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Mirties

LONDON. ANGLIJA. —
------WASHINGTON, D. C. —
Persekiojimas
NEW YORK. — Ims du ar Mes jau kelios sanvaites kai ra- Anglijoje redakcijos ir spausYugoslavijoje
tris metus pakol galėsime vėl szome ir vis iki sziol raminome tuves dabar turi tiek darbo kad^
pirktis geru ir skaniu vynu isz savo skaitytojus kad visiems( neapsidirbs per penkis metus.
ZAGREB, YUGOSLAVIJA.
Vokietijos. Nors dabar Vokie bus daug daugiau mėsos neuž- O tos bėdos negana, visi darbi— Kai tik Komunistas Tito pa
čiai daro ir gamina milijonus ilgo, nes, mes aiszkinome, rin- ninkai per savo unijas uždrauugoslavijoje,
kilo in valdžia
gareziu vyho, bet jiems pri kimai artinasi; o politikieriai de redaktoriams ir redakcijis tuoj aus pradej 6 visus Kata
trūksta bonku ir buteliukiu ir gerai žino kad alkanas žmogus joms dirbti daugiau kaip ketulikus persekioti ir kunigus inuž tai negali mums pristatyti. yra prastas ir piktas pilietis? rios deszimtys valandų in santarineti, in kalėjimą dėti ir žu
Karo Sztabas perka puse viso Už tai mes, kaip ir visi kiti vaite. Jeigu redakcija nori kad
dyti.
to vyno, o kitas bus paežiu Vo laikraszcziai, sakeme kad poli-' darbininkas daugiau dirbtu,
visiems tai darbininkas turi gauti dvi- Ana sanvaite buvo suimtas
kiecziu suvartotas, pakol jie tikieriai parūpins
ir suaresztuotas Vyskupas Ste
gaus gana bonku. Daug gero ir mums gana mėsos nors priesz gubai mokėti.
spaustu- pinac. Jis yra kaltinamas už
labai seno vyno czia randasi rinkimus, kad mus nuraminti! Iki dabar Anglijos spaustu
ves labai gerai dirbo. Darbi prasižengimus priesz Yugoslabaczkose, bet ir tas nebus ir su mėsos gabalu papirkti.
mums prisiunstas. Tai mes czia Bet, dabar matyti, kad mes ninkai dirbo keturios deszimts vijos žmones. Jo suaresztavivis turėsime sau sznapsa isz per daug proto paskyreme i penkias valandas in sanvaite ir mas nieko nenustebino, nes vi
bulviu darytis, O Vokiecziai tiems musu politikieriams. Mo visiems gana darbo ir uždar si žinojo kad ankseziau ar vė
bio buvo. Dirbo apie 180,000 liau jis bus Komunistu suimtas
sau gera vyną nauks.
kytas žmogus nesibijo prisipa
darbininku. Bet dabar unija kaip ir. kiti kunigai.
žinti kad jis klaida padare, kad
insimaisze ir viską suardė.
NUOTAKA NUMIRĖ jis suklydo ar apsiriko, nes jis Dabar visos-redakcijos dirba' Czia jau daugiau negu ketu
ISZ PARYŽIAUS. — Atstovai ir De
tuo savo prisipažinimu parodo
ri szimtai kunigu buvo iszžu- prasižengimu priesz savo tau. PRIE ALTORIAUS kad jis sziandien jau mokytes tik joms paskirtas valandas ir dyta ir daug suaresztuota.
tieczius ir suaresztuoja. Tai vi legatai per deszimts sanvaieziu tarėsi, kal
negali savo darbo atlikti. Ne
L INWOOD, N. Y. — Dvide- nis ir kytresnis negu vakar bu vien tik žmonių praszymai del Arcivyskupas Stepinac per sai ne naujiena, nes ir pats Ar bėjosi ir nekarta susipesze Paryžiaus Kon
vo. Ne taip su musu politikie
kara---------tarnavo Vengrijos
szimts vieno meto nuotaka
jiems reikalingu darbu, bet ir pirma
x---------------riais. Jie negali suklysti, ar paezios valdžios užsakymai! armijoje kaipo oficierius pakol civyskupas Stepinac žinojo ferencijoje.
Dabar iie skubinasi visus li
lauke per visa kara kad galėtu
kad
jo
dienos
tenai
suskaitytos.
bent negali prisipažinti, kad jie
spaustuvėse turi dabar kelis Italijonai paėmė ji in nelaisve,
su savo jaunystes dienu draugu
kusius klausimus greitai užbaigti, kad ga
klaida padare.
menesius laukti. Geležinke- Jis ėjo kunigystes mokslus
apsiženyti, ir paskui beeidama
Lapkriczio„ (Nov.) menesis liarns reikalingi lapeliai paro- Gregorian Universitete, Rymolėtu szita susirinkimą užbaigti priesz pen
prie altoriaus apslobo, gavo
szirdies liga ir pasimirė bažny artinasi ir rinkiniai artinasi, ir dyti kada ir isz kur traukinys je. Jis gerai kalba Croat, Italikiolikta szio menesio, nes beveik visi jie
čioje.
visi politikieriai susirūpino eina, negali būti iszspauždinti. jonu, Vokiecziu, Francuzu ir
< Jai, ineinant in bažnyczia apie “votus” balsus. Visi norė Visokios katalagos, plakatai, Lotynu kalbemis. Jo pasiszvenatvažiuo in New Yorka miestą, ant Su
pieliava pasipynė po kojomis, tu kad dabar valdžia pasi praneszimai, pagarsinimai da timas ir darbavimasis Croativienytu Tautu Bendro Seimo, kuris prasi
jos tėvas Louis de Fabrizio, trauktu isz viso to insikiszimo bar turi laukti savo kaleinos joje taip ji paženklino kad jis
pritūpė vieliava iszlyginti ir in mėsos prekių ir kasztu su kelis menesius. Visokį žurnalai buvo Arcivyskupo Bauer pa NEW YORK, N. Y., —
dienomis po Paryžiaus
tuo sykiu jo dukrele susmuko varžymo. Bet taip nebus! Sek dabar iszeina keliais menesiais skirtas in atsakomingas vietas Nors daug visokiu svarbesniu dės asztuoniomis
ant grindų. Daktaras pribuvo retorius Anderson, ir jo bosas vėliau. Laikraszcziai neužilgo: bažnyczioje, paskui, kaitas klausimu dabar iszkilo ant ku Konferencijos užsidarymo.
nuotaka, bet jau buvo mirus. Prezidentas Trumanas galėtu turės sustoti ar keliomis dieno-! Archivyskupas pasimirė, jis jo riu Sovietai nesutinka su Amevieta užėmė.
rikiecziais, bet vienas mažas Reiszkia tik sanvaite liko vi daug laimėjo! Didžiausias lai
Graži, jauna nuotaka Angelo tuos suvaržymus paszalinti,'! mis pasiveline iszeiti.
Rose de Fabrizio, isz Lawrence, bet jiedu sako kad tai butu j Vienas Amerikietis norėjo Per szita kara Arcivyskupas klausimas czia, Amerikoje isz sus kitus klausimus iszkelti ir mėjimas buvo tas kad, “Ame
N. J., ėjo prie altoriaus iszteke- auszkus prisipažinimas kad kad jam kokiu ten tikietu re- Stepinac buvo Yugoslavijos kilo ant kurio Sovietai baisiai iszriszti, taikos sutartis isz- rika davė Rusijai suprasti, kad
ti už John Mastunanatone ku jie klaida padare, ir už tai vis- dakcija iszpauzdintu Anglijo- žmonių szvieša ir viltis. Jis vi nesutinka su Amerikos nusi skaityti ir priimti ar atmesti. ji negali mus už nosies vedžio
Italijos taikos sutarties klausi ti!”
ris neseniai pargryžo isz vais- kas liksis kaip ir dabar yra. j e. Kai jam tenai pasakė kad somis galiomis stengėsi iszgel- statymu ir priesztariauja.
ko. Jiedu jau buvo gražius Panaikinti szitus mėsos suvar- ims mažiausia trys ar keturi beti Žydus ir Serbus nuo prasi- Ana sanvaite susirinko in mas daugiausia laiko užims;
kambarėlius sau pasiruosze ir žymus per teismą užimtu kelis menesiai pakol jis gaus savo | szokeliu Ustachi partijos per- New York miestą ant seimo de paskui reikia ir Bulgarijos, PRASZO MIRTIES
dabar nuliūdęs ir smutnas jau menesius, pakol ūkininkai ir tuos tikietus, jis pasiuntė savo i sekiojimu ir nuo Komunistu legatai ir atstovai isz visu Sla- Vengrijos ir Finlandijos ir Ru
nikis sako, “kad jis viską isz- mesos kompanijos galėtu pri- ta darba atgal in Amerika ir | žandaru. Pats Komunistas Ti viszku krasztu. Amerikos val munijos taikos sutartis sudary NUREMBERG, VOK. —
parduos nes, jis jokiu budu ne parodyti kad visiems užteks ežia jam iszspauzdino ir nu to pripažino kad Arcivyskupas džia pareikalavo kad visi tie ti ir užbaigti. Szitu krasztu at Erich Raeder, kuris buvo pa
stovai dabar gali tik pusvalan
mėsos jeigu valdžia pasitrauks. siuntė skersai mares.
gales tenai gyventi. ’ ’
Stepinac daug gero visam atstovai užsiregistruotu, užsi- di kalbėti beaiszkindami ar be smerktas in kalėjimą iki gyvos
Nuotakos laidotuves buvo Ir Republikonai ir Demokra- Redakcijose randasi daugiau i krasztui padare, ir jis savo pro raszytu kas jie per do vieni
gindami savo kraszto reikalus. galvos, dabar pasiuntė teismui
tai
prisipažinsta,
kad
mėsos
ne
£
u
43
’
000
kn
F£
u
spauzdinti
toje bažnyczioje kur viskas bupaganda varydamas vis sake yra, isz kur pareina ir kuri Bet vistiek szitas darbas pri 1 praszyma kad jo pasmerkimas
klausimas
yra
didžiausias
ir
|
apie
8,800
rankraszcziu
kuvo prirengta josios szliubui.
į kad Arcivyskupas Stepinac kraszta jie atstovauja. Tai, ro
visus atstovus diena ir ’ butu permainytas. Jis nori kad
svarbiausias per ateinanezius! r^u ^S’alima dabar spauzdinti.j yra jo draugas ir pagelbinin- dos, visai mažas ir paprastas^ vers
nakU dįrbti ir susirinkimus lai. teismas ji dabar pasmerktu ant
rinkimus. Republikonai dabar darbininku unija dabar veda'■ kas.
pareikalavimas, nes taip visa-' kyti.
suszaudymo. Jis sako kad jis
RUSIJOS
visai tyli ir nieko nesako, nes derybas ir tariasi su iszduotoArcivyskupas Stepinac sau- dos daroma su kitataueziais at Per anksti pasakyti ka szita1 nenori visa savo gyvenimą pra
jais
ir
kompanijomis
ir
yra
vil
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stovais. Bet Rusijos
1IUS valdžia
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leisti kaip koks paprastas pra
ties
kad
neužilgo
visi
susitaigojo
ir
maitino
daugiau
negu!
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i
Taiko
Konferenciia
nuveikė
ir
kojas pakerta su szitu nusista
fcaisiai užpyko ir i______
nesutiko._ So-, .
x
„
sikaltėlis, ir praszo kad jam bu
Komunistu
kins ir vėl spaudos darbas eis 400 partizanu, Tr
'*“x vai4 
I ka gero mums atnesze. Bet nors
tymu
vis
subaržyti
mėsos
kasz

