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WASHINGTON, D. C. —
WASHINGTON, D. C. —
Visi mes Amerikiecziai gali Darbininku diktatoriai rengia
me pasididžiuoti ir girtis kad si dabar reikalauti daug dauI ANGLIJA —
mes turime tokius narsius ir giau negu per anas straikas rei-j LONDON,
NEW YORK, N. Y., —
garbes vertus Marinus, kurie' kalavo. Jie ana pavasari ir va- Anglijos valdžia visas pastan
Tas raudonas potvynis, kuris Nedelioj apvaikszcziojo savo sara reikalavo kad darbinin- gas deda, kad visi fabrikai vis
taip greitai iszkilo isz Rusijos 171-ma meta nuo susitverimoj kams algos butu pakeltos asz- ko daug daugiau pagamintu.
ir grasino apsupti ar užsemti Musu marinai garbingai atsi tuoniolika ir puse cento ant va Anglijai labai rupi visa savo
beveik visa Europa jeigu ne vi žymėjo ne tik per szita kara, landos, bet susitaikė ant ma užsienio bizni ir pramone palai
sa pasauli jau atslūgo ir dabar bet per visus karus net nuo pa žiau. Dabar jie rengiasi reika kyti ir jeigu galima tai da dau
matome atoslūgi. Sovietai gali ezios Amerikos pradžios. Kon lauti da kvoteri ant valandos giau prisitraukti. Už tai dabar
vėl siekti viso svieto uždariavi- gresas insteige ir sutvėrė Ma daugiau, reiszkia du doleriu valdžios didžiausias darbas ir
rūpestis yra kad fabrikai die
ma, isz Maskvos vėl gali iszeiti rinu kariszka jiega Lapkriczio daugiau ant dienos.
tos raudonos audros ir tie užsi 10,1775 metuose.
Aliejaus darbininkai jau da na ir nakti užtu, kad darbinin
kirtimai ir niekam nepasidavi- Marinai dalyvavo visuose' bar reikalauja kad jiems pakel- kai ilgesnes valandas dirbtu, ir
mai. Bet dabar, kaip dalykai susikirtimuose ir karuose nuo* tu algas dvideszimts penkis vakaciju visai negautu.
stovi, tai Sovietai mato kad to laiko iki dabar ir sau tikra' centus ant valandos, gurno dar- Bet darbininkai nerimauja ir
jiems visur ragus aplaužė.
garbes varda užsitarnavo. Jie' bininkai reikalauja dvide- ima zurzėti. Jie mato, skaito ir
girdi kas darosi ežia Ameriko
Praeita sanvaite jau buvo kariavo in Barbary States ka- szimts szesziu centu ant valan- je, kur darbininkai net paezia
matyti, kad Sovietai jau patys ra, in 1812 metu kara, in kara dos daugiau. Automobiliu dar- valdžia už nosies vedžioja. O
susiprato kad jie turi pasiten priesz Meksika. Ir kai Amerika bininkai reikalauja nuo dvide- sziandien Anglijos valdžia yra'
WASHINGTON. — Beveik visi suvaržy
kinti su esamaisiais rubežiais kariavo su Ispanija, marinai szimts ir trisdeszimts penkių Darbininku Partijos valdžia.’mus apžiūrėti, tenai pakavota
centu
ant
valandos
daugiau
al

buvo
pirmutiniai
pasiekti
ir
už

ir toliau j u nestumti.
Reiszkia, darbininkai daug ko bomba susprogo ir visi trys ka- mai bus panaikinti ir valdžia nesikisz in kasztu
gos.
imti Cuba.
tikejosi
isz savo partijos. Bet*i’eiviai žuvo,
Beveik visuose krasztuose,
Per pirmaji pasaulini kara Darbininku unijos vadai
Gal suvaržymai bus
nuo Vokietijos iki Kinijos, So marinai turėjo 13,500 karinin aiszkina kad viskas dvide- kaip jie dirbo 47 valandas in Anglijos Karo Sztabas iszlei- ar brangumo reikalaus.
vietai prarado rinkimus ir ne ku ir kareiviu. Jie taip atsižy szimts penktu nuoszimcziu pa sanvaite taip ir dabar tebedir- do insakyma visiems karei- palaikyti ant Raudos, Cukraus ir Ryžiu. O taip
teko daug draugu.
viams vaikszczioti po miestą
mėjo ant karo lauko Prancūzi brango nuo pernai, ir už tai jie ba.
Paežiu darbininku iszrinkta apsiginklavusiems ir vis eiti po ant visko tai nebus jokio suvaržymo ar valdžios
Amerikos Sekretorius Byr joje prie Belleau Woods, kad to kvoterio ant valandos dau
valdžia neleidžia per daug dar du ar tris. Ir jiems dabar insa- prižiūrėjimo.
Iki dabar,' tai valdžia turėjo
nes, savo prakalbose, Rugsėjo Prancūzai tos vietos varda giau reikalauja.
kyta
pirmiau
szauti
ir
paskui
bininkams
algas
pakelti,
drau

Mainieriu
bosas,
John
Lewi-|
Sept, menesyje, Stuttgart mies permaine ir pavadino Marinu
paskutini žodi kaslink darbininko algos, bet
džia straikas ir pataikauja pasiteirauti.
te aiszkiai pasakė ir prižadėjo'I lauka. Per szita kara jie labai sas gudresnis ir apsukresnis už!
daugiau fabrikantams negu Tai pirmutinis sykis kad ko
kad: “Amerika neapleis ir ne- atsižymėjo priesz Japona bū kitu darbininku vadus. Jis ne
jau tiek sykiu unijos tuos suvaržymus sulaužė,
darbininkams.
kie
sukilimai
butu
tenai
pasiro

dami
pirmutiniai
užimti
salas
reikalauja
savo
mainieriams
pamirsz Europos tautu ir žmo
Kas labiausiai inpykino dar dė Subatos diena kada visi Žy kad ir jie visi bus panaikinti. Isz pradžios, vis
nių, ir prižiuręs kad Vokietijos ir Japonus sumuszti. Ju vardas daugiau algos už tai kad vis
bininkus ir unijas, tai kad val dai szvenezia. Ta diena isz ry
klausimas butu teisingai ir tin yra garbes vertas ne vien tik kas pabrango, bet už tai, kad
džia pradėjo rūpintis tais Len to per radij a Žydai perspėjo kas labiau pabrangs, bet už keliu dienu vėl ims
kamai iszrisztas.” Ana sanvai Amerikoje bet ir visuose kituo jis sako kad mainieriams pri
kais pabėgėliais ir bevietais, Anglijos kareivius kad žmones atpigti kaip buvo su mesa ir su kitais daigtais.
te Komunistai gavo szpyga per se kur musu marinai yra ger guli daugiau pelno nuo anglių
kuriu Anglijoje, randasi su- rengiasi sukilti ir Anglams atrinkimus Vokietijoje, kur jie biami ar nors pilnai invertina- iszkasimo. Jis szitaip sako ir
Bet su algomis, tai ir visko bus, nes unijos ims
daro už tai kad jis žino kad jei virsz 160,000 kareiviu. Valdžia kerszinti. Dabar kareiviai visu savo raudona armija tuos mi.
gu jis reikalautu savo mainie dabar jiems darbus parūpina ir sur eina su atprovintais kara- reikalauti daug daugiau negu dabar darbininkai
rinkimus prižiūrėjo.
riams daugiau algos sulyg pra sujieszko jiems namus apsigy kinais ir visi vieszbucziai ir
KOMUNISTU
Rusijai nepasiseke supjudin
kareiviu namai yra dratais ap- gauna. Fabrikantai jau szita syki taip greitai
gyvenimo pabrangimo, tai kai venti.
ti Anglija su Amerika. Komu
SUSIRINKIMAS;
viskas atpigs, tai ir algos turė Dabar maža beda, ir tik bai- supti ir prie j u pastatyta ka- nepasiduos, ir patys žmones ims ant unija pyk
nistams Amerikoje nepasiseke
tu būti sumažintos. Lewisas to kos, nes visiems yra ir per daug riszki ginklai, tankos ir dideles
PESZTYNES
buvusi Prekybos Sekretorių
ti kai jie galutinai suprato kad didesnes algos
nenori, ir už tai jis nieko nesa darbo, ir visi gali dirbti jeigu kanuoles.
Wallace palaikyti valdžioje,
ko apie branguma ar pragy tik nori ar pajiegia. Bet Anglai
reišzke brangesni pragyvenimą.
kai jis vieszai prasiszoko ir už NEW ORLEANS, — Miesto
nujauezia kad bedarbes laikai
venimą.
puolė ant Sekretoriaus Byrnes policija buvo paszaukta nuateina, kada bus sunku darbas
Bet
isz
viso
to
matyti
kad
malszinti
ir
iszskirstyti
susi

