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NEW YORK, N. Y. —
Žmogus isz pat prigimties
yra pripratęs sznipineti ir savo
rosi kiszti in savo kaimyno
reikalus. Net ir mocziute, sėdė
dama prie lango temyja ir žino
kada susiedo vaikas parsibalaWASHINGTON, D. C. —
duoja ar su kuo kaimyno duk
Amerikos ambasadoriai dabar
rele parvažiuoja. Sznipinejimo
gaus daug daugiau pinigu del
paprotys yra taip senas kaip
savo darbo ir reikalu negu pir
žmonijos istorija.
miau gavo. Ambasadoriai in
Szventame Raszte skaitome
didesnius krasztus gaus $25,Vierling Kersey, mokyklų kaip moteriszke Dalila, gyve
000 in metus. Jie pirmiau gavo prižiūrėtojas, superintenden nusi Soreko slėnyje buvo PilisRuth Mitchell, sesuo Gene
$17,500. Daugiau jiems reiketu tas inteike mokslo metu už tinu pasiunsta sznipineti ir da- rolo Billy Mitchell, kuris bu
paskirti, nes kiti krasztai savo baigimo diplioma vyrukui žinoti kur Samsono jiegos ran vo Armijos paniekintas už
Ambasadoriams kur kas dau Gus Johnson, North Holly dasi. Nabagas Samsonas, kuris tai kad jis reikalavo Ameri
giau duoda. Paprastam žmoge wood, Calif., kuriam liga su buvo toks durnas koks ir drū kai geresniu ir didesniu eroliui iszrodytu kad tai jau ir per trukdė mokslą. Jaunas Gus tas, in ja insimylejo ir savo pa planu priesz kara, dabar
daug pinigu tokiems atsto Johnson yra suparalyžiuotas slaptis jai iszpasakojo.
imasi darbo apginti Genero
vams, bet kai pamatome ka tie ir sėdi lovoje.
Septynioliktame
szimtme- lą Mihailovich kuris yra
pinigai reiszkia ne tik tam mu
ISZ PALESTINOS. — Žydai jau ima
tyje Kardinolas Richelieu su szmeižiamas kad jis Vokiesu Ambasadoriui, bet ir visam la ir stengėsi ja traukti in krau tvėrė ir suorganizavo sznipu cziams parsidavė. Jis raszo ŽINIOS ISZ DANIJOS
sukilti ir stengiasi smurtu ir kraujo praliejimu
krasztui tai visi pasakytume ta, bet pailso ir jos drabužiai draugija Francuzijoje. Crom ir sako kad Amerika dabar
kad ir dvigubai nebutu per jai trukdė ir ja trauke žemyn. well tokia pat draugyste su daug galėtu pasakyti ir pa
KOPENHAGA (LAIC) — priversti Anglija paskirti Žydams vieta Palesti
daug.
Abi mergaites nuskendo. Stel- tvėrė Anglijoje. Prūsijos Fre- daryti kad apgynus ta Gene Danijos Lietuviu gyvenimas
Bet Arabai teipgi parodo savo užsispy
Ambasadorius
svetimame los du broliukai nubėgo jiesz- derickas Didysis ta sznipineji rolą, bet Amerika vėl Rusijai per szi trumpa laikotarpi daug noje.
kraszte atstovauja visa musu koti pagelbos, bet per vėlai. mo paprotį isztobulino ir isz- pataikauja. Generolas Mi pasikeitė. Nuo Birželio 1 d. rima ir nenusileidžia.
Kai Anglijos hotelis bu
platino.
Jis
syki
pasigyrė
kad:
hailovich
likos
nuszautas
kraszta, visus mus. Jis turi pri Ūkininkas Elmer Shoema
Lietuviams pabėgėliams Dani
vo subombarduotas ir Žydai pirmiau buvo in“
Generolą
de
Soubise
vis
seka
Liepos
17-ta
d.,
Belgradoje.
imti ir pavaiszinti visokius di ker tik vakare abieju mergaijoje leista dirbti Danu inmenedžiūnus, jis turi taip gyventi cziu lavonėlius isztrauke isz to kokis szimtas virėju ir valgio ,
so kur yra Danu darbo jiegu tariami ir vėliau patys pasigyrė, prisipažino kad
gamintoju, o pirm Fredericko
kaip atstovui isz tokio didelio prūdo su kabliais.
Australija Siunczia trukumas, ir jei reikalinga, gy
tai jll darbas, Anglijos atstovai staeziai pasakė
kraszto pritinka, nes dauguma Tokiu prudu kaip tas kuria Didžiojo vis eina apie szimtas
venti už lagerio rybu. Darbo
sznipu.
’
’
Vaisiu
svetimtaucziu visus mus spren me tos dvi mergaites prigėrė,
suradimas ir darbo sutarties kad tie kotelio griuvėsiai parodo ir Žydu krasz
Per
Prusu-Francuzu
kara
džia nuo musu atstovu. Ir isz randasi labai daug prie mainu
sudarymas jokiu budu negali
kitos puses, dauguma žmonių miesteliu. Kai anglis iszkasa 1870 Vokiecziai gyrėsi kad jie ISZ AUSTRALIJOS. —
būti pravedamas privaeziu ke ta, Žydu žeme. Kai jie sugriovė ta hoteli, jie
turėjo
daugiau
negu
30,000
Amerikos
biznieriai
užvede
ge

vien tik su doleriu skaitosi ir ar kai kur žeme ingriuva tai
liu, bet per tikra darbo nuro tuo pat sykiu sugriovė paskutine savo vilti del
sulyg to dolerio invertina ar tenai neužilgo prisipildo ta sznipu ir szpiegu Francuzijoje. ra bizni su Australijos biznie dymo kontora. Kiekvienas as
pažemina visa kraszta. Rusijos skyle vandeniu. Ir didžiausias Ana sanvaite iszejo in vir- riais, kurie dabar pasiuns muo turis darbo leidimą gauna nepriklausomo kraszto. Dabar Anglijos ir Ame
atstovai in Amerika gauna tris pavojus tokiosse vietose yra szu kita, sznipu draugyste, ku mums visokiu vaisiu per žiema spec, kortela — Legitimationir keturis sykius tiek. Komu kad tokie susidarė prūdai yra ri dirbo, sznipinejo per visa ka ir pavasari kada ežia niekas skarto. Be szitos korteles pri- rikos delegacijos tariasi Londone, kaip pada
ra ir nenutraukė savo darbo ir neauga. Jie sudarė $1,500,000
nistai jau seniai dažinojo kad, labai gilus.
vacziai gyventi ar dirbti už linti Szventaja Žeme del Arabu ir Žydu. Jeigu
po
karo..
Karaliszka
Kanados
kontrakta,
kad
Australijos
biz

