet
jo pagalbos, taip taikiai gaida vau, kuri mane nei kirminas Matot dabar kodėl asz užsi
jeigu praseziokas varda popaimdavau ir taip gražiai ir gauždavo, neduodavo man ra maniau ingyti žipona ir gražu'
nisz'ka nori atsiekti, tai suvis
tinkamai nuvedžiau, kad ne tik mybes, ne diena ne nakti. Rei szlika. Ir sunku jums apsakyti
ne per apsivilkima žiponu, o
į mokinto jas mano linksmai su kia man būdavo eiti su aktais kaip didelei asz užsigeidžiau.
ne! Jis turi ant to vardo ulžsi-'
in rednami (kanceliarija) arba,
pelnyti savo gražiais darbais/i puikybia papuezia gurkli, at su reikalais in miesto žigune Dieve mano! O kiek asz prisi
mokslu ir nuveikimais del labo kvepės, bet ir asz pats džiaug (paczta) visur mane vadina rūpindavau! Neviena dienele
savo tėvynės del labo visuome davausi, jog užganediju savo vaike ir vaike. O-gi kaip kitaip' asz praleidau bemanstydamas,
nes. Matau esate žingeidžiais, mokintoji ir galiu suteikti jam mane vadins kas jeigu asz ne- kokiu budu ingyti žipona. Ži
nomas dalykas, žinojau kad
kodėl taip kalbu, bet man daug pagelbo.
žiponuotas, o nors sermegaite
galima ji gauti mieste pas Žy
pripažinsite ir patys, kad tei
nebūdavo
prasta,
bet
vis
ser

sybe kalbu. Beto! Sakote, ko Gerai man buvo pas ji, lega mėga ir gana. Negana, kad jau dą. Bet Žydas ne brolis dykai
dėl asz ne galiu nesziot žipono liu, saugok mane Dieve, rugoti virszininkai, ponai manės ne neduos, reikia, pinigu. O ežia
būdamas dudoriumi, arba var- ant jo; mylėjo jis mane, nei šu vadino ponalcziu, 'bet ir pras- vėl, nežinau’ar stokavo man
gamistru, kadangi
taip-gi nų savo, gaspadine taipgi o ir cziokai, kaimiecziai taip pat kuomet nors gy venime ko taip,
Jeigu kitokio budo
vaikai
ju
niekad
man
'blogo
žo

kaip
anuomet
pinigu.
Tėvai
mokslą turiu ir tarnauju visuo
nepanaudosite,
atsiliepe in mane su savo vaike
džio
nenumesdavo.
Gyvenau
vargingai
gyveno,
nes
ir
savo
menei, parapijai. Taip! To vie
Tai mergeles niekad vyrukiu,
ir vaikinuk. Tas mane erzino
nok da permažai, idant “Ponu pas juosius kaip kad pas savo labai ir nepatikdavo, kadangi namu neturėjo, o tik liuosininneturėsite,
tėvus.
Teisybe
kad
laikas
pa

kavo,
giminiu
turtingu
neturė

vadintis” ir ponu rubais dėvė
Kur ten Pennsylvanijoj,
jaueziasi beesans augsztesniu jau, o jeigu .kur buvo kas isz gi
daręs
suklydimą
kondukte,
ir
ti. Jeigu tamistos norite žinot
Susitarė kelios merginos,
jau, negu toki-ve kaimiecziai.
gaidos
neisztensiu,
kaip
reikia;
mines
turtingesnių,
tai
asz
nei
kodėl nenoriu dėvėti žiponu,
Kad padaryt balių ir užkviest
nors ir tas nebutu laibai prosza- gaudavau in ausu nuo savo po Pradėjau asz manstyt apie ži- nežinojau suvis, kur gyvena,
vyrukius.
pona
ir
szlika.,
kad
apsigerbti
no
tėvo,
bet
kas
isz
to?
Ne
kar

kur
jo
jieszkot
ir
isz
kur
melsti
li, tai papasakosiu jums, kas
Jau nuo pats ryto,
ponisžkai,
o
tuomet
ir
žmones
ta
jis
mane
bausdamas
kalbė

