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RUSIJA PASKELBĖ KARA
Isz Amerikos
į Laiszkai In Lietuva

------’ NEW YORK. — Laiszkai in
Lietuva gali but siuncziami per
Sz vedij a. Sziuo atveju ant konverto prie adreso reikia pažy
mėti ir “Via Sweden.’’
i.

- KARE -

Japonai Atmete Musu
Pasiulyjimus Ir Kariaus
Gyvuliai Nujauczia Kad Karas Europoje Baigtas Iki Kruvino Galo;
Hirohito Japonu
Dievaitis

Rusai Užpuolė
Ant Japonus Prie
Manchurij os

ISZ PACIFIKO. — Amerikos Karo Sztabas pasiulino Ja
ponams proga dabar pasiduoti
ir iszsigelbeti isz szito pražū
tingo karo. Japonai atmete
Didelis Eroplanas
tuos pasiulyjimus ir pasirinko
Nukrito In Inlankio
kariauti iki pat kruvino galo.
Karas Pacifike dabar eis iki
LOVE POINT, MD.- Laike
pat pražūtingo galo. Japonai
bandymo naujo didžiausio eropatys pasirinko szitoki kelia in
plano “Hawaii Mars,’’ kur li
pražūti. Mums dabar niekas
kos padirbtas del valdžios, nu
nelieka daryti kaip tik visa j u
krito in Chesapeake inlankio.
kraszta sunaikinti ir Japonus
Priežastis nelaimes: stabilizaiszžudyti.
torus kur valdo eroplana ore,
Japonai, kaip ir Vokiecziai
sugedo, ir su dideliu trenksmu
pasirinko žūti, bet nepasiduoti.
nukrito in vandeni.
Japonu karo sztabas pasirinko
Devyni lakūnai likos pavo
visa savo kraszta pražudyti, o
jingai sužeisti. Szitas eropla
nepasiduoti. Amerikos Karo
WASHINGTON, D. C. — Karo Sztabas
nas padirbtas per Glenn L.
Sztabas dabar jau pradėjo tas Isz Raud. Armijos Už
Martin Co., isz Baltimore.
pražūtingas skerdynes. Laivy imtu Sricziu Lietuviai dabar jau vieszai pranesza kad Amerikos ir Ang
nas tukstanczius tonu plieno ir
Net ir gyvuliai ir galvijai, rodos, jau žino ar nujauczia ugnies pila ant uostu ir miestu,
Vežami In Rytus lijos moksiincziai iszrado nauja sprogstanczia
U. S. A. Rusai
kad karas Europoje baigtas. Czia karves grįžta in savo lau bomberiai isz anksto paskelbia
kus, kur jos pirm karo ganėsi. Keistai iszrodo visos tos bai kuriuos miestus jie bombar NEW YORK. (LAIC) — “ATOMIC” bomba, kuri tokia baisi kad
5
Protestuoje
sios kulkos tarp kuriu dabar žmones galvijus vėl ramiai duos, armija, vaiskas jau diena Bombergo apylinkėse, Stuttho- net negalima insivaizdiriti kas dabar atsitiks ne
sau gano. Szitas paveikslas nuimtas prie Isigny miesto, po dienos rengiasi visu smar fo koncentracijos stovyklos
1 NEW YORK. (LAIC) —
Suvienytose Amerikos Valsty Prancūzijoje.
Raudonoj Armija užtiko dides tik Japonijoje, bet, ir visame sviete! Szita
kumu pulti ant Japonu.
bėse gyvenantieji Rusu emi
Japonams bomberiu trumpa, ne grupe isz Lietuvos iszvežtu nauja bomba aprogsta su tokia baisia jiega,
grantai spaudoje protestuoja
si du broliu, žymiu muziku. Ve  laivu neturi, jie savo vaiska ne moterų. Moterys buvo iszskirsVokiecziai
Nužudė
priesz neteisinga elgimąsi su
liones brolis—žymus Lietu- gali pristatyti ten kur jis reika tyt po invairius barakus dar kad 20,000 tonu dinamito, dūlio tokio sprogi
Rusu emigrantais Suomijoje,
viszkosios muzikos žinontojas lingas, gazolino ir aliejaus bams. Per diena gaudavo po mo negali padaryti. Ji viena daugiau iszardo ir
Jagamastu
Szeimyna
kur jie, Sovietams reikalaujant
smuikininkas.
trūksta, jiems badas in akis ketvirtadali svaro duonos ir po
aresztuojami ir iszduodami
sunaikina negu 2,000 didžiausiu bomberiu gali
Ir Hofmekleri
gumszo. Bet nepasiduoda ir ga puse kvortos sriubos.
Rusijai. “Musu sūnūs ir musu
na.
Raudonosios Armijos suras sykiu sunaikinti. Ir kas dar baisiau: kai szita
Japonai Neteko
pinigai buvo skiriami pasau
Czia
gal
galima
kaltinti
tieji Lietuviai, kaip pranesza
NEW YORK, N. Y., —
liui laisve laimėti, dabar tas!
Amerikos propaganda. Iki Moskvos kontroliuojami spau bomba sprogsta, tai nieko nelieka, nei akmenų,
Admirolą
Isz Pietų Amerikos spaudoje
dėsnis paniekinamas neteisin
sziol, mes kreipėmės vis in Ja dos szaltiniai, gražinami in
tilpusio praneszimo matyti,
nei griuvėsiu, bet viskas pavirsta iri dulkes!
gu elgesiu su Rusais,’’ skun
SAN FRANCISCO, CALIF. ponu karininkus, oficierius ir Lietuva. (Nėra abejones, kad
kad Vilniuje Vokiecziai užimdžiasi USA gyvenanczioji Ru
antai suszaude garsųjį Prusu — Japonai pranesze, kad likos jiems patarėme pasiduoti, bet daugelis isz j u pateks ir in toli Kokis tuzinas tokiu sprogstancziu bombų vissu grupe.
Lietuvos veikėja Jagamasta, užmusztas Admirolas Seuchi nei žodžio nesakeme apie visu mas rytu sritis.)
iszkai sunaikintu didžiausius musu miestus.
Japonu vada, imperatorių ir
jo sunu, anuka, dukterį ir žen Ito prie Okinawa Salos.
Gražinamiesiems skirstymą
dievaiti Hirohito. Mes kaltino
tą. Jagomastas — nuo senu lai
Szvendu Laivas
punktai insteigti Kaune, Sziau- Ana meta Amerikos moksiincziai padare viena
me
Japonu
Karo
Sztaba,
bet
ku žinomas energingas Lietu Kodėl Nėra Užsienio
liuose, Panevėžy, Telsziuose ir tokia bomba ir iszveže ja in dykumas in laukus
Pargabeno 1,500
pamirszome Karo Sztabo virvis, turejes savo Lietuviszka
Alytuja. Žmonių kilnojunas
Žmonių
spaustuve Tilžėje, kur buvo Korespondentu szininka, Hirohito. Mes sakeme vyksta tukstancziais pav., vie iszmeginti, pažiūrėti kiek turi sprogstanczios
kad Japonu biznieriai ir bagoiszleista daug Lietuviszku kny
nu metu buvo iszskirta maisto jiegos. Kai ta bomba susprogo tai iszleido bai
Baltijos
Valstybėse
NEW YORK. — Szvedu lai- gų. Jo sūnūs buvo savanoriu
cziai szita kara pradėjo, bet
net penkiolikai tukstancziu
vas “Gripsholm” pribuvo isz Klaipėdos sukilime, jo duktė
apie didžiausia ir bagocziausia
siai didele szviesa ir iszkele verdanczius debegryžtancziu žmonių.
Europos ir kitur 1,500 žmonių. kartkartėmis bendradarbiavo NEW YORK, N. Y., —
biznierių visoje Japonijoje, Hi
Daugumas žmonių yra isz Indi ir Lietuvos laikraszcziuose. Paskutiniu metu kaip spaudoje rohito nei nevaptelejome.
sius dulkiu 40,000 pėdu in padanges ir partren
taip
ir
pasikalbėjimuose,
daž

jos ir Graikijos.
Jau
dabar
laikas
visiems
Ja

Atjauczia Lietuviu
Naciai (Vokiecziai) buvo už
kė žmones, kurie buvo penkias mylias nuo tos
nai
keliamas
klausimas:
Kodėl
--- □----------ponams pasakyti ir paaiszkindare Jagamasto spaustuve ir
Kauczias
Užmantoje
j u Lietuviszkoji szeimyna neinleidžiami užsienio kores ti kad daugiausia kaltas yra
vietos. Pienas ir geležis ne tik sutirpsta, bet
Garsus Lakūnas
daug turėjo iszkenteti. 1941 pondentai in Estija, Latvija, tas ju imperatorius, Hirohito,
NEW YORK. (LAIC) — visiszkai sunyksta su dulkėmis susimaišzo.
metais laike repatriacijos Ja Lietuva ir kitas Bolszeviku už kuri jie garbina ir kuris iki
Užmusztas
Pietų Amerikos Ukrainieczia
gamasto szeimyna persikėle in imtas sritis? Komunistuojanti sziol buvo ir musu gerbiamas.
Tokia baisi jiega dabar musu rankose. Ana
BURBANK, CALIF. — Ma Vilnių. Jo anūkas jau lanke spauda giriasi esą tuose krasz- Iki sziol mes manstejome kad spauda, raszydama apie žmo
joras Richard I. Bong, Ameri universitetą. Naciams užiman- tuose vykdomi plataus mausto Japonai yra protingi žmones ir nių egzekucijas (nubausti ant diena vienas Amerikos bomberis nuesze du to
kos garsus lakūnas isz Supe tojus vietas Lietuva, gestapi-j socialiniai pertvarkymai ir t.t., kad jie susipras ir susitvarkys. smert) Rumunijoje, Czekijoje
rior, Wis., likos užmusztas lai ninkai suėmė Jagamastu szei bet matyt, kad lai tik Raudono Mes maustėme kad Hirohito, ir kitur, pažymi, kad ir ten pa- kias bombas Japonams ir paleido ant Hiroshi
ke bandymo naujo eroplano myna ir suszaude. Tai skaudus sios propagandos burbulai. Jei Japonu Imperatorius yra begė trijotu naikinimas yksta taip, ma ir Nagasaki miestus.
Lakuriai sako kad fa
kaip
Lietuvoje,
Latvijoje
ir
Es

