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Sovietai
Isz Amerikos

BISNIS SU UBAGAIS TURKAI ATSAKE
RUSIJAI
WASHINGTON, D. C. —

tina
KARAS KINIJOJE
PEIPING, KINIJA. — Kini
jos valdžia pasiuntė perspėji
mą kad Kiniecziai Komunistai
bus puolami ir naikinami vi
sur. Valdžia taipgi pasakė kad
dabar valdžios armijos marszuoja ant Komunistu tvirto
vių in Yenan, Kalgan ir Chengteh.

M
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58 METAS

Graikus

TURKAI
PASITIKI ANT
AMERIKOS

William E. Knox, Westing
.1
house Electric International! ISZ ANKARA. — Turkijos
Kompanijos prezidentas sako valdžia atsake in Rusijos pareikad negalima daryti biznis su kalavima kad Rusija su Turkiubagais. Jis prisipažinsta kad j ja valdytu ir prižiuretu Darda
dabar, kol kas, kitos tautos nelles salas ir vandenynus, ir
visko reikalauja ir viską per-j kad Rusija sau viena vieszpaka isz musu. Bet jis mato kad'
WASHINGTON, D. C. —
tautu ant Juoduju Mariu.
Valdžia nepavelina buczie- neilgai taip bus, nes tos tautos
Komunistai sako kad toks
riams pabranginti mėsa dau neturi isz ko tokia prekyba ves Turkai nepaskelbe viso savo perspėjimas ir tokis valdžios
atsakymo Rusijai, bet davė kareiviu užpuolimas nieko ki
giau negu dabar, ir palaikyti ti.
ta branguma nuo pakilimo, Jis sako kad mes pirmiausia laikrasztininkams žinoti isz to nereiszkia kaip tik baisu ką
valdžia paskyrė keturis szim- turime tas tautas iszmokinti anksto, kad ant tu visu klausi rą visoje Kinijoje.
tus milijonu doleriu primokėti kaip biznis turi būti vedamas.
mu ir pareikalavimu Turkijos Patikrintu žinių isz ežia da
tiems kurie augina galvijus ir Jo kompanija kaip tik taip ir
griežtai atsake kad ji bar labai sunku gauti, bet Karengia mesa pardavimui. Bet daro dabar invesdama dvidetalikiszkas laikrasztis Yi Shih
nepaisant kaip tu ta puodą va szimts metu plana ne tik par-1 nesutinka ir pasiprieszina.
dinsi ar szviesi, jis juodas ir duoti, bet inrengti ir varyti vi Turkai per visa kara ir per Pao pranesza kad jau susikirti
gana. Dabar, nors nereikes sokias pramones ir fabriku ma- visas taikos derybas niekados mai invyko in Shansi apygarda
prie Tatung-Puchow geležin
daugiau buczieriui mokėti už szinas Kinijoje. Ta kompanija;
nepataikavo
ir
nenusilenke
Ru

kelio, ir kad Komunistai paėmė
mesa, bet tie pinigai visgi isz jau dabar rengia ir stato Kiniemusu kiszeniaus iszeina ir ga cziams visokius fabrikus, viso sijai, ir drąsiai Sovietams pa Hingtung miestą ir apsupo isz
na, nes ne isz kur kitur kaip tik kias maszinas net už trisde- stojo kelia, kur tik jie norėjoj visu pusiu Chaocheng miesteli,
isz darbo žmogelio kiszeniaus, szimts penkis milijonus dole inlysti. Turkai davė Sovietams Nepatikrintos žinios sako KOMUNISTAI
ISZ PARYŽIAUS. — Ukrainu Užsienio
per taksas valdžia gavo ir gaus riu. Per pirmus deszimtis metu žinoti kad jie visi vereziau ant kad apie tūkstantis krito per
BULGARIJOJE Ministeris, Dmitry Z. Manuilsky pasiuntė laisztuos keturis szimtus milijonu Kiniecziai primokės tai kom karo lauko kris, negu jiems pa vienos dienos susikirtimus. Iki
panijai,
o
per
antra
desietka
doleriu paskirti kad sulaikius
siduos. Isz pradžios Turkai vi dabar Kinijoje buvo daug ne
metu tik ims kelinta nuoszimti
mėsos pabranginima.
susipratimu ir mažu susikirti ISZ BULGARIJOS. — So ka in Konferencija intardamas kad Graikai, su
sai
vienu
vieni
stovėjo
priesz
Automobiliu
pardavėjams isz pelno.
mu, bet dabar jau atrodo kad vietai dabar gainioja ir renka Anglijos pagelba dabar stengiasi subuntavoti
Rusija.
Dabar
ir
Anglija
ir
visus Bulgarijos karininkus,
buvo uždrausta, bet dabar la
ežia iszkils tikras karas tarp
kurie pritaria Naciams ar Vo
Amerika jiems pritaria ir pri
biau pabranginti naujus auto YUGOSLAVAI
žmones ir kara iszkelti kad galėtu pasisavinti
valdžios ir Komunistu. Kol kas
mobilius. Pardavėjai reikalavo
žada stoti in talka priesz Rusi Amerika remia ir szelpia Kini ki eeziams. Jie daug tokiu kari
ninku paszalino isz armijos. Albanijos žemes in pietus
Albanija yra neva
kad jiems butu pavėlinta apie
ATSIPRASZO jos reikalavimus.
jos valdžios armijas. Ka dabar
Bet to jiems dabar neužtenka.
septynis centus ant dolerio pa
Amerika darys jeigu tenai ka
laisva ir nepriklausoma szalis, bet isz tikro yra
Szitoks Turku drąsus nusi ras iszkils tai per anksti pasa Jie dabar visus karininkus, ofibranginti ant naujus automobi WASHINGTON, D. C. —
Tai ka Alba
lius. Jie aiszkinosi kad szian- Amerikos valdžia pranesza statymas baisiai nepatinka So kyti, bet matyti kad Amerikos cierius intarineja kurie Komu po Rusijos valdžia ir priespauda.
kad
Yugoslavija
iszpilde
Ame

vietams, bet jie mato kad jie
dien jiems atseina daug bran
kariuomenes greieziausia stos nizmo nepriima ir atstato isz nija sako,
Albanijos Užsienio Ministeris to
rikos
pareikalavimus
ir
persinieko
ežia
nepesz
su
grasini

giau savo bizni vesti, nes vi
už Kinijos valdžia priesz Ko kariuomenes. Jie dabar viską
daro kad kaip nors privertus liau kaltina Anglija ir sako kad Anglija szitas
siems darbininkams jie turi prasze už užpuolimą ant musu mais ar reikalavimais. Rusija munistus.
eroplanu.
Marshall
Tito
Yugo

kad
ir
sziandien
mielu
noru
Karo Ministeri, Velchev atsi
daug daugiau mokėti. Bet val
slav!
jos
diktatorius
prižadėjo
stotu
in
kara
priesz
Turkus,
bet
sakyti, nes jis yra vienatinis tautas kursto ir kara rengia. Jau ne pirmutinis
džia, “OPA,” nustatė kad tik
tiems bus pavėlinta automobi mums atlyginti ir užmokėti už ji bijosi kad Amerika su Ang
augsztoje vietoje kuris Komu sykis kad Rusija tokius priekaiszus duotu ir sta
tuos
eroplanus
kuriuos
jo
ka

Skaitykite
“
Saule
”
lija
neateitu
jiems
in
talka.
nistams prieszinasi.
lius pabranginti, kurie gales
reiviai
paszove,
,
tytu. Ji dabar taip daro, kad nutraukus visu aparodyti kad jiems dabar dau
giau kasztuoja biznis vesti ne Už eroplanus gal ir užmokės,
tyda nuo to susikirtimo tarp Amerikos ir YugoŪkininkai Ir Eroplanai
gu kasztavo pirm karo pra musu valdžios gal ir gražiai atsipraszys, bet kas sugražins
džios.
slavijos. Rusija nujauezia kad nebutu jai ne
tiems
žmonėms
gyvastį,
kurie
Su ateinanczio menesio, pir
gerai jeigu Amerika ta Yugoslavijos nieksziszka
ma diena, bus daugiau alaus žuvo ant vieno tu eroplanu. (3
saliunuose ir geresnes ir baltes lakūnai likos surasti ir j u lavo
pasielgimą iszkeltu konferencijoje, ir už tai ji
nes duoneles sztoruose. Valdžia! nai likos palaiduoti Belgradodabar jieszko kitu prieziniu ir kitu klausimu kad
pavėlino bravorininkams ir je). Ar Marshall Tito mausto
maluninkams vartuoti dau- j kad jis gali pinigais atlyginti
visi greieziau užmirsztu kas tenai Yugoslavijoje
giau kviecziu ir rugiu. Tai už žmogaus gyvastį. Bet to
atsitiko ir kas dabar darosi. Sovietai, žinodami
linksmos naujienos ir szeimi- kiam razbaininkui viena ar
kad
ir
tūkstantis
gyvaseziu
ninkei ir szeimininkui.
kad jie yra ežia kalti, dabar greitai ima kitus kal
Bet, ne tokios linksmos ži nieko nereiszkia.
nios iszgirsti kad anglys vėl Marshall Tito užsigynė kad
tinti. Tai jau senas paprotys su kuriuo mes vi
tie
Amerikos
eroplanai
netypabrango. Kietos anglys pasi gerai susipažinę.
_
szoko augszcziau. Dabar kom czia paklydo ir atsidūrė virszi
panijoms valia $1.35 pakelti Yugoslav!jos žemes. Jis gina ir
ant kiekvieno tono kietu ang sako kad tie eroplanai buvo tylių ir 68ę ant minksztuju ang czia pasiunsti apžiūrėti YugoISZ TURKIJOS — Valdžia pasiuntė draslavijos
tvirtoves
ir
pateminti
lių. Tai visiems maįnieriams
su ir asztru laiszka atgal Sovie ti kad jie sutiks pertvarkyti
liūdnos žinios nes dauguma kur ir kiek tenai randasi ka
tams, kurie reikalavo kad Tur taikos sutartis, ne ant Sovietu
žmonių jau ir dabar ima aliejų, riuomenes. Jis sako kad Yugokai su Sovietais isz vien val pareikalavimo, bet su Suvieny
gasa ar elektra vartuoti dek slavai tik praszo kad kitos tau
dytu Dardenelles Salas ir van tu Tautu Konferencijos pagel
szilumos ir del virtuves. Dabar tos apstavuotu jos laisve ir ne
denynus. Turkai staeziai atsi ba ir patarimui
priklausomybe,
ir
iki
sziol
Yuanglimis kuryti peczius dau
kirto Sovietams pasakydami Dardenelles vandenynai yra
goslavijos
valdžia
buvo
vi

