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Amerika Nori RUSIJA
Salų Pacifike
NESZELPS

Isz Amerikos
9

Laikrasztis Pagerbtas
PHILADELPHIA, PA. —
Laikraszcziai, kurie paprastai
kasztuoja tris centus, dabar
yra parduodami už pusdoleri
ir daugiau per sziztas laikraszcziu darbininku straikas. Vai
kai nueina in redakcija, prisi
perka visa glebi laikraszcziu ir
paskui pardavinėja po miestą
už pusdoleri ar net ir už doleri.
Jiems geras biznis ėjo, pakol
da laikraszcziai buvo spauzdinami, bet dabar jiems biznis
pranyko kai laikraszcziu re
daktoriai negali laikraszczio
nei spauzdinti.

Pasninkas New York
,
Mieste
NEW YORK. — New York
miesto buczieriai ir kiti sztorninkai pranesze savo kostumeriams kad jie likosi visai be
mėsos. New York miesto val
džia patarė visiems žmonėms
pasninkauti Nedelioj. Nebuvo
uždrausta restoranams gamin
ti pietus su mėsa, bet visiems
patarė kad butu gerai jei visi
restoranai ir valgomosios vie
tos susitartu ir Nedelioj mėsos
neparduotu. Daug restoranu
paklausė to patarimo ir taip
padare. Kiti nepaisė ir davė
mėsos.
Kiek girdėti tai da bus prascziau su mesa, nes daug buczieriu del keliu sanvaicziu dau
giau mėsos negaus. Visztienos
ir kitokios pauksztienos randa
si gana daug, bet kitokios mė
sos sunku gauti.

, BADAUJANCZIU

WASHINGTON, D. C.
Amerikos atstovai davė Angli
jos atstovybei žinoti kad Ame
rika nori pasisavinti Pacifikol
vandenyse salas, Canton, Fu
nafuti ir Christmas. Szitos sa-Į
los dabar randasi po Anglijos
valdžia, bet jos butu mums la
bai patogios ir reikalingos del
apsigynimo jeigu vėl kas panaszaus kaip szitas karas iszkiltu.
Ponia Patricia M. Deuse, isz Astoria, N. Y., yra pirmi
ninke visu moterų ir merginu kurios buvo vaiske. Jos dar
bas suorganizuoti visas moteris ir merginas kurios dabar
parėjo isz vaisko. Pirm stojant in vaiska ji rasze in Californijos laikraszczius ir del radijo.
/

RUSIJA NESZELPS
BADAUJANCZIU

gerai moka kaip invertinti. Jis
nepasitiki kad Francijos pini
gu, ir nori kad jam visi mokėtu
Amerikoniszkais doleriais.

Anglija nenorėtu mums ati
duoti szitas salas, bet Anglijai
rupi ta paskola ir musu draugiszkumas. Tai gal kaip tik už
tai Anglija kad ir nenorėdama
nusileis ir mums pavėlins tas
salas pasiimti.

Kardinolas Gaspari Pasimirė
Italijoje; Philadelphia s Laik
raszcziu Darbininkai Straikuoja; Geležingeliu Straikos Ati
dėtos; Musztynes Prasidėjo Iranoje; Automobiliai Pabrangs
--------

ISZ TABRIZ. — Radijo isz Tabriz
miesto pranesze kad karas prasidėjo tarp PerWASHINGTON, D. C. —
zijos (Irano) ir sukilėliu Azerbaijan kraszte.
Prezidentas Trumanas parasze ANGLIJOS
Karas visus savo baisumo siauezia ant 150 myliu
gražu ir ilga laiszka Stalinui ir
AMBASADORIUS
prasze kad jis prisidėtu prie
frunto. Sukilėliai sako kad Perzijos kareiviai
szito mielaszirdystes darbo ?r
ISZVAZIAVO NEW YORK. — Apie 45,- in burna neimtu.
kara pradėjo ir pirmiau eme szaudyti. Kol kas
padėtu mums szelpti ir pamai
000,000 Amerikiecziu geria po Kad sznapsas jiems negar
tinti badaujanczius Europoje.
lasziuka, po mažiuką ar kad ir dus galima suprasti isz to kad, szitos žinios da nepatikrintos, per radijus ateina
WASHINGTON, D. C. —
Ir tai ne pirmas sykis kad mes
Anglijos buvusis Ambasado visa buteliuką. Per vienerius jie visokius maiszytus gėrimus tokios paezios žinios isz Londono ir,isz SzveicaStalina praszemes in talka.
rius Amerikai apleido musu metus Amerikiecziai prageria iszsigalvoja, kaip tai visokius
Sausio, (Jan.) menesyje mes
kraszta ir iszvažiuodamas gra apie $7,000,000,000.
kokteilius, gaidžio uodegutes rijos. Sukilėliu isz Azerbaijan kraszto pristatė
kreipėmės in Stalina ir praszežiai su visais savo draugais at Tie kurie apie tokius bute ir visokius saldymynus kurie
me kad jis nors kiek prisidėtu.
apie 15,000 kareiviu ant rubežiaus Sovietai sa
sisveikino ir pasakė prakalbas. liukus žino ir kurie paraudona sznapso smoka užmusza.
Suvienytu Tautu Paszelpos
Administracija, UNRRA taip
gi prasze kad Stalinas stotu in
talka. Bet Stalinas nieko jiems
neatsake.

Per Meta Amerikiecziai
Prageria $7,000,000,000

Per prakalbas jis praszyte pra vusias nosis skaito, sako kad
Apie penki milijonai Ameri ko kad jie sukilėliams neateis in pagelba, nes
sze kad Amerikiecziai sutiktu yra penkios skirtingos ruszys
kiecziu geria už tai kad jie my
paskolinti Anglijai tuos bilijo arba klasos žmonių kurie geria
li sznapsa. Szitaip geria daug jie prisilaikys sutarties su Perzija.
Bet niekas
nus doleriu kurie Anglija da ar pasigeria.
daugiau vyru negu moterų. Jie
bar praszo. Jis aiszkino kad
Vieni geria del draugiszku kasdien geria. Jie paima ma nežino kiek Sovietu karieviu tenai dabar ran
vienatine
viltis
visos
tos
Tai

O Prezidentui Trumanui Po
mo, ar kaip jie sako “Del Kom žiuką ar kelis mažiukus per
kos
Konferencija
priklauso
Katalikai Veda
nas Stalinas atsake in ta Prezi
panijos.” Jie geria, už tai kad petus, per vakariene, vakare, dasi.
Eina gandai kad tukstaneziai Sovie
nuo
Anglijos
ir
Amerikos
vie

