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Lewisas Atszauke Straika
Isz Amerikos

Kaslink Sprogstanczios ‘Atom’ Bombos

BAISUS
GAISRAS

Armijos . Minksztos Anglies
Sanskaita
Taikos Konferencija
Nutarė Duoti Visu
Kariuomenių
Skaiczius

KOTELIS SUDEGE;
122 ŽMONES ŽUVO

Mainieriai Atgal
In Darba

Didelis Laivas “Europa” Nu
skendo Arti La Harve, Frunci
joje; Gaisras Hotelyje Atlanta,
Georgia Apie 122 Žuvo; Trauki
niai Vėl Eina Po Senovei;
Fabrikai Atsidaro

LAKE SUCCESS, N. Y. —
ATLANTA, GEORGIA. —
Konferencija, kurioje dalyva
Baisesnio gaisro da nebuvo
vo 54 tautu atstovai nutarė kad
Amerikoje, kaip szitas kur 1221
visos tautos duotu pilna apy
žmones žuvo. Vieszbutis Wineskaita kiek kariuomenes ran
coff ant Peachtree ulyczios už
dasi ne tik svetimuose kraszsidegė ir 280 žmonių buvo kaip «
Czia susirinko Amerikos mokslincziai su profesoriumi tuose, bet ir namie.
in koki krosnį uždaryti ir už bg Albert Einstein pasitarti apie ta Amerikos sprogstanczia
Rusijos atstovai szita patari
rakinti.
* “Atom” bomba. Jie mums pranesza kad reikes mažiausia mą innesze, bet Rusai norėjo
Juoduke darbininke
pir-j I milijono doleriu jeigu norime kad mokslas apie ta sprogs kad apyskaita butu iszduota
miausia pamate kad vieszbutis tanczia bomba butu varomas toliau ir jeigu žmones bus su tik kiek kariuomenes randasi
dega; ji tuojaus pranesze viesz-' pažindinti su visa tai kas darosi tarp mokslincziu kurie svetinuose krasztuose, o ne
buczio manedžieriui, kuris in- rengia didesnes ir baisesnes sprogstanczias bombas. Isz kiek yra namie. Sovietai priesake visus prikelti, bet ugnis
kaires in deszine: H. C. Urey, Profesorius Einstein ir Selig szinosi priesz nutarimą duoti
jau tapo gaisru. Žmones peri Hecht. Stovi, isz kaires in deszines: L. S. Szilard, Hans A. skaicziu kareiviu namie, bet vi
langus szoko ir užsimousze, ki-Į Bethe, T. R. Hogness ir P. M. Morse. Jie visi dabar visus sa si kiti nubalsavo priesz Rusijos Ankscziau Premieras Tsaldaris pasisznekejo ir pasitarė
ti nuo durnu užduso, kiti nuo
vo mokslus paszvente del tos sprogstanczios “Atom” bom pasiprieszinima.
su Amerikos Ambasadoriumi
tos kaitros žuvo. Viena motina' bos.
Kitas inneszimas buvo kad Lincoln MacVeagh ir Prancūzu
iszmete per langa savo vaikuvisos tautos vieszai paskelbtu Ambasadoriumi
Count
de
czius ir paskui pati iszszoko;
kokius kariszkus ginklus turi Vaux St. Cyr. Jis sutiko ir
visi trys žuvo. Kita moteris NUSIKRATO
ir kiek, bet szitas inneszimas Anglijos Ambasadorių Sir
szoko per langa ir užkliuvo ant
buvo iszmestas.
Clifford Norton. Bet jis visai
KOMUNIZMO
elektros drato, kur ji ir kabojo
Szitoks nutarimas yra labai nejieszkojo ir nenorėjo susitik
negyva. Kiti susiriszo paklo
geras ir pagirtinas, bet czia ti su Yugoslavijos Ambasado
des ir blanketus ir stengėsi nu 17 Direktorių Pasitrau
tuojaus iszkyla klausimas kas riumi.
sileisti, bet retas kuris iszliko
žinos ar Sovietai mums teisyb
kė Isz PAG
Premieras Tsaldaris sako
gyvas.
pasakys. Jeigu mums nebus|kad govietai lavina įr karji
Daktarai ir slauges pribuvo,
valia nuvažiuoti in Rusija ir rengia daug kairuju Graiku, ir
PHILADELPHIA, PA. —
policijantai ir ugniagesiai isz- Septyniolika garbes nariu ir
patiems pasižiūrėti ir suskai jiems padeda sukilti priesz val
sijuose dirbo, bet mažai kiek j u direktorių pasitraukė isz Ko- ISZ YUGOSLAVIJOS. — tyti kariuomenes skaiczius, tai
džia. Sovietai isz Belgrade
jiegos ir prakaitas pagelbėjo. munistiszko Politiszko Veiki Nors visa Yugoslavijos valdžia Sovietu žodis maža ka reiszkia.
siunczia savo karininkus padePer visa diena ambulansai ir mo Komiteto ir dabar sako kad yra komunistiszka; ir nepai Isz kitos puses, Rusija nori
I ti sukilelems organizuotis ir
daktarai veže sužeistus ir apde jie savo draugyste susitvers in sant to kad Komunistas Tito kad butu vieszai paskelbta
prieszintis Graiku valdžiai,
gintus in ligonbuczius.
valdo
visa
kraszta
su
Stalino
kiek
kareiviu
randasi
sveti

uieu
upeiviu
luuuus.
»veu.
premieras sako kad dabar jis
kuria neinsileis Komunistu.
Laikrasztininkai visa ta Daug dideliu biznierių ir po botagu; ūkininkai ima Komu muose krasztuose, nes ji nori uorj pasitarti su keturiu di.
vieszbuti apžiurėjo kai gaisras; litikierių prisirasze prie szitos nistams prieszintis. Vieszuose tuojaus propaganda vesti ir daįuju tautu atstovais ir už tai
iszsidege ar buvo užgesintas. Komunistiszkos draugystes ir susirinkimuose
Komunistai prikaiszioti kad Anglija turi1
atvažiuoja in Tautu Konferen
Beveik visi laikrasztininkai, Komunistams dirbo, nors visi yra kaltinami už baisiai sun kelis szimtus tukstancziu ka
cija.
kaip vienas sako kad už szito- laikraszcziai vis aiszkino kad kias taksas, kurias ūkininkai reiviu Azijoje, Palestinoje ir
kius baisius gaisrus kalti tie PAG, Politiszko Veikimo Ko turi valdžiai sumokėti.
kitose vietose. Ir Amerikiekurie musu vieszbuczius stato. mitetas yra grynai Komunis- Dauguma ūkininku dabar ežiai tuojaus bus kritikuojami
Japonu Paprocziai
Musu vieszbucziai yra kaip tiszkas. Ar tie musu didžiūnai tik tiek javu sieja ir akėja, kiek už tai kad mes laikome tiek
koks laužas statomi. Inžinie buvo tokie durni ir nesuprato jiems patiems del maisto yra daug kareiviu Japonijoje. Pasriai mums giriasi kad jie labai ar netikėjo, ar jie visai nepaisė. reikalinga. O visi kiti laukai kui Sovietams rupi žinoti kiek
gerus langus indeda, storus ir Bet dabar visi jie gavo szventa dirvonoja ir yra apleisti. Kiti Anglijos kareiviu tikrai randa-!
drutus stogus ir neperlaužia- dvasia ar rado protą ir dabar ūkininkai tyczia sugadina ar si Graikijoje, kuri dabar jau
mas sienas. O kaip tik turėtu to komiteto vengia kaip paties sudaužo maszinas, kad jiems yra apsupta isz visu pusiu, ir,
būti atbulai. Jeigu tokiuose' velnio.
nereikėtų daugiau dirbti, kaip Komunistas Tito tik laukia
vieszbucziuose (hoteluose) sto Daugiau negu metai atgal tik sau ant maisto. Visi jie sako progos Graikija paimti, bet vis
gas butu toks plonas kad jis “Saule” rasze kad PAG, Poli kad neužsimoka dirbti ir pra nedrysta, nes tikrai nežino kur(
sudužtu ar inkristu kai tik in- tiszko Veikimo Komitetas yra kaitą lieti jeigu valdžia viską ir kiek Anglijos kariuomenes
kaista, tai visa ta kaitra nuo nepolitiszka draugyste, bet paima per taksas.
randasi.
gaisro iszeitu in virszu kaip isz perdem ir grynai Komunistisz- Komunistas Tito iszleido
pecziaus per kamina. Tada tik ka. Dabar jau ir kiti susiprato griežtus insakymus visiems
tie žmones butu pavojuje kur ir nenori nieko bendro turėti su ūkininkams, kad jie busmir-1 GRAIKAI INTARIA
ugnis prasideda, o ne visi visa ta draugyste.
, ties bausme baudžiami, bet ūki-'
SOVIETUS
me vieszbutyje. Ir langai taip Bet czia daugiau randasi bai-; ninkai vis drąsiau ir drąsiau!
pat turėtu būti taip padaryti mes ir sarmatos negu proto ar ima valdžiai prieszintis. O Ko ATHENS, GRAIKIJA. . —
kad jie patys sutriuszketu kai susipratimo. Kol ta PAG atro munistas Tito žino kad jis ne Graikijos Premieras Constan-j
Daug paproeziu dingo kai
tik nors biski inkaistu, tada ir dė galinga ir intakinga, kol Ko gali visus ūkininkus iszžudyti,1 tin Tsaldaris pasiszauke pas
Japonai pralaimėjo kara ir
durnai ir kaitra greitai prasi- munistai statėsi galingi, tol vi nes nužudytas ūkininkas nieko
save Rusijos Užsienio atstovą, Amerikiecziai užkariavo vi
musztu in lauka ir kitus kam si prie j u lipo kaip muses prie gero neatnesz valdžiai ir beveik
Nicolai Cherny che v ir jam sta- sa Japonijos kraszta. Bet szi
barius nesiektu.
medaus, bet kai per szitus rin negalima^asti kad kas jo vieta' cziai pasakė kad pats Premie tas sportininkas kuris bole
Kad tie laikrasztininkai žino kimus pasirodė kad tie musu užimtu.
ras ima eroplana ant rytojaus loszia ir musza nuo arklio,
apie ka jie szneka, jie ir szita- Komunistėliai yra molio motieir važiuoja staeziai in Tautu' vis pasiliko tarp Japonu.
me vieszbutyje rado ir kitiems jai, tai visi dabar ginasi ir sako
Konferencija pareiszkti savo! Czia Japonas sportininkas
PLATINKIT!
parode daug kambariu, kur kad jie nieko bendra su jais ne
kraszto nepasitenkinimą su So losze boles sportą nuo arklio
turi.
“SAULE” ‘
(Tasa Ant 4 Puslapio)
vietais.
Tokyo mieste.
t

