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ĮMETĄS

Maistas Ir Randos Pabrango
Vyresnieji
Isz Amerikos Amerikos Ve Slaptingi
AUTO. DARBININKU teranu Seimas
Susirinkimai
Kalti
! UNIJA PRIESZ

Konferencija .
Nustatė Italijos
Rubežius

ISZ PARYŽIAUS. — Užsie Musu Kareiviai Buvo
nio Ministeriu Taryba pradėjo
Kankinami Per Musu
tartis apie Italijos ir Yugosla
vijos rubežius ir Trieste mies
Sargu
tą. Susirinkimai ir visi nutari
dai ir atstovai vieszai pareiszmai yra laikomi slaptoje, nie BAD NAUHEIM, VOK. —
ke kad jie nepriima in savo uni
DES MOINES, IOWA. — kas nieko isz tu susirinkimu Teismas jau per ilgai užsitrau
ja Komunistu. Vice-PirmininPaprastai, per seimus būva vi-i negali dažinoti. Laikrasztinin- kė del to “Lichvield kalėji
kas Richard T. Leonard pašišokiu szposu, visokiu “Good kams nevalia nei prie to narnoj mo, ’ ’ kur musu kareiviai buvo
aiszkino kad jie komunistu Times” ir plaukia visa upėj prieiti kur susirinkimai yra kankinami'ir muczinami ne ko
darbininku neiszvarys isz savo
kio prieszo bet musu paežiu ka
sznapso ir alaus. Bet kai karei laikomi.
.unijos ir ju nepersekios, bet tuo viai veteranai ežia susirinko, Į
reiviu, sargu. Dabar iszejo in
Amerikos Sekretorius James virszu toki biaurus atsitikimai
pat kartu neduos jiems jokio
nieko panaszaus nebuvo.
F. Byrnes sutiko laikyti szitus kad visai musu armijai sarma
balso. Jis sake kad daug darbi
ninku priguli in visokias kito Amerikos Veteranu Karei mitingus, nors jis jau nekarta ta.
kias draugystes. Tai yra ju as- viu Komitetas susitvėrė 1944 buvo pasakęs kad jis nieko ne Leitenantas Granville Cu
meniszkas dalykas ir ne unijos metuose, ir nuo to laiko dar darys slapta. Matyti kad ežia bage, isz Oklahoma City, buvo
biznis. Bet visu tu draugyscziu buojasi ir stengiasi sau nusta vėl Amerikos Sekretorius nusi kaltinamas ir paskui apsūdy
nusistatymai nieko bendra ne tyti ir praskinti kelia in ateiti. lenkė ir kitiems pataikavo. Da tas užsimokėti $250 baudos, už
turi su Automobiliu Darbinin Szitas Komitetas priima in sa bar jie tenai Anglijos Sekreto tai kad žiauriai ir nežmoniszku Unija. Darbininkas gali pri- vo draugyste visus, kurie ka riaus kambariuose, Palais Lux kai pasielgė su Amerikiecziais
vertinti tos bombos baisumą.
ISZ PARYŽIAUS. — Per deszimts me
siraszyti in kokias draugystes riavo per szita Antra Pasaulini embourg, tariasi ir mitinguoja j kareiviais, Amerikos karo ka
Ta
sprogstanti
“
Atom
”
bomba
jis nori, gali tikėti in ka jis no Kara. Reiszkia net ir prekybi o visi laikrasztininkai putas lėjime. Jis pats musze, daužė ir
yra ne kas kita kaip tik ma nesiu, Keturiu Didžiųjų Vieszpatyscziu at
ri, gali savo politika vesti kaip niu laivu jūreiviai yra kvie- plaka ir visaip spėja.
kitiems insake visokiais ne- žiausia dulkele, tokia maža,
jis nori: bet jis, kaipo narys cziami insiraszyti.
Ir rodos kaip ir tyczia tuo žmoniszkais budais kankinti kad ne su geriausiais žiūro stovai ginezyjosi ir peszesi, ir negalėjo su
Automobiliu Darbininku Uni Laikrasztininkai intarinejo paežiu laiku prie Italijos ir Yu- Amerikieczius kareivius už
nais, stiklais sunku ja matyti. tikti ant to Italijos klausimo.
Dabar jau
jos negali savo tu insitikinimu
mažiausi
prasikaltima.
O kai ta dulkele susprogo, tai
(Tasa
Ant
4
Puslapio)
(Tasa
Ant
4
Puslapio)
ar nusistatymu insineszti in
Kai teismas apart tos baudos dideli laivai kaip sviestas ant ateina žinios, kad galu gale visi priėmė
szita Unija. Jis ypatingai pa
ji da pabare, tai reiszkia kad
brėžė kad Komunistai gali pri BIZNIERIAI NENORI pakilo, bet greieziau ir nupuo teismas dabar eis augszcziau ir pecziaus sutirpo, kiti plyszo' Francuzijos patarima ir sutiko nustatyti rupusiau, kiti nuskendo, o visi ki-j
lė, nukrito ten kur ir pirmiau
gulėti, bet negali savo komu
tyrinės isz kur tie insakymai ti apylinkėje buvo apdaužyti. bežiu tarp Yugoslavijos ir Italijos.
Tries
nizmą skelbti unijoje.
buvo
PABRANGINTI
atėjo kareivius kankinti. Gal Valdžia negali nieko pasa
Walter Reuther, Automobi ir augsztesni karininkai bus
Aiszkus dalykas, Komunis
kyti, kas butu atsitikę jūrei te miestą paliks po visu keturiu vieszpatys
DAIGTUS
liu darbininku unijos preziden ežia invelti.
tams baisiai nepatiko, bet, kol
viams ir kareiviams jeigu jie cziu priežiūra. Reiszkia, nei Italijonams nei
tas pataris visiems žmonėms Pulkauninkas James A. Ki
kas, jie da nieko vieszai nepa
Kviecziai Dviem Dole nemoketei daugiau randos ne lian, po kurio komanda buvo butu ant tu laivu buvę kaip ka Yugoslavams neteks.
Teipgi reiszkia kad
sakė bet galima tikėtis kad už
ro laiku. Nežinia kas butu bu
gu
pirma
mokėjo.
Jis
prižadė