dento
laiszka
ir
pasiteisino
kad
kiti geria, ar už tai, kad kas nakczia ir einant gulti. Jie ne
Maisto Vaju
per vėlai jo praszo ir in ji krei nybes ir draugiszkumo. Angli jiems užpundija. Na, ir jie ne taip kaip tie kurie geria del tu kareiviu dabar pasiliko tenai kaip sveNEW YORK. — Visi Katali- piasi. Jis sako kad reikėjo apie ja viena nieko negali padaryti, gali užsileisti: jeigu jiems pun- draugiszkumo. Jiems neYeikia
kai, per savo vyskupus ir kuni trys menesiai atgal jo praszy- bet ir Amerika viena tenai pra dija, tai ir jie turi pundyti. Ir jokios priežasczios stikleli isz- cziai ir neneszioja savo kariszkus drabu
gus yra raginami prisidėti prie ti, tai jis butu prisidejes, bet žuvus. Jeigu Anglija laikys taip susidaro draugiszkumas kelti. Szitokie žmones žino vi
viena ranka su Amerika, tai jo
vajaus surinkti kuo daugiausia Rusija nieko neduos.
su sznapsu vardus ir pavardes, žius, bet turi visus savo ginklus!
arba kompanija.
kia
tauta,
joks
krasztas
nedrys
maisto badaujantiems vaikams
Tie kurie apie tokius daly priesz jas kariauti.
Tie kurie geria del draugisz žino kiek kasztuoja, kur gali
ir mažucziams Europoje. Per
kus žino, sako kad Rusija galė Anglijai dabar reikia pinigu kumo, taipgi geria savo drau ma pirkti, koks j u smokas, ir WASHINGTON, D. C. — I bar turi taip pat pragyventi
vaju yra renkama visokis
tu daug maisto duoti jei ji no o Amerikai reikia isztikimo ir gams ant sveikatos, ant laimes, kiek ima pakol žmogelis ima Kai Prezidentas Trumanas kaip ir tie kurie jau gavo pa
maistas “kenuose,” kuris gali
rėtu. Bet Rusija nori savo lab galingo draugo. Anglija yra ant giliuko, ant ilgu metu ar svyruoti. Jie turi pasirinkę sau insake valdžiai paimti visus kelti algas. Taip dabar visi
ilgai būti ir nepagenda. Katali-'
darybe su politika sumaiszyti, isztikima, bet tik Amerika ga del, bet kokios priežasczi&s. Jie pritinkima saliuna, jie tenai geležinkelius ir po valdžia pri darbininkai daro: pamato kad
ku kunigai pataria kad labiau
ji tik ten duos kur jai bus di li ja padaryti galinga su ta pa retai kada tikrai myli ta sznap- saliune turi vieta prie baro ar versti darbininkus dirbti pakol vieni gavo ar gauna daugiau
siai reikia maisto tinkamo ma
džiausia nauda, tik tas tautas skola.
sa ar degtine kuri jiems isz tik pasirenka staleli kur kampe, unijos ir kompanijos susitai tai ir jie sako kad ir jiems rei
žucziams.
szelps kur Komunistai inly s in
ro kaip smarve atsiduoda, bet kur jie gali gerti be jokio truk kins, darbininkai nutarė savo kia daugiau. Kaip tik del szitoKardinolas Spellman paaiszaugsztas vietas, kaip atsitiko
jie geria už tai kad mada gerti. dymo. Tokie žmones tikrai straikas atidėti ir palaukti pa kiu reikalavimu pragyvenimas
kino kad szitas surinktas mais
Kardinolas Pasimirė Arba isz kitos puses, jie geria moksliszkai geria; jie niekados kol da unijos pasiderins su visiems brangsta.
Francuzijoje.
tas bus dalinamas visiems, ne
Jeigu geležinkelio darbinin
kad pasilsėtu, kad susisziltu ar negers nevalgė, ar ant tuszczio kompanijomis.
žiūrint in ju tikėjimą. Jis sake: Nors ir Prancūzai ne per RYMAS, ITALIJA. — KarPrezidentas Trumanas davė kai iszeitu ant straiku, tai visi
atviestu, ar kad upa savo ar ki pilvo.
*' Katalikai isztiesia pagelbos daugiausiai laimėjo isz tos So dinolas Enrico Gaspari, augsz
Jie nemaiszo savo sznapsa ir toki insakyma už tai kad gele fabrikai ir didesni bizniai tu
Stalinas tas ir garbingas Bažnyczios tu pakeltu.
ranka ir suszelpia visus ku vietu labdarybės.
žinkeliai yra visam krasztui rėtu užsidaryti; net ir maisto
riems paszelpa reikalinga, ne Prancūzams prižadėjo milijo mokslinczius ir gabus bažnyti Vienas tartinderys in Hotel jokiu kokteiliu negeria, jiems reikalingi. Jis paaiszkino kad
visiems tuojaus pritruktu. Už
žiūrint ir nepaisant nei tikėji nus tonu kviecziu. Buvusis niu teisiu žinovas, pasimirė Astor, kur ponai su kitu pa- szaltas alus tai trucyzna. Jeigu tokiems darbininkams nevalia
tai valdžia insikiszo ir pareika
mo, nei tautos, nei insitikini- Amerikos Prezidentas Herbert Ryme. Jis buvo 75 metu am cziutemis bara prilaiko ir sa- jau reikia sznapso nuplauti, tai straikuoti. Dabar visi laukia
lavo kad nepaisant nei straiku,
mu. Mes, Katalikai darysime Hoover kuris buvo Francuzi žiaus ir ilgus metus savo moks liuna užlaiko, sako kad beveik jie paims czysto vandenio stik pamatyti kas iszeis isz szitu
nei ginezu nei derybų, darbi
joje ir savo akimis mate, sako lu ir gabumais tarnavo Bažny- visi jo geriausi kostumeriai vi lą ir viskas. Jis žino kad jam nauju derybų.
kiek tik galėsime. ’ ’
ninkai turi liktis prie savo dar
Dabar Katalikiszku mokyk kad Sovietai tik kokius 300,000 cziai ir buvo patarėjas ir pa- sai britkinasi nuo sznapso ir gana, ir žino kad jis nori nusi Darbininkai reikalauja dau
bo, jei nenorime ir ežia bado
lų vaikai eina po stubas ir pra- tonu pristatė. Ir už tuos Fran- gelbininkas Szv. Tėvui Popie susiraukė ir iszsisziepe ji mau plauti dulkes, iszsigerti ar pa giau algos, nes sako kad jie da
pajusti.
kia. Jie vis jieszko kokio naujo sigerti. Jis greitai geria ir ne
szo ir renka maista ir paskui cuzai turėjo gerai užsimokėti žiui.
gėrimo. Jeigu kas jiems ir joms paiso kompanijos ar draugisz
nesza in mokykla kur tas mais Amerikos pinigais. Nors Stali
tas bus surinktas, supakuotas, nas neapkenczia Amerikos ka
pasakytu kad tas sznapsas yra kumo. Jis gers su draugu ar SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI!
Skaitykite “Saule” liekarstos, vaistai, tai jie jo nei
sudėtas ir paskui pasiunstas. pitalistu, bet Amerikos pinigus
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Anglijos Užsienio Sztabas
daibar teiraujasi kurie krasztai
priims Lenku armijos karei
vius, kurie nenori pargryžti in
savo tėvynė, Lenkija. Daug
krasztu pareiszke kad jie tuos
kareivius priims ir leis jiems
apsigyventi. Amerikos valdžia
da nieko neatsake nes del tokio
klausimo Kongresas ir Senatas
turi duoti savo žodi. Apie 150,000 Lenku kareiviu visai neno
ri važiuoti atgal in Lenkija. Ir
{visai ne dyvai nes tenai dabar
komunistai valdo ir laukia
juos priimti ar su szautuvais ar
su kartuvėmis.

vulys yra patenkintas, bet nie
kados nesakome kad jis laimin
Jau sena daina bet vis da tu ąs. Laime tik tam kuris moka
rime ja dainuoti: Viskas bran noiktis.
gu, bet bus da brarigiau. Na
mas, kuris užpernai kasztavo^
Amerikos pasiuntiniai, am
penkis tukstanczius doleriu, basadoriai ir ne va-moksli nkita, meta kasztuos penkiolika cziai, kurie buvo pasiunsti in
tukstancziu.
Pietų Amerika, in Argentina

Tulsa mieste policijantai už
tiko pasigėrusį parsza kuris vi
somis keturiomis strapaliuojo
panasziai in pasigerusi žmoge
li, po ulyczia. Policijantai pa
sekė ta parsza ir rado visa ka 
tilu namie darytos buizos,
mūnszaines.

