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Civiliszka
Isz Amerikos

Pagarba Tiems Kurie Savo Pasiaukojo Per Kara Burtininkams
Geras Biznis
BERLYNAS, VOKIETIJA.
— Visokie burtininkai ir nevapranaszai dabar gera bizni va
ro Berlyne. Jie visokius burtus
ir monus ir pranaszystes žmo
nėms persija ir duoda.

Valdžia Rūpinsis
j , Darbininkais
k'
--------1 WASHINGTON, D.C. —
Kiek dabar galima pramatyti,
tai pirm Nauju Metu Kongre
sas priims ir patvirtins inneszima kad valdžia tifri keikvienam darbininkui darba duoti.
Reiszkia, vėl turėsime ka panaszaus in ta “WPA,” kai bedar
bes laikais valdžia davė darbus
taisyti kelius pagražinti mies
tus ir kitokius darbelius isz ku
riu buvo maža naudos, buvo
baisus iszkaszcziai visiems ku
rie taksas turėjo mokėti. Ir vėl
greicziausia viskas bus in poli
tikierių rankas.

Unijos Apsiriko
Detroit Mieste
I DETROIT, MICH. —Detroit
miestas yra vadinamas “Dar
bininku Sostine’’ ir yra ketvir
tas isz didžiausiu miestu Ame
rikoje. Czia darbininku uni
jos yra labai galingos. Cziajau
antru kartu darbininku unijos
stengėsi politikuoti ir abudu
syki joms nepasiseke.
Darbininku unijos szimtus
tukstancziu doleriu padėjo iszrinkti savo žmogų, Richard T.
Frankensteen miesto majoru,
bet nepasiseke.
Visos Amerikos laikraszcziai
peke szituos rinkimus Detroit
mieste, nes czia buvo bandymas
pamatyti kaip toli darbininku
unijos nueis politikoje.

Kara
Jiems geriausias bižnis isz
moterų kuriu vyrai ar vaikai
dingo ant karo lauko. Tie bur
tininkai viską toms moterė
lėms sako, kad j u vyrai sugryž,
kad vaikai parvažiuos, kad
pražuvęs kareivis taipgi par
važiuos.

Jie nieko nežino, nieko tikro
nepasako, bet pinigus kaip szieno griebia.

Stalinas Nepaiso
Anglijos
Visi Amerika nusilenkia ir duoda pagarba tiems, kurie
savo pasiaukojo per Pirma Pasaulini Kara, kad demokracija gyvuotu. Dabar gera ir szventa Lapkriczio (Nov.) mene
syje 1945 metuose, ant Pirmos Paliaubų Dienos po Antro
Pasaulinio Karo, atnaujinti savo pasižadėjimus tiems kurie
mirė, kad mes galėtume gyventi. Dabar, pasimokinę isz
dvieju Pasauliniu Karu, turime prižiūrėti, kad nei j u vai
kams nei j u vaiku vaikams nereikėtų vėl in karo lauko stoti,
savo krauja lieti. Tiems kurie ant karo lauko krito, mes
linkime ‘ ‘ Amžina Atilsi! ’ ’

LONDON, ANGLIJA. —
Anglija pareiszke savo nepasi
tenkinimą su Rusija už tai, kad
Rusija taikos sutartis daro su
prieszais visai nepasitarius nei
su Anglija nei su Amerika kaip
buvo isz kalno susitarta daryti.
Rusija dabar Anglijai atkir
to ir atsake kad jie nieko nepai
so ir daro kas ir kaip jai patin
ka.

v.l.BockowsM,Editor

U. S. A.

kv.57 metas
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Anglijos Ir Kana
dos Ministerial
Washingtone
Ministerial Atvažiavo Pasitarti
Apie Baisia A-Bomba; 5 Vokiecziai Pakarti Už Nužudinima Amerikos Liekiotojus Vokie
tijoje; Generolas D. Eisenhower
Atvyks In Amerika
Karas Užsibaigė,—
WASHINGTON, D. C. — Anglijos Meis
Kada Kiti Prasidėjo teris Clement Attlee atvažiavo pas mus su mu
Paliaubų Diena (Armistice su Prezidentu pasitarti kas dabar daryti su ta
Day) Lapkriczio (Nov.) 11, “Baisia Sprogstanczia Atomic Bomba” kuria
1918 m., užsibaigė kara, kuris
turėjo visas vainas užbaigti. • Amerika iszrado.
Ta Paliaubų Diena taikos neMolotovas reikalauja, kad mes ir Rusi-

atnesže. Nuo tos dienos net iki
sziandien žmones nenustojo jai duotume ta sprogstanczia bomba.
Dabar
viens kita žudyti. Tankiai koks
Apsieina Be Rusijos krasztas vieszai nepaskelbia Anglijos ir Kanados Ministerial atvažiavo su
karo, bet visgi kariauja ir gana. Prezidentu Trumanu pasitarti.
WASHINGTON, D. C. — bar straikuoja. Czia dirba apie
Sztai tik keletą karu nuo Pir
WASHINGTON, D. C. —
Kaip “Saulėje“ buvo raszyta 5,500 darbininku.
Tolimu Rytu Pasitarimo Komi mos Paliaubų Dienos iki szian
Czia ir ve! didele klaida! Trys diplioir pranaszauta, kad szita mene New York mieste 3,600 vamz sija pradėjo savo susirinkimą dien:
si daugiau bus straiku, taip da džiu taisytojai, arba kaip mes bee Rusijos pagelbos. Rusija 1918- 1919 — Lenkai su Uk- matai, ar teisingiau sakant, trys politikie
bar ir yra.
sakome, “plumberiai“ iszeina nesiunczia savo delegato in ta rainie ežiais susikirto del Gali
riai dabar svarsto klausima, kuris vien tik
Automobiliu darbininkai jau ant straiku.
susirinkimą, nes jai visa tvarka cijos.
dabar straikuoja ir kiti grasina Pittsburghe, plieno ir gele nepatinka. Ji nori ir reikalau 1919 — Raudonoji Armija mokslincziams tinka svarstyti!
žies darbininkai balsuoja strai ja, kad Amerika pavėlintu Ru nugalabino Gudus ir Baltuo
Rinkimai, balsavimai parode iszeiti ant straiku.
Viso svieto mokycziausi mokslincziai ta
kad Detroit žmonėms visai ne “General Motors“ automo kuoti. Czia apie 9,850 darbi sijai ir Japonijoje szeiminin- sius Rusius.
1919- 1921 — Airisziai Airijo
patinka, kad darbininku unijos biliu kompanija visai neklauso ninku dirba. •
kauti taip kaip ji dabar szeiDa
Philadelfijoje mininkauja Europoje.
je sukilo ir sutvėrė neprigul- sprogstanczia bomba iszrado ir padare!
kiszasi įn politika. Unijų isz- unijos reikalavimu ir sako, kad Policij antai
minga Airisziu valstija.
rinktas kandidatas buvo galu ji greicziau užsidarys savo fa reikalauja kad jiems algos bu
bar nei vieno isz tu mokslincziu Trumanas netu
pakeltos.
Jie
nori
$400
dau