“sauso nieks neklauso.”
Patartina tėvams neleisti sa Komisija paskelbė ka ji suži nieriai mums pristatytu vaisiu drausta. Atlyginimas ir darbo Amerikos Prezidentas Trumanas patarimą ne
Jeigu mes galime bilijonus vo vaikus in tokias skyles mau nojo apie sznipinejima savo tada, kada ežia negalima au sanlygos tos paezios, kaip Ir
Danu darbininkams.
priims, tai bus vėl visiems bėdos ir gal dar iszszvaistyti del karo ir ginklu dytis. Geriau jiems duoti pini kraszte.
ginti ar gauti. Sziais metais jie
tai keli tukstancziai del taikos gu kad jie galėtu eiti in tokias Ana meta Ruskis Igos Gou pasiuns mums net du laivu Isz antros puses pabėgėliai
girsime apie baisesnius susikirtimus.
Ara
turėtu būti mums tik baikos. O vietas kurios yra maudymui zenko inteike Kanados valdžiai obuoliu ir kriausziu, grusziu. in pareigoj ami savo leszomis
kraszto Ambasadorius yra tai pastatytos ir kur yra tam ty- gana žinių apie Rusijos szniapmokėti maista, butą, gydyto bu atstovas staeziai pasakė kad Arabai in jo
kos atstovas.
czia žmones kurie prižiuro ir pus Kanadoje.,Dabar Kanados
ja, gyduola, iszskiriant ligos kias derybas nestos su Žydais. Jie sako kad
saugoja maudytojus. Tokiu valdžia labai prižiūri ir saugo Kareiviams Duoda
atveju ligonines iszlaidas.
liudnu nelaimiu kas metai bu ja Igor Gouzenko gyvastį, nes
jie prieszingi visiems nutarimams pasiunsti dau
Ūkius
Seni, ligoti, motinos su ma
DVI MERGAITES na mainose.
visi Komunistai norėtu ji nu
Dabar žinios pranesza
žais vaikais ir asmenys, kurie giau Žydu in Palestina.
dėti.
NEW
ZEALAND.
—
Naujos
PRIGĖRĖ
remiantis j u iszsimokslinimu
Pasiremdami ant tu žinių Zelandijos valdžia paskyrė 216 netiks tam darbui, kuris bus kad 100,000 Žydu bus inleisti in Palestina.
milijonu doleriu pargryžu-i
ALLENTOWN, PA. — Stel- BRANGUMUI NĖRA kurias Igor Gouzenko indave,
pasiūlytas darbo instaigos, pa
siems
kareiviams
intaisyti,
Kanados
policija
ilgai
seke
ke

la Kokakalus, 14 metu amžiaus
LONDON, ANGLIJA. — Anglijos Už
silieka Danu Raudonojo Kry
ukius.
Kas
metai
1,500
karei-'
GALO
lis
intartus
žmones
ir
paskui
mergaite isz Ballietsville atėjo
žiaus lageriuose tomis pat šau
viu
gauna
isz
valdžios
visai
už
sienio Sekretorius Ernest Bevinas susirgo ir ne
niekam
nieko
nesakius
vienai
prie kranto didelio ir gilaus
ly gomis, kaip ir iki sziol.
i
gražia diena suaresztavo tryli dyka gražius ukius. Puse szitu
prūdo kur kiti maudiesi, sau WASHINGTON, D. C. —
Jo
Asmenys, kurie
nenorės galėjo važiuoti in Paryžiaus Konferencija.
pasižiūrėti ir atvesti. Ji pasly Prezidentas Trumanas priėmė ka intartu žmonių, isz kuriu ukiu yra tokie dideli kad jie dirbti ir, kurie nesilaikys veivieta užima pats Ministeris Attlee. Czia nebus
do ir inpuole in ta prūdą kuris ir pasirasze ant bylos sulaiky keli buvo augsztose valdžios gali būti padalinti, o kiti yra
kianeziu
potvarkiu,
bus
patal

tinkami vienam szeimininkui
toje vietoje buvo apie 75 pėdu ti daigtu pabranginima, bet vietose.
pinami ypatinguose uždaruose Anglijai nei Amerikai in svei rnes dabar turės būti isz naujo
užlaikyti.
Valdžiai
beveik
Tu
sznipu
vadas
buvo
Pul

Kongresmonai
dabar
mažai
ka
gilumo. Daug ir suaugusiu sto
kiekvienas kareivis kasztuoja^ lageriuose ir bus Statens Civi- kata, nes tie du žmones viens vedami ir sutvarkomi, o laiko
vėjo tenai ant kranto kai ta ne paiso ka Prezidentas daro, kauninkas Nicholas Zabotin
nuo kito skiriasi kaip diena visai mažai beliko tokiam dar
lo Luftvaeren priežiūroje.
laime atsitiko, bet vien tik kita nes jie jau mato kad nei jo kuris paspruko pirm negu Ka apie $26,000. Jau dabar apie
nuo nakties. Ir kas svarbiau bui. Valdžia nepranesza kokia
jauna mergaite szoko in pagel ki instatymai dabar nesustab nados policija spėjo ji suimti. trys tukstancziai tokiu karei Asmens, kurio nedirba, netu tai kad beveik visas darbas tai liga Bevinas susirgo ar kaip
ta. Betty Eichelberger, 13 me dys ta daigtu pabrangima. Bet nabagui gal butu buvę ge viu gavo sau nuosavus ukius ri teises privaeziai gyventi.
Konferencijai jau atliktas ir pavojingai, tik tiek sako kad
tu mergaite isz Coplay, nieko Kongresmonai per vėlai susi riau ežia pasilikti ir pasiduoti, isz valdžios.
Szis Danu vyriausybes nuta surengtas ir Ministeris Attlee jis negana drūtas in Konferen
nes
neužilgo
po
tam
atėjo
ži

nelaukus, szoko in vandeni pil prato ir dabar nėra kas daryti.
rimas visu Lietuviu buvo su jausis kaip tikras grinorius. cija važiuoti.
nai apsirengus, iszgelbeti ana Viskas dabar brangu, bet bus nios kad Pulkauninkas Zabo
SKAITYKIT
tiktas su džiaugsmu. Gyveni Szitas nors mažas dalykas gali Toje Konferencijoje visko
mergaite kuri nemokėjo kaip dą brangiau; acziu musu mie tin buvo nuszautas ant laivo
mas lageriuose ir neleidimas baisiai daug reikszti toje Kon gali būti ir sunku pasakyti
“SAULE”
Alexander Suvorov.
plaukti.
guistam Kongresui.
dirbti, slegiancziai veike in ferencijoje nes visi susitarimai kaip dalykai tenai eis.
PLATINKIT!
žmonių morale ir psihologija. tarp Bevino ir musu Sekre. By>
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Ji pasiekė skestanczia Stel(Tasa Ant 4 Puslapio)
t
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Anglijos Sek. Bevinas Susirgo,
Ministeris Attlee Užims Jo Vieta In Konferencija; Daug Žydu
Suaresztuota Ir Daug Kraujo
Praliejimo Jeruzalimoje; Prez.
Truman Pasirasze Ant Bylos