ir Prezidento Trumano.
rasti. Už tai jie bijosi ir nenori
galime
jau
vėl
laukti
straiku,
NEW YORK. — Jau antra sanvaite
Komunistu sutverta ir pa rinkusius žmones ant Komunis- derybų, pesztyniu ir bedarbes. tu Lenku už darbininkus.
kai keturiu didžiųjų Tautu atstovai laiko
laikyta draugyste, kuri pasiva tiszku prakalbu, kur kalbėto Kompanijos ir fabrikantai da Darbininku unijos prieszinajai
buvo
sveikinami
su
tamietesi, bet valdžia nieko nepaiso ir
dino labai garbingu ir didingu
bar jau gerokai inpyko ir ne
savo pokalbiu ir susirinkimus, bet ko! kas,
mis,
kiausziniais,
krieslais,
ak

, ant nei jokio klausimo nenusivardu kaipo: “Tautine Ametaip
greitai
pasiduos
ar
nusi

'i leidžia ir nenusileis, kuris fabrikiecziu-Sovietu Draugiszku- menimis ir pagaliais.
nieko nėra nuveikta, už tai, kad Moloto
lenks
ir
už
tai
straikos
gali
buPolicijos
kapitonas
Henry
j
rikus
ir
pagamintus
daigtus
'
mo Taryba,” neteko keliu inti ilgesnes ir visiems daug ža
vas atžagariai nusistatė neprijažinti Pary
liecziia. Valdžia yra nusistatakingu ir garbingu rėmėju. Clark sako kad pesztynes pra los padaryti!
cziusi trumpu laiku visa bizni WASHINGTON, D. C. —
Garbes nariais prie szitos drau sidėjo kai keli raudonieji kal
žiaus Konferencijos nustatyos tvarkos ir
bėtojai
pradėjo
in
padanges
ir pramone atsistatyti ir užsie-'Amerikos valdžia pareikalavo
gystes buvo intraukti labai
nio bizni su svetimais krasztais * isz Lenku Komunistu valdžios, nutartu inneszimu.
garsus, mokyti ir garbes verti kelti Rusija ir niekinti Ameri
kad prieitu prie kokios sutar
žmones. Bet, ana sanvaite ka. Isz 127 susirinkusiuju, 121 DETROIT, MICH. — Al palaikyti ir padidinti.
Kita kliūtis yra kad Yugo- pradžios nustatyta, bet Ameri
ties ir iszrinktu komisija isz
Massachusetts Senatorius Le buvo suaresztuotas del suardy bert Ziarko, 23 metu amžiaus
slavai dabar jau visai kita dai kos delegacija davė ponui Mo
Amerikiecziu ir Lenku, kuri
verett Saltonstall isz tos drau mo tvarkos ir taikos, szeszi bu kunigužis Congregational tiky
na gieda kaslink Trieste klau lotovui žinoti, kad jeigu jis taip
gystes pasitraukė, vieszai ja vo suaresztuoti už tai, kad jie bos bažnyczios gavo divorsa, 3 KAREIVIAI ŽUVO apžiūrėtu ir nutartu, kiek simo. Jie savo nustatymus per
ilgiau ožius varines, tai Ame
Amerikiecziu nuosavybes ranpersiskyrimą nuo savo paezios,!
draugyste ir jos darbus pa pradėjo tas pesztynes.
mainė, bet j u pareikalavimai rikos atstovai nepatvirtins Mo
smerkdamas. Jo atsisakymas Komunistai skundžiasi kad Zelda, už tai, kad ji, anot jo,| JERUZOLIMAS. — Trys dasi Lenkijoje, ir kiek to Ame- tokie patys kaip ir buvo.
lotovo inneszimu ir taip niekas
buvo tik pradžia. Ir kiti nujau pesztynes sudarė ir pradėjo rukydavo cigaretus ir taip pik-1 Anglijos kareiviai policijantai rikos turto Komunistai Lenkai
nieko nenuveiks!
tė kad ta draugyste Komunis- svetimi žmones, kurie jiems ne tindavo parapijomis, palikda-! buvo ant smert užmuszti kai dabar pasisavino. Amerikos Molotovas visus inneszimus
tiszku raugalu atsirūgsta. Da žinant insimaisze in j u tarpa ir vo aprūkytus ir savo lupu da-J bomba susprogo namuose kur valdžia sako, kad Lenku val- atmeta pasiaiszkindamas, kad Molotovas mato kad ežia jau
bar beveik puse visu tu garbes susitarė sykiu pradėjo kiauszi ža nukvarbuotus cigaret galius jie buvo ateje jieszkoti paslep-^džia turės Amerikiecziams at- jis ir jo krasztas laikosi savo kitaip dalykai stovi ir kad jis
niais juos sveikinti. Bet kiti sa po visus kampus, ir kas da pik- tu ginklu. Iszrodo kad Žydai lyginti, užmokėti už visus tuos nustatyto pareikalavimo kad negali visus stumdyti kaip ko
nariu atsisakė.
ko kad viskas buvo tvarkoj pa cziau buvo tai kad ji niekados tyczia pranesz Anglijos Karo fabrikus, namus ir taip pinigus inneszimas turi būti dvieju kius klapcziukas, ir jis ima nu
Ne tik Komunistai ežia Ame
kol tie Komunistėliai pradėjo nenudulkydavo Szventa Rasz-1 Sztabui kad viename name ran-* paimtus nuo j u ir valdžios pa- treczdaliu delegatu priimtas. sileisti ir nutilti ir jau taip ne-.
rikoje, bet ir Sovietai paežio j e
Į dasi daug kariszku ginklu. Kai sisavintus. Lenku valdžia vis (_Molotovas ežia elgiasi legaliai straksi kaip pirmiaus straksė
dergti ir szmeižti Amerikie- ta,
(Tasa Ant 4 Puslapio)
i teisetinai, nes taip buvo isz jo.
ežius ir niekinti musu kraszta. ,r-------- ---------------------------- trys kareiviai nuėjo in tuos na- nesutinka ir nieko neatsako. 1.ir
J

Darbininku Vadai Vėl Reika
lauja Kad Algos Butu Pakeltos;
Komunistai Laimėjo Rinki
muose Franczijoje; Jeruzolimo
Žydai Rengiasi Sukilti Ir
Anglams Atkerszinti

