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Isz Amerikos “atSe"'8 Maistas Dužiausia Politika iRusija
■

■

Nori
Visa Svietą
Užkariauti

WASHINGTON, D.C. —
ežia daug maisto ir galviju at
V7ASHINGTON, D. C. —
Edward Stettinius kuris yra Maistas, ar tikriau sakant, gal in Rusija. Į
musu atstovas in Taikos Kon-; maisto stoka, badas, tai di
“Sovietai parsigabeno namo
ferencija tos vietos jau atsisa džiausia ir galingiausia politi
isz Mahchurijos pusantro mili
kė. Stettinius atsisakė už tai ka, kuri skaldo tautas ir žmo
jono tonu kvideziu, isz Romukad jam insipyko būti klap- nija. Maistas visa Europa su
nijos jie po prievarta pasiima
eziukas del Sekretoriaus Byr skaldė in dvi dideles ir galin
500,000 tonui kviecziu ir da
nes. Stettinius sako kad jis ne gas partijas: viena partija, Rugaus du milijonu. Isz Yugosla
galėjo nieko daryti ar sakyti be sija; kita partija Anglija su
vs jos Sovietai irtia 500,000 to
CHICAGO, ILL. - Sekretoriaus Byrnes pavelini- Amerika.
nu kviecziu. Mes Yugoslavijai
Utarninke apie 12:35 mo. Ir yra visiems žinoma kad Anglija su Amerika nori da 500,000 tonu kviecziu pasiun
tiedu atstovai ant daug klausi
bar kaip? nors deszimts tonu tėme. Kiek pasiuntėme, tiek
vai., naktije, didelis mu visai nesutinka.
maisto padaryti in trylika mi Sovietai pasiėmė.”
Gaila kad Stettinius atsisakė
gaisras kilo La Salle nes jis yra labai kabus ir ap lijonu tarp szios dienos ir Rug- Amerikiecziai daug pasiža
pjuczio. Anglija su Amerika dėjo duoti, bet dabar negali del
vieszbuti, hoteli, prie sukrus dipliomatas. Kai Sekre-jĮ dabar
stengiasi inspeti kiek
visu szitu straiku. Kiti negali
torius Byrnes tik ant keliu die-!
Madison ir La Salle uly. nu apleido Konferencija ir pa maisto Rusija turi ir laiko ir suprasti musu straikas ir
isz kur ji ta maista gavo ir da
Chicagos mieste. Apie liko Stettinius in savo vieta, bar ima. Rusija niekam nieko pyksta ant musu valdžios. Mes
pirmiau kariavome su eroplaStettinius labai gražiai ir ap
nesako
ir
prie
Anglijos
ir
Ame