Taikos Konferencija da ne
spėjo Perzijos klausima iszriszti, kai jau iszkilo kitas kur
kas svarbesnis ir pavojingesnis
klausimas kaslink Trieste ir
Tripolitania. Czia susikirs ne
vien tik Anglija su Rusija, bet
Amerika ir Italija ir Balkanų
krasztai.
Jugoslavas Generolas Tito
pareikalaus Trieste miesto už
tai kad jam Stalinas prižadės
pagel'bos ir ji užtars. O jeigu
Generolas Tito gaus tuos
krasz-tus, tai tas pats kaip ir
Stalinas gavo.
O Afrikoje uosta ir miestą
Tripolitania pats Stalinas stacziai reikalaus. Czia Anglija
mato sau dideli pavoju. Isz czia
Amerikiecziai paleido savo
pirmus eroplanus priesz Hitle
rį Europos tvirtovėje. O Vidružemiu juros ir Amerikai bai
siai reikalingos. Stalinas gerai
žino ikad szitos dvi vietos yra
labai reikalingos tam krasztui
kuris nori su tolimais krasztais
susisiekti ar rengtis Europos
krasztus užpulti. Bet ir Amerikos valdžia daibar jau isz miego
prisikėlė ir ima insidrasinti ir
Stalinui ne taip žemai lenktis.
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pasiteirauti kaip dalykai ten
Jugoslavu Generolas Mihai stovi, pranesze'kad žmones vi-į
lovich, kuris už savo kraszta
sai nenori Pulkauninko Peron,
kariavo priesz Nacius ir priesz
kuris, anot ju praneszimu, yra
Komunistus yra dabar suimtas
Nacis, Faszistas ir diktatorius.
ir in kalėjimą inmestas. Jis bus
Amerikos valdžia, gavus tas ži
teisiamas kaipo savo kraszto
nias nusistatė atkakliai priesz i
iszdavikas. Komunistai dabar
Pulkauninką Peron ir sake kadj
priparodo kad Generalas Mi-| Amerika nepripažins tokio j
hailovich gavo pagel’bos isz
razbaininko. Bet matyti kad
Naciu. Anglijos valdžia prisi musu valdžia prasiszoko. Pul
dėjo prie Komunistu ir visokiu
kauninkas Peron rinkimus lai
melagyscziu iszmislino priesz mėjo. Visi Pietų Amerikos
ta Generolą. Amerikos valdžia krasztai pripa'žinsta ji kaipo
HooVeris kuris važinėjo po gal dabar reikalaus kad tas Ge Argentinos Prezidentą. O pats
visa Europa ir pats savo aki nerolas butu teisiamas ne Ko Pulkauninkas Peron dabar vi
mis pamate 'koks vargas ir 'ba munistu teismo bet visu tautu siems giriasi kad nei Washingdas visur stūkso žmonėms in tarybos teisme.
tonas negalėjo ji sumuszti. Ir
akis, per radija pranesze vi
siems mums baisias ir liūdnas
žinias: 150,000,000 žmonių Eu
ropoje turi gauti maisto tuojaus. O jeigu jie negaus, tai jie
badu numirs. Ir jis isz musu ne
daug praszo. Jis sako kad mes
tiems 'badaujantiems duonos
duotume.
*1 ’ ' ‘i
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Da Geresni

Mes ir be kalendoriaus 'žino
me kad jau pavasaris, nes lau
kai žaliuoja, paukszteliai cziulba, jaunieji nerimsta ir John
Lewisas su mainieriais straikuoja.

Jeigu to vaiko paklausi kas
nužudė Ciecoriu, jis nesakys
kad Rpmiecziai, bet kad Bru
tus, Casius ir kiti politikieriai.
Paklausk jo kas Prezidentą
Lincolna nužudė, jis nesakys
kad Amerikiecziai taip padare.
Bet jeigu tu jo paklausė kas Jė
zų Kristų nužudė jis tau tuojaus atsakyk kad Žydai taip
padare. Tai visai ne dyvai kad
tas mokslas iszmokina musu
vaikus kaip kitu tautu neap
kęsti.

Kai vieno Amerikieczio eroplanas buvo suszaudytas ir jis
pats su parasziutu, su dideliu
szilko umbreliU nusileido in
Japonu miestą per kara; jis
tuojaus buvo nugabentas, nu
vilktas priesz Japonu Genero
lą. Amerikietis ligi žemes nusi
lenkė ir pasakė kad jis nori tik
vieno dalyko pirm negu jie ji
nugalabins. Užklaustas ko jis
taip nori, Amerikietis atsake:
“Asz noriu sutikti ta Japona
laikuna kuris mane isz padan
gių nuszove. Asz tokio drąsuo
lio ir gabaus lakūno da nieka
dos nėmaeziau. Jis savo eroplana valdo ir vairuoja geriau ne
gu geriausi Amerikos tūzai.”

kas musu Sekretoriui Byrnes
da skaudžiau, tai kad jis dabar
turi ta Pulkauninką Peron pri
pažinti ir su juo derintis. Czia
da viena klaida kuria musu
valdininkai ir mokslincziai pa
dare, nemokėdami vesti užsie
nio reikalus ir kiszdami savo
uosi in kitu krasztu vidaus rei
kalus.

SKAITYKIT
“SAULE” -

Petras — Ar tu žinai bro
lau, jok mano pati da savo
gyvenime ne jokio vyro ne
mylėjo, kaip tik mane!

Jonas’— Tai vis nieko nežonklina. Mano-gi pati ne tik
ne vieno nemylėjo, bet ir ma
nes nemyli!

Prie Stalo
Jonukas — Mamyte, ar
mariu vilkas (rekinas-shark)
ėda ir saradinkas?
Mamyte — Taip mano vai
keli.

Jonukas — Tai gerai ma
myte. Bet, kaip jisai atidari
nėja bleszines?!
-----------o-----------

Istorija apie “AMŽINA 2 Y
DA.” Jo kelione po svietą it
liudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.
Mahanoy City, PaSAULE PUBLISHING CO.,

Pirkie U. S. Bonus

:: JUOKAI

ti medžius ir apsodinti darže
lius. Gazas i avestas.
Tik pradžioje 20-to szimtmeczio, S-ztabo ofisai prie rytu ir
vakaru daliu pridėti. Pirmiau,
prezidentu sztaibo darbas buvo
atliktas invairiose kambariuo
se. Pa v. antro aukszto kamba
ryje Lincolnas szauke susirin
kimą pasirasze po Emancipa
tion Proclamation. Kitame
kambaryje McKinley užbaigė
taika po Ispanu-Amerikos ka
ro.
Prezidentas Theodore Roo
sevelt, McKinley inpedinis pri
dėjo pirma egzekutyvi ofisą
prie Baltuojo Namo. Ir kitaip
Kai valdžia ir visi valdininkai kreipėsi in Amerikie- jis pagerino Baltaji Narna.
ežius daugiau maisto duoti ir aukoti del badaujaneziu Eu Franklin D. Roosevelt invede
ropoje Ūkininku (farmeriu) Unija suszauke mitinga ir nu da vėlesnius intaisymus, tarp
tarė duoti visus kvieczius kuriuos jie ketino da pasilaikyti kitoko, vietas laikinam karo
iki ateinaneziu metu. In susirinkimą kuris buvo laikomas darbui.
Praeitu metu Gruodžio
Alfred mieste, N. D., buvo atvažiavę: John Henne, Floyd
Johnson, Milt Holton ir Eric Ziemann, La Moure Apygar (Dec.) men., Kongresas pasky
rė $1,650,000 del in vairiu page
dos farmeriu prezidentas.
rinimu, ir Fine Arts Commis
sion budus užgyre. Bet amerikarta nupiesztas 1799 m. nors 1810 m., kada James Madi
kiccziai protestavo kada iszpirmiegi gyventojai insikraus- son buvo prezidentas priesz
girdo kad tie pagerinimai butu
tc tik 1800 m. 1800 m. Federal! pat Baltaji Narna buvo gatve ir
ant tokios dideles skales kad
Valdžia persikėlė isz Philadel- aplink ja tvora. Keturiais me
butu galima ten intaisyti audi
phijos in Washiiigtona. Adams tais vėliau per 1812 m. kara (su
torija ir kafeterija (valgoma
buvo
(antras) prezidentas. Did. Britanija) Anglijos pul
vieta). Ir Kongresas numusze
Stogas buvo skylėtas ir nau kai uždegu sostine ir Baltaji
• paskyrima. Ne tik taip padare,
jiems gyventojams buvo sunku Narna. Akmenine siena pasili
bet draudė bet kokius pataisy
gauti malku pecziams, ir pre ko ir pagal planus originalo armus isz lauko.
zidento žmona, Abigail, varto kitekto atstatymas pradėtas.
Prezidentas Theodore Roo
jo sziandienos garsuji EAS I Už trijų metu svarbesne dalis
sevelt viena karta sake; “Bal
ROOM džiovinti savo balti namo buvo užbaigta. 1830 m., tasis Namas yra tautos nuosa
nius. Laikai pasikeitė nuo tu kelios kitos dalys pridėtos. Po vybe. Turi pasilikti kaip tikrai
dienu.
tam prezidentai pradėjo sodin- yra.”
—C. C. F. A. U.