paszelpos!
Vienatiniu
mano
davė man suprasti, kad žipoAnt vieno ulyczio,
pradės
kitaip
mane
guodoti:
jo:
“
Be
bausmes,
nebus
gies

szelpeju
buvo
vietinis
rejentas,
* nas nesziot man netinka.
Susirinko senyvos merginos,
mes ; ne musztas neiszmoksi. ’ ’ Nes ka ? Pasakyk kam nori kad kuris jeigu in kelias saiįvaites
Iszrodant gražiai visos,
Sztai dėjosi tas senei, senei,
duos kokia kapeika, tai ne ant
Gert visko turėjo,
o da jus ir ant svieto nebuvo
tabako neisztenku, žinomas Tiktai nieko valgyt neturėjo.
Kur tau! Sakot kad asz neisz
daigias kad ant gero “titoPardavė Pirma Aguonėlė
Riksmo ir kliksmo buvo
veiziu senu, bet ar nematot ma
niaus” isztokliaus neb’turėjau
invales,
no plauku, kurie jau visiszkai
todėl rūkiau prasta “machor
Klausant, rodos katros
iszbalo, o nemaustvkite, tamiska” bet ir tas nekarta del ma
pasiust gales.
tos kurios savo vaikais vadinti
res buvo per'brangiis. Papero- O buvo tai miklos merginos,
galecziau, kad veikiai praži
suis pats darydavausi, nes mat j Su kojom dasieke skrybelius
lau. Tai-igi buvau asz da jaunu
nors rūkymu norėjau parodyti
vyrukams.
budrum ir smarkiu vaikucziu.
žmonėms, kad asz esmių ne
Visko czionais sziandien
praseziokas.
Be
skatiko
būda

Mokinausi asz pas sena duneraszysiu,
mas
keliausi
poniston,
tad
su

doriu musu parapijos, kursai
Ant kito karto pasiliksiu.
prasti
jums,
man
rodos
nebus
buvęs mano krikszto tėvu. Ge
sunku, kaip lengva man 'buvo
ras tai buvęs ir paguodotsa pa
keltis. Matau, jog savo užma Arti Czilkagoje buvo vestuve,
rapijoj žmogus, va! Visi ji guo
Net man bėga seile,
nymo negalėsiu iszpildinti, ne
dėjo. Labiausiai mylėjo ji pa
Prisirinko daug bobų,
mierio neatsieksiu, nuspren
rapijoms už jo gražu ir smalku
Ir nemažai mergintu.
džiau pamest rūkymą, o pini
baisa, kad būdavo jei užgiedos,
gus rinkti dedant kapeika prie O kaip viena mergele apsiėjo,
tai ir vargonų balso negirdėsi,
Net vemt pradėjo,
kapeikos, pakolaik nesurink
nors ir vargonuoti gražiai mo
O kaip nekuriu tai badai,
siu tiek, kad bus jau galima su
kėjas. Savo užsiemime nebuvo
Net nupuolė pensai.
si ].>ro vyt sau poniszka žipona,
tinginiu suvis, kadangi kas NeYra da ten tokia viena,
keblias ir szlika. Savo žodi iszdelia jis turėjo nauja giesme,
tesejau. Per isztisa Gavėnia Jog su savo vyru negyvena,
naujas gaidas duoti girdėt su
Tasai vyras,
asz neparagavau dūmo tabako,
sirinkusiems in bažnyczia. Die
Gana davadnas,
arba neiszleidau nei vieno ska
vas žino, isz kur jis tas giesIlgai provojosi,
tiko ant rūkymo; jai gavau ke
mias, tas “Natas” imdavo, ar
Ir ant galo skyrėsi.
lias kapeikas dėdavau in skry
isz kur parsitraukdavo, ar pats
Dabar ta boba,
nele r rinkau su visudidžiausiu
sutaisydavo, to asz nepatyriau,
Latrauja gana,
Mažoji Betty Lou Hall, ke turiu metu amžiaus mergaite, rupesicziu pinigus, idant Vely
gana vien to, kad kas Nedelia
dukrele kareivio Arthur A. Hali, kuris žuvo Europoje, nu koms apsivilkti “žiponu.” Iki O 'kaip gyvenimą pabaigs,
jis turėdavęs naujas.
Kada Dievas pas
keliavo isz Eaton Rapids, Mich., in Washingtona ir ten par didžiai sanvaitei surinkau ko
save paszauks.
davė pirma aguonėlė Prezidentui Trumanui.
Kareiviai ki asz apie tris rublius ir da po
Neužmirszkite Guodotini Skai
*
*
*
pardavinėja tuos aguonėlės kvietkeles arba guzikuczius ra szesztoku. Ak! Gal jus da
tytojai, atsilygint su prenumerata ui
iaikraszti “Saule” kurie apie tai uisurinkti pinigu pagelbeti ir suszelpti sužeistus kareivius bar, kuomet skatikas nėra, taip Vienoje vietoje ant baliaus
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
buvau,
brangus, suprast novai negaleįaikraszczią.
PASKUBINKITE J I J 1 ir j u szeimynas.
i