58 žmonių ant smert su sukriai apsidirbo su Molotovu
nais, bomberiais ir kariszkais
rikos neprisideda.
laivais; dabar didesnis ir bai
ir su visais kitais. Visi kores
degė, 200 sužeisti.
Trumanas gražumu ir piktu- sesnis karas !siauczia, priesz
pondentai ir laikrasztininkai
Gaisras kilo isz pa labai myli poną Stettinius. O, m u prasze kad Rusija prisidėtu kuri mes turime kariauti mais gražiau gyvena, kad kitur yra
WASHINGTON, D. C. — Senatoriai jau
tie raszytojai baisiai daug prie iszmaitinimo badau j an- tu. Bet labai gaila kad net ir daugiau maisto, daugiau lais
ties hotelio kur nors ne- reiszkia konferencijai, nes ka cziu, bet, “Stalinas atsake kad paszelpa, ir labdarybe dabar ves ir daugiau laimes, negu prisikėlė isz to savo saldaus miego ir susiprato
Rusija negali bendradarbiau- susimaisze su politika!
Rusijoje. Jis prisipažinsta kad
toli saliuno, baro ar per jie sako ir raszo tai visas s vie- U.L
Jie
’•
tas skaito ir taip szneka kaip
Amerikiecziai kur kas geriau kad czia Amerikoje ne viskas tvarkoje!
siena. Niekas nepa- jie sako. Geras laikrasztinin- Rusija prižadėjo daugiau ne KUR RUSIJA EINA? gyvena, daugiau visko turi, pirmiau buvo nustatė neimti jaunus vyrukus,
kas gali daugiau nusverti ir
geriau gali viską padaryti ir
temyjo ugnies pakol daugiau padaryti negu visas gu milijoną tonu kviecziu
Prancūzijai, Lenkijai, Romu- j NEW YORK. — Dabar jau pagaminti negu Sovietai. Bet, in vaiska, bet, dabar jau priėmė instatyma “vėl
vienas žmogus prie ba tuzinas tu atstovu ar diplioma- nijai ir Finlandijai. Ji szitoms nei vienas protingas žmogus jis visiems primena kad vien imti vyrukus nuo dvideszimts metu.” Teiptu. Visi laikrasztininkai isz vi
tik Sovietai gali tokia galinga
ro nusiskundė, kad te su krasztu gerbia ir myli poną tautoms prižadėjo maisto, už negali abejoti kur Rusija eina armija sutverti, tokia kariszka gi ir mokestis kareiviams “bus pakelta,” kaip
tai, “kad czia buvo reikalinga ir ko Stalinas nori. Pirmiau
Stettinius.
nai labai szilta ir duparama del politikos.” Bet Ru vieni vienaip, kitaip aiszkino jiega palaikyti.
buvo “Saulėje” raszyta jau pusantro menesio
sija už dyka nieko neduoda! Rusijos nusistatymą ir Stalino
Kam tos galingos armijos?
szna. Už keliu minuANGLAI ATKIRTO Visi turi Rusijai už ta maista užsispyrima, bet dabar pats Kam ta kariszka jiega? Argi atgal. Paprastas kareivis gaus $75.00 in me
užmokėti Amerikos doleriais. Stalinas vieszai ir iszkilmingai Stalinas pamirszo kad jo pa
cziu visas lietelis pavir
nesi, vietoj $50.00. Ir visiems kitiems bus al
LENKAMS
ties delegatai sziandien sėdi
visiems pasakė.
Buvęs
Amerikos
Prezidentas
to in baisu gaisra! Bleprie taikos stalo? “Jis praszo gos pakeltos! Amerikos valdžia dabar mato
Hooveris patarė kad Rusija Stalinas savo žmonėms ir tuo
NEW
YORK.
—
Anglijos
sviesto ir kumpiu isz musu, o
dies padaryta ant milivaldžia staeziai atkirto ir atsa duotu Kinijai nors dali to pat sykiu visam svietui pasakė mums rengia karabinus ir kul kad “mums reikia gero vaisko, galingos armi
joniu doleriu.
ke Lenkams, kurie state viso maisto, kuri Sovietai užgrobė' kad Sovietu valdžia paszves kas.”
jos,” nes tik su jiega, su armijomis Rusija mo
kius prikaisziojimus priesz Is Manchurijoje. Bet Rusija visai penkiolika ar dvideszimts me
Paskui jis savo žmonėms papanijos valdžia. Sir Alexander nei neklause tokio patarimo! tu sukurti ir sutverti galinga
aiszkino kaip szitas karas pra ka kaip derintis ir apie taika kalbėti!
AUTOMOBILIAI
kariszka
valdžia
Rusijoje.
Cadogan, Anglijos atstovas in Lenku Komunistiszka val
reikes patobulinti ir padi sidėjo. Žinoma, kapitalistai
VĖL PABRANGO Taikos Konferencija padavė džia, kalbėdama už Rusija, Nors
szita kara pradėjo, kapitalisti ISTANBUL, TURKIJA.
— Apie 1,339
praneszima komiteto, kuris bu pradėjo intarineti Anglija ir dinti fabrikus kurie darys ir
nes
tautos
szito
karo
norėjo.
DETROIT, MICH. — Raszy- vo paskirtas isztyrineti visus Amerika už ta maista pasiuns- dirbs žmonėms reikalingus
Dabar mes bilijonus doleriu žmonių žuvo kai žeme sudrėbėjo Petnyczioj
ti apie kiek kasztuoja automo tuos priekaisztus.
ta Graikams. Lenkai Komunis daigtus, bet pats Stalinas pa- siuneziame Sovietams, maisto
brieže ir paantrino kad di
Turkijoje in rytinius krasztus. Rauduonas
biliai dabar rodos visai nerei
Lenkai sake kad Ispanijoje tai sako kad mes tenai maisto džiausias ir svarbiausias visu duodame, drabužius jiems ren
kėtų, nes jie, kaip paparezio
nusiuntėme kad papirktame
Kryžius skubinosi tenai suteikti nors kiek pažiedas, retenybe. Bet visgi no randasi baisiai dideli fabrikai žmones balsuoti priesz Komu Ruskiu darbas dabar sutverti kame, visur jiems nusileidžiarime savo skaitytojams pra- kur yra gaminama ir rengiama nistus. Jie taip pat mus kalti galinga armija, kuri butu pasi me. Ir už visa tai jie mums Ko gelbos ir paszelpos.
Mažame Karliova mies
neszti kad jie da labiau pa sprogstanezios “Atom” bom na ir apie maista pasiunsta rengus del “Visokiu Galimy munistiszka aeziu pasako:
Mus pirsztais bado ir visokiais telyje žuvo apie 756 žmonių; Varto miestelyje
bių.”
brango. Valdžia pavėlino fab bos. Komitetas pranesza kad Italijonams.
budais mus szmeižia. Tai tau
rikantams pabranginti visus nieko panaszaus tenai nėra.
apie 300 ir Ustukan pus-treczio szimto. Labai
Czia nereikia jau kokio kur dėkingumas!
naujus automobilius jau apie Lenkai sake kad Ispanai Dabar maistas sudaro dides augszto mokslo suprasti ka
ketvirta syki. Nors sunku nau traukia baisiai daug kariuome ni pavoju negu rubežiai ar Stalinas nori pasakyti. Jis isz- Ir czia ne isz kokios knygos sunku prie szitu miesteliu privažiuoti ar prieiti,
jas automobilius pirktis, bet nes in Catalonia, Pyrenees kai sprogstanezios “Atom” bom gyre ir in padanges iszkele Ko paimtos žinios ar isz pirszto ir dabar daug gydytoju ir slaugiu skubinasi fe
iszlauzti priekaisztai. “Pats
bus ir sunkiau už ji užsimokėti. nuošė, prie pat rubežiaus. Ir bos.
munistu Partija. O ka ta Ko
nais, bet, jiems ims kelias dienas tenai pribūti,
Automobiliu fabrikantai sako ežia komitetas priparode kad Europoje Sovietai ture už munistu Partija gero padare? Stalinas mums ta pasakė!”
kad jie in skyle eina dabar su tai tik isz pirszto Lenku Ko ėmė geriausius ir derlingiau Ar ji žmonijos likimą pageri
nes nėra nei traukiniu nei geru keliu. Rauduosavo naujais automobiliais, jie munistu iszcziulpta.
sius krasztus. Sovietai dabar no? Ar patiems Komunistams
sako kad jie patrotina apie du
no Kryžiaus darbininkai sako, kad da kelis
Anglijos valdžia staeziai ir turi apie du hektarus žemes del i patarnavo? Ar tiems Ruskiams
szimtu doleriu ant naujo autogriežtai atkirto ir atsake in vi kiekvieno žmogaus. Anglai ir i ko gero suteikė? Visai ne! Koszimtus jie ras negyvu.
mobiliaus, nes viskas dabar
sus Lenku priekaisztus. Czia Amerikiecziai tenai turi ma .munistu Partija atsižymėjo
daug’ daugiau kasztuoja ir dar
visi tie priekaisztai nebuvo žiau negu puse hektaro del tuomi, kad ji sutvėrė galinga ir
bininkai reikalauja daug dau
MOSKVA, RUSIJA. — Buvusis Sovietu
didžiausia armija, in trylika
tiek Lenku, kiek Sovietu,
kurie žmogaus.
}
giau mokėti.
Lenkus pakurstė prieszintis ir Sovietu armijos gyvena nuo meta. Ne tik sutvėrė, bet ir pa LONDON, ANGLIJA —
Prezidentas Mikhail L Kalinin, pasimirė, turė
Prieisime prie to, kad tik
Bevinas drąsiai ir aiszkiai kal
Taikos Konferencijai darba žemes kuria jie užkariavo. laiko ir didina!
bagoeziai ir milijonieriai gales Į
,
sutrukdinti.
Reiszkia, tie žmones, kuriuos Stalinas visai nieko nesako bėjo apie taika ir Rusijos insi- damas 70 metu amžiaus.
sau automobiliais važinėti, o
Sovietai paima in nelaisve, turi apie savo žmonių gerove, jis | kiszima in visus klausimus ir
darbo žmogelis turės tik su sujuos maitinti. Rytu Europoje1 nei nesiaiszkina: Kodėl jo par- sake kad Rusija nori kad visos
SKAITYKIT
WASHINGTON. — Gydytojai pranesza
lužusiu automobiliu birbenti.
tautos
priimtu
Sovietu
val

randasi daugiau negu du mili- tija nepagerinoRuskiu likimą?
07 ’ “SAULE”
kad Senatorius John Bankhead, isz Alaba
jonai Sovietu kareiviu. Ir to Jis prisipažinsta kad žmones džia. Jis sake kad Rusijos tiksĮ Pirkie U. S. Bonus
PLATINKI!!
negana. Sovietai visados siun- kituose krasztuose geriau ir
ma Vals, pavojingai serga viėtinoje ligonbutoje.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Baisus
Gaisras
Chicagoje

Mokestis Kareiviams Bus Pa
kelta; Žemes Drebėjimas Tur
kijoje; Ims Vyrukus In Vaiskas;
Gaisras Kilo “La Salle" Hotelije Chicagoje, 58 Žmonių
Žuvo, 200 Sužeisti

Rusija Trukdo
Taika

u SAULE ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Net ir patys raudonskuriai
Komunistai Italijoje pasiprie-^
szino Stalinui ir Molotovui ir
1
reikalavo kad Trieste miestas
turi Italams likti.

