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Elek. Darbininkai Straikos
*

Isz Amerikos
— ♦

Darbininkai Straikuoja

Tarptautine Valdžia
*

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijoje dabar jau valdinin
kai tariasi ir rengiasi suszaukti
penkių didžiųjų tautu delega
tus, kad pradėjus tverti tarp
tautine valdžia* kuri užtikrin
tu, ir garantuotu-taika visoms
tautoms ant viso svieto. Tai bu
tu Amerika, Anglija, Rusija,
Kinija ir Francuzija.

Nauji Metai Ir
jj
Vakaruszkos
Į

’

HIROHITO
ATSISAKO
DIEVISZKUMO

NEW YORK. — Žmones per
..
Kalėdas visokiu dovanu pirko
ir pinigus iszleido bet da tu pi
nigu liko, nes per Naujus Mo
tus daugiau pinigu pasirodė ir
po
Iki sziol nėra žinių ar visos
szita syki ne del kokiu dovana,
szitos tautos prisidės ir ar vi
bet del gėrimu ir vakaruszku. !
sos sutiks tokia tarptautine
In Miami, Floridoje, vienam1
Sžs W2W& C”
valdžia sutverti. Czia labai ge
žmogui kasztavo $15 tik prie'
ras sumanymas, bet stacziai ne
stalo atsisėsti per Nauju Metu
galimas. Gal tos penkios tautos
vakara. Taippat buvo ir Chica
visoms kitoms tautoms ir pasa
goj e. Miami miesto kliubose
kys kaip gyventi ir kaip taika
vienas stiklelis prascziausio
užlaikyti, bet kas bus kai jos
sznapso kasztavo vienas dole
tarp saves ims pesztis? Dabar
ris.
visos jos drauges, bet taip pir
New York mieste beveik taip
ma nebuvo ir galime stacziai
pat buvo. Waldorf-Astoria'
sakyti kad taip ir vėliau nebus.
yieszbuczio saliune kasztavo
penkiolika doleriu prie stalo
■viena sesti ir gėrimą buvo do
Policijantas Nužudė Du Kunigai Apsūdyti
WASHINGTON. — Straikos vis daugėja
leris ar daugiau. Stiklas alaus
Automobiliu darbininku straikos yra didžiausios strai
Žmona Ir Save
jbuvo vienas doleris. Ir tai buvo
ir didėja, bet jau matyti kad neužilgo joms bus
kos visoje Amerikoje. Czia, prie General Motors automobiliu
BELGRADE,
JUGOSLA

prascziausias. New York mies
fabriko, Detroit, Mich., susirinko daugiau negu 10,000 dar
VIA. — Kariszkas teismas Sa galas, nors dabar daug darbininku grasina ir ke
te saliunai ir kliubai buvo visa
OKLAHOMA CITY. — Polibininku kurie straikuoja ir reikalauja kad jiems pakeltu mo
rajevo mieste apgudino ant
nakti atdari ir žmones su gaid
cijantas William'Neuffer 42
kestis. Per szias straikas unijo vadai neteko baisiai daug
smert du kunigu ir kitus kuni tina iszeiti ant straiku. Elektros darbininkai sa- žiais parstrapaliojo namo.
metu amžiaus buvo smutnas ir
Los Angeles mieste vienam geru ir pinigingu kontraktu ir taip nukentejo daugiau negu liūdnas per Naujus Metus. Jis gus ir sesutes, miniszkas apsu- ko kad jie straikuos. Ju skaiczius yra apie 200,pati kompanija.
dino nuo vieno iki dvideszimts
žmogui tik ineiti in Trocadero
buvo persiskyres su savo žmo
Kompanijus atstovai ir unijo vadai susi
metu in kalėjimą. Kariszkas 000.
kliuba kasztavo $25, o valgis ir
na ir per Naujus Metus jos pa
gėrimas tai darbo žmogeliui Automobiliu Kompani ir pats darbininkas tankiai nu sigedo. Apie treczia valanda teismas kaltina visus juos už eis pasitarti rytoj.
Unijos vadai sako kad jo
tai
kad
jie
spausdino
ir
platino
kentėtu.
isz ryto, jis nasižiczino isz kito
net ir kelines nuautu.
jos
Nesutinka
Su
policijanto revolveri, nuėjo in rasztus ir plakatus priesz val kios kitos iszeities nėra kaip tik straikuoti, bet •
Visur visi linksminosi ir baSztai kas atsitiktu:
namus kur jo buvusi žmona gy džia. Vienas kunigas buvo isz- greicziausia susitaikins, nes žmonėms tos strai
liavojo, visur pinigu kaip szieKompanija
taip
savo
reika

Prezidentu
teisintas ir paleistas.
no buvo. Ant rytojaus visiems
lus susitvarkytu kad visai ma veno ir tenai ant smert ja nukos jau insipyko ir unijos jau jauczia kad ir dar
szove ir labai sukolieczino savo
galvas skaudėjo ne tik nuo gė
žai
jai
gryno
pelno
liktu.
Ji
ga

WASHINGTON, D. C. —
žentą Neal Beard. Paskui jis Naujas Majoras
rimo, bet ir nuo tuszcziu kiszebininkai tu unijos bosu nenori ir neapkenczia.
General Motors automobiliu li taip padaryti pakeldama vi priėjo prie duriu ir paleido re
niu. Bet visi savotiszkai senus
kompanijos atstovai atsistojo siems savo augsztiems žmo volveri in savo kakta.
New Yorke Telefono darbininkai ir darbininkes grasina
metus palydėjo ir naujus suti
nėms
algas,
paskirdama
mili

ir iszejo isz mitingo kuris buvo
ko.
jonus doleriu garsinimams ir Ir visa tai atsitiko kai visi
Prezidento Trumano suszaukNEW YORK. — New York straikuoti. Jeigu taip ir butu, tai visa tvarka vi
linksmai
baliavuojo
per
Naujus
tas sutaikinti darbininkus su pataisymams ir panasziai. Ta Metus.
miesto gyventojai susilaukė soje Amerikoje suardytu. T o žmones nenori ir
Pabegieliai In Amerika fabrikantais. Prezidento Tru da ji vieszai paskelbtu kad ji
naujo majoro, kai majoras Wil
visai
mažai
pelnyjo
ir
už
tai
Automobiliu
mano patarimas kad kompani
liam O’Dwyer pradėjo savo valdžia greicziausia nepavelins.
WASHINGTON, D. C. —
dabar
visiems
darbininkams
al

Ar Bobos Ar Kareiviai? darba po Nauju Metu. Per dvy
jos duotu savo knygas peržiū
Trys Amerikos atstovai iszvadarbininkai da vis straikuoja bet unijos jau jieszgas
numusz.
O
jiems
tie
pinigai
rėti, labai nepatiko kompani
lika
metu
majoras
La
Guardia
žiuoja in Vokietija prižiūrėti ir
joms. Jos sako, kad tai nei Pre visgi tektų ir gana. Bet, darbo LIVERPOOL, ANGLIJA. — valde New York miestą kaip ko iszeities ir priežasties susigadinti. Kaip buvo
sutvarkyti visus reikalus kad
zidento nei uniju biznis’ kiek žmogelis ir vėl laikytu tuszczia Apie 4,000 Amerikiecziu karei koks ciesorelis.
pabegialiai galėtu greicziau ir
czia keletą sanvaicziu atgal raszyta, taip grei
viu sukilo Anglijoje ir reika
kompanijos uždirba. Kompani maisza.
lengviau atvažiuoti in Ameri
Majoras
La
Guardia
labai
ge