giau kasztuoja negu aliejumi
kad Suvienytu Tautu Adminis labai svarbi ir visiems reikalin
ar elektra. Žmones dabar daug siems labai nuolanki.
Daugiau negu 500 ukini iku, farmeriu eroplanais atlėkė isz Illinois, Michigan, Wis tracija prižiuręs tas salas, ir ga vieta, nes ežia yra vienatinis
mažiau anglių vartuos ir isz to Amerikos valdžia priėmė
consin ir Indiana valstijų, in Lafayette, Indiana pribūti ant Ūkininku Parodos, kuri atsi Amerika su Anglija užtikrins vandenio kelias isz Juoduju,
Yugoslavijos
atsipraszyma,
bet
bus mažiau darbo mainieriams.
buvo prie Purdue Universiteto. Tai pirmutinis tokis ūkininku suvažiavimas. Isz viso ežia Turkams kad j u žemes ir j u mariu in Viduržemiu juras.
pasakė
kad
klausimas
nebaig

Radijai taipgi pabrango. Da
pribuvo apie 1,056 ūkininku.
nuosavybes liksis Sovietu ne- Szitokia vieta butu baisiai
tas.
Amerikos
valdžia
dabar
bar sztorams valia net dvidePirmiau ūkininko darbas buvo tik žeme arti, akieti ir in dangų tik žiūrėti ir lietaus liecziamos. Amerika, Anglija reikalinga ne tik Sovietams ar
laukia
pakol
viskas
paaiszkes
szimta nuoszimti daugiau imti.
laukti ar saulėtos dieneles pjucziai tikėtis. Bet dabar tas ūkininkas po debesius lekioja ir ir Francuzija pritaria ant szito Turkams, bet ir Anglijai ir
ir
pakol
viską
apie
tuos
nelaiBeveik visokį vaisiai ir darisz dangaus in savo žeme žiuri. Matyti kad ir ūkininkas savo žagre iszmainys ant eroplano
nusistatymo Turkams.
Amerikai, jeigu kitas karas
ir
ims
debesius
arti.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Turkai davė Sovietams žino- įszkiltu.
,*

MESA, AUTOMOBI
LIAI, ANGLYS IR
KITI DAIGTAI
PABRANGO

Ukrainu Sovietai SocialistaiSa
ko Graikai Rengia Kara; Komu
nistuVadas Litvinov asPaszalin
tas; Buvišis Teisėjas J. McRey
nolds Pasimirė Washingtone
Anglys Pabrango
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dos, Meksika yia vienatinis pjljpį-ykpc PrivilPPpiioS naudotis szioms naturalizacisvetimas krasztas su kuriuo rilieiJUCd I
................
joms progoms, jie to labai noregalima geležinkeliais ir auto-'i Ateiviamss Nariams tu padaryti. Second War Po-'
I mobiliais susisiekti. Jau dabar
vers Act originaliai pabrėžė, Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Ginkluotu Jiegu
I tukstaneziai
Amerikiecziu
kad ateivis vyras arba ateive
’ Amerikos Karo Sztabas jam traukia in Meksika savo pini-'
moteris turėjo 'būti legaliai in50c., o aplaikysite knygas per paczta.
rengesi pasitraukti isz Kinijos, gus iszduoti. Prie Acapulco yra j
WASHINGTON, D. C. • leisti in Suv. Valstijas. Vėliau
bet dabar patys Komunistai te intaisoma gražus vasarnamiai,
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City. Pa
Liepos 15 d., iszleistame pra- Kongresas ta punktą pakeitie,'
nai visa szita pasitraukimo viesžbucziai, graži maudymosi
neszime Suv. Valstijų Genera- nereikalavo nuo kareiviu kurie No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų
tvarka suardė. Kai jie užpuolė pakrante prie mariu, ir visa tai iįnįs Prokuroras Tom C. Clark užsienyje
; tarnavo ilirodyti, ^U8 apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po
I laikui; Onytės laime; Per neatsa
ant musu marinu ir kelis nužu kasztuos virsz ketui iu milijonu. iireįpįa vįsu dėmėsi in teisyba, kad jie buvo legaliai inleisti. puslapiu. Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rgumą
in balt* vergija; Pusiaugave*
i
-|
No.
102
Prakeikta,
meilingas
krinis;
Vieszpats
Jėzus ir miszke me
Ketvirtas
prisakymas
Dievo;
Kėliaui
dė jie sau daug nuostolio pasi doleriu. Bet, Meksikonai nepai- j j (
suvirsz 112,000 ateiviu: Bet vyrai ir moterys, kurie ne- minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
darė, nes dabar Amerikos gar so tu keturiu milijonu, nes jie vyru ir moterų veterani Suv. tarnavo užsienyje ir kurie ne-1 No’ 108 Yaidelota, apisaka isz aus prigauna. 58 puslapiu...........15< žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
iszbe neleidžia Amerikiecziams tikisi kad Amerikiecziai tris
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris: Apie saule, menesi,
Valstijų ginkluotu jiegu An- gali parodyti, kad legaliai bu- imta iaz Lietuviszku užlieku. CSu pa- rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Moszla-vežis; Grapas; apie EgR
kareiviams ir marinams pasi sykius tiek jiems atnesz per trame Pasauliniame Kare, ne- vo inleisti in Suv. Valstijas, ne- veikslais, 177 dideliu puslapiu.. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiU
traukti. Pirma musu kareiviai vienus metus.
i • proga ingyti
•___ i- Ame-'
™,. 1 ,.„iii•
1
. •
No- 104 M^rusTvIeszke^o'Duo
Trys istorijos, api
pasinaudojo
gali naudotis
szia
palengvinta
1^/^
’ pacziuo’as. 76 puslapiu........ 20<* pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
tik tvarka palaike tenai, bet
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
Tai dabar ir szinkoriai, sa rikos pilietybe palengvintu bu- dalyka. Jie pirmiau turi legali- bes, Karalaitis žmogus. 121 pus. 25
prapulties
kramto; Mistras ir Krepenarnas
žiedas
ir
Apie
Drūta
Alkam
dabar jie patys gainioja Komu li uninkai, buezieriai ir visokį
du, Second War Powers Act zuoti savo buvimą ezionai. Ta No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu ................................. 15<- izius; Kampelis duonos; įsi ko dic!«b
nistus ir tik laukia progos susi patarnautojai skaito savo abe- isz 1942 parūpintu. Tas instaJ gali daryti dviejais budais, per Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, No 134 Dvi istorijos apie Baisi oonai. 105 puslapiu................
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
kirsti. Santykiai ežia nei vie celas h mokinasi Angelskai.
parupinimas iszsibaigia1‘1 ‘ Canadian pre-examination ’ ’ No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka. No. 162 Trys Istorijos apie Baus#
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 13 puslapiu......................................15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
niems nei kitiems ne. in sveika Jie visi dabai tiki in ta piiežo-| Qruojįio (Dec.) 28, 1946 m.
alba pagal Section 19 [c] [2] iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaityme.
ta.
d i kuris sako kad mokslas yra
Immigracijos Instatymos isz Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo 22 puslapiu ................................ 10s
i
Tarp
kitko,
Generalinis
Pro

savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus............... 15<
pinigas.
No. 164 Septynos Istorijos anie Ju
1917, kaip pataisyta. Abudu Jurgis;
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Mork*Galinga
ypata
galybe
meiles;
kuroras sake “Labai pageiArgentinos valdžia, kuri
budai ima apie szeszis mene- BO8 bobos,
Teip-gi juokai, Rodos. Maža katiluka, Lietuvos skausmai ss; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
taip glaudžiai buvo susidrau Senis Butkus sako kad dabar, ^auiu> kad1 garbingai paliuo52 Mocziutee pasako j imi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
sius laiko. Teisybe, kad jeigu ‘trumpi paskaitymai ir t. t.
gavus su Rusija ir Stalinu da jis negali netiktai pragyventi,i I suoti ateiviai, kurie tarnavo
puslapiu, ........................................ 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25«
ateivis veteranas neskaitytas No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ............. .................... 20c
bar jau ima sotintis nuo tos bet negali ir mirti, nes neturi ! musu ginkluotose jiegose, daug
No. 166 Trys Istorijos Sūnūs Ma
ne-kvotiniu arba pirmenybes gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie udaus;
Iszklausyta malda vargszo;
isz
ju
sužeisti,
kiti
medaliais
draugystes ir seilinasi ir geri ant pakavojimo. Viskas taip
nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
j kvotos immigrantu visas reika bsti
Geras
Medėjus
...................
15<
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
apdovanoti, žinotu, kad musu-,
nusi prie Amerikos. .Argenti p a s z i el i s z k a i p a’b r a n go.
No. 170 Asztuonios istorijos apie
las gali testis per metus.
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu.................................... 15c
szalis pilnai invertina ju lojanos Prezidentas Juani Peron
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa;
No.
116
Istorija
apie
Sierata,
No.
142
Trys
istorijos
apie
Pavei