visi szitie kareiviai, visus kadienos kitos jie atsikirs.
riais Pabrango; Galvi
vę su tais jūreiviais, kurie bu nei Rusija, Anglija, Amerika negavo to ko
jo kad už dienos kitos iszeis in(Tasa Ant 4 Puslapio)
tu buvę laivo viduryje, kaip ir
t
f
.
jai Keturiais Doleriais sakymas isz Washingtono kaskiek
tas
baisus
karsztis
butu'
FCikslaVO,
DCt
?
VISI
blSKl
VICRS
Kitam
HU"
UŽSMAUGĖ
link randu. O jeigu Washing
Pabrango; Randos Dvi
paveikęs ant tu laivu kurie bu sileido ir taip susitaikė.
Italijonai ir Yutono ponai nieko nedarys tai SAVOTISZKAS
GIMINAITE
vo
toliau
nuo
to
sprogimo.
Ims
gubai Kaikur Pakilo kiekviena valstija savo insta- ŪKININKU BIZNIS kelias sanvaites pakol valdžia
goslavai dabar kels triukszma ir nenorės
tymus
iszleis.
JOHNSTOWN, PA. — Sep WASHINGTON, D. C. —
HUTCHINSON, KANSAS. ir visi mokslincziai dažinos tik sutikti.
Jau dabar Rymoje eina protestai
tynių metu mergaite, Nancy Kai visi valdžios suvaržymai
— Ūkininkai, farmeriai dabar rai kas ten atsitiko. Mokslin
Crowell buvo surasti girioje; ant kasztu buvo panaikinti tai ŽMOGŽUDYS
nesupranta ir pyksta ant val cziai dabar jieszko tu gyvuliu, ir Belgrados mieste žmones vieszai parodo
jos lavonėlis buvo akmenimis labai daug daigtu tuoj aus pa-i
džios. Jiems labai patiko kai kurie buvo padėti ant tu laivu, savo nepasitenkinimą.
PASIKORĖ valdžia
Bet, kol kas, iszroir lapais pakavotas, visai neto brango, kaip tai mesa, sviestas
nuštatekFe^ sztorinin Jie Pažiuręs ir isztyrines gyli jos namu, ties Patton peczes. ir randos pakilo. Bet dauguma
- vus kaip ir užmusztus, datirti do kad ežia geriausia iszeitis ir to klausi
Policija suėmė ir laiko jos gi biznierių sako kad jie da szia SCRANTON, PA.—William kai ir biznieriai gali imti už kas žmogui atsitiktu.
minaiti Eugene Paul Domon- sanvaite nepabrangins. Jeigu Teveliu, 50 metu amžiaus po- daigtus ir už maista. Bet jie Paskui mokslincziai norės mo iszriszimas.
Tik reikėjo jau seniai ka
kos, penkiolikos metu bernai valdžia nieko nenutars, tai jau licijantas, pernai nužudė savo baisiai pyko kai ta pati val1 džia nustatė kiek jie gali imti dažinoti kaip radijai dirbo po panaszaus padaryti.
ti, teipgi isz tos paczios peczes. kita sanvaite jie nežino ka jie žmona ir paskui norėjo savo
namus uždegti. Jis buvo su-' hž savo rugius, kvieczius ir gal-!to sprogimo, kaip laivu armoPolicija sako, kad jis jau pri darys.
Tada jie sake kad vai-'tos, karabinai, žiūronai ir inžiimtas ir daktarai iszrado kad'vlJussipažino kad jis savo giminaite
' nai.
ISZ LENKIJOS. — Stanislaw Miko
Kviecziai, galvijai, mesa ir
Jis buvo ^žia kiszasi kur nereikia.
jis ne pilno proto.
užsmaugė.
randos tai beveik ta pati ryta
in dumiu namus padėtas, Jis Dabar, kai valdžia visus su Bet nepaisant kiek ir ka jie lajczyk, Darbininku Partijos vadas ir ŽemMažoji Nancy Crowell iszejo jau pabrango. Automobiliu
varžymus panaikino, tai ūki- tenai ras ir dažinos, ir nežiupasikorė tuose namuose.
isz namu apie pietus ir ėjo savo fabrikantai sako jie da kelias
ninkai tuojaus pabrangino sa-Jrint kiek daug ar mažai jie
tėvukus aplankyti, kurie gy dienas palauks ir pažiuręs kas
vo javus ir galvijus, bet pyksta mums pasakys, mes jau dabar dirbystes 'Ministeris, sako kad rinkimai Lenveno nepertoliausia nuo tenai. bus.
PAKELE RANDA kad keli sztorininkai ir biznie žinome kad ežia, ant szitos Bi
Ji tenai pabuvo kelias valan Valstijos dabar rengiasi pa
Viena parriai taipgi pabrangino savo kini salos, visas pasaulis priėjo kijoje yra “visai neteisingi!”
das ir paskui iszejo namo. Kai czios, be Kongreso nustatyti LAGUNA BEACH, CALIF. — daigtus farmeriams.
prie baisaus kryžkelio, isz ku
ji nesugryžo del vakarienes, vi savo suvaržymus nors ant ran Kai tik valdžia panaikino vi
rio nėra kelio atgal. Mokslin- tija visus rinkimus veda ir valdo, ir bal
si pradėjo jos jieszkoti. Ant du.
sus kasztu suvaržymus (OPA), ATOM BOMBA cziai iszrado “baisia jiega,”
rytojaus giminaitis Eugene P.
kuri gali visa svietą sugriauti, sus-votus skaito “kaip jie sau nori!” VaiGeri biznieriai ir dideli szto- tai viena gaspadine tuoj aus pa
SUSPROGO
Domonkos prisipažino kad jis rai nenori pabranginti savo sinaudojo ta proga ir laikraszsunaikinti!
ja nužudė, ir paskui nuvede po daigtus, nes jie nenori inpy- tininkui Ted Hodges pakele
Jeigu, neduok Dieve, kitas džia jau dabar pranesza kad jie laimėjo
ISZ BIKINI SALOS.
li ei jautus in vieta kur jis jos kinti žmones su kuriais jie ir randa. Laikrasztininkas Ted Nors visa svietą nesukriete jr karas iszkiltu, tai au beveik
kuna buvo pakavojes.
Mikolajczyk sako kad kaip
ateityje nori bizni daryti. Bet Hodges randavuoja viena kanu ne visus tuos kariszkus laivus nei nereikes jaunus vyrukus in rinkimus.
maži sztoreliai ir tie kurie tik bari virsz garadžiaus, už kuri nuskandino, bet, visgi ta vaiska imti, nes karo laukas
sziandien nori prisilupti, o ry jis mokėdavo trisdeszimts do-J sprogstanti “Atom” bomba'bus ežia pat prie kiekvieno du- tik atbulai, bet, žmonių balsai-votai nieko
SKAITYKIT
toj sau keliauti, dabar lupa leriu menesi. Dabar bosiene parode koks baisus kitas karas ' riu. Net baisu pamanstyti kas
nereiszkia!
kiek tik gali.
jam pasakė, nuo sziandien jo bus. Per anksti pasakyti kiek butu, ar kas liktu jeigu keli
&=■ “SAULE”
Stockai ir bonai ant Wall randa bus “deszimts doleriu bledies ji padare. Galime jau' tukstaneziai tokiu bombų butu
' isz tiek kiek žinome pilnai in-' paleista ant musu miestu.
Street labai greitai paszoko, in diena. ”
SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
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KOMUNISTUS

Stengiasi Sau Nustatyti
Ir Praskinti Kelia
DETROIT, MICH. — Automobiliu Darbininku Unijos va
In Ateiti

PLATINKIT!

Lenkijoje Rinkimai Neteisingi;
A-Bomba Parode Koks Baisus
Kitas Karas Bus; Ūkininkai
Pyksta Ba Valdžia Nustatė
Kiek Jie Gali Imti Už
Savo Tavora
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VAŽIUOJAME KUR? miniai rat“ butu g6ri' Ir

KL “ Motina pranesza, kad' Tokiu 'bildu jis gali naudotis
* pamirszkite vežtis nors viena jos suims žuvęs karėjo, ja buvo! GI Bill apszvietos parupini<1,,
“beneficiary” jo! mais po paliuosavimu isz tarIn -Pamares; In ----Kalnus argeriaudu
ekstra tajerius:
tici^
Kai važiuojate, žiūrėkite kad apdraudos ir jo vyriausia sese-'ny'bos.
Nors musu laikraszcziai ma
Kitu Nepaiso Kur gazolino tanka visados butu ri kaipo “Contingent Bene- Kl. — Laivyno veteranas
Fairview mieste, New Jersey!
žai ka paraszc apie Generolą
daugiau negu pusiau pilna, ficiary. Dabar motina klausia klausia apie užlaikymo movalstijoje žmonėms buvo už
Mark Clark ir jo darba Vokie
Važiuoja
Daug mažiau randasi gazolino ar ji gali invardinti kita dūk!<“ | keszczius kada jis mokinasi padrausta mirti, nes darbininkai
3 fl I gali GI
ra t tBill
■» • 11 szvietimo
• i•
•
tijoje, bet nebutu pro szali pa
į sztoru dabar negu priesz kara. rele gauti neiszmoketa balansa
parupinikurie kapus iszkasa iszejo ant
! Labai greitai galima visa gazo- kada ji mirs ?
minėti kad jis privertė Sovie NEW YORK. N. Y. —
mu ?
•straiku.
tus sumažinti savo armijas Kai Amerika kariavo su Ja- jįna iszdeginti ir paskui reike- Ats. — N
Kada motina Ats. — Užlaikymo mokeszAustrijoje
nuo
140,000
iki
65,ponu
ir
Vokiecziu,
visi
fabrikai
t
u
arba
kara
stumte
stumti,
arPone Elizabeth Holmes gavo
mirs vyresne sesua įgaus visa,czįaį užmokėti kas menesi kada
1
000.
‘
R
usija
pareikalavo
kad
diena
ir
nakti
dirbo.
Visko
reita
kelias
valandas
laukti
pakol
$10,000 už tai kad ji inpuole in
neiszmoketa balansa, nes suims' vyras arba moteris lanko mo
Austrijos
žmones
užlaikytu
ju
kejo,
visur
darbininku
buvo
R
as
pravažiuos
ir
jums
pagelfuszczia kriksztinyczia Baptis
to norėjo.
kykla. Mokeszcziai nevienoi armijas. Bet del tokio pArcika- trumpa, visi visiems gerai mo- tęs.
tu bažnyczioje. Ji bažnyczia
Kl. — Noriu lavinti savo 'bal-, dus. Nevede vyrai be užlaikokejo.
Darbo
žmogelis,
kaip
ko

