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Plieno Darn
Isz Amerikos Musu Užsienio Politika
PREZ. TRUMANAS
PRASISZOKO

Augszcziausias Teis
mas Sako Prezidentas
Trumanas Neturi Jo
kio Ingaliojimo Užimti
Plieno Fabrikus
WASHINGTON, D. C. —
Augszcziausias musu kraszto
teismas nubalsavo ir nuspren
dė szeszi priesz tris, kad Pre
zidentas Trumanas neturėjo ir
neturi jokio ingaliojimo užim
ti Plieno Fabrikus, taikos lai
ku.
Prezidentas Trumanas nie
ko vieszai nesako, bet tuojaus
pasakė Prekybos Sekretoriui,
Charles Sawyer, sugražinta vi
sa tu Plieno Fabriku valdymą
fabrikantams.
O kai tik Darbininku Unija
iszgirdo apie tai, tai ji tuojaus
paskelbė straikas priesz fab
rikantus isz pus-septinto szim
to tukstaneziu darbininku sustraikavo.
Plieno Kompanijos Vice
prezidentas John A. Stephens,
sako kad tos straikos jam su
prantamos ir jis pasirengęs
dabar derintis su Darbininku
Unijos Atstovais.
Darbininkai reikalauja dvideszimts szeszis centus ant va
landos daugiau; kompanija
siulina pus-trylikto cento dau
giau ir didesnes pensijas.

334 ŽUVO PER

SZVENTES
WASHINGTON, D. C. —
Per pastąrasias trijų dienu
szventes trys szimtai ir trisdeszimts keturi žmones žuvo invairiose automobiliu nelaimė
se ant vieszkeliu.
Yra spėjama, kad bus pus
ketvirto szimto, kai visi bus
suskaityti.
1947 metais per szita szvente žuvo trys szimtai keturios
dcszimts septyni žmones.
Penkiolika žmonių žuvo
Pennsylvanijoje, ir septyni
New Jersey valstijoje.
Dauguma tu nelaimiu atsi
tiko per pergreita važiavima
ar per neapsižiurejima. Daug
draiveriu toli važiavo, pailso,
užsnudp 'ir pas Abraomą nuva
žiavo.
O dar daugiau žmonių daba,'
randasi ligoninėse. Jie iszliko
gyvi bet dabar guli ligoninėse
sukolieczyti.
(Mums beraszant szitas ži
nutes, atėjo isz Vaszingtono
patikrintas žuvusiu skaiezius:
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Raszo Prez. Harry Truman

SKERDYNĖS ANT
VIESZKELIU

63 METAS

V. L. Boczkowftki, Editor and Mgr.

Straikuoja
Prez. Trumanas
Negali Užimti
Plieno Fabrikus

ne paezioje Japonijoje ir jos
WASHINGTON, D. C. —
apylinkėje parūpinti karisz- Dabar jau turetuivisiems būti
kas jiegas ant mariu, ant že- aiszku ko mes galime tikėtis
Apsauga Azijoje Ir mes ir padangėse.
per kitas szventes, jeigu per
Yra
atnaujinta
taikos
sutarPrisiminimo Dianos szvente
Pacifike
tis ir su Jhi ipfinais..
■.
I tiek daug žmonių žuvo auto- I
Kita sutartis yra su
-------Tolimu Rytu žmones yra ka
;u Austrą- į mobiliu nelaimėse ant musu
tik neseniai dažinoje apie lais Ii j a ir Nauja Zelandija,
vieszkeliu.
Indo-Pakistano krasztas tu
ve ir nepriklausomybe. Czia
Kas bus, kiek ,uku suskaj
randasi turtingi krasztai ir ri tiek žmonių kiek visa Kini tysime per Nepriklausomybes j
derlinga žemes. Czia randasi ja. Jis yra dabar iszsikariaves szvente, Liepos Ketvirta Die- į
mokslas gyvenimas kuris jau savo nepriklausomybe. Czia na?
j
buvo senas kai Vakaru krasz mes turime dranga priesz Ko
Czia buvo tik prmutine va
tai dar buvo vystykluose. Czia munistus.
saros szvente, o ž urekite kiek i
j
randasi du treczdaliai visos
Pdvojus mums Azijoje pa žmonių žuvo!
žmonijos.
reina isz Komunistiszkos Kini
Rytu nerimastis pareina isz jos ir isz Korėjos. Indo-Kinipolitikos, isz paties gyvenimo joje Komunistai buntavoja niu niekur nevažiavo, namie
ir isz mokslo ar isz mokslo sto žmones. Taip pat ir Burma, sėdėjo. Net ir laikrasztininkai
Malaya ir net Phi’ippinuose.
kos.
spėjo kad mažiaujnelaimiu bus
Mums reikia ir szitiems nes mažiau žmohiu važiuos
Czia sukilimas verda priesz
kada, skurdą ir svetimu užka krasztams. padėti nors su mais kur.
tu ir ginklais.
riavima.
Bet kaip tik atbulai buvo!
Musu
užsienio
politika
czia
Valanda po valandos, per ra
Tolimu krasztu klausimas
yra
tiems
krasztams
padėti
dija ir per telegrafą plauke ži Pranaszauje Atomi
mums labai svarbus. Preziden
laisve
ir
nepriklausomybe
isznios apie daugiai ir daugiau
tas Trumanas yra pasakęs:
nius Susikirtimus
sikariauti
ir
ja
paskui
palaiky

nelaimiu
ir daugi; .u lavonu ant
“Mes Amerikoje gerbiame ir
invertiname visas tas naujas ti. Musu užsienio politika vieszkeliu.
Kai bus gražėja oras, kai
ir jaunas tautas, kurios siekia stengiasi saituos žmones iszmokinti,
jiems
gyvenimą
pa

bus
szileziau, kai dar daugiau
laisves ir nepriklausomybes
Azijoje ir Pacifike. Mes nori lengvinti, jiems parodyti kaip žmonių nutars važiuoti kur,
me matyti jas augant ir stip maszinas vartuoti, kad darbas kas tada bus?
Jau laikas ka nors daryti
rėjant, kaipo lygios drauges ir butu lengvesnis. Visa tokia pagelba
yra
tykus
bet
tikras
ka