Kas Girdėt I

Nothings.” Jis sake: “Kaipo nepaisė tos organizacijos. Kur
tauta mes pripažystame kad gyventoju didžiuma (buvo ka
visi žmones yra. lygus. Prakti talikai rinkimuose protestonai
koje “visi žmones lygus isz- 'buvo išbrinkti, kur protestonu
skiriant negrus.” Jeigu didžiuma, katalikai iszrinkti.
Amerikiecziai laikrasztinin“Know Nothings” kontrole Kada Spanish-American karas
kai Teherano, mieste Perzijoje, Rinkimai Francuzijoje nu
iiigytu visu žmones butu lygus prasidėjo, žmones neturėjo lai
apsigyveno in didžiausia ir stebino net paežius Prancūzus,
iszskiriant negrus, svotimsza- ko del szitokiu visokiu organi
puikiausia vieszfbuti (koteli). Visi maiisti.no kad Komunistai
zacijų.
lius ir katalikus.”
Bet tenai geriausias vieszlbutis visus rinkimus laimes, Dabar
Jeigu Lincolnas butu gyve Antras ‘ ‘ Ku Klux Klan ’ ’ pa
tai kaip Amerikoje prasezian- matyti kad Prancūzai jau ima
nos pakol galėjo dalykus su- sirodė 1915 m., bet dabar ju ne
mas.
i guiti visus tuos raudonskurius
Ir viskas baisiai brangu. Pu- * Komunistus isz savo kraszto.
'1 vaikyti po civiliu karu, gal apykanta pakreikta in žydus,
' “Ku Klux Klan’ nebūtu pasi- Kaslink szios naujos organiza
se stiklelio praseziausios degti11 ėdžius pietuose.
Sovietai
vis laiko savo kareite
cijos Lincolnas gal hutu sakes:
nes, sznaipso kasztuoja pus-an- .
...
,
už
tai,
'kad
Organizacija
paėmė
varda'‘‘Kaipo tauta mes pareiszkeiro dolerio. Stiklas alaus taz-'1 vlus
randasi apie 50,000 'žmonių po
nuo
graiku
žodžio
“
kuktos
” mo kad visi žmones yra lygus.
tnoja. septynios-des'zimtys pen
Amerikos Karo Sztavo valdžia
(ratas). Klanas pasirodė Tenn Kada “Ku Klux Klan” paims
kis centus. Cigaretu pakelis
kuriuos Rusija nori priversti
essee valstijoj 1866 m., trum kontrole “visi žmones bus ly
kasztuoja. puse dolerio. Tik
gryžti in savo tėvyne, kur jie
pam laikui, kada pietų valstijų gus iszskiriant negrus, svetimJVodka tai pigi. Ruskiai atga
pataptu po Sovietu nagaika ir
valdžia valde naujai paliuo- szalius, katalikus ir žydus. Po
beno tiek daug savo Vodkos
valdžia. O ta valdžia visiems
suoti Negrai ir balti žmones, pirmuoju pasauliniu karu,
kad už penkiolija centu gali
pabėgėliams dabar yra gyva ir
kurie romo konfederacija. Na naujas “Ku Klux Klan” pavo
suszilti, iszsigerti ir pasigerti, j
amžina -vergyste.
riai norėjo vėl insteigti “balta ju n iszstate tuos tobulybių ku
' te. y
Laikras'Ztininkai ežia nieko
virszeny.be” pietuose. Tada riais szi tauta pasirėmė. Vienu
.5 ' S
tikro negali dažinoti. Ir kad ir Sovietai jau ima insileisti
te
ilginiai kryžiai, balti rūbai, te kartu turėjo net milijoną na
, y.A ..
dažino, negali mums praneszti &Vetimtauczius
_____ ir pavėlinti
roristiniai žygiai buvo pa riu. Vidujiniai nesupratimai
nes Sovietai visas korespon- j jiems važiuoti in Rusija. Bet
kreipti sulaikyti negrus nuo susilpnino intekme szios orga
dencijas peržiūri ir savotiszkai griežtai uždraudžia visiems va
San Francisco miesto policijantai, sykiu su kareiviais, marinais ir jūreiviais, numalbalsavimo. Galutinai federates nizacijos, ypacz Indianoj. Ki
pertaiso, perraszo. Laikraszti- žiuoti in Rusijos užimtus ir užszimo sukilėlius “Alcatraz” kalėjime. Keli žmogžudžiai sukilo, nužudė kelis sargus ir per
nirikai aiszkina kad visi valdi-’ kariautus krasztus, kaip tai kelias dienas atsilaikė priesz policija ir armija. Sukilėliu vadai buvo nuszauti ir kiti su valdžios militarines jiegos nu- tos trumpai pasirodė — Silver
ninkai ežia daug kalba, bet nie Pabaltija., Ukrainija, Lietuva imti. Paveikslas viduryje parodo “Alcatraz” kalėjimą, kuris randasi ant salos Pacifiko organizacija, bet baisi dvasia Shirts, Knights of the Camellia
ir tradicija pasiliko tapti pa ir pan. Karas iiedave joins iszko nepasako.
vandenyse.
•
ir panasziai.
vyzdžiu antram ‘ ‘ Ku Klux siplesti. Bet sziandien su reMatyti kad ežia Sovietai ne J
Klan” 1915 metuose.
konversijos gadyne kada žmo
Anglijoje visko trumpa ir nori kad niekas nežinotu kas
Į Visas svietas yra dabar per-Į Minksztos anglies kompani- skaldė,. 1860 m., republikonu
Bet kiek metu priesz 1915 nes pilni baimes, nesaugumo,
trūksta.. Anjglai tik syki ant ten darosi ir kokia laisve jie jem perskeltas per puse. Viena jos jau dabar
reikalauja kad partija
nusikratė
“Know
m., kita slapta organizacija bu “Ku Klux Klan” vėl pasirodė
sanvaites gauna mėsos. Visas tiems žmonėms duoda, ir koks
puse prilaiko Amerikos misi-, anglis butu pabranginta septy- Nothings” ir savo programoj
vo insteigta, The American nekuriose valstijose, kurstyti
ki tais dienas jie pasninkauja. Ir rojus tenai randasi.
statymus, kita puse Rusijos. (nios deszimtys penkis centus indejo pasmeikima visu žygiu
Protective Association” kuri vienus žmones priesz kitus. Ti
yiskas baisiai branlgu, daug
Vieni laisvi ir linksmi, 'kiti ver ant tono. Kai mes sakome ant priesz s ve ti mszal ius.
kime Amerika vėl pasmerks
brangiau neĮgui ežia pas mus.
tono, tai rodos ne per daugiau Abraham Lincoln, republi atakavo katalikus. Iszleido szitokia neapykanta.
gai ir smutni.
Bulves kas'ztuoja trys dole “LIETUVIU DIENA”
sia, bet kai fabrikai perka konu kandidatas, tais pat me daug literatūros ir stengė da
lyvauti vietinoj ir tautinėj po
riai ant svaro.
Rusija dabar gavo ir turi szimtus tukstaneziu tonu, tai
PITTSBURGH, PA.
tais,
1860,
smerkė
“
Know
litikoj. Amerikieczia visiszkai
Pupos, (binsai) pus-treczio
viską, ko ji norėjo ir reikalavo.
dolerio ant svaro.
PITTSBURGH,. PA. — . Už tai ji dabar nori derintis, Organizuota Neapy
Randa, 'baisiai brangi. Už ke ISTORIJA: Pitt^burgho Lie taikintis ir gerintis.
lis mažus 'kambarėlius reikia tu viii Dienos Istorija yra su
kanta Amerikos
mokėti tarp $200 ir $300 in me jungta su iSzv. Prancisžkaus Komunistai Perzijoje,
- - . Irano,
Praeityje
nesi. Ir viskas 'brangsta.
Vienuolynu. 24 metai atgal,1 dalbar atkartuoju ta pati; ka jie
Įszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Dievui padedant, Pitts'burge Jare Manchurijoje. Jie tik tada NEW YORK. — Amerikoje
Amerikos Sekretorius Byr insikure naujas mokslo ir ap-.aP^e^J° Perzijos miestus, kada v ei pasirodo “Ku Klux Klan”
50c., o aplankysite knygas per paczta.
j
nes labai gra'žiai pastojo 'Sovie svietos szaltinis, — Szv. Pran jie gerai žinojo ir mate kad
---- , ugniniai kryžiai ir balthis ruAdresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
tams kelia Paryžiaus Konfe eiszkaus
Komunistai
gales
apSįjeiige žmones. Tauto
Vienuolynas;
kuris
į
czaa
būviai
ciszkaus
icncijoje. Jis Rusijai szita kar buvo pagedaujamas per daug
vietas užimti,
je, kur pirmoj vietoj stovi žmo No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų
ta visai nenusileido, bet pasta metu. Nes tokioje placziojej
nių lygybes pamatai ir pilna t i-Į kus apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsate Amerikos reikalavimus i Amerikoje ir ant tokios daugy- I Baisus badas siauezia Ėuro- kybos laisve, szitokios pusiau-! puslapiu. Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; PusiaugaveNo. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirias prisakymas Dievo; Keliau
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke manei per iialgo juoduma nenusi bes Lietuviu, tiktai buvo vie i poje. Tukstancziai mirszta nuo politines slaptos organizacijos tninaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje!
in Szventa žeme; Beda; Tarnau džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
leido.
i
nas Lietuvisz'kaa Vienuolynas J I bado kasdien. Mes ir per daug visiszkai nesuprantamas daly No. 103 Vaidelota, apisaka iaz ti us prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir, kitus dangiszkus kimus,
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Szv. Kazimiero, Chicago, Ill. maisto ežia turime, o musu val- kas.
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie EgL
I
dininkai
ir
politikieriai
vis
Didžiausias, ir svarbiausias Dievo Apveizdai tvarkant,'
Szios szalies istorijos pra veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puilf
klausimas Paryžiaus Konfe prakilnios dvasios Kunivai
Trys istorijos, apie Ne- paeziuoias. 76 puslapiu................20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
No. 104
saves reijasi, musu darbidžioje neapykantos apsireisz- valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant,
rencijoje buvo Trieste miesto kaip: J. Eix. Prelotas Kni ! ninkai vis straikuoja ir visokiu
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
. kiniai pasirodo, ir nors nckurieį bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepei
praszmatnybiu
jieszko
ir
reiklausimas. Rusija, užsispyrus sas, Gerb. Kun. M. Kazėnas,
No. 106 Penkios istorijos, apie
62 puslapiu..................................... 15c ežius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
.buvo gana rimti, bet paprastai: Gregorius;
Isz numirusiu prisikėlė,
reikalavo kad tas Trieste mies Kum J. Sutkaitis ir kiti, parų-iĮ kalaujame kai kiti • nuo bado
amerikiecziai juos smer’ke. Tos Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, No. 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu..........25*
1
mirszta.
tas butu Yugoslavams atiduo pino paranlkiause, antram Vie-^
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Bais*
organizacijos norėjo vieszpa- No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas antį
pinasi
sekanti
skaitymai:
Ha
isz
matas, nes Yugoslav!jai butu nors n uolynui, Pittsburghe, Pa. Ne- Maisto ežia ir per daug ran
tauti szioje szalyje, norėjo in iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 189 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
vienas uostas in Viduržemiu vien Chiicagiecziai turi proga dasi, visi tai žino, musu darbisteigti tikra teisybe 'kad tik Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10a
juras. Isz kitos puses Generolas didžiuoties savo Iiis'teigomis, 1'inkai žino, musu žmones žino,
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
vietiniai gyventojai, balti ir Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos apie No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
bet niekas, nieko nedaro ir ne-'
Tito, Yugoslavijos generolas bet ir Pittslburghiecziai- ženge
protestonai
valde
szia
szali.
bos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
yra Stalino 'klapcziuikas. Tai ka pirmyn. Vienok,Ktfcbuįho?
52 Mocziute? pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
'_ ____ , ______ o _7 paiso! Mos nors 'bum'bame Į Devynioliktame szimtmety- trumpi pasakaitymai ir t. t.
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25®
puslapiu,
......................................
15c
Yujgoslavija turėtu, ta ir Rusi kaip Dvasiszikyja taip ir visuo- "Wl™- bet>
mes tikrai i jo tos ruszies veikliausios orga20c
No. 112 Trys apisakoa apie pini- 64 puslapiai ..............
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
ja turėtu. Bet Amerikos Sekre mene, giliai atjauezia savo 'žinotume 'kad musu valdžia lllizacijos buvo .slaptos politiNo.
141
Keturios
istorijos
apie
galva-žudžiai; Ražanczius iszgeludaus;
Iszklausyta malda vargszol
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
torius Byrnes nenusileido ir mokslo kurini, kuri stengėsi ir ™ka siunozia badunjuntieme,.
nes arba, pusiau-politines or Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus................................. 15<
Molotovas, nieko nepeszes tu paremti.
i mes mielu noru daug ko iszsi- ganizacijos kaip “Know Noth liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c No. 170 Asztuonios istorijos apie
rėjo tuszcziomis
rankomis Viena isz didžiausiu Ameri žadetume!
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoj a; V elniszkatiltas;
ings” ir originalis “Ku Klux puikus
apraszymas.
119
pus.
..
.15c
kslas
gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kugryžti pas Stalina.
kos Organozaciju — L. R. K. S.
Klan.
”
Tos,
ir
jas
panaszios
orNo.
119
Keturios
istorijos
apie
Jerubausko;
Osieczna. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
Darbininkai visur straikuo- i
Garžia
Haremo
nevalninke:
T
-^oszis:
A. stoja in vieninga darlba: Ga-'
....................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
ja, visur reikalauja daugiau 1 ga.nizacijos, su priesz-ameriko- Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Susimildami, jeigu iszkeliau- bus tos organizacijos vadai, mo’kesties. Jie reikalauja ir niszkais tikslais maža inspudi 62 puslapiu .15c
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
nate in kita miestą ant apsigy pasitarė su Geih. Klebonais, gauna. Bet mes už tai brangiai padare tautoje, kuri ne szimt- No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; puslapiu ......................................... 25*
isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka BernaNo. 171 Vieniolika puiku istorijų
venimo ir geidžete permainyti nutarė kas meta turėti milži- užmokėsime. Jau dabar viskas mecziais, bet deszimtmecziais kas
puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu................ ...15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
‘ laikraszti, prisiunskite savo se niszka iszvažiavima (pikniką) brangu; tik pradžia, Viskas net ingijo pilna iszsivystijima. In- No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
na ir nauja adresa ir miestą ku ant Szv. Pranciszkaus farmos ir dvigubai ir trigubai pa-, vykiu ir vieszos nuomone spau Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj
dimas tuoj isznai'kino tas orga- lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či maluninkas
rname gyvenot ir apsistojot, nes (Vienuolyno) ir ta iszvažiavi brangs 1
dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Six
ma
pavadino
“
LIETUVIU
45
puslapiu
....................
15c
gonus.
zacijas.
be to, negalime jum siuntinėti
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo mua*.
126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
DIENA.
”
Visi
Gerbiami
Pitts!
No.
iaikraszczio in nauja vieta.
Visokio drabužiai pabrangs Pirma tokiu slaptu poltiniu Doras gyvenimas; Priversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniburgho
ir
apylinkes
Geri
Kle

