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ijosi Angliakasiu
Isz Amerikos

Be Kojų Ir Be Ranku

tu ir ant asztuoniolikos ir puses1
cento daugiau. Czia straikuoja1
apie 200,000 darbininku.
STRYTKARIU

KITOS STRAIKOS
NEW YORK MIESTE

New York miesto darbinin
kai ant strytkariu ir autobosu
grasina kad jie visi sustraikuos
jeigu jie negaus du doleriu ant
dienos daugiau mokėti. Czia
apie 20,000 darbininku ketina
iszeiti ant straiku.

NEW YORK. — Nespėjo
New York miesto gyventojai
atsidusti nuo tu straiku, kai nei
szviesos nei szilumos neturėjo,
kai kitos straikos jau jiems gre
sia. Kaip Philadelphijoje, taip
ir New York mieste dabar visi
darbininkai kurie dirba ant
strytkariu, bosu ir panasziai
rengiasi straikuoti Utarninke.
Jeigu jiems bus leista straikuo
ti, tai vėl visas New York mies
tas ir visi gyventojai baisiai nu
kentės. Nes nebus galima nie
kur važiuoti ir su nieku susi
siekti.

TELEFONU
Visi telefono darbininkai
rengiasi straikuoti. Jie nori de-j
•szimts doleriu ant sanvaites
daugiau algos. 200,000 darbi
ninku czia dirba. Szitos strai
kos visa tvarka visame kraszte
suardytu.

PIENO

Kiniecziai
Susikirto
Sovietais
New York Strykariu - Bosu Darbininkai Straikuos; Apie 75 Užmuszti Ir 1000 Sužeisti Maiszatije Indijoje; Japonu Generolas
Yamashita Ir 2 Oficierai Likos
Pakarti Los Banos Manilioje

Darbininkai, kurie pieną ga
Mayoras O’Dwyer dabar ren
I mina,
parduoda ir veža sako
giasi prie tu straiku ir renka
Kareivis James Wilson, isz Stark, Florida ežia parodo kad jie visi tuoj aus iszeis ant
visokius darbininkus isz kitu kad jis gali automobiliu valdyti (draivyti) be kojų ir be ran straiku jeigu jiems algos nebus
darbu. Jis sako kad jeigu dar ku, kuriu jis neteko per kara. Jis ežia buvo priimtas ir pa pakeltos. Tie kurie pieną par straiku.
WASHINGTON, D. C. — Kai Vidaus
bininkai iszeis ant straiku jis sveikintas miesto tarybos prezidento Vincent Impelliteri, duoda reikalauja kad valdžia
SZVIESOS
prižiuręs kad strytkariai ir bo po kairei ir gražuoles Bess Myerson, New York mieste.
pavėlintu jiems pieną pabran
Sekretorius Ickes apleido savo vieta Wash
sai vistiek važiuos.
ginti, nes jiems prastas biznis Duquesne Light Kompanijos
Dabar, su Ickes atsisakymu, jeigu jie turi darbininkams darbininkai ketina straikuoti. ingtone, jis vieszai pasakė kad Preziden
Visi New York miesto polici- Prezidentas Jieszko
lieka tik vienas tu Liberalu De daugiau mokėti negu jie patys Jeigu jie sustraikuos tai bus
jantai yra suszaukti ir jiems
kaip kelios sanvaites atgal bu tas Trumanas labai susirupines apie anglia
Vidaus Sekretoriaus mokratu valdžioje. Jis yra Sek uždirba. Detroit mieste jau tik vo
dabar insakyta prižiūrėti kad
Pittsburge kai visas miestas
retorius Wallace, bet ir jo die vienuolika kompanijų pieną
kasius “mainerius.” Prezidentas, sako Ickes,
nebutu jokiu buntu ar susikirti
buvo
tamsumoje
nes
visai
szvie