jos atstovai toliau sako, kad Tai matyti kad tas reikalavi- lauja kad Karo Sztabas ir pats
ka. Prezidentas prižadėjo kad
rai ir sumaniai valde New York cziausia ir bus; neužilgo susitaikins.
jeigu kompanijos turi savo j mas kad kompanijos paskelbtu^ Washingtonas
pasiaiszkintu
greitu laiku Amerikos valdžia
miestą. Net ir jo prieszai turi
knygas valdžiai parodyti, tai ir jį kiek jos uždirba ar kiek pelny-l kas dabar tenai darosi. Jie sapriims daug žmonių kurie da
pripažinti kad jis daug gero
TOKYO. — Japonu Imperatorius Hirohi
unijos bosai turi savo knygas ja ir paskui sulyg savo pelno ko kad dabar yra gana vietos
bar neteko nei žemes nei tėvy
1 miestui padare. Dabar laukiapristatyti.
darbininkui atlygintu,. neiszei-,
laivu parveszti in Amerika
nės. Jis tam tikslui paskyrė tris
ic! i ma ir panaszaus gero darbo isz to iki dabar buvo visu Japonu laikomas kaipo
1 Amerikiecziu kareiviu moteris,
tu
darko
žmogeliui
ant
gero.
atstovus kurie dabar iszvažiuo- John Lewis jau keli metai
Į ar kaip jis piktai sako “bo- naujo majoro, nes ir lietuvisz- dievaitis, nes Japonai tiki, kad jis ir jo szeimyna
ja in Vokietija ta darba pradė kai tokiam nusistatymui bai Bet, nėra czia baimes kad kas
jbas,” bet nėra vietos parveszti kas priežodis sako: kad, nauja
siai prieszinasi. Ir visos unijos panaszaus atsitiks, nes paczios
ti.
szlota gerai szloja.
pareina isz dieviszkos kilmes. Dabar Hirohito
kareivius.
prie to nepristos. Isz ko matyti tos unijos, kurios taip garsiai
visus Japonus nustebino ir kitus papiktino kai
Nestatyk Ir Nepirk kad czia szitas mitingas nieko dabar reikalauja kad kompa Jie protestuoja ir sako kad
gero nenuveiks.
nijos savo knygas visiems ati daug kareiviu jau iszbuvo dau Užmusze Del $2.50
jis atsisakė savo tos dieviszkos kilmes. Jis priNamo
giau
negu
trisdeszimts
menesiu
Kai Prezidentas Trumanas darytu, isz tikro to nenori net
i
---- —
sipažinsta kad jis yra toks pat žmogus kaip ir visi
pasakė kad kompanija turi sa ir bijosi. Nes jeigu sziandien 'Europoje ir da negali parva- NEW YORK. — Joseph Sto
WASHINGTON, D. C. —
kompanijos turės taip padaryti žiuoti. Bet kareiviu bobos sau' race, 54 metu amžiaus žmogus kiti ir kad jis valdo vien tik su savo žmonių paveJeigu dabar statysi ar pirksiesi vo darbininkams mokėti, ne su
kaip ponios važiuoja in Ameri-! i3UV0 ant smert papjautas kai
sau narna žinok kad tu beveik lyg darbininko reikalais ir jo tai rytoj ir unijoms reikes sa ka. Jie dabar raszo piktus laisz- szeszį vyrai nesutiko ir susipelinimu. Premieras Shidehara sako kad Japonai
dvigubai daugiau mokėsi. Vis darbu, bet sulyg to kiek kom vo knygas atidaryti. Unijos
kus in Washingtona ir in savojsze del $2.50.
kas statymui dabar kasztuoja panija uždirba, jis iszkele bai prie to niekados nepristos!
dabar stato ir tvarko savo valdžia taip kad neuž
kongresmonus ir senatorius iri
siai
ir
pavojinga
klausima.
Jei

Į
Visi
szeszi
vyrai
dare
vyną
ir
net dvigubai. Tas pats ir su
klausia kas musu krasztui pasi- Į
Bet kiek gali
pirkimu. Tu už lauža gerus pi gu kompanija mokėtu darbi HOLLYWOOD, CALIF. — tarnavo: Ar kareiviai kurie ant paskui negalėjo susitarti kas ilgo ji bus tikrai demokratiszka.
užmokės už elektriką suvartuo- ma in visa tai tikėti sunku pasakyti. K a Impera
nigus užmokėsi ir paskui už me ninko reikalais ir jo darbu, bet Theodore Dreiser, 74 metu am
karo lauko kariavo ar tos boto kito nei puses savo pinigu už sulyg to kiek kompanija už žiaus pagarsėjęs raszytojas I bos, kurios prie musu kareiviu ta tam darymui. Elektros bila,
kasztai buvo $15. Jie nesutiko torius sake ir kiek Japonai tiki tai visai kita pasata narna negausi. Geriau dabar dirba, jis iszkele baisiai ir pa apysakiu (novelių) mirė nuo ikaip kokios muses prilipo?
ir susipesze ir Joseph Storace
Su kur kampe tupėk ir lauk pa vojinga klausima. Jeigu kom szirdies liga. Paliko paczia ir
Nors Generolas MacArthur sako kad jis labuvo su peiliu perdurta^M®|t|
kol visas szitas kvailas pirki panija mokėtu darbininkui su viena broli. Dreiser gimė Terre
Ihnkintas tokiu Imperatoriaus pasielgimu.
lyg savo uždarbio ar pelno, tai Haute, Ind.
Jį
Skaitykite ‘‘Saule” jaus pasimirė.
mas ir statymas praeis.
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Nelaime Ant Geležinkelio 15
Žuvo Daug Sužeista Lichfield
Anglijoje; Telefono Darbinin
kai Grasina Straikuoti;
4,000,000 Kareiviu Buvo
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I szias Kalėdas jau vėl nebus. Į darbo žmogelis gales važiuoti Egzekutyvis komitetas su- t imas tyrinėtojas su Kinu Ko- vyks, jis suorganizavo savo
Guminiu ratu, tajeriu vis bus in sziltesnius krasztus ant se-' sides isz 15 nariu. Londone kon-1 munistu armija, keliaudamas Raiders, visi buvo pavanoriai Maskvos Konfeencija
25,003 myliu sziaures isz Marinu Korpuso. Kartu jie
sunku gauti. Jeigu pažinsti ko- natves ir saulėje sau ramiai ferencija iszrinko tik 14 nariu,,'suvirsz
t
MOSKVOS, RUSIJA. —
,ki dranga kuris pažinsta kita karszeti. Nes darbo žmogelis palikdama viena baisa Sovietu fronte.
puikiai sugyveno ir kovojo.
1
. |
Trys Didieji Tūzai vd susirin
i dranga kurio sesuo draugauja daugiau uždirbs ir jeigu 'bus Rusijai jeigu ji uores p Įsidėti.
v
Nebuvo jokiu skirtumu tarpe ko pasiszneketi ir pasitarti
Uz kievc laiko
Per Kitas Kalėdas: Visi ka su garažmono ar tajeriu parda-lnors kiek kytras, gales sau ant USSR buvo vienintine'dide-j;goti
prezideuta
kariu ii-karininku. Visi lygus. apie pasaulinius dalytus ir rei
reiviai bus namie ir beveik visi vėjo sunumi, taigai ir galėsi, senatvės susitaupinti pinigu.' la tanta kuri ,.edalyvav0 Lou-'*
Pavėlino savo vyrams kritikuo kalus. Szita syki ne /’adai, bet
gaus darbus, nes darbai visur iszsipraszyti kad jis tau koki h senatvės pensijos bus didės- Jone Konferencijoj. Priežastis
joj, jie abudu tapo gerieji drau ti viską kas jiems nepatiko.
ingalioti pasiuntiniai trijų di
viena nauja gumini rata, tajeri nes.
pagerės.
I tame,' kad ji mane kad United gai. 1938 m. jis stengė sulaikyti
Ir daug žmonių mano kad džiųjų tautu suvažiato.
Viskas iszrodo ant skaistes
Prezidentas Trumanas pa parduotu.
Organization Social pardavinia getežies Japonijai.
Pulkininkas Carlson daug nu Valdžios Sekretores James
skelbs, kad karas užsibaigė Sziais metais reikes ne tiki nio rytojaus, ar taip 'bus ar ne- and Economic Council turėjo
F. Byrnes atstovauja Amerika.
Matydamas kad karas in- veiktu vieszoje vietoje.
apie Liepos (July) menesi. Iki turėti pinigu, bet ir mokėti kur bus, da per aukšti pasakyti suszaukti ta susirinkimą. GaluJam ana konferencijt Londone
dabar musu krasztas randasi ir kam gerai patepti. Sziu me-', 1 *agyvensime, pamatysime!
j tinai Social and Economic
baisiai nepasiseke. Jis negalė
karo stovyje. Nors prieszas pa- j t u obalsis: ‘ ‘ Sauso nieks ne- <
Council kontroliuos organizacijo su Molotov susiszieketi ir
eidavę, nors kareiviai jau ne-(klauso.”
I
Priima Visa Kalte
Kultūrine
Ko-Operaci*>•
—
1
u
1
A
L
nenorėjo nusilenkti.
kariauja,bet Amerika taikosi Sznapsas nepabrangs, bet vis
nepaskelbe. Kai taika paskelbs,Įbus
paskelbs, Įbus sunku gauti tokio kokio nono ja Jung. Tautu Siekinys
Užsienio Sekretorius Ernest
nepaskel'be.
———
Bevin atstovauja Anglija. Jis
tai visi musu kareiviai turėsbime ar mylime. Ir vėl reikes,
-------Marini! PuIkSUHUnkaS
1
yra gabus ir apsukris dipliopasitraukti isz užkariautu gerai patepti ir bumaszka in- NEWY0RK. — Pasaulis
natas ir primena muns buvusi
krasztu ir valdžia neteks visu spausti tam kuris turi ar žino laukia insteigima United Na Kalba Apie Lygybe Į
Anglijos minister!, Clurchilli.
savo kaiiszku jiegu, kaip tie vi kas kitas turi.
tions Organization.
Žmonių
si suvaržymai ant maisto, dra Biznieriai bijojo kad armija Organizacijos visoki skyriai
Užsienio Komisarą? Moloto
paleis daug savo tavoro ir taip jau organizuojami. Vienas isz
bužiu ir važiavimu. ■
vas atstovauja Rusjįn. Moloto
NEW YORK - Pulkauninką s i
Per szias Kalėdas žmones sugadins visa fabrikantu bizni. svarbesniu yra United Nations Evans F. Carlson, yra konian-Į
vas yra apsukriausias ir nagin
baisiai ctaug visko pirko, pini Bet nėra baimes. Armija grel-ij Educational, Scientific and
giausias. Jis geriau pasirengęs
dierius garsiuojo Second Ma
gus iszdavinejo, bet kita meta cziau sunaikins ar sudegins ne Cultural Organization (UNES rine Corp Raider Battalion. Bet i
už anuos du, nes jis žino ko jis
gu
žmonėms
parduos.
Daug
ar