'•

r"

‘

*

&T

«

*

Įdikis ir jauieziasi turtingu jaujmi, neteksiu jokios daeigos?
[nes rodėsi man kad szimtais Bet ne,! To nebus! Dudorius, o
vartoju.
I ypalcz jo moteris, arba gaspadtVerbu Nedelia, po miszparu ne mano už žipona manes nekonusiunte mano dudorius in lies suvis ir nebars. Buvau takancilarija su reikalu. Nuėjės me tvirtu, kadangi pažinojau
asz claiba atlikau, o potain nu-j savo pone, kaipo megstanezia
sidaviau pas kriaueziu! Kokis poniszkuma, megstanezia re
tai'buvens kriauezius? O, ge-jdytis puikiai pati, dukteris, ir
Iriau pasakius lopintojas skran-j žento nenorėjo prasezioko, my
liu ir rudiniu vraseziokams. Ži- linia devejcczio, ka daugi
nomas dalykas, kad ir tas pat “ Vargamistriutei” tik žiponc'.nrvo krikszczioniu, o Žydas nuotas, bajoras pritinka, o ežia
anuosiu laikuose musu žmones asz gerai žinojau, jog ji rengia
įieužsiiminejen tuo amatu ne- savo dukterį “Karolczia, ” pa
kui- dideliuosia miestuosia,'(ogia mergina, tikra panaite,, o
szaip jau mažesniuosia mies-' kaipogi drinseziau asz mylėt
tuosia ypacz kaimuose Žydai ana neturėdamas ne žipono posiuvo. Parodens jis man ceiki, niszko?
at! Prasta puismarsžkoni, pai-j Atėjo DidijSuibata, praszau
eme miera, girdamas, kad pa-’ sz vargamistro.“In miestą.”
darysens “Fain surdota,” kad ( Ko? Klausia szarpiai. Valiszrodysiu, girti “AįIgraisi Ga- kietis po gatvias, nei bernas,
ne,” Ir užklausus man kiek ar piemuo ? Ko ?
kasztuos užsiprasze tiek, kad Blogai, manstinu sau. Rei
man net plaukai ant galvos pa kia būtinai pasakyti teisybe.
sistojo. Jau norėjau eit sau, Bet kaip? Noriu, nedrinstu,
pražudęs beveik myli insitai- svarstausi.
symo sau žipono ant Velykų.
— Rytoj Velykos, turiu rei
Žydas vienok pradėjo szaukt
kalu, isztariau staiga.
mane atgal, kalbėdamas, jog
Dudorius, staigai suszuko.
asz neiszmanelis kad be derybų
“Koki reikalą?”
suvis begu szalin. Pradėjau de
Bet pirma, negu asz atsakyt
rėtis. Ilgai derėjomės, kadangi
galėjau, ant dudoriaus užriko
Žydas mažai nuleido prekes, o
pati ir duktė, Ikoliodami ji, jog
asz tiek suvis nebeturiu kiek
mane laiko kaip kad kailini,
jis reikalauja; galu galams sukaip kad belaisvi; asz pasinau
siderejom ant trijų rubliu ir
dodamas isz tos valandos sukeliu szesztoku. Sugrįžau na
miszimo stvėriau skrybėlė ir
mon vėlai bet ėjau laimingas,
smukau pro duris. Nubėgau
linksmas, kadangi jau tvirtu
asz pas kriauteziu, skabei už
buvau, jog dabar jau atsiskirsi!
mokėjau suderėtus pinigus, ne
nuo prasezioku, o tapsiu “Po
neapžvelgens savo to žipono
nu.” Nuo to vakaro linksma
pasigrudau po pažaste ir su
man bu vo didelei nes ar dirbu
džiaugsmu parėjau namo, vė
ar giedu, ar valgau ar miegu,
liai ne nepažiurejens greit invis apie “Žipona” manstinu, o
dejau in skrinele, laukdamas