WASHINGTON, D. C. —
parduoda. Dvideszimts viena
nos valdžioje suskaitytos.
mu ir kad niekas nestabdytu
Prezidentas Trumanas dabar
sos nebuvo.
prasze jo kad jis pasiliktu pakol angliaka
Szitcks susiskaldymas Demo kompanija, savo duris užsidarė
strytkariu ar darbininkams ne
tariasi su Senatoriais ir Kon
'
PLIENO
kratams ne gerai. Republikonai ir visa bizni nukirto. Hazelton,
siai susitvarkys ir prasze kad valdžia pri
trukdytu.
gresmenais ir praszo kad jam
Pa., pieno darbininkai ir veži
Dabbar plieno ir geležies fab žiūrėtu anglių kasima ir pardavima pakol
Da yra vilties kad darbinin kas patartu ka paskirti in Vi dabar jducziasi kad jie lengvai kai sako kad jie irgi straikuos.
rikantai grasina. Jie sako nors
laimes Prezidento rinkimus,
kai su kompanijomis susitars ir daus Sekretoriaus Ickes vieta.
Angliakasiu kon
straikos ir pasibaigė ir darbi viskas bus tvarkoj.
ALIEJAUS
nebus straiku, bet visi darbi Ponas Ickes, atsisakydamas nes daug Demokratu stos in Reninkai gavo algas pakelti, bet
ninkai sako kad jie Utarninke perspėjo Prezidentą Trumana publikonu eiles kaip tik už tai 7,000 darbininku reikalauja
traktas užsibaigia Balandžio (April) 1-ma,
dabar
valdžia
turi
pavėlinti
kad
Prezidentas
Trumanas
juos
iszeina ant straiku.
kad gali iszkilti daug pasipik
ir ju draugus dabar stumte stu dvideszimts viena ir puse cento jiems visokia geleži ir plieną ir visi Washingtone spėja ir bijosi kad ta
tinimu kaip tik isz tos vietos.
daugiau ant adynos. Jeigu ne pabranginti, o jei ne tai vietoj
mia isz savo partijos.
Bet Senatoriai ir Kongresme
tai ir jie straikuoja. Asztuonio darbininku straiku, patys fab da angliakasiai iszeis ant straiku.
Anglia
$8,000 Už Savo
Eina
gandai
kad
Prezidentas
nai Prezidentui visai nieko ne
lika fabriku in Tacoma, Wash., rikais užsidarys.
paskirs
in
Ickes
vieta
Senatorių
kasiai reikalaus daugiau mokėti, bet unijos
patarė. Kaip jis nieko nesiklau
Sena Darba
ir Perth Amboy, N. J., jau pasi
< r,
_______
sęs paskyrė Edwin Pauley, taip Joseph Mahoney isz Wyoming rengė straikuoti kai szita raszo
i
reikalaus kad ir formonai, bosai ir boseliai
MIDDLEFIELD, OHIO. — jis gali dabar paskirti žmogų in valstijos.
me. Kai skaitysite tai greiKai Iches szita viesziai
William T. Maguire parvažiavo' Ickes vieta.
cziausia jie jau bus iszeje ant
Skaitykite “Saule” prigulėtu prie unijos.
isz vaisko ir nuėjo in Johnson- Prezidentui Trumanui dabar
pasakė, Washingtono politikieriai ir kores
r
Sperry Kompanija del savo se karszta darosi, nes jis neteko
no darbo, kuri jis turėjo pirm baisiai gabaus pagelbininko
pondentai tuojaus ėjo susijieszkoti John Lewis
Roosevelto Rankos
negu stojo in vaiska. Jo bosas kai Ickes atsisakė, ir vėlai susi
AUTOMOBILIU
ir jo paklausti ar tai teisybe? Bet jie John
jam pasiaiszkino kad jis dabar prato kad baisiai daug Demo
kita žmogų turi in jo vieta ir kratu eina už Ickes, ir visi laik- General Motors Automobiliu
Lewis niekur nerado.
nenori jo paleisti, bet kadangi raszcziai, raižytojai, žurnalis straikos jau iszsitese devynios
valdžia reikalauja kad visi ka tai ir visi redaktoriai, kaip vie deszimtys szeszias dienas ir ga-j
CHUNGKING. — Nors valdžia užsigina
reiviai galėtu gauti savo senus nas stoja už Ickes ir ji inverti- lo nematyti. Visi tikėjosi kad
darbus, tai kompanija pasiuli- na. O už Ick.es pasiszalinima vi kaip ana sanvaite tai jau tikrai j
ir sako kad nieko panaszaus nėra, bet laikraszvisi susitaikins, bet kol kas,
no jam užmokėti visu metu al si kaltina pati Prezidentą.
ga jeigu jis kur kitur darba Dabar visai Demokratu Par darbininkai su fabrikantais ne-j
cziai isz Chungking pranesza kad Kiniecziai jau
gautu. Jis sutiko ir gavo nuo tijai gresia susiskaldymo pavo sutinka. Darbininkai nori de-,
kelis sykius susikirto su Komunistais ir buvo
komponijos $8,000 visai už dy jus. Daug politikierių, kurie vyniolika ir puse cento ant ady-Į
ka.
kraujo praliejimas.
Komunistu armija dabar
sziandien skaitosi Demokratais' los daugiau algos, o fabrikam!
tai
sutinka
duoti
asztuoniolika
isz tikro nepriguli prie partijos,Į
gavo insakymus būti pasirengus ir lakusai da
ir puse cento. Už ta viena centą'
bet tik ja remia. Jie tapo De jie dabar ir peszasi ir visi žmo-j
Ka raszo Stanislovas Jacevi- mokratais kai Rooseveltas su
bar turi būti arti savo kariszku eroplanu
czius isz Detroit, Mich. — Pri- tvėrė ta nauja tvarka “New nes turi už tai nukenteti. Czia'
siuncziu tamistoms $5.00 už Deal,” ir už tai kad jiems pati straikuoja apie 175,000 darbi
del atsargos. Reiszkia Komunistai numato
prenumerata už laikraszti ir ko ka Demokratai dare ir už tai ninku.
kad czia da visko gali būti.
Taipgi
jum tariu szirdinga acziu taip kad ju draugai buvo valdžioje.
ELEKTROS
In szita paveiksią reikia garai insižiureti, kad nesuklysnaudinga szeimynoje laikraszti Kai Trumanas tapo Prezi
Elektros, radijo ir maszinu tume. Tos rankos, kurias mat}me priguli ne tai moteriszkei ateina žinios kad Generalissimo Chiang Kai“Saule,” kuri pas mus szviete dentu, visi szitie neva-Demodarbininkai jau straikuoja nuo kurios paveiksią matome. Arcziau pažiūrėję pamatysime shek jau uždare savo ambasados namus
per visa meta. Veliame kad kratai, kurie tikrumoje yra Li
i
Sausio (Jan.) penkioliktos die kad ta moteriszke turi pirsztinas ir kad ji ten ka tepa ar kala.
“Saule” placziau po pasauli beralai, vienas po kito pasi
nos. Darbininkai nori dvide- Tos baltos rankos tai yra jos kūrinys. Ji jas nulipdė. Tos bal Chinhsien, ir atstovai isz Changchun krau
gyvuotu žmonių szirdyse.
traukė isz valdžios. Vienus pats szimts penkis centus ant ady- tos rankos laiko laivo vaira ir atvaizduoja buvusio Prezi
stosi in Peiping miestą. Reiszkia jie nori
Trumanas atstatė, kiti patys nos daugiau gauti mokėti. Fab dento Roosevelto rankas. Czia szita artiste nukalė Roose
pasiszalino, kiti, kaip Ickes tu rikantai duoda daug mažiau. velto rankas prie vairo parodyti kaip jis musu kraszto vaira Komunistu nusikratyti.______'
Skaitykite “Saule” rėjo atsisakyti.
Darbininkai sako jie susitaikin- vo, vede per audringus karo metus.
SKAITYKIT^ “SAULE” - PLATINKI !'.
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savo turteliu daryti, bet sztai
ti ika jis tenai Moskvoje iszpe- jįs aiszkino kad jis daug kartu
Radijo Mokslinczius Naujas Ambasadorius PER DAUG
keletą patarimu visiems musu
s rejo. Kas aiszkinasi, tas ir kai- parszesi pagelbės bet niekas jo
skaitytojams. . .
Rusijai
KASZTAVO
tas. Matyti kad jam jo sanžine neklause.
Nesineszio'k per daug pinigu
s neduoda ramybes. Jis nori ne Paskui jis paaiszkino kodėl
WASHINGTON, D. C. —
su savimi kiszeniuje. Bagocziai
————
NEW YORK. — Amerikos vien tik mus intikinti, bet ir visos kitos tautos taip yra nu• I rezidentas Trumanas paskyrė
' Tik paniansczius apie Lietu- niekados su savimi pinigu nesiSekretorius, James F. Byrnes pats save.
■ sistaeziusios priesz Iszpanu
nauja
AmbasadoriųRusijai,
neszioja.
Tik
prascziokelio
ki