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
j rinko Vokieczius eiti in mainas
“SENOS TĖVYNĖS”,! niu grupiu
nariams reikia pa-■ rim. Ant vienos tik muses ko- gali būti pritaikinti ir visiems tik duoti patarimu sziem nelai1 dirbti, tai isz 20,000 rado tik
z~» "!»■ -»
n ?! za ■» ■vi zx I t- v* 4 a 4 i cirz jos mokyti apskaitė, jog esama
■ reikszti 4-tokius
nedemokratisznelaimingiems iszblas- mingiems 'žmonėms.” “Pone
450 kurie buvo tinkami ir gana
KLAUSIMAI IR . kus iszsitarimus kokius taria Į keliu milijonu mažu mažiausiu, kkitiems
y
tams
visame
pasaulyje.
liai” jis pridūrė, “jie lig sziol
drūti eiti in mainas dirbti. O
i nationalistai? Sveikas protas tiktai per labai padidinamąjį La Guardia patarė, kad tie perdaug painformuoti, ir perAMERIKA
pirma Prūsas buvo toks pat
i reikalauja susiliejimą — ne, stiklą in'žiurimu gyvu. Ilgai, ii- iszvietovinti asmenys, kurie, daug iszklausineti.”
Victor
burliokas
kaip
ir
kazokas,
kuBuvęs Komunistas,
. sunaikinimą.
' gaį vis da žiurėjo vaikai ir ste- nori gri'žti atgal in savo szžal is, į La Guardia sake kad nauja
Natural
izuotas
Amerikos
!
ris
buvo
trims
vyrams
lygus.
Kravechenko, kuris parasze
P I League of Human Rights in-Į bejosi.
I
turėtu gauti transportaeija in'organizacija turi padaryti vilietis
stipriai
reaguoja
in
invy1
labai indomia ir gera knyga
si tikinus kad Clevelando Len Karta per egzaminius, kada, savQ
savo namng
namus h
ir, t(Jna}s
tonais sngrifc)
sugrįžę, sus prirengimus, visas dateles,
apie Sovietus, “I Chose Free Nors laikraszcziai nieko ne- kius jo gimtame kraszte. Tie kai, Jugoslavi, Rymonai ir Cze-' mokyklon susirinko svecziu, g.auĮį maįst0 ant 90 dienu.
į apsvarstyti finansavima kad
dom,” “Pasirinkau Laisve” sake, bet dabar jau žinoma, invykiai ji visada domino, bet kai gali prisidėti prie iszriszi-.mokytojas padare taip-pat. Ne,
UNRRA glo- galėtu vesti ta visa darba kada
buvo užkviestas ant pietu su kad kai Marshal Tito, Yugosla- niekad nedaugiau kaip dabar, ino dalyku Centralej ir Pietry- matomai paliejo kiek vandens ' Bet didžiuma
gryžti UNRRA užbaigs savo darba.
penkiolika Kongresmenu. Jis vijos vadas, atsilankė in Rusi- po istorijos baisiausio karo, tinej Europoje. Tegul jie pade- ant stalo ir davė per padidina- i bojamu asmenų nenori
La Guardia ro- Gruodžio (Dec.) 31 d. 1946 m.
pranaszavo kad Rusija apleis ja, jis kelis sykius suėjo su Sta- Daugumoj Amerikos apylinkių i da Amerikiecziams suprasti ju'maji stiklą žiūrėti vienam uki- in savo szali.
Į kuoja kad ju skaiczius yra tar- “Mes jums inteiksime kokias
Taikos Konferencija in szeszis linu ir jie ilgai pasitarė apie jaueziame Europos intempi- ; szalis, ir tegul padeda savo sza-’ ninkui.
1 pe 500,000 ir 620,000, milžinisz- :fik informacijas mes turime,
menesius. Jis aiszkino kad jau Trieste miestą. Stalinas net Mas— irta teisybe žino visi i lei geriau suprasti kaip Ameri-1 — Ka czion Tamista matai? . .
v
. .
mizeri- galėsite patys pamatyti musu
°
1
1
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ant
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kad
jis
net
Amerikos
pareigūnai,
dabar Sovietu spauda ir laik
J kos demokratija veikia. Denio- Užklausė mokytojas,
klaidas, tas viskas iszeina ant
v.
. .
jos. Bet kur jie gali eiti?
.
™ .
raszcziai rengia visus Sovietus iszrokavo kiek bus galima nu-', Cleveland, Ohio, vietiniai , kratija
davė visiems Clevelan- — Na kas-zin kas ežia nu, .
... . „ ■
. , . .
-i
La Guardia atsako savojegero. Gal jus irgi klaidu padai.
yjrie to atsiskyrimo. Jis taipgi silėisti, jeigu Amerika su Ang- pareigūnai gerai supranta
.
_ „
1
. uo piliecziams lygia pilietybe tu; isz dvieju vis viens: arka-;
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___
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sake kad Rusija jau dabar ga
ras, ar pragaras.
! Valstijas, Meksilka, Argentina, “Jus negalite svarstyti szi
tautybių intempiihus sziamei
mina tokia paezia sprogstan- Trieste užkirs.
.Į “Lygi pilietybe nepaisant — O ne, susijuokė vaikai, — Brazilija, Colombia, Venezue reikalą kaipo abipusine preky
gyventoju'
ezia “Atom” bomba, kokia Kai Rusija pasižadėjo pa mieste kur.didžiuma
laszas vandens isz balos,
,.
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mes turime. Jis sake kad jau siunsti kelis milijonus to n u
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.
. land,
tralija, ir Nauja Zelandija. Ne iokis. Szie žmones yra nera
miesto pareigūnai
1943 metuose Sovietai dirbo kviecziu Francuzams, tai visi žmones. Szio
T
*„ .i mažumu tikrais teises.” <
žinau kitos vietos.” Isz tu visu mus, nulindo, nelaimingi, de
(
.. J
. vr.. ” ?zi.,a Nauja Popiežiaus
ant tokios sprogstanezios bom džiaugėsi. O Komunistai visur sutvėrė League ot. . Human
. . 1.' Amerike turime xpripažinti
kulmoralizuoti, toli nuo savo na
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Rights. Savo nesenei iszleistoj
bos.
Dovana
Lietuviams
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turiniu
mažumu
teise,
iszsiskel'be koks geras ir labdariu-į |<ny(reic j This is Cleveland”j
na programa. La Guardia kriti mu ir savo szalies, Ju reikalas
Į
reikszti
jeigu
norima,
kada
ir
gas yra ju Dede Stalinas. Bet' orga°nizacija ,stengia iszaisz-.
kavo Suv. Vai., kvotos būda, turi būti rimtai apsvarstomas,
Daug didžiūnu ir ponu SzveRYMAS,
ITALIJA.
—
kaip.
Puiki
dirva
iszriszti
Eu