per Kalėdas jie daugiau pirks,
nori ir žino kad jis gaus ko jis
CO). Priesz kelias sanvaites, nedaug amerikiecziu, net padaugiau iszduos, nes visi gaus mijos tavoro bus siuneziama ia Londone, delegatai 44 tautu ĮyS vvraj kUrįe su juom tania-į
nori. Jis laimėjo viską San
daugiau mokėti ir visi daugiau kitus krasztus.
Francisco Korferencijoje, su
priėmė konstitucija del UNES v0> £į110 kad jis yra ekspertas'
pinigu turės. Algos visur ir vi Automobiliu straikos greitu CO. Bet pirmiau, Lnited Na- ToiimU Rytu ir Centrales Ame-'
ardė Londono konferencija, ir
siems pakils, bet viskas t'aippat laiku užsibaigs. Fabrikantai ir tions Food and Agriculture Or rikos reikalu. Jis puikiai vai'-į
dabar tikisi Moskvos konferen
ir pabrangs. Už tai bus dau unijos bosai bijosi kad valdžia ganization buvo insteigta Que-'toja Kinu ir Iszpanu kalbas.'
cijoje nepasilikti užpakalyje.
giau pinigu iszdavineti ir bus iieinsikisztu. Unijos vadai jau bee, Canadoj. Szi Food and Ag-.Sziandien Californijoj būrelis
Visi trys susiejo ir laike mi
nujauezia kad net ir papras riculture organization bandys j0 draugu nori iszrinkti ji in
daugiau daigtu pirkti.
Leitenantas Generolas Leonard Gerow drąsiai pasakė tinga per dvi valandas. Ant ry
Daug daigtu nebuvo galima tiems žmonėms szitos straikos invykdinti taika pastangomis Sūriem Valstijų Senata. Yra tiems kurie dabar tardo ir jieszko kas buvo kaltas kad mes tojaus jie per dvideszimts miper szias Kalėdas pirkti, bet insipyko.
parūpinti laisve nuo bado, bet pUįl<os sumanymas nes kaip tik
nebuvome prisirengė ant Pearl Harbor kai Japonai mus už nueziu pasikalbėjo. Paskui,
per ateinanezias visko bus vi Ulieno ir geležies darbinin UNESCO stengs padėti žmo-( Californijoj egzistuoja visokia
puolė, kad visa kalte gali pulti ant jo už tai kad jis neperspe- treczia diena jie su savo sekre
siems gana. Bus vyrams viso kai grasina ir sako kad jie visi nems gerinus suprasti viens ki-jrasįne neapykanta, žmones ten jo Generolą Short kad Japonai rengiasi pulti ant musu. Bet toriais ir visu sztabu susirinko
kiu drabužiu, moterims rūbų i r sustraikuos, bet kiek dabar ga ta.
| nusistatė priesz Meksikieczius jis taipgi tuo paežiu kartu pasakė kad ir Generolas Short puoszniame ir gražiame palopaneziaku, (nylons) ir visokiu lina. inspeti tai nieko panaša- Atsiekti savo tikslą UNESC įr Rytieczius, ir izolacijonistai
yra kaltas, kam jis nepaklausė Generolo Marshall perspėji ciuje, kuris vadinasi Spiridoaus nekas, nes valdžia jau pasi O vartos visus susisiekimo bu gana stiprus.
vaikams zabovu.
mu. Dabar tie generolai patys prisipažinsta kad jie buvo novka. Jis buvo pastatytas
Ir del stubos bus galima pirk rengus insikiszti ir visas strai- dus, kuriuos tik szvietimas,
1894 metuose.
Nežinoma ar pulkauninkas kalti, bet taip pat ir savo draugus kaltina.
kas “lenai sustabdyti.
mokslas ir daile gali siūlyti.
tis visokiu rakandu.
Carlson sutiks būti kandidatu.
Automobiliu bus, bet ne per Unijos dabar reikalauja kad Tarptautine kooperacija tarpe
Bet jo militarinis rekordas yra
daugiausia. Ims du ar tris me visiems darbininkams algos mokslininku, artistu ir profenepaprastas.
tus pakol visi galėsime sau nu- butu pakeltos net trisdeszmta sijonaliu žmonių nėr naujas susi pirkti nauja automobiluka ir nuoszimti: reiszkia, net tris- manymas. Bet szis pirmas kar Jo vyru szaukszmas būdavo
pyszkinti in ji.
deszimts centu ant dolerio. Bet tas kada tautos susijungusiai “Gung Ho.” Pulkauninkas Iszsirinkit.e isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Bet namu bus vis mažai ir tai. tik szposai; unijos tikru veiks del tokios kooperacijos. Carlson paėmė tuos žodžius nuo
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
trumpa, nes stribų visai mažai moj nori penkiolikta nuoszimti Praeita Rugpiiiczio menesi, Kiniecziu. Jie reiszkia “dirbAdresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. dabar stato ir mažiau statys. ir susitaikins už tiek. Jos daug Amerikiecziai girdėjo apie szia1 kite harmonijoj” arba “kartu
Brangiu stubu, palociu daug praszo ir tikisi nors'biski gauti. nauja organizacija, kada Sa dirbkite.” Dabar karas baigės, No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų ap»<.
v ra ir daugiau
bus
O
z statoma, bet Labai daug kūdikiu gimė pa viem Valstybių valdžia iszdave j ir Pulkauninkas Carlson pritai kus apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsaNo. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; PusiaugavePopierinei apdarai. 50c
darbo žmogeliui namas už ko staraisiais metais ir da dau preliminare konstitucija. Tada ko ta idėja kasdieniniam gyve puslapiu.
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
kia $1,500 ar $2,500 kaip ir ne- giau gims. Pirmoka.ro gimė a- vardas buvo Educational and nimui. Raszydamas nesenei isz tninaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del piraztiniu; Apie
No. 103
Vaidelota, apisaka
isz nus prigauna. 58 puslapiu............... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kūnui,
ia. Taip ii* bus per visus atei- pie 18 kūdikiu del kiekvieno Cultural Organization. Bet isz- Californijos jis sake:
pirmutines puses sziiuluieczlo, 18ZIno. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
nanezius metus, nes statymai tukstanezio žmonių, per kara vystijimas atomines bombos “Sakoma, kad “foxholes” imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz valenczijos; Kožnas daigtaa Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
medžio ir tavoro trumpa ir gimė apie 21.
parode, kad reikia skaitytis sn nėra netikineziu. Asz sakau, veikslais,
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu...............20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 2fie
darbininku trumpa. Ir isz kitos Dabar biznieriai jau isz mokslininkai, kurie turėtu kad nėr ten jokis skirtumas tar valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Airį
puses kompanijos daugiau pel anksto rengiasi prie biznio. dirbti del žmonijos geroves ne pe rasiu, tikybų arba spalvos. bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepe,
No. 106 Penkios istorijos, apie
Kampelis duonos; Isz ko dideli
no turi statydamos didelius ir Pirmiausia bus geras biznis jos sunaikinimu. Žodis “Scien Kada vyrai kartu kentėjo, ka Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 62 puslapiu............................... 15c ežius;
No 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25«
brangius namus negu papras parduodant visokius vystyklus tific” buvo pridėtas Londone. da kartu kovojo priesza ir vel Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Baisi
ir kūdikėliams drabužius, pas Vardas organizacijos ne taip ke bendram tikslui, jo spalva, No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal 43 puslapiu ...................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
tus.
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz maVėlai pavasaryje ar anksti kui vaikams drapanas. Po tam svarbus dalykas. Kas svarbu i bažnyczia, kuria jis lanke, sza iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10e
vasara biznis,' eis kaip isz pyp mokyklos turės rupesezio kai yra faktas kad UNESCO yra lis isz kur jo tėvai atvyko, jau Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
kes, fabrikai dirbs, darbininkai tie kūdikiai paaugs ir pradės organizacija visu tautu žmo ne taip svarbus dalykai. Viskas Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Maža katiluka, Lietuvos skausmai
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
daibus gaus, biznieriai visko eiti in mokykla. Nebus gana nėms ne vien mokytojams, ar priklauso nuo žmogaus.
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie
trumpi
pasakaitymai
ir
t.
t.
52
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
turės parduoti, o žmones turės mokyklų, bus trumpa mokyto tistams, mokslininkams ir pan.
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
puslapiu,
.......................
15c
Į Vyrai isz New Yorko, Texas,
64 puslapiai ................................... 20c
pinigus visko pirkti. Viskas ju. Kolegijos ir universitetai Per anksti sakyti kaip UNES
No. 112 Trys apisakos apie pini
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaNo. 141 Keturios istorijos apie
Ohio,
Wyoming
valstijų
vieno