Vos likimą, ima jausmas, lyg
kaip parvažiavo isz Moskvos ir Sunku suprasti kodėl Sekre- valdžia:
Pasaulis, visas svieLeitenantą Generolą Będell
ežia, sztai, parasziau savo gy szeniuje naujos bumaszkos:
tuojaus visiems pasigyrė kad torius Byrnes taip staigiai per- tas musu neapkenezia už tai
Smith. Szita Ambasadoriaus
venime paezias paskutiniąsias braszka.
jis viską taip gerai sutvarkė simaine, kodėl jis tapo visai ki- kad mes stengiamės save susivieta Rusijai yra labai svarbi, kad dabar Amerika, ir Rusija
Nedaryk biznio su nepažys-,
eilutes.
tas žmogus Moskvoje. Londono tvarkyti ir už tai kad musu valir vargiai Generolas Smith ga viena ranka laiko. Bet tas Rusi
tarnu, nepaisant kiek jis tau'
-------- ::-------Konferencijoje jis nei per nago džia yra Katalikiszka valdžia
les ta darba gerai atlikti, nes jis
; Ir kokia gera ir tinkama sau laiszku parodys. Automo’biJ
jos draugiszkumas mums bai juoduma nenusileido Moloto-1 ir nepripažinsta diktatorių ir
nėra nei jau toks mokytas, nei
pasirįnko Komunistai spalva! liaus laisnes’.. arba darbo kvite-,
siai daug kasztavo.
vui. Jis gynė ir užstojo maža-1 Komunistu. Dabar visa Europa
i
apsukrus
nei
geras
dipliomale,
ta
Social
Security
kortele
su
tRaudona!/ Taip kraujas yra
! Jau dabar visi ima suprasti sias tautas ir reikalavo kad Ru- tapo arba Komunistiszka arba
1 tas.
!
raudonas, ir jie patys yra kru numeriu negana prirodymo
kad mes labai daug turėjome sija pripažintu ir mažu tautu1 diktatorių valdoma.
I Generolas Smith niekur gerai
vini, jie tik apie ikrauja mausto, kad svetimas žmogus yra tei-l
Rusijai duoti ir visai žemai nu- teise gyventi ir gyvuoti. Lon------------------------neatsižymejo; kur tik jis pasi
ji visur jauezia, per ji prie savo singas. Galima tekias korteles'
sulenkti. Mes turime pripažinti uono Konferencijoje jis ir Pa-' Susimildami, jeigu iszkeliaasuko, ten jis prastai pasirodė ir
(kruvino tikslo brenda. Kraujas pasivogti ar pasidaryti.
visus Rusijos - užkariavimus baltijos krasztus ir Lietuva už-inate in kita miestą ant apsigyMajor
Edwin
H.
Arm

viską sumaisze ar suardė a c vi
tai ju valia, ju jiega. Jie yra Netikėk in tuos pagarsinimus
strong, 55 metu amžiaus, pro sai savo darbo neatliko. Jis dir Rytose, arba isz musu puses sa- stojo. Molotovas tenai nieko ne-Į venimo ir geidžete permainyti
kraujo isztroszke. Kur tik jie kurie prižada tau gera vyra ar
fesorius Columbia Universi bo po Major General George k.ant Vakaruose, Pacifike, ir pesze nieko negavo, nes Byrnes laikraszti, prisiunskite savo se
pasisuka tenai visas krasztas malone paeziute inpirszti. Jei
tete, yra labai mokytas ir gu Van Horn Moseley, kuris bubo nusileist, nieko nesakyti apie visiems Ruskiams Atlanto na ir nauja adresa ir miestą ku
gu
jis
geras,
tai
jam
jokiu
pa