dabar jau galima pasakyti kjnįį kaip tie intempimai invykuri pavėlina tik maža, skai- jie reikalauja tinkamos prie
dijoje da'bar laibai susirūpino ir
Jo
Szventenybe
Popiežius
koks ten biznis buvo. Rusija
įr jiaįp pirmos ir antros kar- ropos mažumu klausimas ir
cziu immigrantu atvykti czio- žiūros. ’ ’
negali naktimis užmigti. Daug ,dabar siunezia tuos kviecziu (Įog devciancĮieczįaį gali varto isznaikinti nesutikimus tarpe' Pijus XII sziomis dienomis panai, “jeigu kiekviena szalis im “Butu gerai jeigu visa būda
visokiu labai svarbiu rasztu ji aneuzams, bet tik už Ame-^į savo įsįorįnįu.s ryszius su se- tautiniu grupiu szioje szalyje.Į skyrė nauja dovana Lietutu paskirta nuoszimti, nebutu butu pakeista ir kad viena or
buvo Vokietijoje surasta. Tie rikoniszkus dolerius! ’ ’ Pran
Amerikiecziai isz Centrales ir viams tremtiniams, esantiems naszta. Tikiu, žymiai prisidėtu ganizacija — tarptautine —ap
rasztai parodo kad Szvedijos cūzai turi isz anksto užsimokė na tėvynė padėti nauja szali. Pietrytines Europos turėtu bu- Vokietijoje ir Austrijoje.
“Pilietis turi tikėti in szios i ti pirmi kovoje del lygybes vi- Szi karta Popiežius paauko- prie naujos szalies. Butu gali siimtu pilna atsakomybe. Nobagoeziai Hitleriui padėjo ir ti už visa laiva kviecziu. Jie
ma inleisti iszvictovintus as- rccziau, kad szi Taryba prieitu
demokratijos budus,
sak0 siems Europoje. Paezia dvasia,'jo Lietuviams 5,000 rožaneziu, menis> sukoncentruoti in sto.
yokiecziams in talka stojo.
turi Amerikoniszkais doleriais
prie szio klausimo realistiszBuvęs Amerikos Prezidentas pasiunsti pinigus in Kanados “This is Cleveland.” “Szie r eagUe of Human Rights kal- 15,000 Szv. paveikslu ir 10,000 vykia kada atvažiuoja, jiems kai. Nenorecziau kad Taryba
įa 0ieVclando Vokieczius ir medalikeliu.
Herbert Hooveris parvažiavo banka. Paskui isz Kanados budai, kurie skelbia žmogaus
duoti progos pažinti savo nau padarytu vienbalsiui raportą.
isz Pietų Amerikos kur jis po banka duoda žinia biznieriams laisve ir lygybe, gali bu.ti pii-. jĮa,Įus Amerikieczius. “Kaipo Ankseziau Popiežius yra su- ja szali ir vėliau jie taptų dalis Kada tik tarptautine konferen
visas szaliS važinėjo jieszkoda- in Odessa kad pinigai jau bati taikinti kitoms tautoms. Ir ko-. narįaį galingiausios tautos,1 teikės Lietuviams tremtiniams ekonomines struktūros.
cija padaro raportą vienbalsiai
mas badaujantiems paszelpos. koje. Tada, ir tiktai tada, Ru kis amerikietis to nepageidau-. meg vįsį esame partneriais Į dovanu pinigais ir maistu,
“Jeigu jus ta nedarysite ir jis buna neefektingas.
Jis pranesza kad visuose Pietu sija paleidžia laiva su kvie- ja? Czekai jau 1938 m., stengė szįoję taikoje, kaip ir visose Naująsias Popiežiaus dova jie vis negriszta in savo szali, “Special Committee on Re
ta invykdinti, Lenku konferen Europos tarkose. Mes visi prie nas Lietuviams tremtiniams
Amerikos Krasztuose randasi cziais in Francuzija.
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ne perdaugiausia Komunistu, Nebutu pro szali paklausti
“Prievarta, su ginklais, juos raportas pasiūlė konstitucijos
bet jie daugiausia dirba ir vei isz kur Prancūzai gauna tiek szus kiti tautiniai susirinkimai dami visus kitus amerikieczius Kun. Dr. Juozas B. Konczius, stumti atgal in savo szali?”
plana naujai tarptautiniai inlaikyti Clevelando ta būda su dalykos kurios sziandien' kuris> tebelanko Lietuvius
kia. Komunistu laikraszcziai Amerikoniszku doleriu? Ar tik
Kelis kartus p. La Guardia staigai. Po penkių dienu disku
pabrėžia. Ju nariai pageidau privalo būti iszrisztos.
tremtinius Austrijoje ir Vokie
yra tenai geriausi ir didžiausi, neiszeis kada vėliaus kad mes
prasze Tarybos svarstyti prak- sijų konstitucijos planas priim
ja savo te vylioms viską ka jie
tijoje,
esanezius
stovyklose.
nes jie isz kur nors gauna para už tuos kvieczius Rusijai už
tiszkus žygius, ne teorijas ir re tas. Tas nereiszkia kad konsti
czionais rado. Visi Clevelanmos. Visu krasztu valdžios te mokame !
zoliucijas. “Butu balsu jis sa tucija ir raportas buvo vienbal
diecziai privalo sekti tuos j u
nai labai susirūpinusios, kad
ke, jeigu Nauja Organizacija siai priimti.
SKAITYKIT
veikimus, kad jie gerai supras
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pasiusta 51 Jung. Tautoms, ir
Kalba Apie IszvietovinMaldų Vainikėlis ju
Mums nereikia nei in Pietu siorganizavę. Per ta savo vie “Butu lengva praszyti nariu
rekomendacijos ir pakeiti
PLATINKIT!
Amerika važiuoti pamatyti nybe jie gali reikalauti kad j tu griupiu uižmirszti isztikimus
tus
Asmenius
:: Knygele :: mai turi būti apsvarstyti, ir ga
kaip gerai Komunistai veikia darbdavis, kompanijos ir fab-. savo tėvynėms ir tapti11 Gerais