ISZ MOSKVOS. — Sovietai
kus, kai tie Komunistai da kal vietai pranesze musu valdžiai tiek jau dabar matyti, kad Tai tu leista mirti kariszka mirti
kaip ir ėjo po senovei.
tus.
Jdabar pavėlina studentams isz
nuose slapstiesi, bet kai tie Ko kad ji jokiu budu ant to nesu kos klausimas yra baisiai pai mi, suszaudymu.
kitu krasztu atvažiuoti ir mo Prezidentas Trumanas da
munistai pargryžo isz kalnu ir tiks. O Amerikos valdžia ra nus ir sunkus ir kad greitomis “Asz jau dabar esu septy
PATS ESI
kintis in Rusijos universitetus. bar labai norėtu rankas nusi
užėmė Zabreb miestą, jie Arci- miai bet rimtai paaiszkino kad mes nieko nepadarysime. Ame nios deszimtys metu amžiaus,
Girtas — Perpraszau, arSovietu Mokslo Ministerija ati mazgoti viską mesti in szali ir
vyskupa in kalėjimą inmete. tie kurie neužsiraszys, neužsi rika pasistojo ir Rusijai kelia ir mano sveikata ne kokia. Padarė svetimtaucziams studen leisti kompanijoms pakelti mė ar panaite nežinai, kur gy
Komunistas Tito, pats davė in- registruos, bus suaresztuoti užkirto szitoje Konferencijoje. i merkimas iki gyvos galvos in
tams savo universitetu duris ir sos kasztus ir visoms buczer- vena Jurgis Musztukas?
sakyma kad Arcivyskupas bu kaipo ateiviai kurie neteisėtai Bet visa tai buvo padaryta tik kalėjimą mano likusius gyveni
Panaite
—
Juk
tu
pats
dabar kviecziu visu tautu stu nems pristatyti kiek tik tilptų
tu paleistas nes jis tik gero vi in musu kraszta atvažiavo.
per nutarimus ir pasiryžimus, mo metus vistiek sutrumpins,
dentus ir mokslinczius pas juos mėsos, bet jo patarėjai jam ne juom esi!
siems daro ir vėlina. Tas atsiti Rusija prieszinasi už tai kad dabar turime palaukti ir pažiu- nors mane teismas rado kaltu
Girtas — Asz žinau kad
lankytis. Studentai isz Bulgari leidžia ir sako kad butu tikra
ko Gegužio menesi, 1945 me ji nenori kad mes žinotume' reti kaip visa tai bus tikrumo- ir pasmerkė, bet net ir teismas
jos, Czekoslovakijos ir Yugo- sarmata dabar prisipažinti kad taip, bet ne-nežinau kur gy
tuose, kada Komunistui Tito , kiek tu delegatu pareina isz je? “Rusija baisiai daug reika- turi pripažinti kad mano gytlavijos jau dabar insiraszo in jis ir jo partija klaida padare. venu.
‘ kitus. javo szįtoje Konferencijoje, ir■ venimas buvo taip sutvarkytas
buvo Arcivyskupas reikalin-j Rusijos, nors atstovauja
tuos universitetus.
Už tai dabar ir ilgiau musu bu- Neužmirszkite kad dabar gas del propagandos. O dabar, krasztus. Szitame seime suva- nors ne viską ko norėjo, gavo,, kad asz esu nors tiek vertas,
Koks mokslas tenai bus dės czernes liksis tuszczios!
“Saules” prenumerata in Su- kai jam ta pagelba jau neberei-j žiavo atstovai isz Lenkijos, bet visgi daug daugiau gavo kad galeeziau mirti kaip tikras
tomas ar ka tie studentai iszvien.
™ Valst.
vnw yra
™ $5.00 metams, kalinga jis ta savo anų dienu Bulgarijos, Rusijos, Ukrainu ir negu
u kitos tautos.” Amerika, kareivis. Asz ne tik del saves,
[
(Tasa Ant 4 Puslapio)
j drauga ir geradari kaltina su Czekoslovakijos.
Pirkie U. S. Bonus Sziandien! o $3.00 ant puses meto.
[tikrumoje nieko negavo, bet
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Generolas Jos. Stillwell Serga
San Francisco Ligonbutė; Yu
goslavia Užmokėjo $150,000
Ųž 5 Amerikos Lakūnai Kurie
Žuvo Eroplanoje; G. ChiangKai
Shek Vėl Kinijos Prezidentas
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da vienas persiskyrimas, (diĮvorsas). Dabar beveik dvigu
bai daugiau divorsu atsiranda
negu priesz kara.
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SUV. VAL. DELEGA Geležinkeliu Unijos 'ANGLIJA
CIJA PARYŽIAUS T.
Darbininku
GINKLUOJA
T IT D
IT
KONFERENCIJOJ
Prezidentas