kraujais paplūsta. Jiems ta
riame gyvenot ir apsistojot, nes
drus elektros inžinierius. Jis tikras faszistu vadas ir kuri ju Rusijos szeimininkavima Euro- Cziarteri in dantis smoge.
garsinimu
nereikia,
o
jeigu
ji
spalva baisiai pritinka. Raudo
po j e. o ;
in Mosk be to, negalime -jum siuntinėti
jau tokia graži, meili ir maloni iszrado naujus radijo, kurie sekėjai norėjo padaryti tikru i Bet czia tik baikos. Rusija O kai tik_nuvažiavo
na. Kraujas.
________
______
va, jis tuojaus
visai kita
daina laikraszczio in nauja vieta.
tai kiti prie jos jau seniai seilin labai aiszkiai ir be jokiu diktatoriumi.
t
-------------- ::------------dainuoti. Dabar
Dabar jam
jam visi
visi Daugelis praszo idant permai
trukdymu grajina, jis taipgi
__________
Kai Amerika dažinojo kad vis daugiau reikalavo ir gavo €me
! Kokia yi^gi dėlto patvari ir tus!.
nyt adresa, prisiunezia 'savo
įgaji žmogiszkoji viltis! Mes da Neklausyk jeigu tau agentas armijai iszrado ta “Radar” Japonai jau už dienos kitos už ir dacar gauna. Ji pareikalavo ^us^iaį draugai, Anglijos žmokad josios atstovams tektų nes visi neprieteliai. Gal czia varda ir pravarde bet nepaduo
Vis tebelaukiame iszgelbejimo, žodžiu ka prižada. Tegu jis radijo, su kuriuo Amerikos puls mus Pulkauninkas Otis K.
svarbiausios vietos Taikos jvioskvos oras ar Stalino vodka da kur gyveno ir in kur iszvaatnesze
Generolui
tikimės szviesnio rytojaus, tu kontrakta sudaro ir viską paša lakūnai surado prieszo ero- Sadtler
Konferencijoje.
Sekretorius j0 pr0Įa ^aįp sumaisze. Jis te- žiavo. Tokiu laiszku sziadien
rime vilties kad da suskambins ko rasztu ir ant to raszto pasi- planus, ir kuris dabar rodo Smith Japonu slaptus rasztus
Byrnes ir czia nusileido.
' nai Moskvoje visos Europos aplaikome daug, nes svietas la
.
Birutes daina.
raszo. Tu jo meiliu žodžiu nega musu eroplanams kelia pa kuriuose buvo aiszkiai pasaky-i
dangėse per tirszcziausias ta kad Japonai rengiasi kariau-i
°
0 v^ov^k' iszsizadejo, in Pacifika Sovie- bai maiszosi, o del mus yra ne
lėsi in teismą nusineszti.
V
reikalingas sukimas. galvos
ti priesz
priesz Amerika.
Amerika. Generolas
Generolas te teko Daktarui ManuiĮsky :U5Z tus insiieido ir paskui visas
’ O keli metai atgal Mizara, Nedaryk jokio biznio per te miglas. Ir jis padėjo mokslin- ti
jieszkoti po visas knygas isz
kaip gaidys užsimerkęs giedojo lefoną. Niekados neprisižadek cziams surasti ir pastatyti ta Smith tada buvo Armijos Szta- Ukramijos, kuri yra viena isz svarbiausias Taikos Konferenkur musu skaitytojas rasze
kad, tenai “upespienu plaukia aukoti kad ir geriausiems tiks radijo su kuriuo jie pasiuntė bo Sekretorius ir Generolo Mar- ^US1JOS krasztu. Ukrainai yra-cijoje vietas Komunistams užlaiszka ir kur seniau gyveno.
dalis Sovietu Rusijos. Stalinas leido. ,
ir kepti karveliai ore skraido. lams per telefoną nepaisant kas spindulius net in pati menu shall patarėjas. Bet nors Gene
privertė huvusis Prezidentą Ponas Byrnes susitaikė, susi Jeigu prisiunsite sena ir naur
rolas tikrai žinojo kad czia jau
tave ten szauktu. Asz galiu per Ii.
-------------Roosevelta pripažinti Ukrainus derino su Rusija, bet tos dery ja adresa, tai greieziau galėsi
ne baikos, jis nieko nepaisė ir
Kalėdų vakara 1942 metuose telefoną tau pasakyti kad asz
kaipo atskira kraszta ar tauta. bos per daug mums kasztavo. me permainyt ir greieziau gau
(Berlyne dailide, karpinterys toks ir toks ponas ar tos ar tos moka bosauti ar ožius varinėti, nieko nedare.
site laikraszti. Kitaip ant mus
Dabar jis Amerikos Sekretorių
Kranz Mueller besisznekeda- kompanijos prezidentas.
bet kaip jis kitus žmones atjau Kai karas iszkilo, kai Ameri
tierugokite, jog laikraszczio neByrnes privertė tam krasztui
ka siuntė savo kariuomenes in ,
,
, . .
snas su savo kaimynu Hubert Niekam neslkolink pinigu jei ezia.
...
x
i auoti garbe paskiriant jos at- RUSIJA IR ANGLIJA aplaikote. “Saules Redyste.
° .
.
m
J
Juo didesnis medis, juo dau- visus pasaulio krasztus Genero-;
Knopf susiginezyjo apie karą. gu nežinai kur tie pinigai eina.
stovą kaipo visos Taikos Kon
Knopf sako “Na asz ginezinu Ir taip skolinti nepatartina, nes giati jis pavėsio duoda. Taip ir Tas Smith buvo greitai pakeltas ferencijos Politikos Komiteto
Istorija apie Amžina Žydą.
LONDON, ANGLIJA. —
(deszimts markiu kad Ruskiai tankiai tu ne tik pinigu neteksi su žmogumi; juo žmogus yra ir paaugsztintas. Jis tapo Gene- * vadova.
Rusija susikirto su Anglija už !o kelione po svietą ir liudymas
geresnis juo labiau ir juo dau- rolo Eisenhowerio patarėjas,
pasiduos.”
bet ir dranga prarasi.
.
..
..
i Ekonimijos ir Biržo, bei Fi- Graikija kur Anglija palaiko <apie Jezu Kristų. Per paczta
Kai Amerikos armijos užtiko
„
A
....
Kovo (March) menesi, kai Jeigu tau sakysi kad szita ko giau jis žmonių atjauezia.
. „ , . . . nansu Komiteto pirmininkas savo kariuomene. Rusija reika 20 centai. Adresas:
Duok
.
__
.
.
ijiiuA skarmalui
oKcuiiiuiui proga kitus visa ta auksa kuri Vokiecziai yra naujos
Komunistiszkos
Butkiai atsilaikė ir Vokiecziai lekta visa eis vargszus suszelpSaule, Mahanoy City, Pa.
lauja kad Anglija tuojaus visus
valdyti
ir
jis
taps
pasiputusiu
1
buvo
pavogė
ir
pakavoje,
Genejau traukėsi, senis Knopf turė ti, netikėk. Jeigu jau nori paau
I Lenkijos atstovas, kuris taipgi savo kareivius
isz ten isztraukI
* « .« . _ _
__ .. .
rolas
Smith
patarė
savo
pouu
ir
tikru
biesu.
Juo
mažes