P-80 “Shooting Star.’’ Eropla nuostolis Lietuviu
tautai, tikrai butu ten kuo pasigirti, dis, kad jis mažai intekmes tu
brikai ir laivams uostai iszkilo in padanges ir
nas užsidegė ore, lakūnas norė ypacz atmenant Jagamasto di Bolszevikai nebijotu insileisti ri ant savo žmonių, kad jis tik tijoje.
Ukrainiecziai
remia
Balti

jo iszsigaute isz deganczio ero- deli pasitarnavima spaudos užsienio korespondentu. Tikro tikėjimą palaiko Japonijoje ir
jos tautu laisves siekimus ir isznyko! Japonu Karo Sztabas negali suprasti
vėje, ten vyksta aresztai, ne daugiau nieko!
planio, tuom syk eroplanas eks- draudimo metu.
kaltu žmonių masziniai trėmi Dabar jau mes žinome kad savo laikraszcziu vedamuose kas czia atsitiko ir dabar savo žmonėms aiszkipliodavo. Lakūnas likos už
Vilniuje
Vokiecziai
nužudė
musztas, kūnas labai apdegin
mai, rekvizicijos ir t.t. Žodžiu, galingiausias ir intakingiau- gina Lietuvos, Latvijos ir Esti
Lietuvos
valstybinio
teatro
or

na kad daugiau negu szimtas Amerikos bombe
tas. Bong turėjo 24 metu am
pagrindine rusifikacija. Del sias žmogus visoje Japonijoje jos teises in laisva.
kestro dirigentą Hofmekleri ir tos priežasties užsienio kores
žiaus. Paliko paczia.
riu paleido daug bombų arit tu miestu. Jie neyra Imperatorius Hirohito. Sujo padedeja Durnaszkina.
Pirkite Apgynimo
pondentai ir neinsileidžiami. muszti Japonus ir paleisti ar "WkVx
Hofmekleriu Žydu kilmes
Czedinimo Bondus drysta prisipažinti kad tiek daug bledies ir žalos
Skaitykite “Saule” szeimyna, Lietuvai buvo davu SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
(Tasa Ant 4 Puslapio)
ir Markes.
(Tasa Ant 4 Puslapio), ; j
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Amerika Duoda Japonams Pa
skutine Proga Nustoti Kariau
ti, Nes Kitaip Baisios “Atomic”
Bombos Puls Ant Visa Japonija;
“Atomic” Bombos Sunaikino
Hiroshima Ir Nagasaki Miestus

"SAūLg” MAHANOY CITY, Pl

Kas Girdėt

Į ir susinesztu su kitoms žemoms
' tai kas isz to, kad tiejei gyven
tojai nežinotu ko mos nuo ju
j reikalaujem ir nežinotu kokiu
i budu atsakyt mums.

.... .............................. —

I rom akim. Jautėsi laimingu, LIETUVIU 31 DIENA j kariaująncziui ir žuvusiam tuviu Diena ir dalyvauti pa
kadangi mylėjo tęva visados,
j sziam kare už laisve ir taika.
maldose, programoj ir kitose
net tada, kada ja privertė mo- Rugp. - Aug. 15 Diena Malda atkalbės Kun. J. Szu- į Lietuviu Dienos surengtose
kyties piikliu. Sūnus norėjo
---------j keviezius, Pirmininkas.
pramogose, nes visas szios dicbut maliorium, tevas-gi laikėsi Kalp
ailkscziau-esu ra-’ Inzadai S. V. Vėliavai ir Im- uos pelnas eis 3-ms Lietuviszi savo, sakydamas, gaila laiko, gZės apie Lietuviu diena kuri mis — pritars Robelio Orkes- kiems Vienuolynams. Bukime
nes nematyti jame paszaukimo szimet invyks Lakewood, Pa., t ra.
gerais Lietuviais ir remkime
būti maliorium. Po malonia pa- RUopiUCzio-Aug.. 15 d., dabar Perstatymas Dienos progra- Lietuviszikas instaigas.
mates valdžia jaunikaiezio du- tik pasitenkinsiu paraszyti mos Vedejo — Kun. J. SzukeviLietuviu Dienos Komiteto’
I szioje atgijo artiszki suprati- apie programa kuri invyks toj ežius.
Narys ir Presos Komisijos Na
linai. Paliko namie ir ant vir- dienoj. Szimet Szv. Misžios bus. Solo — Loreta Kavaliaus-^ rys — Kun. M. F. Daumantas.
szaus pastogėj pasidarė sau laikomos 11-ta valanda Pavili- kaitė; Akompanuos — Irenai
“atelier,” papuoszta Japoni jone. Szv. Miszias laikys Kun.' Kavaliauskaite isz Philadel- EF* “Saule” dabar $4.00
jos kimono ir iszlkimsztu povu. Jurgis Degutis, Szv. Petro ir phijos.
metams in Suvienytose Valsti
i Numaliavojo net paveiksią, ku- Povilo Parapijos Vikaras, Ta-į Kalba'—Senatorius Harold jose, S5 kitose Vieszpatysteae,
I ris vienu nuomene perstatė Al maqua, Pa. Pritaikinta pa- G. Watkins, .Pennsylvanijos
pu ledinius kalnus, kad tuo tar- mokslą tai iszkilmej pasakys Valstybes Senato Sekretorius, Susimildami, jeigu iszkeliau■pu kiti tvirtino, jog tai audra
nate in kita miestą ant apsigy
Liudviko Parapi ios Kle-: Harrisburg, Pa.
M.
į ant Adrijatiko. Ponas Fargo bonas;, Maizevidc, Pa. Szv. Mi-Į Solo— Loreta Kavaliaus- venimo ir geidžete permainyti
■ maristejo, jog jaunikaitis turi szios 1bus laikoms tai intencijai, kaitė.
laikraszti, prisiunskite savo se
prie kolorito paszaukima, 'betgi kad Lietuva taptų laisva ir Ne-j Kalba — p. Vincas Kvietkus na ir nauja adresa ir miestą ku
rytoj arba vėliau tėvas ji vėl priklausoma ir kad visi musu S.L.R.K. Sekretorius dalyva-Į riame gyvenot ir apsistojot, nes
nusiuns atgal in banka. Ir su , kareiviai kovojantieji už laisve, ves San Francisco Konferenci- be to, negalime jum siuntinėti
nns karszciai dabar raudojo. ! ir taika grižtu gyvi ir sveiki.'joj.
laikraszczio in nauja vieta.
Prietelius neužmerke akies ]jap<e gzv> Misziu Szv. VincenSzita mergaituke iszlaimeLietuviszki Szokiai — 8 Lie- Daugelis praszo idant permai
jo “Rungtynes
parodyti nei ant valandėlės.
Į į() Parapijos ('boras, Girard-i tuvaites isz Philadelphijos, ku nyt adresa, prisiunezia savo
kas turi daugiau nuo saules
Per paskutinius menesius vi-'pa ? po vadovybe Profes- rios yra dalyvavusios Muzikos varda ir pravarde bet nepaduo
indegimo laszu. Frances sa liuosa laika praleisdavo pas soriaus L. Šorio giedrios pritai- Akademijos ir Robinhood Dell, da kur gyveno ir in kur iszvaScully, vienuolikos metu Bertalano naszle. Juk jis žino- bintas Lietuviszkas giesmes, Philadelphia.
žiavo. Tokiu laiszku sziadien
mergaite isz Richmond Ter- jo, kaipo prietelius, kad tai jo papie Szv. Misziu bus renkama Malda — Kun. P. Czesna, aplaikome daug, nes svietas la
race, Staten Island, N, ¥., prideryste saldinti biednai p0]el<ta del Lietuvaicziu Sese- Lietuviu Dienos Garbes Pirmi bai maiszosi, o del mus yra ne
buvo iszrinkta Karaliene. naszlei liudnumos dienose. P‘er liu 3 Vienuolynu.
ninkas, Szv. Juozapo Parapijos reikalingas sukimas galvos
Rungtynes buvo surengtos tuos saldžius ir liūdnus vaka
Vakare 7 vai., tame paeziame Klebonas, Mahanoy City, Pa. jieszkoti po visas knygas isz
per vaiku iszvažiavima ir rus, kada be perstojimo kalbė
pavilijone invyks graži ir in- Lietuvos Imnas — Visa Pub kur musu skaitytojas rasze
pikninka.
davo apie nebasznika pradėjo
vairi programa, kuria prirengė lika, pritars Robelio Orkestrą. laiszka ir kur seniau gyveno.
- pono Forgo szirdyj augti viena
Lietuviu Dienos Komitetas po 9 vai. vakare, Lietuviu Die Jeigu prisiunsite sena ir nau
viltis. Kada po nekuriam laikui
vadovybe tos Dienos Pirminin nos Pasilinksminimas pavilijo- ja adresa, tai greieziau galėsi
žinoma, praėjus želabai, turi
ko Kun. J. Szukevicziaus, Szv. ne. Grosz Jolly Jack Robelio mo permainyt ir greieziau gau
kas nors naszlei aszaras nuo jos
site laikraszti. Kitaip ant mus
Petro ir Povilo Parapijos Kle Orkestrą.
gražios burniukes nuszluostyti. ’ bono, Tamaqua, Pa. Szi pro
Lietuviu Dienos Komitetas nerugokite, jog laikraszczio neDelko-gi tuo suramin toju netu
grama bus dedikuota garbei ir' skaitlingai kvieczia visus Lie- aplaikote. “Saules Redyste.
rėtu but taigi jis pas? Bertala- paminėjimui musu Jaunimui
uvius skaitlingai vykti in Lie- Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
no dvasia be abejones ta mote