Yugosiavai
Priesz
Komunistus

WASHINGTON, D. C. — John L. Lewis
as mainieriu bosas ir visu darbininku uniju di
džiausias žmogus ir galingiausias vadas, gavo
ragus aplaužyti ir turėjo nusileisti ir prisipažin
ti kad “Amerikos Valdžia yra didesne už ji!”
Subatoj, antra valanda po pietų, Lewisas
susiszauke korespondentus ir redaktorius ir vi
sus nustebino savo praneszimu, kas nusileidžia
ir tuo paežiu sykiu “visiems mainieriams insako
gryžti in darba kaip po senovei ir laikytis to kon
trakto kuri Lewisas sulaužė iszszaukdamas
szitas straikas!”
Nežiūrint kaip dabar Lewi
sas ar jo lajeriai aiszkinsis; Le
wisas szita syki prasiszoko ir
turėjo nutūpti. Mainieriai vi
sai nieko negavo isz szitu straiku, nes jie dabar gryžti turi in
savo darbus už ta paezia mo
kesti ir del tu paežiu valandų
kaip ir pirmiau. Lewisas daug
reikalavo, bet nieko negavo.
Vien tik mainieriai czia nuken
tėjo, nes jie dabar isz pedes vi
sai iszejo straikuodami per tas
septyniolika dienu.
Lewisas didingai ir iszkilmingai paskelbia kad jis szitas
straikas sustabdo, kad Augszcziausias Amerikos Teismas
turėtu gana laiko gerai ap
svarstyti visa klausima kaslink
Lewiso teismo. Jis taipgi sako
kad jis dažinojo kaip visi kiti
fabrikai ir darbininkai nuken
tėjo nuo mainieriu straikos ir
už tai dabar jis tas straikas atszaukia. Tai isz tikro dyvai
kaip Lewisas dažinojo kad vi
si kiti daug nukentejo. Ar jam
kas pasakė ar gal jis kur laikrasztyje mate. Gaila kad jis
taip nesusiprato kelios nedė
lios atgal.
Szitas valdžios nusistatymas
priesz uniju sauvaliavimus yra
pirmutinis žingsnis in gera pu