jo užmokėti pinigus kuriuos jis koti, tai turi savo parapija al
priguli ir klauso Rusijos ir szo- tu, nes ji sako kad, Anglai ka
pralaimėjo. Jis pasakė, “Asz savo miesto ar miestelio prie nis žmogus, juo didesnis jo ožis. bininkui McSherry kad butu ka kaip Stalinas dainuoja. Ren reiviai ardo tvarka ir taika te
Maldų Vainikėlis
tuojaus viską pataisysiu,” ir glaudas. Toms duok ir aukok Juo mažiau mokslo, juo dau gerai tu auksiniu dvideszimti- kant szita Stalino padupezika, nai.
niu pasiimti ir isz j u nulieti
:: Knygele ::
iszejo.
tai žinosi kam duodi. Nesiunsk giau riksmo.
v.
...
,
*
i i Miaiiiiui
Stalinui ir
u musu
musu sekretoriui
ului i
beO
Anglija
atsikirto
ir
sako
gražius
medalius,
garbes
ženk...
.
.
Tik paprastas mužikas ir
...
.
veik kuone nepasiseke,, nes kad ji tenai kaip tik ta tvarka 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
1 Jis.viską pataisė ir iszlygino pinigu kad ir geriausiems tiks skarmalas nemoka ir negaliI lėlius karininkams.
Ir tai su
szitaip. Jis nuėjo pas Gestapo lams per laiszkas. Gana yra ge skriauda pamirszti, dovanoti;! svetimu auksu. Kai jo pagelbi- Anglija baisiai prieszinosi. Bet ir taika tenai palaiko ir kad jos Puslapiu; Juodi Apdarai;
ir paskundė savo kaimyną kad ru tikslu ir. reikalu ta vo mieste geras ir supratlyvas žmogus' ninkas, McSherry nesutiko, Ge- rodos Amerika viena ranka lai armijos Graikijoje yra reika
Aiszkus drukas; smagi
ko kaimynas gadina ir skelbia lyje. Nejieszkok barganu su sa
ko su Rusija net ir priesz Ang lingos. Graikijos valdžia taipgi
knygele, 75 Centai.
skriauda
greitai
pamirszta
ir
nerolas
Smith
baisiai
perpyko
vo
aukomis.
Vokiesza dvasia ir kitus gazdilija.
sako kad ji nori kad Anglijos
mielu noru dovanoja, nes jis ži-' ir neužilg’o taip atsitiko kad
Rodykle:
na.
Kai Taikos Konferencija kareiviai pasiliktu.
Niekados nepasiraszyk kad
no
kad
kiti
ir
jam
dovanos.
I
McSherry
buvo
paszalintas
ir
Gestapo .kareiviai tuojaus jau visas darbas užbaigtas, jei
prasidėjo tai iszrode kad visos Czia matyti kad Stalinui ne Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Vienas mano draugas turi' pažemintas,
atėjo pas jo kaimyną dailide gu viso darbo nepamatei.
trys didžiosios tautos lygiai tiek rupi Graikijos taika ir Kalendorius.
O dabar szitas Generolas yra
Franz Mueller ir ji nugabeno in Niekados nepasiraszyk ant gražu paveikslu kuris kabo ant
stovi. Amerika skaitė savo tvarka, kiek jam rupi insigaleti Maldos Rytmetines.
paskirtas mus atstovauti Rusi
malda.
: .p
sienos
jo
vieszkambaryje.
Ant
draugus: Pietų Amerikos Viduržemiuose. O Graikija tai Vieszpaties
kalėjimą. Už keliu dienu jis bu- jokios popieros ar ant kontrakAniuoliszkas
Pasveikinimas.
joje. Kažin ar Prezidentas Trukrasztus, kaip tai Chile, Colom butu pirmas žingsnis in tuos Apasztalu Sudėjimas.
vo mirties bausme apsūdytas ir to pirmiau gerai visa neper to paveikslo -gražiomis litero
manas gerai padare toki žmogų
mis
iszraszyta
szitie
žodžiai:
bia, Cuba ir Peru. Anglija turė Viduržemio krasztus. Rusija Deszimtis Dievo prisakymu.
skaitęs. Geriau jeigu papraszypakartas.
Du didžiausi meiles prisakymai.
paskirdamas
in
tokia
atsakojo Belgija, Kanada, Graikija ir jau dabar žiuri ne tik in Grai Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles h
Jo naszle turėjo už jo pakari- si kad kas mokytesnis už tave “Asz tik syki pro czia praeisiu
minga vieta?
In dij a. Nors kaslink Gr aikij os kija, bet ir in Tripolitanija ir Gailesezio.
ma pilnai užsimokėti: 474’ž ta kontrakta perskaitytu, pirm ir jau antru kartu nebegrysziu.
Maldos vakarines.
Už
tai
asz
stengsiuos
viską
kuo
maikiu., 175 markiu už kartu-*negu tu pasiraszysi.
ir Indijos buvo svarbus klausi Eritrėja. Jau nuo senu senovės Giesme
ant pradžios Misziu.
mas,
nes
tenai
ir
dabar
verda
Misziu
Maldos.
ves, dvylika markiu už virve ir Jeigu pats neužsakai nepir- geriausia ir gražiausia padary
Apie Racionavima
Rusija vis jieszkojo ne tik lan
ti.
Asz
nieko
neatidesiu
ant
ry

Psalme
45.
revoliucijos. Kanada tupi ant go in vakarus, bet ir duriu pie
už paskelbimą jos vyro teismo'kai arba nepraszei, o jeigu
Cukrus: Ženkelis -Nr. .
Giesme Szventas Dieve.
ir mirties.
! laiszkaneszis atnesza tau koki tojaus, nes szituo keliu antru knygutėje Nr. 4 geras del 5 sva tvoros tarp Amerikos ir Angli tus. Rusija nori gauti nors vie Miszparu Maldos.
pirm Iszpažinties.
Ana sanvaite nabąszninko pakeieziu ar punduli, nepriimk kartu jau nebekelia tįsiu.”
ru cukraus lyg Balandžio jos. Rusija turėjo visus Ukrai na gera uosta, kuris žiemos lai- Maldos
Perkratymas sanžines.
Ir
bekeliaudame
j)er
szi
svie

nus, Jugoslavija, Czekoslovaki-’! ku neužszaltu. Toks uostas ir Maldos priesz pat Iszpažinti. M
vaikai, Paul ir Erich Mueller Yra tokiu kompanijų, kurios
(April) 30 d.
ja ir pasitikėjo kad ji ir Norve-Į
pargryžo isz Rusijos belaisviu siunezia knygas ar kitokius tą, mes paigaliaus imame su
i toks kelias kaip tik Rūsiams Imdamas nuo kunigo iszriszima. '
Malda po Iszpažinties. ,
prasti,
kad.
tie
dahkai
kurie
gus
suvaldys.
lagerio. Jie dažinojo apie savo daigius visiems kuriu adresus
butu per Vidružemio mares.
Litanija apie visus szventus.
Tokia tvarka sudarė lygsva Bet czia Anglija mato sau pa-! Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
tėvo mirti, jie dažinojo kad ju-*Pagauua, ’r paskui už sanvaite mums daugiausia ' laimes ir “Talmudo Paslaptys”
džiaugsmo
atnesza
tai
yra
para tarp tu trijų didžiųjų tuzu. voju ir nenori Rusija insileisti^ Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
dvieju sesuo isz tos iszgasties kitos bila pasitinczia.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
Apie Žydu Tikybos Prisaky Bet dabar matyti kad ta lyg
pasimirė, o motina isz susikrim Neduok atiku nei bažny- praseąiąijsi ir pigiausi.
tenai kur ji jau per tiekmetuj Malda prie Panos Szvencziausios.
Ta
rože
tavo
darželyje,
ku