Gaila, bet daug isz tu 112,000
Ipuikus apraszymas. 119 pus. •. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kupirmiau gyrėsi kad jam Ameri Geram raszytojui reikia in- liszkuma ir kad dabar instatynegales pasinaudoti szia proga No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
koj nepeikia nes jo szirdies kviepimo, o kvailam reikia tik mas jiems teikia Amerikos pi
Garžia Haremo nevalninke: T-uoszis:
...................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
ingyti Amerikos pilietybe.
lietybe palengvinta dalyka ir
draugas yra Stalinas. Dabar ta priežosezios.
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
62
puslapiu
......................
’
.....15c
mes
norime
juos
priimti
in
munka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė m&Lkakerczio. 121
meile jau ima atszalti. Prezi
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; uuslapiu . ........................................ 2*«
dentas Peron jau ima susipras Amerikoje jaunieji pienbur žiniszka Garbes Legijona. Mu-.
kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka BernaNo. 171 Vieniolika puiku Istorijų
puslapiu ..........................................15° dina. 61 puslapiu.................
ti ir mato kad jis negali biznio niai mielu noru nori savo vy su demokratijos didele szeimy- SILPNUMAS
.15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
No. 123 Septynios istorjos apie
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
daryti su Stalinu. Rusija buvo resniuosius pamokinti ir savo na. Szie narsuoliai sudaro milStebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
su paliudinimai parodo, kad NEATNEŠ TAIKOS grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
szventai pasižadėjus viską isz kvailumu pasidalinti.
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
tik 10,000 ateiviu nariu musu
Argentinos pirkti ir grynais
gonus.
45 puslapiu.................... 15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
pinigais mokėti. Peron ežia Tas kuris visokias knygas ginkluotu jiegu tapo naturali- NEW YORK. — Amerikos No. 126.. Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuezios nakti. jame, atsigymimo; Metai Svarbiausiu
mate gera bizni. Bet kai jo val skaito, yra isz tikro kvailas. zuoti nuo V-J Dienos, kad net tvirtoves dingo, kiti apsaugos Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c; atsitikimu; Nusiminimas seno jaunimybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
No. 150 Keturios istorijos apie Du. Ikio, Suvirsi 100 puslapiu........... 25<
džia ir biznieriai pasiulino Ru Visokias knygas gali vartoti 112,000 ateiviu buvo tinkami budai reikalingi.
nžeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
kuris buvo protingesnis už savo poną sis; A»it keik užlaiko mo teres paslaptį.■ Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
sijai daug savo tavoro, Rusija vien tik tas kuris jas parduoda, pilietybei.”
68
Svarbiausias pasiprieszini- 61 puslapiu ................................. U>c 61 puslapiu ................................. 15c puslapiu ..........................................ISe
gražiai ir lipszniai atsisakė, bet neskaito. Kasgi butu jeigu Priesz V-J. Diena, kaip Ge
nimas tu, kurie nesutinka su No. 127 Trys istorijos apie Dūk No. 151 Penkios istorijos apie Vai No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
ta pustyniu; Peleniute: Du brolei
pasiaiszkindama kad jai ko saliuninkąs isz kiekvieno stik neralinis Prokuroras inrode,
Prezidento Trumano “Bill on Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam haakys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
kas, nieko nereikia ir ji neisz- lelio imtu ragauti?
15a
(įaugiau negu 100,000 ateviu Universal Military Training”
karalium. 61 puslapiu............... 15c
No.
175
Pasiskaitimo
knygelei
gali tiek mokėti kiek Argenti
tapo naturalizuoti. (cziabuviu yra kad jeigu mes ta instatyma
No. 152 Trys istorijos apie KąjiKuezios Žemaites, vaizdelis; Gudras
SKAITYKIT
nos biznieriai reikalauja gręž Ne tik Amerikoje darbinin tapti).
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
priimsime, mes pradesime
. puslapiu........................................... 15c
ti prie savo pirmutines meiles kai straikuoja ir reikalauja
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana“All Out” pasirengimo karui
I
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“SAULE”
Paduodame
sutrauka
szio
ir gero draugo ir biznieriaus. daugiau mokėti. Francuzijoje
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
programa. ‘Jeigu jis bus priSecond
War
Powers
Instatypuslapiu
......................................
15c
Dėdės Šamo, Amerikoje.
e
randasi daug straiku ir dabar
imtas” jie sako, “tai preziden [STORIJE apie GresQrin* No. 158 Keturios istorijos apie Ka rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
mo.
Preke ..............................,.......... -1*«
kelios unijos tenai rengiasi to
to rekomendacijos (patarimu) —---------------- Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė
Edwin Pauley, kuris buvo kias straikas iszikelti kad visa “Instatymas iszsibaigia bus pradžia ginklavimo lenkty Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60 pn»lar>ir?
. ................... 15c
Gruodžio (Dec.) 31 d., 1946 m., nių visame pasaulyje, ir pasek me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
musu valdžios pasiaustas in pramone ir bizni sustabdys.
Adresas:
'iį i
Jeigu užraszysite savo drau
::
25<
::
Manchurija apžiūrėti kiek So Italijoje ir Indijoje darbi ir lieczia visus ateivius, kurie mes to visko gali baigtis civi
giu ar drauge “Saule” tai tu
vietai isz to miesto iszsivože, ninkai straikuoja. Belgijoje, instojo arba buvo paimti in tar- lizacijos sunaikinimu.” Retai
Saule Publishing Co.
rės didžiausia linksmybių per
iszplesze ir pasivogė, sako kad valdlžia insikiszo in straikas ir J iiy'ba priesz Gruodžio 28 d.,
Mahanoy City. Pennatiek prasmę pasakyta su ke SKAITYKIT “SAULE” PLATINTO visus metus!
jie tiek niaszinu ir fabriku isz- iszleido instatyma kad viskas 1945.
liais žodžiais.
!T?
" ■
......... ....
"
siveže in Rusija, kiek Ameri turi deszimta nuoszimti atpig
“ Pagal instatyma, visi atei
ka per du metu galėtu visiems ti, ir taip visas straikas sustab
I Jeigu Amerikos stiprumas Universal Military Training Tu, kai sziltas lytutis, savo Susimildami, jeigu iszkeliauviai, kurie legaliai inleisti iii reiszkia kara, tai Amerikos
'žodžiais mane atgaivinti. nate in kita miestą ant apsigy
viso svieto krasztams pristaty dė. Bet kitu krasztu valdžios
nėra pasirengimas kitam karui
Suv.
Valstijas
ir
tie,
kurie
gy

ti.
jokiu budu nedrystu panasziai vena už Suv. Valstijų rube- silpnumas reiszkia taika. Arba yra tikriausias būdas susta'b- Tu uždegi mano szirdije di venimo ir geidžete permainyti
džiausias spėkas mano pa laikraszti, prisiunskite savo se
jeigu mes iszmesime savo visus dy t i pasaulio apsiginklavimo
padaryti.
žiaus, kurie dabar yra arba bu ginklus, isz tarnybos praszalinna ir nauja adresa ir miestą ku
siryžimo.
Japonai, kurie buvo sumuszlenktynes, ir ugdyti tikra tai
vo ginkluotose jiegose, turi se sime savo generolus, ir isz savo ka. Nes niekas nedrįstu mus Tavo regėjimas saldina ma riame gyvenot ir apsistojot, nes
ti ir nugalėti, jau tvarkosi ir
Dabar tarp visu tautu ir kamas naudas: jiems nereika
be to, negalime jum siuntinėti
no dienas.
atomines bombos fabriku pa atakuoti, jeigu žinotu kad mes
ima savo valdžia in savo ran krasztu eina lenktynes padan-'
linga iszsiimti pirmu popieru; darysime visztinyczias, tada esame gana stipri netik save Del tavęs esu pasirengęs iaikraszczio in nauja vieta.
kas ir yra vilties kad už keliu geso. Visi krasztai stato di
neprivalo inrodyti leidimą pa i mes busime saugus. Taip taika apsaugoti, bet sutriuszkinti bet
Daugelis praszo idant permai
kentėti ir mirti.
metu jie vėl savo miestus atsi- džiausio ir greieziausius erostoviam apsigyvenimui; asmuo ! mus apims, panaikinimo taika, kuri priesza.
Man ir vejas malonus isz to nyt adresa, prisiunczia savo
statys ir savo kraszta susitvar planus ir nori viso pasaulio biz
kuris tarnavo už Suv. Valstijų i Kada mes taip darysime busi- — C. C. F. M. T. of Y. M. Ine.
kraszto kada puczia kur tu varda ir pravarde bet nepaduo
kys. Bet Kiniecziai, kurie kara ni ir pramone pasitraukti.
rubežiaus nereikalaujamas pa , me saugus. Taip, taika mus ap
da kur gyveno ir in kur iszvagyveni.
laimėjo, jokios tvarkos neturi1 Szvedija, Kanada, Argentina,1
rodyti legali inleidima iii szia ims, panaikinimo taika. Kada
Tu mano akysiu skaitesne žiavo. Tokiu laiszku sziandien
ir per ilgus metus nebetures. Brazilija, Indija, ir Australija'
inrodyti
L gyveni . mes taip darysime ’busime ra
aplaikome daug, nes svietas laesi už saule.
Kinijos kraszta skaldo visokie kuogreieziausia stato eropla-’
mo vieta Suv. Valstijose; netu miai Užpulti, ramiai apvogti ir
Tu visuomet mano szirdije bai maiszosi, o del mus yra ne
Maloninsi Vaikino
sukilimai ir revoliucijos. Ko nūs. Anglija, Hollandija ir
ri iszlaikyti mokslo kvotimą. ramiai iszskersti. Tas atsitiko
spindi, kaip ant dangaus reikalingas sukimas galvos
munistai ir tautininkai negali Francuzija stengiasi viena kita
Žodžiai
Prie
skliauto žvaigždute.
jieszkoti po visas knygas isz
susitarti ir su savo susikirti pralenkti ir visa Amerikos pra “Instatymas lieczia visus visoms turtingoms ir nesaugo
Tu tyra esi kaip menesis, ir kur musu skaitytojas rasze
kurie instojo aiba buvo paimti toms tautoms visame pasauly Mylimosios Merginos
mais ir nesusipratimais visa mone pasisavinti.
ramini mano szirdi.
laiszka ir kur seniau gyveno.
kraszta vargina ir 'kamuoja.
Dvieju galingu tautu dabar kada gyveno Suv. Valstijose; je ir negalime tikėti kad ateitis
Tu tik viena, gali iszkydinti Jeigu prisiunsite sena ir nau
^-K-K***********************
jau nėra tose lenktynėse del pa “Immigration and Naturaliza skirsis nuo praeities.
mano kanezias, kurias ja adresa, tai greicziau galėsi
Dabar eina pasitarimai Ge- dangių užkariavimo: Japoni tion Service” insteige ofisus i Amerika nebuvo užpulta toMylimoji
rūtele,
lelijėlė.
keneziu del tavo meiles.
me permainyt ir greicziau gau
visame pasaulyje — kur 1
nevoje kaslink Suvienytu Tau jos ir Vokietijos.
del kad mus saugojo tvirtoves Brangioji mano laksztute,
Sakyk man. Ar myli mane ? site laikraszti. Kitaip ant mus
tu Paszelpos Administracijos. Rusija irgi nenori užsilikti, randasi Amerikos tarnybos vy- 3>000 myliu At&ntiko in Rytus,
isžgirsk mano meldimą.
nerugokite, jog Iaikraszczio nesza- įr 5^99
5,999 myliu Pacifiko in va
va-
Iszrodo kad ta administracija ir ji stato ir gamina eroplanus. iu. Kaieiyiai, kurie szioje bza'Priimk
mano
meiles
žodi,
aplaikote. “Saules” Redyste
bus panaikinta ir kita jos vie Italija stengiasi vėl atsistaty lyje pasiliko, netarnavo užsie-. į<arus> p>et sziandien netikekikuri
tau
iszreiszkiu.
ta užims, kuri mažiau patai- dinti savo kariszka jiega pa 1 y jo, tuii parodyti laikino in- me įa apSauga. Naujinusi ginkTarp Poros
Szia dovanele, tau nuo tikros
leidimo
leidimą.
.
Į
a
į
j
r
roc
k
e
t
a
i
sunaikino
ta
mu