apie szitokias baisias ir nerei
nares visoms kitoms laisvoms
riavimas
priesz
Komunistus.
kalingas
skerdynes. Mes nega- '
tautoms Rytuose ir Vakaruo
lime laukti kol bus pastatyti
se.’’
PERSPĖJA
geresni vieszkeliai, gal ju nei
Japonu taikos sutartis tai
yra jau žingsnis in apsauga
KOMUNISTUS nesulauksime, mes negalime
laukti kol visi bus isz naujo
Pacifiko vandenyse.
Keturios deszimts devynios Sekretorius Achesonas iszmokinti kaip automobili
vairuoti. Bet^sztai dabar, pra
tautos,
susirinkusios San
dedant
nuo szios dienos, mes
Francisco mieste, sudarė szita Sako Amerika Rems
Generolas John Hull, Ar
turime
ka
nors
daryti.
mijos Sztabo Vice-Pirmininsutarti, Rugesjo asztunta die
Vokieczius
Vienas Ludas tai uždrausti kas, sako kad tie isztyrinejina, 1951. Alijantu atstovai už
tiems draivinti automobiliu
tikrino kad jie laikysis Tautu
WASHINGTON, D. C. — kurie pavojingai, nieko nepai- mai Navadoje su atominė
Sanjungos Cziarterio visuose Amerikos Sekretorius Dean
mis bombomis parodo kad
sindami
savo
automobilius
reikaluose kaslink Japonijos, Achesonas perspėjo Rusija,
armija ga’i tokias atomines
ir pripažino Japonams teise kad ji nesikisztu in Vakarines varo, kurie girti vairuoja ir bombas pavartuoti ir ant
kurie vieszkelio perspėjimu ir karo frunto, be jokio pavo
ginkluotis del apsaugos.
Vokietijos reikalus, nes Ame instatymu nepaiso.
jaus saviesiems kareiviams.
Japonai, isz savo puses pa rika nenutyles, bet, kad ir su
Czia tai policijos darbas.
Jis szitaip kalbėjo in laiksižadėjo laikytis tos sutarties, vaisku, rems ir stos už tuos
Per daug draiveriu iszsisuka rasztininkus ir pranaszavo
visus klausimus ir nesusiprati Vokieczius.
isz bausmes už per greita ar
mus taikingai iszriszti, ir
Jis szitaip perspėjo Sovietu pavojinga važiavima ir net di kad ne už ilgo armijos gales
tokias atomines bombas
stengtis padėti Tautu Sanjun- Rusija per radija ir televizija
džiuojasi kad jie buvo polici- vartuoti ant pat karo frun
gai palaikyti taika po visa tik už keliu valandų nuo to lai
janto sustabdyti, bet paskui
svietą.
ko kada Prezidentas Trumą- koks ten politikierius viską to.
Prezidentas Trumanas, pra- nas buvo papraszes Senato pa- jiems “pataisė”.
džioje tos San Francisco Kon- , tvirtinti dvi sutartis kaslink
Nauji automobiliai yra per APVOGĖ
ferencijos buvo pasakęs: “Asz Vokiecziu: duoti jiems laisve
greiti, per daug jiegos turi,
VIESZBUTI
norecziau vieszai pasakyti, į įr nepriklausomybe ir priimti
musu vieszkeliai ne tokiems
kad asz gerbiu Japonus už ju juos įn Atlanto Sanjunga.
automobi-iams. Tik insivaiztokias pastangas savo žodi
Sekr. Achesonas sako, kad
ATLANTIC CITY, N. J. —
dinkite: paprastas žmogelis inDu
puosznus kambariai “Am
iszlaikyti. Jie labai rupestin- i Sovietu Rusija negali turėti
I siseda in automobiliu
kurio
I
/
bassador’’ vieszbutyje, kotely
gai iszpilde visus sutarties jokio nesusipratimo ir nega’i
I inžinas yra lygus szimto aszpareikalavimus, ir mums in būti jokio neaiszkumo apie
je buvo apvogti ant daugiau
tuonios deszimts arkliu jiegos!
talka stojo, kai mums reikėjo tuos Vakaru Vokietijos žmokaip dvylika tukstaneziu dole
Kaip tas žmogelis tiek arkliu
savo kariszka tvarka tenai nes ir Amerikos nusistatymą.
riu vertes brangiu drabužiu,
suvaldys,
kad jis nei vieno asinvesti. ’ ’
j Vakaru Vokietija dabar
žiedu ir žemeziugu.
i ilo nemokėtu suvaldyti.
Kai tik ta taikos sutartis tampa pilna Atlanto Sanjun
Slaptos policijos virszininbuvo pasiraszyta, Amerikie- ; gos nare, kaip Amerika, Ang
kas Robert Silvagni, sako kad
ežiai su Japonais sudarė ap lija ar Prancūzija.
LAIVAS SUSPROGO iszrodo, kad tie vagiai inejo ir
saugos sutarei, per kuria Ja
Jis toliau sako: “Amerika,
iszejo isz vieszbuczio niekeno
ponai prisipažinsta kad, kol Anglija ir Prancūzija laikys
PORT OF SPAIN, TRINI- neužmatyti, nes per Atsimini
kas Japonija nęgali pati ap ir skaitys bet koki užsipuoli DAD. — Penki jurininkai žu mo Dienos szventes baisiai
siginti, negai taip greitai apsi mą ant Vokietijos, kaip užsi vo ant Norvegijos prekybinio daug svecziu buvo tame viesz
ginkluoti, ir už tai pavėlina puolimą ant j u paežiu krasz laivo ir du buvo labai sužeisti, butyje.
Amerikai palaikyti kariuome- to.”
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sekre. D. Acheson Sako Ameri\ka Rems Vokieczius; 5 Jurininkai Žuvo, Kiti Suspėjo Iszszokti
Isz Deganczio Laivo Trinidade;
Vagiai Apvogė Vieszbuti Ant
$12,500 Atlantic City, N. J.
~
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PITTSBURGH, PA. — Straikuojantieji
Plieno Fabriku Darbininkai nedirba ir pyks
ta ant fabrikantu, ant unijos ir ant saves!
Fabrikantai užsidarė savo fabrikus ir
dabar sėdi, tyli ir nieko nepaiso. O dar
bininkams rupi ne tik prarastos algos, bet
ir maistas ir randa.
Beveik visu fabriku pccziai yra užge-?
sinti,
Tai reiszkia, kad fabrikantai tikisi
Paprastai, kad ir
ar nori ilgu straiku!
per straikas peczius neužgesina, nes ima
beveik visa sanvaite juos vėl užkurti.
-

-

A

Keliu bilijonu doleriu fabrikai dabar už
daryti.
Unijos Prezidentas Philip Murray sako,
kad dabar Darbininku Unija nenusileis nei
ant vieno punkto, bet straikuos kol gaus
ka darbininkai reikalauja.

Plieno fabrikai užsidarė Philadelphia, Pa.,
Cleveland, Ohio; Chicago, Ill.; Youngstown,
Ohio; Gary, Ind.; Birmingham, Ala.; Houston,
Texas ir kituose miestuose.
Vienas isz darbininku bosu Pittsburgh
mieste yra laikrasztininkams pasakęs: “Daug
Plieno Darbininku turi sūnūs ir dukteres
vaiske.
Mes visomis galiomis stengiemes
susitaikinti su kompanijomis, bet jau mu
su kantrybe iszseko.
Ka mums Preziden
tas, Kongresas ar Senatas dabar padarys,
kai visi tie Politikieriai dabar rūpinasi apie
Rinkimus?!”