brikus
pirm
negu
leis
unijas
ja
1919-1922 — Iszpanai karavo
tinai sumusztas.
Molotovas Varžo in miestą Riff, Morocco krasz- pasikvieezia in tuos pasitarimus.
giau in metus.
už nosies vedžiuoti.
Ir gerai padare Detroit mies Philadelphijoje “ Yale and Automobiliaus guminiu ratu
te.
Spauda
to žmones, parodydami, kad nei Towne” kompanijos darbinin “tajeriu“ darbininkai, “Fire
Ka tie trys politikieriai ten nutars ar nupo1919-1926 — Karininkas ir
jokia partija negali jiems pasa kai iszeis ar tikriau sakant jau stone” kompanijoje, Memphis
Egipto valdovas Arabijos
MOSKVA, RUSIJA. —
litikuos, tai viens Dievas težino.
Jeigu jie
kyti, “kaip balsuoti ir negali iszejo ant straiku. Czia 1,300 Tenn., nutarė straikuoti.
Amerikos ir Anglijos raszyto- kraszta užkariavo.
balsu papirkti.’’ Unijos dar- darbininku
Trenton, N. J., pieno vežėjai, jai ir redaktoriai prasze Molo 1920 — Lenkai užpuolė Rusi ir nutars paslėpti ta sprogstanczia bomba ir nie
daro
visokias
yra fabrikuose tarp darbinin spynas.
“milkmonai“ vis straikuoja. tovo kad jis pavėlintu jiems ja ir ja nugalėjo.
ku, bet ne politikoje. Per szi- Darbininkai, kurie daro vi Vienos kompanijos darbinin
rinkti žinias be jokio valdžios 1920- 1926 — Kinijoje revo kam to iszradimo neduoti, jie, kaip maži vai
tus rinkimus unijos isznaudojo sokius szilkus, “American Vi kai susitaikė, ir gryžo in darba,
varžymo dabar kai karas užsi liucija.
kai pasielgs. Jie užsimerks akis ir sakys kad
baisiai daug pinigu, kuriuos scose” kompanijoje, netoli bet kiti vis straikuoja.
baigė. Bet Molotovas pasipurtė 1920 — Turkai užpuolė ant
(darbininkai buvo sumokėję, ir Chesterio, prie Marcus Hook Washingtone strytkariu ir
saulute neszvieczia.
ir stacziai atsake kad tokia ap- Armeniecziu Respublikos.
tos unijos nieko nesiklausė ar nubalsavo straikuoti. Czia dir autobusu straikos tik ana die audos laisve jam visai neinma1921- 1922 — Graikai užka
Valia joms tuos pinigus taip ba daugiau apie 2,200 darbi na užsibaigė, bet galutinai dar rioma. Molotovas sako kad raMokslincziai sako, kad, nei to mokslo
riavo Mažaja Azija, bet buvo
praleisti ar ne.
bininkai nesusitaike.
ninku.
szytojai ir redaktoriai tiesos Turku sumuszti ir iszvaryti.
nei to iszradimo jokiu budu negalima nei
Cigaru ir tabako fabrikas, Ir visos szitos straikos, visi neparaszo, bet tik ta kas jiems 1925 — Syrijos gyventojai
Szitoks unijo pasielgimas
paslėpti, nei sulaikyti.
Jeigu mes szian
nuskriaudžia darbo žmogų ir jo “American Tobacco Co., strai szities darbininku susikirti patinka ar nepatinka, ir už tai sukilo priesz Francuzus.
pinigus isznaudoja. Pirmiau kuoja. Apie 700 darbininku mai su kompanijomis yra už tai valdžia turi juos prižiūrėti ir j u 1925- 1935 — Pietų Amerikos
dien žinave tai visas svietas rytoj ta pati
kad Prezidentas Trumanas rasztus peržiureti.
fabrikantai ir kompanijos dar likosi be darbo.
Bolivija su Paragvaja ilgai ka
bo žmogeli isznaudodavo, o da “SKF“ fabrikai, kur daro pats nežino kaip szita klausima Matyti Molotovas bijosi kad riavo del miesto El Chaco.
žinos ir da daugiau.
koks raszytojas teisybes nepa 1926- 1928 — Komunistai su
bar to paties darbo žmogelio ma automobiliams reikalingi iszriszti.
sutvertos unijos ji ne tik isz- rateliai ir kur daugiau negu Ir da galo nematyti, daugiau sakytu apie Rusija ir apie So- tautiecziais susikirto Kinijoje.
Patartina butu Prezidentui ir tos sprogsstraiku
bus
iki
pabaigos
sziu
vietus. Tai tau kur Rusijos 1931-1945 — Japonijos pa
jnaudoj a, bet ir nuskriaudžia. 3,000 darbininku dirba, dabar
[Unijos Detroit mieste ketino straikuoja ir nenori susitaikin metu. Straikos ir nesusiprati spaudos laisve, tai tau tas ro skelbė kara priesz visa svietą tanezios bombos mokslinczius ir iszradejus
Visiems akis apmuilinti ir visus ti. Trys tokie fabrikai dabar mai tol bus, kol valdžia nenu jus kur visi laisvi ir lygus. Net kai ji Manchukuo miestą užka pasikviesti in ta susirinkimą.
statys stacziai ir aiszkiai dar Amerikos ir Anglijos raszyto riavo.
apmulkinti,
J bet apsiriko, nes uždaryti del straiku.
darbo žmonėms jau insipyko tu “Budd Manufacturing Co.” bininko algas ir gaminamu jams nevalia raszyti apie ta ro 1935-1936 — Italijonai, Fajbosu ir boseliu mandriavimas. kur automobiliu dalis daro, da- daigtu preke - kaina.
jų.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kareivis parvažiavęs namo
j — Nat. Dept. Oath. War Vet.
VETERANAMS
JUOKAI
“Ju Užmokestis Danguje!”
'nori pamirsztikara, darbu gau
1 remti HR2583, praszykite senati, ir gyventi taip -kaip jis pir1 toriu remti S 904,
PAGELBA
j miau gyveno.
Nevisada
i Darbininkas, kuris nestojo in Klausimas - Ar teisybe, kad JSZ LAIKRASZCZIU
Žmogus keistas ir navatnasUarnyste bet visa laika karisz- veteranui duota pirmenybe
Juozas — Ar tu žinai, jog
sutvėrimas. Jis iszmoksta ne-!jęUOse darbuose dirbo; dabar kaslink “Civil Service” dar
pats su paczia visada barasi?
ISTORIJOS
apkėsti ir žudyti žmones kuriu ]jįjosi sugj-yžusiu kareiviu, kad bu? Klausia antrojo pasaulinio
Petras — Nevisada. Lai
jis niekados neinate ir nepa-, jįe j0 (iar])a isz j0 neatimtu,
piRMAS ant svieto laikrasz
kais muszasi.
karo veteranas..
žinsta.
tis atsirado Kinu sostinėje
Kareivis pavydi darbini li Atsakymas — Veteranu Pir
—------------------------------Jis didžiuojasi savo silpno’ kiu> nes darbininkas terai už- menybes Aktas isz 1944 m. pa Pekine, daugiau kaip priesz 1,Gera Pomietis t?
ybemis ir giriasi tais dalykais, j dirbo, sau turteli krovėsi kaip brėžia, kad'karo invalidas gau 000 metu. Isz senovės Kinu,
kuriuos jis negali ar nemoką jįs uz pus-dyke ant karo lauko na pirmenybe (iszs'kiriant dar spaudos, idėja, nors invairiose
Antanas — Ar žinai ka,
padaryti.
t
-vargo.
formose
ir
pavidaluose
per
In

bus, kurie moka daugiau negu
brolau, asz turiu gera pomeJis pats save žemina ir nieki-, Darbininkas pavydi kareiviu $3,000 in metus). Moterys už dus, Babilionieczius, Egiptieti, kas jau karta in galva inna kai jis žino, kad jo nuveikti; kad kareivis už juriu mariu to- ima beveik puse visu “civil czius atėjo in Europos tautos.
lenda, tai jau neužmirsztu.
darbai yra garbes vesti.
Himuose krasztuose važinėjo service” darbu, ir rokuojama, Europoj pirmas spausdintas
Jonas — O vienok užmir
Kai jam visikas gerai sekasi,! kaį jįs turėjo namis tupėti.
laikraszti,
jau
garsu
ženklais
kad daugiau negu 60% visu feštai apie deszimts dolerius,
jis visiems meluoja ir statosi! Kareivis pavydi darbininkių deraliu darbu moka $1,800 arba raidėmis, pasirodė 1563 metais.
kuriuos tau priesz penkis me
galingas ir didingas. Bet kėli Į
į
Tai
buvo
Italu
kraszte,
Veneci

kad darbininkas sau szeimyne- mažiau in metus.
nesius paskolinau.
pavojus jam gresia, jis tampa le susitvėrė kai po visa svietą
joj.
Francuzijoj
pirma
karta
Antanas — Et! Ka tu
K. — Antrojo pasaulinio !kateisingu ir saužiningu.
, i n
spausdintas laikrasztis pasirobuvo stumdomas.
plauszki, jok tiej ei man in
1 ro veteranas pranesza, kad bu- 1
Jis bailus ir nedrąsius namie, Darbininkas nepatenkinta q
.
T
„
Rusuose
Petro
,
de
1631
mete,
galva ne inejo, tiktai in kidamas Laivyno buvo iridovaapdova- ;
. ... .
„
bet tikras didvyris ant karo kad kareivis yra visur dabar nofas purple
,
,
,,,
„
Didžiojo
laikais,
pa- didžiojo
purple heart
heart”
”.. Jis
Jis pa-,
d
. ’ 170o
, 1 meta....
„
szeni!
lauko.
I
Pirmas
Latviu
kalba
laikrasz-.
gerbiamas. Kareivis nepaten mete ženkleli, ir dabar nori ži
Jis gyvas vilkas su svetimo kintas, kad darbininkas visur
i tis “Latweescliu Awizes
noti kur gali gauti duplikata.
Kita Paliaubų ir Taikos Diena praėjo, kitas karas pra
Du Seni Jaunikiai s<
mis moterims, bet geras ir ma geresnius daibus yra užemes.
Į
(Latviu
Laikrasztis)
pasirodo
A. — Taip. Paraszyk pilna
ūžė,
ir
kitos
svajones
apie
Taika
ir
Ramybe
iszkilo.
Žmones
lonus savo žmonai.
diena.j
Kareivis nori darba gauti, o varda, laipsni kada buvai pa- 11822 mete Sausio 17 diena.*
vėl svajoja, apie ta aniuolu prižadėta Taika ir Ramybe “Ge
Petras — Ko tu Antanai
Jam liūdna ir skaudu kad vi darbininku unijos vien tik savo
I Daugiausia laikraszcziu iszeina
liuosuotas, vieta kur instojai in
ros valios žmonėms.” Nuo tos Pirmos Paliaubų Dienos, sziandien kaip nesavas!
sos Europos žmones vargsta ir nariams pavadina dirbti fabri
Amerikos Suvienytose valsty-tarnyba ir vieta kur buvai padaug karu jau buvo ant szio svieto. Visi mes szventai pri
Antanas — Tos prakeiktos
badauja, bet jis visai nepaiso, kuose.
bese, toliau eina Vokietija,
1’mosuotas, ir savo Laivyno iszžadėjome, kad tie kurie krito ant karo lauko, nemire, nepa moteres man labai kenke,
kad jo Susiedas ar kaimynas
Szitas nesusipratimas tarp duoto ženklelio mimera. Pa Francuzija ir kitos. Rusuos
siaukojo veltui, už dyka. Szita Paliaubų Diena turi mums taip, moteres!
yra pagelbos reikalingas.
laikraszcziu
s'kaiczius,
palygi