Ūkininkai Duoda Savo Kvieczius

::

Svecziuose

BALTASIS
NAMAS TAUTOS

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

NUOSAVYBE Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
WASHINGTON, D.. C. —
Kiekvienas asmuo kada nors
girdėjo žodžius “Abudu Penn
sylvania Avenue galai” saryszyje su1 Federales valdžios da
lykais Washingtone..

Pirmas Tamistas — Kaip
tai, be paezios? Ar gal pyks
ta, jeigu nebuvo maloni
drauge ateiti?
Antras Tamistas — Dova
nosi tamista, mano pati ser
ga; labai galva skauda!

50c., o sulaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 102 Prakeikta, meilingas kriminaliszka apraszymas, 202 pus. 35c
No. 103 Vaidelota, apisaka isz
Suprantama, kad vienas ga pirmutines puses szimtmeczio, iszlas yra Sostine, kur tautos teis- imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu, 35c
dariai posėdžiauja; kitas “ga No. 104 Trys istorijos, apie Ne
las ’ ’ myle ir puse toliau, tai valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
Žmogus. 121 pus, 25e
Baltasis Namas, kur musu pre bes,No.Karalaitis
106 Penkios istorijos, apie
zidentas gyveno nuo 1800.
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
Sziandien,
Pennsylvania No. 111 Sziupinis (3 dalis), talA venue siekia toliau už Sosti pinasi sekanti skaitymai: Ha isz maiszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
ne, beveik iki rytines dalies Po Raganiszka lazdele; Boba kaip ir ri
tomac upes, ir pro Balta ji Na ša vo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
ira iki Georgetown.
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
Kas invksta abiejose galuo puslapiu.................................................15c
se licczia kiekviena amerikieti No. ,112 Trys apisakos apie pini
ir amerikiecziai tuoj pareiszke gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelbsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
savo nuomones kada buvo pa Juokingi szposelei, Kaip traukt gisiūlyta, neseniai, pakeisti va liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
No. 116 Istorija apie Sierata,
karine dali Namo.
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c
Baltasis Namas buvo pirma No. 119 Keturios istorijos apie
Garžia Haremo nevalninke: *-*ioszis:
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
62 puslapiu .....................................15c
No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno.
58
puslapiu .............................................. 15c
No. 123
Septynios istprjos apie
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.
45 puslapiu.......................15c
No. 126 Penkios istorijos apie
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunn; Trys
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
kuris buvo protingesnis už savo poną
61
puslapiu ..................................... 15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdimieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsunus prigauna. 58 puslapiu............ 15c
No. 132 Trys istorijos apie Anglorius isz Valenczijos; Kožnas daigtas
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras
pacziuolas. 76 puslapiu.................20c
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
62 puslapiu......................................... 15c
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka,
43 puslapiu......................................... 15c
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmokejimas kunigo. 47 pus................ 15c
No. 140 Keturios istorijos apie
Maža katiluka, Lietuvos skausmai
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
64 puslapiai .............. ...................... 20c
No. 141 Keturios istorijos apie
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
61 puslapiu........................................ 15c
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu
........................ 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
Ar paszaukt tęva zokoninka Bernadina. 61 puslapiu.................. ...15c
No. 145 Trys istorijos apie Velniszkas malūnas; Kaip studentas lojo o
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............ 15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
Nikitas . 61 puslapiu.................... 15c
No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A'xt keik užlaiko moteres paslaptį.
61'* puslapiu .................................... 16<
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas
karalium. 61 puslapiu.................. 15c
No. 152 Trys istorijos apie Kajimas; Dietas Petras; Nuogalis. 62
puslapiu ..........................
15c
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
puslapiu ...........................
15c
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60 nnslapū’
..............
11R'

P. T. — Tai ir man taip
tankiai buna. Jau tos moteres tankiausia tom galvom
Japonu generolas tuojaus serga. O kokias gyduoles
davė insakymus savo karei naudoja?
viams prirengti didele vaka
A. T. — Greicziausia del
riene visiems oficieriams ir jis
josios pagelbsti nauja skry
pats pasodino ta Amerikieti la
kūną szalia Japonu Leitenanto bėlė !
kuris ji ta ryta buvo padangėse
užpuolęs ir nugramzdinės. Per
Jūreiviai Sveikina Prezidentą
vakariene visi sake gražias
prakalbas. Ir Amerikietis ne-j
užsiliko, bet vėl pakartuoju
Vatikano laikrasztis “Osser- kad jis tokiu drąsuoliu ir mo
vatore” pranesza kad trys ar kytu laikunu da nematęs kaip
keturi tukstaneziai Vokiecziu szitie Japonai.
mirszta kasdien Rusijos kalėji Po vakarienes Generolas vėl
muose. 'Szitos žinios gal vėl atėjo prie Amerikieczio ir jam
permainys viską Taikos Kon paaisžkino kad visi 'kalėjimai
ferencijoje, nes kitos tautos pa ant New Guinea visai netinka
reikalaus kad Rusija pasiaisz- mi tokiam garbingam lakūnai,'
ir jis pats parūpins Amerikiekintu.
cziui vieta ant pirmo laivo ku
Washingtone, tarp vakario-' ris plaukia in Amerikos salas.
hiu, balių ir geru cigaru musu Jis savo žodi iszlai'ke ir Ameri
“SAITE”
politikieriai kalba apie gerus kietis lakūnas pargryžo pas sa
ISTORIJE apie Gregorius
darbus ir da geresnius laikus vuosius kaip koks ponas.
------------------ Isz Numirusiu
deszimts metu nuo sziandien.
Bet visiems butu geriau ir svei Tas kuris moka ir gali sal
Prezidentas Trumanas apsilankė ant kariszko laivo Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
kiau jeigu tie musu pilvūzai'ir džiai nusijuokti yra isz tikro vardu Franklin Roosevelt, ir dalyvavo manevruose, me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Jeigu užrasžysite savo drau
25<
politikieriai daugiau susirū laimingas žmogus. Gyvuliai ir manksztymuose su kariszkais laivais ir eroplanais prie
giu ar drauge “Saule” tai tu
žvėrys
nemoka
ir
negali
juok

pinto apie darba sziandien ir
Virginia kranto. Jis buvo iszkilmingai priimtas ir pavairės didžiausia linksmybia per
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! visus melus!
pragyvenimą del szios sanvai- tis. Už tai mes sakome kad gy- szintas.

SKAITYKIT

No. 160 Keturiolika istorijų ap*«
Po laikui; Onytės laime; Per neatsarguma in balta vergija; Puaiaugave>
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me»
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunui,
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puil/
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25.
No. 161 Keturios istorijos apie Anį
prapulties kranto; Mistras ir Krepe*
szius; Kampelis duonos; Isz ko didelį
ponai. 105 puslapiu...................... 25«
No. 162 Trys istorijos apie BaisA
naktis; Dzuoko pasaka; Protas anH
proto; Keista trumpu pasiskaitymu.
28 puslapiu .....................
lOe
No. 164 Septynos Istorijos apie Ja*
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka*
cs; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Iszreiksztas Razbaininkas; žydai kai*
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma*
(kiaus; Iszklausyta malda vargszo;
Geras Medėjus.....................
15e
No. 170 Asztuonios istorijos apie
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku«
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinštal
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta*
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi*
žengelis; Duktė malkakerczio. 121
nuslapiu .............................................. 25<
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
(su paveikslais), apie Džiaugsmas
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla*
ptybe gymimo mumisie Dievo muM
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni*
ikio, Suvirsz 100 puslapiu............ 254
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
6S
puslapiu .............................................
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam Įsu
davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15<
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudral
Plcmenlis; Isz ko susidarė AnglU
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimanavymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu*
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
Preke ................................................. H1

a J

’

U

Adresas:
Į
Saule Publishing Co ,
Mahanoy City, Penna.