Vietines kuopos Prezidentas, R. E. Good
win, isz Birmingham, Alabama, sako: “Jei(Tasa Ant 4 Puslapio)
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giamai atsiliepti in vaiku svei- Į
kata, pacz in auganti jaunimą.
Isztyres s z i svarbiausia
mokslo židini ir vieninteli
Tik metai atgal valdžia par
tremtiniu gyvenime likuti, iszdavinėjo bulves, už penktuką
Irano, Perzijos krasztas, pa ant buszelio, ar jas visai ant
vadoje turiu pasakyti, kad ge
sisavinęs visus aliejaus szuli- ‘ ‘ dumpo ’ ’ iszmesdavo. Dabar
da BALF ir Amerikos Lietu
nius, kuriuos pirmiau vede ir nei vienos mažos bulvukes be
viams, jog jie nopajiegia tin
(Isz Praneszimu.)
tvarkė Anglijos biznieriai, da galima už penktuką nusipirkti.
kamai aprūpinti tu gražiu jau
bar vėl Redoje. Niekas to alie
nuoliu tremtyje.
Lankydamasis Vokietijoj Bri
jaus dabar nenori pirkti, nes
Isz Direktoriaus patyriau,
Reikszmingos dienos Euro
per visus tuos kivirezius, kada poje. Europos tikimasi dabar tu Zonoj, NCWA skyriuje su kad kai kurie jaunuliai at
nebuvo galima aliejų tenai ga- kybo kaip ant siūlelio. Dabar, žinojau, kad jie gave isz An vyksta isz labai toli - po penkis
minti, visi krasztai rado kur kai Amerika, Anglija ir Pran glijos invairiu nauju drabužiu, szimtus myliu traukiniu ir be
patvarkiau, kad Diepholz, gim
kitur pirktis.
palydovu. Viena asztuoniu
cūzija. pasirasze atskira sutar
nazijos ir mokyklos mokyto
metu mergaite atvyko net isz
ti kaislink Vokietijos, be So
Bravoriiiinkai dabar džinu-' vietu Rusijos, tai niekas nega jams ir mokiniams butu duoti Kempteno, užsikabinusi kor
giasi. Žmones ima daug dau li pasakyti ka Rusija darys, ir nauji drabužiai. Gimnazijos tele, kurioj konduktorius pra
vadovybei pranesziau, kad at
giau alaus ger^i už tai kad kaip ji stengsis atker-zinti.^
šomas nuvežt in Diepholz.
siustu kiek ir kokiu dydžiu rusznapsas per brangus.
Karbariuose miega po 4-6,
bu reikia.
nors patys kambariai szvarus.
Kiti Alijantai, kaip ypatin
Diepholz Vasario 16-tosios
Mums pranesza kad ne už il gai Angliją, su mumis nesutin
Ten pat yra ir Lietuviu sto
gimnazijos
patalpos ir bendrago giminiai automobiliams ra ką Ispanijos klausimo. Ameri
vykla,
kurioje gyvena 250 pa
bptis yra, bu v. Vokiecziu lakū
tai, tajeriai, atpigs.
ka, nori kad ir Ispanija butu nu kareiviuose. Patalpos erd bėgėliu. Ju vaikai gyvena su
tėvais ir lanko mokykla. Viso
in skaityta in Ali jautu eiles,
Geležinkeliu kompanijos da bet Anglija ant to nesutinka. vios ir geros. Pamoku metu gimnazijoj ir pradžios mokyk
bar tariasi kaip butu galima Winston Churchillis sako, ne atsilankiau in kiekviena klase, loj yra mokiniu.
atpiginti žmonėms kasztus, žiūrint kaip mes su Amerikie- sekiau mokytoju dėstymo bu Butu daug geriau, jei gimnavažiuoti treinais, nes eroplanai cziais ant szito klausimo nesu- dus ir mokinius klausinėjau. iiazija butu Vokietijos vidury
dabar jau pigesni už geležinke | tinkame, bet, karui iszkilus, Malonu konstatuot, kad moky arba jei tėvai turėtu isz ko už
lius, ir ima daug biznio nuo Amerikiecziai žino kad mes ir toju tarpe yra 7 baigė Univer simokėti už geležinkeli.
sitetus ir patyrė mokytojai.
geležinkeliu.
ant szito klausimo susitaikin Mokytoju viso yra 13. Ju al
Mane labai sudomino 4-to
sime.
gos menkos, ypacz tu, kurie, kliasos mokine Renate LeperKeleta sanvaieziu atgal di
dali laiko paszenczia vaiku- taite, kuri isz Lietuvos atvyko
delis Pan-American eroplanas
Eina gandai, kad Sovietai
tik pernai. Ji Vokietaite, benukrito iii Brazilijos miszku yra pasiuntė dar dvi pilnas di cziams mokyti.
Mokytojai valgo kartu su sigelbedama huo bado pasiekė
tankumuose, džiunglėse. Jis be vizijas in Azija, isz kur abi diLietuva vos 'būdama 11 metu
jokios žinomos priežasties, su vzijos galėtu stoti in ta Korė vaikais, bet jie už pietus užsi
amžiaus.
Ji buvo Vilniaus
moka. In bendra ‘ ‘ katila” jie
sprogo padangėse.
jos kara in viena diena.
sudeda per metus 6,224 mar- kraszte Lietuviu szeimynoj.
Labai.iszrodo kad ežia buvo
Mokslo negalėjo siekti, dirbo
kerszto darbas, kad kas.nors1
Nors mes dalbai* baisiai Orė
Mokiniai mokykla gerai lan ūkyje,'ypacz in vedus kolcho
ta eroplana tyczi'a susprogdi davo jame kad valdžią yra už
ko. Vadovėliu, ypacz auksz- zus. Bėgdama in Lietuva jos
no.
dėjus taksais beveik ant visko,
motina mirė. Pernai isz Lie
Brazilijos valdžios advoka ka mes nesziojame, valgome ar tesnems klasėms trūksta, Lie
tuviu kalbai ir matematikai. tuvos ja prievarta atvežė prie
tas žuvo ant szito eroplano.
variuojame, bet tai visai ne
Vakaru Vokietijos sienos. VoJis buvo didžiausias Komu naujiena. Ir pirmiau panasziai Pamokas mokiniai užsiraszi- kiecziains gelbstint jai pavyko
neja. Tik tokiu budu reikalin
nistu prieszas. Jis skrido in buvo!
ga kursą iszeina. Jaunimas susirasti tęva Hannover miesAmerika kaip tik su reikalais,
gražūs, malonus ir gerai iszau- te. SuižI lojusi, kad ežia yra
priesz Komunistus'.
Iszrodo kad reikės daugiau
BALF i staiga ir yra Lietuviu
klejamas.
Kai tas eroplanas susprogo vyru imti in vaiska. Jau dabar
Po rytiniu pamoku -12:30
ir nukrito, jo arsziausias prie girdėti kad Armijos S’ztabas
instot in Lietuviu Mokykla.
szas, Komunistas, greitai su tariasi su valdžios virszinin- bendri pietus. Pietų valgyt ir Nuo kitu Lietuvaieziu ji nesi
rengė visa gauja savanoriu ir kais, kad gal, ateinanti rudeni mudu su ‘Zunde prisidejom. skiria, su visomis gerai sugy
Dave sriubos-bulvienes ir kleciszskrido to eroplano jieszkoti. imti 80,000 kas menesis.
vena ir jos Vokietaite ežia nie
ku
isz miltu su cibuliukais ir
Jam kasztavo apie szimtas
kas- nelaiko. Kalba puikiai
dar buvo vienas kitas spirgu
tukstaneziu doleriu.
Gemlbleris, 'bagoezius suk- tis. Kadangi buvo Utarninkas Vokiszkai ir Lietuviszkai. Pa
klausiau1': Kodėl Hannovery
Nors jie tike pinigu pralei ezius, Harry Gross, kuris buvo
klausiau, kodėl nedavė mėsos?
ne ėjo in Vokiecziu' geresnes
do, bet jie nieko nežinojo apie nuteistas ir dabar kalėjime tu
Paaiszkejo, kad mėsos duoda
mokyklas? Ji atsake; Man
tokius miszkus ir džiungles, ir pi, pradėjo savo gyvenimą ka
tik Nedeldomais. Patyriau,
Lietuviai labai patiko, jie man
nesuspėjo to nukritusio ero lėjime kaip tikras ponas1. Jam
kad ir szviežio pieno visai ne
buvo geri ir Lietuvoj mane
plano pasiekti, pirm Amerikos buvo parūpinta televizija,
duoda, minta isz Amerikos nu
giedojo kai savo dukra; jokiu
atstovo. Tai jie sustabdė Ame brangiausi cigarai ir daug vi
siustais pieno milteliais, pribudu bueziau isz ten ir neva
rikos atstovą ir ji laike nelais sokiu dovanu. Dabar keli po
maiszydami kiausziniu milte
žiavusi, jei Komunistai nebūtu
vėje, kol jis parūpino visiems litikieriai ir keli to kalėjimo
liu.
mane iszvije. Dabar džiau
jiems kelione atgal isz tu sargai yra paimti nagan už to
Gimnazijos direktorius pa
giuos, kad nors ežia galiu lan
džiunglių. Tas Amerikos in ki to gemblerio lepinimą.'
rode sanvaitei valgiu sanrakyt Lietuviu mokykla.
spektorius dabar gryszta na
sza. Kiek gali, valgius invaimo, viską paaiszkinti.
—BUS DAUGIAU—
rįna, bet jie silpni ir gali nei-

Kas Girdėt

Kiniecziai turi priežodi, ku
ris gal ir musu ponams Vaszingtone pritiktu: Juo daugiau
prakaito iszleidi taikos metu,

juo mažiau kraujo iszliesi ka
ro metu.

“BALF” Pirmininkas
Kan. Prof. Kun. J. B.
Konczius Diepholz
Gimnazijoje

Pypkes Durnai

64 pus. Did. 5x7 col
Dabar Po 25c.
SAULE Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa., U.S.A

WRITING SETS
by

Mano Kelione
arba pradžia
SKAITYMO
.. .ir...
RASZYMO

"DIP-LKSS”

Choose The Right Point
for

Nuo tuszczio pasaulio pakilęs,
Kur knibžda, kaip skruzdeles
žmones,
Asz glebyj džiaugsmingos
svajones.
Lėkiau be sparnu in padange;
Iszkiles auksztai debesiuose
Aplink isz auksztybes žiurė
jau,
Dangaus mėlynumu gėrėjaus
Ir szypsojaus saules
skaistybei.
Pasaulis, kaip ritulis didis,
Tamsus ir paskendęs ukuose,'
Manes nevilioj debesiuose
Ir asz vis skridau in
auksztybe.
Paskui lyg kas paliete mane,
Paszaukes vardu, prakalbėjo,
Kelione nutrukti turėjo.
Puikiausioje mincziai vietelej,
Ir asz atsidūriau ant žemes.

The Way You Write
No. 5556 -

Pte. 5550

Cuu’t Leak - Won’t Flood

Writes 300 words
without dipping

Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

■ęa Pirkių U. S. Bonus!