lutinas tekstas pristatytas Ge
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NEW YORK, N. Y. —
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bet tas nieko nereiksztu. Ju tas
Birželio (June) 13 d. Jung. Puslapiu; Juodi Apdarai;
paežiu Lietuviu randasi tik jiems teisinga alga mokėtu.
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mažas būrelis Komunistu, o jie Bet svarbiausi ir geriausi dar
ja gali pradėti savo darba. Spe
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Per Procesija.
Noriai tokiu tautiniu grupiu bėjo vaikai, mokytojas gi visa gu. Ka jie darys kada sugrysz
ja adresa, tai greieziau galėsi
vimo sztaibas susirūpino tu Raszta, bet retas kuris ta Szv.
Giesme ant Procesijų.
kad tie'tai jiem paaiszkino. Papasako- namo?
me permainyt ir greieziau gau
užmirszta teisy'bia.
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kuriuos
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site laikraszti. Kitaip ant mus
le i eeziams yra per mažai mais
ir juos puola, juos vadina “Fo-'dens lasze yra milijardai gyviu taikino iszvietovintiems asmeSaule Publishing Co.,
nerugokite, jog Iaikraszczio ne
to ir jie isz bado nyksta. Ana
reigners.” Kodėl sziems tauti- kuriu savo akimi mes neinžiu-1 nims, kuriuos UNRRA globoja
MAHANOY CITY, PA.
aptikote. ‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste
Sįinvaite kai Anglijos Sztabus
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' ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.
tanezius, tiktai isz ju paėmė
ant dukters vestuves 250 rub
liu, o sziaip 4,750 rubliu buvo
nejudinti.
,
Visus tuos pinigus isz varpinyczios isz kluono pastoges pa-'
Nereikia Pereklei cme žandarai.
Zemskiai paėmė in tarpa sa
Kvaksėti
ves Rasaleli ir Matuka. Ir nuvare in Sarnava, o Agute ir
Baltrukas pasilikę namie labai
graudžiai verke.
XI.
Virokas
Visa toji istorija ne tiktai
Nckalniuose, bet ir visoje apy
linkėje pridirbo visokiu kalbu.
Kur tiktai apsisukai, visur karczemose, ant jomarku, atpusku, po kaimus ir miestus, apie
nieką žmones nekalbėjo kaip
tiktai apie Rasaleli ir Matuka,
kuriuos taip biauriai Szulca
i a z b a inii ik as p r iga vo.
Rasalelis ir Matukas persė
dėjo Sarnave kozoje kėlės die
Murray Weiss iszsigalvojo
nas, o paskui nuvežė in Plockaip perianeziai visztai pa
kaus kalėjimą.
dėti. Jis parūpino radijo vi
Po isztraukimui slieevos ir
soms visztoms kad jos dau
po iszkvotimui szinkoriaus isz
giau kiausziniu padėtu ir
girines karezemos, mužiko, ka
daugiau iszperetu. Jis sako
pasitiko ant kelio Rasaleli ir
kad visztos dabar daugiau
Matuka, ir ka girdėjo, jog Ma
deda ir iszpera, nes joms ne
tukas nenorėjo imti pinigu, ir
reikia nei kvaksėti nei giedo
da po iszklausymu kitu liudinti.
toju, iszipuole tokis virokas.
“O kad Matukas ne Rasale
devatelis, o tai kaip ?
lis pinigu nedirbo, tiktai Szul— Dave del manes, kada ve cas, ir norint neteisingus paleidžiau in Malava.
dinejo tarp žmonių, bet kad tai
— Ar kaip su Rasaleliu ve yra-negeri pinigai, o apie tai
dei ?
nežinojo, tai po atėmimui nuo
— Taip.
jųdviejų likusius pinigus, ne
— Ir kaip jis nuo jųdviejų gerus rublius, abudu užtai ne
pabėgo? Paklauso vaitas.
atsako. Nupelno vienok baus
— Taip, tada.
me, jog prie protokolo pas vai
— O kodėl kancclerijo su tą apie gautus nuo piktadario
Rasaleliu man nieko nesakote pinigus tyczia užslėpė ir jog
prie protokolo apie tuoš pini neteisingai iszpažino. Temi
gus? Tai tada judviem pripa nant vienok, jog: Matukas ne
žinimas buvo neteisus!
norėjo pirhiutiiiis' imti nuo pik
— Na! Dabar-gi pradėjo tadario pinigu; jog juos norėjo
kvost nuo mažiausio Matuko, o kareziamoje Szulcui atiduot
paskui Rasaleli.
atgal; jog ji prikalbino Rasale
Gavosi nusitvert in kutulį. lis, kad priesz vaita meluotu,
Jau negalėjo iszsimeluot. Tu bausme jam lieka numažinta ir
rėjo abudu iszdainuot tikra tei po atsedejimui kalejimoje tik
sybe: nuo pradžios lyg pabai tai szesziu sanvaieziu, nuo tos
gai, kas ir kaip buvo su Szulcu, valandos paleidžia ji ant liuoo apie ka jau žinai brangus sybes.
skaitytojau.
Rasalelis-gi, ’ užtai, jog no
Priesz Dieva, bet taipgi ir ringai paklausė piktadario
priesz žmonis ir suda niekas ne Szulco ir pirmutinis eme nuo jo
pasislėps. Tai ir Matukas su pinigus; o kad privertė taip-gi
Rasaleliu buvo priversti viską Matuka ant užlaikymo tu pini
pasakyt, turėjo taipgi parodyt gu, ir privertė ji, idant meluo
kur turėjo paslėptus nuo pikta tu priesz vaita, apsudinta užtai
likosi ant dvieju metu in kalė
dario pinigus.
Matukas turėjo paslėptus jimą.” !
XII.
varpinyczioje po balkiu ir da
Gailestumas Del Likusios
turėjo 4 tukstanezius rubliu.
Szeimyneles.
Godus Rasalelis, kaip inkiszo