Amerikos
Nuosavybe
Lenkijoje
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nelaiminga likimą. Jie tuojaus
te visi tie vyrai sumuszti ir da
Geras Katalikas
padare kolekta tarp Susiedu, NEAPYKANTA
užmuszti” kada bandė pabėg
JUOKAI
sudėjo gana pinigu del jos pra DVIEJOS TEISIN
ti.” 25 Negrai kaltinami žmog
Visa szeimyna Dericmoniu
gyvenimo, parūpino jai vieta
žudyste ir buvo sulaikyti.
parėjo ant Katalikiszko tikepas savo žmones, gavo darba GUMO TEISMUOSE Tie 25 vyrai suimti be jokio
imo, priimdami sau pravar
47 Estoniecziai perplauke jai fabrike, ir da ba r su j u pa- Į
Pasikalbėjimas
Abudu Kytri
manstymo, ir teisėjas nedaro
de Baltaicziai.
per mares in tris mažus laive-. gelba ji pareikalavo persisky- NEW YORK. — Nurember-!^
| jokiu pastangų suriszti juos su
lius. Jie pabėgo nuo Vokiecziu rįmo> (divorso) nuo savo tokio go International Military Tri szaudymais. Net suimti ginklai
Ponas — Žiūrėk Ickau, ko
Ant rytojaus, po kriksztiu,
ir Sovietu persekiojimu ir at-! gruibijono vyro. Vyrukas da- bunal nusprendimai iszkelia
kis mano szuo kytras. Jis vis jaunas Jonukas mokykloje
nebuvo vartojami tikrai szautokius
legalius,
politinius
ir
plauke in Miami ant Amerikos bar iszsigando. Jis maustė kad
taip daro kaip asz darau.
sumusze baisiai savo dranga
dyme. Teismui inrodyta kad ta
kranto. Amerikos valdžia sakol fokia nemoksze czia nieko ne morales klausimus, kad
J
pei pįauru lial<ti, visi tikrai 'buvo
Žydas — Nu tai asz eisiu Szmuliuka Kubensteiniu.
kad jie czia negali pasilikti, ne gales padaryti ir sau grasi isz daug metu jie ’bus apsvarstine- baltųjų subaimeti. Tie vyrai
sau.
Mokytojas — Už ka tu ji
jie pasportu neturi . Jie dabar kur atvažiavo ir jis liksis laisNepaisant kokis galuti- buvo nuteisti nauja baimia —
Ponas — Del ko esi?
taip baisiai sumusziai?!
turi važiuoti in Pietų Amerika vas ir linksmas. Tokis pasielgi- nas veikme, ’bet jie insteige pa- .apylinkes atsakomybe — lyŽydas — Ba jis norės nuo
Jonukas — B a jisai yra
arba įgryžti atgal in savo krasz- mas tai visai ne naujiena su vyzdinus kurie tikrai reiszkia'I giai kaip Hitleris vientyviai
manės pinigu paskolinti.
Žydu!
ta, nes jiems czia vietos nėra, musu kareiviais, ir
i visiems insitikinima geros valios vyru persekiojo Žydus, politinius
Jeigu tie Estonai butu
M. — Tai ne yra geras prie
Zy- mums sarmata, kad musu vai-| ii’ moterų.
prieszus ir mažumas. Tokia
dai,” tai jiems tuojaus valdžia kai taip pasielgia!
Teismas reme toki aukszta i baimia neturi nieko bendro su
— Ar tu kumute neturi jo
žastis sumuszti taip vaika!
Sude
apsiejimo pavyzdinga netik'
rastu vieta, bet dabar kai nėra
J. — Juk jie nukankino
Amerikos instatymu ir Ameri- kios prietelkos?
kad kas juos užtartu, jie turi Senesni žmones taip piktina tautoms bet ir žmonėms, kad ju koniszkais
— Juk turiu viena, tiktai
demokratiszkais
Vaitas — Jonai Eidiki, uz Jezusa!
sau keliauti, Amerikos durys ir si isz jaunimo už tai kad jie paežiu pasielgimas bus spren budais.
josios labai ne kencziu.
ka tu skundi Petra Bumbli ir
M. — Bet, tai buvo labai
szirdis užrakinta.
jauniems pavydi ju nuodėmės. džiamas pagal ta pavyzdin Iki paskutinio insakymo pripaczia?
seniai, beveik 2,000 metu
Senatvėje ne vien tik jiegos ga,” paaiszkino Susivienytis i saikintuju teismui, buvo maJonas — Skundžių ponas adgal.
Dabar divorsu, persiskyrimu
Sveczias Kaune
silpnėja, bet net ir pagundos tesėjas Robert H. Jackson, vy-ii nyta, kad tie negrai bus aukos
vaite, del to, jog mane nubaisiai daug randasi visuose
J. — Taigi, bet asz tik apie
riausias Suv. Valstijų teisėjas
-r-.
, mažėja.
i žmogaus instatymo.”!
trucino.
Sveczias
isz
Ameriko:
—
miestuose. Bet daugiau butu'
tai dažinojau vakar!
to teismo. Jis kalbėjo Universi Bet teismas isz pietiniu baltu
V.
—
Kaip
tai
nutrucino,
Kodėl
pas
jus
randasi
tiek
jeigu tos nelaimingos poreles
Teisėjas William B. Ardery ty of Buffalo kada gryžo in vyru sprendė kiekvieno prasikad esi gyvas?!
Nigeriu?
kurios nesutinka rastu vieta
įsako kad “divorsai,” persisky Suv. Valstijas. “Visos daly- kalitima. 23 vyrai paliuosuoti,'
J. — Na gyvas, ba dvaro Kas Tau Nemiela,...
kur apsigyventi. Dabar kai ne
Stoties Virszininkas —
rimai yra laibai lengva gauti ir vaujanezios tautos negales isz- 2 nubausti — tik tie du prisi
aviniukas atgriebė. Asz vos
galima rasti nei pirkti, nei paduoti, bet sunkiausias teisėjo manyti tu pavyzdinių, ” jis tę dėjo prie szaudymu. Ir tie du Ponuli, tai ne Nigeriai, tiktai
Motina kalba in mergaite
ne
trukau!
sirandavuoti namu, tai daug
darbas ir pareiga tai nuspręsti sę, “be papeikimo ir paniekos <>-alej0 apeluoti in auksztesni pasažieriai ka iszlipo isz va
apie devinta valanda vakare:
porelių gyvena po tuo paežiu
V.
—
Su
kuom
tave
nutru

visos
apszvietimo.
”
gonu.
kas daryti su tais nekaltais vai
teismą.
Onuk, eikie gult, ba jau vi
stogu ir viens in kita žvairai
cino?
P.
Jackson
minėjo
tarptauti