ir bus sunkiau ju pirktis. Ypa-1 organizacijų buvo
“Grand mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25*
Daugelis praszo idant permai
bonai
užgyre
ta
i Council
of the
United States of užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
nyt adresa, prisiunezia savo
gražu ir tiks- tingai vyru drabužiai
bus sun-j
--------------kuris buvo protingesnis až savo poną
; A»zt keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
6S
North America,” kurios pase 61 puslapiu ................................. 15c sis
varda ir pravarde bet nepaduo lin'ga varda o visuomene pat- ]<u o-aUti.
puslapiu
..........................................
15<
61"' puslapiu ................................. 15c
..
kėjus vadino “Know Noth No. 127 Trys istorijos apie Duk No. 151 Penkios istorijos apie Vai No. 173 Tris istorijos, apie T almu*
da kur gyveno ir in kur iszva rijotiszikai patvirtino savo
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam
liavo. Tokiu laisziku sziandien skaitlingau atsilaiikimu. Tai Mainieriu ir traukiniu darbi- ings!” Pradžia neaiszki, bet Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c akys;
Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15®
aplaikome daug, nes svietas la yra gyvas Istoriszkas faktas, ninlku straikos jau praėjo, bot tikslai iszdestyti — kovoti svekaralium. 61 puslapiu................ 15c
No. 175 Pasiskaitimo knygele;
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gndraz
bai maiszosi, o del mus yra ne kuris pasiliko ir prigyjas szio- tos straikos tiek nuostoliu' L’mszalius ir katalikus. Jan
SKAITYKIT
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė /Anglis
reikalingas sukimas galvos mis dienomis atnesza gausius mums pridarė, kad ims kokius 1854-55 turėjo daug pasekėju
puslapiu............................................ 15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana“
SAULE
”
ir
laimėjo
kelis
vietinius
rinki

