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Australįj a Kaltina Sovietus
TEISĖJAS PASIMIRĖ

PrezidentasNeno
ri Kisztis In Kitu
Reikalus

kiai pasakė: girdi, susimeski-, buvo Rusijos insakyta, tai ga
me in daikta sansmokoms | Įima sakyti kad Amerika su
“bendrai gynti” (nuo
1
ko?),■ Rusija susikirto.
J. C. McReynolds Buvo ! mes jus, Rumunai, Bulgarai. Nors viskas iszkilo in virszu
Vadinasi, jus Turkai ir asz su kai Yugoslavai paszove musu
Naujos Tvarkos
KOMUNISTAI
savo maža szeimynele (Rumu ercplanus ir kai mes pareikala
nai su Bulgarais yra laikomi vome kad jie pasiaiszkintu ir
Prieszas
VALDO UNIJOS
iJ
Rusu nelaisvėje).
atsipraszytu, o jei ne tai jau pa
I*
-------Szia tema raszydamas, Tur skelbiame jiems karo stovi, bet
PITTSBURGH, PA.— Darbi WASHINGTON, D. C. —
ninkai ir paprasti darbo žmo Teisėjas James Clark McRey ku dienrasztis “Cumhuriyet” visi tie nesusipratimai ir susiprisimena Baltijos krasztus ir kirtimai jau nuo ankstybesniu
nes jau ima nerimauti ir net kai nolds, per ilgus metus pries
kuriose vietose sukilti priesz nosi Demokratu Naujai Tvar pastebi kas nutiko Lietuva, dienu virė iki užvirė.
savo unijas už tai kad tenai kai arba kaip buvo vadinama Latvija ir Estija po to kai Ru Didžiausias klausimas kuris
sudarė baisiai daug gincziu ir
randasi per daug Komunistu, “Naujai Dalybai—New Deal.” su ingulos ten insisteige.
Savaimi aiszku, Turkai toki susikirtimu tai yra Dardenelles
kurie lenda in atsakomingos ir Jis kur tik ir kada tik galėjo
svarbias vietas. Elektros, Ra stengėsi pasiprieszinti visiems Moskvos siūlymą griežtai at salų valdymas. Sovietai nori
dijo ir Maszinu darbininkai tu sumanymams kuriuos Demo meta ir apie bendra sansmoka ežia inlysti, o mes nenorime
rėjo seimą Pittsburghe, kur jie kratai invede. Jis pasitraukė gynima su Rusais nenori ir gir juos insileisti.
Amerika su Anglija pareisz
vieszai pareiszke savo nepasi isz Amerikos Augszcziausio dėti.
tenkinimą kad Komunistai už Teismo 1941 metuose, ir dabar Kaip atsimename, Rusu in ke kelis sykius kad mes nepa
gulos Lietuvon buvo investos tenkinti su Lenkijos valdžia ir
grėbė visa valdyba. Komunis pasimirė, sulaukės 84 metu.
tą dabar užėmė visa unijos Jis pasimirė Walter Reed li- 1939 metais, Spalio menesyje, su Sovietu insikiszimu in ta
sztaba, visas atsakomingas vie gonbuteje, kur jis buvo jau nuo po to kaip Stalinas gavo Berly valdžia.
tas, unijos laikraszti ir net kuo pradžios szio menesio. Nors jis no palaima. Jau tašyk Moskva Amerika, Anglija ir Rusija
jau ilgai sirguliavo, bet nei linksniavo “bendra gyveni deda visas pastangas insigalepas dabar ima valdyti.
daktarai nesitikėjo kad jis taip mą,” draugiszka parama, ka ti in Vidur-Rytu krasztus ir
Delegatai tame seime atsigreitai pasimirs. Tik diena riuomenes ginklais aprupinima kiekviena sau pasisavinti teszauke in visus savo unijos dar
priesz tai jo brolis Daktaras ir t.t. Ir 9 menesiams nepraslin nai esamosius aliejaus sziuliISZ PARYŽIAUS. — Australijos At
bininkus kad jie iszmestu Ko
APSAUGOS
Robert P. McReynolds su juo kus, Lietuva buvo Moskoliaus nius.
munistus isz savo kuopu ir iszKinijoje taipgi Amerikie- KONFERENCIJA stovas in ta Paryžiaus Konferencija. J. A.
gražiai pasisznekejo ir atsi užimta.
vytu isz valdybos vietų. Jie sa
cziai susikerta su Komunistais.
sveikinęs iszvažiavo isz Wash
ko kad dabar darbininkai yra
Biasley vieszai kaltino Sovietus už visokias
Amerika remia Kinieczius tauington© namo. Ligonbutes RINKIMAI
NEW YORK, N. Y., —
isznaudojami del Komunistu
tieczius, o Rusija remia Kinie
Sztabo daktarai pamate kad
Partijos frunto ir politikos.
Konferencija apie melagystes ir veidmainystes, ir sake kad
Teisėjo sveikata visai netikėtai
VOKIETIJOJE czius Komunistus. Czia ir vieni Paryžiaus
Nariai tos unijos isz Grand ir greitai eina žemyn. Jie tuoir kiti sako ir grasina kad gali “Taika ir Susitarimą” nieko Rusija tik priežaszcziu jieszko visa Koniszkilti baisus karas. Karas Ki nenuveike, nieko nenutare, o
Rapids, Mich., kurie priguli jaus per telefoną ir telegrama BERLYNAS, VOK. —
ferencijo jeiga ir tvarka suardyti. Molo
prie 415-tos kuopos visai be vil pasiekė jo broli Daktara Chica-I Nedelioj bus laikomi Rinkimai nijoje labai greitai gali invelti jau kita Konferencija pradeda
tuose Vokietijos krasztuose, Amerika in kara priesz Rusija. czia pas mus. Apsaugos Konfe tovas atsikirto ne su pasiaiszkinimu, bet su
ties ir sako kad jokiu budu ne goję, kuris sugryžo pas ji.
Visi szitie nesusipratimai ir rencija pradeda savo darba su
galima priesz tuos Komunistus Laidotuves atsibus Christian kur Sovietai valdo ir vieszpaatsispirti. Ju Prezidentas ke bažnyczioje, Elkton, Ky., kur tauja. Czia visi laikrasztinin- susikirtimai buvo pamatas ir keliais labai svarbiais klausi tokiais paežiais priekaisztais priesz Austra
lios sanvaites atgal pasitraukė Teisėjas gimė ir ilgus metus kai ir redaktoriai laukia pa pradžia szito susikirtimo tarp mais.
lija. Jis sako, kad Australijos atstovai kliudo
Pirmutinis ir svarbiausias
isz savo vietos už tai kad per iszgyveno. Apart savo brolio matyti dvieju dalyku. Pirmas, Yugoslavijos ir Amerikos.
Paryžiaus Kon
klausimas yra Balkanų klausi ir trukdo tvarka ir taika,
daug Komunistu priviso.
daktaro Teisėjas jokiu kitu ar- kaip tie Rinkimai bus vedami,
mai, kuri iszriszti beveik rei
ar žmones gales laisvai balsuo
ferencijoje dabar iszkilo rubežiaus klausimas
“CIO” unijos prezidentas tymesniu giminiu nepaliko.
RUSIJA
SILPNA
kia Saliamono iszminties.
I
Teisėjas McReynolds buvo ti už tuos kuriuos jie pasirinks,
Philip Murray jau kelis sykius
Paskui randasi kitas svarbus tarp Australijos ir Rusijos.
drąsus prieszas visu tu Demo ir, Antras, jeigu czia bus balso
vieszai parode kad ir jis Komu
WASHINGTON,
D.
C.
—
klausimas kaslink nariu priė
ir žodžio laisve, kaip Vokienistu neužjauczia. Jis kelis sy kratu, kurie visokias naujeny cziai balsuos?
Nepaisant kaip drąsiai Sovietu mimo. Devyni krasztai praszobes norėjo investi in valdžia,
WASHINGTON, D.C. — Prezidentas Trukius jau vieszai iszbare Komu
radijos dabar grasina ir strai- si kad jie butu priimti in Kon
Jau
visi
metai
kai
Sovietai
jis taipgi prieszinosi Roose vel
nistu vada Harry Bridges ir
mokina Vokieczius Komunis- kai, Rusija sziendien ne tokia ferencija. Vienas isz szitu manas dabar seke buvusis Prezidento Coolidge
tui
kai
Roose
veltas
ir
jo
parti