kais, kurie lieka be tėvo ir mo
Kada teismas sziame miestesi pauksztelei miega savo liz
žiuri, bet divorso nejieszko nes
J.
—
Nugi
paprasze
pas
sa
tinos ir be jokios meiles. Tegu nio sūdo pastangas insteigti lyje paskelbė nusprendimą, ta1
duose.
Mokykloje
neturi kur eiti.
ve
ant
kriksztiniu
ir
kaip
tie tėvai kurie nori persiskirti prasižengimus po tarptautiniu diena Suv. Valstijų Vyriausias!
■
••
Dukrele atsikėlus penkta
pradėjo praszyt valgy tie,
instatymu
netik
užpuolingos
Teisdarys
Nurembergo
teismo
sau
žinosi,
bet
gaila,
laibai
gaila
Vienas kareivis apsiženijo su
Daraktoris — Ka pirmiau kaip ant tu paežiu ir visko valanda ant rytojaus, kalba
I tu nekaltu vaikucziu.
karu,
bet
persekiojimą
asmenų
kalbėjo
apie
neapykanta,
czia
1
Italijoniuke kai jis buvo Itali
sia reikia daryti, kad gautis statyti ant stalo, tai suval in motina:
ir
mažumu
del
politiniu,
rasi'ir
kitose
szalyse
kaip
ji
gali
1
joje. Dabar jis parvažiavęs na
in dangaus karalyste?
giau koszelienos, deszros, pu
Kai mes ejome in mokykla, niu ir tikybiniu nusistatymu, liesti pasaulio taika. “Kaip kiMamyte! Kelkis, ba jau
mo visai nenori tos savo jaunos
Vaikutis — Reikia pir se keptos žąsies, biski skilan visi pauksztelei apleido savo
tai mes ar kiti vaikai kartais Teismasuolas laike tokius per- tose szalyse,” jis sake, “czia
paeziukes. Kai ji atvyko in
miausia numirti, ponas pro džio, kiausziniu ir daug lizdus, o ir j u mamyte turi
atneszdavo mokytojai gražu, sekiojimus kaipo dalis agresi-, irgi neapykanta pasirodė. ’ ’
Amerika pas savo vyra, jis ne
varszkes.
raudona oboli ar saldainiu ir jos karo — t. y., naminis nusi Tas invykis Columbia mieste fesoriau.
keltis!
tiktai ka nenuvažiavo in New
taip pasigerindavome savo mo statymas pasiruoszti karui ar- galėjo pavirsti in ‘laibai ne
York jos pasitikti, bet net ir
kytojai ir nekarta iszvengda- ba nusistatymas priesz žmones geistina atsitikima, be t jis tik
savo miestelyje jos nepasitiko
vome biržines. Bet, dabar, kiti užimtose szalyse. Inima irgi at- ’ patvirtino amerikiecziu jauskai ji nabage traukiniu ir autolaikai ir kita gadyne! Profeso žymimus ir persekiojimus ku- ma “Fair Play.” Nors szis dabusiu atvažiavo in jo gimtine.
rius Paul S. Leitz isz Loyola rie visiszkai nesirisza su karu. ■ lykas da neužbaigtas, bet tikiKiti, visai svetimi žmones jai
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Universiteto, Chicagoje, nusi Kaip mes visi žinome, tokis ma kad teisingas nusprendipagelbėjo susirasti kur jos vy
skundžia kad jis beveik kas atžymimas ir persekiojimas mas bus padarytas.
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
ras gyvena, nes nei žodžio ne
sanvaite gauna septynis ar asz- pasirodė visose szalyse, ir tuomĮ Mes tikrai galima paklausti;
moka Anglu kalbos.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
tuonis brangius cigarus nuo metu kada p. Jackson kalbėjo “Kur, tokioje neapykantos, tie
Jis jos nenorėjo ir nenori, ir
savo mokiniu. Ir didžiausia be apie pamatiniu instatymu ku vylika “good men and true”
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kai tik ji (atvažiavo pas ji, jis
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų ap»»
da, sako profesorius yra tai rie vadovavo Nuremberge, rado tokia teisingumo dva kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras
ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsaeme ja muszti ir daužyti, taip
kad “Asz visai nerūkau. ”
ezionais Lawrenceburg, Tenn., sia?” Atsakymą randame Viu- puslapiu. Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Puaiaugavakad net jo motina turėjo savo
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
valstijoj inyyko kitas biauruss'cent Slieean straipsnyje —'
minaliszka
apraszymas, 202 pus. 85c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
mareziaį iszgelbeti ir savo sunu Adele Jergens, aktorka ir
palyginimas. Teismas nubaudė gavo nuo Amerikoniszko gyve No. 103 V aidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
gerokai iszlbarti. Jis sako kad gražuole saiko: “Keikia sau vypuses szimtmeczio, iszNo. 182 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
25 vyrus, už netvarkų elgesį. nimo, kuris, nepaisant visokiu pirmutines
imta
isz
Lietuviszku
užlieku. Su pa- rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Egb
jis su ja apsiženijo Italijoje, ra pasirinkti, kaip skrybėlaitė;
nes jis nesitikėjo gryžti isz ka niekados pirmos neimi, bet ke Columbia miestelyje (Tennes priesztaravimu yra geriausias veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puilr/
No. 104
Trys istorijos, apie Ne
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
ro lauko, o dabar jis jos nenori liolika užsidedi ir tik paskui see valstijoj) praeito Vasario gyvenimas pasaulyje masėmis valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo paeziuoias. 76 puslapiu................20c
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
(Feb.) men. 25 d. Visi buvo žmonių.”
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepeir jam sarmata kad ji svetim sau viena iszsirenki. ”
Negrai.
No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu................................ . .15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
C. C. F. A. U.
taute ir nemoka kaip AngelsGregorius; Isz numirusiu prisikels,
No. 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25®
kai kalbėti. Jis norėjo su savo London Daily Mirror laik- Columbia miestely invyko
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
No. 162 Trys istorijos apie Bals*
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
paeziute Italijoje pasilinks rasztiis ana sanvaite turėjo ilga susikirtimas tarpe jauno vete
43
puslapiu
.....................................
15c
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz maproto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
minti ir pasidžiaugti, bet dabar straipsni kuriame redaktorius rano Negro ir Balto radio dar
No. 189 Trys istorijos apie Užpuo
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
22
puslapiu
.................................
10®
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmojis jos nenori.
patarė visiems kunigužiams ir bininko. Vietos visi žmones su
Lietuvaite
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
Nabage Italijoniuke nežino ministeriams susitverti unija kilo. Nakczia senesnieji Negrai
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
jo kur dėtis. Pinigu neturėjo, taip kaip visi kiti darbininkai saugojo biznio dali miestelio.
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
trumpi
pasakaitymai
ir t. t.
52 Mocziute? pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
musu kalbos nemokėjo ir nieko dabar turi unijas. Laikrasztis Albiejos puses pradėjo szaudy- Darže ji tykai sėdėjo,
puslapiu............................................ 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 26®
nepažino svetimame Amerikos pasiaiszlkino kad “ir kunigužis ti, keturi policininkai buvo su Czia asz ja pažint gavau,
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ............. .................... 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No. 141 Keturios istorijos apie
žeisti.
Ryte,
kuris
policininku
gai
galva-žudžiai; Ražanczius iszgelkraszte. Ji tikrai buvo dingus turi taksas mokėti, pavalgyti,
udaus;
Iszklausyta malda vargszo;
O kaip ji kalbėt pradėjo,
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
sudaužė
krautuvių
langus
ir
Geras
Medėjus
................................. 15®
Amerikoje, 'be draugo ir be apsirengti ir savo vaikus in
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
Jos vertybe supratau.
No. 170 Asztuonios istorijos apie
.15c
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu............................ .
yilties, pakol kiti Italijonai ta molksla iszleisti. ” Czia mes ma krautuves apvogė. Suėmė 103
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
me miestelyje dažinojo apie jos tome geriausi priparodinima, vyru ir jaunuoliu ir pasodino Ak, koki graži sesyte,
Auklėjimas
sveiko ir serganczio kopuikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
juos
kalėjime.
Sekama
sanvaiJa
pagarbint
yra
verta,
dykio;
Herodaa
Boba; Kas nepažinsta
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczns, 40 puslapiu
kodėl musu kunigai nesiženija?
Dievo
tas
nepažinsta
Tėvu; Per ta
Garžia Haremo nevalninke: T-noszis:
Vardas jos yra Onyte,
...................... 15c
Apart tikybiniu priparodinimu
msybe
in
szviesa;
Pasitaisiaa
prasi
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra
žengėlis;
Duktė
malkakerczio.
121
kodėl kunigas sau vienas gy- Susimildami, jeigu iszkeliau Puiki tur ji vežlyba.
62 puslapiu .......................
15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
nuslapiu
.............................
26®
No.
120
Dvi
istorijos
apie
Valu-*
Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
vena, galima isz tikro pasakyti nate in kita miestą ant apsigy Daili yra jos galvele,
No. 171 Vieniolika puiku Istorija
kas Isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernąkad viena isz svarbiausiu prie- venimo ir geidžete permainyti Su bangu pilnais plaukais,
puslapiu .......................
15c dina. 61 puslapiu........................ 15c (su paveikslais), apie Džiaugsmai
No. 123 Septynios istorjos apie
žaseziu yra kaip tik kunigo už laikraszti, prisiunskite savo se Baltas ir minkszta rankele,
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
szkas
malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
laikymas. Ir da'bar musu sziau- na ir nauja adresa ir miestą kn Aukso su szviesais žiedais.
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paczia;
diniai katalikai ir neva moks- riame gyvenot ir apsistojot, nei? Akys jos prilygt žvaigždelėms, lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
45 puslapiu.................... 15c
gonus.
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo mum
lincziiai prikaiszioja kam tam be to, negalime jum siuntinėti
Tos meilingai szvitina,
126
Penkios
istorijos
apie
No.
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausia
dykaduoniui reikia tiek ir tiek iaikraszczio in nauja vieta O skriuostai puikioms roželėms Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas
. 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunlmybe;
Vargingo
žmogaus
sunu;
Trys
pinigu. O kas butu jeigu reikė Daugelis praszo idant permai Nieks negali pagirt gana.
No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirss 100 puslapiu........... 25®
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
tų ir jo žmona ir vaikus mai nyt adresa, prisiunczia savo
kuris buvo protingesnis až savo poną sis; A^t keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
tinti Mes žinome kad daug ge varda ir pravarde bet nepaduo O kad maža jos burnele,
61 puslapiu ................................. 15c 61 puslapiu ................................. 15c puslapiu .............................
16®
No. 127 Trys istorijos apie Duk
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
resniu priežaseziu del kunigo- da kur gyveno ir in kur iszva- Giesti, kaip laksztingale,
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz
nesiženijimo yra, bet musu žiavo. Tokiu laiszku sziandien Lai tur tviksczioti szirdele,
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
arba pradžia
15<
Balso
to
sužudinta.
karalium. 61 puslapiu................ 15c
tiems mokslincziams ir neva aplaikome daug, nes svietas la
No. 175 Pasiskaitimo knygele;
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai
SKAITYMO
geriems ndbaižnytiniems žmo bai maiszosi, o del mus yra ne Bet labiausiai man pamėgsta,
SKAITYKIT
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
reikalingas sukimas galvos Didelis jos pakarnumas,
noms
szita
priežastis
yra
ar
tu