se. Nuo to laika, kada Demo
kratai su Prezidentu Rooseveltu ir su ta Nauja Dalyba “New
Deal” pradėjo visa kraszta
valdyti, jie visi darbininku va
dams lenkėsi ir klonojosi, nes
jie bijojo unijos vadu inžeisti,
kurie kontraliavo daug balsu
per rinkimus.
Beveik visa ka mainieriai ga
vo per visus tuos metus, buvo
ne per Lewisa, bet per Demo
kratus, Nauj a Dalyba ir Roosevelta, nors Lewisas viso to ge
ro darbo garbe ir varda pasisa 
vino ir staties kaipo mainieriu
didžiausias pranaszas. Lewisas
buvo bejiegis ir nieko negalėjo
padaryti pakol Rooseveltas ta
po Prezidentu. Paskui jam vis
kas kaip ant sviesto ėjo.
Nors Lewisas pasidavė, nu
sileido ir nors mainieriai sugryžo in savo darbus ir nors
straikos užbaigtos, bet Lewisas
vis turi stoti in teismą atsaky
ti už savo pasiprieszinima val
džiai, kai jam buvo insakyta
neszaukti straiku. Szitas skun
das dabar eina in augszcziausi
musu kraszto teismą.
Joseph A. Padway AFL uni
jos gabiausias advokatas ilgai
neapkentė Lewiso, bet kai Le-
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gaiva, ndb kad net ant Penktos Avenes pa- arba visai netekti akiu. Tuoj atlieki kita užduoti prižiūrėk met vartoji kaire ranka.
pietus sugadina, per daug į---------uke fese::
vydes. Tuziną? Pusantro? Ir furį eįfi pias akiu daktaru.
jog turi gera szviesa. Nedirbk Akiniai. —Su tinkamais aki
kriaueziu ir kelines nukreiv
Mudu sėdėjom ii nieko pį.gįaų kaipo pažinstamam, Kaip akis vartoti. — Prasta su szviesa kuri szviesia tiesiog niais (akuloriai) žmones, kurie
na.
tokio nekalbėjom. Sztai jis Pa-.kaįpo pažinstamam. Meldžiu. szviesa ir netinkamos vietos in akis. Geriausia sėdėti su prastai mato, gali aiszkiai ma
' Laibai liūdnas ir skausmo pil
bueziavo mane, nieko nesaky- Prisiėjo eit atgal.
skaitant per daug vargdina re szviesa už kairines peties jei tyti, ir kartais pagerina sveika
nas darbas yra dabar varomas
Amerikiecziai per vienus me- darniais.
— Dabar sakyt ar paskui? gėjimą.
gu vartoji deszine ranka, ir su ta. Pritaikymas akiniu reika
visuose Pacifiko Mariu krasz- tus praleidžia $100,000,000 ant — Syki tiktai ? Paklausė vy
Pamanstijo vyras. Nutarė, kad
lauja didelio atsargumo, laki
tuose, kur tik buvo kariaujama kvietku dei laidotuvu ir tik ras.
į paskui.
niai, kuriu leksztuves akinis
priesz Japonus. Antios Arnu- penkįs milijonus ant.savo svei — Priverstinai. Sztai czion.'j Fotografas pasodino ji m
netinkamos arba kuriu reniai
kos darbas yra dabar surasti vi- j kaįos
Tris sykius, o gal keturis.
i krėslą, iszmuszta žaliu aksomu
nelaiko stiklelius tinkamoj vie
sus žuvusius ar dingusius lakū
Galvijas, idijotas, tyliai įndave įn rankas knyga.
toj, gali latneszti daug bėdos.
nas kareivius Pacifiko Salose.
— Tiesiau galvute. Da, Ne!
Jeigu žmones dažinotu kiek ir piktai pasakė vyias.
Kuomet akys liguotos, akiniai,
Burmos Salose dabar karei.....
Man
taip
sarmata,
tykiai.
Perdaug.
Puikiai.
Galva,
moks...
.
v. . . yra politikos, papirkimu ir
kurie atrodo naudingi, gal tik
Viai visus kapus peržiūri ir
praszneko
moteris.
SusimildaRncziaus!
Stebėtina
szviesa,
suktybes renkant miesto ar vilaikinai pagelbės, ir vėliaus ak
stengiasi visus kapus suregis-,
Iso kraszto gražuole ar iszigarsi- mas, pasakyk jam, kiad jis dau-j kajbejo fotografas ir barszkino
lumas gali užpulti. Akiu dakta
truoti ir suskaityti ar nors panant kokia aktorka, loszike, tai giau neateitu!
savo aparatu.
ras turi tankiai peržiureti
ženklinti. Iki dabar czia nebu
visai nebūtu gražuole parodos ( Vyras ilgai neužmigo ta nak- Vyras nuolankiai fotografaakies vidų. Ir tik akiu daktaras
vo galima nieko daryti nes vie
ir musu jaunimas taip seiles ne^ti. Jis manstijo, kaip jam piasi- ! vosi stovintis, per puse, sedinta gali padaryti. Todėl seni
šnios ir audros siautė per kelis
rytu ir akimis nespoksotu in elgti. Minti apie dvikova Frau- tis ir vėl stovintis,
uaip ir jauni turi, pagal gero
menesius.
moving pikezieriu gražuoles. cuziszka ir Amerikoniszka, at Fotografas elde ji, kaip kaakiu daktaro nurodymo, neApie 1,378 kareiviu lakunu
metė; taipgi netiko ir Japonisz-' pitonas laiva. Sakyti ka-nors
szioti tik tinkamus akinius.
negali surasti ir nežino ar jie Vienas redaktorius mums kas Parak ir i. Po to viso, j.s nu-Į suvis buvo sunku.
Sekantieji
apsireiszkimai
žuvo, patapo nelaisvėn ar kur nusiskundė: “ Kai asz teisybe tarė eit pas besarmati fotogra- — Da viena paveiksią, del
persergsta., jog akis reikia pri
ant kokiu salų gyvena ar iszpranaszauju, niekas neatsi- fista in namus, iszkoliot ji viso- saves. Siunsiu ant parodos.
žiūrėti: galvos skaudėjimas,
Vargsta. Major General T. B.1 mena; bet kai klaida padarau, kiais žodžiais ir asztriai prisa^Taip. Temykit. Darau. Dekavoakiu skaudėjimas, pavargimas
Larkin sako kad kai kuriose niekas nepamirszta.
kyti daugiau neateiti in jo na- ju.
kuomet akys vartotos, neaiszvietose vis sunku toki darbu
mus. Per sapna inpykes vyras Kada fotografavimai buvo
kus regėjimas, akiu arba vokos
yesti, nes tenai randasi lauki Amerikos Karo Sztabas Vo- grieže dantimis ir kaiž-ka niur- užbaigti, vyras pamanstijo: O
uždegimas, vandeniuotos akys,
niu ižmoniu kurie Amerikie- kietijoje suėmė viena Vokieti, nėjo.
gal tas man tik pasirodė ? O isz
sutinimas, iszsiputimas arba
czius neprisileidžia.
kuris visai jokio darbo nediv-j Ryte atsikėlė da daugiau už- teisybes , jis nieko: jis puikus
susmukimas voku.
4,743 Amerikiecziu kapu bu bo, bet vis turėjo gana paval-■ tikrintas savo minty, jog jis pa-! žmogus. Ir netikėtai del saves,
Ka daryti. — Eik pas akiu
vo surasta Burmos Salose. 3,- gyti ir apsirengti. Kai jo už-į sakys fotografui taip:
jo lupos prakalbėjo:
Amerikos teniso loszikai czia pasirenge lipti in eroplana daktara. Jeigu nepažysti gera
226 žuvusieji dabar randasi ant klausė isz kur jis pinigu gauna — Pavelykit paitemyti jums, Jeigu tamista neužimtas, tai
ir keliauti in Australija, kur bUs ringtynes tarp Australijos daktara, bile akiu klinika larba
Amerikos kapiniu, prie Bar- kai jis nedirba, jis pasiaiszki- gerbiamasis, kad,—
malonėkit pas mus ant pietų.
didžiūnu ir Amerikiecziu. Amerika jau per kelis desietkus ligonbutis paduos varda dakta
rackpore, 116 myliu nuo Cal- no. “Asz turiu viena viszta. Ji Arba:
— Acziu, atsake fotografas,
metu visam svietui parodo kad musu teniso sportininkai ga ro, kuris neperdaug pinigu rei
sutta. 2,974 kapai yra paženk padeda keturis kiauszinius in — Ant kiek man žinoma, kaip moteris?
li su geriausiais susikirsti ir iszeiti laimėtojais. Czia, sziu kalaus. Jeigu gyveni mieste ku
linti su vardu ir pavarde. 1,517 sanvaite. Szitus kiauszinius asz jaunas žmogau.
— Sveika, acziu Dievui!
žuvusiu kareiviu kapai randasi iszmainiau ant dvideszimts Arba:
Pietų laike Nastuke labai nu metu teniso ratelis susidaro isZ: Tom Brown, Gardner Mul- riame nėr ligonbuczio, pa
loy, William Talbert ir Frank Parker. Pirmoje eileje, atsi klausk regulariszko gydytojo.
visur po visas salas, ir tik sep Amerikoniszku cigaretu. Tuos — Man nėr iapie ka su tams sistebėjo, iszgirdusi už duru
tūpė yra: Jack Kramer, Walter Pate, kuris yra viso ratelio
Akys tavo brangiausias tur
tyni isz ju yra paženklinti.
balsus.
cigaretus asz parduodu už ta kalbėti.
tas.
Amerikos Karo Sztabas die szirnta ir dvideszimts markiu. Pusrycziavo vyras greitai ir- Inejo fotografas ir jos vyras kapitonas, ir Fred Shroeder.
na ir nakti dirba ir visomis ga Tai asz užsidirbu 480 markiu in be skanumo. Ant paezios sten-( meiliai apkabinęs ji už liemeliomis stengiasi surasti visu žu menesi. O mano darbas redak- gesi nežiūrėt; Paskiau nuvažia- nio. Akys paezios sužibėjo kaip
vusiu kareiviu kapus ir juos cijoje man mokėjo tik 350 mar- vo pas fotografa.
tai savotiszkai.
paženklinti, kad paskui butu kiu in menesi. Tai asz dabar Sėdėdamas strytkary jis at- — Sztai ir mes! Pratarė vvgalima tuos žuvusius kareivius kvitinau savo darba ir sau na- j kartojo sumanstytus asztrius ras. Ar gatavi pietus?
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
parvežti namo ir palaidoti ant mie savo viszta daboju
— GALAS —
iszsireiszkimus. Galva iszleng50c., o aplaikysite knygas per paczta.
miesto ar parapijos kapiniu.
vo svaigo nuo perdidelio piktu
PRIŽIŪRĖJIMAS
mo.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
Brigados Generolas David
— Geriausiai, nutarė vyras,
AKIU
Sarnoff sako kad musu niokstai traukt in žanda. Ko ežia
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų
lincziai, mielu noru savo gyvas
kus
apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsaszneket? Tai tamsta? Asz-sz! Silpnas regėjimas reiszkia puslapiu.
Popierinei apdarai. 50c
tį paaukoja isztirdami naujus
No. 129 Keturios istorijos apie
in balta vergija; PusiaugaveNa, tai priimkit iant varduvių. prastas algas, nesmagumas ir No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau rguma
nis;
Vieszpats
Jėzus ir miszke me
iszradimus, bet musu dipliomaligas ir karrtais paeina nuo ne minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
Taip-p!
tai ir politikieriai nei savo lai
No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus tunui,
tinkamo prižiūrėjimo.
Jis
iszlipo
isz
strytkario
taip
pirmutines puses szimtmeczio, 182No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
ko už dyka nepaszves iszspresti yYRAS inejo in kambari ta
|
karingas
ir
smarkus,
kad
net
Geras
regėjimas
reišžlčia
___________________
_
imta
isz
Lietuviszku
užlieku.
Su
parius
isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
me laike, kada jo nesenas'
laikos iar politikos klausimus.
.
35c
turi
savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiW
„
xpaežiam rodėsi,
---- ------'jam
buk„____
jis irproga uždirbti geras algas, I veik81ais> 177 dideliu puslapiu.
pa'žinstamas, fotografas bu-,
.....
_
Trys
istorijos,
apie
Ne