K,sAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Laikraszcziai Pabrango
SCRANTON, PA. — Laikh — Ponas Juozapas Pecziu- rasztis “Scranton Times” ap
konis isz Shenandoro, ana die turėjo aukso medali, ženklą,
na lankėsi pas pažystamus, verta penkių szimtu doleriu ir
taipgi atlankė ir “Saules” re buvo visu laikraszcziu labai
dakcija, nes ponas Pecziukonis augsztai pagerbtas už jo drąsą
yra musu skaitytojas, Acziu ir ' darba. “Scranton Times”
laikrasztis vieszai savo skaity
už atsilankyma.
tojams parode kokie sukeziai
— Scredoj. pripuola Szv.
ir vagiai randasi augsztose
Ritos.
teismo vietose. Koresponden
— Nedelioj, tas ir raszytojas, George H.
6:30 vai. vakare, Martin daugiausia darbavosi
atsibuvo Gegu kad visi skaitytojai žinotu kas
žine Procesija darosi teismuo kambaruose,
Szvento Juoza buvo pakeltas in redaktoriaus
po parapijos. So- darba ir gavo $1,000 dovana.
daliecziu ir Ka- Redaktoriaus ir laikrasztisrunaaija Szven- ninko darbas ne lengvas ir tan
tos Paneles. Daugelis žmoni n kiai nemalonus. Bet jis visados
susirinko pažiūrėti gražios rūpinasi savo skaitytojams vi
procesijos ir dalyvavo pamal sas žinias teisingai ir sanžinindose. Gerb. Dr. Kun. Klemen gai praneszti. Tankiai jis gau
sas Batutis, klebonas SS. Pe na ir ausis apdaužyti ir galva
tro ir Povilo parapijos, Tama praskelti ir gerolai apszmeižti
qua, Pa., pasakė pamokslą.'
ir kalėjime patupėti, kai jis
— Ketverge Szv. Jono de teisybe pasako apie ponus ir
kitus neva augsztus ir garbin
Rossi.
— Panedelyje,
Gegužio gus žmones, Bet raszytojas ii
;(May) 20-ta diena, suėjo 19 redaktorius nepaiso koks dide
metai kaip Charles A. Lind lis ar baisus butu tas ponas ai
bergh’aš perleke per Atlanti- valdininkas. Jeigu jis negera:
ko mares, per nakti, su mažu daro, tai laikraszczio szventa
eroplanu: “The Spirit of St. pareiga savo skaitytojams apu
Louis,” isz New Yorka in Pa tai praneszti, nepaisant kienc
ly žiu, Franci ja, in 33^2 valan- dantys byres.

Rinkimai

Graikijoje

Ii

AUSI RIJOJE
BADAS JOHN

... KVIETKININKAS...

M

ai.

Jaunas vyrukas žiuri in visokius plakatus, kurie buvo
visur iszdestyti ir iszlipdyti per rinkimus Graikijoje. Rin
kimai Graikijoje buvo daromi tvarkingai, nors komunistai
baisiai prieszinosi. Anglijos kariucmene palaike tvarka ir
prižiūrėjo kad visi galėtu laisvai ir be jokios baimes ar
prievartos balsuoti. Ir ežia komunistu darba szuo ant uode
gos nusinesze. Graikai nubalsavo už tuos atstovus ar kandi
datus kurie yra komunistams prieszingi.

KOVAL

VIENNA. — 1943 metuose,
Kvietku Del Visokiu
Amerika, Anglija ir Rusija su
tiko kad Austrija turi būti lais Pareikalavimu Už Žemiausias
va ir nepriklausoma; ir kad|
*
Prekes
Austrijos gyventojai gales sa-l
votiszkai savo kraszta valdyti
Sutaiso Dailius Bukietus Del
ir savo pramone atgaivinti.
Vestuvių, Ligonbucziu,
Visi mes džiaugemies kad
nors ant tiek tos trys didžiosios
Laidotuvių, Kapinu ir t. t.
tautos sutiko.
Telefonas 764
Bet jau trys metai praėjo

nuo tu prižadu ir gražiu žodžiu
ir Austrija da vis vergijoje,
kenezia varga ir bada; ir jos li
kimas sziandien da baisesnis
negu buvo po Vokiecziais.

616 W. CENTRE STR.,
MAHANOY CITY, PENNA.

Molotovas visai nenori nei
Kai gimines jo žmonos dažiGražus Pavyzdys nojo
užsiminti apie Austrijos klau
kad daug pinigu jo žmona,
sima dabar, ir staeziai pasako
paliko, jie visi eme reikalauti
Amerikos atstovams nesikiszti Nors visi laikraszcziai jau kad pinigai butu lygiai pada
kur jiems nereikia. O tuo tarpu kelios sanvaites atgal daug ka
jūreiviui yra mada-stailas ger jis smoko nepažinsta, jis sznap 6,650,000 žmonių vargsta ir ba rasze apie viena darbo žmogeli linti. Bet teisme buvo pąaiszkinta kad jo žmona niekur nie
ti. Prastas kareivis kuris stik so nemyli, bet myli ka sznapsas da kenezia.
ir kaip jis tukstanezius susi- kados už pinigus nedirbo, tai
liuko nemoka ar nedrysta isz- duoda. Jam nemalonu gerti,
eziedino, nors mažai uždirbo, visi jos pinigai buvo jos vyro
.
UNRRA,
Suvienytu
Tautu
lenkti. Kareiviai vis giriasi ir bet pasigerti!
bet mes “Saulėje” neiszdryso- pinigai. Teismas taip ir nu
Szelpos
Administracija
da,
ko]
didžiuojasi kiek jie sznapso Tie kurie szitokio nelaimin
i me apie ji iki sziol nieko para sprendė. Visus pinigus teismas
kas
maitina
Austrijos
badauiszgere ar alaus iszmauke.
go žmogaus nepažinsta, neapškyti. Mes bijojome kad nesu atidavė vyrui.
janezius;
bet
szita
paszelpa
jau
Per szi kara, kai Vokiecziai kenezia jo, kiti jam pamokslus
pykintume vyru ir kad nepa Senelis sziandien turtingas,
baigiasi
ir
szio
menesio
pabai

grasina persilaužti per Ameri- drožia ir ji kolioja. Jis pradeda
tartume moterėlėms kaip savo bet ir da negali suprasti kodėl
goje
nebus
isz
ko
juos
maitinti.
kiecziu tvirtoves priesz Kalė gerti kai tik isz lovos iszsirita
vyrus bosauti. Bet dabar visgi jo žmona permaino jųdviejų
das, keturi Amerikiecziai užti ir net priesz pusryczius pasige Gegužio, (May) pirma diena reikia szi-ta apie ta darbo žmo
bankos knygutes ir ant savo
Įdas, 1927 metuose. Lindbergh’
ko skliapa kur buvo tukstan- ria. Kai tik biski iszsipagirioja kuri yra Komunistu Rauduona geli pasakyti.
vardo buvo visus jųdviejų pi
as laike kelione neturėjo visai
Svarbi Priežastis
cziai galionu vyno. Per ketu jis vėl stveriasi už bonkos. Jis Diena, Viennos mieste buvo' Charles Cooey da ir sziannigus užsiraszius?
noro miegoti, ir tik manšte arias dienas tie keturi kareiviai vis mažiau ir mažiau valgo ir parodos. Apie 200,000 Socialis- cpen negali suprasti, kodėl jo
Valdžia ir visi kiti žmones
Bernas— Praneszu ponui
pie savo ilga kelione kuria pa
iszmauke du szimtu galionu daugiau ir daugiau geria, jo tu marsziavo ir tik apie 20,000.žmona taip pasielgė? Charles
negali suprasti kaip jiedu ga
sekmingai atliko. Visas svie kad marga karvute, kuria
protas pirmiausia susimaiszo, Komunistu. Bet ne in sveikata' Cooey yra septynios deszimts
gero ir brangaus vyno.
lėjo toki turteli susikrauto isz
tas nustebėjo isz jauno vyru ponas neseniai pirkai, jau
paskui apsnūsta ir vėliau visai buvo matyti kad vieni kitiems metu amžiaus senelis, bevaikis tokio mažo ir prasto uždarbio.
Kareivis
geria,
už
tai
kad
ko, kuris turėjo tiek narsumo neduoda pieno.
apmirszta. Girtuoklis žino kad visai nesiprieszino. Reiszkia,' ir dabar naszlys.
Senelis Cooey paaiszkina
Ponas—Kas tai? Ar ne- oficieriai geria, kad visos mu
ir paszvenste savo gyvastį,
jis girtuoklis, jis žino kad jis Socialistai taikosi ir derinasi Teismas pripažino kad visi tiems kurie jo užklausia kaip
su
pasakos
apie
kareivius
jeigu reiketu, kad parodyti szeri ja?!
save žudo, bet jis bejiegis ir ži su Komunistais. .
jo žmonos palikti pinigai pri jiedu galėjo tiek pinigo susiB.—Szerti, tai szertumem, mums pasakoja apie kiek vyno,
svietui kad kelione per mares
no
kad
jis
bejiegis.
Jam
nei
szampano, alaus ar sznapso ka
Vienas Socialistu vadas, per guli jam ir dabar jis yra turtin taupinti, kad jis niekados ne
tiktai ji pati nenori esti!
galima atbūti per nakti.
darbas
nei
geras
vardas
neru