Skarbas Girioje
(Tasa)

Bet Rasalelis su Matuku ty
lėjo, kaip nebyliai. Rasalelis
tylėjo isz godumo, idant pini
gus, kad ir negerus, nepatrotintu; Matukas-gi nenorėjo pir
mutinis isz sarmatos atsiliept,
idant ir Rasalelio neiszduot,
del kurio prižadėjo tylėt. Ir
taip ab;:du net pastirinejo nuo
baimes.
— Ar 'žinote perdestinejo
kaimuoeziams oficicras, kokia
yra ant tu 'bausme, ka dirba ne
teisius pinigus? Kas dirba pi
nigus, tas tampa nubaustu
sunkum Si'berijos kasyklose
darbu. O kas paleidineje netei
singus . pinigus, taipgi buna
sunkiai nubaustas. Gyventojiai
Naklavo, ar jus galite tai nukenst, idant tarp jus butu toki
neteisus ?!
— Jeigu tarp mus randasi,
mes nežinome!! — paszauke
vienu 'balsu visi.
Rasalelis su Matuku net suszilo. Szirdis jiems plake. Vos
jau galėjo paslėpt savo susi
na aiszyma.
— Ha, tarė oficicras, jeigu
jau niekas neprisipažinsta, tai
tegul ponas sudžia pradeda ty
rinėjimą.
— Povylai Matuke! Paszau
ke tyrinėtojas.
Pasijudino kaimuoeziai ir vi
si susznaibždejo.
Matukiene pradėjo verkt.
Agate užlaužė rankas. Vos ne
numirė Baltrukas.
Žmones savo ausim netikėjo
ir kalbėjo:
— Žiūrėkite, tai Matukas
tokiu knibezium! Ar-gi tai gali
būtie? Juk tas žmogus buvo vi
sa savo gyvaste doras žmo
gus ir savo sunu užaugino kaip
įgeriaus negali!
Paszauktas Povylas Matu
kas, stojo priesz sudžia dreban
tis ir pabalęs kaip drobe. Ant
kojų vos laikėsi, kinkos drebė
jo.
Sztai ko žmogelis susilaukė!
Sunkino ant jo sarmata, akys
visu kaimuoeziu buvo ant jo at
kreiptos, in ausis jo atsimuszinejo baisus paezios verksnias,
o ežia da kaip koki didžiausia
kaltininku apsiaubė žandarai.
Isz dideles sarmatos, vos ne
sudegė. Vėlino sau, idant toj
valandoj butu prasiskyrus že
me ir gyva ji prarytu.
— Tu apipacziayai sunu?
Paklausė sudžia.
in
— Taip, suniurnėjo Matu
kas.
— Buvai priesz tai biednu,
sūnūs tavo jokio pasogo negavo. Asz mat dasižinojau, no
rint apie tai kaimuoeziai nieko
nežino. Tai isz kur turi pini
gus?
Ir dadave asztriai:
— Tu juos dirbi!
— Ne! Užgynė Matukas.
— Isz kur-gi imi pinigus
ant pirkinio del sunaus tiek vi
sokiu daigtu ant turgu ir jo
marku?
— O Dieve! Atsiduso Matu
kas, matydama isz tu klausy
mu, jog jau apie viską 'žino. O
kad neapginsiu Rasalelio, jau
pasakysiu teisybe!
— Asz pinigus nedirbu, at
sake. Tie-gi katruos turiu, pa
eina nuo piktadario Szulcaus.
— Na tai dabar! Prakalbėjo
kaimuoeziai vienu balsu. O vai
tas net sudrėbėjo.
— Nuo Szulcaus?! Tarė sle-

dėjimui bausmes, baisiai buvo ugni inkiszes, o ne dalypstejas’saules, nuo miestelio ...........
Žurami-Į cans, pripirko jauniems vis©no, link Prūsinio r ubežiaus,'kiu už tūkstanti rubliu daigtu
nuliūdęs. Ilgai nedryso dirste- tu prakeiktu pinigu!
Skaudino szirdi Baltrukui ir slinko dviem arkliais pakinky- ir tuos nuo ju neatėmė; bet atlet 'žmonėms in akis ir dusauclaeme nuo ju likusius pinigus,
Agutei tas tėvo smutkas, o kad tas vežimėlis.
mas kalbėjo:
— Jau kad buezia nagus in da Rasalelis sėdėjo kalėjimo, Sėdint ant jo mužikas links jaunieje-gi ne ka daug naudos
tai da ir isz to nemažai rupino- mai szvilpavo, kad sztai pare isz ukes turi, ba mažai turi že
si, buvo del ju labai nesmagu ir gėjo ant kelio priesz save ei mes.
Czia griebėsi u'ž galvos ir
nemaža nuo žmonių sarmata. nanti žmogų.
Vienok pažino ir tai, jog jei- — In kur Dievas veda? Pa- pradėjo dejuot:
' gu ne Szulca., kuris dovanojo — Pavežyk mane in Nekla — Sztai prisigavau, tai pri
sigavau!
i
; tėvams pinigus ir pats pabėgo, idų.
i
tai ne’butu juodu in pora sueja.l — Seskie! Seskie! Dvieje — Asz manstiju, kad nepriIr kada giliau apie tai apmans- mudviem bus smagiau.
sigavai! Ginczino Antanas.
tino, tai niate tame aiszku su Insirange Rasalelis in veži —Nekiauruose visi kalba, jog
darymą Dievo ir tuos savo ken mą.
didelei laimejei, kad toki gera
tėjimus Dievui apieravojo.
žentą gavai.
Ir važiavo toliaus.
Baltrukas apart savo ukes, — Ar isz Plocko sugryžti? — Ar asz laimėjau, ka?
prižiurinejo taipgi ir savo Paklausė Antanas Rasalelio. Kaip ? Mėtėsi senas goduolis.
uoszvio ūke ir taip praėjo du — Ir tai peksezias toki ke — Laimejei, tarė Antanas.
į
TARADAIKA
metai. Daug per ta laika užėjo lia?
Baltrukas yra doras vaikinas,
ant svieto atmainų; vienok
— Žinoma pekszczias. Bet kaip toli kito tokio jieszkot, su
Baltrukas su Agute abejojo, ar
jau ir kojų nejaueziu. Perscde- savo paezia gyvena gerai. Apie
Apie Harrisone,
sugryžes Rasalelis kiek atsi
jas dvejus metus, sugry'žtu na savo tėvus pamena. O kaip, ta
Vienam užkabori,
mainys? Ar vis jo szirdis bus
mon. Gailiuosiu vienok labai, vęs nebuvo, tai kaip jautis nuo
Mergele per galva su
suterszta ir godi, kaip priesz
jog Agota ne iszleidau už Ma- ryto lyg nakeziai dirbo, apart
buteliu gavo,
tai buvo ?
ant savo ir ant tavo ukes, hadai
razo, tiktai už Baltruko!
Ba už daug guzutes
Ant
to
svarbaus
klausymo,
ragavo.
— Ar tu to gailiesi?! Nusi- ir turtą padaugino, ka Marazas
ketino jiems atsakyt netolima
Gerai del tokios,
dyvijo Antanas, gal tau sme isztikro butu nuszvilpes. Ir ka
ateito.
gali ant jo užmest? Ar gal tu
Naktines valkatos,
genys persivertė.
klausė
jo.
Ka norėjo, tai ir apturėjo.
— Oj man nesusimaiszc pro norėtum, idant butu isz jo gir
— Tai, ve, atsikosėjo susto
Tonais yra ir viena mergele,
tas! Atsake žveriszkai Rasa tuoklis ir kontrabanezikas ?
Per motinėle neužlaikoma, damas 'žmogus ir isz paniūru lelis.
— Tai kas man isz to! Su
žiūrėdamas:
Klausi
manes
An