uždraudė jam inlysti su savo
tiszko katekizmo. Dabar, jeigu galinga kaip ji nori kitiems pa į krasztu yra Albanija, kuria pavyzdi ir pasitraukia isz Washingtono, pasijos
žmones
pradėjo
kisztis
in
Komunistais in California. Isz
tenai bus laisve, pamatysime in sirodyti. Nors jos armijos di sziandien Komunistai valdo.
pramone ir bizni.
to matyti kad ir unijos vadai
kuria puse Vokiecziai lenksta. džiausios, bet jos kariszki fab Graikija labai prieszinasi ir sa aiszkindamas, kad jis nenori kisztis in ki
Kai
Roose
veltas
norėjo
in

jau susirūpino ir nori Komu
rikai dabar tik pusiau tiek ka- ko kad Albanijos krasztu ne
vesti
instatyma
uždrausti
auk

nistus nusikratyti. Daug kuopu
riszku ginklu iszdirba, kaip gali būti vietos ar balso toje; tu reikalus. Dabar, kai viskas kojomis augszsą vartoti del pramones ir biz NEGALI
isz “CIO” dabar pareina in
per kara.
Konferencijoje. Amerika su Washingtone, ir kai visoki klausymai isz
nio su kitomis tautomis, Teisė
“AFL.” Jeigu kiti kuopos taip
SUSITAIKINTI Visi miestai, miesteliai nuo Anglija Graikams pritaria. O
jas McReynolds vienu vienas
padarys, tai galime tikėtis kad
kilo apie darbus, biznius, darbininku algas
Viborg iki Moskvos yra su Yugoslavai stoja už Albanija ir
isz
teisėju
pasiprieszino
ir
padantys byres augsztose vietose.
rasze ilga straipsni paaiszkin- ISZ PARYŽIAUS. — Kaip griauti ir sunaikinti. Sovie reikalauja kad ji butu priimta. ir kasztus, Prezidentas Trumanas visai pa
damas kaip tokis instatymas kartais kaimynai jokiu budu tams ims kelis metus szituos Ir to negana, Amerika val
yra prieszingas musu kraszto negali susitaikinti, bet visados miestus ir j u fabrikus atstaty džia rengiasi inneszti pareika- sitraukė isz Washingtono ir iszvažiavo ant
lavima, kad Yugoslavija turi
STRAIKOS
Konstitucijai. Paskui jis numė peszasi ir riejasi, taip dabar dinti.
vakaciju. Jis, kaip ir Prezidentas Coolidge
tė in szali ta savo paraszyta matome ir visos tautos negali Sovietu kareiviai kurie da atsakyti ir mums atsilyginti už
KANADOJE straipsni ir piktai in savo drau sutikti, negali taikoje ir ramy
tuos eroplanus kuriuos jos ka dabar sako ir tikisi, kad viskas savaimi su
bar
isz
Vokietijos
ar
isz
kitur
gus suriko: “Amerikos Konsti bėje gyventi. Vienoje pusėj e svetimu krasztu pargryžta in reiviai paszove.
sitvarkys ir bus gerai. Jis szitaip darys per vi
tos tarptautines tvoros yra Ru
Tai
szita
Apsaugos
Konfe

tucija
jau
pražuvo,
Demokra

OTTAWA. — Darbininkai
sija su savo padužezikais, Yu Rusija, yra permokinami ir rencija turi daug darbo, daug sa rudeni, kad per Rinkimus jo prieszai negalė
tai
ja
panaikino!
”
kelinose gurno, elektros ir plie
goslavia, Lenkija, Czekoslavi- jiems insakoma nieko gero ne vargo ir mažai vilties.
no fabrikuose sustraikavo. Jie
tu sakyti, kad jis ar jo partija kiszasi in bizniekija, Bulgarija, Rumunija ir sakyti apie tuos krasztus.
reikalauja, kad darbininkai
PAVOJUS TURKIJAI Finlandija; kitoje puseje ran- Laikrasztininkai ir koresriu, fabrikantu ar darbininku reikalus.
dirbtu tik 40 valandų in sandasi Anglija, Amerika ir kitos pondentai, kurie dabar parva- Pone V. Grigiene isz Calgavaite ir kad prascziausias dar
NEW YORK, N. Y. — tautos kurios laisve ir nepri žiuoja isz Rusijos, sako kad pa ry, Kanados raszo: Prisiuncziu
bininkas gautu ne mažiau kaip
ISZ REGINA, KANADOS. — Ankstyva
Kaip žinome, Sovietinio impe klausomybe invertina.
prasti Ruskiai, mužikai myli jumis $10 užmokesti už laik
$33.60 in sanvaite.
rializmo letena jau užsimojo Per pastaruosius dvylika Amerikieczius, ir žiuri in Ame raszti “Saule,” už kuria jums szalna gresia javams ir vaisiams Kanados sziauHamilton fabriko darbinin Turkijos link. Rusijos impera menesiu szitie tarptautiniai rika, kaipo in aukso kraszta. dekavoju kad nesulaikete.
Ana nakti szalna padare daug žalos Re
kai ne tik patys sustriakavo, torių nuo seniau pramintais ta kaimynai už viską peszasi, Tik Sovietai, Komunistai ir tie “Saule” yra smagiausias laik- reje.
bet ir kitu fabriku darbininkus kais, Maskoliai nori pasigrobti viens kita pravardžiuoja ir in- kurie turi augsztas vietas val rasztis skaityti. Vėlinu jum il gina ir Edminton apylinkėse.
Sulyg kalendo
ragina straikuoti. Jie net ir Konstantinopoli, užimti san- tarineja. O ana sanvaite jau tie džioje neapkenezia Amerikie go pagyvenimo ir lai “Saule”
pargryžusius isz karo karei smokas, pasiruoszti kelia to nesusipratimai suliepsnavo in czius.
szvieczia per ilgus metus. Taip riaus tai czia tokios szalnos dar už sanvaites ar
vius, kurie dabar mokinasi lesniam pleszikavimui sziltu, tikrus susikirtimus, kai Yugo
gi vėlinu visiems skaityti laik kitos turėtu pribūti, bet sziais metais daug ankadarbo ragina in mokyklas neei pietiniu mariu link.
slavija susikirto su Amerika.
raszti “Saule.”
ti ir sykiu su kitais straikuoti.
cziau pasirodė ir daug javu ir vaisiu sugadino, j
Moskva Turkijai jau aisz- Yugoslavija tik tai dare kas jai Pirkie U. S. Bonus

Isz Amerikos

Szalna Padare Daug Bledies
Kanadoje;De vyn i Krasztai Praszosi Kad Jie Butu Priimti In
Taikos Konferencija; Valdžia
Pranesza Kad Mesa
Vėl Pabrangs