mus.
Labai
užimanti
Apysaka.
svara
jau
dingus.
Amerikos
DeMalda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
timo ir gailesezio nusižudė. Jie czipms nei kokioms misijoms,
i vieszpatauja.
Artindamasi
prie Szv. Stalo.
rtos žiedai kai}) gražuoles sal
::
Tiktai 15^
::
mokracija dabar linksta in Ru-!
taipgi pasiteiravo apie savo tė jeigu tavo klebonas nieko apie
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Ta----Taikos Konferencija
ne- | Paskiaus atiduodamas Dievui gar
---- -vo teisina ir kaip jis in Naciu tokias kolektas nesake. Jis džios lupeles visai už dyka ta SAULE PUBLISHING CO., sijos Komunizmą ir prieszinasi
be kalbėk.
daug geriau žino kur ir kam ve pavasaryje džiugina, dan Mahanoy City, Pa., U. S. A. Anglijos Socializmui. gunku! pajiege iszriszti Perzijos ir Ru-^ Malda
rankas pakliuvo.
Ignaco.
gaus jiadkszteliai !be jokio užiszaiszkinti kodėl taip yra, ko- SUOS klausima, ir jo labai grei-Į Malda Szv.
Vaikai nuėjo in kareziama reikia ir kas teisingas ir kas ap
su visuotiniais atlaidais.
į
Jeigu užraszysite savo drau
mokesnio
tave
isz
ryto
sveikina
del
Sekretorius
Byrnes
toki
ketai
nusikratė,
patardama
kad
Malda
prie
Szv.
Sakramento
po
kur rado kaimynu Hubert gavikas.
giu ar drauge “Saule” -tai tu lia pasirinko, kadel jis Anglija te°u j*® Patys pasitaria ir susi-j
Komunijos.
ir tau visa koncertą surengia;
Knopf, kuris su ju tėvu susigiii- 'Czia tik keli patarimai. To
res didžiausia linksmybia per
Garbinimas Szt. Sakramentorudens,saulėleidis tau visa dan
atstume ir Rusija taip pamilo taiko. Dabar szito klausimo jau Malda Szv. Tamosziauz.
czijo ir paskui viską pataisa. kiu patarimu butu galima visa
visus metus!
taip gražiai negales nusikraty-, Malda prie Vieszpaties Jėzaus. 1
gti gražiausiomis spalvomis uuJie jam viena kita alų vaiszino litanija suraszyti, bet gana tiek
Sieniniai Kalendoriai, 23% ir prie Stalino taip meiliai pri ti. Gal dabar pamatysime kiek Malda prie Panos Szvencziausios.
pięszia ir nieko už tai isz tavos
3zv. Bernardo prie Szv.
gražiai pasisznekejo ir paskui kad pinigus neszvaistytume, su
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po siglaudė.
jiegos ta Taikos Konferencija’ Malda
nereikalauja; tau draugas ran
Panos Marijos.
Visi
tie
pasiaiszkinimai
ku

namo palydėjo.
35c arba 4 už $1.00, Adresas;
nepažystamais biznio nedary
ka isztiesia. ir draugiszkai pa ‘SAULE’’ - MAHANOY CITY. PA riuos Sekretorius Byrnes mums turi, kai dvi didžios tautos su-1 Ranžanczius prie Szv. Marijos
Kaimynai an,t rytojaus rado tume ir pasitenkintume savuo
kalbamas.
sikerta.
sveikina. Ir visi szitie daldkai
Litanija
prie Szv. Panos Marijos.
tuojaus
davė
mums
nieko
nepa

kaimyno Knopf lavona apdau sius szelpti ir remti. Jeigu taip
Litanija prie Szv. Antano isz
yra tavo ir jie tau nei cento neAndrius J. Recklitis sakė. Ir isz kitos puses tai visai
žyta ir subadyta.
darysime mes ne tik kitiems,
Padvos.
kasztuoja.
i.ebuvo jam vieta pasiaiszkinti
Iszpanijoje Badas
Malda prie Szv. Antano.
bet ir sau daug gero padarysi
PIRMOS KLIASOS SALONAS
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
visiems Amerikieežiams. Jo
Kelį skaitytojai mums raszo me ir savo turteli ilgiau pasi
206 West Centre Street
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
darbas ir pareiga buvo duoti SEGOVIA, ISZPANIJA. —
MAHANOY CITY, PA.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
Giesmių Knyga Arba
ir praszo patarimo kur ir kai}) laikysime.
Per Procesija.
Generalissimo
Francisco
Fran

Prezidentui
Trumanui
apyskai

Einu
Jonai kur taip skubiniesi?
galima pinigus investyti, kaip
Giesme ant Procesijų.
Kanticzkos,
$2.00
Kas tenai ta, paskui Prezidentas Truma co pareiszke kad jo žmones da
pas p. Andriu Reckliti.
galima ar in koki bizni ineiti Žmogus tik tada yra garbes
Giesme Laba Nakt.
naujo yra? Tai geriausia Lietuviai- nas butu mums pasakęs kaip bar badauja, kad nėra gana^
Ministranturas.
ar kam geriausia savo pinigais vertas, kada jis iszmoksta žmo SAULE PUBLISHING CO., ka užeiga del visu Lietuviu, Jis ūž
maisto. Ir jis pridėjo kad visos
ni sžkai pasielgti su tais kurie Mahanoy City, Pa. - U.S.A laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip dalykai stovi.
padėti.
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius
Matyti kad Sekretoriui bai tautos kurios taip atstume IszSaule Publishing Co.,
Mes nei vienam nenorime ir yra silpnesni už ji. Mes žmogų
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W.
siai rūpėjo visiems pasiaiszkin-1 panija yra kaltos del to bado.
MAHANOY CITY, PA.
^^Ulipie pasakoti ka jis turį su invertinąme ne įsą to kaip jis Pirkie U. S. Bonus Sziandien! Centre St., MAHANOY CITY, PA.
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i tesnis už algas kitu darbininku,
kurie dirba panaszu darba.
— Cat h. War Vet. Empire
Bide-. New York.