Bambiliu lig vidurnakt
Ir sugniaužo kumszczia isz- niurnėjo Rasalelis, vis geriau
tanai
in
kur
eini,
tai
jau
gal
guzineje,
velincziau sau Maraza! Ba jis
piktumo.
manes
nepažinsti
?!
Nežino kur važinėje.
turtingesnis už Baltruką.
— Jeigu, kalbėjo bueziau
—
O
kad
tave!
Juk
tai
Rasa

O kad jus mamytes gala
— Kaip jis turtingesnis! Ta
iszdaves
Agute
už'Marazo,
bu

lelis!
Paszauke
mužikas
ir
su

gautumėte,
re Antanas linguodamas su
laiko arklius, na tai rods! Ne tu sziandien turtinga! Ba Ma- galva, su jo turtu ne ligoJeigu tokiu dukrelių
nesitikėjau tave ežia pamatyt. razas turėjo tris tukstanezius ninkas nesimainytu; ba turi
nesuvaldote.
rubliu. O ka dabar duktė už
*
*
*
XIII.
Matako turi? Tėvas Baltruko baisybe bėdos.
Ne viena vargsze bobele,
Trumpai priesz nusileidimą' su 5 tukstaneziais nuo Szul—TOLIAUS BUS—
Dirba sunkiai per dienele,

Tinginiuką užlaiko,
Geriausia valgi pritaiko,
Su savo prisiega pasimeta,
Ant vienas kito beda meta,
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik
O ežia žmones gerai žino,
Ba abudu gerai pažino.
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
*
*
*
Sziam laįkje yra daug
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
nieksziu,
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
Po daug ir paiksziu,
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų *p»kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsaKa norėtu laikraszti skaityti, puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; PusiąugaveO pragėrė visus pinigus,
No.\102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
minaliszka apraszymas, 202 pus. 85c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
Taigi kam vertas toks
No. 103 Vaidelota, apisaka isz
prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir. kitus dangiszkus kunue,
žmogus? pirmutines puses szimtmeczio, isz- nusNo.
132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Laikraszcziu tokiems
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
veikslais, 177 dideliu • puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasaka ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiM
neduokite,
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu................20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
Perskaito pašiepkite,
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 188 Dvi istorijos apie Neužmo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
Tegul žinių guzuteje
prapulties kranto; Mistras ir Krepekamas
žiedas
ir
Apie
Drūta
Alksni,
No. 106 Penkios istorijos, apie
\
pasijieszko, Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
No. 184 Dvi (istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25«
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
į
O ne isz laikraszczio
No. 162 Trys istorijos apie Bale*
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
jieszko. pinąs!
sekanti skaitymai: Ha isz ma- 43 puslapiu ...................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
*
*
*
No. 189 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
10c
limas
Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu .....................
Tilipona isz artymo miestelio Raganiszka lazdele; Boba kaip ir visavo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
gavau, Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos apie No. 164 Septynos Istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Prie ausies dudukia pridėjau, sos bobos.
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Sakau, Alo, alo, kas ežia?
puslapiu........................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
Girdžiu mergele kalba,
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No. 141 Keturios istorijos apie
gai
galva-žudžiai; Ražanczius iszgelKas padavė žines apie
udaus;
Iszklausyta malda vargszo;
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
Geras
Medėjus
................................. 15e
mus in laikraszti? Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
No. 170 Asztuonios istorijos apie
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c
Norėjau daugiau dažinot,
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
Bet mergele isz 'baimes
kluono stogą cielus. 5 tuks- Matukas, sugryžes po atsepuikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kuturėjo sustot.
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczns. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Garžia
Haremo nevalninke: T-noszis:
........................15c
Badai buvo kalta,
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Kad patrotino savo
Ima Prisieka Senatorių?
62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
25e
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslapiu ............................
drąsumo.
kas
isz
girrios
ir
Ant
nemuno.
58
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna*
*
*
puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu................. ...15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
Apie Connertone nesutikimas No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
tarp poru, ' Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia j
Uoszves suardo gyvenimą
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
doru žmonių, gonus. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
O ir liežuvius daro,
Doras gyvenimas; Praversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniPaskui vyrai savo pacziulcs mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25«
bara. užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
kuris buvo protingesnis už savo poną sis ; A<<t keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
Iszmintingi vyrai tokiu
61 puslapiu ................................. 15c 61 puslapiu ................................. 15c puslapiu ........................................
No. 127 Trys istorijos apie Dūk
neklauso,
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
ta pustyniu; Peleniute; Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszGerai padarytu kad iszvarytu Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15s
tokias isz auzo,
karalium. 61 puslapiu............... 15c
No. 175 Pasiskaitimo knygele;
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai
O pacziules isz stubu
SKAITYKIT
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
nevarykite.
puslapiu.......................................... 15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana“SAULE”
Jau kas per daug
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
ti;
Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Tai szelauk!
puslapiu ..........................................15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
ISTORIJE apie Gr<«orin* No. 158 Keturios istorijos apie Ka
Thomas Granville Burch, 77 metu amžiaus Demokratas
------------------ Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė Preke .............................................
isz Virginia, daro priesaika ir stoja in Senatorių eiles. Jis “Talmudo Paslaptys”
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyr®; Prigautas vagis.
užima vieta Senatoriaus Carter Glass kuris mire. Senato60
15r
me,
Szaltiszaiti
ir
Debesėlis.
Adresas:
’<
rius Kenneth McKellar isz Tennessee priima jo prisieka, o Apie Žydu Tikybos Prisaky
Jeigu užraszysite savo drau
::
25<
::
Senatorius Harry F. Byrd isz Virginia stovi kaipo sviet- mus. Labai užimanti Apysaka.
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing Co-,
kas. Jis sako kad jis nestos in rinkimus, kai jo laikas užsi
::
Tiktai 15^
::
rės didžiausia linksmybia per
Mahanoy City, Penna.
Saule
Pub.
Co.,
Mahanoy
City,
Pa.
SKAITYKIT
“
SAULE
”
PLATINKIT
baigs.
visus metus!

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

■’SAULE" MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
Į

SZVENTAS RUSIJOS'

ROJUS

Kongresmenai Važiavo In Philippinus

KATALIKAI
Franz Von Papen
PASITRAUKIA
ISZ politikos!