paeziuoias.
76 puslapiu................20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 85
a
• o i i • a •
.
,. n
•
.. T
...
. I No. 104
api
J. Edgar Hooveris, slaptos Į cziavo jo moteri. Vyras nuda- augsztesms. Su kokia tai panie- linksmai gyventi, ir reikalauja valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
bes,
Karalaitis
Žmogus.
121
pus.
25c
prapulties
kranto; Miatras ir KrepeFBI policijos vadas sako, kad I ve, buk nieko nepatemijo, pasi- kinanezia didybe žiurėjo jis akiu tinkama prižiūrėjimą.
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15e szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
nėra jokio skirtumo tarp Fa-"Iszvaiste po kambari, paklausė ant mažiuku žmonių. Kokia tai Akys yra kūno svarbiausi sa- Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
ponai. 105 puslapiu.................... 25#
No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
i moteris praėjo pro ji stumdą-'nariai. Ir vieni isz delikatniau- Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta
szizmo ir Komunizmo; “Abi
No. 162 Trys istorijos apie Bals*
ir Apie UrlikaRazbaininka,
apie kara ir iszejo su surūgusia
ma vežimuką su vaiku; pasipy- siu. Yra noringas tarnas, bet No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal 43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
valdžios yra bedieviszkos; abi szirdžiia.
pinąs! sekant.! skaitymai: Ila isz manes laikraszcziu pardavėjas pa-1 lengviai užgautas. Daug ligų ii\tezo*°h8zlins;; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
diktiatoriszkos; abi žemina
Jis sėdėjo kambaryj prie sta- ' siūle lai'kraszti. Jie nieko neat-: prastas regėjimas nukreipta Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo 22 puslapiu ................................. 10s
žmogų ir abi yra ne'žmoniszNo. 164 Septynos istorijos apie Ju
luko Japoniecziu iszdirbio ir j sake ir nuėjo toliau. Ar-gi kvai- per akiu tinkama prižiūrėjimą | savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis kėsimas kunigo. 47 pus............... 15c
kos. ’ ’
No, 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
(
L‘j Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
jaute, kaip visu plysziu slenka Ii, laikraszcziai tokiam laike!?. Prietikiai. Dulkes, plieno szmo- sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie
Razbaininkas; Žydai kai
in jo szirdi nuliūdimas.
Sztai namas, kuriame gyve- toliai ir kitos mažulėlės daleles trumpi. P^kaitymai ir t. t.
5^ eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. Iszreiksztas
Musu iszeivijos vadai dabar
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25«
laibai daug darbuojasi ir nori — Tie Japonai, manstijo vy- na fotografas.. Sztai ir kvaila pavojuje stato akis. Kuomet jjo. 112 Trys apisakos apie pini- 64 puslapiai ................................... 20c No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No. 141 Keturios istorijos apie
galva-žudžiai; Ražanczius iszgeliliaus; Iszklausyta malda vargszo;
darbuotis, bet tuo paežiu sykiu ras, padirbo stialukus isz lazdų- iszka,ba ir kvaili paveikslai! I inkrintia tuo jaus isz akies tuos
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
Geras
Medėjus................................. 15«
■visi nori savotiszkai dirbti ir
užsiganėdinę.
O
kuo užsi- Vynas
laiptais ir pn- reikia iszimti. Netrink akies Juokingi Bzposelei> Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
.
....
J--- užlipo
--- 1 --No.
170 Asztuonios istorijos apie
.15c
Į obuoli, nepridek kieta arba ne- liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu...........................
eavotiszkai vadovauti ir viens'Iganedine? Stumtelėjai ir vis- duses paskambino varpeli,
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
įkas
griūva.
Sztai
harakiri,
tai
Betiksliai
palaukes
nekuri
szvaru
daigta
prie
akies.
Jeigu
1
No.
116
Istorija
apie
S1
®
r
»
ta
’
Auklėj
imas
sveiko ir serganezio kukitam
nenusileisti.
Isz• tokio
su- I
puikus apraszymas. 119 pus. .. .l&c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
•
V
•
•
•
1 • •
1 fM
dykio;
Herodas
Boba; Kas nepažinsta
eivarzymo, ir vieni ir kiti nu-.'kas kita,’ isztiesu. Perpjovei'iaįka> jįs paskambino da karta. in kelias valandas negali iszim- No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczns. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
....................... 15c
Ipilvia-, ir žarnos lauk. Taip, tai į iszej0 vaikas ir paklausė:
ti, tuoj eik pas akiu daktara. Garžia Haremo nevalninke: TMOszis:
kentes, nes paprastiems žmo-^
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
| Viena motina; Vaikucziu plepefimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
hflTn
’
1
—
Ko
reikia?
Akiu daktaras yra medikalisz- 62 puslapiu .15c
jiems ne tik kiszenius isztusz-/lam’
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; nuslapiu .........................................
No.
120
Dvi
istorijos
apie
Valu

atsake
vyras
kas
daktaras,
kuris
specialiai
Jis
pagrūmojo
ant
duru,
už
—
Fotografo,
Paskutine
vale motinos; Pakutninkas;
tins, bet ir galvas apsuks ir
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
kas
isz
girrios
ir
Ant
nemano.
58
Ar
paszaukt
tęva zokoninka Bernai mokinosi aki ir akies ligas. Li(su
paveikslais), apie Džiaugsmai
protą sumaiszys. Amerikos kuriu sėdėjo fotografas su jo pykdamas ant vaiko.
.......................................... 15c dina. 61 puslapiu.........................15c
' gos. — Kaikurios akies ligos II puslapiu
ir
nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
moteria.
’
—
Jo
dabar
nėra.
Palaukit.
No. 123 Septynios istorjos apie
No. 145 Trys istorijos apie VelniLietuviu Misijia szaukia nauja
Isz
Akyvamo;
Su Dievu; Grigo Kalė
!
zerkolas;
Sidabrinis
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
Stebuklingas
ir platesni suvažiavima AVash- — Koks tai pasielgimas? Tas sumaisze vyra. Ka dabar užkrecziamos ir per neatsargu-.' grabelis
dos;
Kaip
Vincas
ir.galėjo paezia;
; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
daryt.
Laukt?
Parašzyt?
Ateit
nia
nuo
vienos
ypatos
in
kita
Mailach;
Paskutinei
Valandoj; Sla
Mausti
jo
vyras:
Ateina
žmogus
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c
ijigtone; Amerikos Lietuviu
ptybe
gymimo
mumisie
Dievo musu
Apsisaugoti
nuo
gonus.
45
puslapiu
...................
15c
| pernesztos.
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
Misija vis renka pinigus nu- in narna. Nori arbatos, gerk, vėliau Ž
jame
atsigymimo;
Metai
Svarbiausia
No.
127
Trys
istorijos
apie
Duk

Nihilistu; Steb’Hgi kuczios nakti.
atsitikimu;
Nusiminimas
seno jaunikentejusiems Lietuviams ir nori vakarienes, valgyk. Bet Biskuti atsileides, jis lipo akies ligų svarbu mazgoti ar tė pustyniu; Peleniute: Du broleš Nikitas . 61 pus.
.................. 15c
ikio,
Suvirs*
100
puslapiu
........... 25«
akis
su
sz
varia
is
tamsiais
laiptais'atgal.
Kur
tai
cziupineti
Vargutis
ir
Skuputis.
60
pus...15c
No. 150 Keturios v rijos apie Du
praszo auku, ir labai gera dar- kam kliudyti garbe moteries?
No.
172
Dvi
istorijos
apie
Duktė
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
( daigtais.
Iba veikia. Bendras Amerikos Jeigu visi pradės bueziuotis, skambino ant piano.
Mariu;
Sruolis
isz
Lietuvos.
6i
sis; A>it keik užlaiko moteres paslaptį.
akiu
daktara
jeigu
—
Velnias
paimtu,
bumbėjo
Eik
pas
puslapiu
...................
15«
kur
pasitaiko,
tai
kas-gi
iszeis?
61 puslapiu ................................. 15c
Lietuviu Fondas dabar skelbia
arba
PUIKI
ISTORIJA
įburegėjimas
prastyn
eina,
<
___
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
jis,
sunkiai
alsuodamas,
vagų ir nori puse milijono do Labai man viskas tas netinka.
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam ia»
tas
Szvilpikas;
Pas
merga;
Gražios
I jeigu akys uždegtos arba skau-'
cziuojasi, o nebuvo namie!
leriu surinkti. Ir szitas darbas Ne, suvis netinka.
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15#
Netikėtai
ant
laiptu
užsisu-'da.
Naminis
gydymas
pavojinkaralium.
61
puslapiu
................
15c
No. 175 Pasiskaitimo knygele;
geras ir pagirtinas ir reikalin Sėdėjo vyras taip ilgai, iki
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrat
kimo
jis
susitiko
su
fotografu.
&
as
Akiu
uždegimas,
nepaigas Bet beveik tuo paežiu sykiu sutemo. Ant galo pasikėlė. An
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglii
Ta
isztiese
prie
jo
aibi
rankas
sant
kaip
menkas,
turi
būti
pripuslapiu
................................ '.......... 18c (su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimanatrame
kambaryje
nieko
jau
ne