gai
galva-žudžiai;
Ražanczius
iszgeljau
dabar
ima
rengtis
del
1960
1
kiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
OO
veiks.
Bet
jos
konstitucija
bus be galo brangu, bet niekas
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
bsti
nog
smert;
xApie
Szv.
Kristupą;
Geras
Medėjus.
.............................. 15«
nei pinigu nei kasztu nepaisius. metu kai sziu metu kudnknai sako, kad vienas isz jos pareigu kie vietoje sutiko ir iszmoko Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir No. 170 Asztuonios istorijos apie
Ims laikyti tarptautines konfe 'gerbti viens kita. Krikszczionis liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu.....................................15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
Pragyvenimas bus branges užaugs ir stos in mokslą.
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
Nors karas iszžude daug jau rencijas ir pakeisti mokytojas Žydas, Baltas Negras, Czia gi No. 116 Istorija apie Sierata, kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kunis! Viskas da labiau pabrangs.
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
Tie kurie seka tokius dalykus nu vyru, bet merginoms bėdos ir mokinius. Tas geriau supa męs, Svetur-gimes, visi pripa- No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
....................... 15c
Garžia Haremo nevalninke: T*»oszis:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
sako kad viskas pabrangs apie nėra, nes vyru yra. gana visoms Į žindins tautas su viens kita. žysta tuos paežius veiklus.
No.
144
Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
ženytis,
jeigu
tik
nori
ir
moka
Kita pareiga bus padėti moky Gryždami isz visu pasaulio 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
asztunta nuoszimti daugiau.
nu slapiu
....................................... 2S«
Jeigu gyveni ant raudos, tai vyra pasigauti. Tie kurie sakoj tojams iszvystyti planus del galu jie pasiryžę viens kitam No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; No, 171 Vieniolika puiku istorijų
kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernabuk pasirengęs da brangiau kad yra daugiau vyru negu mo pasaulines taikos ir kaip ja už padėti, jiems “visi žmones su puslapiu ..........................................15c dina. 61 puslapiu ......................... 15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nubudimas tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 123 Septynios istorjos apie
mokėti. Valdžia stengiasi ran terų, visa tiesa nepasako, nes laikyti. UNESCO stengs per tverti lygus.”
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o dos; Kaip Vincas ingalejo paezia?
das sumažinti ar palaikyti to vra. daug daugiau senu moterų žengti tautinius rubežius per Tie žodžiai ta pati turėtu vi- grabelis;
Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
Lsiems
reikszti.
radijo,
spauda
ir
kinografija.
!
negu
senu
vyru.
Moterys
il

kias paezias kaip ir buvo, bet
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c ptybe gymimo mumisie Dievo musu
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
labai sunku! Tas kuris iszleid- giau gyvena negu vyrai. Žmo UNESCO nesikisz in szvieti- Pagal savo žodžius — Pul gonus. 45 puslapiu.....................15c Nihilistu;
Stebuklas kuezios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
No. 126 Penkios istorijos apie
mo
būda
nariu-tautu.
Bet
kauninkas
yra
pasiryžęs
paderi
atsitikimu; Nusiminimas seno jaunigelis
greieziau
nusikamuoja
žia namus ant raudos koki vie
Doras gyvenimas; Praversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c
ikio,
Suvirsz 100 puslaniu......... 25e
kiekvienas narys turės rapor invykdinti savo idealus.
No. 147 Trys istorijos apie Raga
mybe; Vargingo žmognus'sunu; Trys
na Įauga ekstra indeda arba bedirbdamas savo žmonelei.
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
naujai viena kambarį iszpopie- Bet gimimai su sziais metais tuoti laikiniai apie savo in- Karo pradžioje Pulk. Carl kuris
Mariu;
Sruolis isz Lietuvos.
68
Stebuklas.
74
puslapiu
................20c
buvo protingesnis už savo poną
statymus
ir
patvarkymus
liepuslapiu
.........................................
sumažės.
Priežastys
yra
kadi
son
tarnavo
Phillipinuose,
Ha