kareivio ir darbininko vis didė siusk in Bureau of Navel Perpriminti, kad musu szventa pareiga mara, kada ir kara pa
Petras — Tu szposauji An
Jis myli girtis, kad jis moky ja. Dabar jau matyti, kad Ame- SOnnel, Washington 25, D. C. nant su kitomis valstybėmis,'
naikinti isz szio svieto. Visas svietas yra baisiai daug sko tanai?
priesz karą buvęs deszimtoj
tas ir apsiszvietes, bet tingi gė rikoje yra dvi partijos vyru:
K. — Mano vyrąs dabar tar
lingas tiems, kurie kariavo per Pirma Pasaulini Kara, ir
Antanas — Na ne! Saugok
vietoj. Lietuvoj laikraszcziu
la knyga ar laikraszti paimti in Kareivis kurie nori darba gau
nauja Pacifi'ke. Musu antras
tiems, kurie “Szi Kara Mums Laimėjo!” Mes jiems ne Dieve. Vakar buvau ant ba
ranka.
ti, ir darbininkai, kurio nori sa sūnelis ka tik gimė. Draugai skaiezius kasmet augę. Lietu galime atmokėti ar su jais atsilyginti. Musu vienatine vil liaus, tai tos beszokdamos su
voje ėjo 110 isz kuriu 84 Kaune
Jis galva, užrieczia in padan vo darbus pasilaikyti.
man pataria praszyti szeimytis, tai kad Visagalis Dievas jiems pilnai užmokės, nes viens savo uodegom nuo szlebiu
2 Mariampoleje; kiti kituose
ges ir žiuri in žvaigždes, o ne
nos paskyrima naujam kūdi
Dievas žino kaip ir kiek jie mums padėjo! Tas “Nežinomas tiek padare dulkiu, jog man
miestuose.
mato kas po kojų.
kiui. Praszau praneszti ar ga
Kareivis” gali būti, bet kurios motinos sūnelis. Mes galime puolė ant krutinės, nuo to tu
Mažiausias pasaulyj laik
Kai miega jis iszrodo kaip
Mokytas Szuva
nežinomajam kareiviui paminklą pastatyti, bet viens Dievas riu kosėt.
liu taip daryti?
rasztis iszeina Japonijoj, jis
mažas kūdikis, malonus ir ne
A. — Taip. Tokis paskyri
jam užmokės!
Petras — Ar szitaip!
vra
losziamosios
kortos
didumo
kaltas, tikras paties Dievo pa
mas prasideda pirma diena to?. *"
.....
. ,
, .... . .
ir turi 20 eilucziu raszto. bzis
veikslas. Bet, kai tik pabunda,
menesio kuriame kūdikis gimė. L .,
..................> . ,
laikrasztis labai iszsiplatines.
kai tik atsikelia jis vėl tampa
Tėvas arba tamsta gali pasius
Didžiausio formato
tuo nesuprantamu ir navatnu
\ laikrasztis 1
ti praszyma. Jeigu tamsta iszpasaulyje yra Illuminated
sutvėrimu kuris pats nežino ko
pildai toki praszyma pasiusk in
i Quadruple Constellation.” Szis’ Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
jis nori.
Bureau of Navy Personnel,
laikrasztis iszeina karta per
Washington, 25, D. C., ir pri
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
szimta metu. Paskutinis nume
statyk certifikuota kopija kū
iSeptynios negeistinos ydos
ris iszejo 1850 metais, LaikAdresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. ’
dikio gimimo certifikato. Jeigu
insis’kverkusios musu tarpan
raszczio formatas buvo 2% me No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdivyras praszo jis pasiunezia
No. 160 Keturiolika istorijų *p»_
ežiose Dienose:
tro ilgio ir 1 metro 80 centimet kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsapraszyma per reguliarius Lai
1 — Kai-kurie glemžia tiek
Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie iguma in balta vergija; Pusiaugaveru ploczio ir turėjo 30 puslapiu puslapiu.
No.
102
Prakeikta,
meilingas
krivyno
kelius.
Ketvirtas
prisakymas Dievo; Keliau
; V ieszpats Jezus ir miszke me
turto, kiek tik proga juos pri
po 13 skilcziu. Szio laikrasz- minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- nis
džiai;
Žvake; Del pirsžtiniu; Apie
K. — Dabartiniu metu szis
leidžia, nepaisant ar jiems pri
czio iki szios dienos užsiliko tik No. 103 Vaidelota, apisaka iuz nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunut,
veteranas gauna taip vadinama
pirmutines puses szimtmeczio, iszguli ar ne; bet duoti veltui nei
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
vienas
egzempliorius,
kuris
lai

imta
isz
Lietuviszku
užlieku.
Su
pa

rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
tikriausiam broliui neduoda
“Disability” pensija isz Vete
komas Acheno laikraszcziu veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolaa ir Uosis; Budyne; Puiki
pagelbos, nors ir didžiausiame
ranu Administracijos. Jis nori
No. 104
Trys istorijos, apie Ne pacziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c
muzejuje. Antras numeris isz- valioje
reikale.
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
pas Maurus, Vieszkelio Duo
msteigti savo bizneli ir jis nori
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
eis 1950 mete. Sziam milžinisz- bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepe2 — Kai-kurie pasiskubisa
žinoti ar Veteranu Administra
kam lailkraszcziui leisti pini No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu................................ 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
kitus greit apkalbėti, kad tik
cija paims jo pensijos mokeszGregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
ponai. 105 puslapiu.................... 25«
gus duoda Naujorko spaustuvi Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
jie iszsisuktu nuo kitu būti ap
czius užmokėti s'kolas jeigu tas
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
ninku ir leidėju kompanijos.
kalbėtais.
biznelis nebus pasekmingąs.
sekanti skaitymai: Ila isz maPirmas perijodinis didelis pinasi
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
iszo
iszlins;
Apie boba ka negalėjo
3 — Kai-kurie klonipjasi ir
A. — Ne. Pensijos mokeszSzitas szuva, vardu Lucky
limas
Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10o
laikrasztis pasirodė 1658 mere Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vikejimas
kunigo. 47 pus............... 15c
kvailiausiems, bile puikus ir buvo vaiske per kara. Jis ki cziai sulaikyti užmokėti prigaNew Yorke. Jis buvo 8 pusla savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis No. 140 Keturios istorijos anie No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
turtingi, o iszmintingesniu ne- tus szunis mokino kaip Vo- vystes. Administracija nesirū
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
piu, kuriu kiekvienas turėjo sos bobos.
Teip-gi
juokai,
Rodos,
apkenezia, kad jie yra vargszai kieczius pjauti. Jis supran pina su teisingais susibankru52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
daugiau kaip 1% metro ilgumo. trumpi pasakaitymai ir t. t.
tijimais.
ir apskurę.
.............................
15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o
ta daugiau negu szimta insaDabar Amerikoj yra dienrasz- puslapiu,
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaK. — Kitas veteranas prane
4 — Kai-kurie tai tarsi visa kymu ir visus gerai iszpildo.
cziu, kurie turi net po 80 pusla gai galva-žudžiai; Ražanezivs iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie 'kiaus; Iszklausyta malda vargszo;
szirdžia reiszika vargszam au Roy Newman isz Chicagos sza, kad jis ketina naudotis “G piu. Amerikoj net vagys vie bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15e
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
kas bet patys niekados nieko sako, kad, jo szuva jam daug I ” biliaus mokslo parupinimais
No. 170 Asztuonios istorijos apie
name kalėjime leidžia savo or liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltaa;
bet
nori
kasdien
lankyti
kolegi

yargszams neduoda.
padėjo kitus szunis iszmangana, kuris giua ju reikalus. Ir No. 116 Istorija apie Sierata, No. 142 Trys istorijos apie Pavei Auklėjimas sveiko ir serganczio kuja, apie 40 myliu nuo jo namu.
5 — Kai-kurie iszrodo labai
apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
ksztyti ir iszmokyti.
Paryžiuj valkatos-eigetos lei puikus
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Ar valdžia jam padės padengti
dorais ir gerais katalikais, kuo
....................... 15c
džia savo laikraszti, kuriame Garžia Haremo nevalninke: T-*ioszis:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
keliones iszlaidas ’?
met nuo kataliku gauna manta
No.
144
Penkios
istorijos
apie
Ra

Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas
žengėlis;
Duktė malkakerczio. 121
dedama žinių ir pamokinimu
nka
apveizdos;
Nedaejusia
žudinsta;
62
puslapiu
.................................
15c
A.
—
Veteranas
pats
turi
už