vaisius.
■
du
ar
tris
metus
pakol
viskas
-i
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi*
jieszkoti po visas knygas isz
ti;
Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu«
Taigi, ir sziais metais, Lie- bus po senovei, O tie pinigai mus keliose valstijose. Organi
kur musu skaitytojas rasze
puslapiu ..........................................15c rtai; Keletą Juoku ir. Paveikslo.
laiszka ir kur seniau gyveno.' pos (July) 4-ta diena, ant Se- kuriuos tie darbininkai patro- zacija. visuomet iszvenge ver ISTORIJE apie GreK°ri0» No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke .............................................
gijos klausima ir gal todėl bu ----------------- Isz Numirusia pitonas Stormfield danguje; Pabė
Jeigu prisiunsite sena ir nau seru Farmos atsibus iszkilmin- tino tai niekados nešugrysz!
Kas-gi isztyre; Prigautas vagia.
vo gana pasekminga. Bet jau Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė;
----- ;—::-------ja adresa, tai greieziau galėsi ga “Lietuviu Diena” kurios’
66 nnalanin
..
15'
$
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
1856
m.,
organizacija
visiszkai
Adresas:
visi
Pittsburghiecziai
laukia.
O
tas
pabranginimas
daug
reiszme permainyt ir greieziau gau
Jeigu užraszypite savo drau
::
::
site laikraszti. Kitaip ant mus viši Rėmėjai ruoszesi pagamin- kia. Bet ežia nesustoja, Jeigu susilpnėjo. “Know Nothings”
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing Co,
anglis ant tiek tai galime Imti prisidėjo prie republikonu par
nerugokite, jog laikraszczio ne- ti gražu programa!
rės didžiausia linksmybių per
tikri 'kad viskas tiek pabrangs. tijos ir ta partija beveik su- SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!' visus metus!
Mahanoy City, Penna.
aplaikote. ‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste.
,
—Rengėjas.

Kalėjimo Sukilėliai Nemalszinti

m-

T ‘ SAULE ”

MAHANOY CITY, PA.

main daug džiaugsmo atneszda-'tie namai, namai, kurie visada|ga užgavo szirdi. Susilaikiau, krutinę, norėjau nusikvatoti ir
vo daug laimes!
. ' maino szirdyj nepaprastais ro-1 Kietai suspaudžiau rankoje nalkti pažadinti isz miego! Nuv , >
Ir dabar isz didžio liūdesio dėsi. Temo. Isz langu ver*žesij szalta dura rankine. Eit? Gryž- sigryžau ir nuėjau tolyn.
kilo džiaugsmas, rodos, grie rauisva szviesa. Palangėmis ti? Eit, pasikalbėti, viską isz- — Važiuok in Laisves UlyGyvenimas, tai yra ilga lita
žiu Angelei! Rodos, ji laukia slankiojo juodi nakties szesze- pasakoti, visiką? Begt .atgal, C'ziuka tariau vežikui ir atsisenija prarastu progų ir pra(Tasa)
tylėti,
amžinai tylėti? Taip, ar ' dės sėdynėm užsidengiau akis.
naujesniu
ir
naujesniu
aidu,
giliai.
Skubu,
sztai
ir
prieangis,
Lenku Didvyris
szvilptu dienu. Kad ir moky*
lesniu
meliodiju!
Taip!
Asz
Žengiu
in
duris
ir
tiesiu
ranka
taip?
Eit,
gryžti?
Kunigaiksztis paklydęs pa
cziausias bus žmogus, tu tuks
*
*
*
naktis.
Didelis'
Baisi
'buvo
griesziu
Tau,
raminsiu
Tave,
in
rankine.
Smalki
kraujo
bali

saulyj su salve kariais didvy
iu nezius klaidu padarysi. Gai
nes asz Tame raminime busiu ~~~~~~~
- ---Pro vakaro tirszta tamsuma vejas daužo langines, Juoda
riais, jo mylimoji laukusi jo, o
lestis ir susikrimtimas tai
laimingas. Taip, busiu laimin
iszgirdau Angeles daina. Ji tamsa užtemdė dangų, lauke
nesulaukdama už 'kito iszteke-'
kiekvieno žmogaus gyvenimo
gas.
A
žiūrinėjo gėlės ir dainavo. Asz nieko nesimatė. Guliau, bet nejusi. Gryižes, o salvo mergeles j
likimas.
*
5£
*
J
galėjau
užmigti,
mintys,
min