No.
148
Dvi
istorijos
apie
Joną
ir
ruoja ir sako kad jau naujas
61 puslapiu ................................. 15c
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
No. 127 Trys istorijos apie Duk Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
ezianezius
mokslo
ir
kultūros
daug
moterų
nėsiženys,
kitos
waii
ir
prie
Meksiko.s
rube'žiaus
f namas, nauja tvarka ir nauja
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz15c
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei lapiu ...................................
dirbs kad ir vyra ims ir vaiku gyvenimą ir institucijas.
Francijoj pirmame Pasaulinia Varputis ir Skunutis. 60 pus...15c No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu
15<
randa.
nenorės,
kitos
daug
iszmoko
aktė
akmenoriaus;
Klara;
Nuspręsta

No.
175
Pasiskaitimo
knygelei
Kada 20 tautu sųsipažys me Kare, prie okupacines armi
Nors viskas bus brangiau per
sis: Arxt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
kitas Kalėdas, bet nereikės tiek pie gimdymo kontrole, kaip isz- konstitucija, UNESCO pradės jos Vokietijoj. Vėliau instojo
61'' puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko eusidare Anglis
SKAITYKIT
sisaugoti
nuo
vaiku.
Tada
veikti.
Kiekviena
szalis
turės
in
Marinu
Korpusą.
Nuvykęs
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); KaimieczE. Aimanadaug ant dovanu praszvilpti,
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“SAULE”
nes bus galima gauti daug pi mokslas ir darbas sumažins viena baisa, nepaisant didumo.1 in Kinija jis studijavo toę szaakys; Tamas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bugesniu daigtu, kuriu dabar nei vaiku skaieziu ir susilpnins vi Visos United Nations tautos lies žmones, politika, kultūra
karalium. 61 puslapiu ................ 15c etai; Keikta Juoku ir Paveikslo.
ISTORIJE
apie
Gregonas,
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke ......................... -...............•ll*
sa
musu
kraszta.
gali tapti nariu. Szalys kurios ir paproezius. Jis prasze būti
nematyti.
mas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62
------------------ Isz Numirusiu
Galėsime ant treinu, ant ge Bus daugiau daktaru ir ge da nepriklauso prie United Na perkelta in Nicaragua, kur bu Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu............................................ 15c
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ležinkeliu, traukiniu sau va resniu ir didesniu ligonbucziu. tions, gales būti priimamos ge- vo daug Amerikos marinu. To me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas:
ti;
Du broliai; Majoro duktė.
62
žiuoti kaip koki ponai, nes bus Daktarai bus mokytesiiim^j|^|jįendes konferencijos du-trecz nais iszmoko Iszpanu kalba.
puslapiu ........... -...............
15c
::
25<
::
UjUlLlidži
urnos
balsu.
LaikiSugryžo
in
Kinija,
ir
vėl
mo

resni,
nes
jauni
No.
158
Keturios
istorijos
apie
Ka

/ daug nauju traukiniu kurie bus
Saule Publishing Co„
pitonas
Stormfield
danguje;
Pabė

----------------------------------: j ''Wnitetas veikia pakol or kinosi jos žmones. Pagal savo
gražus, puosznus ir patogus. ■ tane' ko pasinu)i<!ij|\ ■
gėlė; Kas-gi isztyra; Prigautas vagis.
Ne vien lik bag®'
gija insteigta.
praszyma, jis tapo pirmas sye- SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! 6Q Boalapiu ................................. 15c Mahanoy City, Penna.
Jokio susikiliiszimo įtaip per

Kas Girdėt
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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sveikai!. Pasveikęs vėl pama- vau Rožei isz tikimais sudievis. ! įėjau in pilna ofisą pacientu. mergaites in glebi, Magde už ima savo kaimyną pasziepti,
niau, kad esant sveiku nėra rei-’ Viena karta asz. savo “pro- Atėjo boba ir rodydama pirsztu rankos, iir nueje in bažnyczia į kad jis savo vaika ponu nori
.
”
Į
kalo tikėt ir vėl galima bedie-‘ fesionaliszkame biznyje” žiu- iii zubus kažinko unkštė. Pa iszsispaviedojome isz viso gy-, padaryti. Kaikada. pasitaiko,
viaut. Ir taip padariau. Netikeklausus kas darosi, ji paaiszki- veninio, priėmėme komunija, jog norėdami moksleivi isz mo
1 jau in nieką ir vėl buvau bedieno, kad nori manės eit in skiepą atnaujinome szliuba, pakriksz- kyklos praszalinti, kaimynai
JUS visi sziandien 'bedievio
biski paszaunyt, tik kunigėlis tijome mergaite, ir paskui pare- paraszo mokyklos vyriausybei
Daro Operacijas Ant j vis. Manau sau, ka jie man pa
varda in visas puses metote
darys. Niekas nieko nedaro ir
barasi, kadangi bedieviui skle- je namo, susiėmė ka galėjome, visokiu melu ant moksleivio,
lyg- koki nekencziama daiktu,
Szirdies
asz Imdamas sveikas, bedieva-,
pe negali but vietos, kol jis pas i iszkeliavome toli, toli, labai to- kad ji tik isz mokyklos iszgraulyg nudėvėta pirsztine. Teisybe
vau sau toliau.
žus.
kunigeli ne atsilankys insve-li!
—GALAS,
juk tai ir yra jau gana nusideViena gražia diena asz sede-į
Bet pavydu nebusi laimin
ežius ir neprisiraszys in para
vejes dalykas, nes labai seniai,
jau kambaryje prie didelio sta-'
gas, tik liksi amžinu isztvirkepija.
seniai, ji iszrado Saule-Vieny' lo, o szale manos sėdėjo ilga
liu ir skurdžium. Pavydas tan
i —O, ikad jus nesulauktu! Asz
PAVYDAS
be-'Garsas (tai toks filozopas,
plauke Ona. Asz prisirinkęs
kiausiai insiszakneja tamses
esu radikalas, bedfevis, progrekuris numirė Shenandoaho
kiek reikiant drąsos jai tariau J.
niųjų žmonių szirdyse, nes tam
sistas, pažangus profesionalas
mainose) ir per keliolika metu
— Žinai, inkurkime sau szei-!
sus žmogus savo laime tik tur
ir žurnalistas. Asz in. skiepą į
. .
.
|
P'avydas,
tai
szirdžiai
kan