ir uždarbi. Bet atsitikime, jei
nuslapiu
......................................... 2B«
Skaitykite Informacijos
isz invairiu elgetavimo srieziu. No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
mokėti 'keliones iszlaidas pagal
jis taps praszalintas nuo užsiė
Centro Leidinius!
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- (su paveikslais), apie Džiaugsmas
Pirmas dienrasztis Londone kas isz girnos ir Ant nemuno.
“GI” biliaus. Tik karo invali-'
.......................................... 15c dina. 61 puslapiu......................... 15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
mimo, tuomet didis prieszas ti
pasirodė 1702 metais Kovo 11 puslapiu
No. 145 Trys istorijos apie VelniNo. 123 Septynios istorjos apie
Lithuania’s Fight For dai, kurie gauna “Vocational diena, Francuzijoje 1777 mete, Stebuklingas
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
kėjimo stojasi.
szkas
malūnas; Kaip studentas lojo o
zerkolas; Sidabrinis
dos;
Kaip Vincas ingalejo paczia;
6 — Kai-kurie tik tada prisi Freedom by E. J. Harrison Rehabilitation” pagal Public Sausio 1 diena o Lietuvoje 1906 , ^ab®lisy Drasus
Kolera ;_Sene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailacb; Paskutinei Valandoi; Sla
T ..
, .. .
|lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15e
Law 16 nemokamai transpor
laiko nuo per daug didelio isz- Preke 50 C
rnetais. Pirmas skelbimas pa- gonU9< 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
GhiHebert De Laimo y In tuojami in mokyklas, kurios talpintas sanvaitrasztyje 1649 No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
silepinimo, kuomet neturi ka
atsitikimu; Nusiminimas seno jaunikiek tolumo nuo j u namu.
. i mete Balandžio 12 diena. Skel- Do^a3 gyvenimas; Priversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c ikio.
valgyti. Mat pilvas ir didžiau Medieval Lithuania, by
Suvirsz 100 puslaoiu...........25«
No. 147 Trys istorijos apie Raga
irnybe; Vargingo zmognus sunu; i rys
K. — Ar teisybe, kad Armisia lepūną, tingini priverezia Klimas. Preke $1.00.
No.
172 Dvi istorijos apie Duktė
bima tėvynė laikoma Anglija.užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas'ir
Mariu;
Sruolis isz Lietuvos.
68
Lithuania In A Twin Teu jos oficierius, kuris paliuosuo- 1661 metais Francuzijoj iszleis- kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu................20e
diibti.
puslapiu
...........................
15e
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
7 — Kai-kurie ne nustoja tonic 'Clutch, a collective tas nuo pareigu ir parvažiavęs ta pirmas preiCVOOS leidinys J
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
yyrj Trys istorijos apie Dūk- Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
namon, turi neszioti uniforma ? 1663 metais ta pati padare te Dustvniu: Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15c do paslaptys; Du Mokiniu; Kam issszauke: mylėkime, gelbėkime work. Preke $1.00.
15e
No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c
A. — Ne. Karininkas gali ne, •
Tėvynė! Bet jei pažiūrėsime in
Užsisakykite: Lithuanian
. .
..
..... Vokiecziai.
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
j u nuveiktus darbus del Tėvy American Information Cen szioti uniforma arba civilinius
sis; A’A keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
61 'f puslapiu ............................. . 15c P'.emenlis; Isz ko susidarė Anglis
nės, tai nei su žiburiu nerasime ter, 233 Broadway, New rubus, drabanus, po paliuosavi- t Istorija apie “AAIŽINA ŽYSKAITYKIT
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaiiriecziu Aimanamo nuo tarnybos.
ju nuopelnu. Tokiem Tėvynė York 7, N. Y.
1DA.” Jo kelione po svietą ir
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
Siuskite laisz'kus savo sena liudymas apie Jezu Kristų.
tik tol rupi, kol gauna Tėvynės
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
karalium.
61 puslapiu
15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
toriams
ir
kongresnionams,
kad
vardu sau geras paglamžas.
|
20 Centai.
1ST0R1JE
apie GregonuĄ No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preka ............................................
Mat ir Tėvynei dirbti, prisilai Jeigu užraszysite savo drau jie remtu biliaus duodant 30 I Saule P u b. Co., Mahanoy City, Pa. ------------------ Isz Numirusiu mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
............................................ 15c
ko senos patarles: Sauso nieks giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu dienu atostogas tarnybos vy
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu
No.
153
Trys istorijos apie Gailu
neklauso.
rės didžiausia linksmybių per rams ir moterims, priesz pa- IMT Neužinirszkite Guodotini Skai me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas:
’’
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
tytojai,
atsilygint
su
prenumerata
ui
liuosavima
nuo
tarnybos.
Buto
visus metus!
puslapiu ..........................................15c
::
::
‘‘Saule” kurie apie tai užNo. 158 Keturios istorijos apie Ka
ir
Senato
Military
Affairs
,alkra
»
J6ti
“
Kareiviai, sugryžusieji isz
Saule Publishing Co.,
idant nesulaikyti
.
. tnirszo tnirszo
ir ,-----ir prasze
----- --------pitonas Stormfield danguje; Pabė
Committees dabar svarsto bi-)iajįraaxc>io. paskubinkite j i i
tarnystes, dabar sudaro baisiai
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
15c Mahanoy City, Penna.
Skaitykite “Saule” liūs. Praszykite kongresmonu SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI!, SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT 60 pu&Iapiu ............
gyąibų klausimą,