¥
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Į ja kad Szvedai paskolintu jai TYTTYyiITĄf Ą TTTDT
pinigu kad ji galėtu už juos už1 Ul\l
simoketi. Tai tikrai nepapras-j
P\R.FJK.SZTI
Numirė Kaime atstaunas
(tas biznis: duok man pinigu
majoras. Atsibuvo laidotuves
zsinnKite isz seKanczjo katalogo uz
vertes Knygų, prisiusKiie tik
-------i kad asz galecziau isz tavęs
Szv. Petro bažnyczioja, baigenŽydelis Bierokas, kalėjime pirktis,
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
,
betupėdamas daug sau skaito j Mažas vaikas taip daro, kai( NEW YORK. — Amerikie- tesi misziom susidavė vienas
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.. Mahanoy City. Pa
ir daugiau mausto. Jis prisime jis savo tėvo praszo pinigu, ežiai susirupine savo szalies ^sz prieteliu veliono pas kunigą,
na kaip buvo Szvento Raszto kad jis galėtu jam kokia do*va-i saugumu, negana tik susini- *n zokristija kuris rengėsi pa-*
101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 160 Keturiolika istorijų
No. 128 Dvi istorijos apie Valdipinti, reikia savo Kongresina- sakyti pamokslėli ir prasze,' kusNo.apraszymas,
“Kunigu Knygoje” paraszy- nele del Kalėdų nupirkti.
didele knyga, 404 oueras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
kad pirminiu, jog buvo ant tri- puslapiu. Popierinei apdarai. 50nui apie tai praneszti.
ta:
No. 129 Keturios istorijos apie rgumą in balta vergija; Pusiauga vo
Kad
jauni
mokėtu,
kad
seni
No.
102
Prakeiktu,
meilingas
kriKetvirias
prisakymas Dievo; Keliau nia; Vieszpats Jėzus ir miszke me
Bet kurios szalies pasaulyje,
vainuPjaudamas savo žemes ja
minaliszka
apraszymas,
202
pus.
35c
toje!
in
Szventa
žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
kartais net jos iszli'kimas pri-j Kunigas kalbėdamas primi- No. 103 Vaidelota, apisaka isz
vus, ju nekirsi prie pat paže galėtu.
nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
; klauso ne nuo tautos didumo ir lie> Velionis, kurio kuna ne pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
mes ir nerinksi pasiliekancziui
trukus sudesime in žeme, buvo imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz valenczijos; Kožnas daigtaa Meszla-vežia; Grapaa; apie Egh
varpu. Ir vynuogyne nerinksi' Pirmoji meile daug karsztes- lurto? bet jos instinktu save ap
,
•
•
•
•
(veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puu/
ant, trijų
varnu
ir
visosia
trijo, .. apie
, Ne
XT  paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
i
- ,
•
.
\• i ne. bet antroji mokytesne.
sisaugoti.
Turtingos
ir
garsios
d
d
No. 104
Trys istorijos,
O
O
nukrintancziu kekių ir uoga,' *
J
J
imperijos praeityje susilpnėjo se laimGJO. Sugryžo su daug valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
bet paliksi rinkties betur-j
No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
Nes dvi ^eB’ Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25 kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Kropef
Kai
mes
kalbame
apie
Rusiir
i
szn
yk
0
kada
ju
piliecziai
sugarbiu
ant
krutinės,
No. 106 Penkios istorijos, apie
ežiams ir ateiviams. Asz Viesz-i
Kampelis duonos; Isz ko dideli
’ja ir jos kariszkus žingsnius ir, sįrupįne ne tautine apsauga.
1 paskutines
ilgas
vainas pra- Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 62 puslapiu..................................... 15c szius;
apsauga,,
paskutines
ilgas
ponai.
105 puslapiu...................
pats jusu Dievas.
laimėjo! Apsipaeziavo gavo ne-'Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, No.. 184 Dvi istorijos apie Baisi
kaip
ji
ima
užkariauti
visas
bet
v
i
so
kiais
asmeniniais
lukir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Bate*
Nevogsite. Nemeluosite, ir
tikusia motere su kuria ilga1 N°- 111 SziupW. (s d«uB), tai- Žudinsta
43
puslapiu
......................................
15c
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
Europos
tautas,
mes
negalime
j
susa
is
ir
savo
reikalais.
Ir
mapinasi sekanti skaitymai: Ila isz manei vienas neapgaudines savo
proto;
Keletą
trumpa pasiskaitym 1.
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo

iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
pamirszti vieno visai mažo, zos Szalys, savo patriotizmu ir vaina vede!
artimo. Neprisieksi melagin
22
puslapiu
..............
10*
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmolazdele; Boba kaip ir vikraszto, kuris nors mažas ii\> pasiryžimu netik save apsisau Ir gal Imtu ingalejas, nes ant Raganiszka
kejimas
kunigo.
47
pus
................
15c
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
gai mano vardu ir nesutepsi ta
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
mažai žinomas, 'bet labai svar-1 gojo, bet buvo stiprybei pavyz- nelaimes, pribuvo paežiai ant Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos apie rgis .Skaptukas; Ergelei Pono Morka
vo Dievo vardo, Asz Vieszpats.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
pagelbos Alkoholius ir likosi sos bobos.
bus ir užkariavimui ar apsigy- dis kitiems.
I
Nekaltinsi neteisingai savo
I trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
ingaletu.
Su
sziuviais
davė
sau
rimui labai reikalingas. Alba Kur
mes
Amerikiecziai
puslapiu, ...................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
artimo ir prievarta jo neapiple20c
nijos mažas krasztas, kaip tas sziandien stovime ? Po pasek rodą, o priesz boba ir stiklelius No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ..............
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
szi; tavo samdininko alga ne
No.
141
Keturios
istorijos
apie
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgeimažas kupstas kuris visa veži mingo karo, ar mes sekame pa negalėjo pasistatyti!
iliaus;
Iszklausyta malda vargszo;
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
pasiliks pas tave lig rytui.
Geras
Medėjus
................................. 15«
mą apverezia.
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
vyzdi tu imperijų kurios pra
Neatsižvelgsi in beturezio
No. 170 Asztuonios Istorijos apie
Albanija randasi prie pat eityje puolė ? Ar esame jauna JAUNIMO BALSAS liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltaa;
No.
116
Istorija
apie
Sierata,
ypata, nei in galiūno veido
• No. 142 Trys istorijos apie Pavei
Adriatikos juru. Isz czia galin tauta, sveika ir patriotinga ?
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėj imas sveiko ir serganezio kuszlove. Daryk teisinga teismą
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
gas krasztas gali kita kara pra Kiek kartu girdėjome ir Užtekės skaisti auszrele
savo artimui.
Garžia Haremo nevalninke: T*ioszis:
........................15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
dėti, nes tas kuris Albanija val skaitome, kad Amerikiecziai Ant tėvynės Lietuvos
Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Pasitaisiaa prasi
'Nebusi savo tautoje apme62 puslapiu ................................. 15c nka apvaizdos; Nedaejusia žadinėta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
do, valdo ir visus Italijos uos karo nuvarginti, nori tik taikos Ir iszves in tikra kelia;
luotojas, nei slapczia neapkalNo. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nualapiu ............... .........................
tus. Isz czia galima bombar ir grižti prie normalaus gyve-į Musu brolius isz tamsos!
kas
Isz girrios ir Ant nemano.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka BernąNo. 171 Vieniolika puiku istorijų
hiniesi. Netykosi savo artimo
duoti visus eroplanams laukus1 nimo, nieko kito nepaiso.
puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu......................... 15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
Sztai auszros jau sklysta No. 123 Septynios istorjos apie
kraujo. Asz .Vieszpats.
Italijoje ir paskandinti visus1 Žiūrėkime in ana vaizdo pu
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
gandas: Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
Nejieszkok kerszto ir neatsi laivus ant Viduržemiu mariu.
se. Amerikiecziai yra taika- Darban stosim mes, jauni!
grabelis; Drąsas szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj
mink savo kaimyno neteisybes.
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
Rusija ta žino ir nesnaudžia. my'liiiti žmones ir nekenezia
47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
Mums tik naujos spėkos randas gonus. 45 puslapiu.................... 15c dą;No.Dainele.
Asz Vieszpats.
146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymirno mumisie Dievo muro
Su Rusijos pagelba, Komunis■ karo, 'bet vistiek tautine apsau
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame ataigymimo; Metai Svarbiausia
Ir veikt norai prakilni!
Neeisite pas burtininkus ir tai visa Albanijos valdžia pasi
Doras gyvenimas; Priversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniga pirmoj vietoj. Praeita Birnetikėsite sapnams. Nesikreip savino ir dabar su Rusijos pa
Vargingo žmogaus sunu; Trys
No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio. Suvirsi 100 puslapiu........... 25a
• želio (June) menesi Fortune . Gan miegoti! szaukia broliai mybe;
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
kite prie burtininku ir nieko gelba jie tenai ir valdo. ReiszNo. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Ir
sesutes
Lietuvos.
• žurnalas užklausė savo skaity
kuris buvo protingesnis už savo poną sis; A»*t keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
nesiteiraukite pas žynius, kad kia Albanija yra Rusijai sava
Nebenoriu!, kaip ligsziolei, 61 puslapiu ................................. 15c 61 puslapiu ................................. 15c puslapiu ..........................................1H
toju apie Vieno Meto Peace
No. 127 Trys istorijos apie Duk
per juos nesusiteptumete.
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
ir prieinama.
Time Military Training.” Pa- But tamsuoliais visados!
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios
Atsistok priesz žila galva ir Anglija su Amerika irgi su-j siekine parode, kad didžiuma
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam Įsa-.
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c akys; Tamas; Vargdienis Jonukas
Norim
rasti
savo
dali,
davinėti
pinigus. 45 puslapiu.
15e
geibk senio ypata.”
karalium. 61 puslapiu................ 15c
siprato, bet ir czia kaip ir ki- musu piliecziu buvo neiszpasa- Daugiau meiles ir tiesos.
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudru
Žydelis Bierokas pasiskaito tur, per vėlai. Dabar Londonas kytai insinaudoti tautino apSKAITYKIT
Tiems padėt, kurie negali
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
tas savo dideles knygas, prisi ir Washingtonas susirupines! sauga ir kad 65% pageidavo
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia
puslapiu
............................................ 15c
Spinduliu reget szviesos!
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimanamena savo ir savo draugu gy Amerika nepripažinsta Albani- vieno meto visuotina militarini
“SAULE”
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Ba
venimus ir sau in barzda jos valdžios nei pulkiniiiko Ge- iszsilavinima taikos metu mu- Norim diDbti mes tėvynėj
puslapiu
............
15c
ISTORIJE apie "• Gregorius, No. 158 Keturios istorijos apie Ka rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
Gaubė tautai sugražint,
spjauna kad toks didelis skir nerolo Hoxha kuris statosi kai- su vyrams.
------------------ Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė Preke ....................... .....................
tumas tarp knygų mokslo ir po diktatorius. Bet Generolas Galime užklausti kodėl Kon- O atszaleliu krūtinėj
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Jausmus meiles atgaivint!
gyvenimo patyrimo.
Hoxha maža ka paiso apie gresas nepraveda Prezidento
*?0 puslapio ................................ 15r
me, Szaltiszaiti ir Debeselii.
Adresas:
.
Jeigu užraszysite savo drau
Universal Peace Timo Mus krutinės kaista jaunos
Amerika ar Anglija, kai Rusi- Biliu
::
35< ::
Visos tos konferencijos ir
giu ar drauge “Saule” tai tu
Military Training?” Atsaky- Ir jausmai karszti liepsnoj,
ja jam gelbsti.
Saule Publishing Co,
tos sutartyt padare Rusija tur
rės didžiausia linksmybių per
To'bulai
prote
kraunas
Komunistai
Yugoslavai
dabar
m
as
aiszkus.
Mažuma
ji
neretinga ir galinga. Sovietai gavo
Mahanoy City. Penna
60,000 Albanijos jaunu vyruku1 mia, bet užplūdo Kongresą su Veikt svajones nenustoj!
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT Į vjsus metus!
daug žemes, prisivogė visokio
in kariszka musztra ir 'kiek ga- ■ laiszkais, kuomet didžiuma,
turto, pasisavino didžiausius
In vienybe, kas tik doras,
Įima matyti, tai Yugoslavai ke- suirimta tyli. 65% žmonių tyli
todėl B ALF Valdyba ryžosi ganizacijomis, kurioms Ameri noti, ar jos gali būti pripažin
fabrikus, pareikalavo kad nu
Kam yr brangi ateitis,
tina szitus Albanijos kareivius bet mažuma rėkia,
tos tinkamomis insunyti vai
galėtos tautos jiems bilijonus
Kam tarnaut tėvynei noras, imtis labai atsargiu žygiu kos vyriausybe yra patikėjusi
pavartoti kaipo savo kariuo Laikas visiems AmerikieĮ
sziam nelengvam reikalui tin- rupinimasi naszlaicziu atgabe kus.
Kam da laimes žib viltis!
sumokėtu ir dabar Rusija iszmenėms pagelb'ininkiis.
cziams pareikszti savo nuomokainai tvarkyti ir tuo tikslu nu nimu.
kilo kaipo turtingiausia ir ga
G—Szcimynos, kurios nori ir
Mes Albanijos g,yventojams nes. Ypacz dabar kada Kongre- Naujo, naujo reikia plano,
tarė
sudaryti
Lietuviu
Naszlai