‘
lavimo
reikėjo
kad
visi
generoJeigu
galima
tai
rengkites
apskundė ir gavo tiek pinigu.
sa. Alano draugai pranesza, mu asmenų gauna viena suma,
įlai sutiktu. Generolas Mark kio aitvaro palaimintas tapo važiuoti Birželio, Rugpjuczio
kad negaliu taip daryti pagal su užlaikomaisiais kita suma.
Clark nesutiko ir paskyrė daug poneliu ir jo kiszeniuose dole- ar Rugsėjo menesyje, (June, GI Bilaius.' Ar teisybe?
Clinton miestelyje, Tennes
Vedusiu vyru mokestis vėl k imažiau pinigu ne'gu Sovietai reliai augo. Jis daug uždirbo, Septembes ar October). Tada
see valstijoje vagiai insilauže
Ats. — Jeigu tik Veterans toki.
daug
gavo,
daug
ir
turėjo,
nes
įeikalavo.
Kaip
jis
norėjo
taip
mažiau
žmonių
visur
važiuos.
in miesto lakupa - kalėjimą pa- j
Administration u’žgirs tavo pa Pastaba — Daug veteranu
Hollywood miestas iszsivo'ge dvi maszinas kurios pini rinko szita dvieju metu mer ir'buvo. Nors Sovietams baisiai neturėjo nei progos nei laiko Ir da patariame važiuoti vidu sirinkta mokykla GI Bilius pa-j mus praszo remti invairias byryje sanvaites kada daug ma
gais moka už loszima ir trisde- gaite, Terry Taylor, kaipo nepatiko, bet jie turėjo sutikti savo turetliu pasidžiaugti.
dengs mokslą. Gali pasirinkti las kurias Kongresas svarsto
szimts bonku gero sznapso. darbszczia darbininke, kuri ir nusileisti. Kai jie mažiau pi Dabar, kai karas užsibaigė, žiau automobiliu ant kelio, ir ■ mokykla kur tik nori, bet ture- apie “terminal leave.”
Matyti vagiai žinojo kur ge viską valo ir mazgoja. Holly nigu gavo užlaikimui armijos, kai didžiausi fabrikai užsida- mažiau žmonių ant traukiniu, i si užsimokėti keliones iszlai-! q
itholic .War Veterans inijie turėjo savo armijas suma- re, kai vėl atsirado ir progos ir Ir kitas patarimas: Nesiskuriausia vogti.
ciab yva pirma tokia byla Lanewood miestas paskyrė viena žinti.
laiko pasilsėti ir pasilinksmin- binkite! Daug geriau in pama- das.
Kl. -— ..
..........................
Kodėl
vyrai kurie pa-j McCarron Bill, buvo perstatysanvaite kaipo apsivalymo ir
ti, darbo žmogelis apsižiūrėjo, res vėliau nuvažiuoti, negu per
Rugpjuczio menesyje bus apsitvarkymo sanvaite, ka
liuosuoti isz tarnybos kada pa-'fa
Galima gerai insivaizdinti savo turteli susiskaitė ir nuta- greitai pas Abraomą nuvažiuojau galima daug greieziau pa da visi yra^praszomi savo na
į sieke 38 m., stoti in kita apsau Tikima, kad viena isz apie
siunsti laiszkus eroplanu už mus ir daržus apvalyti ir pa kas atsitiktu jeigu valdžia da-'re kad reikia nors biski pasi- ti.
gos darba negauna paliuosavi- szesziu tu bylu bus Kongreso
bar
biznieriams
pavėlintu
imti
linksminti,
pasisvecziuoti
ir
o
paskutinis
patarimas,
tai
penktuką. Valdžia jau dabar gražinti.
mo mokestiOs?
pravesta. Sžiuom metu tik
kiek
jie
nori
už
maista,
isz
szito
,
kur
nors
iszvažiuoti
ant
atostovežkites
gana
pinigu
su
savimi
siunezia laiszkus visiems dide
Tas paliuosavimo rjjjdgot Director prieszinasi.
gu. '
! ir žinokite kad jums du ar tris Ats.
mažo atsitikimo.
lėms ’biznieriams ir pataria sa
iiv.
. . .,
.
,
Kai vasaros saulute ima syk tiek kasztuos negu jus ti- mokestis užlaiko vyrus ir mo- Veteranai gali padėti raszydavo laiszkus siunsti eroplanais. to bizni. Pirkikai kurie in ta ■rr
Valdzia iszleido įnsakymai
,.
, .
...
.
, ..
. .
, A
,
szypsotis, kaip kokia graži kejoties. Ant vakacijos sziais teris kol jie randa darba. In-imį savo kongresinonui arba U.
jomarka nusiskubino yra: Ru i i t ,
kad dabar kartaus vyno prekes
..........
.
J
,
r
,
.
.
.
.
mergele,
kai
pinigėliai
kiszeniu
metais
pinigai,
kaip
pieskos
eis, statymas aiszkiai sako, kad pa- g.t Senatoriui ir ragindami
sija
ir
Amerika
ir
Anglija.
Ar