kuris jau dabar rodos priesz
rytojaus.
alkis stovi. Staiga atėjo man in
galva ir toji mintis ka pasakis 'Po miszparu, tuojaus asz nu
apie mane žmones, paregejeni ėjau primigti idant anksti primane žiponuota? Ka pasakis; sikelt, apsigerbt in “Žipona”
rejentas? Gal lieps nuneszt Žy ir eit in bažnyczia ant resurexidui atgal ir iszkolios da manes jos.”
už tai. Jeigu ji užpykinsiu tuo- Miegojau neilgai, kadangi
da buvo vos gaigyste jau asz
nemiegu!
Girta misiuke regėjau,
Nusiprausiau gražiai, susiO szelo, pasiutiszkai,
szukavau isztepens plaukus
Besarmate, neszvietiszkai.
žąsies taukais; po tam apsivil
'Publika juokėsi isz tosios
kvailiukes, kau asz savo žiponu. Ko tuo
met manstijau ir jaueziau,
Isz tosios paszelusios
menkutes, sziandien nepasalryti asz to ne
noriu. Rodėsi man, jog asz es
Vyras su vaiku stovėjo,
mių didžiausiu ponu. Einant
Net jam aszaros isz akiu
'byrėjo, man in bažnyczia vargamistrie
isz vidaus mane žiponuota
Badai ir prie muzikanto
prisikabino, linksnusiszypsojo, o man net
lig sarmata) pasidarė. Vieton
Kuris nuo saves szaliu
pastumdino, da labiaus didžuotis asz pradė
jau austyti, apie kita dalyka.
Monkute isz piktumo
‘‘Kaip tai: Kalbu pats dusziosmicziola sulaužė,
ja, ar i j juokėsi isz to kad, asz
Da ir valka kone neužsmauge!
virstu in ponus, būdamas mu
*
*
*
žiko vaiku? Arba tai vienas
Isz Merilando žinia gavau,
mužiko suims yra kunigu, o ar
• In tenais važiuoti nespėjau,
vis nemeta neszeines muzikiszBet tik tiek primysiu,
kos? Juk toki jau dabar laikai,
Ir ta bobele pamokysiu,
kad tėvas gali but ir <x Muzi
Kad apsimalszytu,
ku,” o sūnūs “Ponu,” ir tai ne
Krauja savo atvėsintu,
kitados, kaip pasakoje seniai,
Ba kitaip bus negerai,
jog kokiu buvo tėvas, tokis tur
Dažinos apie ja visi vyrai,
but ir suims; kad mainyti ant
Kad su savo kurnu sėbrauja,
blogesnio nieks negal už, tai
Per naktis lėbauja.
niekinti ir apjuokti, juk svie
*
*
*
tas vis keliasi augsztyn, taip
Da daug naujienų turiu,
sau maustydamas began, smar
Kuriu sutal'pyti negaliu,
kiai žengdamas, in bažnyczia.
Dieve duok, kad nors karta Bet vis man kasžin ko geda,
pasibaigtu, nors pats negalėjau sau iszaiszMoterėlės ir vyrai kitokį
kint to, delko asz jaueziu saviprotą gautu. ja geda? Žinoma pirmu kartu
Juk jau ne vos biski susivaldė, buvau savo gyvenime žiponuoJau sziek tiek atsibeldė,
tas, todėl gal man geda, mishBet da nemažai vandenio
j u sau bet apsiprasiu ir bpsia
nuplauks,
man smagu ir gerai, nes bent
Kol nekurios uioteres
mužikai me vadins mane vaiki
protą gaus. nu, o vienok i ‘Ponaicziu. ”
Tai yra bus gana.
- -..................... —Tolia u§'Bus— c
’
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11S AU L E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines

tu Nedelioj, Gegužio (May)
Parasziutas Nuleidžia Kopiyezioj: Szv. Miszios praLafayette Fish And
12-ta diena. Tikimasi kad gra
sides 10:00 vai., isz ryto, pietai
Beis-Boles Metu Pradžia
žus Lietuvaicziu Sodaliecziu
bus patarnauti 12:00 vai., die-'
Eroplana
:: Poultry Market
susirinks iszkilmingai
apna, Szvento Pranciszkaus Aka
204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
1 — Schuylkill pavieto Sa- vaikszczios “Motinos Diena”
demijos Kafeterijo.
liuninkai turėjo savo banlkieta ir vieszai pagerbs Motina
Bus labai malonu sulaukti
Utarninko vakara Lakewood
Szvencziausia.
Gcrb. Kunigu, Giminiu ir S ve
svetainėje.
iziu Sekmadieny (Geg. 19 d.,) ■
—i Nedelioj pripuola “Mo
Atidarytas: Ketverge, Petnyczioje ir
Philadelphia, Pa. — Jo Ek
Szv. Kazimiero Bažnyczio: Ir,
Subatoje. Visiems draugiszkai
tinos Diena.”
selencija Vyskupas Buczys at
::patarnauja
::
ant
Gražaus
Bankieto.
Bet
— Ženybos laisnai iszeme važiavo isz Italijos, kur jis per
daug isz Kunigu yra kuriems
Lilliana Nevulis, nuo 600 W. visa ikara buvo. Dabar Jo Ek
yra sunku pasiliuosuoti Sek-’
Market Uly., ir Elmer Peel selencija lankosi Philadelphimadieny, tai maloniai lauksi-'
(Pajaujis), 413 W. Centre uly. joje. Apylinke^ kunigai suva
me Vienuolyne (Geg. 20 d.).
t Stanislovas, sūnelis pons- žiavo pas Kun. Ignaca ValenKurie važiuos automobi
tvos S. Kominsku nuo B uly.. cziuna, Szv. Kazimiero parapi■ Mes parduodame visokiu Žuviu, Lobs
liais: Isz Pittsburgho imkite
mirė Panedelyje po gimimui jos kleboną, kur Jo Ekselenciter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp.
LIBERTY TUBES, iszvažiave
Locust Mt. ligonbuteje. Likosi ja Vyskupas Buczys apsistojo
Clams, Scallops ir Hard Shell Crabs.
isz TUBES sukitės po kaires
palaidotas Utarninko ryta SzvJ ant keliu dienu. Jo Ekselencija
Taipgi parduodame Viszcziu ir Anežiu.
Telefonas 273.
ant kelio 88 ir važiuoti iki
Juozapo parapijos kapinėse. daug visokiu žingeidžių nuoti— Subatoj pripuola Szv. kiu papasakoja ir paaiszkina
Pirma syki pasiseko nu Castle Shannon, o czia paimti
SAULE” YRA
Pranciszko Jeromio; kita san- kas dabar darosi Lietuvoje.
leisti dideli eroplana su la Grove Road po kaires in kaina.1
vaite Nedelioj, 3-czia Nedelia
kūnu per pagelba parasziu
Acziu už patemyjima.
GERIAUSIA
po Velykų, taipgi “Motinos
to
arba
didelio
umbreliaus.
Chester, Pa. — Kunigas
Kun. J. V. Skripkus.
Diena;” Panedelyje Szv. Ro
DOVANA!
Emilijus Pauksztis, Auszros Szitas bandymas gal bus vė
berto Bellarmino; Utarninke
Vartų Parapijos klebonas la liau pavartuotas del eroplaPrezidentas Trumanas iszmeta pirmutine beis-bole ir
Szv. Bonifaco; Seredoj Szv.
bai susirgo ir buvo nuvežtas in nu, kurie sugenda padangė RUSIJOS KASDIE
taip iszkilmingai atidaro ir pradeda 1946 metu beis-boles
Jono D e lai Salle; Ketverge
se. Lakūnas Gerard Bruder
Jeigu nežinai kokia
Fitzgerald Mercy ligonbute.
loszima. Apie 236,730 žmonių susirinko ant pirmo loszimo
NIO GYVENIMO
Szv. Ubaldo; Petnyczioj Szv.
isz Glen Ridge, N. J., nusilei
Griffith Stadium, Washington, D. C. Beis-bole tai yra mė nupirkti Dovana savo
Paskalio; Sukatoj Szv. Venando in savo eroplana su szitoPASLAPTYS
Brussels. — 1G žmonių lilkos
giamiausias Amerikiecziu sportas.
cijo.
Į
kiu parasziutu. Jeigu pasi
Draugui ar Draugei,
u'žmuszti per ekspliozija Char
seks toliau ka panaszaus ini
n
NEW YORK. (LAIC) —
leroi anglių kasyklose.
‘ Shenandoah, Pa. t Sirgda
taisyti, tai bus daug saugiau SSSR ir jos okupuotos [užgy
ikiai], A. Venclova [Alytus], tai užraszk jiems laikKOMUNISTAI
ma ilga laika, Katrina Vinikaieroplanais lakioti,
' Ivan
Tichonovic
Griszin raszti “Saule.” Pra
ventos] srytys yra vienintele
tis, nuo 893 W. Coal Uly., nu Rymas, Italija. — Žinios vienos partijos sanrasza.
SUSIRŪPINO [Klaipeda], Aleksandr Nikito- linksmins jiems gy-'
szalis pasaulyje, kuri varžo už
pranesza
kad
Szventas
Tėvas
mirė Panedelio ryta namie. Ve
viez Isacenko [Zarasai], M.
sienio korespondentu judėjimo
Pijus
XII
serga,
‘
bet
nepavo