Laszu Karalienė

Tolimane pietines Afrikos
~žemyne yra insikurusi
-i
• 7 Lietu-,
• , 1 Tas, ’
kuris
kitus nori mokyti
.......................
J
L
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....
pats
greieziausia
tingi,
viu ..Kultūros Draugija, kuri1
°
°
jamveikia apie pora metu. Pas-1
Duona užima svarbiausia
kutiniu metu jos veikimas dau-į
,77
■ ••
7
! vieta kiekvieno žmogaus val
giau iszplestas ir jie daro j
žingsniu padėti Lietuvos žmo- gyje. Paprastai duodame dro
7 „ v. .
7 . i uos prie
kiekvieno va Ig i o ir
nems drabužiais,
czeverykais
1
ir t.t. Draugija yra susižiuoja- kartais yra vienintelis valgis.
ma su Liet. Amerikos Informa Suv. Valstijų Žemdirbystes
Departamento Namu Vedimo
cijos Centru New Yorke.
Biuro sako, jog duona turi be
Geriau liktis nuskriaustam veik visus maisto svarbumus
I kuriuos sveikata reikalauja,
negu kad tu kita nuskriaustai
i Duona yra pigus, sveikas, skaSzitas padarytas paskutinis I mis valgis ir visuomet galima,
‘gauti. Duona pristato kūnui
testamentas yra gera paveizda
kitiems kurie mano padaryti szilmos ir energijos. Yra mažai
paskutini testamenta, palikda valgiu, kurie pristato tiek szimi žemiszkus turtus del savo lumos taip pigiai.
mylimųjų. Mirusis žmogelio, Sunkiai dirbantis žmogus,
kuris per diena vartoja savo’
būdamas geru advokatu, neda
rė jokio painaus testamento, muskulius, lengvai gali valgy-'
t i š vara arba du duonos kas
liktai padare aiszku, be jokiu
kliueziu, palikdamas paežiai dien su visais kitais valgiais,
(buvo tai jo antra motere) visa kuriuos pripratęs valgyti. Duo-Į
na naudinga netik del szilumos’
turtą, o 2,500 dolerius ant meto
.
|
liet
yra
muskuliu
pabudavojinevedusiai dukteriai, bet po
mireziai savo paezios, visas luo maistas. Jeigu padaryta isz
czielu grudų priduoda kunui
turtas bus iszdalytas lygiai del
reikalinga mineraliszka me
visu vaiku be jokio skirtumo.
džiaga.
Kiek tai tėvu padaro testa Pienas turi panaszus geru
mentus iižmirszdami lygiai isz- mus. Todėl valgis isz duonos ir
.
.
i
dalyt vaikams turtus, — vie- pieno yra daug pilnesnis
valgis’
mems palieka daugiau, o ki i negu duona arba pienas atski
tiems kaip nieko, norints tieji rai. Mokslas nepamokino musu
ka prisidėjo prie sukuopinimo pratevius jog duona, pienas ir
tojo turto aplaiko mažiause. uogos padaro gera vakariene.
ryste palaimintu. O dabar vis-'
Yra tai neteisingysta ir skriau Bet mokslas pertikrino, paro-'
ka velniai pagriebė! Nors ne
da likusiems.
dydamas jog ta kombinacija
labai gražu butu jam apie tuos
priduoda viską kas reikalinga
dalvkus maustyti.
(Tasa)
Geram žmogui nereikia gir sveikatai.
Miszko nemiegojo taippat, Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
tis.
Priesz pat ausztant ant galo sėdėdamas prie nakties žibu50c., o atlaikysite knygas per paczta.
(
Siuncziant pinigus per ban ponas Bertalanas užsnūdo, o ries silpno spindulio. Priesz
Didėja Komunistiniai dvarai kini czeki arba ekspresini mo miegojo taip kietai ir saldžiai,1 Nedelia atidaryti nabaszninko'
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO Mahanoy City, Pa.1I
Lietuvoje.
Nepriklausomybe ney orderi in iszdavysta “Sau taip kaip savo kūdikystes die- testamentas. Geras Bertalan No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų
laiko tarpje Lietuviai jau 'buvo les,” pridekite deszimts centu nose.
uzrasze savo tarnui tūkstanti ^U8 apraszymaa, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsaiszsivadave isz dvarininku jun prie paskirtos sumos nes musu į Kiti'bet vartėsi nuo szono guldenu, tūkstanti rill In 1 puslapiu. Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugave*
_ ’i No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
go. Dabar vėl laužoma szventa bankos reikalauja deszimts ant szono. Nei pati, nei sūnūs, ! Pinigai dar lieiSZmoketa,
bet minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
Lietuvio teise in savo žeme, centu už iszmokejima czekiu ir’į nei geras prietelius, nei szuva Miszko jau žinojo, ka su taisl ^lį031 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
į pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
prievarta steigiant “Tarybi ekspresiniu kvitu. Busime jums neį negalėjo užmigti,
pinigais padalas. Sumanstejo imta isz-----Lietuviszku
užlieku. Su pa- rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
---------------------nius — Kolektyvinius” dvarus dėkingi už tai ir neužmirszkite
Pati buvo neapsakomai lai- paimti nuoman viena karezia-1 veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
No. 104
Trys istorijos, apie Ne- paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
■— Kolchozus ir Sovchozus. ateityje, kada siunsite czekius minga, kad susilankė savo do- ma. Visuomet jis manstejo pa-’' ^Je
pa.
Szios vasaros pradžioje, kaip arba ekspresinius money orde- ro vvro. Buvo laiminga, o vie- likti restauratorium, <O dabar bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepe° ’
i .
pranesza Moskvos kontroliuo- 1 rius, pridėti deszimtuka. Bet 110k “ jaute, kad joje
No.
106
Penkios
istorijos,
apie
62
puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
kas yra, Jan n°t susiderėjo su karezia-'
Gregorius;
Isz numirusiu
prisikels,
.
,
#
* * 1
•
1•
•
I‘'**'*«'**•
’*», Jkon
UXU11 U4O1U pilDUkClC)
jami žinių szaltiniai, Lietuvoje1 jeigu siunsite money orderiu įa S ja
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25a
labai daro nusiminusia. mos savininku ir liepe iszma-. Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta
ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
tokie Komunistiniai dvarai per paczta, tada pacztas neima Vyrui neesant jo darbini kam-^iav°ti naujus ženklus, o darža No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu
..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
sekanti skaitymai: Ila isz majau apėmė 100,000 ha (apie'ekstra už iszmokejima money bari perkeite in puiku saloni- taippat aptaise. Saldus svajoji-Įpinasi
’ iszo iszlins;
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
Apie boba ka negalėjo
limas
Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. lOe
250,000 akru.)
orderio. Acziu visiems.
ka. Sutaisė gražus rakandus, uias apie kareziama pasibaigė: Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- kejimas
kunigo. 47 pus................ 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
“Saules” Redyste.
pripirko daug papuoszalu, o juk gerai pažino savo poną. Jurgis;
No.
140
Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Galinga ypata galybe meiles;
Butkus sako kad jis nieka
dabar tuo savo darbu neapsa Gaus nuo jo deszimtine ir to sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
dos nesiženytu su motere del Jeigu užraszysite savo drau komai rūpinosi, kadangi vyras liau jam batus czystus. O juk trumpi pasakaitymai ir t. t.
...................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szaina. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
jos turtelio jei jis jos nemylėtu: giu ar drauge “Saule” tai tu nors gana su kaulais doras, ne- V1skas taip galėjo 'but gerai, puslapiu,
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaNo. 141 Keturios istorijos apie
bett jei ji turėtu turteli kaip rės didžiausia linsmybia per vi pažinojo juoko pinigiszkuose ^aiP puikiai!
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelIkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15a
karsztai jis ja mylėtu!
sus metus.
klausymuose. Žinoma, nėra’ K Pats “Hektor” nemiegojo)Juok
.ng. szposelei> Kaip trauktgi. dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
No. 170 Asztuonios istorijos apie
jau kalbos apie tai, idant nukepnsiutusiai vaike niekam liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu ..................................... 15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa;
Argentinos Lietuviai rūpi
liauti in Tatrus per Kalėdas,' nekaltus kates. Neesant ponui1 No. 116 Istorija tpie Sierata, No. 142 Trys istorijos apie Pavei Auklejim&s sveiko ir serganezio kupuikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
Tikrai Užmokės
Herodas Boba; Kas nepažinsta
nasi, praplėsti Dietuviszkaji
kaip jai patarė geras ponas namie
tureJ° sau Puiku gy- No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu dykio;
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
....................... 15c
teatro inona. Paskutiniu metu
Fargo. Tenai butu atradus sa-1 Yenima. Kiekvienas Bertalano Garžia Haremo nevalninkei T^oszis:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
No.
144
Penkios
istorijos
apie
Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas
Atbėga
klarka
pas
bosą,
, jie suvaidino “Malūnininkas ir
vo sopuliams suraminimą. jSz-^szuul guodojo. Kiek sykiu 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
puslapiu ...............................
25e
ka
sėdėjo
kitoj
a
perskiroja
Kaminkretis,” “Neturtas ne
važiavimo in Budapeszta taip I naszle pasižiūrėdavo in isztiki- No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; No. 171 Vieniolika puiku istorijų
sztoro ir klausia:
isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernayda” ir “Ponaitis!”
(su paveikslais), apie Džiaugsmas
pat nieko nebus. Ponia Berta ino Hektoro akis, visados apsi- kas
dina. 61 puslapiu......................... 15c
puslapiu
..........................................
15c
— Ar duot ant bargo del
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
liedavo
aszaromis.
Būdama
isz
Uragvajaus Lietuviu Kultū
No. 145 Trys istorijos apie Velnilan turėjo kadangi užmanymą
No. 123 Septynios istorjos apie
poros
dienos,
—
vyro
ir
mo
szkas
malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
ros Draugija organizuoja Lie
perleisti antra želabos pusmeti in’igiminio geros szirdies,, pados; Kaip Vincas ingalejo paežiai
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
tuviu kalbos, istorijos ir ap teres?
sostapilej. Tenai butu gyvenus
Hektorui visados drau- lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
gymimo mumisie Dievo musu
— O kaip iszrodo?
skritai tėvu szalies pažinimo
vienu viena ir butu vaikszczio-1 »au^ lnae Pie^u ir net nieko gonus. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe
jame
atsigymimo; Metai Svarbiausiu
— Jis jaunas, labai pato jus tik ant koncertu ir teatru. Priesz ^ai neturėdavo, kada sė No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. atsitikimu; Nusiminimas seno jaunikursus.
Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25«
gus ji sena ir baisiai iszrodo. jos turtu sanlygos butu lei-. uas Hektoras ir naktis praleis- mybe;
No. 147 Trys istorijos apie Raga
Vargingo žmogaus sunu; Trys
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
—
Duok
jiem
ko
tik
nori!
na;
Keliauninką Joną, Vaikinas ir
užeiktos
karaliaus
dukters;
Jonukas
Kada buvusis garsingas Tadžiusios taip pasilinksminti, dav0 P^emeneje ant senos ka- kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas.
Mariu;
Sruolis isz Lietuvos.
68
74 puslapiu................ 20c
puslapiu
..........................................
15«
moszius Edisonas apvaikštinė Ji turi pinigus, tai užmokės! bet dabar paežiam Bertalanui ""
lia—
P08-. Sugryžus ponui viskas 61 puslapiu ...............
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
15c
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
Alena;
Pavojinga klaida. 45 pus
...........
j
persimainė.
Hektoras
iszmesNo.
127
Trys
istorijos
apie
Duk