Dabar, kai valdžia nutarė
-,v.
v
„ . . . . degina, kai tolimi krasztai ima pro pirsztus. Jeigu ana syk uz- liuosuoti vyras kurie stoja in remti tokia legislacija.
neimti in vaiska asztuoniolikos' gentinos Prezidentas Peron, ci'zios
suvaržymo. Reiszkia, da,•
..........
.
.....
'
.....
........
..
vilioti,
žmogelis
pasiziun
m
sateko
deszimtines,
tai dabar ne-. kita darba, uogaus paliuosavi-l _ Catlk w. Vet> Empire
kytras
kaip
Žydas:
jis
viena
metu berniukus, tie vyrukai
bar 'biznieriai gali imti kiek jie
, .
, . .
.
,. v
>jmo mokeszcziu. Gaus, tik jeigu’ gįaĮe pjj
pirkika
priesz
kita
siundo
ir
....
.
I?
,
"
..vo
gerokai
apluzusi
automobiužteks
nei
szimtines!
i
g., New York.
nesiskubina stoti savanoriais.
nori uz ta karta vyną. Bet sztai , . .
.. ,. ,
i m .
....
isztarnavo
užsieni.
.
....
. _ ,
| luka ir nutarė važiuoti kur.
Taigų, jeigu jau pinigėliu tuO armija negaus gana vyru nuo p judina.
kur iszkilo szposai. Kartus vyTT. . , , ,
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Vieni dabar traukia m pa
rite
perdaug
ir
nežinote ka su Kl. — Veteranas raszo, kad
19.iki 29 metu. Tai dabar mušu
nas, Angelskai vadinasi “Bit, ..
,
.
i mares kur ji gales savo nuga- jais daryti, jeigu jau namie inSAULE” YRA
gavo laiszka nuo brolio ka-1
Herbert Hoover, kuris rūpi
armija silpnėja, “kai ji turėtu
terš. ’ O sviestas Angelska. vaa
kM
sipyko tupėti, jeigu jau nuta- riuomeneje užsienyje ir jis pra-i
nasi kad Europos 'badaujantie dinasi beveik panasziai “But- ^. . . . ,
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zio oro jie ketina sau ramiai in kalnus, ar pas dede, ar denusipirkti
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Galima drabužius, vaistus, Amerikoje dabar randasi dau mažame
miestelyje ar tai nege”
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valdžios?
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liekarstas ir taip reikalingus giau maisto negu buvo tikėtasi. irai. dagirdo
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daigtus tiems Lietuviams ku Dalbar tik reikia gauti gana kaip buvo paraszyta, savo laik- I važiuoja pas gimines ar pa- so gero ir laimingos keliones.' At. — Veteranas, vyras arba
Jeigu nežinai kokia
rie dabar randasi po Amerikos laivu kad visas tas maistas bu rasztyje ant pirmo puslapio di žinstamus in sveczius, o kiti Bet taip važiuokite, kad ir vėl moteris, vis tarnyboje gali
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delėmis raidėmis paskelbė kad
i tik isz namu, nes jiems namai žiavote, o ne pas Abraomą atsi- ty” savo naudai per United nupirkti Dovana savo
Galima siunsti vienuolika sva
“Sviesto Suvaržymas Panaij durtumete. Tai, laimingos ke- States Department of State,! Draugui ar Draugei,
ru ir apdrausti insziurinti del Už keliu sanvaieziu mes pa | kintas. ’ ’ Laikrasztis iszejo po i jau gerokai insipyko.
Washington, D. C. Patariame1
dvideszimts-penkiu
doleriu. tes dirbs isz vieno ar kiekvieno keturiu po pietų, o ta pati va Hoteliai nujauezia ta žmonių Hones: Važiuokite kur!
paraszyti laiszka ir pasiusti in j tai užraszk jiems laikniesztiejima važiuoti kur ir at-Į
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sidare savo namus daug anks-Į
Department of State del
pundelius pasiunsti savo drau sau, ar bus vienas svietas ar. sviestas pabrango net iki pusraszti “Saule.” Pra
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Kl. — Veteranas nori žinoti linksmins jiems gy
miems.
tu kai tik valdžia pasitrauktu. nas, prekes. In Miami, Florido
kaip jis gali pakeisti VokiszVETERANAMS
Konferencija vėl laikys susi
kus pinigus in Amcrikonisz- venimą, ant viso me
je, pirmiau gavai gera kambarį
Rusija vis sau viena dirba rinkimus ir nutars susitaikin
kus ?
to ir džiaugsis isz ta
_ savo plianus daro, vis deri ti ar suirti. Anglija sako kad ji Pasiskaitymo Knygeles: už tris ar penkis dolerius, da
Ats.
—
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asmebar už ta pati kambarėli žmo
nasi ir nesusitaiko, ir jokios tai dabar jau baiku nekreczia. Jei
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kos nedaro pakol mato kad jau gu Rusija nesutiks, tai Anglija Trys Istorijos apie Irlanda nes moka septyniolika ar dvi- | klausia ar gali parsitraukti
kes Service Command Finance merata Suv. Valstijo
daugiau nieko negaus. Tada ji viena sau ims tvarka vesti. Ta arba Nekaltybe suspausta; Ro deszimts doleriu!
merginas isz Anglijos, FranciOffice. Turėsi parodyti paliuo.
nusileidžia ir sutinka. Tai se da mes turėtume dvi vicszpa- bertas Velnias; Medėjus; Kaip Pamarese, Atlantic City, jau
metams $5.00
negalima rasti tuszczio kamba- Jos ar
tikslu aPslvestl! savimo popieras Finance Offi- se
nas ir visiems gerai žinomas tystes viena 'kitai prieszingus: Kuzma Skripkorius liko Tur— Paprastai, to- CG1. padaryti pakeitima.
rio. Hoteliu sanvininkai pata-|i Atsakymas
Kitose Vieszpatyspaprotys. Kitiems insipyksta Rusija su savo vergais, Angli ting Ponu. 78
20^ riadabar kokius du menesiu kiuose atsitikimuose Amerikos ( K1 _ Motina pranesza kad
iwgiunu. IB puslapiu, .. zuf
derintis ir bartis ir jie meta ja ir Amerika su savo drau
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ku„
^P°nsoi. |jos vaikas tarnaus da viena! tese $6.00. Užraszant
viską ir sako tuszczia ju ir vis gais.
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;‘barius. Ir ežia viskas trigubai'Tokls “sPousor” turi Parasz>'b meta kariuomenei ir nori imti
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P^nas vardas ir adresas, tj ja. Ar valdžia už kursą užmo- numerata siunsti per
gali nusipirkti, bet jeigu nori pasaka); Užliekos isz Senovės! Californijoje maži nameliai
kaip ilgai toje vietoje gyvena, kes?
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siai ilga dauba. Jam ims desietnegali vieno pasirandavuoti. adresa daibdavio. Privalo pra- nai laiko mokintis pagal GI
net pasirinkti koki nori ir tam1
kus metu pakol jis visus KiSaule Publishing Go.
neszti kiek pinigu turi bankoje jgįp patvarkymu. In.vairios laiszke.
savo draugui rytoj ji pasiunsti. j
Kanadoje
daug
vasariniu
nieczius sutaikins ir suvienys.
Mahanoy City, Pa.
Tai rodos keistas dalykas, kad
hoteliu atsidarė, kurie buvo ir bankos varda, po laiszku pa- veį]<SmU vietos siūlo tokius
siraszyti prie notaro ir turi bū kursus. Jis gali siusti laiszka in
ežia pats sau negaili naujo auuždaryti nuo karo pradžios. Ir
ti notarizuotas. Reikia gauti Armed Forces Institute, Madi Saule Publishing Co.,
Azijoje jau girdime apie su tomo'biliaus nusipirkti, “bet
; visi jie dabar ima trigubai dau
Czigonui
Pasisekė
praneszima nuo daibdavio ir son, Wisconsin ii- sutvarkyti
kilimus ir susikirtimus. Javo svetimtaueziui gali net pasi
giau negu pirma.
Mahanoy City, Pa. j
balikos kaslin'k kiek pinigu už- toki kursą pacztu, nemokamai.
je jau maisztas, žmogžudystes, rinkti!” Sztai kodėl taip yra.
Vasaros laiku visi važiuos dir'ba ir kie!k pinigu turi ban
ir skerdynes Siam kraszte, raz- Valdžia yra nustaezius kiek
kur. Vieni toli, kiti ne taip toli, koje. Tie praneszimai turi būti
baininkai ima valdžia in savo fabrikantas gali imti už auto
vieni daug praspendys, kiti notarizuoti. Reikia ta viską pa
rankas Burmos kraszte.
mobiliu Amerikoje, bet nieko
“BALE” Pirmininkas Vokietijoje
mažiau, bet visi važiuos, visi siusti jaunajai, su patarimu
nesako kiek tas pats automo
atostogaus, vakacijaus.
kad ji nunesztu in areziausia
Mosklincziai mus dabar nu bilius turi kasztuoti svetimame
Jeigu musu skaitytojai jau Amerikos konsulą ir paduotu
ramina kad ta sprogstanti !kraszte Taį įr f3aaiszkeja vikaip ir kiti užsispyrė važiuoti praszyma del leidinio važiuoti
Atom bomba ne tokia jau gas įas Į3įznįSi Qap savo draukur, mes norėtum jiems kelis in Suv. Valstijas. Paprastai,
baisi. Jie sako kad dabar jie
patarimus, kaip geriems drau gavimas vietos ant laivo trukiszrado da baisesni ginklą. Jie
gams duoti.
' do jaunosios atvykimą. Kitaip
sako kad jie dabar gali milijo
PUIKI ISTORIJA
Jeigu jau kur toliau važiuo- nėra kliucziu.
nus isznaikinti maru. Jie gali
jate, kad jums reikes kur pake Kl. — Kita motina pranesza,
aptrucinti szimtus miestu ant
lyje pernakvoti, tai jau diena kad jos suims, kuris mokslą
sykio. Mums jie pavyzdi duoda
priesz tai pasii lipinkite sau Birželio (June) menesi, nori
nuo tos “F1U” nuo kurios
nakvynes vieta, nes kitaip stoti in Suvien. Valst. armija,
szimtai tukstaneziu iszmire po
jums reikes automobilyje nak- Jeigu jis instotu in armija ar ji
ano karo. Jie sako kad jie da
GI Bilius padengs?
Czigonas ‘ ‘ Lucky ’ ’ Ar voti.
bar gali panasziai paleisti to
Jeigu jusu karas, jau yra pa-( Ats. — Pagal U. S.
thur Smith, kuris gyveno
kia Influenza kur tik jie nori.
lauže ir nieko neturėjo, apsi senes, pirma negu važiuosite, Circular 310, visi, kurie tik in-'
ženijo su bagoezka Edith ‘ nuvežkite ta savo kara in gera stojo priesz Spalio (Oct.) 6 d.,
Visas Argentinos krasztas
50c
TIKTAI,
BALF pirmininkas Kun. Dr J. B. Konczius, Vokietijo
Helen Hume Henderson, ku garadžiu ir tegu tenai ji gerai 1946 m. bus rokuojami vetera-'
dabar yra didelis jomarkas.
Argentina parduoda maista, SAULE PUBLISHING CO., ri yra duktė Generolo Hen peržiūri ir kas reikia pataiso, ni World War II, ir kaip toki je perdavęs Lietuvaitėms Amerikos Lietuviu dovanas ir
Žiūrėkite kad visi tajeriai, gu-^GI Biliaus padengti.
j linkėjimus.
derson.
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mybeje iszmainei! Pasakė ir siau.
— Rodos? Paklausiau nuTamsta manote niekus, gal — Meldžiu, tariau.
neliko, albi su matusze pranyko.! — Dvideszimtis
baigiasi, va savo galiu guldyti už ja, Durims prasivėrus, su tikru stelbusi, Tamsta pagyvenęs,
Mane apskleidė tamsa szirdyj antri ar treti. Atsake senis ne mergelka dora, ne pliuszke.
džiaugsmu pamaeziau musu greieziau man gali duoti patari uliudimas, kažinkas krutinę drąsiai.
— Vienok isztirkite, atkar kompanijos agenta Domininką,1 rimą;, ne kaip isz manojo pa
slėgti eme, tartum akmuo už-^ Tylėjom kiek abudu. Sunku tojau.
su kuriuo mėgdavau pasikal- sinaudoti, indomu man, kame
užinĮSZEJAU in kariuomene. Ar j taip žymu, bet .ji isz to užteko virtęs. Žiurau. Dievuli bran- man buvo pasakyti, ka maniau Seniui nevisai tiko mano pa boti, nes senis žinojo negali vi- dalykas, tariau isztikroi užL.
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Tamstele,
tarimas. Iszejo, matyt, susirū šokiu pasakų ir patarlių, kurio- I triguota, sėskis
‘ Ar manote Tamstele, kadII iszlindus,
gana, gana
! Tai dra- I gus, lygu ant savo suolo bese- galu gale tariau:
,^rv,!dis sau’ nenoriu ir sakyti- Tam-! _ žinote ka, asz patariu ja pinės.
' mis noriai dalinosi su manimi. klausau.
nebuvo pagunda? O-je ir kieki birželiai ploni, lygu suszlapo.
Suvedžiau skaiezius musu — Jaunuomenei tokio pa;sa- — Czia amžis niekai. Asz
da! Draugai juokėsi: Vėpli tu, Įprikibo prie kūno, isz Lkudlu
------ lsta supranti, apželes visas,, juo-1 c|a;bar pas save koki laika tyri_
kad Jus knygas ra...t
vėpli, sako, kam gyventi, kad ęme kristi, pažiurau in veidą c'as> a,kys žiba, žalios, szaiposi neti, jai nežinant, kiekviena kontoroje, kada pasibeldė kas kojiniai netinka gudresniu tu- girdėjau,
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patyczia
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J
szote,
linksmai,
dantis
klabina
ir
sa, tai daug isžmanote.
jos žingsni, tai bus atsargiau. tai in duris.
linksmybių- nepritirti, svieto ta ar ne ta? Is.zsisziepusi, akys
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I matydamas, kad koki indomu J leszkau patarimo pas jus.
linksmybėmis nepasinaudoti? ki'birkszcziuoja, kaip ne szoks !vo pusnagų glosto mane per
pasakymu ar patarle užsiraszi-'Man reikalas ne vienai dienai,
Eikime, po burna inkratysiine in akis, kaip nepliaukszteles I veidą! Nebijok, lai sau eina!
Bobai tas nepatiko,
tai gerai reikia pagalvoti.
in save, laikas gražus, paine- per veidą: merzavezikas, skati- Tuo geriau, busim draugai!
Jog tik ant dvieju menesiu neju.
Tie senio pasakojimai visada — 0 matai, Tamstele, senatdžioti neproszali, laikui links-1 na ir da ka tai roke. Žiurau, ;irr 1 Pas mus linksniu! Licipierius
sėdėt liko,
geras
ponas,
nieko
nenustosi!