NEW
YORK.
—
Komunistai
lione pribuvo isz Lietuvos
Kareckas [Vilnius], M. Kau-!
laisve. Vienok, kartkartėmis ir
venima, ant viso me
jingai.
i
Amerikoje
neramiai
miega
ir
Kun.
J.
V.
Skripkus;
daug metu adgal. Paliko du šu
naite [Trakai], Fedor GabriloMoskvos laikraszcziu skiltyse
lui: Alberta, Chicago, Ill., ir
prasiveržia viena kita paslap isz baimes dreba kai tik jie pa- viez Kovalev [Vilnius], jJ to ir džiaugsis isz ta
Klaida?
Reik
Pataisyti
/ Ilona namie; dvi dukterys Ma
tis isz Rusijos kasdienio gyve mansto kas darosi ir kas gali j Kriszcziunas [Kėdainiai], M? vo dovanos! Prenu
Amerikos
Pirma
rle Kisalauskiene, Shenandoah
nimo. Antai, “Izviestija” Nr. atsitikti visiems jiems, jeigu ju‘ Lukasevicziene [Kaunas], StJ
Heights ir Ella namie, taipgi 4
Malinauskas [Taurage], J.1 merata Suv. Valstijo
PITTSBURGH, PA. — La 44 pranesza, kad Tūlos apylin baimes iszsipildytu.
Szventoji
Ana
sanvaite
buvęs
Komu