kaius ir duos mažiau paszelpos dangose.
savo szirdies tau suteikiu
PUIKI ISTORIJA ’
tiems Rusijos tarnams. Kol kas Bet, nei vienas krasztas, nei “Jeigu asmuo vis kariuome su apsauga. Jeigu karas butu
— Esi netikias vyras! Esi
buk maloni ja priimti.
ta UNRRA, arba Suvienytu viena tauta, negali prisilyginti nei, jis privalo kreiptis in savo patęstas da vieniems metams,
Tu man esi pasaulyje mie be szirdies! Esi kaip žvėris,
Tautu Paszelpos Administraci prie Amerikos! Czia mes gali virszininka, jeigu garbingai Hitlerio V-bombos butu puolė
kaip vilkas. Ne duodi man
liausia ir gražiausia.
ja per daug pataikavo Rusijai me daugiau už visas jas sykiu paliuosuotas jis privalo kreip ant New Yorko kaip puolė ant:
Tu esi valdove mano szirdies pinigu ant uodegos. Visos tu
pagaminti eroplanu, ežia mes tis in areziausia Immigration Londono.
ir jos draugams.
be tavęs asz negalecziau ri ant kaklo, o asz ne turiu!
turime viso pasaulio mokslin- and Naturalization Service ofi Reikalauti, kad Amerika bu
Vyras — Pati ne žinai ka
gyventi.
Meksikonai dabar mokinasi czius kurie jau dabar pagami są.
tu silpna, ir pavadinta ta silp Tu nekaltas balandėlis mano szneki.
kaip Angelskai kalbėti, nes jie no eroplanus kurie toliau, greiPati — Asz žinau! Nebi
suraminimo.
Saryszyje su Generalinio numą taikos užtikrinta staeziai
tikisi kad labai daug Ameri- cziau ir augszcziau lekia už viProkuroro praneszimu, Com-' kriminaliszkas nusistatymas. Tu pirmutine gėlelė mano jok!
kiecziu bagoeziu pradės va- sus kitus. Jie yra ir didesni ir
atgyjimo.
V. — Na nežinai. Jeigu asz
mon Council Interpreter Re- Gresia tautos būtybe. Ir dabar
žiuoti in Meksija del atsotogu gali daug daugiau tavoro ar
:.
.
. .
.1
~
lease isz Liepos (July) 26 d., ar tie, kurie mus susilpnintu Tu saldesne man už medų ir tikrai buczia vilkas, tai senei
TIKTAI,
,50c
ar va'kaciju.
________
n__
iju. Jie
nori iszmokti
žmonių vežti.
ne tureczia uodegos, ba nu
uždevyneriopa cukriu.
parodo, kad isz tu minėtu 112,- gali užtikrinti kad ankseziau^
Anglu kalbos, kad galėtu ge
000 asmenų, kuriuos Generali- arba vėliau mes nebusime už- Tavo nekaltos rankeles man pjautum ir ant kaklo užsidė SAULE PUBLISHING CO
resni bizni varyti su Amerikieszirdi vedina.
jus nesziotum.
nis Prokuroras mini negali, puolami? t
...... |
MAHANOY CITY, PA.
cziftis bągocziais, Apart Kanu-

$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
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.senasis kelias visa laika eina'dau, užbaigė jaunikaitis, noro- Įima paklysti, Tu, matyti, ne- taip nuvargęs ir antra karta dejai?
pagal geležinkeli.
damas greieziau atsikratyti cziabuvis?
jau nebeiszdryso bandytis laL Ar girdėjo? Jos Jonutis, jos
brangus Jonutis, kurio ji ilgenuo savo tardytoju. Ant negud-’ — Neczia'buvis. Bet kaip da- mes.
— P r a deda dasiproteti,
riu sodiecziu veidu nesudrebe- eiti lyg sodžiaus?
i — Reikia kur, nors gauti josi jau visi metai, kuri apraudingtelėjo jaunikaičiui in gal
— Szit, kaip pereisi lauka, valti. Visi ezianykseziai gyven- do jo, juk ar-gi ne tiks pat pojo ne vienas muskulas.
va. Taip tai taip, bet asz norė
ir užlipsi ant anos kainos, tai tojai žukliai.
litiszkas!
jau tiesiau pataikyti, pasako — Taip, taip, atsake neveid
ten, linksmai aiszkino sodietis, Jis tikėjosi kur nors pamaty- — Tamsta esi politiszkasis?
jis balsu. Stotyje vienas žmo mainiaudamas vienas sodietis.
rodydams ranka, po kairiai pa- ti valti, ja nupirks, atims, —' Kodėl tamsta man tuojau, isz
(Tasa)
Kaip sulaikyti krauja? Žaiz gus aiszkino bet asz pasiklyNežinomoje vietoje greitai ga| pradžios nepasakei? Suszuko
matysi krumus ir tarp krumu pavogs, jei reikes.
da buvo nepavijiiTga, bet tokia
bus kelias, ne vieszkelis, szunjiv.
me padėjime ir labai negeisti
kelis. Tu ten ne eik: po desziJaunikaitis nusiszypsojo.
Traukinys seniai nuėjo. Ap na. Jaunikaitis atidarė mažuti,
Jaunikaitis ėjo apie pusva
Silpnutis
Dabar
Didutis
niai bus vėjinis malūnas, ponu1
— Tamsta man nedavei pa
mirusi tyla glūdėjo lauke. Ly kabanti ant peties saka, kuri
landi. Upe pasisuko, apjuosė
Paniutinu, jie pirmiau valde!' maža, apaugusi medžiais my- sakyti.
tus nebeteszke. Siauras mene jis užmirszo numesti: tebuvo
musu sodžių. Tu ir ten ne eik, sa,. Užejas ant jo, jaunikaitis Mergaite ir prasijuokė ir pa
sio pjautuvas pasirodė ant dan tiktai nosine ir raszomieji
nėra reikalo, malūnas tuszgaus, is jblyszkusi szviesa pasi ' daigiai. Aplinkui augo varnaisztikro pamate valti, tik ji bu pasakojo apie savo kvaila bai
czias, musiszkiai ji pakuroms
pylė ant žemes, kaimu, krumu ' lesziai. Kelis nuskynė, iszspauvo ne tuszczia. Ne atimti, ne pa-. me.
drasko. Tu eik vis tiesiai ir bus (Samdyti jos nebuvo galima:J Tas juokas isz karto juos su
ir nejudančios ypatos, guliu- ' de isz ju sultis ir trynejomis
tavo kelias. Keliu laikytis
. mergaite
., ; isz
. pir- artino.
czios prie kelio. Papūtė grynas žaizda: kraujas apsistojo.
. . de. . i valtyj sėdėjo
szines,7 vis deszmes ir iszeisi TY'rxnrv
.
v...................
,
I
m i c?ryy*r\ri r\ no
vejalis. Rytuose pabalo debe — Viskas bus gerai! Links
mojo •nQi7iiii*rnrmn
pažiūrėjimo ji
iszrode pa — Pasakyk tamsta, ar mes
ant kalnelio. Ten lomoje ir yra nele.
i kuomet nors nebuvome susiti-.f
sis, artinasi rytas, o juoda ma- mai pratarė jis.
musu sodžius. Suchomlia vadi-j
sa vis gulėjo nejudėjo. Užside Drėgna žole nuszviete veidą
j Ji ka tik 'buvo iszsimaudžiu- ke? Paklausė jaunikaitis stanaši. Taip jis nuo amžių vadi-'
gė ryto balzgana szviesa, mato apsiszluoste szvaria nosine.
'si. Szlapi balti plaukai suriszti cziai žiūrėdamas in savo nauja
naši. fTen nebepaklysi, galėsi ;
patinstama.
si: ant smėlio prie galvos tava- Laikas buvo greičiausiai
. in stora mazga ir uždengti balpasiklausti.
prasiszalinti isz pavojingos
| ta sziaudine skrybėlė plačiais — Ne, mes niekuomet nebuliavo krauju liugnas.
vietos. Eiti in miestą, ne apie j
— Acziu, isztare jaunikai krasztais; apsivilkusi perkeli i vome susitikę. Asz Visz savo
Ant lauko pasirodo balti isztis ir greitai nuėjo.
sidrieke durnai, tartum juodas tai ir manyti negalima: mieste
ne baltai plika bluza, persijuo - i dvaro jau treti metai neiszva— Laimingos keliones! Su- I susi placziu odiniu drižu; pli-|1 žiuoju. Bet vis tiek asz tamskaspinas szvyturiavo. Važiavo jis bus neankszcziau vidur
szu'ko sodietis.
Į koše lyg alkuniu rankose ture-!i tai viską padarysiu, tartum sekitas rytmetinis prekinis trau dienio, tuomet jau visa polici
Jaunikaitis atsigręžę ir link ! jo irklus ir pamažu yrėsi prie 1 nam savo patinstamam. Del
kinys. Bego ilga pilku vagonu ja szels, sugrobs ji, kaip
telėjo galva.
eile. Arcziau, areziau ir szit, paukszteli.
kraszto. Ji prisistūmė prie Jonuko pridūrė ji tyliai. Pąsą— Žulikas! Atsitolinus jau smiltyno ir susilaiko. Vienok. kJ'k’kas tamstai "^kalinga!
sunkiai trenkdamas ir belsda Jaunikaitis nusprendė eiti,
nikaieziui murmtelėjo sodietis. jos akis pamate prisiartinusi j — Man reikia persikelti in
mas, traukinys pralėkė pro sza- kur akis mato, gal pasiseks su
Matyt stotyje pavogė maiszeli prie vandens jaunikaiti.
ana puse.
li, net žeme drebėjo. Maszinis- rasti kokius gyventojus o to
ir paslėpti norėjo.
Į — Atsipraszau, panele, pra- — Gerai. Meldžiu sesti.
tas iszleido gara, garvežis su liau pamatys kas daryti.
Jaunikaitis daejo lyg kalne tarė jaunikaitis.
Mergaite inszoko in valti,
žviegė, aidas pervere drėgna Greitai pere jo skersai kelia
lio
ir
pamate
viską,
kaip
aisz