ba ka negalėjo savo liežuvio No. 158—A p i e Kapitonas
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, Stormfield Danguje; Pabėgė
Galinga ypata galybe meiles; lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Raganiszka lazdele; Boba kaip Vagis. 60 puslapiu, 20c.
•t
ir visos bobos; Teipgi juokai, No.160—Apie Po Laikui;
rodos, trumpi pasakaitymai ir Per Neatsarguma in Balta
t. t., 52 puslapiu, 20c.
Vergija; Pusiaugavenis; VieszNo.112—Trys apysakos apie pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
pinigai galva-žudžiai; Ražan- Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
Kristupą; Juokingi szposelei; dės ir Kitus Dangiszkus Kū
Kaip traukt giliukingai Einiki nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
ir kiti szposeliai, 20c.
li; Aržiuolas; Uosis; Budynė.
No.116—Istorija ape Siera- Apie 100 puslapiu35c.
ta. Puikus apraszymas. 119 No.166—Apie Sūnūs ;tMalpuslapiu, 20c.
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a
No.119—Keturios istorijos, Vargszo; Geras Medėjus. 20ci
apie Gražia Haremo Nevalnin- N0.172—Apie Duktė Mariu;.
ke; Luoszis; Viena Motina; Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., piu, 20c.
20c.
No.173—Apie Talmudo Pa
No.120—Dvi istorijos apie slaptys; Du Mokiniu; Kam IszValukas isz girios; Ant nemu- davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
no. 58 pus., 20c.
No.175—Kuczios Žemaites;
Lėni Riefenstahl, kuri bu
No.123—Septynios istorijos: (Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
vo Hitlerio mėgiamoji loszi- Stebuklingas Zerkolas; Sida- (
ke, buvo patraukta in teis brinis Grabelis; Drąsus Szuo; darė Anglis; Kaimieęziu Aimamą *pasiaiszkinti. Ji teisina Kolera; Senelis; Vargo sapnas; navymai; Eiles; Kokis Budais
Apgavikai Apgauna Žmonis;
si, sakydama kad ji stengie Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
si su Hitleriu susidraugauti
No.127—Trys istorijos apie Paveikslai. 20c.
už tai kad jis stovėjo augsz- Duktė Pustyniu; Peleniute;
tai politikoje ir galėjo jai Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.176—A-Be-Cela, Pradžia
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
daug padėti.
No.128—Dvi isztorijos: Valdimieras; Bedali; 44 pus., 20c
Kitokios Knygos
kasztu, sekti tuos, kurie pavė No.129—Keturios istorijos:
luoja ant laiko užsimokėti.
Ketvirtas Prisakymas Dievo;
Pirmiau “Saules” redakci Keliautojai in Szventa Žeme; No.178—Tikrausiąs Kabalas
ja galėdavo laukti per koki tai Beda; Tamsunus prigauna. 58 arba atidengimas .Paslapcziu
Ateites su pagelba Kazyrom.
laika, kol skaitytojai užsimoka puslapiu, 20c.
J
už savo prenumerata. Mes jums No.132—Trys istorijos: Apie 25c. ......
siusdavome “Saule” kad ir per Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.180—-Kvitu Knygute
kelis menesius, ir laukdavome žnas daigias turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
kol jus užsimokėsite, “bet da Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
bar, aplinkybes tokios, kad mes 76 puslapiu. 25c.
180^—Kvitu K n y g.; u t o
negalime laukti!”
Draugystėms,
del Kasieriaus
.No.133—Dvi istorijos: Neuž
Už tai, mes visu savo geru mokamas Žiedas, Drūta Alks nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
skaitytoju labai gražiai praszo- ni. 62 puslapiu, 2Qc.
kimu. 25c.
me priesz laika, ar nors ant lai No.134—Dvi istorijos: Baisi No.194—Trumpas , JĮataliko už “Saule” užsimokėti, kad Žudinsta, Urlika Razbaininka, kiszkas Katekizmas, pagal isz-,
mes galėtume jums “Saule” 43 puslapiu, 20c.
guldima Kum Piliauskm, su
vis siuntinėti.
No.138—Apie Irlanda; Ro nekurias Naudingais Padėji
Daug laikraszcziu yra instei- bertas Velnias; Medėjus; Kaip mais. 35c.
s
.
.
ge taip vadinama “Popieros Kuzma Skripkorius LikosTurNo.196—Stacijos arba Kal
Fonda,” in kuri renka aukas tingu Ponu. 35c.
varija Viesz. Jezuso Kristuso
isz savo skaitytoju, kad butu
.
.
No.140—Apie Maža Katilu- 15c.
galima laikraszcziams popie
ka Lietuvos Skausmai, Mo- No.197—Graudus Verksmai
ros nupirkti. Mes tokio fondo
cziutes Pasakojimai, E i le s , arba Pasibudinimas prie Apneturime, bet nuoszirdžiai ir
Vargdienis, Pirmutine Szalna, mislinimo Kanczios Vieszj Mu
vieszai padėkotume tokiems
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- su Jezuso Kristuso. Knygute
geriems musu laikraszczio rė
reikalinga ant Gavėnios. Pa
64 puslapiu, 25c.
mėjams, kurie ir mums padėtu
gal
senoviszko būda, 15c., Pa
No.141—Apie Kalvi Paszku,
nusipirkti popieros “Saulei.”
gal nauja būda, No. 197V2, 25c.
Bet, kas mums ir jums svar ležinis Vyras, Smakas ir Niki
No.198—Gromata arba Mu
biausia, tai “teisingas atsily tas. 61 puslapiu, 20c.
ka
musu Iszganytojaus Jezuso
ginimas,” mes galėtume “Sau No.142—A p i e Paveikslas
Kristuso, peraszyta isz gromale” leisti, ir kad jus galėtumėte, Gyvenimo, Nuopolei. Mateuszo
tos
rastos grabe musu Iszgany
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
ja vis skaityti!
tojaus Jeruzolima, 10c.
lapiu, 20c.
No.144— Apie Ranka Ap No.200—Eustakiįjuszas. Is
PLATINKIT!
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
MUSU
“SAULE”
va Zokoninka Bernadina. 61 No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą
SKAITYTOJAMS
puslapiu, 20c.
KATALOGAS
No. 145—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Jezu Kristų.
Viskas taip paszieliszkai
Malūnas Kaip Studentas Lo Pukius apraszymas. 20c.
KNYGŲ
brangsta, tavoras, popiera, majo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
szinos, ir darbininku algos, kad
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
Viši
pirmieji
Katalogai
dabar
dauguma laikraszcziu dar la
Garbei. 15c.
puslapiu, 15c.
biau brangsta. Redaktoriai, at- yra negeri. Szis Katalogas
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
sipraszydami aiszkina kad jie užima visu anų vieta, todėl
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. kių Seraphiszkas Officium. 15o
užsisakykite knygas isz
jokiu budu negali galas su galu
62 puslapiu, 20c.
szito Katalogo
suvesti.
No.150—Apie Duktė Akme- Kaip Užsisakyti Knygas:
No. 1952
Tik ana sanvaite kokis tuzi
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
nas didžiu redakcijų pabrangi
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa 6^ Užsisakant knygąs isz
ISTORIJOS, PASAKOS,
no dar syki savo laikraszczius
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
szio Katalogo, rpikih paminėti
nuo penktuko iki deszimts cen
APYSAKOS, IR T. T.
No.153—Apie Gailuti, Du tik numeri knygos. Pinigus
tu už numeri, o daug kitu ren
giasi panasziai ar dar daugiau No. 101—Kapitonas Velnias, Broliai, Majoro Duktė. 62 pus siuskite per Pącztino Alopi-Orderi, Express, ar Bankinio Mopabranginti savo laikraszczius Puikus apraszymas, didele lapiu, 20c.
No.152—Apie Kajimas, Drū ni-Orderi, o jeigu norite.pini
nuo deszimts . iki dvideszimts knyga, 404 puslapiu, 50c.
gais siusti, tai reikia Užregis
centu už numeri!
No.103—Vaidelota, apysaka tas Petras, Nuogalis. 62 pus
truoti laiszka su pinigais,
“Saules” redakcija nenori isz pirmutines puses szimtme- lapiu, 20c.
dar labiau savo skaitytojams czio iszimta isz Lietuviszku No.155—r-Szakinis Nedoras SSr* Nepąmiyszkite dadeti
pabranginti “Saule” ir nepa užlieku. Su paveikslais. 177 Žydas, Du Draugai. 136 pusla deszimtuką ekstra del prisiuntimo kasztu.
brangins, jeigu kaip nors bus dideliu puslapiu, 35c.
piu, 35ci
galima iszsisukti!
No. 102— Prakeikta, meilin No.151—Apie Vaitas Szvil- Visi Moni-Orderiai ir Pini
Bet, už tai ‘ ‘Saules” redak gas kriminaliszkas apraszy pikas, Pas Merga, Gražios gai, o ir visi laiszkai “visada
cija labai gražiai praszo visu mas, 202 pus, 50c.
Akys, Tamas, Vargdienis Jo turi būti siusti vien tik ant
.
“Saules” skaitytoju in laika No.lll—Sziupinis (3 dalis) nukas Karalium, 62 pus., 20c. szio adreso:
užsimokėti už savo prenumera talpinusi sekanti skaitymai: No.148—Apie Joną ir Aleną, SAULE PUBLISHING CO.,
ta, kad redakcijai butu mažiau Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c Mahanoy City, Pa., - U. S. U.
t .
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SAULI” MAHANOY CITY, FA.
gana! Kas man kapadarys?
Nebent jei dideliai užpuls, ran
VESTUVES IR ::.
kas bueziuoti, prižadės viską
daryti, kaip norėsiu,, su guru
užraszu gali vyra už nosies
vadžioti, o neklausys, ati(Tikras Atsitikimas)
szaro gerai, Partuni! Gal reiks
duoksz
man po vekseliu! Ne
ir antra nakti nakvoti. Padau
(Tasa)
lenkiu dabąr, o paskui ne to
žos tiktai.
tiek! Nusisamdysiu sau dvi
— Oi, kokia sziandien ne , — Ko tamsta, žmogeli,
mergas ir vaikius, kokius pagraži! Susipurtino Tupikis in- duodies už nosies vadžiojatiiikaįnai. Bene daubas rūpės
ejes pas Dilbus. Vejas kaip mas? Atsiliepė sene Baube.
dirbti
i Kaip Partmnsi sako.
deginte degina, bariukais lie Kiek veda, o niekas nesiraszo!
Esiu sau viena sūri, Smetoną.,
tus.! Kelias visai jau blunka, Et, pasakos ! Kam to reikia?.
medų.
Partuniui užruks ėdi
— Tu žinai be galo! Atszpkur tik duobele, kimiai tikszo.
mas: nepasiims ko užsiinanes.
Sunkiai benuvažiuosime in ve Tupikis. Kas isz nosies in
Su szeimyna toks ponaitis, jei
Sziaulius: plentas bus jau pli dantis. Be rasztu ne viena ne
netiks, gales nebūti; do liežu
eis.
kas.
vius
pradės maiszyti.
— Bene iszibegs kur ? Gau
—f Užtai nebėgai testies!
Velek valanda giliai sau
Atsilieipe motina. Kas diena si ir po Velykų žmogeli.
,t«^HH<4<-K**************«***^
maustė.
Pasipurtino, kaip pe
— Kaip tu iszmanai, kvai
didžiau padienoja. Klausykis,
Teisybe, kad kas areziau,
rėdama. kokiomis mintimis n ule! Užsiszoko Partuni®. Ark
naktį pąsząls.
Prisiartina Rinkimai
sikratyti, ir vėl Tupikio nau
— Vėjais nulėksime! Nebi liai prie duru, sėskite ir va
Prezidento,
da
stojos akyse.
jok, tatulius, kelias kaip stu žiuokite !
— Deszimtis karvių mel
Tuo tankiau ir garsiau,
Sanvaito bėra laiko, vestu
las, tvirtino Joniukas apsitai
Politikieriai
pradeda
žiamu
bus mano! Kiek to sąnvėms reikia visko pasitaisyti;
sęs kelionei.
apjuodinet,
deto ?! Kam norėsiu, duosiu; o
— Et, be reikalo ežia ta. todėl Dilbiene szoravo ir szo
kam
neduosiu, mano bus valia!
Prieszininkus
ir
ju
kelione. Rengiasi Tupikis, ravo. Taip-pąt ir Tupiki reikė
partijas!
Gal senis norės užginti? Tepa
Kam ežia tu užraszu? Juk kas jo turėti trumpai, kad nepra
Žodžiu,
nežiurui
ant
mėtymo,
bando, jei nori. Obuoliu, kriaumano, tas bus ir paezios mano: dėtu kas kita pirszti., Parsinesziu sodžiukuose szimet maža
Visokiu purvu vieni
szusi buteli, savo žentą laike
niekas nuo musu neatims!
ant
kitu,
tebuvo kita meta szakos links!
— Beda, su ponu Dievu vis namie, o pirkinius jos vai
Kokie
saldus tie didieji po lan
Bile
tik
panielpnet
ir
piakąs kan,trakto nepadirbo kiukai pirko Tupikio pinigais.
apterszti
prieszininka.
gais?!
szokosi Jonas. O kad taip, Veronos ųžrasza szesziems
Taip begalvojant eme saldeAr
tai
viena
partija
ar
kita,
činkt, netrukus numirtumi, ir szimtams. drebaneziomis ran
O žmones yra nusistebėja,
ti burnoje, akys sunkėti, pa
komis ipsikroye in savo skry
iszvarytu Verike gimine!
Isz
to
ir
saves
klausia
:
mažu
mintys virto sapnu. Sap
— Eik, eik! Ko ežia mirti nia, o jos dali, pusantro szimto
j Kur mes .esame ?
nuodama valgė medų, skynė
ir dvi kąęyi, atidavė Tupikiųi.
vedus?
kriauszes, krėtė obuolius, vaiKokiam
szimtmetyje
— Ar girdi, klausykis"? Dabar Dilbiene jo gyvenimą
gyvename?
szino jąunųs, gražius vaikius.
Pertrauke motina. Ka ežia pa laike jau už savo, tai yra VeriAr
mandagus
ir
apsviestį
Besųpnuojant pažadino mo7
darysi su kvaile. O užsimanė ir kes; todėl vare ja veizdeti ir
tina, eme sznekįnti geruoju, ko.
,
žmones, inteligentai,
gana! Girdi, sako: “bent mylė ten taisyties vestuvėms. Vero
nesikelia, ko ožiuojasi; kaip
Mylinti
teisybe
ir
.viską
ti bus už ka, kad gera vekseli nei nuėjus linko szirdis, tiko
.... kas yra gera.
negražu, visi juokiasi.
nauda ir gy vuoliai, bet žvilgte
turėsiu!”
Taip
paniekinėti
save,
Verone buvo besakanti “ne
—- Bet tuikstanties nera- lėjus in Tupiki, szirdis kratė
ir
.
brolius
savo
?
beisiu,
”. bet, atminusi toki
szysiu, kaip sau norite. Ketu si.
meilu sapna, sumojo galvoje,
— ■ Bepigu, kad ežia butu , ., Q kad taip darosi,
ris szimtus raszau Veronei, o
“gal netrukus tas invykti,” ir
Parodo,
kad
musu
visuomene
du Partuniukui, reikia ir jam. jaunas vyras, atsiduksejo. Na,
da
yra
puslaukine.
nieko
nebesate. Atsikėlusi,
kaip tas nuskribs, o asz ežia
Pagalvojęs tarė:
: — Kaip užraszysiu, nebe poni! Sumojo galvoje. Bus Žmones gyvenanti ant szios kaip primirszo sapna ir pama
te Tupiki, velek eme bliauti,
žemes,
klausys įnames: Da jam nera- tuomet vaikiams lėkimo! Lėks,
szaukti
“nebefeiu, nebenoriu.”
Už penkiosdeszimts metu,
kaip museles ant medaus, kaip
szysiu, paskui paspėsiu.
Tuomet užniko visi broliai
Atsimins ant manes su
\ —- Ar girdi, keturi ar sze Vincas sako. Daug atlėks, bet
gentys ūdyti:
paniekinimu.
szi, vistiek kaip nori. Raszyk ir asz skirsiuos kuo jauniausia,
— Kas tau galvoje, bepror
Todėl, jau laikas,
Verikei bent szeszis! Klausy kuo gražiausia.
te! Pinigai induoti, vestuves
Idant politikieriai pradėtu
Valkstydama patalynes ar
kis, busi musu mylimas,, o
pradėtos, o tu atsitrauksi!
manstyt,
Sziauliuose negausi rupinties: lovas taisydama, vis perszokuTuomet kiek jis uores, tięk atApie moraliszka puse,
Vaikiukai viską padirbs, tik si vestuves, aplenkusi Tupiki,
sįskaitys už žygius, ro tu va
Kitaip daeis ,prie to,
pasiraszysi. Važiuokite, viskas galvojo kas bus ir kaip dėsis
žiuok sau u.ubagais.
s •. ..
Kad
ant
politikieriaus,
bus gerai!. Ar girdi? Sveiks! seniui mirus.
Nedeldieni, in vakarą, atva
Žiūrės kaip ant kokio
— Vaiko nebus, pasikratė
Iszgerkime po burnele ant laižiavo
brolis Laurynas, ,su papiktadario.
net ta mintimi. Kas gal biąuro. mingo kelio.
czia ir vaikais. Kaip tik koja
Kaip sakant, politika yra
?, T up iki ui iszejus, Vincas pa ties su vaikais! Žeme gal atim
in soda inkele, tuoj.au gavo ži
tai “purvina žaisme,”
ti, mat, szunes! Užrąszai geri:
klausė Veronos szalutineje:
noti
jog Verone ožiuojasi ir neT
O
katras
“
szmeižius,
”
— Ar suderi-szeszis szim- Szeszi szimtai, tai ne niekai.
benori teketi, bet Tupikis da
Tas greieziau buna
tųs ? Girdėjai kad tųkstanties Ogi kiek naudos!? Vis dabar
to
nežino. Atvykusi in vestu
iszrinktas!
ueraszo, manykis, kad nebutu bus mano gėrėjosi .apsižvalr
ves tuc^rtuojaų 'broliene papeginsi in nauja troba, didele
keliąs be reikalo!
szusi
Tupiki ių szali, paklausė:
■ ,.-nr....Tebūnie szeszi! Pridavė kieti, kūtes, pilnas gyvoliu. Ir
Asz kaipo senas
— Girdėjau, kad Verone
Taradaika,
Verone, bet mažiau ne skatiko! vėl maustė kaži-ka taip giliai;
nebe
eina už tavęs, ar tiesa ?
Jei pogęs da mažinti, nebeisiu, Atmine broliu kalbas, akys
Vis duosiu rodą,
žaibavo, skruostai kaito, szir
I. .
!
! ■ ;
‘ ’
Jeigu katra mergele
tepasikarie!
ne myli,
—■ Aj girdi, nepmnirszkite dis sudrėbėjo.
Pasiskaitymo Knygeles
—
Niekai!
Pamojusi
sumė