puslapiu......................................
15c (su paveikslais); Kairriecziu Aimana...ir....
“
SAULE
”
No.
153
7
’
rys
istorijos
apie
Gailu
 vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
jieszkoti
po
visas
knygas
isz
rėtu būti geriausia supranta
Kaip auszra tykai prabrekszta,
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
RASZYMO
ma. Katalikai vien tik “singe- kur musu skaitytojas rasze Toksai jos yra mandagumas.
.........................
15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
ISTORIJE apie Gresoriua> puslapiu
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke .............................................
li” kunigą užlaiko, o Protesto- laiszka ir kur seniau gyveno.
---- :—:--------- Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguj®; Pabė
Duszia baiminga, meilinga,
64 pus., Did. 5x7col. nai ne tik savo kuniguži, bet ir Į Jeigu prisiunsite sena ir nau- Pasiliks jos vis jauna,
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyr®; Prigautas vagis.
jo žmona ir vaikus užlaiko. Gal' ja adresa, tai greieziau galesi60 uuaUpiu ................................
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas:
Dabar Po 25c.
kaip tik už tai mes kunigą “Te- nie permainyt ir greieziau gau- Lelijele kaip szlovinga,
Jeigu užraszysite savo drau
::
25<
::
Puikiai
bežydedama.
—
C.
veliu” vadiname, už tai kad vi - site laikraszti. Kitaip ant mus
giu ar drauge “Saule” tai tu
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—$1.00 Vertes Knygų Už 50c*-

si žmones yra jam kaip vaikai, nerugokite, jog Iaikraszczio ne
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atlaikote.
Saules” Redyste
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SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

rės didžiausia linksmybia per
visus metus!
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Viena žiemos vakara kuomet vo kūdikio budelis! Kuo jis Ne! Nesileisiu žipogžudybes *X<*I<>***,t*>**><,***t*,*t»*X**'**4t**2**t4 vaikiukui. Žiūrėk kaip-'vargin
tvoros braszkejo nuo szalczio kaltas? Miręs nuo szalczio, ap nuodėmės! Geda? Ko geda?:
gai iszrodo.”
ir dangus pilnas žėrėjo žvaigž sigyvens jis ten tarp žvaigž Szitu žmonių, kurie nupuolė la-j
— Nes mes jeigu nevažiuo
dėmis,
apsisiautusi,
suvargusi
džių, bet ka man jis tada pa biau už mane ? Visi jie toki,
sime, tai ilgai užtruksime, ba
S DOE
_____
j brido moteriszke. Ji neszes ka- sakys, kad asz nueisiu pas ji. žmogžudžiai, gobszai. Ar rupi
geras galas; ponia ilgai mus
'žin ka glėby j. Ėjo iszpalengva,'
kas jiems? Kad daugybe szele
nesulaukdama, labai rūpinsis.
I
------(Tasa)
Prie laiszkelio buvo pridėta vos
vilkdama; vis žvai-'
ju mirszta badu, kenezia kūno
— Jeigu asz tavęs praszau,
JjlElSTE
buvo
slidu,
sienos
da 25 rubliai.
'gosi, lyg ko bijodama, ir suti-'
ir dvasios skausmus, ka jie da
tai niekg nekalbėk, o duok.
— Kas ten vaikszczioja? Perskaiczius sugniaužė laisz- jiUS ^niogu .glaudėsi in szali,'
namu
szlapios,
nuo
stogu
Ir davė vargingam vaikiu
ro?
Sumurmėjo motinos balsas ka su 25 rubliais; isz piktumo į-aįj<6s juoį platesne vieta pravarvėjo,
o
vienok
saule
ties
Sugryžus, niekam nematant,
kui auksina.
miegamajam kambaryje. Bet nebeverke tik dantis sukandžus einancziam.
Varsza
va
žibėjo;
batai
buvo
I
Jaunas ponaitis, kuris prie
pasiėmė kūdiki, prispaudė prie
jis nieko neatsakęs iszlaimejo pratarė: Žmogžudys! Ne! Asz Sztai pažinstamas sodas, su
pabaigoje
Morcziaus
ir
jau
tur