jis visai 'buvo jau nusidevejas,'
m y n iszka gyvenimą..
tuose temato, o negalėdamas ju
neeisiu ir su jusu kunigėliu svedis,
mintims
piktszaszis,
sielai
tik aeziu gabumui broliu grino-l
— Tas butu nieko, bet esi
; pasiekti, ir kitiems ju pavydi.
cziuotis nosisvecziuosiu.
1
rudis. Pavydas, tai nuodu szal-j
nu 1912 metuose jis vėl isz-1
bedievis, o asz- sudieve. Negali
tU J Sanžines balso, kuris sako, jog
i —- Bet Urenki, nebūk kvai-Į
BALTRUVIENE
tinis,
isz
kurio
visai
žmonijai
į
traukta isz pasuoles, sziek tiek
ma.
las! Asz turiu tau iszrinkus gra nuodingas vanduo teka. Bet žmogaus laime, gerame savo
aplopyta ir vėl naudojama ten
■Kad atsiekt siekiama tikslą,
žia Barbę, ir ji szi vakara bus niekur tiek pavydo nematyti, pareigu atlikime, gailestingu
kur trūksta dideliu kūdikio'
Mano
kūmas
Taradaika
ant
nuėjau in bažnyczia, iszsispame, prakilnume, savo broliu
skiepe ir kunigėlis bus.
kaip
lietuviu
tarpe.
Eikime
• jis
•• to
, balso
i negirdi.
•
Kalėdų
iszvažiavo,
tulžies kartumu.
viedojau, priėmiau komunija,
1
.meileje,
Pa— A, 'nu tai nuokart taip ir įmes1 prie mergeliu, jaunikaieziu
i
Bosas
nuo
jo
žinia
gavo,
Bet tai ne tame svarba. Svar
tapau sudieviu, susiriszau su
reikėjo sakyt! Tai visai kitas i moterų ar vyru, visur ta nuo-'j vydus žmogus, tai amžinas sie
Jog
net
po
Nauju
metu
ba yra paeziame bedievyje ir joj
Ona moterystes rysziu ir inkula ir kūnu invalidas. Jis nie
dalykas.
dingą
pavydo
szaltini
rasime.
atvažiuos,
gyvenime. O gyvenimas jo yra
reme szeimyniszka gyvenimą.
Subatos vakare asz jau sėdė iSztai mergaite gauna gera kuomet ramios valandėlės ne
Daug
žinueziu
padainuos.
labai margas, kaip kad žiem
Asz ir vėl ėmiau gyvent bedjejau skiepe, o greta manės Bar vaikina, bet jos - drauge jai jo randa ir nėra vertas žmogaus
Tuom
kart
asz
turiu
ji
kentys genys (tai toks paukszviszkai, arba sęnoviszkai. Ne il
—P. K.
be, ir abudu maloniomis akimis į pavydi ir pradeda nebūtus vardo.
užvaduot.
tis, kuris žiema kerta malkas).
gai gyvenosi, nes mano Onele
žiūrėjome in kunigėlio žipona.
nepakensdama mano bedievy Del viso svieto vėl dainuot, Rytojaus sulaukus abudu su giaiktus ant jo iszmanstyti. Kai
Nugi ir asz “turiu gaubęs”
Daktaras Alfred Blalock bės, pasakė man sudie. Nu ka
Pennsylvanijoj valstija,
liais jau ir po vestuvių, kuomet. “Asz Sutinku Moketic
pasigirt, kad viena karta bu
Barbe sėdėjome jau bažnvezio--i
y motensz± •
Apie Pittsburgo miesto,
.
:mergaite, tiesa, dabar
vau bedievis. Teisybe sakant, isz John Hopkins ligonbutes padalysi. Reikia ja palaidot.
$5.00 Už Laikraszti
ie. Ji barszkino ražaneziu.’ o 1 ike,
„ sukuria
i • ilaiminga
• •
iszrado
būda
kaip
padaryti
Ten
badai
moterėlės
labai
gyvenimą,
asz ir užgimiau bedievis, tik
Nusinesziau pas kunigą pinigu,
operacija
ant
szirdies.
Szitosmarkios, asz isz atminties drožiau “Teve jos drauge jai to pavydi, prade ‘Saule,’ Nes Dabar Vis
paskui geri 'žmones mane pada
papasakojau kaip viskas atsiti
Nors vyrelei nedaug pinigu Musu” taip gerai kaip ir kuni- da ant vyro iszmanstyti, ju gy
re sudieviu: nuprausė, aprengė, kia operacija iki sziol nebuvo ko ir buvo gerai.
kas Brangu' Saules’ Pre
galima,
nes
szirdies
plakimas
turi,
venimą
ardyti.
Po laidotuvių asz insitaisiau
nuvežė in bažnyczia ir parvežė
Viena gražu vakaru man ranebuvo
galima
sustabdyti.
Bet moterėlės meilei in
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— Zinai, seni! Asz praėju traukia ji girtuokliauti, kad ir doleriu, asz mielai sutinku moMeilu, storu ir kitokiu.
burna, let tie visi ju bovinimai insižadejus reikia tikėk o asz pasakiau:
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de. Tankiai kaimynas kaimynu žmogus buna nuliūdęs, nusimiir tik kiek atkreipiau atyda, Per kėlės valandas peszesi. ateitume in pekla!
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Rodos, kad ja biesas pristojo, nima, prisiminiau visas bedie- vo.
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ga žmogų padaryti, tuoj apbaisiusapnu ir ilgu galvojimu Aniuoliszkas Pasveikinimai.
Nes neturiu pasilsio nei
Ir ilgai nelaukęs, pasiėmiau' linkiniai pradeda pavydeti, kad turėtumėte daugiau skai
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bėgai likausi naturaliszku be Paskiaus atiduodamas Dievui gar Rože. Jos motina ne klausyt ne
Ir siirąuda ka nori,
Z
'
Į!
be kalbėk.
norėjo, ir net karta pasakė kad
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Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
linga.
Pasamdžiau
kelias
karie
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Panos Marijos.
nes nusivežiau in bažnyczia ir
pau up, kad turėjau atsigult Ranžanczius
susivelusios,
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prie Szv. Marijos
atsibuvo iszkilmiiigas szliubas,
in loa ir ilgai gulėt, kai supra
kalbamas.
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■ taria, kad butu gerai insižadeAnt visko tikia,
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Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. szviams geriau intikus, kuni
Norints nuo kitu atlikia,
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
kad jiedu daug darbavosi tarp tarp jaunimo ir su jaunimu. 35c arba 4 už $1.00. Adresas:
gui daviau penkdeszimte, kadį
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
(<**Neužmirszkite Guodotini Skai