Tai tegul po nogiu
maišiukus: Szit miltams, szit
tė. Kiek mergų nusmaugia vai
.
.
tyli,
apyniams, dėliojo motina.
kus?
O
tokios-pat,
kai
kitos.
Trys Istorijos
Juk ir mergele savo
— Biaurus 'bus kelias: .vi
norą turi,
Apie Irlanda arba Nekaltybe
sai pątižo, inkasztuos arkliams Niekas neparaszo ant kaktos,
pasižiurėjo in veidrodi.
Ne
in
kožna
vyreli
Suspausta; Robertas Velnias;
bėdojosi. Tupikis, namie taisy
Taip maustydama Verone
žiuri,
Medėjus; Kaip Kuzmą Skripdamas in kelia. Indek bent palakstė po Tupikio pasząlius,
O jeigu su vienu meiliai
korius liko Turtingu Ponu.
busis ka dirbanti, o vis lanks
pasikalba,
Per paczta, 35 Centai.
Tai kitas imą sau
LIETUVISZKAS tėsi ir sergėjosi su juo nesusi
tikti."
. ■
in galva,
Saule Publishing Co., .
Priėjo pagalinus ir, yesiu
Tuojaus ant .Įjięrgele
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
vęs. Szesztadienio vakare par
. ‘
prasimano,
vežė muzikantus, susirinko ar
Ir visai iszgalvoje
Su 283 Paveikslais
$
timieji svecziai, o tolimieji, ry
kiek tik iszmano.
Istorija Apie . . .
160 Puslapiu
j! toj tesuvažiuos, nes jungtuves
Tai vyrueziai negerai,
“AMŽINA ŽYDĄ"
tebus
pirmadieni.
Nes uežmoniszkai.
8 col. ilgio, 5% col. ploczio !;
l
---------------J.'1
Jeigu mergele myli veidus
Pradėjo szokti, gerti. Moters
Iszaiszkina sapna ir kas
Jo kelione po svietą ir liūdimas
maliavoti,
ateitoje stosis. Su priedu b eme Verike ūdyti, kad sąvo
apie Jezu Kristų, .;
Ir lupas kvaibuoja,
planatu ir visokiu burtu. ![ jaunaji gražiau aptaisytu, ske-1
Per paczta, 25 Centai.
Ir da isz augszto
Knyga in minksztos po- i • petele parisztu, cziupra apszuant vyru žiuri.
i>-rpieros virszeliuose. :: :: !• kuotu.
Velniszka Maluna,
Tai kam tų vyteli
Kaipgi neužniks Verike rąjrPinigai reikia siusti su j
-.. ,/piktumą turi,
ti, bliauti, p'žiuoties! Ir įszltb
Stebuklinga Puodą,
užsakymu: , j!
Tik kvaile, taip daro,
ke namo. Kritusi savo lovoje
Tiktai,... $1.00 Į: pabliove valanda; paskui eme Jeigu taip kvailąj daro Maluninkas Pabėgo,
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
w
lųergele.
samprotauti.
;
Saule Publishing Co.,.
s . - y Adresą^
Tegul apie tai buna
— Nebeisiu!. Tepasįkąrie
Mahanoy City, Pa./U.S.A
SAULĖ
- Mahanoy City, Pa,
toks biaurybe! Kaip raikės ir