jo savo gimimo diena, atlankė
apie tai nei neužsimink.
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz.................................................. 15c
1 Prasidės dabar isz naujo ta-’tas ant kiemo’ kur per szalczius tė pustyniu: Peleniute: Du brolei lapiu
ji keliolika laikraszcziu repor
davineti
pinigus. 45 puslapiu.
15«
No.
150
Keturios
istorijos
apie
Du

Varerutis ir Skuputis. 60 pus...15c
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
teriu. Kada jo užklausė ka ji L. TRASKAUSKAS sai baisus skupumas! O, Dieve! turėjo apmaustyti apie savo
sis ; A’zt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa
sai mano apie ateite Edisonas LIETUVI3ZKAS GRABORIUS j O ji taip gražiai, taip maloniai, kaitų likimą.
61 puslapiu ..................................15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
SKAITYKIT
atsa k e:
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimiecziu AimanaItaip tobulai mausto apie savo'
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios vyriai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“SAITE”
naszlystes stoną.
Radijo niekad neužims vieta
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu»
karalium. 61 puslapiu................ 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
Karszta aszara- sužvilgo jos — Ant pardavimo, namas
telefonu ir laikraszcziu, oriniai
ISTORIJE
apie Gregorius No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke
...................
akyj. Su ta ja aszara apverkė ant 332-334 W. Mahanoy Avė., ------------------ Isz Numirusiu mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
laivai ir eroplanai neužims se
Laidoja knnua numirėliu. Pasam praėjusia savo naszlyste. Net
15c
no visziku gariniu trukiu ir au do
Mahanoy City. Atsiszaukite Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu.....................
S 1
automobilius del laidotuvių,
No.
153
Trys
istorijos
apie
Gailu

tomobiliu, o kas kiszasi susinė kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame persigando savo mintia.
pas: MUS. N. MC’GONIGLE, me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
— Kas tas yra? Juk tu esi 113 N. Jardin St., Shenandoah,
simo su’kitoms planietoms, tai reikalams. Telefono Numeraa 78.
puslapiu
..........................................
15c
::
25<
::
320 W. Centra St., Mahanoy City
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
laiminga ir turi but laiminga,
tas visai iszeina isz klausymo,
pitonas Stormfield danguje; Pabė Saule Publishing Co.,
jei tavo vyras sugryžo.
nes planjetos nuo musu žemes
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Pirkie
U.
S.
Bonus
Sziadien!
Skaitykite
“
Saule
”
Sūnūs
gulėjo
lovoj
su
atda60 puslapiu ................................. lBc Mahanoy City, Penna.
yra per daug atitolintos, o kad Pirkite Apgynimo Czedinimo
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MAHANOY CITY, PJL