bu jog vaikas užtektinai valgy ti dantis arba sutvarkyti valgi.
tu. Nepatartina duoti vaikui Jeigu tėvai per biedni tinka
pusryczius isz kavos ir duonos. mai auginti vaikus, reikia
Saldus valgis, užkandžiai tarp kreiptis prie miesto sveikatos
: reguliariszko valgo, neužtekti- biuro. Tėvai turi iszmokinti
ISZ MOSKVOS. — Sovietai nai miego,, netinkamai
netinkamai vedinti
vedinti kaip auginti vaikus.
intarineja Anglijos valdžia ir kambariai ir neužtektinai mikUžkandžiai Mokyklose
visa Anglijos Karo Sztaba ir linimo' viskas prisideda prie
sako kad Anglai siunezia daug netinkamo maitinimo. Motinos
Amerikoniszku mokyklų už
visokiu ginklu Turkams ir juos turi vaikams duoti užtektinai kandis dviejokas. Vienas panaapginkluoja ir rengia in kara pieno, kiausziniu, mėsos, dar szus in Anglijos, duotas vidurpriesz Rusija. Anglijos valdžia žovių, vaisiu ir grūdinio valgio. ryto. New Yorko, Philadelphivisai nepaiso ka Rusijos laik- Ant pusrycziu vaikams reikia jos, Chicagos ir kitu miestu
raszcziai sako ir kaip Sovietai iszvirti avižiniu miltu arba mokyklos pradėjo dalinti toki
Anglus intarineja. Anglijos! “farina,” ir duot su pienu. Ar- valgi. Vaikai moka už valgi,
valdžia pasiaiszkino kad daug 'ba “puffed wheat, puffed rice, bet nereikalauja pinigu nuo tu
nuts arba, cornflakes.'’
visokiu daigtu buvo pasiunsta grape
-£
kurie neturi.
Turkams per kara ir dabar yra( su pienu ir biski cukraus.
siuneziama po karo. Bet tai ne-Į Vaikai turi eiti gulti ant sep- Kitas valgis yra vidurdieni
reiszkia kad Anglija Turkus tyniu vakare ir ne vėliaus a'sz- ais valgis, ir tiems vaikams,
kuriu motinos ne namie, arba
rengia prie karo. Anglija vi- t imtos valandos.
jeigu vaikai negali eiti namon
siems krasztams dabar daug ko .
.v .
.. .
.
Svarbu prižiūrėt i vaiku dan- per pietus.
siunezia jeigu jai nereikia, taip1
kaip Amerika ir kiti krasztai
Tokis mokyklų valgis diksiunezia, parduoda ir už dyka' Karfais tėvai ma.no, ko ežia cziai pagerino vaiku sveikatos
atiduoda daug kariszku ginklu’rūpintis apie vaiku netinkama padėjimą. Bet ir atsiranda vai
ir pabūklu, kurie dabar nerei-’ maitinimu., jie vis gyvena, už- ku, kurie ir mokyklose netinka
baigia mokslą, ir iszanga in vy mai renka valgi.
kalingi.
rus ir moteris. Bet koks skirtu
mas. Netinkamai maitintas kū Yra mokyklos Su v. Valstijo
SKAITYKITE “SAULE
dikis gali tapti lapnegaledintas se kur vaikai susiorganizavo in
ir in laika negali kovoti ligas. draugystes ir kas sanvaite su
NETINKAMO
sieina. Gydytojas juos pasveria
Jeigu motinos tik suprastu ir egzaminuoja ir tinkamai pa
MAITINIMO
jog netinkamas maitinimas ne- mokina. Vaikai interesuojasi
PRIEŽASTYS normaliszkas padėjimas ne tuo darbu ir noriai geria pieną,
jaustu puikybe turėdamos de- valgo daržoves ir avižini valgi.
Auganczio vaiko pirmas rei likatna kūdiki.
Su tinkamu valgiu, szviežiu,
kalavimas yra tai maistas. Pirmas žingsnis yra surasti
oru, tinkamu fižiszku ir proKiekvienas kūno judėjimas, vi priežasti, suradę reikia ja pratiszku darbu, vaikai ras kelia
sas darbas kuri jis atlieka rei szali.nti. Gal reikia liežuvėli ar
in sveikata.
kalauja energijos. Todėl ,svar- ba adenoidus iszimti, prižiure-
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, 'Sovietai dabar turi gana bė Senis Butkus baisiai inpyko
dos Rusijoje. Rusijos gyvento- 'kad jo žmona nemoka kaip tau-' NEW YORK. — Paryžiaus
jai, kad ir vergijoje begyven- pinti pinigus, bet visur juos Taikos Konferencija kuri pra
darni jau ima parodyti savo ne- meto ir iszduoda. Jis nutarė sidėjo Liepos July, 29 d., buvo
pasitenkinimą. Už tai dabar pats szeimininkauti ir maista Už. Ministeriu Tarybos szauk-!
vis daugiau skaitome apie viso- savo szeimynelei pirkti, nes jis ta. Taryba sudaro Už. Ministe-1
kiu Komunistu
vadu suareszta- i moka kaip pinigus uždirbti ir riai Suv. Valstijų, Suv. Kara-’
■
vima ir žmonių augsztose vie- moka kaip juos taupinti. Jis lystes, Sovietu Unijos, Francutose permainymą. Taipgi kaip nesupranta, kodėl tiek ant 'kny- zijos ir Kinijos. Konferencijos
tik už tai dabar Rusija kelia vi- gutes vis priimta? Tai jis vie- tikslas buvo priimti nuo ma
sokius užsienio klausimus ir vi- rm gražu ryta nuėjo iii buezer- žesniu tautu kurios kovojo Vo-!
sur lenda, 'kad jos žmones papirmiausia jis su buezierin, kietija ir jos satelitus, reko-!
mirsztu savo bedas, namie ir susipyko ir kone susimusze. mendacijas apie sutartis, kn-1
imtu rūpintis užsienio reika- Kaip tai tas buezierys gali jam, rias Didžiųjų Keturiu nariai'
I Ponui Butkui pasakyti kad tos paruosze Italijai, Rumanijaip
ir tos mėsos nėra ir tik'kvoteri Bulgarijai, Vengrijai ir Suomi-i
jai.
1 Rusija kibina ir erzina Ame- svaro sviesto jam duoti kaip
Butkus iszsi- Viena isz svarbiausiu dele
o
rikieczius nes ji nori pamatyti I kokiam ubagui!
kiek drąsos randasi pas Ameri- koliojes ir iszsikeikes trauke gacijų, suprantama, y ja Suv.
kieczius, bet ji nenori ir vengia tolyn. Jis pas viena Žydeli ra- Valstijų Delegacija, Ji suside
karo ir susikirtimo su mumis. | do ir sviesto ir mėsos ir visko da isz apie 100 ekspertu politi
Ji tik tada straksi ir szoka
*JS norc.i°tai. niu, ekonominiu, militariniu ir
mums in akis kai mes nusilei- tau,” J1S nusijuokė, “mano bo- legaliu reikalu. Jos pryszakin
Ponas A. F. Whitney da
bele
nežino
kur
eiti
pirkti.
Mat,
yra Secretary of State Byrnes. bar labai susirupines ir nebe
džiame, bet ji nutilsta kai mes
vis
reikia
mokslo!
“
Kai
Žyde