lingiausia.
2—Iki sziol isz Vokietijos sutinka priimti naszlaiczius ne
siuneziame daug maisto ir vi- * so nariai grižo in savo namus Kad pakiltumem greicziau!
cziu Fonda, kuri globotu ir yra atvykę trys naszlaites (16pasavinimui, o tik globojimui
Anglija su Francuzija be sokios pagelbos, bet Komunis pasitarimams su balsuotojais. O kas gailis miego seno,
naszlaicziu reikalais tiesiogiai 17 metu) ir vienas naszlaitis
irgi praszomos susipažinti su
veik nieko negavo isz tos per tas Tito, Yugoslav!jos diktato Szis yra gera proga pasakyti Tas szalin teein vercziau!
lupintusi atitinkamas komite- (13 metu). Yra atvežta ir viesavo valstybių “foster home”
gales. Amerikai ta pergale bi rius jiems primena kad Ameri savo Washingtono atstovams,
tas.
Užtekės skaisti auszrele
neriu metu amžiaus mergaite tvarkymo taisyklėmis.
lijonus doleriu kasztąvo ir ka per toli, ir kad Rusija yra ka manome apie tautine apsau
Ant tėvynės Lietuvos
szpyga gavo! Dabar jeigu kas prie pat rubežiaus.
Liepos-July 17 d., BALF (Rose Marie Talis), bet da nega? Visi Kongreso kandidatai Ir iszves in tikra kelia
7—Komitetas iki sziol yra
užklaustu kas kara laimėjo?
Valdybos kvietimu, invy'ko iszaiszkinta, kam bus pripažin
turi žinoti, kad Amerikos žmo Musu brolius isz tamsos!
gavės $3,237.25 atiku isz kuriu
Mes staeziai ir drąsiai galėtu
pirmasis Lietuviu Naszlaicziu ta teise ja rūpintis.
nes susirupine tautos apsauga
. .
i $1,500 jau yra iszmoketa naszPajieszkojimas
Fondo Komiteto susirinkimas, 3—Atvykę naszlaicziai pra- . . .
me pasakyti: ‘‘Rusija.”
, v.
. • zl
ir reikalauti kad Prezidento
.
.
I laicziu atvežimo ir iszlaikymo
Giesmių
Knyga
Arba
kuriame taip pasiskirstyta pa džioie negali būti tuoj atiduoti . . .,
,
,. A . , .
Asz Antanas Judgaudis, pa- “Peace Time Universal Milita
°
d
, iszlaidoms padengti. Aukotoja
reigomis: Pirmininkas Nadas in privaezius namus. Jie turi
Turkai vis Rusijai nepasi
jieszkau savo broli Juozapa ry Training” byla butu parem Kasticzkos dabar $2.75 Rastenis; vice-pirm. Dr. M. J.
sanraszas yra siuneziamas su
duoda, vis tu Sovietu nesibijo.
būti laikomi atitinkamose vai
ta
ir
US
Kongreso
pravesta.
Judgaudi. Septyni metai adgal
sziuo praneszimu.
SAULE PUBLISHING CO.. Vinikas ir Nora Gugiene, ižd. ku globos instaigose (prieglau
Dabar Turkijos valdžia laike
—
C.
C.
M.
T.
Y.
M.
N.
Y.
gyveno Mahanoy City, Pa., ant
Kun. Jonas Balkunas; sekr. Sa dose, bendrabueziuose), kol Komitetas pranesz visas
Mahanoy City, Parinkimus ir iszrinku dvieju
Kast Railroad Uly. Turiu svar
lomėja Czeriene, daktare-pata- bus surasti tinkami privatiszki naszlaicziu reikalu žinias, kai
partijų valdžia, kuri Sovietams
bu reikalą, tegul atszausia ant Turėjo Keturis Tėvus
reja, Dr. Aldona Sziupaite; pa namai, kuriuose naszlaicziaiį tik ju bus turima. Komitetas
baisiai nepatinka. Rusijos pro
adreso, arba jei kas apie ji žino
IETUVIU
tarėja iiaszlaicziu globos reika gales būti insunyti (adopted) j isz
paganda dabar visokiais bu
i szirdies dėkoja visiems Lie
— Klebonas tūlos parapi
meldžiu praneszti, už ka busiu
luose P. Jurgeliute-Beveridge; ar tik glo'bon paimti (foster tuviu naszlaicziu geradariams,
dais szmeižia Turkus ir ju val
NASZLAICZIU
jos iszejas pasivaikszeziot,
dėkingas. Adresas:
Į iždo globėjai Antanas Žilins- home).
džia ir visaip intarineja, bet
visiems aukojusiems, atski
sutiko 10 metu vaikuti, kuris
A. Juga,
GERADARIAMS
'
kas,
Ona
Valaitiene
ir
S.
Subakol kas Turkai nepaiso ir savo
užklausė:
4—Atvykusios trys naszlai- riems asmenims ir draugijoms.
470 E. 8-th St.,
tiene;
reikalu
vedėjas
Juozas
daro ir gana. Turkijos valdžia
— O isz kur tu Jonuk ei
tes yra laikinai priglaustos pas Savo nuoszirdžia padėka reiszSouth Boston, Mass.
B.
Lauczka.
NEW YORK. — BALF Val
ne tik tai ka nepataikauja Ru
Vargdieniu Seseles, (Putnam, dainas, Komitetas siunezia di
ni?
dybai
praneszus.
spaudai
apie
sijai, bet nieko bendro neturi'
Szis komitetas ateityje ga- Conn.) Daromos pastangos, deli praszyma visiems (asme
Jonukas — Nesziau pietus
galimumą
atgabenti
Amerikon
su Sovietais. Rusijai labai rupi L. TRASKAUSKAS
les būti praplėstas. Jis yra su- kad nuo rudens jos galėtu lan nims, szeimynoms, draugijoms,
tėvams.
keliasdeszimt lietuviu naszlai darytas laikino pobūdžio paczia inlysti, bet, Komunistai
Klebonas — Tėvams?! Tai
kyti mokykla. Pirmoje eileje klubams), maldaudamas para
cziu isz Europos, atskiri as- grindų. Sziuo metu Komitetas
LIETUVISZKAS
Turkijoje turi
skliepuose
kiek tu turi tėvu?
rūpinamasi, kad jos galėtu pa mos sziame dideliame darbe.
GRAB ORIUS
mens ir organizacijos parode
u prane8zti sckanczias a. tekti in Lietuviszka instaiga.
slapstytis, nes ju visi neapkenJonukas — Keturis.
Visas aukas naszlaicziam,
gyviausio susidomėjimo. Visa nias:
.
Laidoja Kunus Numirėliu.
czia.
(
Klebonas — Keturis! Net
siuneziamas czekiais ar paszto
eile
szeimynu
pareiszke
nuoPasamdo
Automobilius
Del
5
—
Insunytimo
arba'
pasaviKitame Europos kraszte Ru
keturis?
szirdaus noro insunyti naszlai 1—Lietuviu Naszlaicziu Fon- nimo sanlygos nėra lengvos. perlaidomis, pažymėkite Lith
Laidotuvių,
Kriksztiniu,
sija irgi nori inlysti, ne tiek del
Jonukas — Taip. Pirmuti
czius. Atskiri asmens ir draugi- tl° Komitetas, būdamas tiesio- Czia reikes griežtai laikytis es uanian Orphans, Fund ir
Vestuvių Ir Kitokiams
politikos, kiek del biznio. Rusi
ni danguje, antra tave, trejos pradėjo siunsti aukas nasz- 8^lcjG BALF žinioje, Lietuviu ti neziu instatymu. Todėl patar siunskite adresu: United Lith
Reikalams
::
jai labai reikalinga daug daig
czia krikszto, o ketvirta ma
_. Naszlaicziu
\ „ ...ipagalbos srityje tina szeįmynoms, norinezioms uanian Relief Fund of America
laicziu keliones ir apgyvendiiu kuriuos Szvedai daro ir ga 520 WEST CENTRE STREET
no.
bendradarbiaus su “United adoptuoti (insunyti) vaiku- 19 West 44th St., New York 18,
■
nimo
iszlaidoms
padengti.
Telefonas
Nr.
78
mina. Tai dabar Rusija reika
N. Y.
MAHANOY CITY, PENNA.
Kadangi naszlaicziu atgabe- States Committee for the Care czius, pirmoje ^11
eileje
kreiptis
in
lauja kad Szvedai visus tuos
SKAITYKIT
nimo ir apgy vendinimo darbas of European Children” ir kata-Į savo apylinkėjes veikianezias
— Lietuviu Naszlaicziu Fondo
daigius parduotu Rusijai, bet
'
greit
sutiko
invairiu
sunkumu,
liku
ir
protestonu
paszelpos
orvaiku
globos
instei'gas
ir
suži=“SAULE”=
Komitetas
tuo pat kurtu Rusija ręikalau- HrĮsįe S. S. Bonus Sziadien!