gerai veike in mano nervus,'ve artinasi, vienam kaip tai neinai praleisti, kokia ožkele ka da pulkas mergų atbėga pagel?
Al mistino jog nors meta sėdės.
iszardytus dažnais nelemtais * jauku: nei kam apskalbti akys
me pabirinti!
bon. Asz matau, kad ežia maži Asz tau gražesne lilija duosiu.
Isz ko norint džiaugsma turės. atsitikimais dirbtuvėje ir ko-* aptemo, tai ir siuvant dygsnio
Dabar kareiviai kokia ten mer
Kalbėjo kol neprisikalbcjo, juokai, tai szinelio skvernus
Todėl, vyrueziai, su tokioms
ga paskerdė. Parsivedžiau ta
kia tai ramybe inplaukdavo in nematau, iki sziol viską pasisusiėmęs,
ėmiau
dumti
staeziai
ir nuėjome už miesto. Ten jau,
nereikė užsidėt,.
duszele ir trūksta man jai podarydavau pats, bet paskutimat, ju pažintis buvo; vienas per laukus iii kazarmes.
Nei jokiu szposu joms pradėt. rnano siela.
' ros. Tu kaip tik paežiu laiku
Domininkas buvo indomus'niais laikais viskas blogyn o
*
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skalbinius nuneszias, kitas Buvo Pavasaris. Niekas ne-,
man inkliuvai in nagus! Czia
taip isz pavirsziaus kaip ir isz aeziu Dievui, turiu trobele,
marsžkiniuis indaves siūti, ko pastebėjo. Pakritau ant žemes
į Noriu truputi pasikalbėti su
apkabino mane-ir norėjo palai
i savo gilumos, buvo tai inkuny-Į daržiuka, sodneli, antelių saky
klausai, vienas induoda ka, o pusgyvas, verkiu, žeme dras-1
' jumis mergeles isz Massacliužyti vieida.
ti, kaip tartum nuo viso svieto
, ,,
. ...
,.
... I ta ramybe.
penki eina atsiimti. Jaunyste- kau su nagais, spardau kauk
■ setto valstijos, ypatingai m ta-|
Kaip nesusijudinau, kaip(
kvailyste, nėra ko padyvyti! damas, plonimai visi musza
: sais ka iszdirbystuosia. dirbate
c...___ , I Asztunta deszimti baigė, vie- atlikęs. Ne susirgus yra kelei nesusipurtysiu, tik klakt! Ir
’ —
n. .i---- kaip tas, o gyvenu taip reikia kas
hba ar žinote,
v. , jog jus
■ ilabai
q • vyrai!
.mok nciszrode
daugiau,
c z v i n k t-1
Tai-gi nuėjome. Laužu lauže- ezvinkt-ezvankt,
.
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. .
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..v .'atkirto. Žiurau, besiraitas. At. jums
.
’keturi
metu, Veidą j prieinąs, pagalinus, paskutinei
liai. Kiekvieno laužo tarpdury czvankt, o szirdis aizytis aižosi
apkalba ir iszjuokia. Asz
. deszimtu
.
bujau apsvaigęs. Akyse raibs
.
• tokia
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ruksz- valandai priėjus, nebus ne kas
pagunda bestovinti. Iszsiszvie- isz sopulio.
ctuosiu
ir
turite turėjo skaistu,
. . ’ be jokios
d
ta, veidas perszta, lygu nupli
u
„ les;’ dantis visus. baltus,’ svei- kunigą parvežus, tai nutariau
paklausyti,
o ant to gerai isztusi, cziupra sustaeziusu tar Staiga lygu szvisti praszvito
Buvo
tai
Pcnnsylvanijoje
kintas. Auszta. Garsėja kareikus; usu nelaikė, kuto juos vesti. Kaip manote?
kirsite:
tum ir laukia. Susimetcme in visi paszaliai. Žiurau, ir užmi-l
mieste
ana
diena,
I viu budyne. Einu in kakarines.
toki viena lauža asz ketvirtas. ran isz baimes: beateinanti ta’
Jeigu jus mergeles dirbate stropiai ir niekada nežymės ju Klausimas buvo taip netikė
Parsinesze
alaus
ir
guzutes
in
, Sutinka draugai, peczius traunebuvo. Blaivos jo akys juok tas, kad isztikruju negalėjau
fabrikuosią,
Draugai katras prie savosios pati, kaip sapne maeziau, “mo-,
viena
narna,
| kia: Na kur-gi tave taip intis juokėsi ir menkiausias daik atrasti atsakymo savo galvoje.
Tai su girtuoklais neužsidekite
pristojo, asz vienas keneziu javoji” Panele Szvencziausia
Tai
buvo
inkurtuves,
snukiavo? Klausia.
tas džiugino ji lygu maža vai Pažvelgiau in Domininką; PaIr su jais nieko neturėkite,
tiktai be poros. Staiga žvilgt baltu rubu, nielinu apsiautuliu
Dvieju
vyruku
investuves,
Begu prie savo naru, iszką. Žemiszki turtai neturėjo raudes, pirsztus nardė szypsoSlidus kėlės czionaitines
beatkliszcnanti isz kitur da užsimetusi, rankelėje turi lilija
Gere
visa
ir
uliavojo,
traukiu veidrodėli, pažiurau ir
jam vertes; kada kiti agentai, damas, akis žemyn nudure
mergeles,
viena pragaro žąsele. Atsistojo nuvytusią, pajuodusia.
O
tas
gaspadinelei
labai
iszigastu: Mano veidas melinai
uždirbanti po pusantro szimto kaip mergina sodiete (tik ne
Turi atidaryti akeles,
sau busis sziaip nieko neiszma- Veidelis liūdnas, akelese
pasidabojo,
raudonas, lygu su rykszte
per menesi, kas-kart parvažia dabartine), pirmųjų pirszliu
Kaip einant koja statyti,
nanti Žiuri, klausosi. Vienas aszaros, paskui Jos mano moti
Ba
ji
gorima
daug
godojo,
brauktas.
Kad ant kelio neparslysti, vę trukszmus kele szeiminin- sulaukusi.
armonika tampo, kiti, susigrie nėle beeinanti. Atėjo, atsistojo
Ir
kada
jau
gerai
insigere,
— Aeziu Tau Gar'bingia il
kui reikalaudami didesnes al — Kodėl Tamsta nevedei
Pinigėlius turite czedyti,
bė po merga, duoda garo po ir žiuri in mane. Nevidone, be
Kone
už
plauku
susitverė,
sioji, už ta ženklą! Manau sa
In puikus dresus nesirodyti, gos, o Domininkui iszmetinejo jaunas būdamas? Paklausiau.
dirvoną, net dulkes rūksta: sarmati, ar tai szitaip tave mo
'Vienas
pradėjo
szokineti,
apsileidimą, sakydami, kad ne — Nesupyk Tamstele už
vyje, ir ėmiau galvoti apie paDorai turite elgtis,
“liga, uga,” rėkauja duzginda- kinau, ar tam trusejau auginIr
apie
ta
moteriuke
tupinėti,
kalba,,
turiu
reikalavus niekas neduos, se- mano kvaila
_____ ____
____
įkuta, ar ncgalecziau nors menNuo vyru szalintis.
mi su kojomis in žeme.
Isz
to
pasikėlė
vaidas,
dama? Sako matusze.
|kute vieta užsipelnyti amžiny
Žinote, jog nemažai tamsunu, uis peczius traukydavo szypso- Tamstai tiesa pasakyti, bijo
Asz vis da sėdžiu, nors szir- — Žiūrėk, sako Panele bėje.
Boba ant vaikinio szoka,
jau moteriszkes visa amži, ly
Puslaukiniu Ogrynu
bizunu,7 damas :
t/
dis lyg zuikio uodega plasnoja. Szvencziausioji, m ka pavirto Sulaukės Nedeldienio, skutu
Keisedamasi su kulokiu.
— Kam asz kelsiu triuksz gu piktos dvasios, buvo tam
Tie ka prie jus kabinasi,
Pakeliu akis, o ta pagunda sto per tave, o asz ja, ta lilija, pati in bažnyezia., bet tik praszvito,
Vyras nenukesdamas
ma, kad man gana, su savim ■ priežastis. Pasakyėziau jeigu
Ant pasivaikszcziojimo vedasi,
pastūmėjo boba,
vi ir varsto mane akimis, lygu auginau Rojaus darželyje savo d a žmogaus ne vieno. Parkri
ncnusinesziu, o su saule nema įiepailgtu besiklausant ta visa
Geriausia namie sėdėkite.
ylomis. Merga kaip saule! Vei rankomis laiscziau ir žiurėjau, tau ant keliu ir einu aplink Ir pasidarė bloga patarima.
nau gyventi! Sziam sykiui man istorija.
“Saule” užsiraszykite,
dą krypt, lupas vypt, mane szi- o tu sunaikinai per tas links bažnyczia.. Ž vyrai tie stambus, Boba ant asilos sugriuvo,
isztenka.
— Meldžiu papasakoti, ta
Vakarais skaitykite.
luma apėmė o per szirdi tartum mybes savo nelemtas!
— Isztenka, bepigu neisz- riau.
keliai kruvini paliko; sopa, lai Rodos jau galas jai buvo,
Nesivarykite, kad vyra gauti,
kaip su vikszriu traukia.
O asz lygu augti priaugau sopa, manau, gerai tai tau, kū Gydytoja parvedė, subėgoBile niekus, veluk mergauti, tekti nuo szimto metu viena — O tai szitaip iszejo: turė
kitos bobos,
miline dengdamas, žalioms ke jau asz motinėlė laibai DievoManau savyje, rasit del to prie žemes; noriu pasikelti, ko neli duszios neprieteliau!
Czedykite pinigus,
Rodos
jau
nebus
gero
isz
biskelio nebūta isz kelio ? Jog jas apkabinti dtleidimo mal , Paskui pribukau prie iszpanesivalkiokite, linėms einant, nei popierosu, •'baiminga, duok Dieve jai am
jos
niekados.
nei vakaruszku, nei kitu pa- žina linksmybe! Ji verpalais
ir jie nepagonys, ne kokie pra daudamas, o ežia ne isz vietos, žindnyczios. Senelis kunigėlis
Ir be ergeliu senatvės laukite.
vaiszina. Gali isztekti, bet vie užsiėmė. Taigi verps liu'ba ir
Boba kėlės dienas lovoje
keiktieji, ko asz czia szventaji guliu kaip avinas surisztas ne besedis. Apsakiau viską ir praDievas yra tėvas geriausias, nybe reikia laikyti, isznaudo- pasakos man pasakas, o vis
szau smarkiausia pakuta už
pergulėjo,
pameg'džiosiu! Szvcntoju nebu krust!
Jo apgloboje žmogus
tojams nepasiduoti! Rekc jau daugiau apie szventuosius,
siu, tik pats, save prigausiu!
Tiesiu rankas verkdamais: duoti, per kokia tik galeeziau Kaip kokia karve stenėjo,
saugiausias,
apie aniuolu korus, kur gieda
Dievo rūstybe permaldauti, Ant galo pasidavė in teismą,
ni agentai.
Strykt nuo žemes priėjau, O maloniausioji!
Ne apleidžia su vaikais
— Kam nieszti tesikaso, sa amžinybes himną: ‘ ‘ VieszpaBa ant gero neiszeina
ėmiau dailintis, Merga jauki, Szalin! Suszuko Ji, szalin, Pamanste, pamanste ir sako:
nasz'leles,
cziui augsztytbes. ” Asz klausy
kydavo rimtai senis.
girtuokliu kova,
Asz pusiau- nevidone! Žiūrėk in savo pur-j — Stenkis apie tai nemanyti
visai nebėga,
Nei geros ir dar'bszios
— Pats gali suprasti, kad si uos klausysiuos, , o atgulus
gniaužtu capt, kaip neimsiu vinas rankas, atsižvelk in savo. ir kasdien sukalbėti motini- Vyras pateko in kalėjimą,
mergeles.
Ba vyrueziai parduno už
mes taip kaip Tamsta gyventi taip ir sapnuoju dangaus kara
sukti, kaip neimsiu trypti, tik szirdi, da tu drysti lytoti mano nlus poterius, o kada nuo tavo
veido pranyks ryksztes ženk
tai ne yra.
negalime: gelumzes viena eile lyste, matysiu aniuolus ir
staiga iszkur atsirado ne di- ruba!
'
su pasiuvimu mažiausiai treje szventuosius, ir gerųjų žmonių
džiausis uszetkas pamuiliu Czia pakele suvytusia lilija, las, buk insitikines, kad ir Te
tas deszimtu rubliu, o kame pa- duszeles besiliriksminanczias
karklynėlyje. Lygu asz užsu tik szniaukszt man per g;al va, i uai užmirsztas yra tavo nusidekau in ta karklynu, tik pliausz- szia tau gyvuly! No mano įu'jimas, nes didesne yra Dievo Pirmutinis Fordukas Padirbtas 1896 Metuose litoninkas, czebatai, skrybe- po Rojų. Geri buvo laikai, atsi
bes, da žiūrėk, lazda szeszi, sep duso senis, geri, bet ežia viskas
ku-pliauszku abudu ir inmake- vaikais, bet nelabojo draugas, I mielaszirdyste, negu viso pa
tyni rubliai, truputi geresne ir sviete netvirta, tai ir tie mano
jome. Visi, kva, kva, kva! Juo pats sau pasiskyrė! ta draugys saulio nuodėmės.
deszimties neteksi, o vakarusz- geri laikai pasibaigė: motinėlė
kiasi kvatoja. Ant manos ne- te, in gyvenimą amžinoje links- Daugiau kaip menesi vis tas
ženklas buvo. Asz stengiausi
kos, teatrai, neboto kad nesu- ingute ir, keletą dienu pavai
'atlikti kaip buvo pasakyta.!
sieiti su kitu, susiejas gi degti tojus, nuėjo namo, palikau
Jėzuitai Misijonieriai Gauna Palaiminima Paskui ženklas kasdien eme
ne neplempsi, kaip koks kaina, vienas, o ežia ir kariuomene už
nykti, atsikėliau viena i-yta,
reikia sziokia tokia bonka kit akiu.
veidas baltas, baltitolis!
ko, pakol žmogus gyvas, pato! Gerai, kad ir nesulaukė to
Nuėjau bažnyczia padėkoti
naudojasi svieto linksmybėmis mano iszeinamojo laiko. Da
Dievui už mielaszirdyste ir pa
ir dovanomis, ka gyventi ki sveika būdama lygu prisimis,
sižadėjau mbteriszkes lenkti
taip, imti ir pasikarti vereziau! verks Ii ubą nabagėlė; apsiisz tolo. Na ir iszlaikiau priža
Domininkas juokėsi nuoszir-. veikdamas insakydavo, kaip
da: žilo plauko sulaukiau nepa
džiai isz tu kalbu, kinkavo žila kalte kaldavo, kad nepasilaiscziau, degtines negereziau,
žines moteriszkes!
galva sakydamas:
j — Kaip-gi dabar nori Tam
- Kas Jums pasako, kad to
nekibinoziau, privezdaIvisa reikia? Viskas monai ir’™ atsitikima isz Szv. Kazista Vesti? Pertraukiau.
i.iekis, kad kažkokiais drabu/,moro gyvenimo, kuris karšiai— Mat, ir \ ra tame dalykas:
žiais valkstytis, vistiek
visi ink kirmi
kirmi- eziu būdamas, visu svieto moMatote, atsirado moteriszke,
vyro bijanti isztolo, rimta, dienai kuna suos, ir viskas paliks, nu ir karalystes isžsižadejo, del
; \ oPaiminga, naszlaite, viena
I vynais, gardumynais duszia meiles dangaus karalystes am
sviete, kaip asz, draugyste, no
! nenutuks, tai kam czia taip pa- žinosios.
—Toliaus Bus—
rėtu turėti, bet teketi nenori,
; taikanti savo norams?
------------- □
'šil
— Pcrseno ir raugo neliko!
—i—-----------AURIESVILLE, N. Y. —Kunigas Misijonierius Deme I apsižadėjusi esanti. Kaip tai
Nutarė apie ji agentai.
trius Žema, Jėzuitas suteikia palaiminima jauniems misij o 1I per žmones sužinojau, susipaW’ Neužmirszkite Guodotini Skai
I
.
žinau,
visai
vienodos
mudu
Sziandien,
kaip
ir
visada
Do