in kita puse ir pasiledo tiesiai
Mergaite iszsigandusi pa- jaunikaitis ir.
rytmetini orą.
Kai Richard Roseman gimė 1943 metuose, jis tik pus-an- kino sodietis: maluna ir szun- žiurėjo in ji didėlėmis melsvo | — Duok man irklą, prakalRami žmogaus masa sukru iii pietus. Mažas takelis atvede
tro svaro svėrė. Daktarai ji per kelis menesius tik laszais ir keli. Bot toliau in kaima jis ne1 mis akimis ir greitai pasistu-!1 bo jis. Asz moku irties. Tamstėjo, sukrupeziojo. Traukinys in krumus, ežia jau niekas ji
visai neturėjo vilties kad jis gyvens. Dabar tas silpnutis kū ėjo. Kad suklaidinti savo ped-Ji muši irklu nuplaukė nuo krasz- 1 tai da reikes sugryžti, pailsi.
da szvilptelejo, gulintis stryk negalėjo matyti.
sakius, bėglys imstinktyviszkai ! to.
j — O ne, asz tankiai perplau
telėjo staezias ir, apimtas pa- Jaunikaitis ėjo apie pusva dikėlis yra gražus, sveikas ir didutis. Tai isz tikro galima
sakyti, kad sziandien daktarai moka ir gali daug gera žmo pasuko in kaire. Ji viliojo gi — Nesibijok. Asz tamstai kiu upe.
niszkos baimes, pasileido bėg landi; retkarčiais, pakeles
raite ir jam rodėsi kad tuo ke nieko pikto nepadarysiu, g | Valandėlė jie plauke tyledati: szoko per krumus? kniupo, akis in pabalusius rytus, dabo gui padaryti.
liu jis nueis in koki nors gyve stok. Melde jaunikaitis.
mi.
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kėlėsi ir vėl bego. Traukinys' jo kelia, kad nepaklysti.
nimą.
Mergaite neklause. Ji yrėsi' — Tamstos veidas kraujuo
greitai loke szalyn. Bildesys Už giraites prasidėjo tuszi
gyveno,
Jis ėjo dvi valandas. Vėl pra szalyn.
se, ten krepszelyje yra ranksznuszcziuvo. Bėgantis isz pa- czias, plikas laukas, žmogų ga-j
Ir sau valgyt pavydėjo,
sidėjo laukai, paskui vėl misz- — Palauk. Asz noriu tams-j luostis.
lengvo atsikvoszejo ir sustojo. Įima pamatyti už penkių my
Pinigus dego in banka,
kas. Jis pasiliuosavo nuo savo
Jaunikaitis paėmė ranksz— Kam 'bėgti? Tarė jis sau, liu. Ne perdaug malonu būti
Bet vis, in bankus netikėjo, sako, numėtė in tankumyna. tai szi ta pasakyti! Suszuko luosti, pamirkė vandenyje, nutokioje aiszkoje vietoje. Be to
jaunikaitis.
juk niekas nesiveja.
Kitaip padaryti negalėjo.
siszluoste.
Dabar
jis
buvo
panaszus
in
jau