Kas Girdei

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

“SAULE” MAHANOY CITY, MPA.
prie pasiryžimo atleisti savo ji apkrikszytu. Jis ’buvo ap- tam vienuolyne davė gražu pa- ----------------- ’ atsiliepė dažiuetojas.
— Kaip manai, kiek laiko
prieszui ir nori būti apkriksz- kriksztytas ir laimingai mirė, j vyzdi, 'koki jos mate baltųjų šu GALVOS DARBAS
jums užimtu sudaužyt taji kai
tyta Kalėdų naktyje, tai asz pa- Zulienia atsiklaupė prie ku- seru vienuolyne.
vedu tau visa rūpinimąsi juo- no savo motinos užmuszejo ir Da ir dabar, kiek žinau, ta :: GALINGESNIS :: na? — užklausė inžinierius.
— Gal metus, arba du. Ar
mi. Asz noriu matyti kaip esi meldėsi už ji, szluostydama Afrikos kunigaiksztyte yra gyTikra istorija isz Afrikosteisi. Zuliema, ir kaip esi iszti- mirtini prakalta nuo jo veido. j va ir Dievui padedant ji daug piETINIOJE Indijoj dirbosi asz žinau! Bet mes jo nedaužy
Didvyris
Parvažiavo
j
Nigeriu gyvenimo.
kimu malonei, gal tu ir jo siela' Arabui mirus Zuliema su-' gero savo žmonėms padarys.
geležkelis per kalnus. Buvo sime.
pelnysi Dievui. Dabar eik ap- gryžo prie pirmesniuju savo už-* —Rialas.
Per R. W. A. ten sunkus darbas, ypatingai — Tai asz ja sudaužysiu, —
įj
(Tasa)
atsiliepe inžinieriai. Žiūrėkite.
žiūrėk jo žaizdas ir gražiai ap- siemimu tinkamai prisirengė ■
kur reikėjo perkirst kelia per
Juokėsi isz mus vargszu
raisziok ir melsk Dievo, kad ne-j prie Pirmosios Sdv. KomuniDviem dienom priesz Kalė
kieta uola.
atsimainytum.”
įjos. Sesers prisitaikindamos
atsiliepe keli.
das, viena ryta labai anksti,
Prie tosios vietos dirbo du
Zuliema sudrėbėjo. Po to pa- L,rie vieliniu gyventoju paprokuomet seserys meldėsi, savo
szimtai Indusu, drutu ir svei — Pasiutėlis, dadave kiti.
Tame inžinierius paėmė in
darius ant saves kryžiaus ženk- czln ir, jai jau esant metuose,
koplyczioje, lauke buvo girdėti
ku žmonių, apsiginklavę in ge
la, ji nuėjo in kambarį, kuria- kalbėjo jai apie tekėjimą už vytriukszmas ir žmonių vaikszriausius kujus ir geležines ranka du dratus, sudėjo in krū
me gulėjo jos prieszas. Jis su- ro- Ji pakratė galva:
cziojimas. Arkliai prunkszte ir
sztangas. Bet akmuo buvo taip va ir, isz kalno pakylo debesis
riko isz baimes, kuomet ja isz-j “Mano Dievas nenori, kad
žmonos szu'kavo. Girdėti buvo
kietas, jog po keliu sanvaieziu durnu, pasklydo baisus griaus
vydo, nes gerai žinojo, kad tos tekecziau,” tarė ji.
liūdni szauiksmai ir insakymu
bepasekmingo darbo, ynagai mas, rodos tūkstantis perkūnu
sutrenkė ant kart.
gimines žmonių inprotys yra Seserys nustebo. Iki sziolei
žodžiai. O sztai ir bildesį in du
iždilo arba sulūžo be jokios pa
kerszyti mirtimi. Ji lengvai ir jos da neturėjo savo misijoje
ris. Greitai viskas paaiszkejo.
sekmes. Indusai pradėjo mur Kuopa darbininku su riks
greitai prie jo prisiartino su tokios auklėtinės, kuri butu at-Netoli nuo ežia buvo mažas su
mėt ir buvo neužganadyti. mu ir dejavimu puolė ant že
vaistais ir ryszeliais. Jis sudre-, įsakius teketi už tinkamo ir
sirėmimas tarp grobiku; Arabu
Kompanija prižadėjo jiems pri mes. O kada viskas aptylo ir
TARADAIKA
neramiai pradėjo vienas po ki
bėjo ir norėjo szalintis nuo jos, ! parinkto vyro isz atsivertusiu
ir Anglu kareiviu. Liko nema
siųsti pagelba.
bet ji jo suramino. Ji patarė in kataliku tikėjimą. Jos nieko
ža sunkiai sužeistu. Kur juos
Po keliu dienu pribuvo pa tam keltis, paregėjo jog kalno
Ar žinote mano sakalėliai,
jam daugiau jos nesibijoti, nes nepasako ir Zuliema mekeno
dėti. Atgabeno pas seserys, nes
gelba. Buvo tai jaunas Anglisz- jau ne buvo.
‘ Lietuviszki vyrelai,
ji jau nėra jo prieszininke. Bet' nekliudoma dirbo savo darbus,
žinojo, kad jos prilaiko invaikas inžinierius, kuriam drauga — Stebuklas! — paszauke
visi vienbalsiai.
Gaunu tankiai su skundu
ir po to jis nesirodo ramus. Bet j Keletą menesiu atgal Baltieriu vaistu ir numano teikti pa
vo keli tarnai ir keliolika asilu
laiszkus,
jos miklus ir szvelnus pirsztaii A Tevai su vyskupu atsilankė
gelba sužeistiems.
prikrautais didelais pundais. — Garbe galingam raga
Nežinau kas isz to bus,
Keletas vyru buvo inneszta
Kapitonas Charles Cous- nuriszo senuosius apriszimus, i misija.
Pundus sudėjo prie budikiu ir niui! atsiliepe visi.
in vidų. Juos paguldė mokyk soule, kuris buvo vadas tu lengvai nuplovė žaizdas ir nau Vyskupas buvo labai žynius Vyrai skundžesi ant merginu, po bausme uždraudė inžinie Tada inžinierius atsiliepe in
Jau ir ka daryti nežinau.
loje. Seserys eme tuojaus plau kareiviu kurie Japonus isz- ji vaistai ir apriszimai labai žmogus, dideliai dievotas ir parius Indusams idant neprisiar juos.
— Ar esmių vertas dvide
Neviena prisiklepoje prie
siszventes Afrikos misijoms.
ti žaizdas ir apraiszioti lini gainiojo isz peikiu ir džiun- daug jam palengvino.
tintu prie tuju paku.
vaikino,
niais ryszeliais. Nors jos žino geliu ant Burmos parvažiavo
Indusai vela ėmėsi prie kuju szimts rupii ant dienos.
Zuliema labai mažai kalbėjo. Kalbėdamas su seserimis ir iszKaip utele prie barzdos
jo, kad tie sužeistieji buvo gro namo. Jis paežius Japonus Jos mintys dirbo isz vien su j reiszke savo norą isz cziagimiu
pradėjo daužyti uola per kėlės — Szimta ir daugiau! — surabino, sanvaites, be jokios pasekmes. szuko visi darbininkai.
bikai ir žmogžudžiai, vienok pamokino kaip keliauti per Dievo malone. Kas valanda ji Įinergaicziu sutverti juodųjų sejuos gelbėjo, nes ir jie ncsziojo pelkes ir tankumynus. Japo jaute, kad Dievo palaiminimas I seru kongregacija. Jos galėtu Iszvilioje keliolika doleriu, O tuom kart inžinierius sėdėjo — Matote mano mieli! Viena
Ant pirkimą drabužiu.
savyje Dievo paveikslu. Anglu nai labai norėjo ji nudėti ar vis daugiau jai padeda. Kuo ’ nepaprastai dideli darba atliksavo budiikeje dirbo ka toki su mano galva padare tiek, kiek
kareiviai, kuriu nei vienas ne suimti, bet jiems nepasiseke. tik ji galėjo tuo stengėsi pa1 ti cziagimiu tarpe. Jis jau sura- Žinoma, pirma sugertuves stiklinioms bonkoms ir maisze justi szimtai ranku.
padaro, koki tai skystimą, ejdavo ant Indusai iszsisklaide susisarbuvo sužeistas negalėjo atsiste
lengvinti kenezianeziam. Kuo ' dės neviena kandidate, bet ne
Taip kaip Lietuvoje daro. kalno su tarnais kurie nesze ko matinia ir persigandia, o se
bėti seserų darbais prie ligoniu.
“Jis užmusze mano moti met atėjo Kalėdų Vigilija, se turįs tokios, kuri tiktu vado
Mergina pinigus paima,
Sesuo Pranciszka pasikvietė na!” ji tarė, verždamos prie su suo Pranciszka mate, kad Die vauti. J is noris rasti už insteikius tai pundus, bet su kūjais niausias isz ju tare in savo
In miestą nusibastina,
sau pagelbon Zuliema. Szi ne- žeistojo.
inžinierius ne jo tarnai nieko draugus:
vo malone atliko tikra pergale geja tokia, kuri savo protu,
Vaikino procia praleidžia,
sze vandens, pintis, audeklo, Sesuo Pranciszka savo stip tos laukines mergaites sieloje szirdimi ir visu savo apsiejimu
nedirbdavo, tiik kaip 'kada mate — Kada mum nudavė, kad
kad aprūpinus žaizdas nekurio riomis rankomis laike mergai ir todėl jai pranesze, kad ji iszszauktu kitose sau pagarba, Ir da daugiau pinigu geidžia. juos klupsczius arba gulinezius jisai guli ant kalno, tai jisai
Ne gražumu, tiktai su
kurios dorybes galėtu paraginvyro, kuris buvo labiausia su tes • rankas. Sužeistasis atidarė gaus Krikszta. ant žemes. Ar tai tokia buvo pa diibo galva, muszdamas su ja
m kieta uola.
piktumu baudžia, gelba kokios tikėjosi?
žeistas.
džiaugsmas u Jos drauges prie eroiszku
akis ir didele baime pasirodė Neapsakomas
O vaikinas kaip ziukis
Zuliema, kiek padirbus, pri jose. Jis suprato, kad jis yra pripildė jos szirdi. Baltas ru- darbu ir meiles savųjų apleistu
Tula diena Indusai sukilo ir — Na ir iszmusze! — prata
ausis suglaudžia, pamėtė darba, paszauke inži- rė kitas. Kad ji nežinotam
siartino prie sužeistojo ir aty- pažintas. Sesuo Pranciszka nu bas ir velionas, kurie buvo nuo į tautiecziu.
Visaip merginai iszikalba
džiai pažiurėjo in jo veidą. Bai vedė mergaite iki duriu ir gra jos atimti, dabar pasiliko su Sesuo Pranciszka atpasako
nieri, kuriam dažiuretojas, se — Kas ir manytu, kad tasai
silpnas Anglikas turi taip kie
ir draudžia, nas Indusas 'kalbėjo:
sus kliksmas perskamfoejo ore, žiai ja iszstume isz kambario, gražinti ir ji tapo parėdyta sy jo visa Zuliemos istorija. Pa
Kad jau bus gana
kaip kokio sužeisto žvėrelio. sakydama:
— Turi būti laibai iszmin- ta pakauszi, drutesni už musu
kiu su savo draugėmis. Koply- žymėjo jos smarkia kova su sa
nepraszytu, tingas kaip ir visi Anglikai ir kujus.
Sesuo Pranciszka pamate baisu “Zulienia per szias Kalėdas czia vėl buvo parėdyta nepa vo prigimtimi ir prietaringais
Ta veikalą po veseilai paliktu, vadiniesi teisingu žmogum. Bet 'Nuo tojo laiko tarp Indusu
dalyku. Zuliema atsimainė: jos Krikszto negaus.”
prastai gražiai, o szviesu spin inproeziais, jos atsisakyma te
Jog jau pinigu neturi,
kokis tavo darbas už tai kom kilo patarle, jog /iena galva
veidas sužvėrėjo, akys užside Duris užsidarė. Mergaite nu dėjo lyg žvaigždelių padange- kėt, jos kunigaiksztiszka kilme
Ir kur gaus pinigu už
panija moka po deszimts rupii ženklina daugiau ne kaip szim
gė ugnimi, jos krutinę kilnojo bėgo koplyczion, kad tenai ap se.
ir jos nepaprastas dorybes. Ja
szliuba žiuri. ant dienos.
ta ranku. Bet mes kitaip taji
si. Visa laukine prigimtis atgi svarstytu savo baisu troszkima Viduma'kczia Miszios buvo atvede prie vyskupo. Jis supra
Mergele tik to ir lauke,
— Dvideszimts rupii, o ne dalyką apsvarstytumem nes
jo Zuliemoje. Vienu szokiu ji kerszto ir kad gailesio malda užbaigtos ir jaunos ikatekume- to, ‘kad szia ir bus jo pagelbiAnglikas ne suskaldė kieta uo
priszoko prie sužeistojo žmo prie Nukryžiavote jo Jėzaus sa nes buvo apkriksztytos. Zulie ninke sutverti jo nauja kongre Perpyksta ir kaip padukus deszimts, atsake malsziai inži
la su galvą, tiktai su mokslu ir
szauke:
gaus ir abiem rankom kaip rėp ve nuramitu.
nierius.
mos siela tapo balta kaip snie gacija.
galybia žinystos.
GALAS.
O tu ubage, — rengiasi
— Žiūrėkite draugai! O
lom sueziupo jo gerkle, kad ji Perėjo diena. Kita mergaite gas ir gyva malones bažnyczia.
Zuliemai tai 'buvo jos visu
paeziuotis, mums moka asztuonis annasu
pasmaugus.
gelbėjo seserį Pranciszkai prie Kuomet viskas pasibaigė, ji troszkimu vainikas. Ji žinojo,
Ne su manim, su kiaule
ant dienos. Todėl tu privalai
Sesuo sugriebė ja ir su vargu ligonio. Sekanti ryta visi ligo tuojaus nusiskubino prie savo kad sesers juodųjų mergaieziu
gali
poruotis,
dirbti už dvideszimts darbinin “SAULE” YRA
atitraukė. Laikydama jos ran niai pasirenge buvo keliauti prieszo ir tarnavo jam su tokiu negali in savo žmonija priimti,
Ir
da
pas
vaita
vargsza
ku o bet nieko per dienas nedir
kas norėjo savo rimtu žvilgsniu pas savuosius, iszskyrus ta Zu- gražumu ir gerumu savo akyse, o kad butu juoduju seserų tarp
GERIAUSIA
apskundžia.
bi.
nuraminti mergaites paszelu- liemos motinos užmuszeja. Se veide ir apsejime, kad jis ne- ju ji niekur negirdėjo. Ji verke
— Ne už dvideszimts, bet už
ma.
DOVANA!
suo Pranciszka stengėsi nesu iszkente tolinus ir klausė, kad džiaugsmo aszaromis prie vys Ne senei taip apie Pottsville
buvo,
du szimtu darbininku dirbu,
Zuliema svyravo.
sitikti su Zuliema, numanyda pasidarė, kas per priežastis to kupo kojų ir sutiko su visais jo
Kur
vienas
vyrelis
in
ergeli
pienais.
atsiliepe inžinierius.
“Jis užmusze mano moti ma, kad ta karsztuole kovoja su kio jos elgimosi.
pakliuvo,
Darbininkai garsai nusijuo
na!” ji galutinai suriko. “Jis savo laukine prigimtimi ir kad
Ta jauna apasztalas iszpasa- Vyskupas insteige tegimiu
Jeigu nežinai kokia
Jeigu
atsargais
busite,
kė.
musze ja in veidą, in galva ir inalone paims virszu.
kojo jam visa savo džiaugsmu, merginu vienuolija. Zuliema
Tai
iii
nagus
tokiu
valkatų
— Szandije isz mus tasai nupirkti Dovana savo
juokėsi, kuomet ta verke! Jis In antra diena priesz pat Ka aiszkino jam tikėjimą ir, nu padare jos Motina Vyresniąją
nepakliūsite. tinginis!
spyrė ja, kuomet ji mirė ir to lėdas atėjo Zulienia visa nusi manydama, kad jis greitai ir greitai ji aplink save turėjo
Draugui ar Draugei,
—
Iszvaryt
ji!
liau ja spardo! Jis pamėtė jos minus ir nusižeminus ir puolė mirs, neliove rodžiusi visa savo gera buri naujinki u pilnu karszVienam miestelyje buvo
— Miegojo per dienas ant tai užraszk jiems laikkuna draskantiems pauksz- in sesers Pranciszkos kojas. Jai geruma ir Dievo gailestingu czio ir uolumo. Jos mokino Afbaliukas,
cziams ir jie draskė ja da gy  szirdis kone plyszo mastant mą. Jos pastangos nenuėjo nie- rikiecziu vaikus, renge juos
kalno!
Bet visai nekas,
raszti “Saule.” Pra
— Neszkis pakol sveikas!
va! Mano motina! Mano Varg- kad gali likti neleista prie kais. Ligonis paprasze, kad ir prie sakramentu ir savo prasFuniu buvo invales,
Jau netekom kantrybes, ba isz linksmins jiems gy
sze motina! ’ ’
Krikszto. Argi jai.reikės laukti
Ne vienas ilgai paminės.
tavęs ir tavo paredu nieko ne
Sesuo Pranciszka sudrebėjo. kita visa isztisa meta? Ne! Ji
Diena da szaip taip buvo,
venimą, ant viso me
Tėvas Didvyris Ir Jo Sūnūs
pasiliks.
Ji'žinojo, kad visa tai tiesa. Bet kovojo ir kovojo su savim, kad
Nes ant vakaro ka tik
Taip kerszino ininrszia dar to ir džiaugsis isz ta
ji vis da laike Zuliemos rankas pri verstu save atleisti savo
' musztynia neatsibuvo,
bininkai. Inžinierius palingavo
ir tarė rimtu balsu:
' prieszui. Jai tai su Dievo malo
Ten užkandžius pardavinėjo.
su galva, melde supykusiu dar vo dovanos! Prenu
“Zuliema dabar yra kri'ksz- nes pagel’ba gerai pavyko.
Vienas žmogelis užkandžiu
czione. Zuliema nori būti ap- Sesuo nelabai da likėjo in
nusipirko bininku idant jam duotu da dvi merata Su v. Valstijo
sanvaites laiko ir nesikisztu in
kriksztyta. Kristus dovanojo Zuliemos atmaina. Ilga laika
Žinoma už tai užsimokėjo,
se metams $4.00;
jo reikalus.
savo prieszams nuo kryžiaus, bedirbdama tarp juoduju ji pa-j
Bet kita pardavike
Darbininkai turėjo ant praZuliema turi atleisti savo prie- žino, kad laukiniai žmones nie-Į
nepatikėjo.
Kitose Vieszpatysszimo inžinieriaus sutikti nes
szui. ”
kuomet neatleidžia savo prie-',
Ka jis už užkandžia pinigus
Mergaites kraujas doge. Tai szui. Krikszczionvste invai-,
padėjo. ne buvo kitokio iszejimo, ma teše $5.00. Užraszant
...
1
nydami kaip ežia Anglikas iszbuvo matyti isz jos veido ir riausiais budais iszaiszkma
Szaka pagriebė,
....
1
eis isz tosios užduotes. Bet inži reikia drauge ir pre
ekiu.
jiems atlendimo didybe ir pra
Su katu užkandžia piaujia,
nierius po senovei ka toki mai numerata siunsti per
kilnumą, bet tai susikulia in
Žmogeliui butu in lupa
pataikius, sze stikliniuose bluduosia ir Money-Orderi
t
SIENINIAI
J kieta ju prigimti.
arba
Atleisti savo prieszui, tai
Kad ne butu galva patraukiąs. neszdavo ant kalno su savo tar
KALENDORIAI | yra., atsižadėti ji persekiojus,
nais kur klūpojo ant žemes. Vi pinigais registruotam
Žmogelis vienai tarnaitai
si ji gerai mate, norints isz tolo.
1946 M.
S atėmus aiki už aki, danti už danužsimokėjo,
¥
Paskirtam laike inžinierius laiszke.
Leitenantas Pulkininkas James P. S. Devereux, kuris
ti, gyvybe už gyvybe, yra diBet kita pribėgus netikėjo.
suszauke visus darbininkus in
15 coliu ploczio x 23% col. * džiausią baily ste, niekinga garbingai atsižymėjo per kara ant Wake salos, sugryžo in
Po tam viena kita kolojo,
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 * silpnybe. Sesuo Pranciszka nu Washington, D. C., ir susitiko savo vaika, vienuolikos me
Ka tik musztis nepradėjo. viena vieta ir paszauke:
Saule Publishing Co.,
— Ar matote ta 'kaina?
Adresas:
| manė, kad laukinio kraujo ku^ tu James Patrick. Jiedu nebuvo viens kito matėsi per ketu
Žmogelis perprasze,
— Matome. Juk turime ji su
SAULE PUBLISHING CO., J nigaiksztyte ilgai ir baisiai su
ris metus. Jo tėvas buvo Japonu nelaisvėje ir negalėjo nei
Ir ant to užsibaigė.
Mahanoy City, Pa. |
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. #
daužyt. Bet isz to nidko ne bus,
;savim kovojo, kadel ji priėjo. laiszko paraszyti.