Ir Dievui ir velniui tarnautu,
Donald McKnight, 21 meto amžiaus, ir Mary Arlene Nelson Saule Pub. Co., Mahanoy City
' visas bažnyczioje žvakes laike,
Per Procesija.
tytoj, atsilygint su prenumerata ui
Sziandien
pasiledusios,
Giesme ant Procesijų.
laikrzti “Saule” kurie apie tai už
Saule Publishing Co.,
20 metu amžiaus gavo dovanas kaipo vadovai jaunimo. Vy
szliu'bo sudegtu. Viskas pavyko
Giesme Laba Nakt.
0 ryto in kliosztori pasiduotu.
mirši ir prasze idant nesulaikyti
MAHANOY CITY, PA.
rukas pareina isz Maryland, o panele isz Kansas.
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Forum, New York mieste. WAs
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M
★
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¥
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gulintis prie John Davidson
j nojo Kryžiaus Pirmininko Ba- sveikata ir gerove jūreiviu ir
* ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 ¥¥ užniirsziu ta kelione.”
laivo ir paliko visus savo drau
203 E. Mahanoy Avė., užsidegė
Ben Kuroki instojo in AriniO ’Connor pirmininku Board paimiszka sveikata.
5
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gus. Jis negavo nei pavelinimo
¥
bet greitai likos užgesintas.
jos Oro Jiegas. Kada nuvyko
Governors oi the League of^ Nors jos Relief Division, At$ SAULE PUBLISHING CO.,
palikti laiva. Nauju Metu isz-|
* MAHANOY CITY, PA. U.S.A. * užsienin
buvo rasztininkas Led Cross Societies pabiežia^likdama Lygos svarbu darba,
— Ana diena pone Jeva Pe- vakarėse jis sugryžo liūdnas ir
*
¥
boniberio grupes. Anglija būro’ kaip Amerikos Raudonasis11G:buvo autorizuota iki 1924 m ,.
tuszkiene ir sūnūs Vincas isz szlapias kaip vanta. Laivo ofi-į
Shenandoro, motoravo in mies cierius jam dovanojo ir sake
Klapcziukas Sveiksta tada atakuojama ir nebuvo už-' Kryžius interesuojasi in pašau-. bet jį aktyviaiveike nelaimiu
tą su reikalais ir prie tos pro kad netrauks ji in teismą už lai
teiktinai kanonierių . Jis tapo h-apimanti Raudonojo Kry-^ atsitikimuose nuo pradžios, 19119 m. Lyga, kartu su Interna
gos atlankė ir ‘1 Saules ’ ’ redak vo apleidima, bet perspėjo szuWILKES-BARRE, PA. — ‘kanonierių ant ‘ ‘ Liberator,' ’ žiaaus humanitarizma.
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tional Red Cross Komitetu, ga
cija, nes pone Petruszkiene yra neli kad taip veleis neatsitiktu.
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John
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lėjo gauti ir koordinuoti tarp
musu sena skaitytoja laikrasz
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Paryžiuje,
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Huntsville, Alabama, buvo nuo szvakes St. Nicholas baž- kautynes virsz Rumunijos aliedidžiausioms nelaimėms tarpe
lankyma.
aprinktas Demokratu vadu nyczioje. Vaikas žibino žvakes jaus lauku. Po tam galėjo vykti F. Basil O’Connor vienbalsiai dvieju pasaulio karu.
— Nedelioje “Trys Kara
Kongrese. Jis dabar veda vi del no venos kai jo drabužiai už namon. Bet jis iszpilde da pen buvo iszrinktas naujuoju Ly Lygos finansino parama pa
liai.”
gos pirmininku. Nors susirinki eina nuo savanoriu kontribuci
sa Demokratu partija.
sidegė. Jis buvo tuojau nuvesz- kias misijas.
— Panedeli pripuola Rustas in ligonbute kur jis dabar Sugryžes in Nebraska, Kuro mas suszauktas iszrinkti valdy jų. Instodamos in Lyga draugi
Uaku Kalėdos.
ki kaip “malžas vaikas Kalėdų ba ir planuoti taikos laiko pro jos neturi finansiniu pareigu.
sveiksta.
Saliuninkui linsipyko
ryte. Visi mate mano dekoraci grama, pirma užduotis buvo at Amerikos Raudonasis Kryžius
— Vela tas pats darbas, tie
statymas pasaulinio karakte- aukavo $2,500,000 Lygai pir
jas ir mane pasveikino.”
patys vargai ir bėdos, rupesBROOKLYN, N. Y. — Max 5 Vaikai Žuvo Gaisre
“Velau, Denver mieste, bu riaus Raud. Kryžiaus judėjimo. miems keliems metams.
cziai ir nelaimes, — tokis musu
Weinberg, saliuninkas ant 917
vo ’kita pasaka. Paėmiau taksi. Sujungti visus narius in Lyga,
gyvenimas, ar tai per Naujus:
DeKalb Avenue visa nakti alų BRIDGEPORT, CONN. —
Kiti atsisakė su manim kartu daug isz kuriu taip sunkiai Siuncziant pinigus per ban
Metus ar po Nauju Alėtu!
szinkavo, sznapsa pyle ir kai Penki vaikai žuvo kada eglele
kini czeki arba ekspresini mo
važiuoti. Baisiai inpykau. Tu stengėsi egzistuoti po karu.
laikrodžius
iszmusze
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ir
visa
namo
uždege.
— Petnyczioj pripuola Szv.
P. O’Connor prasze tarptau ney orderi in iszdavysta “Sau
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Samuel
Tituso; Subatoj Szv. Simono
Per tris menesius žmones jam tiniu kolegų insteigti drūtas les,” pridekite deszimts centu
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uždaryti.
Bet
Carcariu,
kaip
tai:
Samuel
1
Stylito; kita sanvaite Nedelioj
sake, kad jis negalėjo vykti in tautines draugystes ir stipria prie paskirtos sumos nes musu
keturi
vyrueziai
nenorėjo
metu amž., Salvatore 3 m. amž.,
tTrys Karaliai; Panedelyje Szv.
bankos reikalauja deszimts
Pacifika. Nekurie patvarkymai lyga.
traukti namo, da norėjo balia- Ralph 4 m. amž., Matthew 6 m.
“
Palengvinti
baisius
karo
Lucijono; Utarninke Szv. Seve
centu už iszmokejima czekiu ir
ji sulaikys. Bet žymus piliecziai
Vuoti.
amž.
ir
Rosemarie
9
metu
am