-------—i Ketverge jau pirma die ISZ MOSKVOS. — Sveczias,’
na Rugpiuczio-August.
kuris sziandien in Rusija atsi
ISZ VARSZAVOS. — Kata
— Mahanoy Plane, Maize- lanko ir nori in Komunizmą
liku Darbo Partija pasitraukė
ville ir Gilberton miestai turėjo kaip in dangų tikėti, gali sau
isz
visos politikos Lenkijoje.!
didele paroda Nedelioj popiet, rausvus akinius užsidėti ir vis
Jos Prezidentas, Karol Popiel
ant garbes pargryžusiems ka- ką raudona matyti. Czia jis ras
pasiaiszkino kad esamoji Koreivams, kurie tarnavo tar- tikra darbininku rojų, kur jau
munistiszka valdžia Lenkijoje
nystoje, taipgi ir tiems kurie nebera bagoeziu kulaku ir pil
neduoda Kataliku Partijai jo
vuotu milijonierių, fabrikantu.
žuvo ant kares lauko.
kios laisves ar balso.
Czia dabar visi ponai ir bosai
— Seržantas Juozapas P. czia darbininkas nėra isznauSeptyni Tarybos nariai pa
Agurkis, sūnūs p. J. Agurkiu, dojamas bet džiaugiasi ir nau
sitraukė isz valdybos parody- '
nuo 530 W. South Ulyczios, ku dojasi savo prakaito vaisiais.
darni savo nepasitenkinimą ir
ris tarnavo Europoje, ana die Czia ir tiktai czia darbininko
pasiprieszinima
Premieriui
na likos paleistas isz tarnystes. rojus, nes czia, Rusijoje, darbOj
Osubka-Morawski, kuris iszleiBuvęs Vokiecziu Užsienio
do insakyma kad jokios parti
f Ona, mylima pati Jono žmogus yra ponas.
jos negali dalyvauti kongrese. Ministeris ir per Pirma Pa
Valento, nuo 606 W. Pine Uly., Prilyginus vargszus AmeriApie keturios deszimtys kitu saulini Kara vadas visu Vo
stąigai pasimirė Petnyczioj kieczius prie tu laimingu Ko-,
kietijos
szpiegu, sznipu
nariu buvo suaresztuota.
11:30 valanda vakare, namie, munistu matyti kad Amerikos
Ir Darbininku Partija, ku Amerikoje, Franz Von Pa
nuo szirdies liga. Velione po tė dienos jau suskaitytos. Ameri
rios vadas yra Vice-Premieras pen dabar patrauktas in teis
vais vadinosi Petruczioniute, koje kapitalizmas ardo paežius
Mikola j czy kas pasitraukė isz mą, Nuernberg mieste, Vo
gimė Lost Creek, Pa., ir apie 45 valdžios pamatus. Pati valdžia
dalyvavimo politikoje. Dabar kietijoje, kur visi Vokiecziu
metai adgal pribuvo in miestą. yra pasenus, supuvus, sukta ir
Septyni Senatoriai ir Kongresmonai iszkeliavo isz Washington©. Jie dabar keliauja Komunistu partija neturi jokio vadai dabar yra teisiami.
Prigulėjo prie Szv. Juozapo papirkta. Darbininkas Ame
aplink visa svietą. Jie pribuvo ant iszkilmiu Philippinuose, kai tenai žmones apvaiksz- pasiprieszinimo, ir ji viena sau
parapijos.
Paliko dideliam rikoje yra tikras vergas, kuri
cziojo savo Nepriklausomybes diena.
savotiszkai tvarko Lenkijos
nuliudime savo vyra Joną, dvi kapitalistai, faszistai ir visokį
RUSUOS NAGAIKA
Isz
kaires
in
deszine:
Generolas
H.
L.
George,
Kongresmonas
Karl
LeCompte
isz
Iowa,
vidaus ir užsienio reikalus.
dukterys ir 4 sunns: Stasia, imperialistai stumdo ir spardo.
Kongresmenas J. W. Robinson isz Utah, Vernon Moore, Sekretorius Philippinu, Senato
Ateina patikrintos žinios isz
VALDO
pati Vincent McGill, mieste; Amerikoje darbo žmogeli visi
rius
Hugh
Butler
isz
Nebreska,
Kongresmonas
Fred
Crawford
isz
Michigan,
J.
Weldon
tu
kurie
žino
ka
jie
raszo,
kad
Jurgi, Detroit, Mieli., Kazimie apvagia, apsuka, isznaudoja ir
Jones, Prezidento Trumano atstovas, Senatorius Allen Ellender isz Louisanna, Kongres apie penki szimtai biznierių ir LONDON, ANGLIJA. —
ra, Reimonda, Dorota pati Ant. niekina.
monas George Miller isz California, Senatorius Owen Brewster, isz Maine, ir Brigados Ge profesijonalu buvo suimta ir Nors Amerikos laikraszcziai
[Pompei, visi mieste ir Bernar Taip geras ir uolus Komu
nerolas Carlos Romulo.
suaresztuota. Matyti kad ne visai nieko dabar neraszo apie
da namie, taipgi seserys: J. An- nistas mato dalykus, taip ir tas
Pabaltijos žmonių likimą, bet
viskas
tvarkoj
po
Komunistu
sveczias
viską
matys
per
tuos
ceravicziene, Shenandoah; A.
kartas nuo karto ateina žinios
valdžia Lenkijoje. .
Phillipiene, mieste; W. Butkie rausvus akinius ar per Komu ti!”
isz tu krasztu kur Rusijos na“Szimtas rubliu tai ne pa
Kiniecziu Kūrinys
ne, Philadelphia, Pa., R. Mor- nistu laikraszczius.
gaika dabar valdo. Ana menesi
Bet kai tas garbiamas sve pirkimas bet tik dovanele už
jganiene, Mt. Vernon, N. Y.
Paleido Sprogstanczia apie 30,000 Lietuviu buvo iszįbroli Blada, isz Boston Run ir czias nusiima tuos rausvus aki patarnavima. ’ ’
vežta in Rusijos dykumas, in
Jau
buvo
vėloka
ir
asz
nega

“
Atom
”
Bomba
nius
ir
kai
jis
pamirszta
tuos
6 anukus. Laidotuves atsibus
Siberija. Ju vienatinis prasi
lėjau
ilgiau
laukti.
Priėjau
prie
Komunistiszkus
laikraszczius
Seredoj, su Szv. Misziomis,
kaltimas buvo, “kad jie yra
Szv. Juozapo bažnyczioje 9-ta pasiskaityti, ir savo akimis pa vieno patarnautojo ir paro
Lietuviai.” O in tu isztremtu
Vai., ryte, ir bus palaidota pa žiuro ir apsidairo, jis mažu-pa- džiau szimtine ir mandagiai
Lietuviu vietas Sovietai parga
rapijos kapinėse. Graborius mažu, ima suprasti, kad žmo paklausiau kaip su tikietu ke
bena Komunistus isz Rusijos
lionei. Jis ta szimtine beveik
gus
isz
pat
prigimties
yra
toks
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