i

ti to. Jo kūdikyste buvo seniai kokis didelis esi, — atsiliepė
IISTORIJEapie Ea isz *
'praėjus, labai toli pasilikus, piktai Jonukas. O ko tau reiSkaitlingiausia Kareivio Szeimyna
---------------- iszo iszlins, Al
’ Jis buvo kaip kantrus, piktas kia, tu turi būti prie darbo. Ir
yva in virszu iszkils, Kaip už
! seilis, nekenczias ju maisztingo tave motinai pridera pristaty-'
taikyti sveikata ir apsaugoti
..... . '
judėjimo, gyvumo, kuris jam ti tave prie darbo.
szeimynele nuo lygu,Verta Neužmirszt, Kaip dagyvent 100
------j rodės didele paikyste. Jis ty-' — Bet juk jis dar per jau(Tasa)
metu, Pamokinimai, Apie boba
berniuka sake:— Tu daviai Hai valgė, patenkintas miuezia, nas. ti is dar mažas berniukas,
ka negalėjo savo liežuvio su
man garbes žodi, kad eisi mo- kad ir jie tuojau turės eiti dirb- — aiszkinosi motina.
Jis praeidamas sznairiai pa kyklon!
į ti. O tada ir jie 'bus tokie ramus — Asz buvau jaunesnis už
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
žiurėjo in dirbanezius berniu Berniukas apsipylė aszaro- ir rimti — kaip jis. Kaip ir visi
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
kus. Norėdamas, kad jo balsas mis ir maldavo: — Pone da- žmones, Jonukas mane, jog pamaina oro, Ožka isz Dzūkijos,
butu girdėtis, jis turėjo rėkti žiūrėtojau, musu namuose nu-^milyj viskas yra sulyg jo suGeros rodos, Gailinga ypata,
kiek jo plaucziai isznesza, ir mirė du kūdikiai ir mes labai pratimo.
Galybe Meiles, Juokai, Ragandel to net veidas persimainė. Jo biedni.
i Kadangi laike vakarienes
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
smaila akis pastebėjo szale Jo — C) kodėl tu taip kosti? - 'motina atkartotinai aiszkino,
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.
nuko tuszczia maszina, bet jis piktai klausė dažiuretojas, jog ji stengėsi kiek galėdama,
nesake nieko. Jonukas taipgi kaip ir kaltindamas berniuką kad viskas hutu gerai1; dėlto
pastebėjo žvilgsni ir greit su už kosėjimą.
pasibaigus vakarienei Jonu
I PUIKI ISTORIJA
stojo. Jis paėmė Jonuką už pe Ir atsipraszinedamas vien kas, pastūmės kede in szali ir
Kareivis Wilbert L. Fleury isz Port Huron, Mich., yra
ties ir pasivedėjo kelis žings kojis 'berniukas teisinosi: — tai pats pasitraukęs nuo stalo jau
tėvas trylikos vaiku; Vienuolika ju ežia matyti. Du vaikai
nius nuo maszinos, bet nuste nieko, ponas dažiuretojau, asz te atsilsi. Tula laika žiūrėda
buvo iszeje in sveczius kai szitas paveikslas buvo nutrauk
bės vėl paleido ji.
tik szalti pagavau pareita san- mas in lova ir iu priekines du
tas.
i;f
ris, abejojo kur eiti, pagalios
— Labai kudas, — juokėsi vaite, tai ir viskas.
nusistebineziai virszininkas.
Pagalios vienkojis beriliu- nuiejo prie cluru. Toli, todėl
ji, kuomet pradėjau dirbti.
jo nuolat nedavalgyti.
— Žiūrėk in jo kojas. Jis tu kas iszejo laukan su dažiureto-Įne ej°- Atsisėdo ant stuopos,
Jonukas prasižiojo ir norėjo Sulaukės devynių metu, ne
ri kaulu suminksztejimo liga jum, o paskui juos, ėjo virszi- pasirėmęs alkūnėmis ant keliu
iszreikszti, kad su juo netei teko darbo. Liga buvo priežas— gal dar tik prasidėjus, bet įlinkas, susirūpinės ir iszmeti- ir delnais peremes smakra.
Kelis metus boba su vyru
singai pasielgta, bet greitai jis czia to. Pasveikęs gavo darba
vistiek jis ja turi. Jei jo nepa nedamas. Po to vėl užvieszipa- j Sėdėdamas jis nemanste. IIpergyveno, susiezaupe. Paskui nulindęs jis stiklu dirbtuvėj. Mokėti gavo
TIKTAI, ... 50c ;
griebs nuomarą, tai tik del to, tavo nuo'boduma. Ilgas priesz- Įsejosi. Jo protas miegojo. Jo
Ir svaiguli in galva gavo,
apsisuko ir nuėjo gulti. Jo daugiau, nes darbas reikalavo SAULE PUBLISHING CO.,
kad džiova pagriebs ji pirmiau. pietis ir dar ilgesnis popietis! broliukai ir sesutes žaidė, rekaPriežastis buvo ta, ne kita, kambario durys buvo atviros, iszsilavinimo. Darbas buvo nuo . MAHANOY CITY, PA.
Jonukas klausė ju kalbos, praslinko ir szvilpukas sustau-. vo su kitais vaikais aplink ji.
ji.
J Kas tok is su kažyroms nubure, kad isz virtuves ineitu szili- szmotu, tai kuodaugiau jis la
bet jis nesuprato. Pagalios, jis ge darbo užbaiga. Kada Jonu-' Elektros lempa ant gatves
Jog persiskirs su vyru
mos. Nusirengdamas jis girdė vinos, daugiau uždirbo. Jis bu
nei nesirūpino blogu ateityj. kas iszejo pro dirbtuves vartus j kampo szviete ju žaismėms. Jo
katra turi. jo motina kalbant su atėjusia vo rūpestingas. Ir dėlto iszsitoJis prieszai save mate tuojau- jau buvo tamsu. Protarpiuose wukas buvo nervingas ir piktas
Nesenai taip padare,
kaiminka. Jo motina verke.
bulino in gera darbininką.
žinojo; bet avanturistitini bloga dažiuretojas pavida ant dangaus dar mates pedsa-'j^e
Savo vyro iszsižadejo,
—
Asz
nesuprantu kas daro
kiai auksiniu saules spinduliu;'nes ambicijos vereziami erzino
Darbas buvo paprastas; prile.
Du vaikelius paejne trijų, si Jonukui. Pirmiaus jis tokis
risžineti kamszczius prie mažu
— Nagi, berneli mano, asz saules pripildžiusios žeme szi- ji- Jis susikibę rankomis sukoDukrelia dvieju metu.
nebuvo. Jis 'buvo kantrus vai
noriu, kad tu pasakytai man luma ir isznykusios vakaruose, si apiiak ji ir teike jam dai- Tasai josios naujas 45 metu, kas, — kalbėjo ji sznipsedama. borikucziu. Sterblėje jis turėjo
pundą szniureliu. Bonkas laike
teisybe, dažiuretojas sake, ar nusileidusios žemyn už „namu nuszkomis nemalonus kompliNuskiltas, be ūsu,
— Jis ir dalbar geras berniu
tarp kojų, kad galėtu abiemis
geriau sakyti roke, prikiszes virszunemis surėžyto dangaus, i mentus. Isz pradžios jis sukeiAnt senyvo iszrodo,
kas, — pasiskubino teisinti ji.
sukeikė tais žodžiais
rankomis dirbti. Tokiu budu,
burna prie jo ausies, — kiek 1 Vakariene tai buvo vienati- ko juos
Ba jau žyli plaukai pasirodo. Jis kantriai dirba. Dirbti jis
sėdint prisilenkus ant keliu, jo
inis laikas, kuomet visa szeimy- į kuriuos iszmoko nuo dirbtuves
tau metu ?
Moteriszke 29 metus turi, pradėjo jaunas. Bet tai nemano pecziai augo šiauriu, krutinę
— Keturiolika, — atsake Jo- na valgė sykiu — Jonukas vai- dažiuretoju. Matydamas,, kad
Da gerai aut veido iszžiuri, kalte. As.z darau kaip galiu geturėjo būti susitraukus po denukas, jis, žinoma, melavo — ge sykiu su jaunesniais broliu- tai nieko negelbsti ir atsiminęs Kas tame kaltas, tai nežinau, ; riausia, esu tikra tame.
szimts valandų kasdien. Tokis
garsiai melavo. Taip garsiai, 4<ais ir sesutėmis. Jis jaute-? savo rimtumą, jis vėl nutilo.
Tiktai tiek pasakau.
arba pradžia
Jis girdėjo atsikartojanti darbas buvo nesveikas plaujog sujudintos dulkes, apgulu virszesniu už juos, jis jautės Jo brolis Vincukas, sekantis
Jeigu vyras josios butu
sznipsejima virtuvėj. Kada jo cziams, bet jis pririszdavo tris
SKAITYMO
sios jo plauczus, verte ji sun labai senas, o jie jauni. Jisjie- po jo metais, vos sulaukės deAr
stragus, akys užsimerkė, jis pats sau
szimtus
tuzinu
bonku
kasdien.
szimts
metu,
buvo
vadas
ji
ergalejo pakęsti ju kudikiszko
kiai kosėti.
Ba ant josios darbeliu per sumurmėjo: “Žinoma, kad asz
Virszininkas labai juo di i i
— Jis turi szesziolika metu, apsiejimo. Jis negalėjo supras žinaneziu vaiku. Jonukas ne
pirsztus žiurėjo, kantriai dirbu. ”
sijautė jam geru. Jo gyvenimas
džiavos ir dažnai atsilankiu
RASZYMO
bent taip atrodo, — sake vir
Tai ir susilaukė ka norėjo.
Ant
rytojaus
motina
iszbuapkarto
nuo
nuolatiniu
nusilei

sius
atvesdavo
pas
ji
pažiūrėti
*
szininkas.
Maldų Vainikėlis dimu Vincukui. Jis jaute, jog
dino ji isz sunkaus miego. Pas kaip dirba. Begiu deszimts va
i į 64 pus., Did. 5x7colJ
— O gal szeszesdeszimts,
kui
seko
prasti
pusrycziai,
ejiVincukas
turėtu
bųti
jam
dide