tu paveikslu stovėjo, ta viską
krutinės ir lyg nauju jiegu ga
in savo kambari.
būt
apie
dvideszimts
sykiu
ta
nedovanosiu, da drista tyczio- piįjioms medžiu szakoms, apmate, vienok j u kalbos negir
vus skubėjo namo.
Kambaryje už žibino nei tis! Nesijauczia prasižengimo įverįas augszta staeziu lentų
diena
oras
persimainė,
ba
kaip
dėjo. Užėmė ji panaites gera
Daug kartu Emilija vėl su
szviesos. Ant greitųjų nusime suardęs žmogui gyvenimą! Siū tvora, pro kurios plyszius
priežodis
sako:
“
Morcziuje
szirdis, o priek tam pamate ant
savo mažulėliu ant ranku sto
tęs szlapius drabužius nuvirto lo užmirszt, užmirszt jo apga-' szviete isz kambaru szviesa.
kaip
goreziuje.
”
kojų puikes kurpaites ir puiku
vėjo eilese žmonių jieszkancziu
yste, iszniekinima!
in priprengtaji patala apsiklo- vyste,
iszniekinima! ReiszkiaJ
Reiszkia,1 staptelejOj pasiklausė: niekur
Jaunas
koks
tai
ponaitis,
apredala; norėjo prisiartint,
daibo, bet matydami ja ne vie
jo galva ir norėjo užmigti. Bet būti jo auka ir nekerszy
nekerszyti už lliekOi tik szalt£ffi vejas sziau.
na, nieks jos nesamdė. Kelis puikiai pasiredias, stovėjo prie] kad geriaus galėtu prisižiurę t,
galva ir norėjo užmigti. Miegas padaryt skriauda! Ne! To nepQ apniirusi soda ir uemaJ
kartus mėgino parszyt praei- pilioriaus pasiremias, ant Mo nes kad ulyczia važiavo kelios
niekaip neeme, galvoje maiszes bus! Per nevalia spaudėsi isz lonial žai]be jog kuna
iiancziu, betsusitikdavo paszai- da vos ulyczios, ir žiurėjo in karietos, tai negalėjo greitai iu
rvnrlnc< szmekla.
a airnnlz 1 a lCzia
’viu rln.rm
Tin' akiu
nlri'n aszaros.
<-> nr,n
gėdos
dege jie
pa ir pasity ežioj imu, kad tokia iszstatytus paveikslus, o kone ta puse pereit, kur panaite sto
Į Rankom prisilaikydama tvokersztu, kam tarnaite nepildo Motina, matydama taip pik
jauna, o dristanti praszyti isz- priesz bromą senovės vyskupu vėjo; o kada palaukiąs valan
j ros, žengė pirmyn. Va, jau paYra daug tokiu
/
jo noru; ežia vėl geismai neda tai suraukta Emilijos veidą,
krokaviniu, vaikinas iszbalias dėlių perejo, jau panaites su
maldu.
, žistami vartai, pro kurios parsutvėrimu,
vė jam ramybes. Minute apszi- suprato, kad atsitiko kas nors
Viena pavasario vakara E- ir nu vargias, vargingai apsire- tarnaite ne buvo, pabėgėjo ge
i kastas takelis tiesiai vedė in
Nei sziokiu, nei tokiu,
les iszlipo isz lovos, basom ko bloga. Aszaros riedėjo isz gi-i .
.’
.
milija, neturėdama nei pati ko dias, atkiszias viena ranka in ra gala, bet ant tuszczio.
,. . . n
I vieszasias duris, Vartai 'buvo
Kuom
jie
yra
jom ant pirsztu, nuėjo per kari- liai indubusiu akiu, kaktoje pa- ,
v,
J,
valgyti nei papenėti savo vai praeinanezius prasze almuž- Biskutuka buvo piktas ir ne
........
,
.
da neuždaryti. Prisiglaudus
tai
nežino,
dori; prie motinos kambario sirode
_ _dideliu
__ ______
raukszliu, lupos
. ,
,v ,
ką, pasiryžo. Pasiryžo cit gat nos, o kita ranka laike ant akiu užganėdintas, grižo adgal prie
prie tvoros, apsižvalgė, pasiNes, kaip szventa diena
staptelėjo, prikiszes ausi pa-' krutėjo, bet žodžio pratart ne
vėn paskutinioju moteriszkiai kaip rodos ko gėdindamasis. biedno vaikiuko, kuris da lai
. klausė. Prieszais, kitoj gatves
ateina,
klausė: girdetknarkmas. Pri- galėjo, tik akimis gaude Emilibeliekamu budu duonos kąsni Tuom tarpu praėjo pro bromą ke rankoje auksina, eme nuo jo
j pusėj girdėjos akordai pianino.
Tai in darba eina,
ejas Emilijos kambari tyliai jos judėjimą ir stengės atspėti,
pelnyti. Ir iszbego. Apsistojo dvi mo teres; viena buvo pui ir davė in ta vieta auksini pini
Kaž-kur toli graudingu silpnuAnt medžiokles
pabarsžkino pirsztu in duris. kas jai galėjo atsitikti.
vienoj gatvių, kur daugiausia kiai pasipuoszus, aksomine gą vertes 5 rubliu.
važiuoja,
Nieks neatsiliepe. Da palbarsz- Emilije iszvydus motinos su cziu balseliu tilindejo vežejo
judėjo visaip apsirengusiu skrybėlaitė su juodu ant akiu Pamatęs ta vaikinas atmai
varpelis. Isz kambaru, pro nu
O
paskui
po
tam
kino. Sugirgždėjo lova ir kas sirūpinimą eme ramint:
žmonių. Vieni važinėjos, kiti tinkleliu ir buvo matyt, kad na suszuko isz džiaugsmo:
leistas skystas kertinas lan
dejuoja.
ten suszlamejo.
— Mamyit, neverk; nieko
sziaip vaikszcziojo, pro kits graži ir jauna; kita menkiaus — Dieve! Dieve! Kokia tavo
guose veržėsi szvieša, bet vidui
Taip, medžiot,
— Kas ten? Tyliu mieguistu pikta man neatsitiko, asz tik
kita spraudėsi, kaikur meiliai buvo pasirėdžius, per ka gali Apveizda; o mumis dabar rei
nieko nebuvo matyt. Szirdis
Bet
gal
Dievas
vietos
netekau.
Ryto
eisiu
ir
balsu paklausė Emilija.
susikabinę porom sznekuczia- ma buvo pažint, kad tai tarnai kėjo 20 auksiniu del užmokėji
da smarkiau eme plakti, krau
sunkiai
pakorot,
— Asz, atidaryk! Sznibžde- vėl gausiu kur nors darbo. Tik jas užgulė ant akiu, rankos dre
vo, juokės, žaidė. Emilija te.
mo už kambarėli raudos, jau
Ir
ne
vienam
nelaime
tu
neverk,
pas
veik.
jo Vladas.
žingsniavo priekyn ir atgal. — Mano duszytia, pratarė mus sziandien locnininkas na
bėjo nuo szalczio ir bailes; ko
atsitiko,
Visa
nakti
paliko
budėti
prie
— Ko reikia? Negalima asz
Daliaus pasijuto, kad kaž-kas panaite in tarnaite, paskolink mo norėjo iszmest ant ulyczios.
jos pradėjo beveik visai nebe
Bet
da
galo
negavo.
motinos.
nusirengus!
atsargiai paliete ja už peties. Ji man pinigu, ba asz ne skatiko Mano ligotas tėvas but tikrai
klausyti. Surinkus paskutines
>
Kad
proto
turėtu,
Nuo
pat
ankstaus
ryto
aik— Tik viena minute pasi
atsigryžo. P.riesz ja stovėjo prie saves neturiu, o norecziau numirias. Tu, szviesiausias po
jiegas, nusvyravo prie duru.
Tai
taip
nedarytu.
kalbėti, atdaryk, melde Vladas. szteje, kur visuomet stovi žmo Prieszais lango sz vieša pra
puikiai pasirodęs vyriszkis ir ta biedna vaikiuką suszelpt.
naiti! gyvasti mano tėvo su
— Negalima ! Asz miego no nių kuopele jieszkancziu dar sklaidė naszuleli: ten gulėjo
|
, .į
žiūrėdamas jai in akis szypte- — Neturiu, atsake tarnaite, gražinai.
bo,
tarp
ju
nusiminusi,
galva
riu. Dabar ir ponia iszgirs, tei
lejo: “Eisi su manim?” Emili tiktai viena auksina turiu, o Kalbėdamas tai, taip buvo
Vienas raszo,
mažas, vos gyvas kūdikėlis.
nuleidusi
stovėjo
ir
Emilija.
sinos ji.
ja, drebėdama, nieką neatsake, juk panaite žino jog turime pa- susijudinęs, kad net in siena atIr gražiai praszo,
Žiurėjo ji in nekalta mažulėli,
Stovėjo
ji
kaip
stovi
žmogus
— Pone miega. Atidaryk.
ir vyriszkis, jau drąsiai paėmė samdyt “družka” ir važiuot sireme.
Kad lietuviu nekuriu
atsisveikindama gal paskutini
Nebijok, asz nieko pikta. Buk tieson paimtas, kuomet skaito
pas ta ponia.
būda apraszyt, ja už rankos. Ji ėjo.
— Kuom-gi yra tavo tėvas?
karta. Sustingusiomis lupomis
nusprendimą bausmes. Akys
taip gera.
Nuo to laiko asz dažnai ja — Mano brangiause, jau asz Mano vaike, ir del ko taip esa
. Ir del visu pagarsyt.
pabueziavo kelis kartus, vėl
temo
neinate
ji
aplink
esaneziu
Pasigirdo cziaužejimas su
matau dabar N., miesto gatvė eisiu pekszcze, o duokime tam te biedni?
Ka maezina, juk
gražiai suvyniojo ir pradėjo
.1
žmonių
judėjimo,
nejautė
skau

ranka per siena. Žlegtelejo ka
visi žino, se, vakarais bevaikszcziojan— Mano tėvas buvo vandenprie pat duriu.
bliukas, durys atsidarė. Vladas dėjimo kojų, nors jau valandų Skubiai iszbego už vartų pa
Kad būdas lietuviu
czia ir vyrus uižkabinejanezia.
vežiu; da rudeni laike pirmuti
Maldų
Vainikėlis
valandas
buvo
iszstovejus
ant
atidaręs tyliai inženge Emili
,.
nekuriu, ... Ji jau nebemato tu skriaudų,
niu szalcziu, eidamas in Visla
sižiurėjo atgal ir nuklampojo
vienos
vietos;
nejautė
ji
alkio,
jos kambaryn. Emilija sėdėjo
Tai suvis kudas.
tu nesižeminimu, to nupuolimo.
parpuolė ir jam kažinkas strė
:: Knygele ::
toliu; apsistojo prie kertes so /
nors
sziandien
da
nieko
nebuvo
prisiglaudus in siena, lovos su
'Ne
kurie
prie
skaitymo
Viskas
paprasta,
viskas
aiszku,
nose truko. Nuo to laiko nuo lo
valgius. Net kartais klausė pa do tvoros, ilga laika klausės,
sivyniojus kaldron.
viskas
niekai.
—
S.
ne
sutverti,
vos nekele, vežimėlis ir arktis
Knygele, Dabar $1.00
ar kas neiszeis ir nepaims jos
ti
saves:
Na,
kogi
asz
ežia
atė