rino; Seredoj Szv. Julijono;
Californijoj, Nebraskoj ir War skausmus yra pirma pareiga,” ekspresiniu kvitu. Busime jums
Saliuninkas
pasiszauke
poližiaus.
[Ketverge Szv. Vilimo; Petny
Relocation Authority jam pa jis pareiszke. “Turime insteig dėkingi už tai ir neužmirszkite
cijanta
tuos
jo
kostumerius
isz
czioj Szv. Hygino; Subatoj Szv.
dėjo atsiekto jo tikslą. “Lavi- ti stiprias tautinias Raudonojo ateityje, kada.sinusite czekius
saliuno
iszvesti.
Jie
užsispyrė
ir
Arkadio.
r.ausi del B-29” Czia žmones Kryžiaus Draugystes ir viena arba ekspresinius money orde
nenorėjo eiti. Kilo pesztynes ir Raszytojai Skundžiasi
nekreipė atydos in tėvu kilme intekminga ir stipria galva. rius, pridėti deszimtuka. Bet
«— Lietuviu Minėtos Dienos:
beveik skerdynes. Trys kostu- ISZ MOSKVOS. — KorėsTeikdami pagelba tiems, kurie jeigu sinusite money orderiu
nei in asmens spalva. ’ ’
Sausio 15 diena — Sukilę Klai
meriai pamate policijantus tuo pondentai ir raszytojai pyksta
Tarnaudamas ant B-29, Ma jos reikalauja mes galime žy per paczta, tada pacztas neima
■pediecziai paėmė Klaipeda 19Ponia Castle pagimdė 19 jau iszdume per duris, bet ket ir protestuoja kad jiems neva
rianas salose, Kuroki atliko 28 miai prisidėti prie isznaikini- ekstra už iszmokejima money
23 metais; Sausio 20 diena, Lie svaru kūdiki. Daktaras H. B. virtas, juodukas, James Brown
lia dalyvauti tose konferenci sunkiu kovu misijas priesz Ja mo priežaseziu, kurios veda orderio. Acziu visiems.
tuviu sukilimas Vilniuje priesz Fraley sako kad tai didžiau iszsitrauke peili ir perdure vie
jose, kur trys didieji tūzai ta
prie karu. Tai žmonijos szven“Saules” Redystt.
[Rusus 1794 metais.
sias kūdikis kuri jis mate na policijanta ir move per du riasi. Jiems jokiu žinių niekas ponus. Lygiai kaip kitas nor- cziausia pareiga.”
gimstant. Kūdikis sveikai ir ris. Kitas policijantas eme vy neduoda, jie nieko nežino kas malis jaunas Amerikietis, jis Amerikos Raudonasis Krydaug nekalbėjo ir niekam nepa
Girardville, Pa. t Jeva Sa piktai spardosi ir motina tis ji ir paleido penkis sziuvius.
ten darosi ir negali savo laik- sake: Kodėl jis stojo kovoii žius ypatingai intersuotas in Svarbus Pranesiimas
dauskiene (Sundae), nuo 29 W. gražiai sveiksta.
Du pataikė in juoduką, o du ki raszcziams praneszti. Sekreto
Lyga, nes atstovas Amerikos Skaitytojams “Saules”
priesz Japonija?
Preston Ave., mire Utarninke
ti pataikė in kitus kurie buvo rius Byrnes ir Sekretorius BeBet szimtams žmonių, kurie Raudonojo Kryžiaus ji sumanė.
[ 12:30 vai., popiet. Sirgdama tik
ant ulyczios.
vin insileido Amerikos ir Ang lanke New York Herald Tri Amerikos Raudonasis Kryžius Isz priežasties pabraiginimo
tris sanvaites. Prigulėjo prie Pirkie U. S. Bonus
lijos raszytojus pasiszneketi, bune Forum jis viską atpasako buvo vienas isz penkių dram visokio materijolo inehanczio
Szv. Vincento parapijos ir prie
gyszcziu, kurios reme Lygos in- in leidimą laikraszczio, leidėjai
Traukinio Nelaime bet jiems beveik nieko naujo jo:
bažnytiniu Moterių draugys- “Talmudo Paslaptys”
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cziu. Velione gimė Lietuvoj at
tenai Rusijoje. Ka valdovai ir
gelba užlaikė Lyga per pirmuo užlaikyti sena preke, kaina,
vyko in Amerika 50 metu ad- Apie Žydu Tikybos Prisaky BLANEY S. C. — Du buvo didžiūnai daro tai ne žmonių voti priesz Vokietijos ir Japo
nijos Fašistines indejas bet sius kritiszkus metus. Ir tan ant prenumeratos, bet, natydagal. Paliko dideliam nuliudime mus. Labai užimanti Apysaka. ant smert užmuszti ir dvidebiznis.
priesz tuos Ameri’kieczius, ku kiai Pirmininkas Amerikos mi kad kožna menesi mnkiau
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mininkas Lygos gubernatorių laikraszczio, yra priveisti pa- .
Kovalickiene mieste, taipgi SAULE PUBLISHING CO., teor” traukinys nubėgo nuo DEL KO VIENAS ir lygybes kurie yra szios sza Tarybos.
kelti prenumerata ant penkių
viena broli Joną Kulauska, Bal Mahanoy City, Pa., U. S. A. rieliu ir susidaužė. Traukinys JAPONAS-AMERI- lies pagrindai.
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važiavo isz New York in Miami,
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Henry P. Davison, nos metine prenumerata bus:
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Mar. Staszinskiene, Baltimore, “SAULE” YRA niai baisiai greitai važiuoja.
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iles visi pamename kada po ratas. Asz tik žinau kiek bet ku
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DOVANA!
to. Helen Wilson ir jos maža Valstijų Armija insake prasza- Kovojau su daug vyru visokiu federuotas kūnas visu 56 tauti
te, ir 10 anūkus. Graborius A.
dukrele, Beverly, juoduko ka li no Japonus ir Japonus-Ameri- tautu szioje kareje — su Len niu Raudonojo Kryžiaus drau- Tikimės kad musu gudotini
J. Vilinskas laidos.
reivio žmona ir duktė buvo ant kieczius isz Pacifi'ko pakran- kais, Žydais, Vokiecziais, ki gyszcziu. Tikslas yra uždyti skaitytojai supras del k: esame
Shenandoah, Pa. f Juozas'
Jeigu nežinai kokia smert užmusztos. Visus sužeis ezio in szalies vidų, kuris insa- tais. Macziau daug sužeistu, ir kooperacija tarpe ju, paplatin priversti tai daryti, nei sziantuosius tuojau nugabeno in li- kymas veike iki Rugp. men. nepaisant isz kur ju tėvai ir ti Raudonojo Kryžiaus veiki dien viskas pakilo; pragyveni
Bonys (Bunease) mirė Nede
nupirkti Dovana savo gontutes.
mas, visokios taksos ir uldisz1945 m. Du isz kiekvieno trijų protėviai atvyko, ju kraujas
lioj popiet Ashland ligonbutej,
mus ir sustiprinti paplatinima ki mokescziai.
žmonių buvo Amerikos pilie- buvo vienodas. Ju riksmai toki
sirgdamas trumpa laika. Jisai Draugui ar Draugei,
Raudonojo Kryžiaus veikimu
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lUly. 'Gimęs Lietuvoj, pribuvo tai užraszk jiems laiktes.
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WASHINGTON, D. C. —
budu ir sekdama tikslus nu
riaus Snyderio koplyczios, 215 venima, ant viso me Biznieriai jau ima iszsigasti ir dėti, kad Armija kitaip negalė užmirszti apie kara, atsigulti statytus Draugystes “Arti Stengsimės iszdavinei laikjo daryti.
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prisipažinsta kad Amerikos
cles ’ ’ gali tapti nariu.
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ti musu mieliems skaittojams
to ir džiaugsis isz ta bizniui gresia pavojus isz Rusi
Kalvarijos kapuose.
ponas-Amerikietis laku n a s baigęs. Kitiems tas pats —Žy Nuo pat pradžios Sveikatos ir turime vilti, kad vis sutiks
— Robert Hopkins, penkių vo dovanos! Prenu jos. Už kokiu penkių metu Ru
gauti “Distinguished Flying dams-Amerikiecziams,
Neg- Skyrius yra vienas isz svar su musu praszymu ir asiliks
sija gamins daugiau vatos,
metu vaikutis užsimusze ant roCross” kovoje priesz Japonija. rams-Amerikiecziams,
Japo- biausiu organizacijos skyrių. musu skaitytojais ir nt togucziu kai jis invažiavo in tro merata Suv. Valstijo medvilnes negu Amerika. Iki
dabar Amerika dare bizni po Kuroki gimė Nebraska vals nams Amerikiecziams. Tol kol Profesorius Emile Roux, sekė liaus. Szirdingai Aczi!
ika, sunkvežimi ant Centre uly- se
metams $5.00 visa svietą su savo vata ir med tijoj, kur jo tėvai turėjo bulviu yra netolerancija ir neapkanta jas Pasteur, pirmininkavo pir Liekame su gilia pagsba,
czios. Ji greitai nuvežė in Lo
ir buroku ūki. Jis buvo karas mums vis egzistuos. Ne mame susirinkime Medikaliu
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trigubai padauginti savo vatos
\ jis numirė kelionėje. Dabar
tese
$6.00.
Užraszant
gaminimą. Ji iki dabar paga miestelio vaikai. Kada Japoni nojau kad kada pasodinau sėk 1919 m. Seimas rekomendavo
. daug vaiku rogutėmis važinėja,
ja užpuolė Suvien. Valstijas jis la in laika kas nors iszdygo. Ir dideles-skales vaju padengti
nes per Kalėdas gavo naujas reikia drauge ir pre mindavo apie szeszis milijonus
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ryszius arba pundus vatos, bet tuoj stojo ginti savo szali. Tuoj taip su mumis sziamekare, mes y’pacz inetinu ir kūdikiu gero-j LIETUVI3ZKAS GRABOIU9
rogutes, o sniegas gerai sumin
po Perlu Uosto užpuolimo su iszvykome pasodinti sėklas, ku ve, džiovos kova, malaria, in-j
džiotas ir slidus. Tėvai turėtu numerata siunsti per už keliu metu ji pagamins ir
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prižiūrėti ikur vaikai eina va Money-Orderi
arba
ti in Dėdės Šamo kariuomene. taika. ”
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jonu tokiu pundu.
žinėti ir cziuožti.
Ir Ben Kuroki tuoj mate ka “Man NebraSkos valstijoj slaugiu.
pinigais registruotam
reiszke būti Amerikiecziu Ja pasakė, kad nei rase nei tikėji Iki karo beveik visos tauti
Laidoja knnns numirėlin. ls*mJeigu užraszysite savo drau laiszke.
ponu kilmes. Traukinyje girdė mas padaro laisvus vyrus. To nes draugystes vede populia do automobilius del laiduviu,
Giesmių Knyga Arba jo kelis pasažierius kalbant
giu ar drauge “Saule” tai tu
dėl asz iszvykau in Tokyo. Asz rias sveikatos pamokas laik- kriksztiniu, vestuvių ir kitdams
rės didžiausia linksmybia per
Telefono Numen 78.
“Ka tas Japonas daro musu ar kovojau del savo szalies, kur raszcziuose, žurnaluose ir spe reikalams.
Kanticzkos,
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820
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St., Mahano City
yisus metus!
mijoj?”
laisve yra ne spalva bet gyveni cialiais kursais, Raudonojo
Saule Publishing Co.,
“ ‘ Mane nustebino, ’ ’ pasakė mo būdas ir visi žmones sutver Kryžiaus Dienoms ir SanvaiteSAULE PUBLISHING CO
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City,
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į
—C. C. F. A. Ų. mis, parodoms ir demonstraci- Pirkie U. S. Bonus Sziaiien!
! Skaitykite “Saule”
Mahanoy City, Pa. - JJ-SJ Ben Kuroki, neseniai kalbeda- ti lygus. ’ ’
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