--------- a---------,
’: Klausimas: — Szis skaitvto- I
Ijas sako, kad jis buvo 34 mein
Apie Viena Žmogų
Į amžiaus kada jis buvo paliuo-:
puotas isz tarnybos. Pirmiau!
Kuris Szventeje „
J nebuvo padengtas GI Biliaus'
Maudėsi
į
Į mokslo parupinimu. Girdi, kad;
i tas parupinimas buvo pakeis-'
tas, ar dabar jis gali tęsti moks- ^lENAS žmogus nuėjo mauųas ?
,
dytis ežerą. O buvo tai NeAtsakymas — Taip. Sziandienoj, paežiam meldidien Bilius padengia visus vy-ini° laike. Tik ka nusivilkės
irus ir moteris ginkluotose jie-! marszkiniu'S hibrido ir pradėjo
I gose nepaisant kiek metu ture-1 plaukt, kaip pamate, kad baijo kada instojo tarnybon. Kurie šiai didele lydeka is'zkiszus gal
dirba ir negali lankyti dieni va isz vandenio ir iszsižiojus
nius ar naktinius kursus gali tiesiai ant jo plauke. Szok.o
p r a s z y t i “ Correspondence ' žmogus isz vandenio bėgt, o lyCourse” ir valdžia už toki kur ' dtka eme ji vyt. Led-ne-led pa
spėjo žmogus iszszokt isz van
są mokes iki $500.
Kl. — Kitas skaitytojas klau denio, o lydeka 'baisiai, susia ar GI Biliaus parupinimas prunkszte vandenyje ir atsilier
padengia moteris ‘ ‘ WACS, pe isz ežero balsas: Tai tavo lai
WAVES, SPARS ir MA me, kad tu pasiskubinai iszlbęgt
isz vandenio! ’ ’
RINES?”
--------------------- -Ats. — Biliaus parupinimai
lygiai padengia, meteris kaip
Cziedina
vyrus.
Kl. — Veteranas nori žinoti
ka reiszkia “Temporary Ra
ting” del sužeidimo ?
Ats. — Gydytojai nežino ar
sužeidimas bus nuolatinis. Tas
‘ ‘ Temporary Rating ’ ’ pasiliks
pakol pilnai iszgydytas arba
kol nuspręs kad negalima iszgydyti.
Kl. — Antro Pasaulinio Karo
veterano naszle pranesza kad
jos vyras mirė, ne nuo karo
žaizdų ir dabar klausia ar gali
gauti pensija?
Ats. — Nėra tokio parupinimo del naszliu Antro Pasaulio
Karo. Naszles vyru kitu karu
gauna pensijas. In laika antro
Pasaulio Karo veteranu naszles
Szitas mažas vaikiukas,
bus aprūpintos.
Larry Marsh, isz Brighton,
Kl. — Karininkas, sužeistas, Mass., buvo pasiunstas pas
padėtas in atsarga, klausia ar dantistą kad jam danti iszjo [pensijos mokeseziais takšno trauktu. Jam jo motina davė
dami?
bumaszka dantistui užmokė
Ats. — Ne. Mokescziai už su ti. Jis susigalvojo tuos pini
gus sueziedinti, ir pats ta
žeidimus nėr taksuojami.
Kl. — Klausytojas klausia skaudama danti iszsitraukti,
kaip Veteranu Administracijos Jis pasiėmė szniura, apriszo
“Lavinimas Prie Darbo Pro savo danti ir paskui kita
grama” tikrai padeda vetera szniuro gala prie dantisto
duriu pririszo. Paskui kai jis
nui ?
Ats. — Visu pirma firmos trenke duris, tai tas dantis
kurios invede tuos “Lavinimas iszleke. Jam visai nei neskau
prie Darbo Programas” turi dėjo ir ta bumaszka susieziegauti leidimą isz Valstybes De dino.

ĮAIKE
trisdeszimt-metines se grintele, o retai kadugį ir pū
kavęs gyveno kantone Liu- szi.
cem’e, netoli uolotu pakrasz-- Tankiai lipdavo uolotais tacziu ažero Vierwaldsteedt’o po-; keliais prie snieginiu virszunia Stern'burg'iene, kuri su sa ihiiu, kur puczia szalti, lyg
vo vaikais Edvardu ir Marijo- ant kranto lediniu mariu, vejai,
na užėmė nekuriame kaimelije o vasara tęsiasi tikt penkias
maža namuka. Vyras jos karia-, sanvaites; kur nuogos uolos
vo kaipo rotmistras po vado-'rausvos ir juodos instabiuose
Lavalloje ant ulyczios,
vysta Tilli’o ir Vallenszteino ' paveiksluose kyszo kureziam
11 Komedija atsitiko,
priesz karalių Žuvedu (Szve- ■ tylume, o kelias tampa kaskart
Vyrelis norėjo patrapseti,
J
sunkesnis,
biauresnis
.
ir
pavo-i
du), kuris žengdamas milžino
Kitas su kumszczia jam
žingsniu, ant sparnu pergalėji jingesnis. Bedugniai plysziai,
padėti,
mo, viena po kitai eme tvirty- lengvu sniegu arba plona ledo
Ir del ulyczios pavesti.
nes ir jau in vidurine Vokietija pluta pridengti, nekarta stojasij
j
Sztai sargas,
slinko. Po Lipsku stovėjo Žuve- grabu neatsargiam keliaunin-i
Su palieijantu,
dai isz vieno o Austrijiecziu isz kui. Taip toli vydavos! mus Ed
Nugabeno in lakupa,
kito szono. Su didžiausiu in- vardas paskui bailia stirna, ■
Nelabai smagi vieta.
nirszimu Sviedesi ant saves abi laukini oži, juoda meszka, ir re
Ant rytojaus bausme užmokėjo,
kariuomenes, o Gustavas Adol tai tik kada gryždavo be laimi
Nuvargę namon sugryžo,
fas mėgino ginklus su savo Zu- kio.
Buvusio Anglijos garsaus Premierio Churchillio žmona
Juk gal tiek nebedavotu,
vedais ant gaujų ciecoriszku. Marijona gi siuvo ir iszsiuvi- dabar vakacijas praleidžia Floridoje. Czia ji lesina gražius Kad tik nuo muszimo szoniai
Adolfas pergalėjo; platus lau nejo (akftavojo) del pilionu
paukszczius .viename Floridos parke. Jos vyras praleidžia
neskaudėtu.
*
*
*
kas aplaistytas krauju ir nesu geisdama kiek galėdama pagel vakacijas bepieszdamas paveikslus. Jie atvažiavo ežia in
skaitoma galyybe nukirstųjų bėti nelaiminga motina, kuri Amerika pasilsieti. Ju duktė taipgi atvažiavo.
Buvo tai pede^
liudijo apie innirszima kovos, neteko viso turto per nepasiIr kožnas pasirėdė,
ir ponas Sternburg’as radosi siakusia byla (prova), vesta su kassyk siplnesne motina, pra- žiurint ant audru ir lietu. Kada
Iii saliuna atsidūrė,
tarp lavonu. Žuvedai Viską nai godžiais jos giminėmis. Per to szinejo szian ir ten kokio u'žsie- vienok apmaristijo, kad padėji
Gere ir szunijo,
kindami ir degindami, sunaiki ki nepasisekimą instumti indi- jmimo, bet tankiausiai nebuvo mas dabar taps sunkesnis, kaBa pinigėliu turėjo.
no javus prispaustu artoju. džiausi varga, turėjo iszvien l temyjama' ant jo maldavimo. t.i'k sulaikė graudžias aszaras.
Ant galo,
Tukstaneziai kaimu ir miestu darbuotis kad iszsisaugoti isz’ Edvardas buvo dvideszimts an Edvardas pasidėjo sukulta
Kas pasidaro,
ta jos taip pasilpnejo, kad vos ; baugindnezios ubagystes. Isz tru metu, buvo augalotas ir szaudykle ant suolo, peržiuri- Vienas kitam reže per terla,
pavirto in griuvėsius. Jokios ' priežasties tos taip dideles tin stiprus; veidas jautrus ir szvel-.nejo visas jos dalis , o matyda
Tas ant aslos suknu'bo.
sienos nebuvo del ju neprieina- ( tos apsirgo motina isznaujo ir mis, o augsztakakta iszrode ne mas, kad nesiduos pataisyti, at
Kitas tarė,
momis, jokia upe per sraunia; regimai nyko jos menkos pajie- paprasta dvasia Veido iszreisz- sisėdo, paskendęs liūdnume, Da jam vaikinai mažai davė,
ant paties vardo ju karaliaus gos. Kas tik buvo brangaus, rei- kimas buvo kiltingas, sujung- prie lovos mylimos motinos ir
Asz ji aptaisysiu,
tankiai drebėjo prieszininkai. kejo parduoti: silpnumas po- tas su paslėptu- liūdnumu, o
ži ure jo retka rez ia i s per Įauga Vela su kumszczia pavieszysiu.
Ant upes Meno jau pleszcziojo' r-ios Sternberg’ienes kasdien smarkios jo akys liudyjo apie ar negryžtri isz pilies Marijona.
Staiga palicija tuos du
Žuvedu vela vos (karūnos), že- didinos, o Edvardas ir Marijo- vidurine ugni. Kiltinga jo sto- Blankus spinduliai tekanežios
aresztavojo,
mesnysis tiktai Paliatinatas na prie didžiausio stengimosi ir \ yla, atvira ir nežinanezia prie saules apszviete kaina Piloto ir
Ir nežine kas bus,
buvo da liuosas. Iszpanai isz1 rupestigumo vos galėjo apruvartos žiūra neapgavimo laike pietines kalnu eilias kruvinu Bet badai pesztukus nuskus.
*
*
*
Loteringenai pasitraukė už Re-j pinti didžiausius reikalus ir nežmones klaidingai perspėti per rauszumu, o pa vasa rinis ūkas
ro ir Mozelio, o Žuvedai ir He- laimingi, neteke reikalu mu prieszginvsta ir begėdyste; dėl tęsęsi aplinkui ir glaudėsi prie Susirinko in viena vieta vyrai,
Linksminosi gana gerai,
sai pasipylė kaip naikinanti šiu daigtu paskutine vilti Die- to visi jo maldavimai buvo be kito kraszto ažero, kurs priesz
Atsirado ir mergele,
srove po žemes mogunckienes vuje dėjo.
pasekmes. Nors ant galo turė Pilotą stovintys puikus Rigi
ir vierėburskines.
Klebonas to kaimelio geros davo kaip kada koki uždarbi, kele savo kakta, da silpnai apKuri arielkos gere gana.
Tame tai albelno sujudimo szirdies vyras dažinojas ant ga- tai vis neužtekdavo, ir jauni
Kada gerai prisigėrė,
szviesta: Teisingai vadino se
luike kiltesnes szeimynos dau- lo apie apverktina padėjimu ne- kaitis talentuotas, paežiam žy
Kone kožnam už ausu tvėrė,
niai ta kaina, karaliene visu ki
ginosi ir artymaja Szvcicarija, laimingųjų gelbėjo juos kaip dėjime, turintys placzias žinias, tu Szveiearijos kalnu, nes
Ir tai,
in kur ir ponia Sternburg’iene galėjo bet nepermaldaujamas 'nežiūrint ant jokio rupestingu- augszcziausias jos virszukalnis
Kiek tik galėjo.
myris
ir
ji
paėmė
isz
to
svieto.
su savo vaikais iszsikrauste. Isz
Imo negalėjo ka daug pagerinti Rigi-Kulm daug tukstaneziu Vyrai pradėjo ja besarmate
priežasties žinios apie smerti Gailėjosi visi doraus senelio; liūdna padėjimą kenezianezios pėdu steri ant pavirsziaus ma
vadyti,
vyro, isz iszgasczio ir nusimini ims visa aipielirike neteko jame motinos.
Ir kone in terla spjauti,
riu. Czion džiaugiasi akis, žiū
mo, gana ilgos keliones sveika- gero piemens, o szeimyna
Mergele baisiai perpyko,
rėdama in dideli plota, ap’bar
Kad
viena
ryta
iszejo
in
kal