anukus. Laidotuves atsibuvo
Margis [Panevėžys], J. Macebai nužemintai atsipraszau, kėse negalima gauti net tokiu
metams $5.00
nistai
apszmeiže
ir
isz.
savo
Ketverge, 10 valanda ryte ir
viėzius [Rokiszkis], J. Maci- se
kad pasitaikė atspauždint kla- kasdienio vartojimo dalyku,
palaidota Kalvarijos kapinėse.
dingai ant užkvietimu in Sida kaip kibiru, dubeniu [bliudu], partijos iszmete, Earl Brow- jauskas [Panevėžys], K. Pet-1 Kitose
Vieszpatysderis
inlipo
in
eroplana
ir
iszraus
i
<as
[Kaunas],
B.
Paže-'
Graborius H. Valukieviczia.
brinio Kunigyste Jubiliejaus geldų, puodu, keptuvių [peteliszkelmes:
niu], nekalbant jau apie lovas. leke in Stockholm isz kur jis^ m£cįas [Biržai], K. Preikszas tese $6.00. Užraszant
— Ženybos laisnai iszemė
keliauja staeziai in Moskva pasi [Telsziai], E. Reiszyte [SzvenDoleres Vikliute, 28 S. ErneMalonėkite patemyti: Mano To rajono pramones vedėjas ta Stalina. Jis pasiaiszkino kad c2ionys], Aleksandr Petrovicz reikia drauge ir pre
riclk uly., ir Jonas Yanczius,
Kunigystes Sidabrinis Jubi aiszkina maszinu ir žaliavų
trukumu. Tuo tarpu, pasiteira-j ps tenal važiuoja pasižiūrėti ir 3oįoiov [Szvenczionys],, Ali numerata siunsti per
337Mi W. Cherry uly.
liejus pripuola Gegužes (May)
1 pasimokinti.
Staiviene [Sziauliai], M. Trei-'
— Sekantieji ’gydosi Lo
Money-Orderi arba
21 diena. Bet szios progos isz vus, atrasta, kad kaikurios isz Ta paezia diena, kai Browgiene
[Vilkaviszkis],
paežiu
reikalingiausiu
maszicust Mt. ligonbuteje: Jean Yo
kelmes atsibus sekaneziomis
deris iszkeliavo in Moskva,) In SSSR vyriausi Sovietą, pinigais registruotam
nu
yra
iszgabentos
in
kaimyni..
"
.
TT ..
gis, Jonas Kutczinskas ir Juo
dienomis:
. „ , ..
. .
, .
. Rusijos Konsulas Vassily A.1j tas pats laikrasztis pranesza'
nius fabrikus ir ten, kaip nerei
zas Sakalauskas.
<
laiszke.
Gegu., 19 diena, Sekmadie kalingos, iszmestos rudyja Kazanieff
. . pasikvietė
,.
v daug
. ra. p < is2rinkti > >. v> Vitkauskas'
.
„
, . . , , .
. i szytoju ir garbingu žmonių m [Marijampolės rink, apygar-1
ny, Jubiliejaus iszkelmes atsi sniege
Gyventojai labai pasi-lT y j
s . 8
Frackville, Pa. t Gerai žino
jj 6edvUas [Teitai], j
bus Szv. Kazimiero Bažnyczioj genda užraktu [spynų], bet
mas lietuvis Antanas Kirelevi..
T1.ro 'KPloimv!
.
.. .
_ r.
J
Saule Publishing Co
S. S. Pittsburghe, Pa., kurias fabrikas kuris ankseziau juos -^USBOS raszyt°Ja
Ya
reny Žiugžda [Alytus], M. Moteka
czius, nuo 62 N. Nice, ulv., nusurengė, Didžiai Gerb. Kun. M. gamino, dabar j u nebegamina ^.....
mirė Panedelyje 6:30 valanda
Mahanoy City, Pa.
U1^•’ Komunistai raszytojai [Taurage], VI. Niunka [Uk-1
J. Kazėnas su savo gabiais Ko ir nesirengia gaminti.
Amerikoje nebuvo pakviesti in raerge], J. Paleckis [Panevevakare, namie,
sirgdamas
kiti' žys], A. Sznieckus [Kaunas],
mitetais, pritariant gerieme Fabrikai skundžiasi specia- szita vakariene, nors, visi
trumpa laika. Velionis gimęs
. .
Parapijonams už mano patar- Estu stoka, o j u parengimu ne I raszytojai gavo pakvietimus, D. Staneliene [Utena], Mich- L. TRASKAUSKAS