VZCI MIA
VtLlNKJ

... laidotuves

jn bažnyczia. nuvažiuoti ? Nors
arkliai ir vežimukas kaip rei
kia, bet pats l Visi juoksis, ma
ne su juo pamate. Ne eisiu ir

*

■■ -r:, •-

SAPNORIUS

I

*

*

— Nieko nežinau! Reke,
ožiavosi per nąkti, moters ežią
ja supykino. Kaip norint rei
kės perglaboti.
Katu darai, brolaiti?!
Kam tu varu glemžies ta mer
ga! Eme jam sakyti. Kas bus
paskui, jeigu ji tavęs nekenczia?! Juk pinigus priėmei?
— Priėmiau, pusantro
szimto ir dvi karves, tokias
dvasnas!
— Taigi, ko tu bijai? Kad
nenori, teneinie, atskąitysi už
visus savo žygius. Tegul dabar
ji tave lenks, paszokįnes apie
tąve!
— Gerai tų sakais, brolie
ne! Galiu dabar pasididžiuoti,
dingojos galva užsivertęs. Ne,
tarė, vereziau jus inkalbhiekite Verikei, kad važiuotu in
jungtuves, Užgavėnės cziapat.
;
— Kaip sau nori, brolau!
Asz neinkalbinesiu; reieziau ja
isz'barsiu už žinogaus suvadžiojima. Lenkis, jei nori, bet
nesigaillek paskui.
— Nebijok broliene! Bus
viskas gerai, kad tik susidesiva, bus gerai!
Tupikis1 ir motiną vis
vai'kszczįojo paskui Verikes;
tas geruoju, o motina ir apiba
rė truputi, kol iszvare in bažnyczia,
Verone, kaip ožka vis atspiroms. Kaip pirma, taip ir po
jungtuvių manges, ožiąyos per
visas vestuves. Vis sznekejo:
“Negyvenau ir negyvesiu su
juo!” Visi juokėsi isz jos kal
bos, nes po jungtuvių, kaip yra
sakoma ne rankove, nebiszversi, ne kiszene, nebenųpiausi,
busi jau Tupikiene ir tiek. .
Tupikis jau pamažu pradėjo
apmauduo t ie s, ne'begal ėdama s
paezios prižiubeti. O ta szoko,
davė garo su vaikiais, ne sker
są nežiūrėdama in vyra. Bro
liai jos taippat audras verte
per vestuves: stalus, krases
laužę, krosnis daužė, gere, liže,
kroke, dainavo; kad sumanytu
rodos, ir svainio troba antraip
apverstų. Svecziai isz visa ko
juokėsi, ir žiurėjo, ar su doru
bus ežia galas ? Tupiki viskas
in nekanti-ybe vede.
Antradieni jąų pradėjo
szneketi, jog szianjien Užga
vėnės, vestuves vajiar jau pa
sibaigė. Bet svecziai busis> ne
girdi. Muzikantai gviežia, visi
szoką, duoda garo, ne iszvarinejami nesiduoda, Susimėtė da
ant degtines. Visu daugiausia
dejosį Jonas. Kaip parvežė,
szųrmuliavo visi ligi isznakcziu.
., ■ .
Treeziadieni, kaip per pele
ne, visi nuliude sukilo: degti
nes nebe yra, troba szalta, val
gyti niekas neduoda. Jaunoji
sėdi susiraukusi. Tupikis prineszes duoda jai raktus, saky
damas :
— Eik, Verele, gaspądinauk! Veizdėk, reik muzikan
tus iszleisti. Duok pusryti, vir
kite ka norint.
Verone blinkt raktus.
— Kas pirma nesziojpsi,
sako telaiko ir toliau! Nei asz
veizdėsiu, nei raktu man rei
kia: Niekas man nerupi!
—' O kam asz tave parve
džiau? Szokos Tupikis. Ko
ežia parėjai, kad nenori veiz
deti? į(
O kam mane emei, kas
prąsze ?
Butu labai susibarė, bet at
puolė
motina,
pertrauke
trųkszma: apibarė Verike, nųtramde žentą, iszvire arbatos,
pagirdė ir iszvoždino muzikan
te

Iszleizdamas Tupikis broli
eme raudoti ir bedoties pra
puolęs. Bet vis da vylėsi, jog
atvirs pati in protą, nes moti
na taip tvirtino.
Penktadieni po vestuvių Ve
rone pesezia atlėk in miesteli.
Jame nieko neužtruko. Nusi
stebėjo broliene, tenai gyve
nanti ; pamaeziusi pareinant
atgal, insivede in vidų, vaiszino, inkalbinejo geruoju, kad
veizdetu ir mylėtu seni.
— Nebijok, tarė Verone,
bus visikas gerai! Verkiau ligi
sziol, bet dabar nebeverksiu:
taip darysiu, kaip mane vie
nas žmogus pamokė. Bene tas
senis ilgai bepateks? Pajusite
kada numirus. Toks senis, o
prie to da tokia staigia turi li
ga.
— Ka szneki Vorele ? Szo
kos broliene Szeszerius metus
buvau krūvoje, niekumet nemącziau, kad jis butu sirgęs.
Ne kokios jis neturi ligos.
— Kąs yra, kad neturi li
gos ? O tokie seniai tankiausiai
numirszta staiga!
Brolienes duktė Verone,
kaip dedyną, pavėžino namo,
ir jai Verone vis keli sznekejusį jog tatuliukas nebusiąs il
gai ant svieto. Pagaliaųs pri
dėjusi, jog busianti atmainą,
jog netrukus iszgirsiia visi
naujiena.
Stebėjosi visa szeimyna, gir
dėdama tokia keista Verones
kalba.
Nedeldieni jaunieji atvažia
vo abudu in invedybas, bet pas
broli neapsistojo; tik susiejęs
Tupikis guodžiojosi:
— Mano pati kaip medine,
nežinau, kas bus isz mudviejų!
Prasze brolio, kad netrukus
prie jo atvažiuotu: turis dideli
reikalą. Iszvažiavo namo ne;
burneles neiszgeres. Vakare
sodoje buvo prie kaimyno su
reikalu; patruko, gal ligi deszimtos. Parėjės pareikalavo
vakarienes, o namisžkiai jau
buvo pavalgė. Merga innesze
putros dubenėlyje. Tupikisi
valgė; merga stovėjo prie sta
lo, o pati alkeruko tarpdury.
— Kokia ežia ta jusu put
rą? Taip neskani, tarė valgy
damas, nors rugszti; kaži-kas,
trupiniai, nors molio pribirusi.
Pastūmė szalin dubenėli.
Merga sugreibusi neszesi lau
kan. Barbe ant krosnies paju
to.
— Be neliko putros? Pra
sze. Duo'ksz man, asz be vaka
rienes !
— Neliko, ne, negausi! Atszove, iszlekdama pro duris.
Pati užsidarė alkeruka. Tu
pikiui vis seiles bego, kaži-ko
negera szirdis. Insileides alaus
atsigėrė.
Kaipgi nepradės galuoties,
vemti, pleszytjes szir’dim! Kris
ant žemes, kris in lova, szaltis