Kas Girdėt

pamokslėlis

„$i.qo Vertes Knygų Už 50c-

’‘SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Garbes Ženklai Vyrui Ir Žmonai

Namelis Ant Volgos

1

neiszveže ji žandarai per dūm
trauki. Paskui ji nurimo ir už
eidavo pas Vladimir taip sau,
kartais atsineszdavo su savim
s urvini ir tuomet užsisėdėdavo
ilgai. Ji priprato prie kaimo
gyvenimo ir kaip tik sužinojo,!
'kad Vladimir draugauja su jos
broliu, liovėsi jo 'bijojusi ir bu
vo su juo ir gera pažinstamaJ
Jie daug kalbėjo apie broli.
Vladimir daug nereikejo, sukti'
galvos, kad kalbeli su ja apie'
ta dalyka. Mergaitei jis galėjo
"pasakoti apie brolio gyvenimą,1
kuris abiems buvo bendras ir
kuri jis gerai žinojo: apie jo
pažiūras, persitikrinimus ir
veikimą, prie motinos apie
daug ka reikėjo nutylėti,
kui nejucziomis szneka apie
paezia mergaite.
— Mes labai draugavome su
Jonu ir stebiuos, kaip jis man
apie tamsta niekuomet nekal-

duoti visus turtus vargsząm tai maža ir to ir ne tame dalykaip Kristus pasakė? Paklausė kas.
mergaite be pasitycziojimos.
— Kame-gi? Paklausė Kate,
— Gali ir iszdalinti, jei yra , insmeigusi nustebusias akis in
noras! Tas ne taip sunku. Tik-1 jaunikaiti.