Byrnes buvo Franklin Roose- žino kas daryti. Jis yra Gele
pasistojame ir parodome kad
lis
viską
suriszo
ir
gražiai
su

velto ‘ ‘ Assistant president, ’ ’ žinkeliu Unijos Darbininku
mes haiku nekrecziame.
pakavo, Butkus iszsitrauke de- Karo Mobilizacijos Ofiso Di Prezidentas ir dabar nuo jo
szimtine isz kiszeniaus, many rektorius, nor y s Suv. Valstijų priklauso ar ta jo unija pri■ , Jau ir taip cukraus baisiai
damas, kad reikia smulkiųjų Aukszcziausio Teismo ir Sena siraszys prie “CIO“ ar “A
sunku gauti, bet ateina patik
pinigu turėti jeigu jis nori užg torius isz South Carolina.
FL“ unijos ar liksis kaip ir
rintos žinios, kad bus da sun
elti in saliuna. Žydelis paėmė
buvo sau viena ir neprigulkiau. Priežastys yra: Jurinin
Sekretoriaus Byrnes du pa-'
ta Butkaus deszimtine ir, laike
minga. Jo unijos atstovai lai
ku straikos, stoka laivu, trumdėdėj
ai
yra
Senatorius
Connal...
. . ..
J .. i atkiszes ranka. Butkus nesu
pa traukiniu ir kitos straikos i
.
n ..
... 1 ly isz Tėvas. Demokratas ir pir- ke savo metini Seimą, Miami
.. „ . , „ . . , -r , ’prato. Gal Žydelis negali iszBeach, Floridoje ir szitas
JEIawan. Salos darbininku. Ir to
•
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it
i
imininkas
Užsienio
Reikalu
komamyti ? Bet Žydelis galva monegana. Nors sunku cukraus ...
. .........................
. . . , . i miteto, ir Senatoriaus Arthur klausimas buvo tenai iszkel. . . . ,. .
. t . sikodamas pasakė kad visa tai
rasti, ir pirktis, bet prie to da .
, .
,
.... n . H. Vendenberg, isz Michigan, tas. Abi unijos nori kad jis
. ., \
_ ..
.
jkasztuoja asztuoniolika doleprie vienos ir prie kitos savo
pnsideda kad jis pabrangs,' . . , , .
,,
vyriausias Republikonu narys
riu ir kvoteris. Butkus iszsižiodarbininkus priraszytu, bet
nes mes daug cukraus parsi
Užsienio Reikalu Komiteto.
jo ir kone pypke prarijo. Aszjis da nieko aiszkaus nei vie
traukiame isz Guba. O Cubos
Iszvykdamas in Taikos Konfe
tuoniolika doleriu! Už ka? Ar
nai unijai nėra pasakęs..
rencija, Byrnes pareiszke:
valdžia nustatė kad kiek vis
jo moterele ir ežia insiskoli“Mes iszvien dirbame, ne par
kas pabrangs ežia pas mus tiek
nus? Kai po ginezu, barniu ir
tizanai bet kurios politines 1919 m.- 2— W. Averell Harri Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
ir cukrus pabrangs.
saldžiu ir gardžiu prakeikimu
partijos arba valdžios skyrių, man, buvęs ambasadorius Did.
Butkus suprato kad viskas
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
mes dirbame kaipo amerikie- Britanijai, USSR ir stambus
r
“ Bus Mėsos, lasziniu
taip brangu, jis užsimokėjo ir
geležinkeliu didžiūnas; 3--Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.. Mahanoy City, Pa. 1
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Ant Žydelio Laidotuvių.“ nuliūdęs, l nosi, nuleidęs par cziai. Mes visi insitikine, kad
Liet. General Walter Bedell
Amerika
negali
save
pasisza•Szita juokinga dainele dabar traukė namo. Jis net in saliuna
Smith, dabartinis ambasado No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijoB apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų ap^.
galime dainuoti ir da prie jos neužėjo, nes neturėjo isz ko. linti nuo pasaulio. Nepaisant rius USSR, ir buvęs Generolo kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras
ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa**
» 4
kaip
sunkus
yra
tarptautines
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
.pridėti, kad tos mėsos ir tu la Bet jis nei žodžio nesako savo
No. 129 Keturios istorijos apie
Eisenhower
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Chief
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No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau rguma in balta vergija; Pusiaugavekooperacijos
takai,
žinome
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Vieszpats Jėzus ir miszke me
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bas
militariniu
ekspertu.
pirmutines puses szimtmeczio, 182No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
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veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
niekas nenori su tuszcziu pilvu tes.
’
duotojas yra James Clement Taikos Konferencijoj yra aisz- No. 104 Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu................20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25^
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
eiti in rinkimus. Tai galima da
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.....................................
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suprasti saves, bet ji jaute, kad Lyntone, nekalbėk tokiu skau-'guje, kaip asz užmirsziu-tave.” cziu in instume in savo kaniba- ta; tu- leidi laika su juo, vietoje
| pasaldinti mano sunkias valanji myli jaunuoli Lyntona, ku-1 d’žiu žodžiu. Greieziau lelija už-i “Ar gali tai būti teisybe? ri.
ris jau kelintas menesis drauge mirsz savo žiedą atidaryti sau-iSuszuko Lyntonas, atsistoda- “Asz žinau, kas tau dabar das. ’ ’
Asz neveidmainevau. Kad
su savo tėvu gyveno pilyje. Ja lei, greieziau upe nustos teke- mas ir spauzdamas mergaite rupi, susznypszte ji, lyg gyvaj te, mergelei in ausi. Tai jaunuo- buvo laikas melstis, meldžiausi
risza meile prie namu, prie jus in jūres, greieziau aniuolai prie savo krutinės. ’
Lyntono, o czia jai rengia atsi Į užmirsz žibinti žvaigždes dan- “Ar gali tai būti , ka kalbi,' lis Lyntonas, tas pienburni, o kada ėjau in soda, tai nebuvo
NETOLI Gadayeros, kur upe;
pasau|įs
mano brangioji? Prižadėk, kad Sakau tau, kad tu jo niekada maldos laikas ir niekada po
skyrima visiems metams; o kas'
Izellinia, vingiuoja medžiais,
man visuomet būti isztikima, daugiau nematysi, tu kiauri priedanga maldos nebėgau in
žino, kas per tiek laiko gali at
priaugusiais kloniais, tarp žakad ir kažin kas turėtu atsitik-1 veidmaine. Dažnai asz tave pa soda, bare verkdama Izabele.
sitikti?
I
liuojancziu pievų, stovi sena, .
ti. Isztark kad niekam kitam!stebėjau, kad vietoje eiti kop- Asz nemaniau niekuomet, kad
Viena popieti ji sėdėjo sode
pilka pilis, paskendus me
tiktai' lyęzion melstis, tu valkiojaisi butu tau maloni mano draugysnepavesi saves, kaip
ė
mažoje altanoje, maloniame'
džiuose, prie augsztos, akme
su juo aplinkui po visa soda.!i te, arba, kad butu naudingas
vargszui Lyntonui.
; mažame kampelyje, apaugusianines uolos, kybanezios ant
1 me rožėmis, su tekanezius pro
11 Asz; prižadu, ’ ’ prasznabž- Tu myli ji labiau, kaip savo te- man buvimas szale tavęs. ’ ’
upes. Pili pastate Gracija.no
“E, e—atszove teta, nema
szali upelycziu, kuris ringiavo
dejo meiliai merginai. “O LynLizmano protėviai vienuolikto
nyk mane apgauti. Sakau tau,
per visa soda. Sztai ji iszgirstąi
tone, tu mane greieziau užmirszimtmeczio pradžioje.
Maldų
Vainikėlis
skiriesi nuo Lyntono ant visa
žingsnius ir jaunasis Lyntonas
szi. Tu esi szviesus iszmintinAnt uolos virszaus ėjo status