Lietuvoje. Prigulėjo prie Apnavima per 14 metu kaipo pa- sirūpina. Kaip pavyzdi laik- j Komunistai raszytojai Ameri ail Andrejev Suslov [Vilnius]
LIETUVI3ZKA3 GRABORIUS
reiszlkimo P. M. parapijos. Pa
koje baisiai insižeide bet tuo ir M. Szumauskas [Sziauliai].
liko dideliam nuliudime savo
Szita stovyla Motinos Ca- gelbininkas. Czia Szv. Miszios' rasztis nurodo, kad “Tūlos”
pafezia Amilija; 5 sūnūs: Juozą, brini, bus pastatyta Szvento atsibus Sekmadieny (Gegu. 19,' artelėj e yra tik vienas moki pat sykiu ir nusigando, nes jie Kaip matome, toje Moskvos
Alberta, Kazimiera, Antana ir Petro Bazilikoje, bažnyczio- d.) 12:00 vai. diena. Ir Bankro nys. “Jasnoj Polianoj” buvo I jau nujauezia kad czia ne vis-i organizuotuoje komedijoje [ja
Sovietai vadina “rinkimais”],
Edvardą visi namie; dvi duk je, Rymoje. Motina Cabrini tas prasidės 1:30 P. M., ta pa- baldu fabrikas, dabar jis beisz- kas tvarkoj.
terys: H. Rlioadiene ir J. Pat- tai pirma Amerikiete, kuri czia diena. Po Bankieto, Kuni dirba tik nedažytas taburetes Amerikos Komunistai dabar isz Lietuvos užvaryti net pen Laidoja kunus numirėliu. Pasam
rickiene mieste. Taipgi du 'bro buvo paskelbti kaipo Szven- gai, Gimines ir S ve ežiai va ir tiek blogas, kad ilgiau 2 me bijosi kad tas Browderis kuri ki atėjūnai Rusai, o visi do automobilius del laidotuvių,
jie taip apszmeiže ir isz savo kiti kompartijos pastumdėliai. krikaztiniu, vestuvių ir kitokiam!
lius: Vincą, Lietuvoj ir Kazi toji, Amerikoje.
Stovyla žiuos in Vienuolyną, ant vaka nesiu jos nebeiszlaiko. Indu
reikalams. Telefono Numeras 78.
miera, mieste; trys seserys: J. bus tenai instatyta ta diena rienes, kuri atsibus 6:00 P. M. fabrikas iszdirba tiktai szauk-li tarpo iszmet'e, dabar bus paties Nuosavo balso Moskvoje jie 820 V¥. Centra St., Mahanoy City
į Stalino instatytas kaipo Ko- visvien neturės.
Bernotiene, Gilberton; W. Sun- kada Szventas Tėvas Pijus
Gegužes 20 diena, Panedely, sztus kurie in 2-tra diena pa-j
teriene, Mahanoy City ir J. XII, Popiežius galutinai pa- Jubiliejaus Iszkelmes atsibus juoduoja. Gi tu gaminiu bran I munistu vadas. Stalinas szil taip pasielgtu parodyti AmeriNorbutiene, Brooklyn, N. Y., ir skelba ja tarp szventuju.
Szv. Pranciszkaus Vienuolyno gumas — neiszpasakytas. Už
Lietuvos Dovana
' i kiecziams kad Komunistai noviena anulka. Laidotuves inpeili ir szakute praszo 25 rub
| ri su mumis susitaikinti. Jie
Donbasui
lius [apie 5 dolerius], už pa-'
vyks Subatoj 9 valanda ryte su
j taipgi nujauezia ir bijosi kad
praseziausi puodą 6 rubliai
Szv. Miszioms Apreiszkimo P.
Taiko Streitemis
"i tas balius, ta vakariene in ku- NEW YORK, (LAIC) —
M. bažnyczioje 9:30 valanda,
Paklausti del ko taip brangu,
’ ria jie nebuvo pakviesti tai pir Lietuvos miszkai okupantu
fabriku vedėjai aiszkinasi, kad
ir bus palaidotas Szv. Liudvi
mas ženklas parodyti esama- (užgyventu) iszkertami urmu.
dalis medžiagų jiems tenka
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