— Nesižegnik isz ankszto
. i
panele, pagalvojo jaunikaitis
— Kam tamista plauki in sau.
szali? Paklausė jaunikaitis, pa Jis tiesa sake: jam reikia pa-,
matęs, kad ji pasuko valti ir silsėti tik kelias miliutas ir jis
pasileido pavandeniu.
vėl atsigaus. Jis jau visai pasil-'
— Asz tamsta vežu pas sa sėjo ir pas ji atsirado keldinto-,
ve.
jaus instinktai.
Jaunikaitis netikėjo ausi — Szitai mes ir namie!
mis.
Mergaite pradėjo sukti valti
— Ka? Kam? Ar žinai ka in desziniaja puse.
tamsta darai? Juk tamstai UŽ Ant augszto kranto, tarp me
tai gresia.
džiu matėsi baltas namelis gon
Gal pirmas sykis visoje Amerikos historijoje kad Karo
— Žinau. Na tai kas?
tu stogu, koki esti pas nelabai
Sztabas suteiktu atsižymejimo ir garbes laipsnius ant vyro
Mergaite nuleido akis, tar turtingus dvarininkus. Deszi- ir jo žmonos tuo paežiu sykiu.
turn kažin-'ko susigėdusi; ps neje puse stovėjo sparnas, kai
Leitenantas Generolas Harold L. George inteikia pasiApie Bingliamtona ana diena,
akis žibėjo. Krutinę tankiau al rioje daržines, o toliau didelis
tarnavimo ir Lakūno garbes ženklelius Pulkininkui Robert
Apėmė svaigulis bobele viena,
savo, skruostai iszpalengvo pa vaisinis sodas.
M. Love ir jo žmonai, Nancy Harkness Love. Juodu abudu
Per nakti ant žemes varavo,
raudo; toje valandoje ji buvo Priplaukė prie kranto. Vla garbingai atsižymėjo per kara. Pulkininkas Love tarnavo
Bet nieko neiszgavo.
neapsakomai graži.
dimir isztrauke valti ant smė prie lakunu kurie veže kariszkus eroplanus skersai marias,
— Ka jis galėjo kalbėti apie
Oi butu gavus kad butu
— Tamsta esi musiszke! lio, ir jie siauru takeliu nuėjo
jo žmona Nancy sutvėrė moterų batalijonus dirbti prie ero- mane, pasako mergaite neati
palaukus,
Pasznafoždomis isztare jauni in kamibari.
planu ir kaip jos vyras vežti skersai marias.
traukdama akiu nuo siuvinio.
But ne szventuju
kaitis.
Jaunikaitis žiurėjo in ja il
Jis žinojo, kad isz manes nie
neprisiszaukus.
— Ne, atsake mergaite, pa- gai ir rimtai.
už gera pasielgimą ir mokslą. ”i Visiems buvo praneszta links- kas neiszeis.
Ant ogiliuko
o gulėdama
sznalbždbmis isztare jaunikai Prieszkambaryje juos sutiko — Prozoroviutei! Taip, ji j ma naujiena, kad jaunas ponai- — Tai yra, jis taip mane,
iszsipagiriojo,
senute, kuri nustebusiai pa Prozorovinte! Suszuko Vladi- tis, kuri visi jau laike pražuvu- pataisė Vladimir. Asz esu per
tis.
In kur kitur nuvežliojo.
— Ne, atsake mergaite, pa žiurėjo in jaunikaiti.
mir. Ir Joną primine. Taip, siu, laimingai gyvena Lenin- sitikrinęs, kad gimines visai
*
*
*
sižiūrėjusi in jaunikaiti teisin — Aukle, ar jau mama atsi taip. Dalbar suprantu, kodėl jos grade ir szi jo draugas prava- nemoka branginti vienas kito.
Beveik kožnam mieste
gomis akimis. Ar-gi ir be to ne kėlė? Paklausė mergaite.
veidas man pasirodė toks pa žinodamas tycziomis užsuko Kate nusiszypsojo.
žmonių tokiu yra,
galima? Asz ta darau del Jonu — Kaip-gi atsikėlė, Kava žinstamas. Ne, bet negali būti! pas juos in dvara, kad pranesz- — Tamsta manai? Paklausė
mergaite, žiūrėdama in ji mei K a su savo dukroms pasigiria,
ko. Ka gali žinoti, gal ir jam geria. Tamstos laukia.
Rodos ir ji eina.
ti apie tai.
Juk ir sztorninkas gire
kuomet nors priseis būti-tokia — Gerai. Asz tuojau. Tu nu Jis iszgirdo greitus žings Prozoroviene pati intikejo liomis akimis. Asz manau, kad
tavora savo,
me padėjime kaip ir tamstai, vesk Vladimira Petravicziu in nius. Mergaite atidarė duris.
tai versijai: Vladimir buk tik Jonutis labai gerai mane žino.
rasi ir jam už mane Dievas ka fligeli. Ir asz greitai pas ji nu — Mama meldžia tamsta todėl ir atsirado ju name. Duk- Asz beveik ant jo ranku iszau- Parduoda, jai tik kostumeriu
eisiu.
gavo.
pasius.
ateiti. Eikime. Asz su ja pakai-1 te neužlaike suokalbi, viską isz- gau. Mirus tėvui, asz visai ma
Plainfielde yra ir tokios
pasakojo motinai, bet dabar tas ža pasilikau. Ka Jonutis apie
— Gera prasta mergaite, pa Vladimir nuėjo paskui se bejau.
motinėlės,
galvojo sau jaunikaitis. Jam nute; ji kasžinka murinėjo po Jaunikaitis parode jai kny- viskas savaimi pražuvo. Ar-gi mane, mane, tas teisybe.
galimas daigtas, kad Jono — Jei tamsta taip manai ir Ka iszaugsztina savo dukreles,
buvo labai malonu atsiduoti in panose. Peržengusi fligelio an
Tai negražu,
jos globa, jis nekovojo su sa slenksti, senute liovėsi mirme- — Ji tamstos? Tamsta esi draugas ir toks mandagus jau kalbi, vadinas, tamsta pati sa
Iszrodo suvis prieszinku.
ti.
Frozorovinte? Tamsta turi bro nikaitis staigai butu szokes isz ves nepažinsti. Pagalvok pati:
vim.
Goriau kad dukrele
traukinio, bėgės nuo policistu, ka tamsta padarei man, sveti
— Palauk juk tamsta gyve — Tamsta, meldžiamasis, su li Joną?
name sėdi,
tartum žmogžudys? Duktė tur mam, nepažinstamam žmogui.
ni viena. Ar tamsta žinai koki reikalais, ar esi Katrinos Va — Taip, o ka?
pavoju darai savo sziemynai siljevuos pažinstamas? Pa — Juk mes su juo esame būt pasijuokė isz jos senos, o Czia apie tamsta skursta ir Tegul 'friuseši, to nesigėdi,
klausė senute, norėdama užves draugai!
rasi svetys pasijuokė isz Kates, kenezia liaudis, tamsta ja pa- Darbszios merginos niekas
slėpdama mane?
žinsti, ir asz esu persitikrinęs,
j
nepeike,
szi eme ir intikejo.
Mergaite ant valandėlės su ti kalba.
Kate tik rankas iszskeste.
kad tamsta ja myli ir nori jai
— Pažinstamas, trumpai at
Nes kožnam vyrui geros
simaustė.
— Kaip? Jonutis! Kur jis, Vladimir Prozorovienei pa
pagelbeti.
gaspadineles reike.
— Niekis, asz viską prisi sake Vladimir ir nusisuko in kas su juo? Ar gyvas? Sveikas? sidaro brangus svetys, kuri ji
*
*
*
ima ant saves. Namiszkiai nie kita puse, kad atsikratyti nuo Jau visi metai, kaip nuo jo mes nežinojo kaip pasodinti, kaip — Taip, asz tankiai einu in
In Mariona nukeliavau,
ko neturi žinoti. Kaip tamsta tolimesniųjų klausymu.
neturime jokios žinios. Tai ap vaiszinti. Po pusrycziu jis emc kaima ir myliu ezionyksezia
Senute
žemai
nusilenkė
ir
Apie kėlės pasileideles
vadinti ?
sidžiaugs mama! Ir kaip asz, kalbėti, kad jam reikia iszva- liaudi, tas tiesa. Tamsta nema
iszejo,
atsargiai
uždare
duris.
dažinojau,
Jaunikaitis atsake ne tuojau.
kvaila, ankseziau nedasiprote- žiuoti ir paklausė, kur galima nyk, kad meis su mama tiktai
Kurios liežuvius savo
— Kam tamstai reikalingas Vladimir apsižiurinejo trio- jau paklausti! Kaip jis gyvena, gauti arklius. Prozoroviene ne apie save rūpinamės. Kiek iszgalime,
padedame
liaudei,
pri

ba.
Fligelyje
tebuvo
tiktai
du
davė
ir
kalbėti.
nesuvaldo,
mano vardas. Tamstos kalte
sakyk ?
dūrė
mergaite
nuleidusi
akis.
kambariai.
Pirmajame
stovėjo
Prick tam pasileideles,
bus didesne deszimti kartu, jei
— Asz jau tris menesiai esu — Tamsta, sveikas, nori
praustuve, kelios medines, na isz Leningrado. Iszvažiuojant mus tik paniekinti! Nieko — Ak, meldžiamoji, nekal
Tosios neiszmaneles,
tamista žinosi, kas asz esu.
— Atsipraszau, tamsta ma mu darbo kreses ir kokliu kros asz su juo maeziaus. Jis buvo mums nepapasakojas ir jau bėk man apie labdarybe! Ar-gi Kita syk apie jais pasakysiu,
rengiesi iszvažiuoti. Pagyvenk. tai pagelba? Tai trupiniai nuo Ju visa gyvenimą apraszysu.
res nesupratai. Asz žinau nuo nis. Užpakaliname matėsi dide sąveikas ir gyvas.
Isz ten in Rockforda
Jonuczio, 'kad jus šlepete savo le kuszete, pastatyta vietoje lo — Kodėl jis neparasze? Ste Gal vėl negreitai susilauksimo soeziu stalo!
toki
sveti?
— Kas-gi reikia daryti? Ati- Ir ten panaszes paukszteles
vardus. Pasakyk tamsta, kaip vos ir mažas ąžuolinis stalelis. bėjosi Kate.
— Vladimir Petroviez, tams
asz turiu pavadinti tamsta sa- Ant sienos karojo paveikslos
—
Jam
tas
seniai
neparan