tytojai,
atsilygint su prenumerata ui
nieriams kurie dabar rengiasi gryžti in Philippinus ir in
laikraszti ‘‘Saule” kurie apie tai uimintys.
mininkas inejo szypsodamas ir mirszo ir prasze idant nesulaikyti
Japonija. Szitu misijonieriu sugryžimas in tuos tolimus
— Kiek amžiaus? Paklau-'
Henry Ford su savo žmona ir anuku patikrina ir per apsidairo po kantora.
■aikraszczio.
PASKUBINKITE I I I
krasztus supuola sykiu su Trijų Szimtu Metu Sukaktuvė
žiūri pirmutini forduka, kuri jis sustatė 1896 metuose.
— O gerai pataikiau, tarė.
mis kada pirmasis kankinys praliejo savo krauja už savo ti
Istorija apie “AMŽINA 21-1 Sziais metais Detroit mieste yra apvaikszcziojame 50 metu Tamsta viena, asz kaip tik ka
kėjimą ant Amerikos žemes. Kunigas, dabar Szventasis
SKAITYKIT
Isaac Jogues buvo Indijonu užmusztas beveik ant szitos DA.” Jo kelione po svietą iii sukaktuves nuo atsiradimo automobiliu. Tai beveik juo tai norėjau su Tamsta pasitar
=> “C A ITT T?”
liudymas apie Jezu Kristų.
kingas dalykas, sziais metais apvaikszcziojame aukso jubi ti, rodos pasiklausti, pridėjo
vietos kur dabar pastatyta paminklas ant jo atminties.
20 Centai.
liejų del automobiliu, o pirktis nauja automobiliu niekur para ūždamas ir nuleizdamas
Kunigas Žema, juodais drabužiais, ilgus metus mokino
negalima.
PLATINKIT!
žemyn akis.
istorija Fordham Universitete, New York.
Saule, Mahanoy City, Pa.
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žinai dėkingos ir savo nuže- riek, inžinierius jai paaiszkina
LENKU ARMIJA
LilUlOS V lemies [ mintomis
maldomis
atsim°kes apie ta nauja iszradima. Jai ne
savo geradariams ir priete- tiek rupi ta nauja “Akis,”