da; supranti, ant visada!
pasirodo. Jo veidas iszbales,
gas, geras, kaip tu gali mylėti
:: Knygele ::
takelis, taip siauras, kad juo
Ji užrakino duris ir insidėjo
iszdžiuves, akis raudonos nuo
prasta, tamsia, nieko nežinanvos ne vos vienas žmogus galė
aszaru.
czia mergaite, kaip asz?”
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 rakta in kiszene, neikiek nesu
jo pralįsti. O tenai tarp orinjudinta Izabelės aszaromis ir
“Kas tau pasidarė, Lynto“Mano brangiausioji, tu esi Puslapiu; Juodi Apdarai;
ežiu ir akacijų medžiu buvo
praszymais. Izabele buvo pa
nai?” Užklausė mergaite man
gera, kaip aniuolas, o drauge
Aiszkus drukas; smagi
maža koplyczia, apaugus sama
leista tiktai tada, kada jau bu
dagiai ir rūpestingai.
maloni ir skaisti. Mudu savo
Knygele, Dabar $1.00
nomis ir jau pusiau apgriuvus.
vo laikas eiti su tėvu sesti in
“O, Izabele, mano brangiau-;
isztikimybes žodžiu niekuomet
Ji buvo paszvensta Kūdikėlio
Suvienytu Tautu Tarybos šioji,” kalbėjo jis verkdamas,
karieta, kuri stovėjo jau priesz
Rodykle:
neatmainysime, ar ne tiesa ?
Jėzaus garbei. Taip'buvo pada
Viena
moterėles
skundėsi
Sekretorius, Trygve Lie, žiu po Nedeli'ai tu iszvažiuoji in
duris. Izabele iszvažiavo su
Bažnytinis metu padalinimas.
ryta del stebuklo, kuris tenai
Juodu
praleido
visa
popieti
man,
ri per stiklą in maža skritulį Madridą. O ka asz darysiu be
Pasnikai.
szirdimi pilna skausmo, nega
atsitiko; taip sako Grarcijano
drauge,
kalbėdami
apie
ateiti,
Kalendorius.
Ant savo vaiku,
kuris atvaizduoja visa pa tavęs? Greitai tame linksma
vus pažvelgti in Lyntona ir iszMaldos Rytmetines.
Lizmano archyvuose surasti
ramindami
vienas
antra
ir
insauli. Jis sako kad dabar pa me pasaulyje mane užmirszi. i Ypatingai' ant dukrelių,
tarti jam nors viena žodi. TaipVieszpaties malda.
dokumentai isz keturiolikto
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Pasveikinimas.
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Italijos
vietose.
”
Tikta
miegotu
ir
estu,
miausi krasztai yra visai ar
Giesme .Szventas Dieve.
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—BUS DAUGIAU—
Juodu praleido visa menesi Atsidūsėjimai
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už
Pilis buvo labai gražioje vie
Ir czia, užėjus mergelei už
Saule Publishing Co.,
siela,
Tiktai kvailius vyrus koloti,
toje. Joje buvo linksma. Pats ki jam iszreiszke szimtais bil tai pagyre.
MAHANOY CITY, PA.
užpakalio, pastvėrė ja už p_eViena, iszsiilgus, suklupus
Jeigu duoda bobai vale,
Ant pabaigos turėjome juo
Ispanijos karalius aplanke du.
skausmuos.
Per ka pameta dorybes kele,
griova jo pilyje. Isztisus metus Jam augant jo sveikata stip ku, mat, sveczias paklausė viePraėjo, kas buvo taip gera ir
Jau priesz tai kalbėjau,
pilyje neiszsrbaigdavo svecziai. rėjo. Jis vienok nenustojo myle- no magesniųjų vaiku:
Jaunas Ligonis Mokinys
miela,
Viską kaip ant delnio iszdejau,
Yieni iszvažiuodavo, tai kiti ijas mokslą ir atsiskyrimą nuo — Kur yra Dievas?
O vystanezios gelees daugiau
Kokie triksai lant svieto darosi,
atvažiuodavo. Mat griovas bu kitu. Jis mėgo draugauti tiktai Vaikas iszdidžiai atsistojo
nebeguos.
Ant ko bobeles varosi.
vo labai svetingas. Jis mylėjo su Izabele. Kada ji dirbo, jis'nuo savo vietos, tarsi gerai apVyras pas tokia už nieką,
draugija ir pasilinksminimus. szale jos skaitė, kada ji triūse simanstes ir sztai kaip EgzamiAnt galo iszbega ir palieka,
Be to pas ji netruko invairiu sode apie savo gėlės ir jis nuo tojui atsake:
Nesigaili nei mažu vaiku,
pramogų. Buvo kur-medžioti vaikszcziojo aplinkui; pasako-j — Gerbiamas kunigas ma
Prisiplaka prie kitu.
žuvauti, uogauti ir kitu malo daras jai apie invairias szalis nes klausia tokio mažo klausi*
*
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numu ragauti. Todėl griovų kurias jis aplanke ir apie stebe- Įmo kuri visi, net ir mažiausi
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pakvietimu niekas neatmesda- tinus daiktus, kokiu jis tenai vaikai musu mokykloje, žino,
Badai labai nedora,
mate. Kada Izabelei suėjo pen- būtent kur yra Dievas. Bet gervo.
Savo vyra ant niek verti,
Tarp tankiu pilies lankytoju kiolika metu, tėvas nusprendė biamias Kunigas tegul malones
Gal butu padarius ir mirti.
buvo vienas žymus Anglikas,'įgabenti ja in karaliszka dvara.^nusu pasakyti: Kur nėra DieBet žmogelis ja pameti,
Ji verke, iszsikalbinejo, bet vo?
nieko negelbėjo. Tėvas insakej Mes visi nusigandome, o kar- Ba negalėjo ilgiaus dalaikyti,
Pasiskaitymo Knygeles
Boba tik to reikėjo,
kad ji butu pasirengusi. Jos tu ir juokai sugundė ant to vaiBa jau kita turėjo.
Penkios Istorijos apie Burike teta bare ja už nedėkingumą, į ko tokio drąsaus atsakymo.
Dabar gerai lebauje,
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; “Žiūrėk, kokia isz tavęs po- E et ir pats sveczias kunigas
Antra vyreli garbavoje.
arba pradžia
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko nia,” tarė teta, “nenori, at- nusiszypsojo.
Argi jau žmonis negali rodą
pasaka); Užliekos isz Senovės kreipti atydos in tuos gražius Jau manome kad jam duos
SKAITYMO
padaryti,
Padavimu; Peary ant Žemgalio žemeziugus ir puikius parėdus, pipiru už toki drąsumą, bet ne.
Tokiai bobai gerai pirti
...ir...
i(Atminimas isz keliones in Le kuriuos tau tėvas parūpino,! Priejas kunigas ji paglostė ir
užkurti
?
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^ kad galėtum tinkamai pasiro- sako:
RASZYMO
Ir bėdos daugiau
dyti dvare? Koki da norėtum? — Nors buvo perdrasus atneturėtu.
Kai visi vaikai bego in mokykla, jaunas Bill De Smith,
Trys Istorijos apie Irlanda Gal norėtum būti pati karalie-' sakymas, bet teisingas, su pil
asztuoniu metu vaikutis nepasiliko namie nors jis negali 64 pus., Did. 5x7col
arba Nekaltybe suspausta; Ro no ? ’ ’ Bet Izabele vis verke ir nu insitikinimu, kad nėra niedabar vaikszczioti deltos “Polio” ligos, kuri jam kojas pa
’
'
tokios vietos,
kur Dievo ne “Talmudo Paslaptys”
bertas Velnias; Medėjus; Kaip maldavo, kad ja paliktu pilyje kur
Dabar Po 25c.
kirto. Billy apsirgo ta liga Gegužio (May) 1944 ir dabar vi
Kuzma Skripkorius liko Tur- ir neimtu in pasauli, prie kup būtu. Dievas yra visur; kiek
Apie Žydu Tikybos Prisaky sai negali paeiti. Jo tėvas ji dabar atveža ir parveža isz mo
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ rio ji visiszkai nelinksta ir nė vienoje vietoje!
ra prisirengusi.
MAHANOY CITY, PA.
Atsakai gerai, vertas esi pa mus. Labai užimanti Apysaka. kyklos. Jis dabar yra trecziame skyriuje. Czia su jo mo
,
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::
kykloje randasi, isz kaires in deszine: Janice Sherwood,
Niekas nežinojo josios pa gyrimo už savo drąsumą.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
Louis Malloy, Bill ir Janet Scheve.
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slapties. Ji pati gerai negalėjo.
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Žinios Vietines