Amerikos Lietuviu Taryba
žiūrėtas.
Kūdikiuose
akiu
užNo. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
skelbia vaju irgi geriems tiks buvo: fotografas iszejo. Vyras ir maloniai praibylo:
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
—
Dieve
mano!
Kaip
gerai!
degimas,
gali
būti
priežastim
į
lams; ir czia daubas geras ir pa užtiko savo paezia miegamam
puslapiu ....................15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikalo.
Kaip malonu! Tai sveczias!
į in kelias dienas jeigu tuoj neNo. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke ...........................................
kambaryj. Ji verke.
girtinas.
pitonas Stormfield danguje; Pabė
—
Negražu
nesisveikinti,
y
pagydytas.
Senesni
vaikai,
kuriu
Visi darbai geri nes visi yra — Kas atsitiko, Nastuke?
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
manstijo vyras.
|akys uždegtos arba vandenino-!
30 nuslanin .......................
.IR*
kreipiami in musu brolus Lie Nusigandusiai paklausė vyras.
—
Asz
ka
tik
pusrycziavau.
'
tos,
gali
pražudyti
regėjimą
TIKTAI,
...
50c
Adresas:
Jeigu užraszysite savo drau
tuvius, kuriems pagelba taip Nastuke ilgai neatsake. Ji
Czion restoranas vienas; ir pi-'jeigu atsargiai negydyti. Vidu-!
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing Co^'
reikalinga. Bet dabar, pasirink, verke balsiai, kaip maža mer
gu
ir
gerai.
Vienu
žodžiu,
asz
tinio
amžiaus
žmones,
kuriu
SAULE
PUBLISHING
CO.
rės didžiausia linksmybių per
žmogau, kuri vaju tu remsi, ku- gaite. Ant galo sumurmėjo:
MAHANOY CITY, PA.
Mahanoy City, Pema.
visus metus!
fį ątstumsi; kuriąm aukosi, ku- — Tegul jis neateina dau- labai linksmas. Szioj minutoj^ viena abba kita akis silpnesne^
’
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I a.os ? Kliiiise 'kariauninke;"' b’ff
matai jis yra šztant gaspado►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦V į. tu, wo ypacz
musu
.7
------ve
. f ik
rius, o tur biskuti skolos.
I gimimaiezio. Nes nežinau ai
— Su tuom jegamasti neži
ZAKRISTIJONO
tamsta mus nenaravoji!
padariau! Ka pasaKj
Asz pradėjau kryževotis h ninkas, kada apie tai dazinos . nau, o jeigu jau taip prireiks,
:: DUKTĖ
::
tai gal kiek ir atsiras.
bažitis, ka senei ir intikejo. Ne
Negalėjau rast vietos!
žinau kas darėsi su Barboielc, Sztai ir kanauninkas m kuk- — Na tai sėsk, seni; o tu Ka
ži klausyk: Barbute yra mano
ba viską girdėjo.
KAD sztai tame inbega in Motina, nežine, ar isz gailes- nia inejo.
kriksztudukte ir kaipo dukte—
Na
kur
tu
miegojiai,
Ka

stribą mergaite, kaip stir
rei, kad už tavęs eina, duosiu
ties, ar isz ko kito su aszarom» •
ži? Asz vakar sugryžaii ii du tukstaneziu rubliu pasogos,
naite, o graži kaip malevota.
akyse nuėjo in kamaraite, isz-^
Paregėjus svetima žmogų, aku
vede Barborelia už rankos, o dažinojau, jog tu atvazevlai, no tai yra visas tavo skolas iszmotes nuleido, apkaito. Tame zarėjau tave jieszkot, bet niekus kesiu. Gera paezia turėsi, tiktai
atvedus arti manės tarė:
kristijoniene tarė:
tu nerado. Turėjai kur srikuom tu buk ’del jos geras, o tada Die
—
Na
ka,
Barborelia,
ar
— Na, Barbute, pasisvei
sueit ?
vo padėjimas tarp jųdviejų
kink su sveteliu, tai musu ka nori eitie už Kazimiero?
Asz kaip vilkas nieko neat- bus.
Barborele akeles in žiursteli,
nauninko brolio sūnūs isz,.i....
' sakiau, tiktai ranka pabueziaMergaite man ranka nedra- paslėpė, nieką neatsake, ba,
Už trijų sanvaieziu, pats ka
sei padavė. Buvo tai zakristijo kurgi toki senyva vyra galėtu vau ir stovėjau.
Po
tam
liepe
gaspadinai
atno duktė. Nes vyreli mergina Į j pasidabot, o gal ir jos szirdžiunauninkas stovėjo prie alto
ke
buvo
kuom
kitu
užimta,
o'nesztie
kava
ir
pusryežius
in
jo
Isz syk mano szirdis prilipo ir
riaus ir Kazimiera su Barbute
kambari
ir
mane
su
savim
iszsine'apie
toki
puspliki
seni
maus