jis buvo visai nepanaszus in
Atsirado smarki mergina, nikaiti be tarnybos, kuris ne Mergaite sustojo.
Isz pradžios jis mane, kad
čiabuvi gyventoja. Ir Ca tas
— Ko tamistai isz manes — Atsisėsk ant dugno; bus
Tam vaikinui patiko labai.
traukinys tik nulekes buvo tas
turėdamas už ka važiuoti eina reikia! Paklausė ji, Jos balsas' geriau, patarė mergaite.
sakuojamas: gailėjosi, kodėl ne
Mergina sumanstino sau,
pats, isz kurio jis taip laimin
pcszczias jieszkoti laimes. Isz buvo žemas, truputi szveplavoJ , Jaaaikaitis paklausė kaip
numėtė ji in krumus, o palikti1
Bus viskas gerai,
gai iszszoko. Pažiurėjo in dan
kudikis.
rode jis neperdaug linksmas:
ežia ant lauko labai pavojinga J
Abudu in didele pažinte suėjo, labai isza'lko, Ibeto nuovargis ir — Man reikia pervažiuoti i — Kasgi ten gyvena tame
gų, buvo jau rytas, suprato kad
'Netoliese pamate neseniai
in kita puse, szit ten, in ana
Ir apsivesti susikalbėjo.
tai negalimas daigias, jis tur
nemiegojimas
dare
savo
inteksukrauta kauge. Bėglys pasisu
kaima. Duok man tamsta savo kaime? Paklausė mergaite.
Meile viską padaro,
būt ilgai gulėjo apalpęs.
me. Bet tas jo negazdino. Vie valti, asz ja adgal atsiusiu. Per- — Pažistami? Gal gimines?
ko prie jos. Norėjo kiszti saka
Ir
skupiausia
perdaro,
TARADAIKA
g
Jaunikaitis iszsitrauke isz in kauge, bet dvilktelejo ad- g
nas daigias jam buvo labai ne vežk tamsta pati. Tamsta ta — Asz ten nieko neturiu.
Merginai
pradėjo
nepavydet,
kiszeniaus laikrodi: buvo su- gal: už dvieju szimtu žingsniu
— Kaip nieko? Tai kam
malonus: kojas per kelius emej gali padaryti.
Ir
turtą
savo
davinet,
duszias in skeveldus szokant stovėjo du kaimiečiai, ju vei
lenktis, matyti drąsus szoki- Važiuoti dviese su nepažins-į tamsta ten važiuoji?
Ant
parodu
iszdavinet.
isz traukinio. Pažiurėjo da in du gerai negalėjo nužiūrėti, Hei tu Skrantono liežuvninke,
t. . . Jie plauke upes viduriu, viemas isz traukinio neapsiėjo tarnu, žmogumi baisu, ji
visai1
1
’
Mergele
sportas,
Ant
vyru
neužpuldinekie,
| m, tarp dangaus ir žemes. Ant
dangų, galėjo būti apie penkta vienas buvo juodas, ne senas,
veltui.
iszsigando.
Ne bile kokia,
In kitu reikalus nesikiszkie,
ryto valanda.
Jaunikaitis ėjo ir ėjo. Misz- — Asz nepervežeja! Atsake vandens pavirszaus buvo atsiantras pražilęs senis. Abudu
Vaikinelui ne dėkui
Ba da gali suplysztie.
kaimai, mekas pasidarė tankesnis. Tan mergaite ir griežtai, stipriai1. musze krantai,77
Kasžin kas drėgnas tekejo apsivilkę taukuotais kailiniais,
nepasako,
kiau matėsi spygliuoti medžiai. pasuko valti in vidurį upes. džiai, jie iszrode mažycziai, bu
jam isz smilkinio. Oziptelejo stovėjo nulede rankas, nejudė Geriau dažiurekie grinezios,
Ir
apie
ji
nepaisė.
tu nupiešti ant paveikslėlio. Ju
Da paėjo ir giria pasidarė tam
ranka; kraujas: visas jo veidas jo. Jie žiurėjo staėziai in jauni Eikie tankiai prie iszpažintes,
Su kitais predejo sebraut, si, stori, szimtamecziai medžiai Lengva valtis, ir vilyczia nu valtis iszrode maža, kaip rieMclskie
Dievo
atleidimo,
buvo apsivėlęs limpančiu su kaiti, bet labai apatiszkai; 'bėg
plaukė ramiau upes pavirsziu.
O vyrelis pradėjo rugot,
O neturėsi tiek savyje
szuto kevalas, kuri vejas nesza
krekėjusiu krauju.
savo szakomis donge kelia.
lys buvo tikras, kad jie nieko
Už poros szimtu žingsniu ji su
Ka iszleido ant jos taip dau O*
pasiutimo.
Jaunikaitis tik vilko kojas, stojo, atsigręžę. Czia nebuvo vandeniu.
— Kur pasirodys su tokiu neinate.
pinigu,
*
*
*
ėjo beveik nieko nepatemyda- jai jau jokio pavojaus. Jauni Jaunikaitis szypsodamas pa
portretu? Prasisziepe jaunikai Jaunikaitis prisiartino prie
Dabar
pamesti
ja
norėjo.
Viena lietuvaite, in
mas. Vienok apriego kraszte kaitis stovėjo prie medžio, ka klausė:
tis.
ju.
Su
tokia
jeigu
vyrukas
Makaronu insimylejo,
praszvito, miszkas persiskyrė binosi in szakas, kad nepavirs — Ar žinai tamsta, ka mes
— Sveiki!
apsipaeziuos,
vadiname paklaidinti pedsaNieko nepaiso,
ir jis pairfate apipilta spindu tu. Jam truko spėkų.
— Sveikas, atsake jaunes
Tai
neilgai
džiaugsis,
Bulviu Karaliene nysis.
Tik in ji žiurėjo,
liais placzia vandens juosta. Ji Jaunos mergaites szirdis su kius ?
Nes
savo
turtele
praleidines,
Neklause savo tėvelius.
buvo panaszi in ežerą tylioje, drėbėjo. Ji ilgai negalvojusi — Ne, žinau!
— Ar nežinote, kur galima
Ir
vyra
pames.
Pasiseko man ja užtikti,
neūkanotoje dienoje.
gauti pasamdyti arkli, ratus?
stipria ranka pasuko valti at — Na, tai linkiu niekuomet
Vienam. pleise susitikti,
Tai buvo Volga, didi Rusi gal, pasispyrė ir smaigaliu in- ir nežinoti, niekuomet. .
Sodiecziai pažiurėjo vienas
O kad buvau gražiai pasirėdęs,
jos upe, kuria jis taip labai my siskveibe in smėli. Mergaite Jaunikaitis insakmai neiszJUOKAI
in kita.
aiszkino. Jis jaute toki dideli
Skaičiau “Saule” arti
li; prie jos praleido jis savo ma iszszoko ant žemes.
— Ka-gi, kaime, žinoma, ga
atsisėdės.
žas dienas. Kelias pasisuko in — Kas tamstai? Tamsta ser nuovargi, kad jam ir kalbėti
lima gauti arkli, atsake senis.
Sude
.,
Makaronas pradėjo in
deszine pagal upe.
gi? Paklausė ji gailestingai, buvo sunku.
' O isz kur sveikas esi?
— A, suprantu vadinas taip
Jaunikaitis pasidrąsino ir priėjusi prie jaunikaiezio.
lietuvaite kalbėti,
Sudžia in valkata:
— Pakeleivis. Važiavau in
Žodžius isz burnos
— Jau tu velei czion? nuėjo krantu; dabar jis žinojo, — Tamstos veidas kraujuo-Į padaryti, kad tamsta butu sunS., bet ant paskutines stoties in
iszstumdineti,
Maustau, jog
pirmutine kad tikrai ras trio besius, žmo se. Tamsta apvogė? Tamsta su l'ku pavyti? Patarė mergaite.
traukini nesuskubau inlipti.
Jis linktelėjo galva.
nes ir pagelba.
Net man juokas paėmė,
bausme tave pataisys.
žeistas?
Laukti ryto, lyg kito traukinio
Triukszt Italijonas ant keliu
Ant kito upes kranto buvo' Jaunikaitis pažiurėjo in — Bet kaip tamsta keliausi
Valkata — Ponas. sudžia
nesinorėjo, turiu skubotus rei
klaupė.
asz noriu daugiau pasiprovy- matyti kaimelis.
mergaites geras mėlynas akis. tamsta ir nusėdėti negali?
kalus. Na, ir pasileidau pesMergina net subaubė!
— Nusivilksiu, surisziu dra Viltis vėl atgaivino ji. Jis jau — Niekis asz ilsiuos. Iszliti.
czias, dabar szit paklydau. Vi
bužius in ryszeli, užsidėsiu ant neabejojo: mergaite, kuria pa- pes ant kranto asz atsigausiu.
Saliuninkas atbėgo,
sa nakti persitrankiau.
Pagriebė ji už kalnieriaus,
galvos ir perplauksiu in kita i siute jam pati laime pagelbės. Mergaite netikėdama pažiu
— Taip, taip, žinoma, nėra
Suvis
Kitaip
Ir spyrė laukan,
puse, dingtelėjo jam in galva' Priesz ‘mergaites jis negalėjo rėjo in jaunikaiti ir palingavo
reikalo laukti. Lyg miesto isz
galva.
mintis.
Ta makaronini rakali.
veidmainiauti.
Panele Yvette Gagne isz ežia kelio bus apie tris valan
Sugryžo
Jonas
isz
Ameri— Netiki? Pamatysi tamsta.
Mergele namon nusiuntė,
Geriau ir nebuvo galima su
— Ne, atsake jaunikaitis
Van Buren, Maine, buvo isz- dos. Bet kaip tu paklydai? Juk
ko
ir
apie
visokius
dyvus
pa

Mane paskui iszsiunte,
klaidinti savo pedsakius. Jis
( manes neapvoge. Asz pabėgau, — Juk tamsta esi visai li'gorinkta kaipo gražiausia mer
sakoja.
Ka dažinotau kur gyvena,
mokėjo gerai plaukti ir tikėjo-1
| asz iszszokau isz traukinio irj tas..
gele ir paskirta Maine valsti
—
O
kaip
ten
kareziamose
Ir
apraszytau
jos
gyvenimą.
si
laimingai
persikelti
in
kita
— Niekis.
pats susižeidžiau.
jos bulviu karaliene. Guber “Talmudo Paslaptys”
paklausė
vienas?
Tokia meile,
puse. Bet jis buvo taip silpnas,'
natorius Horace Hildreth
— Isz traukinio! Ak, Viezs- Mergaite nutylėjo; palengvo
Suvis
kitaip
negu
LietuvoTai
vis,
per
girtybe,
.
suraukusi antakius apie kažindalyvavo tose iszkilmese Apie Žydu Tikybos Prisaky
ja — viena stiklą iszgeri, o
cs" Neužmirszkite Guodotini Skai patie! Kaip tai baisu, kam-gi?
Todėl,
neužmirszykite
!
Houlton mieste ir szita gra mus. Labai užimanti Apysaka.
tytojai, atsilygint su prenumerata ui
Ji norėjo paklausti, kam jau ka susimaustė; jos veidas pasi
už szeszis reike užmokėt.
darė gražus ir drąsus.
>•
laikraszti “Saule*’ kurie apie tai už
*
*
*
::
Tiktai 15^
::
žuole apvainikavo ‘ ‘ Bulviu
nikaitis taip padare.
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
Vienas vyrukas skupiai
Karaliene.”
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! laikraeacsio. PASKUBINKITE J I J _ —r Asz esu politiszkasis. Gir—TOLIAU® BUS^-

Namelis Ant Volgos

’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines

nuo Heights, numirė Subatos l
ryta Locust Mt. ligonbute. Ve
lione sirgo ilga laika. Paliko
dideliam nuliudime savo tėve
lius ir seserys: Florence, Alber-I
ta, Bernicija ir Barbora; bro
lius: Joną ir Jurgi, visi namie.
Laidotuves in vyks Utarninke.
su apiegomis Szvento Jurgio Į
bažnyczioje 9ta valanda ryte iri
kuna palaidos Szv. Kazimierioj
Lenku kapinėse.
Graborius]
J. Valukieviczius laidos.