reiviai iszmaukia, kad sznap
ta paroda iszsitare: “Tegu Ko gas. Ir taip viskas buvo baigta, rūko, negeria ir pinigus nemeP.—Ar serga?
— Petnyczio Szv. Joanos.
sas
ir
karas
yra
beveik
dvynu

piu
munistai mums tik duonos bet da ir dabar sunku suprasti, to, jam pinigu niekados nereiB.—Ne, neserga, tiktai
Žmogelis tankiausia tampa duoda, ir mes mielu noru kazo kaip jis su savo žmona susitau- kedavo ir už tai jiedu visus pi
kai,
kad
jo
gyvenimas
yra
nuo

— Szv. Juozapo Mokyklos nepasijudina!
girtuokliu už tai kad jis nori ką szoksime.”
pino $25,547.33, kai jis nieka nigus dėdavo in banka.
Vaikucziu Mokslo Metu Už
P.—Tai kas jai po velniu? bodus, kad jis nori pamirszti
praeities
vargus
ar
skausmus
dos neuždirbo daugiau negu Mes prisibijojome szitas ži
baigimo Programas in vyks Ne
B.—Paprastai sakant, pa kas buvo, kad jis nenori maus
užmirszti ir bijosi in ateiti Potsdam Konferencijoje mu $25 in sanvaite.
tyti
kas
bus,
kad
jis
nieko
ne

delioj, Birželio (June) 9-ta stipo ana vakara!
nutes musu skaitytojams pa
dirstelėti.
Sznapsas duoda su vadai baisiai klaida padare
paiso
ar
nenori
paišinti,
kad
diena, parapijos svetainėje, 7kai jie sutiko Rusijai pasiimti Charles Cooey atvažiavo isz duoti nes nenorėjome sukelti
jam
drąsos
ir
numarina
visas
jis
bijosi,
kad
jis
jieszko
drąsos
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negu
blaivam
plaukus
rautis
ir
viena dulkteri J. Andersoniene, pasigers du ar tris sykius in bet isz tikro jie geria tiek daug
nėšiai atgal kai didžiųjų tautu banka ant ju abieju vardo iki nesantaika namuose, o “Sau
rankas
laužytis
del
pragerto
sunu Igną ir du anukus, visi sanvaite ir niekam nepasiaisz- už tai kad jie negali užsilaikyti
atstovai nutarė South Tyrol11936 metu, kada ji periname le” nenori insivelti in szeimigyvenimo.
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koje. Jis ypatingai mylėjo rajo žmona staiga pasimirė. Kai'nieko isz szito atsitikimo nepaELECTRIC
jis nuėjo in banka iszsitraukti Į simokins ir nesikesnis tu dvieszyti apie Amerikos jaunimą.
REFRIGERATORS
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Garbes Pareiga
TYRLAUKIS ir 'kalnai. Du iRaudona Kryžių
ketas kelias. Būrys raiteliu,
nuleidę žąslų turėklus, dumia
Sutvėrė
in kalnus. Burini vadauja jau
nas karininkas.
Saule tik ka nusileido. Tam
sa aptraukė slėni savo nykiu
apsiaustu. Pirmyn, pirmyn be
poilsio.
Kareiviai gavo žinia, kad
czeczenai (tokia tauta Kauka
ze), Gassachanas ir Saga. Ach
medas sugryžo savo aulam
(Mahometonai kaukazenai so
džius vadina aulais). Jie skuba
ju suimti.
Gassachanas atkerszyjo savo
giminaiezio mirti, tai buvo jo
garbes pareiga, pildydamas se
novės kruvino kerszto paprotį,
jis nuszove savo giminaiezio
Szeszios deszimtys penki
užmuszeja. Dabar jis pats slap
stosi: lando miszlvuose ir dau metai atgal, Washingtone,
bose. Namo lankosi labai retai mažas būrelis vyru ir moterų
susirinko ir parasze nauja
ir tai visada naktimis.
Kaukaze apsiausties stovis. lapa viso svieto istorijoje.
Jie ežia susirinko po vado
Jei Bušai ji sugautu, su juo bu
tu trumpi dalykai. Kaipo vyste vienos moteriszkes,
žmogžudį, ji laukia vietoje su- Clara Barton. Per szita mi
szaudymas. Toks pat sprendi tinga buvo sutverta Rauduomas ir jo draugui Sagai, Ach no Kryžiaus Organizacija,
medui. Tasai ir-gi privalo slap kuri sziandien yra didžiau
stytis. Jie padėjo pabėgėliui, sia ir galingiausia labdary
bės draugyste ant viso svie
nesziojo jam maista.
to.
Jo laukia toks pat likimas.
Gegužio (May) 21 diena
Vis toliau ir toliau joja rai
yra apvaikszcziojama kaipo
teliai in kalnus.
“Rauduono Kryžiaus Die
Žemiau sruvena kalnu upe na. ’ ’
lis. Kelias iszmusztas kalnu
Nuo 1870 iki szios dienos
laiptais.
Rauduono Kryžiaus nariai ir
Bet sztai priesz juos pakilu
moj ir aulas, kuriame matyt Jis gėrisi juo. Koks puikus,
akmeniniai namai-plokszcziais koks gražus ir koks tvirtas szis
stogais.
kalnu sūnūs! Jis džiaug arin
Priesz injosiant anlan, susi gai pagelbėtų ir atleistu jam,
tinka purvina, apdriskusi cze- jai tik jis atsižadėtu pradėti ki
czena.
tokį gyvenimą ir pasiduotu inJi sulaiko ir, pusztalietais statymams. “Jis iszlaikytu sa
grasindami, priverezia parody vo žodi,” mano karininkas,
ti Gassachano namus. Prijoję “nėginezijamai, bet, asz nega
kareiviai nulipa nuo arkliu. liu. Sugauti, užszauti, ii įsaky
Vienas lieka sargyboj. Kari me aiszkiai pasakyta. Tat teat
ninkas su kareiviais perlipa leidžia man Vieszpats!”
akmenini volą ir apsupa na
mus. Tuo tarpu Gassachanas, Ir paskiau garsiai: “Pir
nieko nemanydamas, czeczenu myn!” Viduri belaisviu vadi
paproeziu sėdi ant grindžiu ir ni, kareiviai žygiuoja per so
vakarieniauja. Žmona darbuo džių. Netoliese matyti kru-.
jasi prie cziukuro. Kampe žai mokszliai; ten ir bus Gassachanui atlyginta.
džia vaikai.
Staiga prasiveria durys ir Da nespėjus, iszeiti isz aulo,
juos prisivijo kaž-koks raite
kambari ineina kareiviai.
lis, da visai jaunas (ne dau-,
Gassachanas paszoka.
Iszsigelbeti nebeyra vilties. giau 20 m. amž.) gyvaplaukiais
“Pasiduok, Gassachane! ’ ’ apaugusia virszutine lupa.
Ji sulaiko.
taria jam karininkas.
Gassachanas ramiai stovi “Kas tu?”
priesz ji. Jis aukszto ūgio, lie “Saga, Achmedas. ’ ’
sas, iszdidžios pastatęs; tokiu Karininkas atsisuka in ka
gali būti žmogus, nebranginas reivius :
gyvenimu.
‘ ‘ Suriszkit ji! ” Pasigirsta
Didėlėmis juodomis akimis insakymas. Vienok jo szirdis
jis intimpai žiuri karininkui in liejasi krauju.
akis.
Juk ir jis pats žmogus, juk
Jis apsivilkės senais, nublu ir jame gludi kilnus pa jautu
kusiais, apdriskusiais rubais. liai. Jis poetas, mėgėjas grožio
“Suriszkit ji!”
ir tiesos. Intarpais, plunksna
Kareiviai surisza jam ran apsiginklavęs, jis persikelia in'
kas in užpakali.
kita pasauli. Bet pareiga, prie
Karininkas ima tardyti:
saika, jam 'begaliniai sunku.
“Tai, reiszkia, Gassachanas
“Slepai Gassachana? Nesz— tu?”
davai jam maisto?”
— “Asz.”
“Neszdavau. Ir taip visada
Jis nesi'gina savo elgesio. Jis
darycziau. ’ ’
atliko savo pareiga, taip insake jam garbes jausmas, Pasiel-1 Saga, Achmedas puikybes
gimo iszdavas jis puikiai su jausmu taria tuos žodžius. Jo
jaunas veidas praszvintą drą
pranta.
Vienok karininkas taip ir ne sos szypsena. Jis jauezia savo
gali atsižiūrėti Gassachanu.. likimą ir nori mirti kartu su
savo draugu, nes taip jam insako garbes jausmas.
W
Neužmirszkitc Guodotini Skai
“ Vieszpatie, kas do valios
tytojai, atsilygint su prenumerata ui
iaikraszti “Saule” kurie apie tai už- stiprumas!” Mano sau karitnirszo ir prasze idant nesulaikyti
_____
laikrMzcaįp, x PASKUBINKITE J J J pinkas.
I