Tai
ir
niekam
neverti.
— Ko taip bijai atidaryti?
— GALAS —
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 nuėjo ant gyduolių. Motinos
kūdiki, bet vis tyla. Neapsako
jau?
Tik einiki traukt,
Argi asz ka pikta padarysiu?
mas sanžines graužimas apgulPuslapiu; Juodi Apdarai; jau senei ne turiu. Asz vienas
—
Gal
pirma
karta
atėjo
Guzute kas diena
Sznabždcjo Vladas.
prie tėvo. Iki to laiko lupomes
Aiszkus drukas; smagi
ežia kad taip baidosi žmonių ? de jos krutinę; akys paplūdo
kaip galėdami; kada tęva ap
raukt.
— Asz bijau: užgirs ponia. Žiūrėk, ir akiu nerodo. Matyti, aszaroms. Ne! Nebusiu asz saRodykle:
žiurėjau, dirbau pas kaiminus,
Sznektos jokios neturi,
Ir kam visa szita? Negalima, iszdidi! Tur but poniszkos kil
:: JUOKAI ::
Bažnytini*
metu
padalinimas.
ka galėdamas, nesziojau smil
Tiktai visus ant
paskui ir ponui kliutu nuo po mes, tai ir gėdijąs akis rodyt.
Pasnikai.
tis (pieskas), 'bet vandeni ir
dantų turi,
Kalendorius.
SAULE” YRA
nios. Ne, ponas, palik mane ra Nieko, apsipras.
Maldos Rytmetine*.
per tai bado neturėjom; nes ant
Nes tie kurie laikraszti
mybėje. Melde Emilija ir gynė Taip kalbėjo dairydamies in
Vieszpatie* malda.
GERIAUSIA
Prilyginimas
raudos, niekaip negalėjau už
“Saule” skaito,
si su rankomis.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
ja žmones, bet ji neatkreipe in
dirbt; tėvas jau mane senei
Po pabulkes nesitrauko,
Apasztalu Sudėjimas.
DOVANA!
Rytojaus diena jie juokavo, juos domes ir stovėjo kaip pir
Deszimtis Dievo prisakymu.
siunezia ant tarnystes, bet kas
Sutikime gyvena,
žaidė, linksminos, tik vis pa ma.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Ir apie juos
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles i> mane 'be czebatu ir be marszslapczia nuo motinos.
Treczia diena nusamdė ja
Gailesczio.
kiniu ims, maustytu, kad koks
bus gana.
Jeigu
nežinai
kokia
i
Maldos
vakarines.
*
*
*
viena ponia už penkis rublius
tinginys; o turecziau norą ant
Giesme ant pradžios Misziu.
in
menesi.
Bet
neilgai
teko
ten
Neilgai tęsęs laimingos jų
tarnystos ir ka norint del tėve
nupirkti Dovana savo
Misziu Maldos.
Asz per Armistiko diena,
Psalme
45.
būti:
ponia
pastebėjus,
kad
tar

dienos. Greit pastebėjusi moti
lio uždirbt. Ubagaut nevat ne
Apie Džerze pribuvau,
Giesme Szventas Dieve.
Draugui
ar
Draugei,
aite
turės
susirgti,
vengdama
na iszbare Vlada, o Emilija at
moku o ir gedžiuosi.
Miszparu Maldos.
Ten pažinstamus atlankiau,
Maldos pirm Iszpažinties.
statė nuo vietos. Prasidėjo jos namuos nemalonumu po trijų tai užraszk jiems laik
Czia pradėjo verktie.
O katruos aplenkiau
Perkratymas sanžines.
menesiu atstatė nuo vietos.
vargu dienos.
tai iszgirdau,
Maldos priesz pat Iszpažinti.
—BUS DAUGIAU—
Pargrįžus namo, rado moti- Daugiau jau ji nebedrįso ro-Į raszti “Saule.” Pra
Imdamas
nuo kunigo iszriszima.
Ant staugimo juos pažinau,
Jonas — Kokis yra skirtu
Malda po Iszpažinties.
na beserganezia ant patalo, dytis miesto gatvėse ir nebojo linksmins jiems gy Eidamas pro narna, iszgirdau
Litanija apie visus szventus.
mas
tarp
varles
ir
szokykes?
Veikiai sužinojo, kad tėvas už- jieszkot tarnystes: gerai žinojo
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų*.
riksmą,
Mes mėgstame teisingysta ir
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
musztas kare. Laiszke kuri kad tokiam padėjime nieks ne-' venimą, ant viso me Kad tai musiszkiai iszduoda
Antanas — Nėra jokio.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. geidžiame, kad ir visi teisinVladas inlbruko jai 'atsisveiki samdys. Tuojau mirė ir motina.
Abidvi
turi
nuogas
kojas,
toki baisa,
Malda prie Panos Szvencziausios.
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
to ir džiaugsis isz ta
nant ir isz kurio Emilija laibai Visus sau taupinelius, visa ka
abidvi
szoka
ir
bijo
garnio.
Malda
prie
Aniuolu
ir
Szv.
Dievo.
Nes turėjo akis užsipylęs.
primename, idant kožnas skai
Artindamasi prie Szv. Stalo.
daug tikėjos, visai užmusze ja. buvo uždirbus, iszleido laido vo dovanos! Prenu
Vienas vyrukas isz kul
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuk*. tytojas, kurio laikas pasibaigė
Laiszkas skambėjo keliais žo tuvėms. Likus viena, insileido
Paskiaus atiduodamas Dievui gar už laikraszti, kad nevilkintu il
tai pribuvo,
merata Suv. Valstijo
Vagone
be kalbėk.
džiais taip:
in savo grintele gyvent da sena
In nelaime inkliuvo,
gai su atnaujinimu, užmokesMalda Szv. Ignaco.
“Sudiev. Visa kas praėjo moteriszke. Maitinos daugiau-1 se
metams $5.00 In pakauszi žaiduli apturėjo,
Malda su visuotiniais atlaidais.
ties, nes ilgai negalime laukti.
Kunduktoris — Praszau
tarpu musu. Pamirszk. Nors šia duonos plutele, parneszta
Malda
prie
Szv.
Sakramento
po
žaiduli užtampavo, ponios ta szuni neimti su sa
Juk del visu yra tas žinoma,
Vieszpatys- Gydytojas
Komunijos.
asz ir Ibuvau kalbėjęs, 'bet ne- senos moteriszkes, o dažnai Kitose
In ligonbuti nugabeno,
kad darbas pabrango, popiera
Garbinimas Szv. Sakramento
vim in vagona, ba czia per
galiu to iszpildyti: negaliu tekdavo ir nevalgius pabūt.' tese $6.00. Užraszant Už tai kita vyruką surakino,
Malda Szv. Tamosziaus.
ir kiti intaisymai, nes uždyka
skirta del moterių.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
' prieszintis motinos valiai. Bet Per tuos kelis menesius praval
Ir in lakupa patalpino.
laikraszczio negalime siuntinė
Malda prie Panos Szvencziausios.
visados liksi mano atmintyj. gė ji visus savo drabužėlius ir reikia drauge ir pre
Pone — Perpraszau, tai ne
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
ti. Musu agentai yra guodoti
— Vladas Luknys:”
kur tik galėjo eme skolon. Isz numerata siunsti per
szuo,
tikai
kale!
Panos
Marijos.
Francuzijoje, Trockios apaszskaitytojai ir nuoszirdžiai deRanžanczius prie Szv. Marijos
skurdo ir gėdos daug kartu bu-'
talai ir sekėjai uoliai darbuoja
kavojame visiems už platinima
kalbamas.
vo
prisirengus
nusižudyti,
bet
į
Money-Orderi
arba
!
Istorija
apie
“
AMŽINA
ŽY

Neužmirszkit atnau
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
si ir viekia priesz Stalino Ko
“Saules,” lai visus Dievas už
Litanija prie Szv. Antano isz
mokėjo
ja
nusenute
visados
jinti savo prenumerata už laik
laiko koilgiausia ir visame lai
pinigais registruotam munistus. Jie laimėjo net dvi- DĄ.” Jo kelione po svietą ir
Padvos.
raminti
ir
tuo
budu
sulaikyti
raszti “Saule.” Del daugelis
deszimts vietų valdžios tarybo liudymas apie Jezu Kristų.
Malda prie Szv. Antano.
mina. Platinkite mylimi broliai
Misziu
Mald.
už
Duszias
mirusiųjų.
laiszke
laikas jau pasibaigė ir apie tai nuo pagundos.
20 Centai.
je. Ju didžiausias darbas ir pair sesutes jusu laikraszti, o mes
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
praneszeme! Bizni be pinigu Prisiartino laikas sirgimo
siszventimas yra palaužti Ko SAULE PUBLISHING CO.,
už tai busime jumis szirdingai
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
sunku varyti, ypatingai lai'k- su pagelba senos moteriszkes
Per Procesija.
munistu jiegas ir jiems kur tik
dėkingi. — “Saules” Redyste.
Mahanoy City, Pa.
Giesme
ant
Procesijų.
laszczio, kuris sureikalauja viskas praėjo laimingai; greit' Saule Publishing Go., galima kelia pastoti.
Giesme Laba Nakt.
kožna doleri. ACZIU!
ji pasveiko, bet gyvenimas pa
Ministranturas.
Mahanoy
City,
Pa.
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Policija paklausė vaikuczio ar j
riau eiti dirbti negu savo žeme CAUWTAT
jis nuszove? Vaikutis atsake, KETURI VAIKEZAI'PALIAUBOS
turėti, nes Komunistai per
VILIAI
L. TRASKAUSKAS
kad ne; mama nuszove! VilAPVOGĖ SENELI
daug reikalauja isz tu kurie sa
KINIJOJE
NUSILENKIA LIETUVISZKAS
sonene likos aresztavota. —N.
vo ukius turi.
—- Utarninke pripuola Szv.
PEIPING, KINIJA. — Ge Dabar, kai tie Vokiecziai ap
GRABORIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Parmusze
Seneli
Ir
Martyno Pop.
Minersville, Pa. t Subatoj
neralissimo Chiang Kai-shek leidžia savo ukius, tai kiti, ku
Laidoja Kunus Numirėliu.
buvo
palaidotas
Tamoszius
Ki