ISZ ITALIJOS

Naujas Anglijos
Ambasadorius

PERTEKLIS IR
BADAS

Raudona Armija
Galingiausia

liams.
kiek kad musu akis patraukus
' —< Su prasidėjimo Liepos Dėkingos Szv. Pranciszkaus
in savo gražias kojas.
LONDON, ANGLIJA. —
menesio, prasidėjo antra puse5 Seserys ir Kun. J. V. Skripkus.
ISZ RUSIJOS. — Jau penki
Anglijos Užsienio Sekretorius,
ISZ
BRAZILIJOS.
—
Pietų
meto.
metai suėjo nuo tos dienos ka
Ernest
Bevin
pranesza
kad
Amerikoje,
Brazilijos
kraszte
da Vokiecziai užpuolė Rusija.
— Ana diena ponas Petras Chicago, Ill. — Lietuviu Mi SLAPTINGI
Lenku
armija
yra
atgabenama
sziais metais pjūtis buvo labai, govįeįaį iszkilmingai ir didinLinonis isz Farrell, Pa., lankėsi sijos Draugija, kvieczia visus,
SUSIRINKIMAI
isz
Italijos
in
Anglija.
Szitu
gera. Maisto randasi net ir per, ^aį apVaįkszczįojo ta diena papas P. Rusinskus 1232 E. Mar jaunus ii’ senus in “Pirmos
Lenku
Armija
susidaro
isz
daug. Daug to maisto tenai ir ro(jcniis įr prakalbomis. Rusiket uly.,
taipgi ir “Saules” Lietuviu Evangeliku Konfe
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
110,000
kareiviu
ir
karininku,
suges ir supus, o kiti Brazilijos jos araijj03 laikrasztis, Raudoredakcija, nes ponas Linonis rencijų, kurie invy'ks Liepos
kurie
beveik
ant
visu
Europos
gyventojai badu numirs. Sztai na žvaigžde su pasididžiavimu
yra musu skaitytojas. Szirdin- (July)4 iki 7 d., 1946 m., Ray goslavijos rubežiaus vis dau
kaip dalykai stovi tenai: Susi-' pasigyrė kad sziandien Sovie
mond Baptistu Saloje, 816 W. giau nesusipratimu ir susikir- fruntu kariavo ir labai atsižy
gai aeziu už atsilankyma.
mėjo savo drąsumu ir didvysiekimas Brazilijoje yra labai tai turi didžiausia ir galingiau—< Petnyczioj pripuola Szv. 31st St., Chicago 8, 111. Progra tiniu iszkyla. Visokį gandai ir
riszkumu.
sunkus. Geležinkeliu beveik , šia armija ant viso svieto.
Antano Zakarijo; Sukatoj Szv. mas bus Invairus: Lietuviu ir paskalos gazdina žmones.
kaip ir nėra, o keliai lakai
Tomo, Moro. Kita sanvaite: Anglu kalbose. Kalbėtojai bus Isz Yugoslavijos ateina gan Anglijoje szitie Lenkai ka
prasti. Tai ūkininkai negali Tas laikrasztis toliau paaiszNedelioj yra 4-ta Nedelia po vietiniai ir isz rytu. Apart kal dai kad Amerikiecziai su Ang reiviai gaus darbus nuo val
kino kad Aiherika dabar yra
lais
siunezia
szimtus
tukstanper
toli
savo
tavora
veszti.
Tai
bėtoju
bus
daug
sviecziu,
kurie
džios,
pakol
susiras
sau
darbus
Sekminių, Panedelyje Szv. Elz
Faszistu krasztas, ir kad tie
cziu
kareiviu
prie
Trieste
ir
rugiai
ir
kviecziai
ir
kiti
vai

liudys
ir
dalyvaus
programoje.
ir vietas apsigyventi. Pietų
bietos; Utarninke Szv. Veroni
Amerikiecziai Faszistai ir ka
Gorzia
miestu.
Yugoslavai
sa

siai pasiliks ant ukiu, farmu,
Krutinami
Paveikslai
isz
Lie

Amerikos krasztai sako kad jie
kos; Seredoj Septyni Kanki
kai miestuose visiems net duo pitalistai dabar nori visa svie
niai; Ketverge Szv. Pijuszio; tuvos ir Argentinos bus rodomi ko kad jie mate tukstanezius priims daug tu kareiviu, jiems
tą užkariauti. Bet jiems nepasi
nos
trumpa.
Petnyczioj Szv. Jono Gualber- vakarais. Dienotvarke: Liepos Amerikos dideliu armotu iriį kelione užmokės ir apgyven
Right Honourable Lord
seks, nes, gyriasi Raudona
tanku artinantis prie Trieste1
dins savo kraszte. Norvegijos Inverchapel, arba Archibald
tino; Sukatoj Szv. Anakleto. 4d., nuo 9 isz ryto iki 9 vakaro;
Brazilijos valdžia dabar Žvaigžde Rusijos armijos yra
miesto.
Belgrade
gyventojai
Liepos
5
d.,
iki
6
d.,
nuo
10
isz
valdžia
taipgi
priims
tuos
Len