*

*

*

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.
’

.

.

.J

maistas žymiai geresnis už
KAIP GYVENA LIETUVOS TREMTINIAI mes
Karas Užsibaigė,—
Vokiszkaji. Stovyklų vyrams
invedama trijų dienu darbo
VAKARU VOKIETIJOJE
Kada Kiti Prasidėjo
prievole po 4 valandas dienoje.
f — Kasyklos nedirbo PaneStovyklas pradėta inrengineti
Tikrai Ir Palyginimai
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Jdelyje per “Armistice Day —
žiemai.
JTaikos Diena.”
TAI SVARBI DATA
WURZBURG. (LAIC) — mas, bet nėra būtinas. Sziaip, Hannover (Britu-Anglu vie
szistai užkariavo Ethiopia
toje.)
Czia
susidarė
HannoverPriesz
akis
turime
pluoszta
in

svetimu kalbu reikia mokėti.
— Utarninke pripuola Szv.
kraszta.
formacijų
(praneszimu)
isz
Norintieji gauti tarnyba UNR Braunschwsig apygardos Lie TUKSTANCZIAMS
Stanislavo Kostko; Seredoje
1936-1939 — Karas IszpaniSzv. Juozapato; Ketverge Szv. Lietuviu Sanjungos Centro. RAje, turi kreiptis su praszy- tuviu Komitetas. Kai kurie
joje. Komunistai sukilėliai nu
Anglu karininkai-komendantai
ESANTIEMS CIVILIAM GYVENIME
Alberto G., Petnyczioje Szv. Paskutines žinios datuotos mu in Lietuviu vieta.
galėti.
kalba
apie
netrukus
turtinti
inSpalio
menesio
pradžioje.
Ben

UNRRA
centro
buvo
praGertrūdos.
1938 — Hitleris pasisavina
drai imant, Lietuviu-tremtiniu neszta, kad in Vokiszkus uni vykti tremtiniu perkelima in VTuo dabar iki Lapkriczio 21 d., tarnybai (1 metams gali instoti vy Austrija ir suskaldo Czekoslo•— Metelis baigiasi kaipo ir padėtis visose trijose vietuose
versitetus praszymus reikia pa vakarus, in didesnes stovyklas. ’ tukstaneziai Armijos veteranu griž rai isztarnavusieji 6 menesius).
vakija.
musu gyvastis trumpinasi.
(Amerikiecziu atgal in Dedes Sarno nauja savanoriu 2. Vyrai grįžtanti atgal pasilaiko
(Amerikiecziu, Britu-Anglu ir duoti per savo stovyklos vado Mannheim
1939 — Italija užkariauja
'taikos meto Armija. Del to, kad vv- dabartinius savo laipsnius, jei grižta
: — Seržantas Pranciszkus Francuzu) per paskutinius du vybe. Visuose universitetuose, vieta.)
viulči.)
Stovykloje gyvenan-įj.^ kurie buvo paleisti isz tarnybos laike 20 dienu po paleidimui ir pirm Albanija ir Antras Pasaulinis
1 Vas. 1 d., 1946 m. Ta pati padėtis ir
/
Juodeszka, kuris tarnavo prie j menesius,
yra pagerėjus.” kurie jau atidaryti ar bus szi ežius maistu aprūpina UNRR tarp Gegužes 12 d.,, ir Lapkriczio
d., sziu metu, ir griž atgal ar pirm vyrams paleistiems tarp Gegužes 12 Karas prasideda.
eroplaninio korpuso Lincoln, Pagerėjo maistas, sustipreje met atidaryti, Pabaltijo stu
Lapkriczio 21 d., gales sugrįžti su d., ir Lapkriczio 1 d., 1945 m., kurie
1941 — Japonai Amerika už
Tubingen
(Francuzu
užim