kreczia, virpa, dreba, o ežią vi
durius, varsto.
„ v
Pati nei juda, nei kruta isz
alkeruko. Merga parvedė mo
tina. Ta suvirino žolienes, da
vė degtines ligoniui. Rodos,
truputi perejo; po valandos
velek eme galuoties.
Motina su Verone užniko
kieti kraustyti, neszti rysziais
prie saves ir prie kitu sėbru.
Ligonis prisiszaukes Partuni
liepe važiuoti daktaro, o moti
na eme tramdyti:
— Ka gaus nakti nuvažia
vęs? Vos tik antra po dvylikos
neprižadis nieko, da kas kume
le gal pavogti reikia laukti
auszros! Tuo tarpu be neduos
Dievas pereiti.
Beausztant iszleke Partunis
daktaro, o kitus arklius, del
kunigo, bet in kita puse, ne ten
kur brolis gyveno.
Ligonis visai eme blogėti.
Sodiszkiąi labiausiai moters,
sznibždejo, kaip vėžiai krepszė
visi tvirtino tikriteliai, jog ta
liga tatuliuko ne su doru. Pa
sakojo kits kitam, ka jis vąkar,
sznekejes, kaip sveikas ir
linksmas ligi vėlumo buvęs.
Visi numanė, visi kaži,-ka. pri
jautė. Daugumas juto klątieS
kraustima, kits kitam pasako
jo, bet prie ligonio ne vienas
ne ėjo, nes prisivengė Dilbienes kuri kur užpuĮdama kiek
viena lojojo. Visi ėjo sau ran
kas pakratė, o ligonis vienas
po vidų galuojasi, mirtimi da
lijasi; pagalįaus ne vandens
laszo niekas neprikišzo. Partu
nis nuo daktaro ir kunigas su
ponu Dievu parvažiavo.. Vais
tas gavo palūkėti: kųųigasl
prie ligonio visada pirmesnis.
O ežia jau nieko nebereikejo,
nes kunigui ne iszipažiųdinti,
bet nuniąriųti teko.
Griežtai diena in diena, iszejo sanvaite, po taip isztrokszto vedimo ir Tupikis atsigulė
ant lentos, pagalinus tais pa
ežiais ir dro'bužiais apsivįjkes.
— BUS DAUGIAU —

“Talmudo Paslaptys”
... Apie . .\.
ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS
::

j

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai
Adresas:
,

i

į

»
:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

MPirkie U. S. Bonus!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Szvencz.
Sapnas Motinos Szvęncziausios,
miegąnozjos
ant kalno Alyvų, žemei
Batanijos,
bažnyčioj
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts,
SAULĘ PUĘLISHING CO.,
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

“SAULE” MAHANOY CITY. FA.

Žinios Vietines
— Birželio menesyje visi
jaunieji kalba apie meile, su
tuoktuves ir ženystvas. Tai
ne naujiena, nes žiloje senovė
je jaunieji taip ipat jaute ir
mislino. Kituose krasztuose
jaunikis turi sumokėti pinigu
nuotakai kai jis ja veda per
szita menesi.
— Szimet užbaigs Mahanoy
'City High School Mokslus 110
studentai, Pan odelyje, Birže
lio (June) 9-ta diena, Victoria
Svetainėje, 2-tra valanda popietu/o isz Mahanoy Township
High School Mokslus 75 stu
dentai, Ketverge, Birželio 12ta
diena Township Auditorium
400 E. South uly., mieste.
— Subatoj pripuola Szv.
Roberto, taipgi pasninkas.
Tautine Szvente: Szilgaila. li
tą diena: 1933 metuose, Italija,
Anglija, Prancūzija ir Vokieti
ja pasiraszo deszimts metu su
tarti Rymoje; 1935 m., Pierre
Lavai yra vėl iszrinktas Pran
cūzijos Prezidentu; 1935 m.,
J. Ramsay MacDonald, Darbo
Partijos Ministeris ipasitraukia, jo vieta Anglijoje užima
Stanley Baldwin; 1948 m., Czekoslovakijos Prezidentas Ed
ward Benesz atsisako, pirm
negu jis butu priverstas pasiraszvti ,;ant Komunistiszkos
Konstitucijos; 1492 m., numirė
Lietuvos Kunigaiksztis Kazi
mieras; 1949 m., Kinijos ipatrijotu valdžia pasitraukia ir ap
sistoja Chungking mieste;
1949m., penkios deszimts ketu
ri žmones 'žuvo kai eroplanas
sudužo in San Juan, Puerto
Rico.
— Ponas Domazas Praskeviezius isz Frackvilles, ana.
diena lankėsi mieste pas pažinstamus, taipgi atsilanko in
“Saules” redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laikraszti. Ponas Praskeviczius
yra musu senas skaitytojas ir
myli skaityt “Saule.” Acziu
už atsilankyma.
— .Kįti} sanvaite: Nedelioj
pripuola Dievo Kūno - Szven.,
Trejybe, Szv. Severąus, Szv.
Maksimo ir Szv. Melardo, o
Tautine. Szvente: MerunaS'.
K
Menulio atmaina: Pilnatis;
1949 metuose, Prezidentas Fr.
D. Rooseveltas su Anglijos
Karaliumi pasižada bendra
draugiszkuma Vaszingtonc;
1942 m., Amerikos kareiviams
pakeltos algos; 1945m., Po-Sekretorius Joseph C. Grew užsi
gynė kad buvo susitarta pa
vesti Rusijai Korėja, už tai
kad ji paskelbė karapriesz Ja
ponus. Alos dabar matome,
kad tas musu labai gerbiamas
Po-Sekretorius buvo arba dur
nas ar czystas melagis; 1514m.,
Lietuviai pergalėjo Gudus ties
Onsza; 1949 m., mainieriu bo
sas John L. Lewis’as insako
mainieriams nedirbti per vie
na sanvaite; 1845 m., gimė sep
tintas Amerikos Prezidentas
Andrew J a c k s o u ; 1795in.,
Prancūzijos Karalius Liudvi
kas Septynioliktas pasimirė
kalėjimo per revolicija. Taika
buvo sudaryta su Pru'sais, ir
revolucija Prancūzijoje baigė
si ;1782m., Jurgis Vaszingtonas, Pirmasis Amerikos Prezi
dentas pasitraukia isz politi
kos ir vieszaus gyvenimo. Pa
taria valstijoms palaikyti vie
szaus gyvenimo; 1810 metuo
se gimė muzikantas ir muzi
kos raižytojas, kompozitorius
Robert Schumann, jis norėjo

I

būti pijanistas, bet savo ran 20 vyrukai, kurie likos įpai- nėje valgys pusfycžius;’Kas"
kas susižeidė kai buvo vi szaukti del kariszkos tarnys meta rengiama toki programa
sai jaunas. Jis daug muzikos tes. Žemiau paduodame diena tiems, kurie isz szios parapijos
baigia auksztesni mokslą arba
veikalu parasze ir kelias ope ir vardus tuju kurie apleis:
ras; 1940 metuose, Norvegija
Panedelyje, Birželio June 9 High School.
pasidavė Naciams; 1948 m., diena, apleis isz:
Prezidentas Trumanas, supy
Girardville, Pa. —Jonas Žu
Mahanoy City: James Sen
kęs, sako kad szi metu Kon der.
kauskas, nuo 709 E. Mahanoy
gresas yra praseziausias ir arMorea: Arthur Di Casimir- uly., numirė Seredos ryta 6:20
cziausias; 1911 m., mire Carry ro, Jr.
vai., Ashland ligonbuteje. Gi
Nation, kuri buvo pirmutine
Frackville: Raymond Tho męs Lietuvoj atvyko in Ameri
viesZai kariauti įpriesz girtuo mas, Theodore M. Jasiewicz, ka 1903 metuose. Buvo auglakliavimą ir priesz saliunus ir Joseph A. Ladiok, Jr., Adam kasis. Laidos Subatos ryta isz
ju langus daužyti ir duris lau L. Caton.
Graboriaus A. J. Valinsko kožyti; 1946m., Armijos eropla
Girardville: Eugene V. Opu- plyczios, su apiegomis Szv.
nas nukrito prie Panama Ca da, John C. Halbe.
Vincento bažnyczioje, 9 vai., ir
nal, dvideszimts trys žuvo; • Ashland: Ralph F. Wetzel, palaidos in parapijos kapines,
17921U., gimė John Howard Ralph H. Zcplin, Jr., Jos. A.
Payne kuris yra visu atsimi- Klementovich.
334 ŽUVO PER
namas už daina “Home Sweet
Lavelle: Lowell A. Newton.
Home” kuria jis parasze.
Middleport: Rudolph F. SteSZVENTES
Szimtai milijonu žmonių ir fanek.
.(Tasa Nuo 1 Puslapio)
sziandien ta daina dainele dai
New Philadelphia: Leonard
nuoja.
V. Žugzda.
Utarninke, Birželio 10-trr Trys szimtai ir szeszios de
— Szvento Juozapo para
szimts žmonių žuvo per tas
pijos Mokyklos studentai ku diena apleis isz:
trijų
dienu szventes!)
Barnesville: Francis J. Her
rie baigs mokslą szimet Nede
lioj, Birželio (June) 8-ta diena ring.
laikys savo Užbaigimo Pro •. Frackville: Kenneth H. Al LAIVAS SUSPROGO
—
grama. Bus losziama labai ton.
Shenandoah:
Bernard
A.
(Tasa
Nuo
1 Puslapio)
graži Operetta: ‘ ‘ Džiaugsmas
Buhosky,
Charles
I;.
KovalusDel Rožmedžio Karalyste,”
kai tas laivas užsidegė ir su
taipgi bus ir in vairiu szokiu ir ky.
sprogo paeziame uoste.
Zion Grove: Charles Troy.
dainų. Tikietai jau pardavi
Visi kiti suspėjo iszszokti
McAdoo: John J. Ciciawa.
nėjami ir tikimasi kad dauge
isz
to deganezio laivo ir pri
lis žmonių atsilankys ant Už
— Nedelioj, Birželio-June
baigimo Mokslo, todėl pirkite 8-ta diena, Szvento Juozapo plaukė prie kitu laivu ar in
bažnyczioje, per Szv. Miszias uosta.
tikietus isz laiik.
Amerikos Laivyno ugniage
Sekantieji studentai baigs 8-ta valanda, Graduantai szios
siu
laivas priplaukė ir užgesi
parapijos kuria baigė mokslą.
mokslą:
Mahanoy City ir Township no ta gaisra ant to laivo ir pas
Albinas Andruszis.
High Schools, prieis sykiu prie kui visi jurininkai ir keleiviai
Viktoras Balczi'us.
Szventos Komunijos, apsiren sugryžo in ta laiva.
Vincas Czerkauskas.
gė in savo “Caps ir Gowns.”
Isz kur ir kaip tas gaisras
Petras Gutsie.
Tuojaus
po
Szv.
Misziu,
visi
tenai atsitiko, mes negalėjome
Leonas Mack.
Graduantai
parapijos
svetai