stovėjau,
lyg
apmiręs.
Galin

neradęs, griaudžiai verkes ir
gas liepsnas kure mano kfuti- tys mane kankino, trukdė ma
Vėl po lango blaszkesi snie
verkes, o jo aszareles iii Nemu
Gyvenimas yra veidrodis,
' nej ta daina! Ji viliojo ir baudė no szventa sapnu.
guoles; vejas sukui-iais jas gai 
ną tdbesraivi.
zerkolas : jeigu tu in zerkola
! iszmetinejo. Visa praeitis su- j Atsikėliau. Sėdausi prie staniojo. Asz žiurėjau in su’kurid— Aszareles sravi in Nemu
susirauksi, ir jis susirauks; jei
szvito szirdyje ir sykiu di 1 lo, paėmiau ulžraszu knyga, ra-'
gus snieguolių žaismus. Lygiai
ną. An ele, tu ulž szimto my
gu tu nus'iszypsosi ir jis in tave
'
sziau.
‘
‘
Skaiscziai
žydi
gėlės,
džiausia
kova
virė.
Eit,
ar
taip
ir
mano
szirdis
blaszkosi,
liu, ibe ‘ tuma.no szirdyj! Tu
nusiszypsos.
■
kol
nenuvysta.
Maloniai
sžildo
gryžt?
Pasitraukiau
in
siena,
sukuriuoja
gyvenimo
audru
mano i I :ylse, tu mano laimes
paskui prisiglaudžiau in tvora. saulute, kol nusileidžia,. Malo
gainiojama. Lygiai taip nerim
žvaigžde! Asz jieszkau Tavęs,1
Jeigu nori linksmai gyventi,
niai žydi musu jaunuoles, mer
Juoktis norėjosi, juoktis!
sta mano dvasia..
i
bet niekur nerandu! Ir vėl su-1
gyvenk kaip tie dangaus
Nuolatos temo tamsiau ir gaites, kol jos nepasiekiamos;
Ilgai dūmojau, ilgai skridau
uiže miszlkas.
paukszteliai, kuriems nerupi
tamsiau. Ne, neisiu in ja, nei maloniai dega meiles liepsna,
žydria padange vikriais jau
*
*
*
nei ateinantis vakaras, nei grekol
kurstoma.,
kol
nuolatos
siu.
Ji
manes
nelaukia,
ji
ma

nystes
sparnais,
viliojamas
lai

Pakilau ir skubu misžko ta
szianti žiema.
kurstoma?
nės
neapkęs,
man
da
skaudžiau
mes
žiburio.
O
po
langu
vis
keliu. Kur, nežinau.
bus ta kęsti, da. sunkesne nasz- Ne, tai ne meile! Tokios mei
blaszkesi sapningos snieguoles.
— Ar nebuvo ežia Angele1?
Gyvenimas tai kelione ar pa
Garnys
nemažai
trobelio
les, nepripažystu, nenoriu. Ma
ta
prislėgs
mano
dvasia!
Ne,
Praslinko
daug
laiko.
Kaž

Klausiu gryfžes Ema.
Generolas Tadeusz Komorodo in kalėjimą, kurio vartai
padaro,
neisiu. Taip nėra szirdies, nėra no meile kyla isz asmenybes
— Ne, nieko ežia nėra. Asz rowski, kuris yra geriau ži kaip netikėtai patekau Kau
Daugeli isz svieto mergeliu paguodos, niekas manės nepa gelmių isz szirdies paslaptin j ir sienos, peraugsztos pamatynan.
Reikalu
daug,
laikas
neesu, ko da jieszlkai.
nomas kaipo Generolas Bor,
! ti kas ten bus ir kas mus lauiszvaro, žysta. Ne, nepažysta?
gos
gilumos.
Asz
myliu,
myliu
valkara,
regimai
ibego.
Viena
— Rodos, ežia buvo Ange dabar lankosi po Amerika su
jkia.
Mat, vela del vienos blogai
Keletą
žingsniu
pasitrau

visus.
Bet
labiau
mano
szirdi
Sugryvienok,
tapau
liuosas.
le ir seke man apsuka. Rodos, prakalbomis. Jis buvo vadas
atsiejo, kiau tolyn.
žeide, mane žadino vienas ’žie
sėmimus isz jos stiprybes, dva Lenku sukilimo priesz Na žau in viesžbuti ir mastau.
Gyvenimas susidaro isz trijų
Kaip
tas
garnys
prezenta
*
*
*
delis, Angele. Vienok ji manes
Skverbiasi
ypatingos
svajones
sios jiegu!
cius, kai invyko tos baisios
dalyku: Mokslo, Darbo ir Nopadėjo.
Staiga atsidarė durys, ant nesuprato, nors daug jai apie
ir
neduoda
man
ramybes,
vilio

*
*
*
skerdynes Varszavoje.
Mergele dabar nesveikoja, slenkszczio pasirodė gelsva-ka- tai kalbėjau. O gal ne norėjo I ro. Žmogus turi visados mokiuja,
kvicczia.
Praslinko daug laiko. Kuror
Jis kalbėjo Chicago j e per
jtis; jis turi dirbti del savo duoUž ta prezenta nuo garnio. se Angele, apsidairė ir pratarė suprasti? Nežinau.
Pasiilgau
jos
gražiu
akiu,
tas iki kaulo inkyrejo, bet szir 155 metu sukaktuves Lenku
Inos kąsnio; ir vis turi norėti
Kas tame kaltas, kam blogai tamson.
Kas žemeje sukurs didesne
dis inprato liūdesiu, inprato Konstitucijos. Jis drąsiai ir jos maliniu žodžiu, bangios
, . dakgiau žinoti, daugiau dirbti
elgesi,
— Kas mane szauke, kas ramybe, negu Meile, kuria ....
.
°
aszarosna, kanezion. Angele staeziai kaltina Sovietus už szypsencles. Greicziau, greiir ilgiau ,gy venti.
Tegul
dabar
sau
žinosi,
mano varda isztare? Macziau Auksztybe laimina mus!
mane pamirszo, neraszo. Pa tas skerdynes, ir sako kad cziau duokit man sparnus kuo
Ba
kaip
kas
daro,
taip
ir
kad akys jos kažko jieszkojo Angele, kad pasakycziau
~
miršto? Nerasto? Angele? Sovietai tyczia prižadėjo pa- smalkiausius! Bėgsiu rankas
. ,
.
J Gyvenimas yra trumpa ke
|
turi.
vakaro sutemoj, kad susimas tau viską, ar suprastum mane?t
.
Taip, ji pamirszo. Apleidau gelbos ir paskui nieko neda isztieses ir nesziu jai savo
,
.
.
.. ..
, 1 none, ir da trumpesnes valkaci*
*
*
tęs veidas klausiamai žvalgėsi. Kad pasakycziau “myliu ta- .
kurortą, susikrauszcziau daik rė. Komunistai baisiai ant jo. skausmą, kurs amžiais krutinė
Netoli Pittsburgho,
Angele! Tyliai prasznabžde- ve,” sakytum “atsipraszau” o ^°S’
tus, sėdau in traukini, viskas pyksta. Jis yra dabar polici ję tuno!
Vienoje vietoje yra bobelių jo mano lupos. Ji da akyliau isz tavo akiu iszskaitycziau pa
* * *
liko, viskas dingo. Ir naujos jos labai sergstamas ir sau
navatniu, apsidairė nežinodama, kas ja nieka, ir “mano szirdis kitam1 Ne vienam žmogeliui szitas
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gatve,
nieko
neklausy