pamanstinau:
vineziavojo. Puiki tai buvo pa
— O Tu Dievuleli, kad tik tyk Motina prispyrus klausė, vede. Kada sedomes, pažiurėjo! rodėlė: Kazimieras, kad ir se
nereiktu man pinigu, tai tuo- ka mergaite redaneroda puse man in akis kanauninkas ir ta nas, nes bagotas; Barbute
re:
jaus su tuom aniuoleliu pa- lupu tarė:
kad ir biedna., nes graži kaip
— Kas tau, Kaži, ar tu
cziuotausi!
— Na, juk pasidaboju.
aniuolas, tai viens kitam susi
sergi, ar ka?
— Nla. sveikas, sveteli! Užgė — O ar nori eitie už jo
lyginę.
rė zakristijonas.
— No-o-o-riu!
Asz ne ilgai laukes, puoliau
Brolis Kazimiero buvo per
Taip vela po keletą iszver- — Na t(ai pabueziuok, tarė in kojas ir pasakiau apie vakatem. Isz manės pasidarė labai tėvas.
rykszti atsitikima, nieką ne visa veseilia susiraukęs, ba jam
sznekus ir drąsus. Tuojaus pri — Kad jau jis mane pabu- slėpdamas.
ne labai patiko, kad jo brolis su
ėjau prie Blar'butes, pradėjau su cziavo.
szpitolninko (kaip jis prami
Kaniauninklas nieką neatsa
ja szneket ir pažinau, jog labai
Kada ? Paklausė greit ko, tiktai taip pradėjo gardžiai nė) duktere apsipaeziavo.
iszmintinga mergaite, o kad motina.
juoktis, jog net aszaros akyse Prie pabaigos Unksmes, se
buvo tamsoku, drąsiau buvo — O-gi kaip tete buvo bažnis zakristijonas kažin kur bu
szneket. Tėvas tuom laik nuėjo nyczioje, o motina prie gyvu pasirodė. Asz isz gėdos negalė vo iszeljas ir už poros adynu,
jau akiu pakelt, klūpojau prie
in bažnyczia, kad ant nakties lėliu.
sugryžo su dideliu mazgu; o
apžiūrėt; motina, taipgi iszejo — O kad taip, tai turite da kojų ir laukiau viroko.
- Na tai tau ji patinka, ka? kada visu akise ant stalo atvy
gyvulius apžiūrėt, asz tik li- bar po tėvu akiu pasibueziuot.
kaus vienas su Barbute ir be- Ilgai nereikejo manes ragint', ~ 1 ^Knka, nes kas isz to, o niojo, visi nusistebėjo, ba visokais pinigais atskaitė siavo žen
sznekucziuojant, pats nežinau, ėmiau in glebi slavo Barbute ir kas bus su skolininkais?
- ir
— Na kelk, ne esi mažas vai- tui tris tukstanezius rubliu. Ta
kaip meilingai in karolines la taip garsiai palbueziavau,
jog
ra?’ PT!SZ;iGkesime apie tai tik- da. Kazimiero 'brolis jau neva
pukes pabueziavau. Mergaite net bliudai ant lentinos
siu
susisarmatinus nuo manės at barszkejo.
^iaul J J7Uk! Be«kiepa- dino zakristijono szpitolninku,
liktai tėvu.
sitraukė.
Iszgereme da po kelis, 0 ka- ZaT'T,k czla “kristijona!
Ne ilgai trukus, sztai Barbu da buvo arti irilidžiu,
'
atsisvei jonai Valar’?S SZtai ir zakr'sti- Ne vienas .gal dyvisites: isz
tes tėvas o paskui ir motina, o kinau su netikėtais tėvais ir ni
eziavo k-u» a
ra“ka Pabu- kur zakristijonas galėjo tiek
ka? Vela už puskartines czer- savo Barbute ir taip sviruoda- ___ at anau'lllnkas tare:
imt pinigu? O! broliukai, Nau
keles. Kada iszmetem po dvi ar mas nusiyriau, nes ne pas ka tui-bi? ka’ Vakar SMertuvoš miestyje ne tik zakristijonas
tris, o jau ir nežinau po kiek, nauninka, tiktai tiesom
'
gali nulobt, bet ir szpitolniriZakristijonas DGP7fi.
tada norėjau eiti in klebonija, ma pas arklius ir ten o-nlo, , v
o
t
peczeis pa- Irai, o ypacz tie, kurie per 20
nes zakristijonag patvirtino, migau. Kada pabudau, jau 'bu trauke
- Tak U md0S
metu puikiai elgiasi, taip kaip
jog tikrai net ant vienuoliktos vo geri pusryčiai. ,Paszok
- O Ir ■ TisZkas teval
Kazimiero uoszvis.
kanauninkas parvažiuos. Asz rengtis nereikejo, ba ap8ired ’
ja 1 < žiL^akapisidabo'i'e> ** O ir pabaiga nepasakos tik
vela sėdau.
miegojau, nuėjau iu kukni'
šukeles
1 d Pasl<ui ja tai tikro atsitikimo, o kada tai
Stiklelis paprastu budu vela nusiprausiau ir laukiau kam ’
- Kur-g“tok ’
kaipii! bejosi, tai czia Amerike tokio
ties manim stovėjo. Jau norė ninko.
u'
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Kaip Jeva Apskundė Adoma
(Tasa)

— Jevute galiu pasakyti?
Tai nėra nieko blogo, galiu?
Adomas prasijuokė.
— Jiai apsukinau iszeiti už Dabar klausė Adomas mergai
vyro? Jievta gali eiti už vyro tes.
kada tik nori, turi po dvide- — Sakyk, ka tik nori, suA
szimts jaunikiu ant kožno szvapejo mergaite.
į
TARADAIKA
|
pirszto, o kožnas gali maustyti — Gerai, tik ka-gi žinote ?
apie didžia laime kaip gaus to Paklausė vėl sudžia.
— Žinau, pradėjo Adomas,
kia paczla.
Apie Szenandoryje,
kad Dievas jam rojuje suvieni
Jeva vėl paraudonavo.
jo Adoma su Jeva ir kad Jeva; Vienas kūmas szposu padare,
Slidžia klausė toliau:
Bet truputi palauksiu,
— Delko-gi sakote, kad kož visada priguli Adomui. Žinau
Ir ne garsysiu,
nas yra asilu, katras su ja apsi- kad Jeva Kaledžiute jokio kito
Kaip prisirinks daugiau,
nenori ir su nei vienu nebus lai
ženys ?
Tai bus apraszyta
— Pasakiau tai, ba ka nors minga, kaip tiktai su Adomu
gražiau.
Barcziu, dėlto visi kiti, tai tik
žinau.
ri asilai.
Bet po szinits paraku, taigi
Galite patvirtinti savo isz•»■
dabar norecziau iszgirsti, ka
Džeradzviles ant stryto, •I
pažinimia klausinėjo sudžia.
jus žinote! Atsiliepe sudžia.
Laike paskutine parodos
—
Patvirtinti
to
negaliu,
— Ponas sudžia, to ponui
atsitiko,
apreiszke
Adomas,
bet
žinau,
pasakyti negaliu. Jevai jau se
Vienas norėjo patrepset,
I kad tas teisybe. Jeva gali pa
niai norėjau pasakyti, bet pats
O kitas su kumszczia jam
tvirtinti,
jeigu
nori,
o
jeigu
ne

sau netikėjau. Sziandien tai
padėt,
norės
tai
tegul
mane
ponas
lie

jau pasakycziau, ir kaip ponas
Likos isz saliuno iszmesti,
sudžia iszeis isz ežia ir visi kiti, pia uždaryti, ant ilgiau, tai ge
Ir del stryto pavesti,
riau,
o
butu
geriausia
kad
ant
jiai pasakysiu.
Sztai didelis sargas,
viso
gyveninio.
— Ka jus sau gero manstiVadinamas poliemonas, ii
nate! Czia yra sūdąs, o ne Vely — Ka tu tant to sakai, Jeva?
Nugabeno in ląkupa,
Atsisukęs sudžia prie mergai
kų spaviedis!
Nelabai ka vieta.
— Taigi iasz ir tyliu, apreisz- tes.
Bet ant rytojaus gerai
Bet toji nieko nesako tiktai
ke Adomas.
užsimokėjo,
su
rankom
užsidengė
veidą
ir
— Tokiu budu liepsiu jus
Ir namo parėjo,
verke.
Sudžia
palaukes
kėlės
uždaryti.
Tegul dabar doresnis buna.
miliutas
paklausė
:
— Tai tegul mane liepia po
nas sudžia uždaryti, jeigu tas — Jeva gal teismą atszauktaip reikalinga Jevos gerovei. si?
Bingtone szventa diena,
Bet-gi nors syki pasakykie — Taip, taip! Isztare verk
Vienas kvailas vyras,
jeigu tas nėra nieko blogo, tarė dama mergaite.
Prie ulyczios stovėjo,
Motiejiene.
Szlapinosi, ant nieko
Sudas pasibaigė. Po porai
— Jeva man rodos galėtu valandų Adomas su Jeva va
nežiūrėjo,
užsirūstinti, atsiruso Adomas. žiavo vienam vežime ir abudu
Merginos ir moterėles
— Inžeista yra ar taip, ar juokėsi kaip vaikai, o ulbavo
praeidamos koliojo,
taip, insimaisze Joniene.
Ant to nežiūrėjo,
kaip balandžiai.
— O kaip nieko nepasakysi Praėjus trims sanvaites at
Tada sarga užleido,
tai kožnas gali apie ja mausty sibuvo linksma ir triukszminga
Tas nutvėrė,
ti ka nori ir kažin ka.
Nuvede pas vaita,
svodba.
— GALAS
Kur užmokėjo,
Bausme pinigine padėjo,
Ir Vėl Tie Prietarai!
Dabar to nedarys.
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jau atsisakyt, bet kur tau, nuo Kada man ant mint^
svetingos zakristijonienes neMadisone ne daug Lietuviu, iszsisuksi! Turėjau iszgiart (T
kad ir sznekejau ir buvau apBet visokio sztamo,
Ogirtiias,z vienuok man Barbute
Tai ir ne yra del ju gero.
O tarp tu yra musztukai, galvoje sėdėjo, o jos tuom tar
pu stuboje nebuvo, sėdėjo ka
Netikia kertukai,
maraitėje. Kada zakristijonieNes tuojaus faituojasi,
ne prisiartino prie manės, asz
Kožnam in akis
pagriebiau už rankos ir tariau:!
kabinasi,
— Mama, ar neleistum už
Dabar būna po bausme,
manes savo Barbutes?
Į
Gal ant kokio tai laiko
Tėvas ir motina nusztilo ir i
Gausis in džeha.
nei žodžio neatsake; asz vela1^
paantrinau mano klausima:
— Ir tavęs, teve, po draugei'^
Priesz Adventu,
praszau ar nori mane turėt už
Netoli Kamdcno,
žentą ?
Atsibuvo parte,
— O kodėl ne? Kas tokio i ’/’
Buvo alaus, guzutes ir da ko
daugiaus, puikaus vyro už žentą nenore-'y
Taipgi vyno del moterių ir
merginu. Pasiskaitymo Knygeles
Tai ir parte pakele,
Susisrinke linksmai gere,
Penkios Istorijos apie Burike
ir
Burikas, Kareivis ir Velnias J
Vienas smarkus atsirado,
Ir kibti prie kožno pradėjo, Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko M
Gyrėsi su savo galingumu, pasaka); Užliekos isz Senovės ČS
k
Bet, tasai smarkus in kaili Padavimu; Peary ant Žemgalio M
gavo,
(Atminimas isz keliones in Le-, So
Taigi bus gana,
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^
Gud bai.
Trys Istorijos apie Irlanda
arba Nekaltybe suspausta; Ro-!
A
bertas Velnias; Medėjus; Kaip’
s
Lž?
SIENINIAI
?
Į
Kuzma Skripkorius liko Tur-j
A