tai tikrai nėra reikalo skubėti,
viszkiams. Juk be* vardo tams- ir kertele nedidele perskyra su
ku,
atsake
nenoromis
Vladimir.
Vaikai Protestuoja
knygomis.
įimtai pridūrė Kate.
ta negali būti!
— Na, eikime pas mama To pasakymo buvo gana, jis
Ji linksmai vaikiszkai nusi Mergaite ilgai nesirodė. Pa
greieziau!
tuojau sutiko. Kodėl isztikro
sikalbėjimas su motina matyti
juokė.
Ji greitai atidaro duris ir be nepasilikti kelioms dienoms su'
— Na, gerai. Vadink mane užsitraukė. Vladimir apsivalo
iii
veik tekina nubėgo in kambarį ta mergaite ir nepabandyti jaVolgin, tai bus musu sutikimo kiek galėjo, iszmazgojo galva
I Vladimir vos tik galėjo suskub patraukti in savo eiles. Taip jis(
atmintis. Vardas mano Vlad- szaltu vandeniu. Žaizda buvo
ti paskui ja.
pats norėjo iszaiszkinti savo
mir, tėvas Piotr. Szie vardai jau užsitraukusi ir kraujas neIV.
užsibuvima.
betekejo. Mergaite vis neejo.
tikri, pridūrė jis rimtai.
kambaryje Jis apsigyveno fligelyje ir į
— Vadinas, Vladimir Petro- Jaunikaitis priėjo pricetaže- Valgomajame
viez V o 1 g i n? Atsiminsiu. res. Isztrauke pirmąją pakilu-1 Vladimir pamate motina, peu- pirmąsias tris dienas buvo la-j
Tamsta Imsi mano pažinstamas!i vusia knyga ir atvožė ja. Buvo. kiasdeszimts metu moteriszke, bai laimingas. Valgant Vladi-1
isz S. Asz tamsta sutikau misz- apysaka vaikams. Jis atskleidė, labai panaszia in dukteri, tik- mir kalbėdavo su motina apie
pirmind'amas
visas
kc ir užprasziau pas save in pirmąją lapa, norėjo pažiūrėti tai papurtusiu ir stora. Ji isz- sunu,
sveczius. Ar gerai taip? Ne, pa knygos antrasza ir pamate dai rode laibai sujudinta ir sveti su smulkmenas isz Leningrado
sitaisė mergaite, kaszin ka at liai paraškytus žodžius: “Mer tiko szaltai, atidingai pažiurė gyvenimo. Paskui jis eidavo
siminusi. Ne miszke, bet Ermo- gaitei Katrinai Prozoroviutei jo in ji. Vladimirui nemalonu pas save ir skaitydavo kas tik
pasidarė, ir jis nusprendė kad pakliūdavo in rankas, o dau
lovkoje, tame sodžiuje, kuris
name neužsi'bus ne vienos giausiai klausydavo ar nepasi
anoje pusėje. Taip geriau. Rei
PUIKI ISTORIJA tame
Susiedijos vaikai sudarė savo paroda parodyti savo pavalandos ilgiau.
girs ant takelio pažinstami
kia pedsakius suklaidinti.
— Mama! Suszuko Kate, ne■ lengvus žingsniai. Kate pirmą siprieszinima ir nepasitenkinimą vienam susiedui kuris
Ji vėl prasijuokė.
leidusi jai isztarti ir žodžio,
ją diena labai nerimavo del jo. tiems vaikams nesugražino j u beis-bole kuri netyczia nu
— Tamsta esi visai suokal
krito in jo darža. Tas Susiedas sako kad jis tiems vaikams
— Vladimir Petrovicz musuL Jis kelis kartus užbėgo pas ji
bininke, nusiszypsojo jauni
nesugražins ta j u beis-bole už tai kad jie nulaužė jo darže
Jonuczio draugas! Jis mums> ant valandėlės, ir norėdama
kaitis.
Į apie ji žinias atnesze.
' persitikrinti, ar jis sveikas, ar
viena gele su ta savo bole. Du policij antai tuoj aus buvo
Ji pasidarė rimta.
paskirti prižiūrėti kad ežia nebutu jokiu susikirtimu ir kad
Prozoroviene vienok pasida
— Ne, ir niekuomet nebu
viskas butu tvarkingai vedama. Tokie vaikai pasimokino
rė kita. Ji linksmai isztiese svesiu! Atsake mergaite ir pradėjo
isz savo vyresniųjų apie protestus ir straikas ir dabar jau
cziui ranka, pasodino prie sa “Talmudo Paslaptys”
irties.
savotiszkai parodo savo nepasitenkinimą.
ves ir apibėrė klausymais, ant
Gal tas Susiedas ir per asztriai pasielgė pasilaikydamas
TIKTAI
50c kuriu jis negalėjo suskubti at Apie Žydu Tikybos Prisaky
Neužmirszkite Guodotini Skai
ta j u beis-bole, bet ir tiems vaikams ne tiek ta protesto pa
sakyti. Pasz'auke aukle, kuri mus. Labai užimanti Apysaka.
tytojai, ctsilygint su prenumer&ta ui
roda reikalinga kaip gera beržine. Jeigu jau pienburniai
iaikraszti “Saule” kurie apie tai už- SAULE PUBLISHING CO
::
Tiktai 150
::
is.znesziojo Kate ir Joną, sumirszo ir prasze idant nesulaikyti
ims savo ožius varinėti, tai kas bus kai jie užaugs?
szauke visus taniaujanezius.' Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
MAHANOY CITY, PA.
(Tasa)

Kr

Kapitonas
Velnias

|aikraazęsiQ.

PASKUBINKITE J J J

Vladimir pažiurėjo in merI gaite ir jo pilkos akis užsidegė,
i
— Reikia iszsižadeti saves,
pasakė tvirtai Vladimir. Diena
ir nakti mintis turi būti at' kreiptis in nuskriaustuosius.
Gyvastį už juos atiduoti. Tas ir
bus meile, tas bus pagelba!

Jis kalbėjo apie liaudi, apie
jos vargus ir kanezias, apie jos
teises ir ateiti. Kalbėjo jis ge
rai, užsidegęs. Jis mokėjo užinteresuoti. Jauna mergaite nie; kuomet tokiu kalbu negirdejo.
Brolis ir iszreikszdavo tokias
I mintis, bet pas ji iszeidavo sau
sai, ir pamokslas; gal todėl,
kad mergaite laike ji už moky
toja. Szis, iszkrites isz dangaus
nežinomasis atidarė jai duris
ir kaszin koki nauja, stebuklin
ga pasauli. Jo kalba nedave jai
ramumo, bet ir užganedinimo
nedave: kalbėjo kasžin kas bu
vo nepilnas, nepasakytas lyg
galo; ji stengėsi pergalėti savo
neramumą, bet negalėjo. Dar
bas iszkrito jai isz ranku. Vei
das paraudo. Užtraukus kvapa,
ji klausė.

— Kas neatiduotu gyvybes,
kad tik visi 'žmones butu lai
mingi! Pasakė Kate susimascziusi, kuomet Vladimir nutilo.
— Ka-gi, kelias aiszkus.
Mes nepamatysime rojų, bet
mes einame in ji. Atsisveikink
su namais ir szeimyiia ir eik
pas mus, eik prie broliu.
—TOLIAUS BUS—

užtikau,
Kurios partes nuolatos
daro,
Ir funu daug pridaro.
Nesenei suprasze kelis
kitu tautu vyrukus,
OJgi rūteles szposu buvo,
Kad net keli dėdės
pribuvo.
Mat tie vyrukai pradėjo klykt,
Mergelėms drobužes
pleszyt,
Palicijautai visus iszvaikino,
Ir klykenczias mergeles
apmalszino.
Jau tik proto neturite,
Jeigu su tokiais pristojote,
Juk jusu mieste yra lietu viszku
vaikinu,
Kurie nesivalkioje po
užkaboriu,
Todėl, geriau apsimalszyt,
Funu kitiems nedarys,
Gera vyreli gausite,
Ir isz to tikrai
džiaugsitės.

*
Rochesleri
Ana diena buvau,
Ten keletą bobeles
visai proto neteko,
Moteriukes, per daug
negerkite,
Manote kad drūtumo
gausite,
Ir sveikesnes busite.
Viena tokia Rochester!je
pažinau,
Jog daug guzutes per
diena iszgeria,
Ir da alaus szaukia.
Už tai vaikai josios
vos vežioja,
Priesz blaiviu moterių
vaikus neatstoja,
Ir tokie vaikai buna
girtuokliai.

Skaitykite “Saule”