Atlas, turėjo operacija Locust
Mt. ligonbute.
— Lietuviu Moterių Kliubas isz Schuylkill pavieto, tu
rėjo savo susirinkimą Utarnin
ko vakara, Uraiczio svetainėje.
Kliubo Palinksminimo Progra
mas bus laikomas Nedelioj 2:30
valanda popiet, Necho Alien
svetainėje, Pottsvilleje.
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EGIPTO - ANGLIJOS KUNIGAS
DERYBOS
IN PAGELBA

Aukso Miestas Kalifornijoje

CAIRO, EGIPTAS. — Pre- SHANGHAI, KINIJA —
— Subatoje pripuola “Ko
mieras Ismail Sidky Pasha du Kelios sanvaites atgal atėjo žilumbo Diena.” Kaip kur tai tą
sykiu in dvi sanvaites atsisakė nios kurios skamba kaip kokia
ją diena apvaiksztineja iszkilnuo savo premierystes už tai, pasaka. Misijonieriai pranesze
mingai, bet Mahariojuj malkad negalėjo susitaikinti ir su- kad jiems teko sužinoti kad kesziąi.
tikti su Anglija. Jis nekaltina Ii Amerikos kareiviai lakūnai,
— Subatoj pripuola SzvenAnglijos atstovą Lord Stans- kuriu eroplanai dingo per kara
to Vilfredo, taipgi ta diena yra
NEW YORK. — BALF Sei
gate ar Anglijos valdžia, bet Pacifike, dabar randasi nelaisAmerikos Szvente “Kolumbo
mo iszkilminga vakariene in
sako kad prieszingos partijos veje pas laukinius žmones, kur
J)ięn5.” Kita sanvaite: Nede
vyks Sukatoj, Spalio (Oct.) 19
vadas Makram Ebeid ' Pasha ten kalnuose, kur jokis žmogus
gioj 18-ta Nedelia po Sekminių
d., 7:30 vai., vakare, McAlpin
prasiszoko kai jis paskelbė vie- negali prieiti. Amerikos Karo
ir Szvento Edvardo, Panedelylietelyje. Vakarienes garbes
szai laikraszcziams žinias ku- Sztabas tuojaus pasiuntė kelis
je-Szv. Ralisto; Utarninke Szv.
svecziais kalbėtojais bus Lie
rios buvo Anglams nepalan- savo geriausius bomberius ir
Teresos;. Seredo j Jadvigos,
tuvos Ministeris P. Žadeikis,
kios. Anglija labai nori tvar- kitus eroplanus tu kareiviu
taipgi ta diena, 1393 metuose,
Senatorius Owen Brewstes, ka
kingai ir be jokiu barniu ar jieszkoti. Bet dabar ateina žiŽemaicziai sudegino Klaipėdos
tik grįžęs isz Europos BALF
ginczu susitaikinti. Czia maty- nios kad nei eroplanai negali
miešta; Ketverge Szv. MargaPirmininkas Kun. Dr. J. B.
ti kad Egiptiecziai negali tarp prie tos vietos priliekti. Kareiretą Marijos; Petnyczioj Szv.
Konczius ir advokatas Rapolas
saves susitikti ir susitaikinti, viai turės pešti eiti apie septyLukosziaus Evangelisto; Su
Skipitis, ka tik atvykęs isz Eu
ir Anglijai sunku kokias dery- nios deszimts myliu per tankubatoj Szv. Petro Alkantaro.
ropos, buvęs Draugijos Užsie
bas užvesti, nes sunku pasaky-1 mynus džiungeles, pelkes ir
— Mahanojuje lankosi Rei- nio Lietuviams Remti pirmi
ti kuri partija tenai vieszpa- kalnus pakol prieis prie tos viemondas Buszniauskas isz De ninkas. Muzikos programa attauja ir vusus žmones atsto- tos kur tie lakuniai žmones gytroit, Mich., pas pažystamus, liks artiste Barbara Darlys ir
vauj a.
vena. Liūdnesnes ir skaudesnes
taipgi atlankė ir “Saules” re pianiste Giedra Gudauskiene,
Gyventojai mažame Crescent miestelyje, California Valstijoje rado savo žemeje auk
žinios ateina, kad tie laukiniai
dakcija. Buszniauskai kitados neseniai atvykusi isz Europos.
so. Kai Joe Cronin užtiko aukso, tai tukstaneziai žmonių skubinosi czia žemes nusipirkti ir
žmones yra galvažudžiai ir
gyveno mieste ant West Spruce Vakarienėje bus daug inžyimti kasti ir to aukso jieszkoti. Czia, ant szito paveikslo keli tie aukso mainieriai žiuri in
žmogėdros. Ir jie nieko prie sa
[Ulyczios. Acziu už atsilanky miu svecziu isz invairiu vietų.
aukso gabalėlius iszkastus isz žemes apylinkėje: Joe Miller su paczia, Alvin Farlet, Joe
ves nedasileidžia.
ta,
Azevedo ir Ernest Hey. Kartas nuo karto vis randama daugiau aukso szito j e Valstijoje ir
Tik vienas žmogus pas juos
— Utarninke, apie 2 valan Neužmirszkite kad dabar žmones bėga in tuos krasztus kaip Žydai in jiems žadėta žeme.
ISZ MOSKVOS. — Nuo senu buvo, su jais kalbėjo. Tai yra
da isz ryto ugnis kilo pas Prana “Saules” prenumerata in Susenovės Žydams Rusijoje buvo ■ Kinietis Kataliku kunigas. Da
ęhmielauska, ant W. Centre vien. Valst. yra $5.00 metams,
Sovietai pranesza Tautu
pusėtinai gerai; jie ten bizni bar Karo Sztabas ta Kataliku
uly. Bledies padaryta ant $350. o $3.00 ant puses meto.
Sanjungai kad jokios permai
vare, buvo stumdomi, bet visgi kunigą pasiuntė pas tuos lau
Moterių Kliunos nėra ir nebus ant Dunojaus
pakeneziami. Žydai isz Vokie kinius žmones, stengtis suvesti
rI —» Lietuviu
,•
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
(bas isz Schuylkill pavieto laiupes nes jie tenai valldo ir szei
tijos bego in Rusija kaip in ko derybas kad tuos nelaisvius ka
įkys savo Palinksminimo Pro
mininkauja ir neketina pasi
kia žadėta žeme. Ir tenai daug reivius isz nelaisvės iszpirkti.
bet
del
visos
savo
szeimynos
traukti.
grama Nedelioj, Spalio (Oct.)
ju apsigyveno.
Nes visa. Amerikos, kariszka
praszau
szitos
malones
isž
ma