metuose. Jis buvo neužilgo at-Į Szv. Alfonso Lietuviu parapi
szauktas isz Amerikos ir in jo( ja, Baltimore, Md. $100. H.
vieta buvo paskirtas Andrei A. Szimkiene, West Haven, Conn.
Gromyko. Szita permaina bu-Į $5. J. Ver'bela, Cleveland, Ohio,
' — Utarninke pripuola Szv.
vo už tai kad Litvinovas per $20. A. Banys, Cleveland, Ohio
Juozapo Kalasaukio.
daug pradėjo draugauti su $10. P. Joniliene Cleveland,
— Povylas Jiegela su pa
Amerikos valdininkais, ir bu-^ Ohio , $5 Leonas Kubilius,
czia, isz Philadelphia, Pa.,
vo visu gerbiamas ir mylimas. Cleveland, Ohio $2. Alec Linceana diena atlankė savo -gimines
O kaip tik tuo laiku, 1943 me-l viezius Cleveland, Ohio $2. D.
taipgi I. Czielinskus ant East
tais Rusija buvo griežtai nusi- Jokūbaitis Cleveland, Ohio $1.
Bailroad UI y., ir “Saules” re
staeziusi priesz Amerika. Tai Jonas Miszkinis, Cleveland,
dakcija mieste. Taipgi pas
Litvinovas būdams geruoju su Ohio $1.25. J. Endziulis, Cleve
Pran. Sisaviczius Tamaqua.
Amerikiecziais nebuvo Sovie land, Ohio, $10. Anna LiudžiuPone Jiegėliene kitados gyve-'tams tinkamas atstovas.
te, Cleveland, Ohio, $1. J. Skinno Mahanojuje. Acziu už atsi-i LIET. ŽYDU TRAGE
Dakar Litvinovas buvo pa- deris, Cleveland, Ohio $1. S.L.
lankymą.
szalintas isz Užsienio Reikalu A. 53 Kuopa, Chelsea, Mass.
DIJA
NUREMBERG©
vietos, nes toje vietoje jis susi-i $25. A. Petrauskaite, Water
—• Seredoj Szv. Augustino.
durdavo su Amerikiecziais, ir, bury, Conn. $5. “Moterų Vie
TEISME
•—■ Subatoje apie 6:05 va
tas nepatiko Sovietams. Ne tik nybe,” Brooklyn, N. Y. $163.
landa vakare, didelis elektriLitvinovas paszalintas, bet sy-', S.L.A. 14 Kuopa, Cleveland,
kinis sziupelis prigulintis prie NEW YORK. (LAIC) —
kiu su juo ir keli kiti Sovietai Ohio $30. Lietuviu Moterų Ra
Carey, Baxter, Kennedy Kom Savo laiku raszeme apie Lietu
augsztose vietose kurie bet ko telis, Cleveland, Ohio $25. J.
panijos užsidegė prie Pleasant vos Žydu atsitikima. Neperse
kius reikalus turėdavo su Ame Miszczikaitiene, $5. Izabele
Hill kalno. Ugnis likos tuo niai ta paczia tema buvo pasi
rikiecziais.
Sargalyte, Amsterdam, N. Y.
ju us džlgesyta per ugnagesius. rodęs iszsamus straipsnis ir
Tuo paežiu sykiu Amerikos $5. James Niksztenas, $2. Pet
Lithuanian Bulletin, (žr. The
Laivyno Sztabas paskelbė kad ras Lalas, Amsterdam, N. Y. $1
f Vincas Bendinskas isz Extermination of Lithuanian
keli musu atstovai prie Vladi- V. Petrauskas Chicago, Ill $10.
Philadelphia, Pa., staigai ap Jews, pavasariniame bulletevostok buvo parsiunsti namo. BALF 6 Skyrius, Chicago, Ill
sirgo ir pasimirė Petnyczioj nio numeryje). Abudu straips
Szita graži porele paklausė savo klebono patarimo, kad yra durnas dalykas ir pagoapie 3 valanda pas A. Stinskus, niai sutaria, vertindami Žydu niszkas paprotys ryžius mesti ir barstyti ant jaunavedžiu po szliubo, gražiai paprasze vi Dabar nebeliko jokio susisieki- $276. S.L.A. 267 Kuopa Wyomj ing, Pa. $10. Amerikos Lietu118 W. Market Uly. Velionis aukas Lietuvoje in 230,000— su savo draugu neszvaistyti ryžius, bet vietoje ryžiu pavartoti popiera. Visi ju draugai ir mo su Rusija.
Visi tie atstovai kurie buvOjViu Piliecziu Klubas, Bayonne,
kitados gyveno mieste. Buvo 240,000. Rugpjuczio (Aug.) 14 drauges paklausė, ir ežia matome kaip tuos jaunavedžius draugai sveikina su popiera,
paszalinti isz savo vietų buvo N. J. $165. Lithuanian Indeveteranas isz pirmos pas. kares d., Lietuvos Žydu atsitikima taip kaip daroma, per garbes parodas garbingiems ir atsižymėjusiems žmonėms.
suszaukti in Maskva. Kas da-! pendent Literary Club, Duir prigulėjo prie Szv. Juozapo rado atgarsio ir Nurembergo
Szitoks pasielgimas yra patartinas ir visiems kitiems. Isz tikro yra durnas ir kvailas
bar su jais atsitiks ir kokius quesne, Pa. $25. Szv. Kazimieparapijos. Paliko trys seserys teisme. Kaip žinome, sziuo me
paprotys
barstyti
ryžius
ant
jaunavedžiu,
kaip
visztoms.
Nes
tie
ryžiai
kuriuos
mes
meta

darbus jie dabar gaus, niekas ro Lietuviu parapija, AmsterJeva Kirtikliene isz Tamaqua; tu Nuremberge svarstoma ko
dam, N. Y. $200. Amsterdamo
{Vienuole S. M. Monika, Chica lektyve vadinamųjų S A (Na- me ant jaunavedžiu nieko gero jiems neduoda, ir tik daugiau darbo duoda tam kuris turi nežino.
Lietuviu Komitetas, Amster
go, Ill., ir Agnieszka, Camden, ciszka “Sturm Abteilung” or tuos ryžius paskui suszloti ir bažnyczios takus iszszluoti.
N. J., tris brolius: Juozapa, Ta ganizacija) teismine atsako
Vienoje parapijoje klebonas ir gražumu ir piktumu prasze, reikalavo ir grasino kad Yugoslavai Atsipraszo dam, N. Y. $163. Moterų Apsz vietos Klubas, Waterbury,
maqua; Joną, Philadelphia ir mybe. Szics organizacijos na ryžius per ir po szliubo žmones nemestu. Bet tie parapijiecziai ar negirdejo, ar neklause ar
Conn. $25. Mrs. Helen Lauryn,
lAleka, Rochester, N. Y. Kūnas riai Lietuvoje buvo vadinami
nepaisė, ir kaip mete ryžius taip ir mete, nepaisant kiek klebonas burna auszino. Klebonas
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Waterbury, Conn. $2. A. Vep(buvo paszarvotas pas L. Tras- “smogikais.”
paskui net ir bauda ant jaunavedžiu užvede. Visi kurie szliuba eme jo bažnyczioje turėjo
kauska, 535 W. Centre Uly., ir Taigi, tūlas Vilniaus Žydas
penkine daugiau “ekstra” primokėti. Jeigu kas pradėjo per szliuba mesti ryžius, jauna mingus eroplanus dažinos. Pas rauskaite, Waterbury, $1. Slikos palaidotas Panedelyje, Slioma Gol parodo kaip 1944 vedžiai patrotino savo kaucijos penkine, kuri buvo atiduota bažnyczios szlavikui. Bet ir kui Amerika nutars kas daryti. Sapraniene, Waterbury $1. A.
su Szv. Misziomis Szv. Juozapo metais, kartu su kitais Vil tas nesustabdė ta kvaila ryžiu barstymą.
Amerikos valdžia sako kad szi- Radviliene, Waterbury, $1 A.
bažnyczioje 9-ta valanda ryte niaus getto kaliniais, jis buvo
tas klausimas gali būti iszkel- Salbiene, Waterbury, $1. M.
Galu gale klebonas isz kantrybes iszejo ir sumanė visus gerai pamokinti. Kai buvo ki
ir parapijos kapinėse. Grabo- iszvarytas nacziu nužudytoms
tas priesz visu tautu konferen Miknaitiene, Waterbury, $1. E.
tas szliubas jo bažnyczioje, jis pavede savo vikarui, komendoriui ta porele suriszti, o pats
Staniene, Waterbury, $1. M.
rius L. Traskauskas laidojo.
cija.
aukoms atkasinėti ir deginti.
pasiskolino nuo gaspadines szluota ir nuėjės prie bažnyczios duriu lauke pakol jaunave
O kols visa tai paaiszkes, Stankevicziene, Waterbury $1.
— Petnyczioj Szv. Rože Li- Jausdami, kad karas gali pa džiai iszejo isz bažnyczios. Kai tik žmones pradėjo ryžius mesti, pats klebonas pradėjo juos
Mrs. E. Swasey, Waterbury, $1
krypti ir ne j u naudai, Vokisz- szluoti. Žmones taip susisarmatino, kad nuo to laiko jie daugiau ryžiu neatsinesze ir ne Amerikos Karo Sztabas iszmietes.
siunte insakyma savo armi Moterų Sanjungos 43 Kuopa,
kieji SA, 1944 metais prade barate.
— Ketverge
Nukirtimas dant, susirūpino nužudytu
joms prie Yugoslavijos rube- Waterbury, $5. M. Balniene,
Szv. Jono Kriksztytojo Galvos. žmonių palaikų likvidavimu.
Amerikoje žmones per szliubus ir veseiles iszmeto apie 1,557,000 svaru ryžiu per me žiaus sekti Yugoslavijos vais- Waterbury $1. O. Girdzijaus
— Alan C. Dodson, 66 me - S. Gol teko dalyvauti atkasi- tus. Tai isz tikro kvailas ir durnas paprotys.
ko žingsnius ir neiszleisti isz kiene, Waterbury, $1. M. Sa
tu amžiaus, nuo 724 Dele ware me ir deginime 60,000 Vilniaus
Czia, seitome paveiksle, Fred Boggio, su savo nuotaka, buvusia Bridget Maraud,
akiu j u armijos Venezia Giulia ber, Waterbury $1. A. Jonikie
ne, Waterbury, $1. L. LiunieAve., Bethlehem, Pa., preziden apylinkėje nužudytu žmonių.
iszeina isz bažnyczios ir priima savo draugu sveikinimus, kaip garbes žmones priima svei mieste.
ne, Waterbury $1. N. Meszkutas Weston Dodson Kompani Aukos buvo invairios kilmes,
kinimus
sulyg
Amerikos
senu
paproeziu.
Jųdviejų
szliubus
atsibuvo
Our
Lady
of
Mount
niene, Waterbury $1. C. Jesaijos, pasimirė Petnyczioj, 9:30 toliau parodo Gol: Žydai, Len
Aukos Lietuviu Nasz- tiene, Waterbury $1. Thomas
valanda vakare St. Luke’s li- ku, Dvasiszkiai, Rusu karo be Carmel bažnyczioje, New York mieste.
Matas, Waterbury, $5. Dr. S.
goribute. Paliko paczia ir vie laisviai. Tarpe lavonu, liudi
laicziu Fondui
Sapranas, Waterbury $25. BA
na dukteria. Likos palaidotas ninkas surado ir savo nuosavaSZVEDAI IR
Mesa,
Automobiliai,
LITVINOVAS
LF 7 Skyrius, Kearny, N. J.
Panedelyje, 2 valanda popiet ji broli, kuris buvo Naciu nužu
Gautos iki 1946 m., Rugpiu- $100. Helen Karužiene, Kear
Nisky Hill kapinėse, Bethle dytas 1941 metu Rugsėjo mene
RAKIETOS
PASZALINTAS ezio men., 15 diena:
Anglys, Ir Kiti
ny, N. J. $20. Moterų Sanjun
hem.
i
syje.
Juozas Ginkus, 495 Grand gos 63 Kuopa, Kearny ir Har
Daigtai Pabrango Komunistai Valo Savo St., Brooklyn, 11, N. Y. $10. S. rison, N. J. $5. A.L.T., Rock
Szi data yra budinga: ji pa ISZ SZVEDIJOS. — Szvedi— Ana diena pone Zuzana
jos
valdžia
uždraudė
savo
laikBoczkauskiene, nuo 338 W. rodo, kad Lietuva 1941 metu
Dambros, 4233 S. Maplewood ford, Ill. $25. BALF 2 Skyrius,
Partija,
Paszalina
rasztininkams raszyti ar ka sa
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
Vasara
užimtus,
Vokiecziai
Ave., Chicago, 111. $5. M. Krali- Waterbury, Conn. $50. Bronius
Mahanoy uly., sugryžo isz Fila
kyti
apie
tas
sprogstanezias
rakauskiene, 53 Ramona Ave., Simonaviczius, Providence 9,
delfijos, atlankydama savo se tuojau pradėjo masines ekzeNetinkamus
kietas
kurios
pasirodė
ant
pa