landų,
per
ji
rankas
perejo
Mieste Kle. .gyvena Lietuviu
:: Knygele ::
pridėjo dažiuretojas.
liai dėkingas, vietoj tycziotis Nes tarp ju mažiai padoru, j mas in darba ir einant per trys szimtai tuzinu bonku. Tai. *
Tiktai, 10c.
I
— Jis visuomet taip atrodė.
H
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 isz jo. Jo žaismių dienuose, se Kas vakaras saliunus atlanko,' slenkstii in dirbtuve tas pats reiszke, jog jis iszsidirbo iki H
ir
— Nuo kaip seniai? —'klau Puslapiu; Juodi Apdarai; niai, veik užmirsztoj praeityj,
Ir niekad del ju nepakanka, ji pastebėjimas vos besirodan- maszinos darbo greitumo. Visi 11
sė dažiuretojas.
...
r. .
MAHANOY CITY, PA. ♦
jis dažnai turėjo pamesti žais
Aiszkus drukas; smagi
czios saules szviesos. Tai buvo 1 bereikalingi
Sueija, aluti trauke,
pasijudinimai bu
— Per kelis metus. Jis nei
knygele, 75 Centai.
mes ir daboti Vincuką. Vincu
dar viena diena, tarp kitu die vo panaikinti. Kiek vienas peTaipgi guzute miaukė,
kiek neseneja.
Rodykle:
kas dar buvo kūdikis, o tada,
nu, ir visos tos dienos buvo to cziu pasijudinimas, kiekvienas
Isz kipszio malones,
— Jaunesnis, asz drįstu sa Bažnytini* metu padalinimu.
kios pat.
kai ir dabar, ju motina praleis
Atsiranda ir plovones,
plonu pirsztu muskulu pajudi
SAULE” YRA
kyti. Manau, kad jis ežia dirbo Pasnikai.
davo dienas dirbtuvėse. Jonu-j Kad ne girty’ne prakeikta,
O vis tik jo gyvenimas'buvo nimas buvo greitas ir atatinka
Kalendorius.
per tuos kelis metus ?
GERIAUSIA
Maldo* Rytmetine*.
kas buvo tada rolėj motinos ir Ne butu paleistuvysta vieta. kai kada invairesnis — invai- mas. Jis dirbo labai intemptai,
— Taip, bet tai buvo pirma, Vieszpatie* malda.
tėvo, o dabar Vincukas vietoj O ka jau moterėles apsieina, rumas buvo, kuomet periname o pasekme buvo ta, kad jis pa
DOVANA!
negu perleista naujas instaty- Aniuoliszkas Pasveikinimas.
dekuoti jam, erzina ir neduoda Kaip vyrai iu darba iszeina, darba, arba susirinkdavo. Ka sidarė nervingas. Nakti jo mus
Apasztalu Sudėjimas.
mas, — sake virszininkas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
ramybes.
Ulavoje kaip už geru laiku, da buvo szesziu metu amžiaus, kulai trukeziojasi, o diena jisai
— Maszina dyka stovi ? — Du didžiausi meiles prisakymai.
Pasitycziojimo dainuszka vis Nepaisedamos aut likusiu jis buvo Vincukui ir tėvas ir negalėjo iszsitiesti ir pasilsėti.
Tikėjimo, Vilties, Meile* ii
Jeigu nežinai kokia
klausė dažiuretojas, rodyda Aktai
Gailesczio.
garsiau skambėjo. Vincukas,
vaiku. motina, o kiti vaikai buvo dar' Ir juo toliau, jo muskulai lamas in szale Jonuko stovinezia Maldos vakarines.
szokdamas, pasilenke prie Jo
jaunesni. Sulaukės septyniųi biau trukeziojasi. Jis taipgi ėjo nupirkti Dovana savo
Prie vyru kabinasi,
tuszczia maszina, kurioj apy- Giesme ant pradžios Misziu.
nuko ir iszkiszo jam liežuvi. Kaip szuo priesz vireje laižosi, metu jis nuėjo dirbti audiny-• lai'bin ir pradėjo labiau kosėti,
Misziu Maldos.
Draugui ar Draugei,
tusztes szeivos lekiojo kaip pa- Psalme 45.
Pastarasis pagriebė ji viena Kaip toliaus būna nesakysiu, czion. Sulaukės asztuoniu metui Karsztine pagriebė jo silpnus
Giesme Szventas Dieve.
szele.
ranka už sprando, o kita ranka,
gavo kita darba. Jo naujas dar plauczius susitraukusioje kru tai užraszk jiems laik
Del savos 'pasiliksiu,
Maldos.
— Taip atrodo, sake virsziįl Miszparu
Maldos pirm Iszpažintie*.
sugniaužęs kumszti, drožė per
bas buvo neapsakomai lengvas. tinėję ir susiiges nustojo darbo
Tiktai tiek primysiu,
inkas ir pasiszaukes užveizda, Perkratymas sanžines.
raszti “Saule.” Pra
uosi.
Jo
kumsztis
buvo
apgailė

Viskas, ka jis turėjo daryti, tai stiklinėje.
Jog ženoeziai biauriai
Maldos
priesz
pat
Iszpažinti.
pasznabždejo jam ausin; o pas
tinai kada, tik vieni kaulai, bet
Imdama* nuo kunigo iszriszima.
pasielgneje, sėdėti laikant rankoj pagaliu- Pasveikęs turėjo yel sugrįžti linksmins jiems gy-S
kui atsigrįžęs iii dažiuretoriu Malda po Iszpažinties.
kad ji skaudžiai užgavo, tai pa Už stiklą alaus savo moterėlės ka ir saugoti audeklą einanti iii audinyczia, kur pirmiaus
Litanija apie visus szventus.
sake: — Ta maszina dyka.
szale jo. Szis audeklas ėjo isz dirbo. Bot ežia jau jo lauke venima, ant viso me
pardavineje,
prie Szv. Komunijos. sirodė isz skaudaus suspiegiIr jie ėjo toliau, o Jonukas Prisitaisymas
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
mo. Kiti vaikai kiek injiegdaDel nevedusiu, Kurie turi maszinos ant karszto volo, o isz pau’ksztinimas. Jis buvo geras to ir džiaugsis isz ta
stojo prie maszinos. Bet vien Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. mi 'bego szalin iszgastingai
pinigėliu. ten savo keliu ėjo kitur. Jis tu darbininkas. Jam jau liko tik
kojis berniukas nebuvo taip Malda prie Panos Szvencziausios. szaukdami, o Jonuko sesuo Jo
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
rėjo visuomet sėdėti vienoj vie padirbti prie krakmolinimo, vo dovanos! Prenu
Dievuleli tonais tikra
laimingas. Smailaakis dažiure- Artindamasi prie Szv. Stalo.
ne inspyuko stubon.
prakeikta Gomora. toj, kur dienos szviesa nepasie- kad stoti prie staklių. Po to jau
merata Suv. Valstijo
torius iszvilko ji isz szeivu ve-1 Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
ke, gaso szviesa doge virszui niekas nelieka, apart padidini
Jis pastūmė broli nuo saves,
O vyrelei ir moterėles,
Paskiau* atiduodamas Dievui gar
žirnelio. Jo lupos drebėjo, o vei
be kalbėk.
jo; o jis pats 'buvo dalim maszi mo darbo naszumo.
spyrė jam in kojas, paskui vėl
Auginate sūnelius ir
se metams $4.00;
das buvo panaszius iu didžiau Malda Szv. Ignaco.
nos.
pagriebęs ji parmetė kniupszdukreles,
sios nelaimes patiko žmogiius Malda su visuotiniais atlaidais.
—BUS DAUGIAU—
Kitose VieszpatysMalda prie Szv. Sakramento po
czia ant žemes. Ir nepaleido jo Žinote priežodi: Koki tėvai,
Nežiūrint dreg n u m o ir
veidą. Užveizda žiurėjo nuste
Komunijos.
iki kelis kartus pamurde nosia
Toki ir ju vaikai!”
karszczio jis buvo linksmas
tese $5.00. Užraszant
busiai, tarsi jis tik pirma kart Garbinimas Szv. Sakramento
purvam
Tuojau
pribuvo
moti

■
Kas
szveiUa
diena
dvasiszkas
prie to darbo, nes dar buvo jau
Malda Szv. Tamosziaus.
pamate szita berniuką, o vir- Malda prie Vieszpaties Jėzau*.
Neves Da Jauna
reikia drauge ir pre
na.
pamokslą garsina.
nas ir pilnas svajonių Sstebetiszininko veide matėsi nusimi Malda pria Panos Szvencziausio*.
— Kodėl jis neduoda man Puikiai mokina nuo pikto gina, nas svajones svajojo jis žiureSiv. Bernardo prie Szv.
numerata siunsti per
nimas ir didelis nepasitenkini Malda
— Pasakykite man OnuPanos Marijos.
ramybes? — aiszkinosi Jonu Viskas pro ausis praeina, damas in szale jo be paliovos
mas.
Ranžanczius prie Szv. Marijos
Ant pataisos ne mėgina.
slenkanti audeklą. Bet ten tia, koki norėtum vyra už pa Money-Orderi arba
kas, bardamas motinos, ar jis
kalbamas.
— Asz ji žinau, — sake daO sunkia pabaiga turėsite, dirbdamas jis negalėjo insi- ti?
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
nemato, kad asz esu pavargęs?
pinigais registruotam
žiuretorius. Jis yra 12 metu Litanija prie Szv. Antano isz
— Ka asz galiu žinoti, deKada ant smertelno patalo manksztinti, neturėjo ka mau
—
Asz
taip
jau
didelis
kaip
Padvos.
amžiaus. Begiu vienu metu jau
gulsite, styti, ir pradėjo mažiau ir ma dulia, asz jauna ir apie tai laiszke.
Malda prie Szv. Antano.
iszvijau ji isz trijų dirbtuvių. Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. ir tu, — kalbėjo Vincukas. Jo
• veidas buvo murzinas nuo as- Ne vienas tart žodi negales, žiau svajoti; o jo mintijimas negaliu žinoti.
Szitas jau bus ketvirtas sykis.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
— Na taip, bet kaip tau
pasidarė stangus nejaustus.
zaru, purvo ir kraujo. Asz taip ’ Kada in gerkle smala ir
Paskui atsisukęs iu vien-koji Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
siera varves, Vienok jis uždirbdavo du dole rodosi?
Per Procesija.
jau didelis kaip ir tu. Ir užaug
Saule Publishing Co.
Giesme ant Procesijų.
— Asz, — asz, iszrinktau
siu dar didesnis. O tada asz ta Tada raivysiesi, Tampysiesi, rius sanvaitei, o du doleriai
Giesme Laba Nakt.
fcY Neužmirszkite Guodotini Skai
Mahanoy City, Pa.
Vaiku neprisiszauksi,
visgi apgynė nuo bado, nors už jauna ir bagota, o jeigu tokio
ve suplieksiu, pamatysi, jei ne
Minis trantura*.
tytojai, atsilygint su prenumerata už
Nei prieteliu negausi.
laikraszti “Saule” kurie apie tai užjuos ir nebuvo galima nusipirk nebutu, tai imtau labai bago
— Tu turėtum 'būti prista
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
ti pakankamai maisto ir prisie- ta kad ir suvis sena.
tytas prie darbo, tai matytai
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
iaikraszczio.
PASKUBINKITE 1 I J Saule Pub. Co., Mahanoy City