EUROPA.
(LAIC)
—
Visose
3.3-ta diena, 2:30 valanda po
Dabar jau ateina patikrintos galybe ir jiega nieko nereiszki.%
no
teisėju.
Jeigu
mane
suszauISZ
BERLYNO.
—
Vokietremtiniu
mokyklose
Vakaru
piet, Necho Allen svetainėje,
žinios kad ir Rusijoje Žydai kai niekas negali prie tu laiki
dysite, bus man daug lengviau,
ežiai
nepalankus
komunizmui
Europoje
sziomis
dienomis
pottsville, Pa.
ima jausti persekiojimą. So niu žmonių prieiti. Kunigas
ir visai mano szeimynai.”
ir
neapkenezia
komunistu
net
prasidėjo
naujioji
mokslo
me

vietai praszalina Žydus isz iszkeliavo in tuos neprieina
’ !—‘ Pone V. Barkauskiene,
tuose Vokietijos krasztuose “Asz szitu savo praszymu ISZ RUSIJOS. — Stalinas tai. Szie metai pradėti su stip augsztu ir atsakomingu vietų kalbeti, ir tik jam vienam jie
Įisz Flint, Michigan lankėsi pas
kur Sovietai valdo. Rinkimai neprisipažinstu kad esu kaltas, su savo galingu Politburu, po resnėmis ir organizuotesnėmis Užsienio Ministerijoje ir kito mus krasztus. Jis viens gali su
gimines ir pažystamus, taipgi
isz visu Vokietijos krasztu pa nes jeigu proga turecziau asz karo renge galinga laivyną ku jėgomis. Taip pat ir mokiniai, se ministerijose. Kartas nuo tais laukiniais žmonėmis susipas pusbroli ir szeiinyna St.
rodo kad Vokiecziai niekur ne galecziau parodyti kaip visas ris galėtu prisilyginti prie praleidę keletą sanvaieziu va-! karto jau galima iszgirsti, kad pasitiki. Per visokius būgnus u
fiztaskelius, Mt. Carmel, Pa., ir
szitas teismas ir mano pasmer Anglijos ir Amerikos laivyno. kacijose, stoja darban su nau ir czia Žydai yra nepageidau kitokius susisiekimus, kunigas
balsuoja už komunistus.
pas J. Miarczinauskus, BarnesPriesz-Komunistiszkos par kimas buvo surisztas daugiau Sovietai kalbėjo ir didžiavosi jomis jėgomis.
jami. Ir patys Žydai ta nujau- jau isz anksto pranesza tiems
yilleje. Prie tos progos atlankė
tijos pasirodo gana stiprios su politika negu su teisybe. Asz kad Rusijos laivynas visas ma
czia ir ima kraustytis ir nesz- laukiniams žmonėmis kad jis
ir “Saules” redakcija, užra
net ir po Sovietu valdžia. tik praszau kad, jeigu jau turiu res valdys. Bet dabar jau net ir
tis isz Rusijos. Tik isz czia isz- pas juos ateina ir kad jie ateitu
šydama laikraszti “Saule.”
Krikszczioniai
Demokratai nukenteti, kad man duotu pasi Sovietams pritruko pinigu.
sprukti jau sunkiau negu isz ji pasitikti. Jis su savimi neĮAcziu už atsil'ankyma.
Kremlinas pamate ir prisipaži
rinkimus laimėjo Amerikos ir rinkti kaip mirti. ’ ’
Vokietijos buvo.
szasi visokiu dovanu kad galė
— Gerai žinomas Olin Phil- Francuzijos valdomuose krasz
no
kad
per
daug
kasztuoja
pa