viltys sukilo krūtinėj, naujos gojamas nuo Komunistu.
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tave!
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lan'ga, rodos, girdžiu Angeles tarp szvoncziausiu jausmu.
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Juos in saliuna eina.
Užsivėrė sunkios durys, tylė Myliu!
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*
*
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Per nakti iszdžiusta,
jau. Prakeiktas juokas arde Nepažystamas esu, nepažys
tos gaidos, tie žodžiai. Da la Ypatingas yra pasaulis! Ypa dams mano deganti veidą. Sau
Ir labai sublukszta.
tama ir mano meile. 0 skaudu
biau insiklausiau traukinio bil tingas yra ir žmogus! Žmoguje les nėra. Nyki migla sleigia
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niekas
nie
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*
*
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mums atnesza tik tuszczias dieSpiria, ir szirdis ilgisi ir myli!
Saliuninkas turi skubyti,
Lauke ūžia audra, lietus rai
Sustojo traukinys ant mariu Bet iki t i jos nesupranta, nusi skubos, bet asz vistiek skubu.
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kranto. Ritasi bangos viena po juokia. Mes nepažystame vien Greicziau! Szirdis dega! Grei
užgesusios meiles prisimini
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žodžiu girdėti.
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kitos ir nyksta po kojų. Ne, ne kito nepažystame.
mus.
Aiszkus drukas; smagi
Tokios bobos puikus gyvenimą
ir ju dienos pilnos audros,
—
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Buvo žiema. Dirbau savo lima smarkiau in Daukanto
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deli. Taip, Angeles žodžiai, jos
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,
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merkiasi, istvargo.
Miszparu Maldos.
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bu, nusikvatodavau! O pra
Maldos pirm Iszpažinties.
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le, in begaline saule!
Perkratymas sanžines.
keiktojo juoko balsai užkrės Daukanto gatve. Iszlipu isz Kad velniui greicziau juos
Szventas Povilas Apasztalas
Jau Lietuvos miszkai. Jau
Maldos priesz pat Iszpažinti.
pavestu.
Da žiburiai dega. Bėgsiu ir
davo visa mano nyku ji kamba vežimo ir seku tolyn. Sztai jau
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
ta pati jaute ir suprato kai jis
Lietuva! Dieve, džiaugsmas, rėli.
Filadelfijoje panasziai
viską pasakysiu. Skubu.
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to gerkle. Ir žmones, rodos, ki dele audra. Medžiu virszunes
Liepe kitam pas save atvesti. Malda prie Panos Szvencziausios. eiti.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Nes asz nedarau gera, kurio
ti ; kiti ir traukinio tarnauto lankstosi, siūbavo; vejas szvilKad naujienas del jo turi,
— Tamstos nepažystu! KarArtindamasi prie Szv. Stalo.
j noriu, bet darau pikta, ko 'ne
jai. Ir lietus kitaip beldžiasi pe, kauke supykęs, vilko danti
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. tais žmones paklysta, uždare’
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mis grauže langines.
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Nuo jo mylimos,
—• Angele! Žinau, kas yra
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Malda su visuotiniais atlaidais.
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Komunijos.
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Garbinimas Szt. Sakramento
Pas ta ragana nuėjo,
Vejas tyčiojosi isz manes
malonu pasilinksminti. Ir koks
Malda Szv. Tamoaziaiu.
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Malda prie Vieszpaties Jezauc.
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Malda prie Panos Szvencziausio*.
geryma,
baugu.
pasieksime tos keliones gala
Malda Szv. Bernardo prie Szt.
Gryžau namo. Praslinko džiausias noras griežti, griežti
—
O
mes nepažystamieji
Vaikinelis supratęs josios1
Panos Marijos.
kad galėtume džiaugtis ir
arba pradžia
daug laiko, stengiausi u'žmirsz- be galo! Bet ka?! Ka griesziu?(
mierius,
nepažystamieji. Lėtais žings
Ranžanczius prie Szv. Marijos
linksmintis? Juk daug 'žmonių
ti svetima szali, tuos nelaimes Kas in galva ateis ka szirdis,
kalbamas.
niais nusekiau stotim Mane ly
Kad ji tik manstina apie
SKAITYMO
sa vo keliones galo niekados neLitanija prie Szv. Panos Marijos.
žmones ir ta skausmą., kuri ten jaus, kas grieszis. Atsiminiau
niekas,
dėjo juodos mintys ir begalinis
Litanija prie Szv. Antano isz
dasiekia. Koks ežia protas visa
patyriau, bet, mano szirdis ga Szopena. Ji asz griežiau sveti
Padvos.
Ir per ta viską, vyrukas
skausmas.
savo amžių dirbti, vargti ir
Malda prie Szv. Antano.
lingesne už mane! Angele nuo moj szalyj, toli nuo tėvynės,
iszbego,
RASZYMO
—
GALAS
—
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
darbuoti kad senatvėje galelatos manyje, mano krutinėjo kada siela raudojo, kada gy ve
Tai szirdeles, tikros funes!
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
tai sau ramiai karszėti? Kokia
nimo audra palenkdavo mano
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
tau butu Skriauda jeigu tu tos
Per Procesija.
jaunas jiegas in žeme, kad ilge 64 pus., Did. 5x7col
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Istorija apie “AMŽINA ŽY
ant Procesijų.
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—
Giesme Laba Nakt.
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DĄ.” Jo kelione po svietą u sys krutinę varste, o lupos
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redo j Szv. Jono isz Fakundo ir Molotovo straipsnis buvo
RUSIJA TRUKDO
pasninkas; Ketverge Szv. An iszspauzdintas Pravdoje. Tai
tano ; Petnyczioj Szv. Bazilo, ir reiszkia kad visa tai ka jis te
TAIKA
pasninkas, taipgi “Amerikos nai rasze ir sake yra paties
’ — Sukatoj Szv. Medardo
Vėliavos Diena;” Sukatoj Szv. Stalino užtvirtinta.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Vigilija), pasnirikas.
Vito, pasninkas.
— Sparks cirkusas pribus
Amerikos “Vėliavos
las iszplatinti savo Komunisin miestą kita sanvaite, East
Diena” pripuola Petnyczioj KUR TRUMANAS
tiszka valdžia ne tik po Euro
End Parko.
Birželio (June) 14-ta diena.
STOVI?
pa, bet, ir po visa pasauli! Ru
— Laidotuves a.a. Juozapo Bus apvaikszczibjama iszkilsija daugiausia visokiu klucziu
Kaszinskio, nuo 503 W. Mahamingai mieste su didele paroda. WASHINGTON, D. C. —
stato priesz taika ir susikalbė
noy Avė., kur jis pasimirė pe — Szimet užbaigs High
jimą tarp tautu.
reita Petnyczia, Locust M t., li- School mokslus 184 studentai,1 Visi sziandien nori žinoti ko
Stalinas
nori
ir
kur
Rusija
ei