*

*

*

*

*

*
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Kaip Lietuvoje, taip ir ežia Amerikoje, žmonių tarpe
randasi daug visokiu prietaru ir burtu in kuriuos daug
žmonių szventai tiki. Už tai, jeigu iszsirisi isz lovos,sudau
žysi zerkola, veidrodi, praszvilpsi savo pinigus ant arkliuko
nugaros, inpulsi in szulini, (Jeigu kur sziandien rasi szulini), atsimuszi in pravaras duris, ar užsimirszes be keliniu
iszeisi ant ulyczios, tai nenusigąsk, nes visus tuos szposus
gali labai lengvai ir moksliszkai iszaiszkinti: Trylikta szio
menesio (Gruodžio-Dec.) pripuola Petnyczioj! Tryliktas nu
meris yra labai prietaringas, o Petnyczia yra visu burtinin
ku ir monu diena.
Kai kurie mokslincziai mums aiszkina kad visi szitie
burtai, monai ir prietarai prasidėjo isz Szvento Raszto, nes
Paskutine Vakariene buvo Petnyczioj, o tryliktas numeris
primena mums Kristų su dvylika apasztalu.
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— Kunigai, kurie atsilankė
per 40 Valandų Atleidus. Szv.
Juozapo bažnyczioje Gruodžio
(Dec.) 8, 9, ir 10 dienomis yra
' — Utarninke pripuola Szv. sekantieji: Kun. Vincas NanorEulalijos.
ta, klebonas Szv. Petro ir Povi-1
-—- Pone Rozalija Giliene lo parapijos Hazleton; Kun.
ir sūnūs Albertas isz Girardvil- Pranas Mockus, klebonas Szv.
les, motoravo in miestą su rei Jono parapijos, Coaldale; Kun.
kalais; taipgi atlankė ir Saules Dr. Clarence Balutis, klebonas
redakcija, nes pone Giliene yra Szv. Petro ir Povilo parapijos,
musu skaitytoja. Acziu u’ž at- Tamaqua; Kun. Jurgis Degu
tis, vikaras Szv. Petro ir Povi-I
silankyma.
—• Seredoj Szv. Damaso. lo parapijos Tamaqua; Kun.
Kazimieras Klevinskas, klebo
— Lucilija, dukrele ponst.
nas Szv. Pnanciszkaus parapi
Bėr. Marcziuloniu nuo 238 W.
jos, Minersville; Kun. Petras
Afahanoy Avė., turėjo operaci
Laumakis, klebonas Szv. Kazi
ja Pottsville ligonbute.
miero parapijos, St. Clair;
—- Ketverge Szv. Aleksan Kun. Stasys Norbutas, klebo
dro.
nas Apreiszkimo P. AI. parapi
—• Bendras Amerikos Lie jos, Frackville; Kun. Andrius
tuviu Plaszelpos Fundo Skyrius Degutis, klebonas Ludviko pa
Nr., 83 Mahanoy City, pranesza rapijos, Maizeville; Kun. Alykad laike Drabužiu Vajaus kolas Daumantas, klebonas
Lapkriczio (Nov.) 20 ir 21 dd., Szv. Vincento parapijos, Gi
1946 m., surinko Afahanoy City rardville; Kun. Albinas Neve5,365 svarus Drabužiu ir batu. rauskas, vikaras Szv. Vincento
Szirdinga padėka tariama parapijos, Girardville; Kun.
vardan iszvietintu ir pabėgėliu Stasys Dobinis, klebonas Szv.
Lietuviu Europoje, visiems ku Kryžiaus parapijos, Alt. Car
rie Drabužiu Vajui pritarė ir mel; Kun. V. Laurinatis, vika
davė Drabužiu ir batus. Acziu' ras Szv. Kryžiaus parapijos
yisiems! ’
Alt. Carmel; Kun. Juozapas
i Kun. P. C. Czesna, Pirminin Szuke viezius, vikaras Szv. Jur
kas; Stasys Gegužis, Iždinin gio parapijos, Philadelphia;
kas; ir Charles Rusk, Sekreto Kun. Dr. Vitas Alartuseviczius,
rius. i ‘
klebonas Szv. Jurgio parapijos,
i .— Petnyczioj Szv. Lucijos. Philadelphia; Kun. Alexsis
Alauskas, klebonas Szv. Anta
! —1 Tik 14 dienos iki Kale- no parapijos; Reading; Kun.
Į1U, J -■ '■<
i' I J
Pranciszkus Garmus, klebonas
' —= ’ Vosilius Petockas, 41 Szv. Mykolo, parapijos, East
metu, angliakasis, nuo 606 AV. on; Kun. Juozas Gaudinskas,
South ulyczios, likos skaudžiai vikaras Szv. Jeziaus Szirdies
sužeistas in nugara ir peti, per parapijos. New Philadelphia;
nupuolimą anglies nuo virsz- Kun. Soleminas Mažeika, vika
aus. Mahanoy City kasyklose. ras Szv. Jėzaus Szirdies para
pijos New Philadelphia; Kun.
Gydosi Pottsville ligonbute.
Ignas Valancziunas, klebonas
,— Ponas A7. Kasperaviez Szv. Kažiemiero parapijos Phi
ius isz Shenandoah, atlankė ladelphia; Kun. Clarence Gri
“Saules” redakcija su reika gas, klebonas, Szv. Marijos pa
lais. Acziu už atsilankyma.
rapijos, Ringtown; ii’ vietinis
— Jenina Vaitkevicziene klebonas Kun. Pijus Czesna ir
turėjo operacija Locust Afoun- vietinis vikaras Kun. Kazimie
ras Rakauskas.
tain ligonbute.