Instatymai rodo kad teismui
tu tuos belaisvius kareivius isz
lips drukorus, 62 metu amžiaus
tuose, ir kad biskis butu laimė nevalia prasikaltėlis labiau ar laikyti galinga laivyną ir ga
nelaisvės iszpirkti jeigu jie yra
nuo 28 E. Pine Uly., staigai pa
je ir Anglijos valdomame zono asztriau nubausti, negu yra linga armija. Tai dabar jie nu
gyvi.
simirė Utarninko vakare, 9 va
je. Bavarijoje Krikszczionys teismo pasmerkime nustatyta, tarė palaikyti armija, kuri yra
Net baisu ir skaudu tik palanda namie, nuo szirdies liga.
Demokratai ir Social Demokra bet Admirolas Raeder sako jiems reikalinga, ir nors laiki
manstyti. Amerikos galingi
Velionis dirbo Record-Ameritai komunistus visiszkai sumu- kad mirties bausme nebutu di nai pamirszti apie ta galinga
bomberiai tenai gali in viena
can spaustuvėje mieste. Paliko
sze. Kur Prancūzai valdo, ten desne ar sunkesne, bet butu laivyną.
valanda nuliekti, bet nieko isz
paczia, trys dukterys ir du sū
Krikszczionys Socialistai, ku jam lengvesne ir malonesne. Matyti, kad net ir Sovietams
to nėra, nes jie tenai negali nu
nūs. Velionis buvo Metodistas
rie yra tas pats kaip Kriksz Jis sako kad kareivis turi teise pritruko pinigu. Nors jie pra
sileisti. O paleisti ginkluotus
ir prigulėjo prie Pirmos Meto
czionys Demokratai gavo vir- kariszkai mirti.
keikia kapitalistu tautas, bet
kareivius su parasziutais tenai
distu parapijos. Laidotuves at
jiems dabar labai malonu ir pa
szu rinkimuose; ir czia komu
ir negalima nes jie smurtu nie
sibus Sukatoj, 2-tr.a valanda
togu butu kelis bilijonus dolenistai beveik nieko negavo, nie
ko nenuveiks. Vien tik gražu
popiet.
j riu isz tu prakeiktu kapitalistu
ko nelaimėjo.
mu ir vien tik per szita Katali
I pasiskolinti ar pasivogti.
Bet visi nusistebėjo, kad net
ku kunigą, Amerikos Karo
Girardville, Pa. f Pranas ir tose vietosie kur Sovietai
Sztabas turi vilties prie tu lau
: Leckneris, 37 metu, isz Wild valdo, pasirodė daug prieszikiniu žmonių prieiti ir savo ka
-cat peczes, numirė Panedelyje ninku komunistams. Nors czia
reivius iszgelbeti.
popiet, Ashland ligonbute. Ve komunistai laimėjo, bet visi PARYŽIUS, FRANCIJA.—
Kareiviai, kurie dabar tenai
lionis gimė Mahanojuje, bet 32 labai nustebo iszgirde kad Ko Sekretorius Byrnes, matyti,
pasiunsti savo draugu jieszkoti
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
metai adgal persikraustė su te- munistams prieszinga partija' jau atsisako Dunojaus ir visos
ra ne tik apsiginklavę ginklais,
Amerikoje inejo in mada maži laiveliai, ir dabar visur bet visi neszasi daug visokiu
yais in Girardville. Buvo ang- gan gerai ir stipriai pasirodė. tos prekybos ant tos upes kur
liakasis ir dirbo prie Ham Krikszczionys Demokratai ir Sovietai dabar szeimininkauja. moks, niekas nežino. Bet gali yra laikomos lenktynes del tokiu mažu laiveliu. Sziczia ma dovanu, nes jie žino kad su ka
mond kasyklose. Prigulėjo prie Pažangieji Demokratai keliose Ateina žinios kad Sekretorius ma pastebti kad studentai te tome ne tik maža laiveli, bet ir maža, jauna vairotoja. Lenk rabinais ar su anuotomis jie
Szvento Vincento parapijos ir vietose iszgazdino paežius ko Byrnes gatavas visiszkai ap nai atvažiuoja tik isz tu krasz tynes buvo laikomos Wrightsville Beach, North Carolina nieko gero nenuveiks priesz
prie Szvento Vardo Draugijos. munistus. Nors czia rinkimai leisti ta klausima jeigu Rusija tu kur Rusija valdo ar szeimi kur apie 150 toki laiveliai stojo in lenktynes. Czia dvylikos laukinius žmones. Kai tas ku
Paliko savo paczia Petronėle buvo nebe laisvi, bet Raudono- susitaikins su Italijonais. Pir- ninkauja. Isz kitu krasztu nie- metu vaikutis Carmen Davis, isz Wilmington, North Caro- nigas suras tuos laukinius žmo
liną sėdi savo laivelyje. Laivu fabrikantai dabar rengiasi nes ir jeigu ras musu tuos be
,(po tėvais Meszkiute isz Maha- ji Armija rinkimus prižiūrėjo miau Sekretorius Byrnes griež- ko nebegirdeti.
ir
visomis
galiomis
reme
savo'tai
buvo
nusistatęs
kad
Dunodaugiau ir daugiau tokiu mažu laiveliu pagaminti. Jie yra laisvius kareivius, jis tuojaus
nojaus); du sūnūs: Pranciszku
jus turi būti visiems krasztams Neužmirszkite kad dabar ne brangus ir bet, kas gali greitai iszmokti kaip juos vairuo- duos musu kariuomenei žinia,
ir Kazimiera; duktere Jeanette Komunistiszka partija.
’ .visi namie. Broli Juozapa isz Dabar da per anksti pasaky- prieinamas, bet dabar jis jau “Saules” prenumerata in Sukur ir kaip jie gali eiti in pagel.Girardvilles; dvi seserys: B. ti kaip visi Vokiecziai balsuos, vėl nusilenkia ir pataikauja vien. Valst. yra $5.00 metams,
ba. Bet jiems net ir tada užims
o $3.00 ant puses meto.
Taftiene isz Philadelphijos ir ar votuos, nes kitu rinkimai da Rusijai.
kelias sanvaites pakol prieis
tik
artinasi,
biet
jau
dabar
ma

P. Mažeikiene mieste. Laidotunors prie tu laukiniu žmonių
PENNSYLVANIA
POWER
&
LIGHT
COMPANY
tyti
kad
Vokiecziams
visiszkai
yes invyks. Sufbatos ryta, su
rubežiaus.
KtDDY
KILOWATT
nepatinka
Komunizmas.
apiegomis Szvento Vincento
Jeigu tam kunigui pasiseks
Ibiažnyczioje 9-ta valanda, ir
tos derybos, tie belaisviai ka
bus palaidotas in parapijos ka
reiviai mums daug žinių papa
pinėse Frackvilleje. Graborius
sakos, kurios skambės kaip tik
yilinskas laidos.
Mažas Jonukas eina su
ros pasakos isz “Tukstanczio
motinėlė in tvarta pažiūrėti
Nakcziu ir Vieno” knygos.
Shenandoah, Pa. — Karolas mažiuku parszeliu, kariu bu
-----------------Vaskaviczius isz Weston Place, vo net dvylika prie vienos
likos sužeistas in veidą, Locust kiaules.
Coal Co., kasyklose ir gydosi
Jonukas — Mamyte, ar vi
NEANDERTHAL, THE ST0NE-A6E MAN
Locust Mt. ligonbute.---- - - sus tuosius parszelius ant
DEPENDED ON THE SUN FOR LlOHT^
— Pone P. Bergoniene isz syk atnesze garnys?!

ŽYDAMS VARGAS
RUSIJOJE

PRASIDĖJO MOKS
LAS TREMTINIU
MOKYKLOSE

PRASZO MIRTIES

KOMUNIZMAS
VOKIETIJOJE

RUSIJOS LAIVYNAS

Skaitykite ‘ Saule”

Mažucziams Laiveliai

AMERIKA
ATSISAKO
DUNOJAUS RUSIJOS
UNIVERSITETAI

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

Vaikelis

SKAITYKIT ""
“SAULE”
PLATINKIT!
i