Neteko Kantrybes

Kapitonas
Velnias
I
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Žinios Vietines

| diena.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kunigai Klevinskas su savo
vikaru jau pradeda rengti Pa
galėjo du sprogstanti bombai padaryti. Dabar,
rapijos Auksinio Jubeliejaus
? — Ponstva M. Sisakai, nuo knyga, kuri bus graži ir vi
Japonai jau žino kad mes baiku nekrecziame,
'422 W. Centre uly., aplaike liu- siems žingeidi. Bižnieriai ir*
clna žinia nuo valdžios, kad ju profesionalai prisideda ir pa kad mes kad isz tikro ketiname visus juos isz
sūnūs S./Sgt. Theodoras G. Si- deda knyga surengti ir iszleisnaikinti, jeigu jie greitu laiku nepasiduos!
isak, 24 metu amžiaus, likos už- ti.
musztas su kitais kada ju ero- — Antanas Vaicekauskas,
Szita nauja sprogstanti bom mažiausio gamtos gabalėlio,
Įplanas likos suteszikintas ant 16 metu, nuėjo pažiūrėti kaip ba tai isz tikro pragariszkas isz szmoteliu szimtais tukstankares lauko Burmoje, Liepos jo tėvas anglių kasa ir priėjo pabūklas. Ir galime Dievui de cziu mažesniu už mažiausia
14-ta diena.
kur tėvas dūli laiko. Jis paėmė ikoti kad toks baisus ginklas dulkele. Ir kas dar baisiau, kai
pateko in musu, o ne in prieszo ta viena dulkele susprogsta ir
1 — Panele Rita Domkiute viena dūlio sztangute ir norėjo
rankas.
taip baisiai viską isznaikina,
isz “Saules” redakcijos lanko ja paleisti, pažiūrėti kaip ji
Vokiecziai
visomis
pastan

ji kitas dulkeles susprogdina,
pasirodė. Tuo tarpu jo tėvas
si pas gimines New Yorke.
gomis
stengėsi
tokia
sprogkurios savo žarų sprogsta ir ki
pasirodė. Vaikas norėjo dūli
1 — Petnyczioje
pripuola
stanezia
bomba
iszrasti
ir
pa

tas sprogdina. Tai baisenybe,
pakavoti ir nustvėrė ji ir norė
Szv. Rokio; Sukatoje Szv. Zu
gaminti,
bet
jiems
nepasake,
ar
apie kuria nei Pono Tvardaucjo numesti in szali, bet kai tik
zanos; kita sanvaite: Nedėlio
tikriau
sakant,
jie
nespėjo.
ko pasakos nei sapne nesusap
paėmė, dūli susprogo ir nuneję Szv. Klaros; Panedelyje SS.
Kai
Amerikie
ežiai
dažinojo
navo.
sze vaikui du pirsztu.
Hypolyto ir Kas. M., Utarninkad Vokiecziai ka panaszaus
Ir visa ta baisi jiega dabar
ke; Szv. . Eusebijo; Seredoje
Washington, D. C. — Sena rengia, jie dasiteiravo kur Vo bus paleista ant Japono, jeigu
Szvencz. Paneles Marijos in
torius Hiram W. Johnson, re- kiecziai dirba ir kur j u moks jis nepasiduos! Japonai dabar
Dangų Ėmimo, taipgi ta diena
publikonas, isz Kalifornijos lincziai stato tokia bomba. Da mus visokiais vardais vadina,
yra Lietuviams minėtina diena
valstijos, mire Bethesda ligon- žinojo ir ilgai nelaukė. Ameri sako kad mes sužvierejome kad
1382 m., mirė Lietuvos didysis
buteje. Turėjo 78 metu am kos Karinio Oro Sztabas pa mes grįžtame in laukinius žmo
kunigaiksztis Kestutis; Ket
žiaus. Johnsonas buvo sena siuntė savo didžiausius ir grei- nes. Isz Vatikano ateina nepa
verge Szv. Joakimo;Petnycziotorium per 28 metus.
Sirgo cziausius bomberius in ta vieta sitenkinimas kad mes tokia
je Szv. Hyacento; Subatoje per ilga laika. Paliko paezia ir su insakymu rasti tas vietas ir
|Szv. Agapito.
tuos mokslinczius ir juos isz baisia bomba variuojame, kad
sunu Lt. Col. Hirman W. <Johnmes be jokio pasigailėjimo nai
son, Jr., kuris randasi. San naikinti ar visai negrįžti. Ame kiname Japonus!
J Shenandoah, Pa. — Juozas
rikos bomberiai iszvažiavo, ra
Francisco, Calif.
do ir apie Keturias deszimts Bet, Japonai nieko apie mie[Ruth (Rutkauskas), nuo 100
jSo. Main uly., lankėsi pas savo Du Bois, Pa. J Senas gyven tukstaneziu geriausiu ir gar laszirdyste ar susimylejima ne
fcunu , kareivi Pvt. Leonard tojas Dbmininlkas E. Stankevi- siausiu ir mokycziausiu Vokie sakė ir manstino kai jie mus už[Ruth, kuris randasi Camp czius nuo 823 W. Washington tijos mokslincziu susprogdino, puolė ant Pearl Harbor, kai'
'
I
Crowder, Mo., medikaliszkam Ave., mire Liepos 25-ta diena Hitleris mums padėjo szita musu kareivius iszžude. Dabar
nauja sprogstanezia bomba isz Japonai jau kalba apie susimy-Į
korpuse.
1945 m., velionis sirgo trumpa
! •—> Susivienijimo Lietuviu laika. Gimęs Lietuvoje, pribu rasti kai jis isz Vokietijos isz- Įėjima ir apie draugiszkuma,1
[Amerikos 23 kp., Piknikas, ku vo in Suvien. Valst., 45 metai treme Profesorių Albert Ein bet, biskuti per vėlai! Jiems da-j
lis turėjo invykti Liepos 15 d., adgal. Prigulėjo prie Szv. Juo stein ir kai jis iszvijo Daktara, bar nėra kitos iszeities, kaip
heinvyko, del blogo oro, ii’ da- zapo parapijos. Paliko savo pa- Ponia Lise Meitner, kuri ilgus tik tuoj aus pasiduoti, ar būti
Įbar atidedamas Rugpiuczio czia Pranciszka, 4 sunu: Joną, metus buvo paszventus to visiszkai isznaikinti!
l(Aug.) 12 diena toji paežioje Domininką, Juozą ir kareivi kiems iszradimams. Jie abudu Czia tik pradžia, szita sprog
Vietoje Firemens’ Grove, Bran Petra (kuris ųesenei sugryžio isztremti isz savo kraszto, visa stanti bomba dar tik kūdikis
donville, Pa. Programas bus isz kares lauko. Petras likos savo mokslą paaukojo mums lopszyje. Musu mokslincziai ta
’ <
•
•
• •
tas pats ir taip pat rengėjai yra pavojingai sužeistas Luxem Amerikoje.
Szita nauja sprogstanti bom bomba dabar tobulina ir sten
prisirengė visus maloniai su bourg, Belgijoje, pareita Lapgiasi dar didesne, dar baisesne
tikti ir pavaiszinti. Bus viso Ikriczio 23-czia diena. Petras ba ima savo jiegas isz pat gam padaryti. Ir padarys!
kiu gėrimu ir valgiu.
Todėl, randasi name ant urlapo.) tos, isz saules spinduliu ir isz
kviecziame visus Lietuvius in Taipgi dvi dukterys: Veronika
szia musu kuopos Pikniką. isz Cleveland, Ohio, ir Pran
nepaiskeite. Tik sveturgime
Amerikos
Karo
Sztabas
Acziu.
—RENGĖJAI. ciszka isz Erie, Pa., ir vienuolivaikai kurie tapo Amerikos pi-1
I
ka anuku ir anūkes. Laidotu Pasiulino Japonams liecziai kada tėvai buvo natuAshland, Pa. — Otto Kasy'k- ves atsibuvo Rugpiuczio 4-ta
ralizupti legaliai pakeįczia vai’-1
Proga
Dabar
liu Kompanija, pranesze, kad diena 1945 m., Szv. Juozapo
dus. Tamstos sūnūs, būdami 21
ju naujas brekerys arti miesto bažnyczioje su želaunomis miPasiduoti
metu amžiaus neingijo piliety-*
bus pabaigtas apie Rugsėjo szomis, kurias atnaszavo Gerb.
be, ir Teismas turi jiems pa-*
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
menesio. Apie 150 darbininku Kunigas M. J. Urbonas. Kuna
keisti vardus.
aplaikys darba.
palaidojo parapijos kapuose. iszteisinti Imperatorių Hirohi
Velione pati ir szeimyna dėko to butu tas pats kaip sumuszti Pakeisti varda jie turi kreip
Mount Carmel, Pa. — Gerb. ja visiems giminėms ir pažįsta Vokieczius ir paleisti Hitlerį. tis prie advokatu, ir tas jiems
gali kainuoti nuo I.$50. iki $100.*
Kun. Daktaras Kanczius, su miems už dalyvavimu, laidotu
Dabar mes turime ne tik Ja
kvietė visus apylinkes kunigus vėse ir paskutini patarnavima. ponus sumuszti, bet ir ju Impe
pas save ant pietų ir paaiszki- Velionas buvo “Saules” skai ratorių nuo to jo sosto nuvers Ateivio Užsiregistravimas
no pabėgėliu Lietuviu padėti tytojas. Amžina atsilsi!
ti. Iki sziol mes kalbėjome apie Klausimas: 1940 metais ka
Europoje. Jis staeziai pasakė
taika, apie susitaikinimą ir su- da užsiregistravau kaipo atei
kad visai nėra vilties suszelpti Baltimore, Md. — Sziomis sigadinima, dabar lieka tik vie vis pagal Alien Registration
Lietuvius Lietuvoje, bet gali dienomis lankosi namie ant ur- na iszeitis: Japonu kraszta su Instatymo, asz paežiu metu už
ma suszelpti Lietuvius pabėgė lapo kareivis Jonas D. Czins- naikinti ir visus kariaujan- registravau ir savo duktyte —
lius Szveicarijoje, Vokietijoje kas (Chinsky) kuris per 28 me czius Japonus iszžudyti. Apie 12 m., amžiaus. Ana diena suži
ir kituose krasztuose. Pavyz nesius tarnavo ant kares frun- taika dabar visai nėra sznek- nojau kad ji turėjo vėl būti už
džiui Regensburge randasi keli to Pacifike. Kareivis Jonas yra tos, dabar tik su pergale ir už registruota kada pasiekė 14 m.
tukstaneziai Lietuviu. Tuos sūnūs ponios Pranciszkos Czin- kariavimu szitas karas baigsis! Ar tai teisybe? Ka Valdžia
Lietuvius mes galime ir turime skienes nuo 1531 N. Caroline
mums gali dabar daryti? Ji jau
szelpti.
Ulyczios.
turi 17 metu amžiaus.
NATŪRALIZACIJA Atsakymas: Taip. Reikėjo
■
Minersville, Pa. — Ulyczinis Brooklyn, N. Y. — Kunigu Klausimai - Atsakymai duktyte užregistruoti kada su
karnivalas arba bazaras labai Vienybes Centro metinis sei
laukė 14 m. Alien Registration
gerai pasisekė, nors per du va mas atsibuvo Rugp.-Aug. 8 d.,
Act isz 1940 parūpino kad kiek
Pakeitimas Vardo.
karu lietus sutrukdė. Parapi- Knights of Columbus Hoteli,
vienas ateivis kuris buvo ma
jiecziai dirbo sykiu su savo kle Prospect Park West Nr. 1,
žiaus 14 metu kada užregistra
Klausimas:
Tapau
Amerikos
bonu Gerb. Kun. Klevinsku, ir Brooklyne. Vyskupas Thomas
vimas ateiviu invyko (nuo
piliecziu
tik
praėjusi
menesi.
pervirszejo pelną anų metu. E. Molloy isz Brooklyn© su
Rugp. 27, 1940 m., iki Gruodžio
Sziais metais bazaras atnesze teiks seimiu dalyviams savo Mano vardas labai ilgas ir ne- 26, 1940) turi būti užregistruo
isztariamas. Prasziau Natūra
suvirsz $1,400 pelno.
palaiminima. Daug kunigu da
tas jos arba jo tėvu. Taipgi inlizacijos
Teismo
kad
pakeistu
Dabar parapijiecziai rengia lyvavo.
statymas reikalavo kad tokis
mano
varda.
Teismas
sutiko
ir
si del pikniko, kuris atsibus
ateivis turi in 30 dienu po tapi
dabar
mano
certifikatas
iszDarbo Diena, (Labor Day) Pa WASHINGTON. — Prezi
mu 14 m., būti vėl užregistruo
leistas
mano
nauju
vardu.
nedelyje, Rugsėjo (Sept.) 3 dentas Trumanas ir jo pageltas ir nuospauda pirszta pada
bininkai sugrįžo isz “Trijų Di Turiu tris sūnūs, visi virsz 21 ryta.
metu amžiaus. Suprantu kad
Giesmių Knyga Arba džiųjų” Potsdam Konferenci jie neingijo Amerikos pilietys- Jeigu Immigracijos ir Natū
jos, ant kariszko laivo “Augus
ralizacijos Tarnyste turi ofisą
i Kanticzkos, $2.00 ta.” Ketverge, 10 valanda va te mano naturalizavimu, bet jie netoli Tamstos, patariame tuoj
kare, Prezidentas Trumanas nori žinoti ar ju vardai taipgi ten nueina jusu dukryte užsi
SAULE PUBLISHING CO kalbėjo per radijo apie Konfe panaszus in mano, kitais žod registruoti. Jeigu tokis ofisas
žiais, ar jie gali vartoti mano
Mahanoy City, Pa. - Ų.SJ rencija ir karia su Japonija.
per toli, tai paraszyk laiszka in
sutrumpinta varda?
United States Commissioner of
Atsakymas: Ne. Ju vardai Immigration and NaturalizaJPirkie U. S. Bonus Sziadien! Pirkie Ų. S. Bonus Sziadienl