— Joseph Yutko isz Buck
Clark Kerr, yra naujas Ang kreipiasi in Amerika pagelbos, dabar gana galingos atsilaiky
sako
kad
Anglija
siunezia
visa
ryto
iki
9
vakaro;
Liepos
7
d.,
kus kareivius, kurie kariavo lijos Ambasadorius in Ame praszo paskolos kad galėtu sa ti kad priesz didžiausi priesza.
Mountain, likos sužeistas laike
savo
Szeszta
Ginkluota
armija
nuo
2
:30
vai.,
po
pietų
iki
5
va

ant Narvik karo lauko. Angli rika. Jis toki darba dirba jau vo geležinkelius pataisyti ir to
daibo prie Mai Beadle Co., prie
Laikrasztis Izvestia rasze
ir
kitas
divizijas
Prie
Morgan
jos valdžia szitiems kareiviams nuo 1906 metu kai jis buvo liau in kraszto vidurį investi ir
Brady. Gydosi Locust Mt. li karo. Nakvyne ir maistas bus
kad Amerikos biznieriai nori
prirengtas sviecziams atvyku- linijos, arba rubežiaus.
algas moka ir parūpina visa Anglijos valdžios paskirtas savo kelius ir vieszkelius plagonbutoje.
visa svietą užkariauti ir nepai
Ir to negana. Kai tie Užsie kas reikia.
— Szimet ‘Lietuviu Diena’ sems isz toli. Nėra per vėlu noambasadoriumi in Rusija.
cziau isztiesti. Jeigu Amerikos so kiek jie kraujo praleis del
atsibus Ketverge, Rugpiuczio rintems atvažiuot prirengt re nio Ministerial pasikavojo ir Isz pradžių Rusijos valdžia
valdžia nepristos ir nepadės, savo to tikslo. Paskui raszytopradėjo
savo
mitingus
vesti
zervą.
Raszykite
:
P.
O.
Box
488
(Aug.) 15-ta diena Lakewood
tai jie greicziausia kreipsis kur
jas Tarle rasze kad jis ir visi
slapta, Italijos valdžia vieszai griežtai reikalavo kad visi tie
Chicago,
90,
111.
Komitetas:
J.
Parke.
kitur. Galimas daigtas kad jie Sovietai pritaria Philip Mur
AMERIKOS
Lenkai
kareiviai
butu
in
Len

Frank, Pirmininkas; A. J. Gil paskelbė kad Italijonai nesu
tada kreipsis in Rusija.
ray, Darbininku Organizacijos
i Frackville, Pa. — Mikolas lies, Vice-Pirmininkas; G. Ta tiks ant jokios sutarties jeigu kija sugražinti. Anglijos val
VETERANU
SEIMAS
Prezidentui, kai jis sako kad
(Gudaitis, 46 metu amžiaus, nu; rn osziunas.
nuo j u bus atimtos visos j u sa džia sutiko, bet nustatė kad jie
visi pargrysz ne kaipo paprasti
puolė trepais namie, sužeidė
los.
Maldų Vainikėlis Prezidentas Trumanas nori vi
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
žmones,
bet
kaip
kareiviai
sy

sus darbininkus pavergti. Jis
ranka ir koja. Gydosi Ashland
Grafas Nicolo Caradine, ku
kiu.
Reiszkia,
visa
armija
VYRESNIEJI
KALTI
::
Knygele
::
toliau aiszkino kad Hitleris ir
ligonbutoje.
ris atstovauja Minister! Alcide
grysz
su
oficieriais,
kariszkais
szita draugyste kad ji yra Kovisi Faszistai turėjo visus dar
De Gasperi, staeziai pasakė
Pottsville, Pa. — Ant apsi(Tasa Nuo 1 Puslapio)
2-7/8
x
4
coliu
didumo,
327
bininkus pavergti Vokietijoje
kad Italijonai nesutiks ant jo drabužiais ir kariszkais gink munistiszka, kiti sake kad ežia
Vedimo laisnus iszeme: Francis
Puslapiu;
Juodi
Apdarai;
pirm negu galėjo priesz visa
rininkus ir oficierius gerokai kios sutarties jeigu jie turės lais. Visiems Komunistams tik keli karsztagalviai susiSmolin (Smalenskas) isz MaAiszkus
drukas;
smagi
Lenkijoje blusos numirė. Jie mansto visus subuntavuoti ki
svietą kara paskelbti. Panaiszgazdino kai jis pareikalavo savo salų atsisakyti.
hanoy City ir Julia Michael isz
knygele,
75
Centai.
sziai dabar daro ir Prezidentas
kad pats Prezidentas Truma- Yugoslavijos Ministeris Kar- tuoj aus ta savo pareikalavima ti sake kad nieko isz viso to ne
New Boston. Joseph B. Kiga
atszauke
ir
pasakė
kad
jie
tu
bus,
nes
niekas
prie
j
u
neprisiTrumanas su savo kapitalis
nas insikisztu ir pareikalautu delp taipgi užsispyrės sako
Rodykle:
lis, Gilberton ir Dorothy M.
kareiviu
visai
nenori.
Komu

raszys.
tais. Jie pirmiau pavergė visus
kad Generolas Joseph T. Mc- kad Yugoslavai nesutiks ant
Bažnytini* metu padalinimas.
Metzinger, Ashland. Chester
nistai
gerai
žino
kas
jiems
atsi

darbininkus, o paskui jau stos
Narney butu paszauktas in teis jokios sutarties jeigu Trieste
Bet delegatai in szita seimą Pasitikai.
Gregory, Newark, N.J., ir EleaKalendorių*.
in kara priesz visus geros va
ma pasiaiszkinti. Ir kiti augsz- miestas nebus jiems paskirtas. tiktu, jeigu ta Lenku kariuo buvo subrendusio proto, nors Maldo* Rytmetine*.
nor Matalavage Shenandoah.
lios žmones. (Supraskime czia
ti generolai yra intarti kad jie Czia kas nors turės nusileisti, mene pargryžtu in savo tėvynė. jaunu metu vyrukai. Jie kaip Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas
Pasveikinimas.
Minersville, Pa. f Sena gy pavėlino ir net patarė ar insa- kas nors laimes ir kas nors pra
kad tie eros valios žmones yra
vyrai suėjo, susibarė, susigin- Apasztalu Sudėjimas.
ventoja pone Mare Brilavicz- ke kareivius taip kankinti.
Rusijos Sovietai ir Komunis
laimės. Jau dabar matyti kad
czyjo ir paskui pasiaiszkino ir Deszimti* Dievo prisakymu.
Padare Milijoną
Du
didžiausi
meiles
prisakymai.
tai) .
iene, nuo Pottsville uly., ilgai Bet greicziausia nieko isz to czia kils nesusipratimu ir pik
susitaikino.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* h
Doleriu
sirgus, pasimirė Sukatos ryta neiszeis. Kaip sunku didele žu- tumu, nes abi partijos užsispyJis _ užbaigė savo ilgoka
Harold Stassen atsistojo ir Gailesczio.
Maldo* vakarine*.
Pottsvilles ligonbutoje. Velio vi pagauti, taip pat sunku ir rusios ir nenorinusileisti ar pa
straipsni pasakydamas kad
prakeikė Komunistus; Walter Giesme ant pradžios Misziu.
ne gimė Lietuvoj atvyko in oficieriu intarti. Mažesni bus siduoti.
Sovietai niekados nepripažino
Reuther, darbininku uniju bo Misziu Maldo*.
Amerika daugelis metu adgal. nubausti, o augsztesni bus pa Prancūzijos Ministeris BiPsalme 45.
Naciu ir j u tveriamos taikos, ir
sas kaltino visas musu bedas Giesme Szventa* Dieve.
Prigulėjo prie Szvento Pran kelti da augszcziau. Tie kurie dault ketina inneszti patari
nepripažins nei Amerikiecziu,
Maldo*.
Iflt 18 fed darbininkai negau= Mitzparu
ei szkaus parapijos ir prie baž- turi ir gauna, o tie kurie neturi mą kad tas Trieste miestas nei
kurie nori visa svietą valdyti.
Maldos pirm Iszpažintie*.
na gana mokėti. Kataliku Vys Perkratymas sanžines.
nyczios draugijų. Paliko dide netenka, ir to ko jie butu galeje vienam nei kitam netektu, bet!
kupas Bernard J. Sheil, isz Maldos priesz pat Iszpažinti.
liam nuliudime savo vyra, sū turėti.
isz jo butu padaryta atskiras
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Chicagos apgailestavo kad mes Malda
Gardus Arbūzas
nų Vinca ir trys dukterys: El
po Iszpažintie*.
ir nepriklausomas krasztas,
vis laikome neapykanta priesz Litanija apie visus szventu*.
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