tuo
paežiu laipsniu, koki turėjo laike griž atgal pirm Lapkr. 21 d., 1945 m.
tremtiniu
organizaciniai
saitai,
Nebraska, ana diena likos pa
dentams numatytas tam tikras
puolė ant Pearl Harbor, ir Hit
antoje vietoje.) Lietuviu trem- Paleidin)° 1SZ tarnybos.
3. Padidinimas grįžtantiems bonuleistas isz tarnystes. Prancisz didele pažanga padaryti szvie vietų skaiezius.
leris paskelbia kara priesz mus.
Vyrai patenkinan ežiai isztarnave
iki $50 už kiekviena aktyves tar
kus yra sūnūs p. Pijusio Juo- tinio ir kultūrinių pramogų Donauwoerth (Amerikiecziu tiniu santykiai su Francuzu va 'szeszis menesius paleisti kaipo eili so
nybos metus nuo paskutinio bonuso 1945 — Antras Pasaulinis Ka
niai,
grižtanti
pirm
Lapkriczio
21
d.,
dovybe
geri.
Visi
Lietuviai
srityje.
deszlko, 405 W. Centre Uly.
užimantoje vietoje). Maistas
iszmokejimo ar nuo paskutinio insto- ras baigtas. Ar ant ilgo? Kas
gaus pirmis klases eilinio laipsni.
1 ‘ Žymiai blogiau reikalai vidutinis, Vokiszkos korteles ir maitinasi svetimszaliu valgyk Vyrai dabar esanti Armijoj, kurie jimo in tarnyba.
bus rytoj ? Isz kur Treczias Pa
‘ f Alfonsas Praszienis, 55
stovi su patalpomis’ nors ir papildomos kortele užsienie- loje. Maistas neblogas ir duo praszo juos paleisti po LAPKRICZIO 4. 20o/o ekstra algos esant užjūry saulinis Karas pakils?
metu amžiaus, nuo 530 W. Cen
1 d., tikslu grižti atgal in Reguliare je.
damas nemokamai.
ežia pastebiamas didelis ir in- cziams.
Kinij o j e brolžudyste; Ko5. Apmokamas urliopas iki 90 die
Armija, taip pat pasiliks su dabarti
tre Uly., mirė Petnyczios ryta
vairuma. Dalis tremtiniu gyve Eichstadt (Amerikiecziu vie Flensburg (Britu-Anglu vie niais savo laipsnais, jei jie griž atgal nu, žiūrint tarnybos ilgumo, su apmo munistai su tautiecziais nesuLocust Mt. ligonbute. Velionis
na stovyklose, dalis — paskirai ta.) Stovykloje gyvenanezius toje.) Vaikus iki 12 metu mais 20 dienu laike po paleidimui ir pirm kėjimu urliopo keliones in namus ir tinka ir kariauja.
gimė Lietuvoj pribuvo in czio•VASARO 1 d., 1946 m.
atgal vyrams dabar esantiems Armi
privaeziuose butuose. Vietomis globėja ir maitina UNRRA. tu aprūpina UNRRA, o visi ki
joje
savanoriai instojusiems.
“
GERIAUSIAS
DARBAS
Pietų Amerikoje revoliucijos
nais 35 metai adgal. Buvo angPASAULYJE”
6. Paleidimo isz tarnybos alga (pa
patalpos geresniame stovyje, Paskutiniu laiku maistas pa ti gauna Vokis^kas maisto kor
ir sukilimai kaip po lietaus gry
lekasis. Ęaliko viena seserį Chi
Szios speciales privilegijos teikia remta ilgumu tarnybos) visiems vy
vietomis — blogesniame. “Yra prastojo. Privaeziai gyvenan teles ir priedus pagal orderius. mos
bu.
vėliausiai Kongreso iszleistame rams, kurie paleidžiami sugrįžimui.
cago, Ill. Laidotuves atsibuvo
ir tokiu pastatu kur tremtiniai tiems svetimszaliams, UNRRA Papildoma žinia (gauta vė naujame instatyme. Maža progų viso 7. Pasirinkimas iszeiti pensijai su
Palestinoje kraujo pralieji
Panedelyje su apiegomis Sz v.
iki sziol gyvena be langu ir be! yra insteigusi valgykla mieste, liau.) Maisto norma siekia 2000I gyvenime karjierai, kurios teiktu tiek puse algos visam gyvenimui po 20 mas.
c
Juozapo bažnyczioje, palaido
nepaprastu galimybių.
metu tarnybos — arba trys ketvirtduru. ’ ’ O pataisyti — nėra me• kur pietus duodami nemoka kalorijų.
Ar galite nurodyti kita darba kuris daliai algos po 30 metu. (Iszejusio isz
Balkanuose karas da baisiau
tas parapijos kapuose. Grabe
(Amerikiecziu suteiktu
;
džiagos. “Bendrai imant užgy- mai. Veikia gimnazija ir gyva Nuremberg
jums gera alga, maista dra tarnybos laipsnyje Master ar First
dabar siauezia.
lius L. Traskauskas laidojo.
vieta.) Stovykloje gyvena apie bužius, buveine, nemokama medikale Sergeant pajamos yra $155.25 per
ventine administracija (tiek kultūrine veikla.
Turkai riktojasi, in kara
ir dantų priežiūra, keliavimą po pa
visam gyvenimui.) Visa pir
i — Kareivis Pfc. Albertas kariszlka, tiek UNRRA,) trem Haffkrug (Britu-Anglu už 600 Lietuviu. Veikia vaiku dar sauli, 30 dienu urliupo kas metai, menesi
mesne aktyve federale militare tarny priesz Sovietus rengiasi.
Mokola kuris gydosi Anglijos tinius skatina gyventi stovyk imantoje vietoje.) Stovyklos želis, pradžios mokykla ir pro mokslą ir lavinimą bent viename arti ba priskaitoma prie pasitraukimo
Lenkai nori Sovietus nusiamatu, ir leistu iszeiti pensijai naudu.
^General hospital, Atlantic City, lose. Stovyklinis gyvenimas Lietuviu vaikams Szvedijos gimnazija. Dauguma Lietuviu 200
bent kuomet po 20 metu tarnybos su
kratyti.
N. J-, lankosi pas savo szeimy- lengvina kontrole ir suprastina Raudonasis Kryžius atsiuntė iki sziol, gyveno apgriautame užtikrintomis visam gyvenimui paja 8. Naudos GI Teisiu Instatyme.
Pabaltijos tautos tik laukia
9. Szeimynu pensijos per visa tar
garaže. Dabar jau persikėle in momis ?
na, 631 W. Spruce Uly. Alber maisto tiekimą.
dovaneliu.
nybos laika užlaikomiems asmenims progos sukilti.
Nėra kito tokio darbo 1 Sztai kodėl
tas likos pavojingai sužeistas UNRRA vadovybe pakarto Kiel (Britu-Anglu vietoje.) gyvenamus namus, kurie dar be darbas Reguliarej e Armijoje yra va tu vyru, kurie instojo ar grižo atgal
Viduržemiuose Anglija Rusi
langu. Tremtinius aprūpina 1. dinamas ‘‘ Geriausiu Darbu Pasauly pirm Liepos 1 d., 1946 m.
įn galva ant kares laulko, Lap- tinai pareiszkia, kad laisvai Maistas patenkinamas.
10. Pasirinkimas tarnybos ruszies jai kelia pastoti rengiasi.
Jkriczio 15 diena 1944 m., (ne stovyklose) gyvenantiems Wentorf (Britu-Anglu vieto Amerikoniszkoji Armija. Mais je.”SVARBUS PUNKTAI NAUJOJ ir vietos užjūryje Oro, Sausžemio ar
Graikijoje Anglija su Rusija
Aachen, Vokietijoje. Albertas Lietuviams ateityje bus duoda je.) Maisto davinys dienai — tas neblogas.
Tarnybos Dalyse, kurie instoja 3 me
VERBAVIMO PROGRAMOJE
jau susikirto.
(Amerikiecziu 1. Galima instoti 1%, 2 ar 3 metu tu tarnybai.
sugryž in ta pati ligonbute.
mos tik vietos gyventojams duonos 400 gr. mėsos 57 gr., rie Heidelberg
Amerika su Rusija ir su Ko
ALGA PER MENESI------(Vokiecziams) skiriamos mais balu 30 gr., cukraus 35 gr., vieta.) Lietuviai tremtiniai gy
MONTHLY
munistais nesutinka Kinijoje.
RETIREMENT
INSTOJUSIEMS VYRAMS
Starting
Frackville, Pa. f Laidotuves to korteles. Matyt, jie negaus kruopu 25 gr., miltu 150 gr. Sto vena privaeziai, mieste. Gauna Pridedant
INCOME
AFTER:
Base Pay
Maista, Buveine, Dra
Nei vienas krasztas kitam ne
Per
20 Tears' 30 Years'
Jurgio Basgilo kuris mirė pe nei ru'bu, (drabanu) nei apavo, vykla iszlaiko Britu Raudona mos Vokiszkos maisto normos.
bužius ir Medikala Priežiūra
Service
Month
Service
Master Sergeant
pasitiki. Vadai ir dipliomatai
or First Sergeant £138.00 £89.70 £155.25
Pastaba:
Vokiszkos
maisto
reita Sereda Schuylkill Haven nei kuro.
sis Kryžius.
(a)-Plus 20o/o Pridedant už Tar- 'Technical Sergeant 114.00
74.10
128.25 apie taika kalba, bet apie kara
ligonbute, likos palaidotas Su To nepaisant, isz užgyventiSergeant . . 96.00
62.40
Hamburg (Britu-Anglu vie normos tesiekia.vos puse “Dis nyba Užjūryje, (b)-Plus 50o/o Staff
108.00 ir kariuomene manstina. Jie
1
Sergeant . « . . 78.00
50.70
87.75
placed
Person
”
davinio.
jei
yra
Nariu
Skraidyne
Ingulos,
•
katos ryta isz Graboriaus L. ne administracijos puses deda toje.) Lietuviai priimami paCorporal
.
. 66.00
42.90
74.25 viena ranka taikos sutarti pa,
Paraczutistu
ir
t.t.
(c)-Plus5o/o
'
Traskaųsko koplyczios, 520 W. mos dideles pastangos tremti gel'biniams darbams prie Ang Voiden (Meierhof stovykla.) Padidinta Alga už Kiekvienus 3 Private First Class . 54.00 35.10
60.75
siraszo, bet su kita užkardo ar
32.50
Private
. 50.00
56.25
Gyvename
aniksztokai,
minta

Metus tarnybos.
Centre Uly., Mahanoy City, 11 nius aprūpinti geresnėmis ir lu kariuomenes. Jau priimta
karabino stveriasi.
valanda, ir palaidotas ant L. D. erdvesnėmis patalpomis. Visos prie 200 Lietuviu. Visi aprūpi mo vidutiniszkai, gaunama užINSTOKITE ISZ NAUJO DABAR
SEE THE JOB THROUGH
Paliaubų Diena tai tik kitam
sieniecziams
skirtas
normas.
JUMS ARTIMIAUSIOJE U. S.
K. V. 'kapuose Frackvilleje.
žinios rodo, kad yra užsimota nami Anglu kareivio daviniu.
karui prisirengimo diena!
ARMIJOS REKRUTU ĖMIMO
ta Veikalą sutvarkyti priesz Augsburg (Amerikiecziu už Hanau (Amerikiecziu vieta.)
STOTYJE
BE A
Pottsville, Pa. — L. R. K. S. “ žiemos szalczius. ”
imantoje vietoje.) Lietuviai Czia gyvena per 3000 Lietuviu.
POST OFFICE BUILDING,
Istorija apie “AMŽINA ŽY
“GUARDIAN OF VICTORY”
A. Pirmas Apskritys rengia Di ‘1 Visais atvejais tremtiniams tremtiniai sutalpinti RAD Tai gausiausius Lietuviu susi air
ruTTSVILLE, PA.
DĄ.” Jo kelione po svietą ii
, ground, service forces
deli Baliu Seredos vakare, Lap Vokietijoje teks žiemuoti.”
būrimas
Amerikiecziu
užiman