“Tau nuspręsta mirti, nes tu
.slepai prasikaltėli,” taria jis.
Bet sziez priena Gassachanas
ir, pergalėjęs puikybes jausmu,
praszo atleisti Sag, Achmedą.
“Juk jis visai jaunas,” taria
jis, “visai da vaikas. Vieton jo
mane nuszaukite. ”
Bet Saga, Achmedas szypse
na perkerta ji: “Tylėk, Gasbjachane ! Kartu su tavim mirti,
man didžiausia dovana.”
“Dieve, nejaugi musu lai. kais reiszkiasi tokia isztikiniyI be ? ’ ’ galvoja karininkas.
,
Vienok taria garsiu, vis del
to truputi dusliu, balsu: “Pir
myn ! ’ ’
Palengvu prasideda žingine
dviem belaisviais viduryj. Jie-j
du eina auksztai iszkele galvas:
jausdamiesi pasielgė garbes
jausmo insakymais.
Saga, Achmedas laimingas.
Jis pareiszke isztikimuma savo
draugui ir tai greit savo krau
ju užantspauduos.
Jis pirmiau isztolo pastebėjo
kareivius ir pabėgo. Bet paty
ręs juos apsiautus Gassachano
namus, sugryžo ir prisivijo.
Jam norėjosi iszgelbeti Gassa
chana, bet jau buvo, pervelu.
Jis galėjo tik parcikszti iszti
kimuma, pasidalindamas liki
mu.
Žingine pasiekė krumus. Be
laisvius pririszo in dvieju me
džiu liemenis.
‘“Sudiev, Gassachane!”
“Sudiev, Sag, Achmedai!”
‘ ‘Szauk! ’ ’
Trenksmas. Be vaitojimo
krinta du žmogų, surisztu isztikimumo rysziais; didvyriais
ir pergalėtojais pabaigė jiedu
savo gyvenimą: jiedu pasielgė
garbes jausmo vedinu.
Karininkas velke visa naikti.
— L L.