Jis toliau perspėjo Sovietus
gonkuteje, atsibuvo Utarninke Panedelyje Birželio (June) 10na, bet nebutu pro szali taipgi
kad dabar jiems yra proga pri
9-ta valanda ryte, ir palaidotas ta diena.
sidėti ir isz vien dirbti. Jeigu
L. V. D. K. kapinėse Frackvill- — Jurgis Stacziokas isz Gi- paklausti: “Kur Prezidentas
Rusija visus trukdys tai ji pra
eje. Graborius L. Traskaus- rardvilles motoravo in miestą Trumanas stovi?”
Nesenei Prezidentas Truma
žiopsos vienatine proga sutver
kas laidojo.
su reikalais, taipgi atlankė ir nas nusivežė buvusi Anglijos ■
ti “tikra taika ant szio svie
— Nedelioje, Birželio 9 d., “Saules” redakcija atnaujinti
to!”
Szv. Juozapo bažnyczioje per prenumerata del savo tėvelio. Premiera Churchilli in Fulton,
Mo., ir tenai pats dalyvavo to
Bevinas reikalauja kad Ru
Szv. Miszias 8 vai., 25 graduan- Acziu už atsilankyma.
se prakalbose kur Churchillis
sija kitoms tautoms atidarytu
tai szios parapijos, kurie baigė
taip skaudžiai užkirto Rusijai
duris in Balkanų krasztus, kur
mokslą Malianoy City High Shenandoah, Pa. — Garnys
ir visiems Sovietams. Ta vakadabar Sovietai vieni sau szeiSchool ir Mahanoy Township ana diena apdovanojo sveika ir
ra Trumanas savo buvimu te
mininkauja. Jis reikalauja kad
High School prieis sykiu prie patogia dukrelia del Vin. Zenai, savo perstatymu ir iszgyDunojaus upe butu visiems
Szv. Komunijos, apsirenge in loniu isz miesto.
rimu Churchillio, pritarė prie
krasztams prieinama ir kad
savo “Caps ir Gowns.” Tuojau — Antanas Navitskas isz
visos Churchillio kalbos. Bet
.
- ----Rusija paliuosuotu Pabaltijos
po Szv. Misziu, visi graduantai Tower City, gydosi Ashland
paskui, kai pamate kaip laikDevynios-deszimts vaiku, kurie tarnauja kaipo Senatorę įr Kongresmonu pasiunti tautas ar nors kiek laisves
parapijos salyje valgys pusry- ligonbuteje.
raszcziai ir politikieriai pradė niai, buvo Prezidento Trumano priimti ir pavaiszinami. Czia Prezidentas su savo žmona joms duotu. Bevinas taipgi ir
czius. Vietinis klebonas, Kun.
jo kritikuoti Churchilli ir ji vi kalba su vaikais. Vaikai pareina isz beveik kiekvienos valstijos Amerikoje.
apie Italijos miestą Trieste pa
P. C. Czesna, kas meta renkia New Philadelphia, Pa. —
sokiais vardais pravardžiuoti, .
sakė kad tas miestas priguli ne
toki programa tiems, kurie isz Saldž. Jėzaus Szirdies parapi
tai Trumanas pasiskubino isz- (Žinios nors pavėluotos, bet
ką visur užimti ir savo valdžia Rusijai, ne Yugoslav! j ai, bet
szios parapijos baigia auksz- ja. rengia “Blossom Time
siteisinti ir užsiginti. Jis pasi- visgi liūdnos. Visos žinios isz AISZKUS
ir galybe kuo placziausiai isz Italijai. Jis taipgi staeziai ir
tesni mokslą aika High School. Semi-Formal” Szoki, Petnyaiszkino kad jis visai nežinojo Lietuvos ateina mums labai vė
griežtai pasakė Rusijai, kad
platinti.”
DRASUOLIAUS
Szios parapijos graduantai, czios vak., Birželio (June) 21,1
ta vakara apie ka Churchillis lai.) A. a. Herbacziauskas buvo
Anglijos žmones nei cento ne
kurie baigia High School yra parapijos svetainėje. Szokiai
ŽODIS
Kai
Churchillis
apsistojo
in
kalbės.
duos Italijai, nes visi tie pini
kritikas ir raszytojas. Jis gimė
sekantieji; Edvardas Deesing, prasidės 9 vai. iki 12 vai. Pir
Waldorf-Astoria
hoteli,
KomuTai visai skystas ir prastas Lankeliszkiuose, Vilkaviszkio
gai eina Rusijai ir Sovietu ar
Juozapas Meliauskas, Kazi mos Kliasos Orkestrą. Inžanga
nistiszka
darbininku
unijos
pasiaiszkinimas. Taip, sau pa apskrityje.
NEW YORK. — Tas nedrą
mijomis.
mieras Paliokas, Jonas Zegley, $1. — Ant naudos parapijos.
kuopa
susirinko
prie
hotelio
prastas žmogelis gali pasakyti
sus ir beveik dviprasmiszkas j
Rusija nesutinka pripažinti
Florenc Busaite, Charlotte
Herbacziauskas
dėstė
Lenku
duriu,
ir
kaip
koki
maži,
iszdyprakalba visai nepasirenges,
Sekretoriaus Byrnes silpnas
Graikams Dodecanese Salas,
Kristapavicziute, Evelyn Ma Pottsville, Pa. — Laisnai del gali net ir prasiszokti. Bet jau kalba ir literatūra Kauno Uni
ke
vaikai,
szidino,
szukaujo,
balselis buvo nustelbtas ir pa
prie Turkijos kraszto ir kran
žeika, Irena Petock, Blanczia apsivedimo iszduoti del: Pra ne toks atsakomingas ir augsz- versitete. Jis daug darbo padė
kurie
liežuvius
rode
visiems
skandintas kai Anglijos buvuto.
JTunille, Viktoras Jenaviczius, nas Bagdienas, Girardville ir tas žmogus kaip Churchillis. jo platindamas ir aiszkindamas
atėjo
Churchillio
pasiklausyti.
sis Premjeras antru kartu in
Bevinas paskui kreipėsi prie
Edmundas Miliauskas, Edvar Mary Kenenitz, Centralia; Al. Jo ta kalba buvo gerai isz sziu dienu rasztus ir literatū
Tai
tik
praseziausio
kurpio
visus Amerikieczius griaus
Amerikos ir patarė mums ran
das Pužas, Lucille Alanskiute, A. Getman, Shenandoah ir An anksto prirengta. Korespon ra ir daug gražiu ir teisingu mingai prabilo.
skarmalas taip pasielgia.
kas nenuleisti, ir per daug ne
Evelyn Gans, Katarina Mar- astazija B. Lutskiute, Maha dentai, raszytojai ir redakto mineziu mums paliko savo
sirūpinti kad Rusija nesutinka
cziuloniute, Marion Messer- noy City; Thomas Roberts ir riai jau žinojo kad ežia bus rasztuose kuriuos jis užvardi Kai Amerikos Sekretorius Churchillis atsistojo kalbėti,
kalbėjo tai žmones arba nesu da syki laisves ir demokratijos su Amerikos Sekretoriaus,
chmith, Loretta Setevicziute, Jieva Kigoliute, Shenandoah. reikszminga kalba. Visi žinojo no “Erszkecziu Vainikas.”
prato apie ka jis kalbėjo ar vi-Į halsas prabilo, ir Churchillis Byrnes inneszimais ir reikala
Mikolas Lynch, Leonardas Pe
tik Amerikos Prezidentas neži
sai nepaisė. Bet ne taip Su praszyte prasze kad žmones su vimais, bet, jis sake, visi kiti
tock, Bernardas Valentą, Irena
nojo, nors jis Churchilli atve AMERIKA-ANGLIJA
Churchillio kalba. Churchillio siprastu pirm negu bus per vė Europos krasztai sutinka su
(Bubniute, Regina Idukaicziu- RUSIJA
žė ir visiems perstatė.
ir ja in talka stoja.
NEPRIPAŽINSTA kalbos visi klausiesi, ir jo kal lu. Jis drąsiai sake kad visiems Amerika
te, Dolores Marcziuloniute, Te NUSISKUNDŽIA Prezidentas Trumanas turi
ba visus paveikė. Vieni ji in mums gresia baisiai didelis pa Jis sake kad mes galime būti
resa Starikevicziute, ir Alicija
vilties in Taikos Konferencija,
tikri kad Anglija sykiu su mu
padanges iszkele, kiti ji pra vojus.
RINKIMU
kVaitkevicziute.
MOSKVA, RUSIJA. — Ru- nors jau visiems matyti kad ta
keikė; bet ir prieszai ir priete Jis penki metai priesz szito mis stos ir darbuosis, ir dabar
Visi graduantai lanke per vi sijos Užsienio Ministeris, Mo Konferencija bejiege ir jau da
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