• ’SAULE**

mel, Pa., in vieta Kun. Pran. J J
Skrodenis. Kunigas Stanislo
vas T. Laurinaitis isz York, Pa.
in Szvento Kryžiaus parapija.
— Valkacijos vaikams bai
Mount Carmel, Pa.
gėsi.
— Ant apsivedimo laisnus
iszeme: Stanislovas Szirvins- Duryea, Pa. — William F.
kas ir Eleanor Robinsoniute isz Moran, 55 metu amžiaus, prezi
dentas Exeter U. M. W. of A.
miesto.
— Subatoj pripuola Szven Unijos lolkalo, nupuolė trepais
kada atsikėlė isz ryto ir mirė
to Reimondo.
— Rugpiuezio menesis jau nuo žaiduliu.
baigėsi, Nedelioj jau pirma die
na Ru'gsejo.
i
' — Isz priežasties brange
nybes ir Barberiai pakele savo
prekes, kainos pradedant nuo
Rugpiuezio (Aug.) 28 d.
NEW YORK, (LAIC) —
— Panedelyje “Darbinin Norėdami patenkinti gausiai
ku Diena—Labor Day,” visur in Lietuva privežtus Rusus,
szveneziama.
Komunistu partija ir komisaru
— Ana diena Antanas Jud- taryba leidžia Vilniuje Rusiszgaudis isz South Boston, Mass., > ka dienraszti “Sovietiškąją
lankėsi pas patinstamus, taipgi Litva.“ To dienraszczio atsa
atlankė ir “Saules“ redakcija. komuoju redaktoriumi pasiraAcziu už atsilarikyma.
szo A. I. Anuszkin. Redakcija
—■ Kita sainvaite: Nedelioj ir administracija insikurusios
pripuola 12-ta Nedelia po Sek- Gedimino gatvėje Nr. 7 3 Vil
minu ir Szvento Egidijo, taip niuje. Redakcijos sztaba suda
gi ta diena pripuola pirma die ro: vyr. redaktorius, jo pava
na Rugsėjo—September.
duotojas, redakcijos sekreto
■—• Rugsėjo (Sept.) mene rius ir skyriai: propogandos,
sis paszvenstas Marijos, Kan partinis, tarptautinis, informakiniu Karalienes; Panedelyje1 ciju, Sovietu statybos, žemes
Szv. Stepono, taipgi ta diena ūkio, kultūros ir gyvenimo, ko
yra “Darbininku Diena — La respondentu ir laiszku. Laikbor Day”; Ketverge Szv. Lau■ rasztis turi nuosavia spausturyno Justinijono; Petnyczioj1 ve. Panasziai kitiems Sovietu
Szv. Akvilino; Subatoj Szv. laikraszcziams ir szis dienraszReginos.
tis, daugiausiai, užpildomas
I
’ —• Parapines mokyklos pra Stalino, Molotovo ir kitu So
sidės Utarninke, Rugsejo-Sept. vietu didiku kalbomis, ar ofi
3-czia diena. Publikines mo cialiais praneszimais. Kartais
kyklos prasidės Seredoj, Rug pasitaiko raudonarmiecziu pasėjo 4-ta diena.
raszytu—eileraszcziu (pavyz
— Visos kasyklos nedirbs džiui Nr. 34-me indeta Majoro
Panedelyje per “Darbininku Abramenko Rusiszkos eiles
apie “Rodina” Tėvynė). Isz
Diena-Labor Day.”
—< Sekantieji kasyklos mo dedama fotografijų, matyti,
kes savo darbininkams: Aug. kad in Lietuva atvaryta nema
29 d., Locust Coal Co., Conti žai jaunu Rusu. Pav. Auksznental Coal Co., Park Place; cziau minėtame numeryje yra
primrose Stripinsai; William indeti “Elektrite“ dirbaneziu
Penn. Aug. 30, Packer No. 5; atvaizdai: Katoraiczik, Smir
Midvalley; Germantown; Kli nov, Tkaczenko.
mas Coal Co. Aug. 31, Gilber
ton Coal Co., Morea Coal Co.,
New Boston; Hammond Coal
Co., ir Kohinoor Coal Co.
— Valdžia pranesza kad
Cukraus Ženklelis Nr. 49 geras
ant penkių svaru cukraus ir
bus geras lyg Rugsėjo (Sept.)
30-ta diena. Cukraus ženklelis
Nr. 51 bus geras nuo Spalio
(October) lyg Gruodžio (De
cember) men.

Žinios Vietines

RUSU DIENRASZTIS
LIETUVOJE

MAHANOY CITY, PA.

Isz Pinigu Loszimas

^Sį*į’

[DARBININKU
‘ROJUS’ LIETUVOJE

Vienas milijonierius susigalvojo parūpinti visiems bagoCziams ir durniams proga sa
vo pinigus lengvai ir gražiai prakiszti. Tony Cornio, kuris visokius biznius vede, ir kuris
per “Prohibicijos“ laikus parūpino geros degtines visiems kurie turėjo gana pinigu jam
užmokėti, dabar nusipirko dideli ir puosznu laiva, ant kurio inrenge visokius ratus, rate
lius ir maszinas loszti isz pinigu. Ant szito laivo darbo žmogelis gali su milijonieriais isz
pinigu loszti, tol kol jis ir marszkinius ir kelnes paliks.

Kad iszsisukus isz visu C al if orai jos valdžios instatymus priesz loszima isz pinigu, To
ny Cornero ta savo laiva atstume apie szeszias mylias nuo kranto ir ten savo to laivo inka
rą iszmete. O visus savo kostiumerius kurie turėjo daugiau negu jie žinojo ka sujaisdaryti
jis in ta savo laiva mažomis czaikelemis atveždavo ir parveždavo. Szitaip valdžia nieko
negalėjo sakyti, nes laivas buvo už valdžios ir valstijos rūbe žiu.

Girardville, Pa. — Jonas Kugrys i,sz Newark, N. J., ana die
na lankėsi pas savo sesute pone
M. Žugždiene, nuo 132 A. ulyczios.
— Stanislovas Stanulis, tu
rėjo operacija Ashland ligon
bute.
I
Shamokin, Pa. —. Klebonas
Kunigas S. A. Dobinis, kuris
ilgus metus darbavuosi Shamo
kin, Szvento Kryžiaus Parapi
joje buvo paskirtas in Szvento
Kryžiaus Parapija Mount Car-

NEW YORK. (LAIC) —
Lietuvos Žemes Ūkio darbuo
toju profsąjungos komiteto
pirmininko pavaduotojas N.
Titov (ir vėl Rusai) savo atsiszaukime,
iszspausdintame
Vilniaus Komunistu laikrasztyje “Tiesa“ Nr. 42, pažymi,
kad Lentvario (Traku apskr.)
maszinu ir traktorių stoties
darbininkams ir traktoristams
sziu metu Vasario menesio pa
baigoje da nebuvo iszmoketas
pereitu metu Vasaros uždarbis.
Tai tau ir Sovietine tvarka.

VETERANAMS
PAGELBA

Maldų Vainikėlis
::

Knygele

::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Puslapiu; Juodi Apdarai; V
Aiszkus drukas; smagi M
Rodykle:

ji
Bažnytinis metu padalinimas.
Pasilikai.
iŠ
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
*
Psalme 45.
*
Giesme Szventas Dieve. ;
,,>
Miszparu Maldos.
\
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima. I
Malda po Iszpažinties.
’
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuk*.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar
be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
j
Malda prie Szv. Sakramento po I
Komunijos.
į
Garbinimas Szv. SakramentoMalda Szv. Tamosziaua.
Malda prie Vieszpatiea Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziauaio*.
Malda Szv. Bernardo prie Ssr.
Panos Marijos.
■
Ranžanczius prie Szv. Marijos
kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos. :
Litanija prie Szv. Antano isz
Padvos.
i
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
*' 7®-'
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.
;fe!

Klausimas — Naszle karei
vio, žuvusio karo fronte klau
sia ar jai priklauso pirmenybes
punktu Civil Service kvotime
del federalio darbo?
Atsakymas — Taip. Visos
naszles veteranu, nepaisant ar
Paveiksle matome kelias maszinas kur laimes ir giliuko jieszkotojai meta savo penk veterano mirtis invyko kovoje,
tukus, deszimtukus, kvoterius ir pusdolerius ir laukia iszgrajyti visas saujas sidabriniu. gauna 10 punktu. Žmonos in
validu veteranu irgi gauna deVienas kitas kiek ir laimėj a bet tukstaneziai kisza savo sidabrinius in tas maszinas kaip
szimt punktu jeigu ju vyrai ne
in kiaura maisza.
Saule Publishing Co.,
gali but tinkamas del tarnybo
MAHANOY CITY, PA.
“Žygiuosime isz Italu že je ingytu sužeidimu.
Kl. — Dirbantis veteranas,
mes per Britu salas ryt neži
nomu keliu in Lenkija. Sura kuris gauna paskyrima pagal
sime Lenkija, už kuria karia GI Bill nori lankyti ■ vakarine
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Viskas ėjo kaip ant sviesto. Maži laiveliai atveždavo bagoezius su pilnais bumaszku kiszeniais, ir parveždavo plikus ir apluptus. (Bet neilgam. Nors valstijos valdžia negalėjo to
laivo sueziupti ar sustabdyti ta isz pinigu loszima, bet valdžia suėmė visus tuos laivelius
kurie veže tuos gemblerius in ta didiji laiva. Dabar eina tardymai ir skundai in teismą, o
didis ir puosznus laivas, tenai už szesziu myliu nuo uosto tupi ir laukia daugiau piniguocziu.

SKAITYKIT
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JEREMIEJEV;
TVARKO KAUNO
PRAMONININKUS

Medeles Ir Piktžolias Naikina

Shenandoah, Pa. — Ponstva
Adol. Subabziai nuo 406Va W.
Centre uly., ana diena apvaiksztinejo savo 25 metu vedusi diena.
— Jonas Gatavetskas, isz
miesto, turėjo operacija ir ran
dasi vietinoje ligonbute taipgi
Mare Aloniene isz Gil'bertono
ir Elizbieta Grigiene turėjo
operacijas.
— Juozas Beoris, nuo W.
Centre uly., likos sužeistas in
kaire koja Hammond Coal Co.
kasyklose.
j
I

ir juos užjaueziam. Vienok
jausmu, ypacz jei jie vienpusiszki, nepakanka sutvarky
ti dvieju tautu santykiams.
O jei Lenkai manytu, kad tu
santykiu pagrindiniai tvar
kyti nereikia, kad akyvumu
bendrumas tėra laikinas ir
teturi veikti tol, kai yra ben
dras pavojus, tai tokiu atve
ju Lenku kariuomenes insakymai turėtu būti redaguo
jami kitaip.
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