inžinieriai giriasi kad tas ar tas
Jaunimo Radijo Progr amos
vieszbutis yra garantuotas ne
užsidegti. Bet tokio vieszbu(Tasa Nuo 1 Puslapio)
czio ar namo kuris negalėtu už
gaisras visai nepasieke, bet vi sidegti ir sudegti da ant szio
si tenai žuvo nuo kaitros; jie svieto nėra. Kai tie musu inži
nieriai mums plepa apie narna
nesudege, bet sukepe.
Kai gaisro durnai ir kaitra kurie yra “fireproof,” kuris
neturi kur prasimuszti, tai, yra nuo ugnies apsaugotas, jie
aiszkus dalykas eis po visa na reiszkia ir garantuoja kad to
rna per koridorius ir in kamba viesztuczio ar namo balkiai,
rius. Ypatingai musu didžiuo lubos ir sienos nesugrius nuo
se vieszbucziuoše koridoriai ir karszczio. Bet tai maža mums
tie szaptai kur keltuvai, eleva nauda ar viltis žinoti kad nors
toriai eina augsztyn ir žemyn mes kaip vėžys iszkepsime, bet
sudaro gaisrui baisu kamina ir balkiai ir sienos vis stoves.
trauke kaip vejas traukia du-'
mus ir kaitra in virszu. O jeigu LEWISAS ATSZAUtenai virszuj negali prasimusz
KE STRAIKA
ti, tai visas tas vieszbutis in ke
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
lias minutas tampa baisiu kros
nių.
wisas sugryžo su savo mainieViena baltaplauke senele, riais in ta unija, Padway už LeMrs. Banks Whiteman buvo wisa buvo pasirengęs galva paant 14 augszto, (flooro), kai guldyti. Jis per visa szita teisgaisras visus užtiko. Senele ne-Į ma buvo Lewiso advokatas ir
Jaunieji yra kurstomi ir jiems yra padedama surengti savo radijo programas. Jie da iszsigando, bet pasiėmė su sa- ji gynė ir už ji stojo priesz valbar taip gerai pasirodo kad net ir senieji szposininkai ir dainininkai prisipažinsta kad vimi kita moterį ir jos vaiku- džia. Advokatas Joseph Padszitie jaunieji surengia labai geras ir indomias programas. Radijo stotis ABC Chicagoje czius ir užlipo net ant augsz-' way niekados da nebuvo pradabar turi vien tik jaunuju programa per radijo. Czia Dick York 17 metu amžiaus berniu cziausio augszto, flooro, užsira- laimėjęs byla teisme. Jis gabus
kas visa programa surengia kaipo May oras. Ir tarp ju randasi gana daug geru balsu dai ke in viena kambarį ir visus ir apsukrus lajeris. Bet szita
nuoti. Tony Traukina, 17 metu amžiaus ir Lola Ameche, 18 metu amžiaus visa kosere dai plyszius su skudurais ir paklo-' syki ir jis turėjo prisipažinti
demis užkaisziojo; paskui lan- kad jis yra sumusztas.
nuoja ir megždžioja radijo geriausius dainininkus.
gus ne tik atidarė, bet net ir isz-j Lewisui ne naujiena susimusze kad neuždustu. Po tam kirsti su valdžia. 1943 metuose
Bet mainierys yra baisiai
MAINIERIAI MATO jautrus žmogus. Jis negali su L. TRASKAUSKAS visos atsigulė ant grindų ir kai jis susikirto su Prezidentu
lauke pakol gaisras pats iszde-! Rooseveltu ir pasistatė priesz
prasti,
“
kodėl
per
radijo
ir
per
LIETUVISZKAS
KAD JIEMS BEDA
ge ar buvo užgesintas. Jos vi- visa Amerikos valdžia, Lewi
laikraszczius visi dabar taip
GRAB ORIUS
ses liko gyvos, kai visi kiti ki- sas sake kad jis nieko nesibijo
pyksta ir pasmerkia ji.” Jis su Laidoja Kunus Numirėliu.
Pyksta Jeigu Kas piktumu sako: “Jeigu tie laiktuose kambariuose žuvo, nors ir nieko neklauso. Jis taip ir
Pasamdo Automobilius Del ugnis nei vieno isz tu kamba- straksėjo pakol ‘ Rooseveltas
raszcziu pisoriai tiek daug ži Laidotuvių, Kriksztiniu,
Juos Kaltina
riu nepasieke.
jam pasakė kad jis pats, Ame
no apie mainierius ir mainas,
Vestuvių Ir Kitokiams
Beveik visados visi dyvinasi rikos Prezidentas szauksis in
PITTSBURGH, PA. — Mai- tai kodėl jie patys neina anglis
::
Reikalams
::
kaip gaisras taip greitai visa visus mainierius virsz Lewiso
nieriai dabar pasiryžo laukti, kasti? Tegu jie kelis sziptus 520 WEST CENTRE STREET
vieszbuti apsupa. Kaip tik už galvos ir jiems insakys gryžti
tylėti ir kentėti, taip kaip ir iszdirba po žeme. Tada jie vi-j
Telefonas Nr. 78
tai kad beveik visi musu viesz- i in darbus be Lewiso. Lewisas
MAHANOY CITY, PENNA.
per kitas straikas. Jie jau da sai kita daina dainuos.”
bueziai yra pastatyti tokiam I nesitikėjo kad Rooseveltas
Kai jie pasiskaito kad visi
bar mato kad Kalėdos bus
kiti fabrikai negali dirbti, Ir Pirkie U. S. Bonus Sziandien! gaisrui ir sukurti, nors musu I drystu taip padaryti ir vis lau
jiems tik bėdos.
ke. Bet kai Rooseveltas jau pa
Mažuose miesteliuose ir ant kad tukstaneziai kitu darbi
sirengė kalbėti per radija, Le
pecziu, mainieriai susirenka ninku netenka darbo del szitu Darbininkai Elektros dratus Per Berry Mount wisui blusos numirė. Jis tuopas vienas kita, ar užeina In straiku, mainieriai visai nieko
jaus nusileido, straikas atszaunepaiso
ir
sako
kad
czia
nei
jie
ain
Slėni.
Radijo
Ant
Troko
Priima
Ir
saliuna alaus stiklą iszsigerti
ke ir visiems darbininkams inir klausosi radijo, vis laukda nei Lewisas nekaltas, bet val
Iszsiunczia
Žinias
sake gryžti in darba.
džia. Kai valdžia susitaikins su
mi kad kas nors, kaip nors at
Ir dabar beveik tas pats at
Lewisui visiems bus gerai.
sitiks ir jie gales eiti atgal in
sitiko. Lewisas nieko nesibijo
Mainierlams mažame ffliOštOjo, visur straksėjo ir drąsuoliu
savo darbus. Jie vis viens ki
lyje
gyvenimas
be
darbo
yra
statiesi, pakol pamate kad tei
—■ Garnys apdovanojo šetam sako ir save drąsiną kad
inky
rus
ir
nuobodus.
Jaunesni
sėjas Goldsborough baiku nekanczias szeimynais: Del Edv.
SZVENTA ŽEME Lewisas gaus nauja kontrakta mainieriai iszeina medžioti, ki
kreczia. Pats Lewisas nustebo
Valincziams, sveika ir drūta
ir viskas bus gerai. Niekur nei
ti
pasivaikszczioti,
bet
daugu

SUDRĖBĖJO
kai iszgirdo bausme: Mainieriu
sūneli; del Bei. Valentams nuo
ženklo nematyti, kad mainiema
suvartoja
szita
laika
dir

unijai $3,500,000 ir paežiam Le
407 AV. South uly., paliko pa to
riai ketina pasiduoti ar nusi
bant
apie
savo
namus.
Jie
tai

wisui $10,000! Visa drąsą Le
gia dukrelia Locust Alt. ligon
Žydai Atkerszina leisti, nepaisant kaip ilgai tos
sosi
tvoras,
savo
daržus
iszvawisui iszgaravo kai jis suprato
straikos užsitęstu.
bute.
lo,
iszsiczystina
ir
taip
apie
sa

Angliams
kad ir Prezidentas Trumanas
Vis turi nors kiek pinigu del vo namelius tai szi tai ta pasi
baiku nekreczia kai jis paskel
Kingston, Penna. — Jonas
keliu dienu, sanvaieziu ar me taiso. O kai jau namie darbo
bė kad jis per radija, kaipo
Sziszkeviezius, nuo 271 RichBombos Sprogsta; nesiu. Bet visi jau žino ir prisi nėra, ar kai insipyksta po na
Amerikos Prezidentas stos
ards uly., pasimirė Gruodžio
pažinsta kad Kalėdos bus pras mus zulintis ir po kojomis gaspriesz Lewisa ir pats kreipsis
(Dec.) 2-tra diena, Prigulėjo Vieszkeliai Iszardyti tos, nes jau visi isz pėdžių iszpadinei maiszytis tai dauguma
ne tik in mainierius, bet in vi
prie Szv. Al ari jos parapijos.
eis. Valdžia jau visiems mainle- nueina in saliuna laika pra
sus darbininkus. Tada Lewisui
Paliko dideliame nuliudime: JERUZALĖJE. — Žydu po riams pasakė, kad jie nei cento
leisti, pasiszneketi ir kelis alus
žemines
draugystes,
slaptingos
trys dukterys ir keturius sūnūs
negaus isz bedarbes kompensa iszsitraukti. Czia jie kazyruoAugsztai, virsz Susquehanna upes, prie pat kraszto Ber jau ir žeme isz po kojų pasly
organizacijos
pradėjo
isz
pasa

taipgi szeszis anukus ir anūkes.
cijos.
ry Mountain, Millersburg, Pensylvania, stovi du stiprus do, jam jau tikrai karszta pasi
ja,
sznekucziuojasi,
viens
kito
darė, ir kaip 1943 metuose, taip
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