(Reichs Arbeit Dienst) pri
liudymas apie Jezu Krista.
kriczio 14 d., 7 vai., Necho Al '“Didelis nuopelnas tremti klausiusiuose patalpose. Maiti toje vietoje. Stovykla iszlaiko
20 Centai.
szelpti rubais-drabužais ir apa ma už Jusu nuoszirdu daUNRRA.
niu
būkles
pagerėjimo
pirmo
len vieszbutyje, Pottsville, Pa.
na UNRRA.
Saule, Mahanoy City, Pa.
lyvavima szioje miclaszirvu. Maistas, palyginti, geras.
Kuopa nariai ir kiti Lietuviu eilo, be abejones, priklauso UN Ochsenzoll b Hamburg (Bri ISchwarzenbeck. Maistu nesiKiekviena gzeimyna maista ga dingoje pagelbos misijoje
skundžiama.
prieteliai rengiasi skaitlingai RRA.”
tu-Anglu vietoje.) Lietuviai
ir už Jusu tikrai kilnius
minasi atskirai.
A-B - CELA"
dalyvauti. Szio Apskriczio pir iNors, 'kitais atžvilgiais, UN gyvena bendroje su Latviais Ir Biberach a. R. (Francuzu
jausmus.
mas toks balius buvo laikomas RRA ir yra kritikuojama, ne Estais stovykloje. Maistas pa vietoje.) Francuzu karine ad
Parodyti savo nuoszirdu
NEW YORK. — Sziomis die
1941 metais. Kares laiku ba galima betgi ginezyti, kad tenkinamas. Anglai kasdien in ministracija Lietuvius szlobonomis Bendrojo Amerikos Lie rūpestingumą ir dėkingu
liaus nelaikė. Szimet szis balius “Displaced Persons” būvio pa stovykla atveža Vokiecziu or. ja ir aprūpina geru maistu.
mą, Jis labai maloniai tei
Celle (Ovelgon ir Oldau sto tuviu Paszelpos Fondo Pirmi
turės daug svarbos nes patai gerinime, per palyginamai kestrą.
ninkas Kun. Dr. J. B. Konczius, kia Jums ir visiems Jjrsu
kytas tuo paežiu laiku kai L. R. trumpa laika, UNRRA nuveikė Lubeck (Britu-Anglu vieto vyklos Britu-Anglu vietoje.)
gavo isz Vatikano sekanezio sziame szalpos darbe 'ben
K. S. A. laiko savo Generalini dideli ir sunku darba.
je.) Sanvaitigis maisto davinis Ovelgon veikia prekybos mo turinio laiszka:
dradarbiams, savo Apasz.Vaju. Pirmas Apskritys žada “Visur ir visame matoma rū sudaro 3,970 gr. duonos, 700 gr. kykla. Tai pirmoji Lietuviu
t a 1 i s z k a Palaiminima,
; laikyti szios ruszies balių kas pestinga UNRRA ranka. ’ ’ Su miltu, 400 gr. mėsos, 150 gr. prekybos mokykla Vokietijoje. “Brangusis Kunige Konmelsdamas, kad tai 'butu
laiku organizacija tobulės, da sviesto, 150 gr. cukraus, 150 gr. Stovyklos dienos maisto davi cziau:
■; meta.
daugelio dangiszku malo
lykas veiks da geriaus. Sztai marmelado, 100 gr. kropu, 1 kg. nys toks duonos 400 gr., mėsos
Daug
malonumo
man
niu szaltinis.
Vakare iszkilmes presides su
kai-kurie pripuolamai paimti daržovių, 3.5 bulviu ir 62.5 gr. 50 gr., ir smulkus priedai.
teikia
szi
proga,
Jo
Szven

Džiaugsmingai naudo
skania vakariene. Po vakarie
faktai
ryszkiai
pavydala
trem

Blomberg
(Britu-Anglu
vie

tenybes
Popiežiaus
Pijaus
druskos.
damas szia proga pareiksznes svecziai turės malonumo
arba pradžia
tiniu būkle.
toje.)
Dienos
maisto
davinys
—
XII
maloniu
insakyma,
Watenstadt
(Amerikiecziu
ti savo asmeniszka pagar
pasiklausyti indomiaus produonos 500 gr., mėsos 25 gr., praneszti Jums apie gavi
SKAITYMO
ba ir nuoszirdžius jausmus,
gramo. Dainas iszpildys dvi Visur stovyklose vienam su užimantoje vietoje.) Stovykla
ir
, sviesto 35 gr., bulviu 600 gr., ma Jusu 'gausios aukos su
r
pasilieku,
Lietuvaites isz Szv. Petro ir Po augusiam žmogui stengiamasi neseniai aplanke Tarptautinio
u
...ir...
suteikti
2,000
kalorijų
maisto
moje
$6,000.00,
kuria
Jus
Raudonojo
Kryžiaus
atstovai
zirniu
100
ŠU
cukraus
15-20.
it
Jesu Kristuje,
vilo Parapijos, Hazleton, Pa.
u
Neu Munster (Britu-Anglu pasiuntėt Jam per Apaszit
RASZYMO
J. P. Montini,
Tos jaunos artistes yra Marie norma. Be to, papildomo mais  isz Genevos, praneszdami, kad
to
gauna vaikai ir ligoniai.
taliszkaji
Atstovą,
Ben

Lietuviams ten toksia praleisti vietoje.) Dienos maisto daviEinas Jo Szventenybes n
Koskiute ir Virgilija Marcinkeį
nys: duonos 400 gr., mėsos 50 drojo Amerikos Lietuviu
Musu
žiniomis
kai-kur,
Ame

žiema.
'Stovyklos
aplankymo
Valstybes Sekretoriaus pavieziute. Akompanistas bus ge
64 pus., Did. 5x7col
n
gr., sviesto 50 gr., 0.5 litro pie Paszelpos Fondo vardu,
n
' reigas”
rai žinomas Szv. Petro ir Povi rikiecziu valdomoje srityje, iszdavas žadėjo praneszti Ame
no.
pagelbeti Lietuviams
Tiktai, 10c.
it
Vatikanas
lo Bažnyczios, Hazleton, Pa., laisvai gyvenantieji Lietuviai rikos Lietuviu ir Raudonojo
H
Bregenz (Francuzu užiman- tremtiniams Italijoje ir
lt
1945 m. Rugsėjo 17 d.
vargininkas Mykolas Raulicz-> vis da gauna papildomo maisto. Kryžiaus vadovybėms.
toje vietoje.) Tarp Alpiu, ežero Francuzijoje.
kas. Vakaro vedėjas bus Advo Be to, laisvai gyvenantieji gali Papildoma žiniute (gauta vė
j MAHANOY CITY, PA. *
Boden pakrantėje, esaneziame
Jusu krikszczioniszkos
katas Vincentas Balitas, Mi praszyti grupinio aprūpinimo liau). Watenstadte insteigtas
Kam Sakyti
Bregenz mieste, yra susitelka labdarybės dvasia ir Jusu
nersville, Pa. Kalbėtojai bus maistu (Gemeinschftsverpfle- Lietuviu Sanjungos Skyrius.
Netoli laikomi Lietuviai belais apie 150 Lietuviu. Visi gyvena gilus noras pagelbeti
Dr. Marijona Remeikiute, M. D. gung.)
Petras — Ach Agute, kaip
L. TRASKAUSKAS
privaeziai. Matinimas geras. Szventajam Tėvui Jo di
viai
regulariai
szelpiami
mais

UNRRA
pritaria
Lietuviu
Shenandoah, Pa., ir Maineriu
asz tave myliu!
LIETUVISZKAS GRABORIUS
Bregenz yra viso Voralberg džiame Apasztaliszkame
(Unijos Sekretorius Thomas akademines stovyklos kūrimui. tu isz tremtiniu isztekliu. RupiAgute — Tai pasakyk apie
Lietuviu centras.
žygyje teikti suraminimo
Kennedy, Hazleton, Pa. Malda Joje turėtu susitelkti akademi nemasi ju paleidimu. Priesz ke
tai mamai.
lias dienas buvo paleisti szeszi Lustenau (Francuzu vieto ir pagelbos sziais nepa
atkalbės Kun. Juozas Szukevi- ne jaunuomene ir profesūra.
Petras — Tai ne, ugi kam
je.)
Stovykla
veikia
Francuzu
pirmieji.
UNRRA
sutinka
priimti
sa

prastais
liūdesio,
kaneziu
czius, Szv. Petro ir Povilo, Ta
mamai apie tai sakyti, jeigu
maqua, Pa., klebonas. Laike va vo tarnybon nedideli Lietuviu Stovyklose duodama 70% Raudonojo Kryžiaus žinioje. ir skurdo laikais, labai Ji
asz tave myliu ir noriu su ta
Laidoja knnus numirėliu. Pasam
karienes Jieva Jurkevicziute, skaieziu. Visu jjirma pageidau Angliszkos ir 30% Vokiszkos Patalpos pakeneziamos, maiti suramino ir Jis dabar man
vim pacziuotis, o ne su ma do automobilius del laidotuvių,
pavede perduoti Jums,
Shenandoah, Pa., skambins pi jami gydytojai ir asmenys dir kilmes maisto. Kalorijų s’kai- nimas geras.
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam*
ma!
Oldau.
Beveik
visi
stovyklos
czius
padidintas
iki
2100.
Ko

reikalams.
Telefono Numeras 78.
kaip
pirmininkui,
Jo
tebusieji
labdaros
srityje.
Anglu
aną. Po programo bus szokis su
820
W.
Centra
St., Hihinoy City
kalbos mokėjimas pageidauja- kybes požiūriu, Angliszkos kil- gyventojai buvo JJNRRA su viszka padėkos pareiszkiPirkie U. S. Bonus Sziandien! (
Jolly Jack Kobei orkestrą.
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