; — Svietas truputi pasilsės
Atėmė $1,459
iszleido insakyma kad visi jo rie netoli gyvena tas žemes pa- Moskvoje suprato isz kur ve- Pasamdo Automobilius Del
po
kareiviai liautųsi kariavę ir sisavina ir tampa ponais, kaip' jas puczia ,ir už tai jie insitrauLaidotuvių, Kriksztiniu,
X - rinkimu,f o ir szveneziu jov
i zeviczius kuris kelis menesius
PHILADELPHIA,
PA.
—
kiu nebus lyg “Dekavones Die- pasirgęs pasimirė. Jis paliko
neszautu in Komunistus nuo ir kiti kapitalistai. Reiszkia, ke savo ragus ir pradėjo kiVestuvių Ir Kitokiams
Keturi
vaikezai,
apie
dvidena — Thanksgiving Day,” dukterį p. Monica Benner ir
vidudienio Panedelyje.-Chiang l net ir po Komunistu padalini- tiems nusilenkti,
::
Reikalams
::
szimts
metu
amžiaus
užpuolė
kuri szimet pripuola Ketverge, viena sunu. A. a. Tamoszius Ki! Kai-shek .tikisi kad jis dabar mu dabar randasi dideli ponai,
520 WEST CENTRE STREET
apdaužė
Harry
Goss,
kuris
ne

Lapkriczio (Nov.) 28-ta diena. ževiezius per ilgus metus buvo '
kaip nors susitars su Komunis- kurie tukstanezius hektaru že- Už tai, Komunistu atstovas
Telefonas Nr. 78
Chou
En-lai
pargryžo
in
Nan

MAHANOY
CITY, PENNA.
sze
pinigus
del
savo
kompanita
į
s
į
r
t
va
.
r
kin_ga
i
ta
ilga
ir
ne

■—■ Seredoj 8zv. Stanislavo. visos apylinkes Lietuviu gerai :
mes turi.
kin
pasitarti
su
Kinijos
vadu
j
jos United Insurance Co. Tie(|emta iKara Kinijoje užbaigs,
Ūkininkai po Sovietu val.  Chiang Kai-shek del t^kos, **************************
— Ponia Ona, pati Jo žinomas ir mylimas .Jis parda- ■
razbaininkai
užpu'ole seneli ant Bet jo kareiviai visa diena Nevinedavo
visokias
liekarstas
■
džia mažai dirba ir beveik vi- nes Komunistai Kinijoje dabar 1
no Nevulio, nuo 600 W. Market
Park Avenue prie Thompson deiįoj įr vįsa ry^a panedelyj da
žmonėms,
ir
tuo
paežiu
sykiu
j sai nesirūpina savo ūkiais, nes
[Ulyczios turėjo pavojinga ope
KALVIS
i
ulyczios ir paskui paspruko per’ Emarkian kariavo kad jie gale- jie sako kad nera jokios naudos’I gyvu kailiu pajuto AmerikosI
skelbdavo
ir
platindavo
lietu

racija Pottsvilles ligonbute.
atima.| ginklu jiega ir galybe.
viu spauda ir lietuviszkas kny vieszosios mokyklos darza ln tu daugiau miestu paimti pirm! kai valdžia beveik
...IR...
—< Ketverge Szv. Juozapa
Trylikta
ulyczia.
negu paliaubos insakymas bus Juo daugiau užsidirbi, juo dau-| ^sz Moskvos atėjo insakymas1.
gas.
,
to.
Senelis Goss ka tik buvo isz- invykdintas. Kiti kareiviai vi
KRIAUCZIUS
giau turi atiduoti. Del tos prie visa Zeiss fabriką isz Vokieti
— Laisnai del apsivedimo Tamoszius Kizeviczius buvo ejes isz bankos kur jis buvo pa
sai nepaiso ka Chiang Kai-shek' žasties, sziais metais labai ma ns nugabenti in Rusija. Kai
iszduota del Regina Dulskiute, savotiszko budo žmogus, kuris likes daugiau neku $20,000.
sako, jie kariauna ir Komunis žai javu buvo ir pjūtis labai Amerika su Anglija pasiprieisz miesto ir Tamoszius Mu atvaizdavo lietuviu gyvenimą Vagiai szitu pinigu nespėjo pa
tus guja ir musza.
szino, Rusijos atstovas atkirto Du jaunikiai, kalvis ir kriau
iszeivijoje.
Tokie
’
žmones
buvo
prasta.
rauskas isz Trentono.
sivogti, bet tuos pinigus ku Chiang Kai-shek sako kad
<ad ir mes panasziai darome ezius, atsilankinejo pas viena
musu iszeivijai labai reikalin
— Petnyczioje Szv. Alber
riuos senelis nesze atgal in ofi jis da viena proga duos Komu
kai mes parsitraukiame isz Vo mergina, nes viens kita priesz
gi ir daug gero lietuviams pa
to Did. f
są iszmoketi algas darbinin nistams susitaikinti ir susitar
kietijos mokslinczius. Sovietai ta merga pelke.
dare tada, kada lietuviai atva
NĖRA MUS! 'jau rengėsi visa ta fabriką su Viena karta nuejas kalvis
kams jie nustvėrė ir pabėgo. ti. Jeigu szita syki nepasiseks,
žiavo in szita kraszta ir nemo
Kai tik jis priėjo prie savo au- tai jis jau vieszai praszys Ameardyti ir gabenti in Rusija, kai pas ja, o toji pradėjo girt
SHENANDOAH, PA kėjo kaip susiszneketi, nežino tomobiliaus
ir rengėsi atsira rikiecziu stoti jam in talka su
patys Vokiecziai pasiprieszino. j kriaueziu, nes kalvis pertrau
jo kur kreiptis, neturėjo isz ko
Vai asz eisiu in sodeli,
kiąs jei tarė:
kinti duris, tie vaikezai ji už
— Edmondas Moczulskis gydytoja pasiszaukti ir net ne puolė isz užpakalio ir partren kareiviais ir kariszkai ginklais Kur cziulba, ulba pauksztelei, Ir ežia Rusija nusileido ir at- — Ar tu ta kvaili giri! Kad
ir tada jis ves žut-butine kare
szauke savo insakyma.
isz miesto, likos sužeistas in žinojo isz kur lietuviszka laik kė ant žemes.
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; Freeland, Pa. t Gerai žino sulyg savo mokslo ir gabumo
ezius, toji jam prikiszo, ka kal
Verks ir motule, kraiteli
buvo per Kristaus Karaliaus
mas Jonas Boczkauskas, 540 stengdavosi mums parūpinti
vis kalbėjo; tas tuojaus pradė
>\
Attlee Pasmerkia Ru PARYŽIUS, FRANCIJA. — duodama.
Szvente!
[Walnut Ulyczios, staigai numi vaistu, liekarstu, supažindin
jo peikt kalvi tardamas:
Francuzija ir Italija dabar lai
rė pareita Panedelyje, Lapkr., davo mus su lietuviszkais laiksijos Sauvaliamus ko
Bet, visa tai suprantama, kai — O tu neiszmanele! Gal
savo rinkimus, bet kiek ga Vai tėvulis ateidamas,
!(Nov.) 4ta d., namie, 4 valanda raszcziais ir iszplatindavo liematome kad Moskvos nusista tu to nežinai, kad tavo mylimas
lima isz anksto pasakyti, tai Už rankelių paimdamas,
popiet. Velionis nesveikojo tuviszkas knygas. Ne viena LONDON, ANGLIJA. —
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