Newark 8, N. J. $5. Vincas Ro- R. I. $5. BALE 74 S'kyryius,
sutes, Ona Hogeniene ir Hele kucijas.
žoves jau ir taip gana brangios,
dangių. Isz pradžios ir pati
mazas, Plantsville, Conn. $163. Toronto, Ontario, Canada $100.
bet da labiau brangsta. Miltai WASHINGTON, D. C. —
na Miliene.
valdžia negalėjo iszaiszkinti
pabrango, tai galime tikėtis Garsus ir gabus Komunistu va-, Ed. Saunoriene, Worth, Ill. $20 F. Saunoriene, Chicago, Ill. $5.
KOMUNISTAI
isz kur tos sprogstanezios ra
das Litvinovas, kuris pirmiau Vera Kereisziene, Bridgewa Lietuviu Kultūros ir Labdaros
kad ir duonele pabrangs.
Maizeville, Pa. f Blanczia
ki etos atlekia, bet dabar val
LENKIJOJE džia suseke ir dažinojo kad vi “ Laikraszcziams popiera ir buvo Rusijos atstovas Ameri ter, Mass. $165. A. Milauckas, Klubas, Los Angeles, Gal. $105.
Balavicziene, nuo Main uly.,
koje ir paskutiniu laiku buvo, Cicero, Ill. $25. Kazys ir Ona Lietuviu Moterų Klubas, Wor
vėl
pabrango.
Dabar,
su
ateinumirė Seredoj, 2:45 valanda
sos
jos
yra
paleistos
isz
Peene

ISZ LENKIJOS. — KomuRusijos Užsienio Reikalu Mi-] Karpiai, Cleveland, Ohio $50. cester, Mass. $25. Nesiliaujanpopiet, namie, sirgdama ilga nistu Partija Lenkijoje dabar munde miesto, kuris yra po naneziu menesiu, už popiera;
nisteris buvo isz valdžios pa-į Galkrusku szeimyna, Cleve czios Pagelbos Paneles Szv. Pa
laika. Gimė Maizevilleje. Pri jau valo savo namus ir stengia Rusijos valdžia. Rusijos Karo iaikraszcziu iszleistojams tu
szalintas ir kitas jo vieta už land, Ohio. $10. Mrs. Covalec- rapija, Cleveland, Ohio. $200.
gulėjo prie Szvento Liudviko si visas valdžios vietas paskir Sztabas ir Raudonoji Armija rės mokėti daugiau ant tono.
ky, Scranton, Pa. $1. Pranas William ir Paulina Glugodai,
ėmė.
parapijos. Paliko savo vyra ti tik tiems, ant kuriu Komu dabar tyrinėja ir tobulina Nuo karo pradžios iki dabar
Litvinovas savo szilta vieta Cizauskas, Chicago, Ill. $10. R.
Briona; dvi dukterys: J. Ža nistai gali tikrai pasitikėti. Ei sprogstanezias rakietas, kurios Iaikraszcziu popiera pabrango Amerikoje patrotino už tai kad Szaltenis, Chicago, Ill. $25. L. Cleveland, Ohio. $20. Mat. ir
kiene, Shenandoah ir Olesa na na gandai kad apie 150,000 gales būti paleistos tukstan- penkis ar szeszis sykius. Da jis vis stengėsi suvesti ir šutai-] Butviliene, Chicago, Ill. $5. Marcele Palioniai, New Lime
mie: du sūnūs: Blada, namie ir žmonių kurie dabar turi val- | ežius myliu in prieszo žeme. bar ta popiera ant kurios jusu kinti vakaru krasztus su Rusi-] Lietuvos Ministeris Povilas Sta., Ohio $20. BALF Centro
Alponsa, Philadelphia, Pa., |diszkas vietas, bus paszalinti iNacziai Vokiecziai szitokias laikrasztis yra atspaudamas ja. Jau keli metai kai Litvino-} Žadeikis, Washington, D. C. personalas: Juozas ir Izabele
Taipgi dvi seserys: V. Senes- su ateinaneziais metais. Dau sprogstanezias rakietas jau beveik dvigubai kasztuoja ne vas neturėjo jokio balso vai-] $50. Stanley Gedraitis, Scot- Lauczkai, New York. $25. S.
j Czeriene, New York, N. Y. $5.
gu pirmiau.
kiene, Mahanoy City ir II. Sze- guma szitu yra Lenkai patrio renge, bet nespėjo pavartoti.
džioje. Bet dabar, su jo visisz-i ville, Mieli. $10. P. Stankevi- i A. Radzevicziute, New York,
Juns'kiene, mieste; du brolius tai, kurie greita instojo in valIr czia iszleidejams didžiau ku paszalinimu matyti kad Ru- ežius, New Baltimore, N. Y. $10 į $2. J. Kruze, New York $5. K.
Joną ir Vinca Czonczai, mieste diszkas vietas po iszlaisvinimo
sia beda, kad jie turi tuos kasz- sija nori visai atsiskirti nuo va- John Sakalas,
Dyersburg, Ealtramaitis, New York. $5. J.
ir tris anukus. Laidotuves at ir manste kad jie gales su Ko Pirkie U. S. Bonus
tus patys priimti ir paneszti. kariniu krasztu ir sau viena sa-^ Tenn. $20. Paul Podens, Dyers- Valaitis, New York $10. S. M.
sibuvo Panedelyje su apiego- munistais sugyventi. Kiti pri
Kai valgis pabrangsta, tail vo raudoname kevale gyventi.] burg, Tenn. $20. Lietuviu De- Ardouny, New York $25. Isz vi
tolis Szvento Liudviko bažny- ėmė tas valdiszkas vietas nes
sztorninkas brangiai moka, ■ Daug kitu augsztu valdiniku mokratu Klubas (9th Ward) so $3,237.25.
ežioje 9-ta valanda ryte ir pa jie buvo priversti. Dabar Ko L. TRASKAUSKAS brangiai ir ima. Kai Audeklas' prarado savo vietas už tai kad Chicago, Ill. $90. BALF 76
.....■
■---1
laidota parapijos kapinėse.
LIETUVISZKAS
pabrangsta tai kriauezius dau jie stengėsi susitaikinti ir su- Skyrius., Detroit, Mich. $163.
munistai visus tokius Lenkus
Geras Lakajus 1
— Szvento Liudviko para paszalina ir savuosius in j u
GRABORIUS
giau už kelines ima; kai alus" gyventi su Amerika ar su Ang- M. Domeikiene, Rockford, 111.
pijos atlaidai atsibuvo Suka vietas paskiria, nes jie mato Laidoja Kunus Numirėliu.
pabrangsta, tai ne saliuninkas, Iij a.
$25. K. Užubaliene, Rockford,
Ponas — Jurgi, ar da
toj ir Nedelioj. Kunigas C. Ba- kad Lenkai jau ima murmėti, Pasamdo Automobilius Del bet darbo žmogelis nukenezia.
Kai Rusija susikirto su Vo-]I11. $2. D. Waraszas, Rockford, karszta mano arbata?
tutis isz Tamaqua pasakė pa bumbėti ir nerimauti ir ima
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Bet kai laikraszcziams popiera kietija, Litvinovas dingo isz III. $1. BALF 14 Skyrius, CiceJurgis inkiszo pirszta in
mokslą Subatos vakara.
Vestuvių Ir Kitokiams
pabrangsta, tai ne skaitytojas, tarptautines politikos, 1939 ro, III. $25. BALF 4 Skyrius, puoduką arbatini ir atsako:
vieszai Komunistams prieszinbet nabagas laikraszczio iszlei-1 metuose. Jis atvažiavo in Ame- Chicago, Ill. $25. Darius-Gire::
Reikalams
::
tis. Vien tik Raudonoji Armija
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520 WEST CENTRE STREET
Shenandoah, Pa. f Ona, 12
Telefonas Nr. 78
savo kiszeniaus iszsikrapszty- diena kada Japonai užpuolė cago, III. $165. Anna Liud'žiunet
tuos
Lenkus
kurie
pirmiau
metu amžiaus dukrele J. Kar
MAHANOY CITY, PENNA.
muis ant Pearl Harbor, 1941J viene, Brattleboro, yt. $15. Skaitykite “Saule”
ti tuos “ekstra” pinigus.
i
pa vieziu, nuo 237 Florida Avė., Stalinui giesmes giedojo.
J.
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