sužinoti.
Pranas Marlow.
Juozapas Matalaviezius.
Vincas Pangonis.
Jonas Sadauskas.
Robertas Tacielausikas.
Vincas Tacielauskas.
Andrejus Z u be r.
Mary Louise Creedon.
Bernadine Gili.
Rozalija M. Kalvinskiutc.
Mare Ona Kubertavicziute.
Ona M. Labacziauskiute.
A nastazija Mulacziauskiute
Evelyn Norbutaite.
Loretta Robinson.

PLIENO DARBININ
KAI STRAIKUOJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
gu musu valdžia gali paimti
musu vyrus in vaiska ir siusti
juos in karo lauka, tai kodėl
ta pati valdžia negali paimti
kelis fabrikus, kad pagelbėjus
visiems darbininkams ? ’ ’
“Mes misliname ir jaueziame,” jis sako “kad musu val
džia yra didesne ir galingesne
už visus musu Plieno Fabri
kus. Mes valdžiai dirbsime, bet
ne tiems fabrikantams kol mes
gausime ko mes reikalauja
me.”
Viename saliune, Yarskey’s
Tavern keli darbininkai szitaip iszsireiszke:
‘ ‘ Szitos
straikos per vėlai atėjo. Jeigu
mes butume sustraikave metu
pradžioje, mes butume gave
viską ka mes reikalavome.
Ir buezieriai ir sztorninkai
dabar atjauezia tas straikas,
nes jie visiems turi duoti ant
knygucziu.
Visi darbininkai pyksta ir
rūgoj a, bet visgi straikuoja už
tai kad ju bosas jiems insake
straikuoti'.

3 MAINIERIAI ISZGELBETI; 2 ŽUVO
IRONWOOD, MICH. —
Trys isz penkių mainieriu iszejo isz Penokee Iron Co., mai
nu be kitu pagelbos, kai jie
buvo užgriauti mainose.
Kiti mainieriai dar vis jiesz-

ko kitu dvieju mainieriu, ku
rie buvo tuo paežiu sykiu už
griauti. Keletą tonu rudos ir
akmenų užgriuvo tuos mainierius apie puse mylios po žeme.
Iszlike gyvi mainieriai yra
penkios deszimts vieno meto
Victor Cox; keturios deszimts
szesziu metu Christopher Hocking ir penkios deszimts keturiu metu amžiaus Mack Krocker. Grand View ligoninėje
daktarai sako kad visi trys pa
sveiks.
Trisdeszimts szesziu metu
-amžiaus Serafim Jacharzewski
ir trisdeszimts trijų metu am
žiaus Jorma Olkonen, likos su
rasti negyvi.
Iszlikusieji gyvi mainieriai
sako kad tie du stengiasi pa
bėgti kai lubos ingriuvo ir jie
du nesuspėjo. Kiti pasiliko
kur jie buvo ir taip iszsigelbejo.
Keli szimtai motinu, žmonų
ir vaiku pribuvo prie tu mai
nu, laukdami nors kokio žo
džio isz tu mainieriu.

isz ryto. Kai sugryžo apie pir
ma valanda po pietų, jiedu ra
do savo kambarį apvogta.
Biski vėliau Ponai Alwyn A.
Gloetzner, isz Alexandria, Vir
ginia, sugryžo in savo kambarį
ir taipgi rado apvogta.
Policijantai spėja kad ežia
buvo du vagiai ir treczias ku
ris stovėjo ant sargybos prie
tu duriu, kai kiti du vogė.
Kaip jie galėjo in tuos užrakontus kambarius ineiti, poli
cijantai tiktai spėja kad tai su
mažu peiliuku jie atsidarė už
rakintas duris.'

:: JUOKAI ::
lietelyje
Sveczias — Ar niekas ma
nes ne jieszkojo?
Hotelninkas — Ne tamista, tik kažin koks vyras bu
vo atėjės, tai sake kaip tamista kur pasitiks, tai duos
in kaili!

APVOGĖ
VIESZBUTI

Neturėjo Juodyto
Ona — Ar žinai, jog mano
plaukai in viena sanvaite
pabalo!
Mare — Gal turėjai koki
rūpesti?
Ona — Ne, tiktai juodyko
netekau plaukus krosit!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ponai Harry Frost isz New
Rochelle, N. Y., sako kad isz
ju kambario vagiai pasivogė
suvirsz dvylika tukstaneziu
doleriu vertes drabužiu, žem* ><■ MM-» ♦
cziugu ir daigtu. Jiedu sako *• M- 4- M- 4->4-4-M- 4
kad jie buvo užrakinę savo j L. TRASKAUSKAS j
kambario duris, kai jiedu iszejo apie puse po vienuolikes i LIETUVISZKAS J
į GRABORIUSj
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
u.-, r'

* Pasamdo Automobilius Del $
j Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
J
::
Reikalams
::
*
_____

k

*

I S3S WEST CENTRE STREET *
*
Telefoną* Nr. 78
*
* MAHANOY CITY, PENNA.
*

Does
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Keep^tbu Boilintf ?

— Utarninke pripuola Szv.
Margarietos Kara., isz Szkotijos, o Tautine Szvente: Vingela. Ir ta diena: 1935 metuose,
Kinija pasiduoda Japonams
sziaureje ir užleidžia Peiping
ir Trentsin miestus; 1940 m.,
Italija paskelbė kara, užsipuo
lė ant Prancūzijos; 1942 m.,
Lidice miesto 'Czekoslovakijoje skerdnes. Nacziai (Vokiecziai) iszžude visus vyrus, atkerszindami už Naciu vado
Heydrich nužudinima; 1947m.,
Prezidentas Trumanas atsilan
kė in Ottowa, Kanadoje. Tai
pirmas Amerikos Prezidentas
taip .atsilankyti Kanadoje;
1949 m., garsi Norvegijos raszytoja Sigrid Undset mirė. Ji
buvo po visa svietą pagarsėju
si raižytoja ir buvo parasziusi
labai daug Katalikams palan
kiu istorijų; 1752 m., Benjami
nas Franklinas atrado elektros
jiega.
— Seredoj apie 4:38 va
landa popietu, žaibas palaike
in narna, prigulintis prie po
nios A. Laukaitienės, 817 E.
Centre uly., suteszkinio kami
ną ir stogas užsidegė. Ugnia
gesiai pribuvo su maszinoms ir
užgesino ugni.
— Panedelyje ir Utarninke Birželio (June) 9-ta ir 10-ta
dd., septinta valanda ryte, iszvažiuos 'in Wilkes-Barre, Pa.,
del daktariszko peržiūrėjimo,

If your present water heater is running you ragged

Red. Black, Green,
Blue, Gray, Copper.

.. .you're ready for a talk

with your electric water heater retailer!
He’ll give you the facts
about automatic electric water heating
.. .clean, safe, dependable and economical!

You just set an electric water heater
and forget it!

You’ll have gallons of hot water
on tap automatically.. .for every household need

every bath.. .every load of dishes.
Stop in today... and talk to

your favorite electric water heater dealer
and arrange for a quick switch

to this modern, easy way to heat
all the water you and your family need..

of course it’s electric!

Cool Down
^with an Automatic
Electric Water Heater
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PENNSYLVANIA
POWER & LIGHT COMPANY

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