j kovoje su prieszu. Jo ir szian
dien tykoma ir norima isz Lie
tuvio glėbio. Isz pat mažumes
! dienu girdėjau jo varda, trosz| kau- ji iszvysti. Ilgesys buvo
MUSKAMBEJO paskutiniai mėnesiena naktis. Žydėjo aly- nepaprastas.
konccrto aidai. Uždanga vos. Mes prisiraszkem žiedu ir Dabar isztisomis dienomis
nusileido. Svecziai kemszasi jais gėrėdamies sėdėjome prie slankioju panemunias ir geriu
pro siauras Sales duris ir nyks angyj. Dainele sekome ir patys tyraji liepžystes dvelkimą. 0
virsdavome gyvenimo pasaka. krantai! Kas apsakys, apdai
ta gatves praeiviuose.
Sėdėjau sziame koncerte vie Kiek daug jau metu nuo tu nuos! Kas per reginiai! Kokie
nui vienas; ne jokio pažystamo brangiu j u vakaru!
gražus, kokie žavus!
ne artimo nesutikau. Noindo“Taip, czia gera, kokia rami
♦
*
#
TARADAIKA
mu, vienok buvo sutikti. Ir pa -Saule jau buvo paskendusi vi otele ’ ’ Kartkartėmis pama
tys žmones, nežinau ar isz di-lj tolimose žemaieziu giriose, ka nydavau
vaiksztihėdamas
dingumo, ar isz kitos kokios da mudu su teveliu placziuoju kranto alėja, nes ji man laibiauVienoje vietoje keli
priežasties, neužtiko manes, vieszkeliu iszbildejova in stoti. šiai patiko. Ji sudarė viso kusaliuninkai susibarė,
nors gerai pasižinome. Neži Skaudu buvo likti gimtine, ku rorto turini.
Ir in teisina pasidavė,
nau kas kaltas: asz, ar jie ? Spė riuos bėginėjau; giraites, ku
Liudininku viens ir kitas
Po keliu sanvaieziu 'gyveni
turėjo, ju — asz.
riose visus paukszcziu lizdus
Gryžau insigyvenes garsu žinojau, upeli, kuriame malū mas krypo in kitas vežės. RiišiAbudu laimėt teismą žadėjo.
pasaulyje, jausdamas labai nėlius staeziau, smilteles pils- bodo.
Pinigu nemažai iszliko,
Viena vakara kontoroj pa
Nes abudu nelaimėjo, viens skaudžiu sielos užsigavimu, cziau.
szvelnios paguodos, apsivyli Buvo pavakare. Saule jau sklydo gandras, buk atvyk
kaltu pasiliko,
me, keiksmo, malonaus juoko, rengėsi giriu nakvynėn, sal sianti muzika. Asz begalo
O ar tai reikėjo provotis,
szirdingu svajų. Norėjau būti džia jam poilsiui turtingojo mėgstu muzika, bet czia kuror
Ir po sudus tąsytis?
vienas nes vienatvei maloniau miszku karaliaus szviesiose se- te jos nėbuvo. Muzika busianti
Visi dabar tycziojesi,
jausti, lengviau1 gyventi dva klycziose. Debesėliai slankiojo mirszke. O kaip džiugu! IsztgirIr isz abieju juokėsi.
sios nerimą. Išžioto slinkau na mėlynojo skliauto krasztais ry siu miszko muzika ir žmogaus
Toki papratimai blogi,
sielos muzika viename aide.
mu link.
O czia vaikine da-gi,
dami paskutinius saules spin
In teismais pasiduoda,
—BUS DAUGIAU—
Pirmame skersgatvyj iszvy- dulius. Lankose laumes priPaskutini pinigą iszduoda, dau prieszais mokyklos dienu saiste pilkųjų miglu stopingu
Tai visai ne kas!
drauge. Mane kaž kodėl malo audimu ir pradėjo užburtus sa Lietuvos - Amerikos
*
*
*
niau kaip kitada pasveikino; vo nakties žaislius. Isz karkly
Nekurios mergeles kur ten pilnu moteries graksztumu pa nu ir pakriausziu ome landžioti Informacijos
Centras
Filadelfijoje, spaude ranka, pilnomis jauny gauruoti nakties szeszcliai.
Pajieszko:
Labai save apsiszauke,
bes akimis linksmai pažiurėjo Gimtines vaizdai kažkur toly
O tokios puikios, kad negali, in mano paniurusi veidą. Asz bėse liko apveldami szirdi ma
1. Ancziulis, Vincentas spė
Kaip katra, jeigu ka gauna taipgi mandagiai pasisveiki loniu inspudžiu.
jamai gyvena Union Ave:, Chi
tai vali, nau ir atydžiai sekiau kiekvie
Ilga ir varginga buvo mano cago, Ill.
• ;
Ant nieko nežiūri/
na jos judėsi. Nesupratau, del- kelione kol pasiekiau BirsztoO ir giedos jokios neturi. ko ji szi vakara tokia linksma. rio vasarnamiu. Nusimetęs ke 2 ir 3 Bakanauskiene, PranGerai toki bizni varote,
Kalbėjo ir nuolatos szvito liones ruba cinu in sodną pasi ciszka ir Emilija, aibi isz namu
Už tai neilgai gyvensite,
linksmojo, auszo, kaip užbur tikti naujaji gyvenimą, nauja Balvocziutes, kilimu isz Maigu
Greitai pasensite,
tas pavasario rytas!
gamtos karalija. Pute silpnas km., Viekszniu valszcz., Ma
Gala gausite,
— Senai asz tave bemaeziau vėjelis. Oras buvo invairin žeikiu apskr. Spėjamai gyvena
Pekla sau užsitrauksite,
, : ;
bus jau, rodos, isztisi metai. rugszcziu prisigėrės. Prie kelio Greater New York.
Kur ten smala laksite,
Sakyk kame buvai, ka veikei, atsivėrė plati, indubusi lanka,, 4. Bcmdoravicziene, DerenBesarmates!
ka nuveikei?
sziu'rkszczios . žoles priaugusi.. cziute Magdalena, spėjamai
. *
*
*
— Argi gali būti kam nors Kame ne kame niūksojo medi
• gyvena Brooklyn, N. Y.
— GALAS -—
Kriksztynos Ponnsylvanijoj indomus mano darbai? Kam nes szatros, slėpdamos burbu
buvo, svarbus mano gyvenimas? Ti li uojanezius mineraliniu van '5. Budreviczius, Juozas ar
Mažuczio Pirmas
ba jo inpediniai, kilos isz Veikiu, niekas manim nesiindo- denų szaltinius.
Ir nepapraszyti pribuvo,
veriu, Marijampolės apskr.-*
mauja. Kam svarbu mano lai
Iszvaryti neiszvare,
Žingsnis
Bendru žvilgsniu apmėtės spėjamai gyvena Chicago, Ill.,
me, arba nelaime.
Prisiigert in vales davė.
svarbiąja vandenų vieta, in- in USA atvyko priesz Did.
Gere, kiek tik norėjo,
— Matai, drauge, czia klys
Jog ka tik namo nuvežliojo, ti! Asz indomaujuosi, papasa ejau kontoron. Kambarys že Kara.
Eidamas patvoryje susminko, koki! Ar jau pamiszai, kaip ki mas, niūrūs, nesveikas. Prie 6. Budreviczius, Ignas apie
lango, invairiais popiergaliais
Bazbaininkai užtiko.
ta syk mes kalbėdavome apie
apverstas, stovėjo sukrypęs 63 m., amžiaus, kilimu isz Vei
Nurėdė lyg marszkiniu,
savo ateiti apie gyvenimą? Tu
stalelis. Czia sėdėjo iszblyszkes veriu, Marijampolės apskr.,
Ir nubėgo sau po plynių!
viską man atvirai pasipasako
spe-jamai gyvena Chicago, Ill.
žmogus ir kažka raszinejo.
*
*
*
davai, man indomus buvai 'be Pasikalbėjas su gydytoju,
7. Bernadisziene, Jeva, isz
Nugi kas czia do mada,
galo.
pakilusiu upu iszejau oran.
namu Liupszyte, spėjamai gy
Da negirdėjau niekada,
Nemandagu buvo atsisaki
vena Chicago, Ill.
:j
*
*
#
Kad vyras mergina priverstu, nėti ir didžiuotis, turėjau su
Kad už jo iszteketu.
tikti. Jis žodžiai primine man Nemunas, Nemunas! Jis tė 8. Burgailiene, Konstancija,
Vienas tokis mergele parsivežė prabėgusias jaunystes dieneles vynės dainose apdainuojamas isz namu Burgailiene, spėjamai
Isz kito ten miesto.
mokslo valandas ir musu malo gražinamas, puosziamas! Jis gyvena Des Moines, Iowa (puAnt virszaus užvede,
nia draugyste. Buvome trys Lietuvio istorijos brangenybe. jieszkoma antru kart).
, •
Su raktu užrakino,
draugai: asz, Kazys ir ji. Daž Jo pakrantėse brendo Lietuvos
9. Blum, Gustav, kilęs ' isz
Ir da visaip gazdino,
nai žiemos vakarais, mudu nu gyvenimas! Jo szarvuoti kryUžsieniu km., Bubleliu valszcz.
Jeigu už jo netekės,
eidavome in ja ir ilgomis va žiuoeziai kėlėsi naikinti musu
Szakiii apskr., isz profesijos
Tai pažiuręs ka
landomis juokaudavome. Vie kraszto. Czia mnsziai ėjo. Czia
siuvėjas. In USA atvyko
padaris, na syki, vasara, buvo szviesi žuvo
ne vienas tėvynės sūnūs
:
priesz Did. Kara.
Ir in lakupa uždaris,
10. ir 11. Bakutyte, Ona ir
Tokis vyrelis sunkiau
Olesia abi kilusios isz MediilinPer Jaunas Lakioti
pasteįies,
ku km., Szimkaicziu valszcz.,
Ne iszsisukt negales,
Jimmy Fortner gimė be
Baseiniu apskr., spėjamai 'gy
kojų. Po dvieju metu dakta Kaip mergele skunda paduos,
vena Chicago, Ill.
rai jam intaise kojukes ir da
Tai da in kalėjimą
padejuos.
bar jis žengia pirma savo
12. ir 13. Baltrūnas, Kazi
sfe
*
*
žingsni. Jis gyvena in
mieras ir Wilimas abudu gyve
Spanish Fort, Texas.
na Chicago, Ill.
Kad jus mergeles protą
14. ir 15. Buklius Adomas ir
turėtumėte,
SKAITYKIT
Jonas abudu 'kilę isz Alkiszkiu
Tai naktimis bambiliais
km., Akmenės valszcz., Mažei
=> U0 ,4 ITT T?” «=
nesivalkiotumete,
kų apskr., spėjamai gyvena
Laikant, nustokite,
Chicago, 111.
■
p
Savo mamules klausykite,
PLATINK IT!
Ba kožnos varda užraszysiu,
16. Balcziuviene, Juže isz
Visam svietui iszdainuosiu.
namu Basalykaite, apie 50 m.
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

tentai

Mariute— Negaliu pasa
kyti, ba kone kožna myliu.
Laidoja kanos numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame
reikalams. Telefono Numeras 78.
S20 W. Centro St., žflahanoy City

amžiaus, kilimu isz Žeimiu km.
Alytaus apskr., in USA atvyko
priesz Did. Kara.

Agota—Ar tu daug turi
jauninkiu Mariute?

A.—0, ar tave daugeli
myli?
M.—Ka ant to paiset, bile
asz myliu!

Jakie Fiorillo, 16 metu amžiaus vaikas isz Flushing, L.
I., New York, sėdi savo eroplane su kuriuo jis nulėkė isz
Readingo, Pa., in Flushing. Jis per jaunas gauti leidimą la
kioti ir turi palaukti pakol jis bus septyniolikos metu.
George W. Edwards sveikina jauna lakuna ant jo pasek
mingos keliones.

17. Boris, Elena.

,

18. Barkauskas, Nikodemas
sūnūs Juozo, kilęs isz Dotamu
km., Gražiszkiu valszcz., Viikaviszkio apskr., spėjamai įgy
vena Greater New York,