tion ir užklausk ju ka daryti.
Ta neatidėliojant padaryk.
Alien Registration Act baudžia
ateivius kurie neprisilaiko prie
instatymu. Bet Immigration ir
Naturalization Tarnyste pri
ima paaiszkinimus jeigu atei
vis apie tai tikrai nežinojo.

Jis turi inrodyti kad atvyko je. Tapau Amerikos piliete 19priesz Liepos 1 d. 1924 ir kad 16 m., kada isztekejau už Ame
czia per visa laika pasiliko.
rikos pilieczio. Jis jau mires.
Jo rekordas per ta visa laika, Prasziau darbo karo instaigoje
turi 'būti geras.
bet mane nepriima be Ameri
Jis turi būti narys baltos ar kos pilietybes. Ka turiu dary
ba juodos rases, arba Amerikos ti?
Indijonu.
Atsakymas: Taip. Esi pilie
Kad ji negalima iszdeportuo- te. Pasiusk praszyma del “cer
Kaip Legalizuoti Apsistojimą ti.
tificate of derivative citizen
_____ *
Gauti “record of registry” ship.” Vartok speciale formaKlausimas: Atvykau in Suv. reikia vartoti Form N-105. Ko Form N-600. Pareikalauk jos
Valstijas kaipo jurininkas. Tu pija tos formos galima gauti isz Immigration and Naturali
rėjau ve'l iszvažiuoti bet neva isz areziausio Naturalization zation Service. Kainos penkis
žiavau, pasilikau. Visa laika Office, isz pavietavo korto ar dolerius. Turi pasiusti inrodiczia iszgyvcnau. Kaip galiu ba kur randasi tokis ofisas. Ap nima savo vyro gimimo.
likacija del tokio rekordo kai
tapti piliecziu?
Jeigu neturi vyro gimimo
' Atsakymas: Visu pirmiausia nuoja $18. Pinigus, money or certifikata paraszyk Health
papraszyk “a record of regis deriu, vardu Commissioner of
Department mieste, arba vieto
try.” Gavės ta rekordą arba Immigration and Naturalizaje, kur jis gimė. Paduok diena
certifikata gali praszyti pirmu tion.
ir tėvu vardus ir jeigu galima
popierių ir paprastu keliu in Jeigu toks rekordas neisz- adresu kur szeima gyveno kada
duodamas, pinigus negrąžins.
gyti pilietybe.
jis gimė. Jeigu Health Depart
Asmuo, atvykęs nelegaliai Gavės toki rekordą, arba cer ment negali pristatyti gimimo,
priesz Liepos 1 d., 1924 m., ku tifikata, asmuo gali praszyti certifikata, tai turėsi gauti du
lis pasiliko nelegaliai priesz ta Amerikos pilietybes.
afideivitu nuo dvieju senesniu
laika, — taip Tamsta dariai — Kaip Galima Inrodinti Piliety nariu jo szeimynos arba nuo
gali legalizuoti savo buvimą
dvieju draugu szeimynos, ku
be
szioje szalyje iszgaudamas “a
rie gali prisiegti kad žino 'kad
record of registry,j ” jeigu I/
pri
1 ■L"
JLvlcl
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Klausimas:
Gimiau JLJlULU
Lietuvojis A me rike gimė. z
silaiko prie visu rreikalavimu, j jo, atvažiuodama pat jaunyste—C. C. F. A. U.

A Let’s cross
A .
* l these rivers
A before
we come to ’em!

River development and flood control
rank high on the list of America’s post
war plans. Many of these projects call
for dams which may also produce elec
tric power.

expensive duplication of transmission facil
ities, help to co-ordinate the entire power
supply of each region, and assure its wid
est possible use at the lowest practical
rates.

This involves issues that should be dis
cussed and settled now—rivers to cross
in advance.

3 Any savings made possible by this
plan should be passed along to the users
of electricity, under regulation by State
Commissions or other properly constituted
regulatory bodies. This will assure all the
benefits of river development and hydro
power without the added expense of
government going into business and
competing with its own citizens.

Many of us in the power business have
had a long experience with river-side
plants, in the production of both steam
generated and hydro-electric power. In
fairness to all taxpayers and in the inter
est of the many million users of electric
ity, we think we ought to outline our
convictions and suggestions on river
development and flood control.

1 When a dam is proposed, all of its
purposes should be clearly defined in the
legislation—flood control, navigation, ir
rigation or power. And just as clearly,
the benefit to the people affected should
justify the cost.
2 If power is produced at governmentbuilt dams, it should be sold to existing
power systems, without special privilege
or discrimination. This will save the

4 Government in any business endan
gers all business. Government in business
escapes many normal business obligations,
enjoys free mail, pays no federal taxes,
and few, if any, other taxes, little or no
interest. If government can sell electricity
on this basis, it can sell shoes, groceries,
automobiles, or anything else the same
way. Government may properly regulate
business in the public interest but should
not operate business. It should not play
in the game for which it makes the rules.
In other words, government should not
try to be umpire and pitcher at the
same time!
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