Sternburgu
visko.
a t vyko in Szveica rija. Tyras
Ir namo sau nuvyko.
styta daugybe puikiu geliu
nus,
idant
sumedžioti
ka,
atsi

vienok oras alpinis ir rūpestin Juodas apkalbėjimas ir lie(kvietku), o batanikas randa Kada josios broliukas apie tai
minė
kanezias
motinos
ir
maste,
ga priežiūra dukters trumpa žiuviai dasieke juos ir Szveicadasižinojo,
ežia gausu skaitliu reikalingu
kokiu
budii'galima
kame
pa

me laike sugražino jai pirm- rijos pakalnėj. ’ ’ Senas rotmis
jame gaivalu. Joks kalnas nero Visiems su kuloka grūmojo,
lengvinti.
Staiga
paskendęs
nykszczia sveikata.
tro prietelius, negalėdamas at
do mums taip plataus ir pui Norėjo vėl adgal sugryžt,
liūdnose
mastyse,
paslydo
ant
Du metai praslinko, kaip mu manyti nabaszninkui, apmansBet negalėjo iszdryst,
kaus paveikslo, kaip Rigi; nuo
partamento, toj valstybei kur
slidaus
akmenio
ir
inkrito
in
Nežinojo
pas
ka
nueiti,
su szeimyna pripratus prie tos tinejo dabar budai, kuriuomi la
jo virszunes galima matyti ke
programa veikia. Privalo mo
apielinkes, liuosai gyveno tarp biausiai galėtu kenkti likusiai tarpuoli, ant laimes nelabai gi turiolika ažeru ir beveik visa
Ir prisiglausti.
kėti veteranui kuris lavinasi
lu. Nukrito augsztininkas ir ša
*
*
*
Szveicaru. Edvardas pristaty szeimynai.
apielin'ke, gulinczia tarp Alpu,
kuogeriausia alga. Valdžia mo
Netoli Niudžerzeje,
davo virtuvei (kukniai) žvėrie Buvo tai žmogus pasileidęs, knie vamzdi ir laža savo szau- kalnu Jura ir Juodgiriu. Rodo
kes veteranui, be užlaikomųjų
Yra
draugija
moterėliu,
nos, mėgo jisai medžiokle ir ne- kuris aklai tarnavo savo pagei
jisai mums savo invairybej, apasmenų, $65 per menesi, ir ve
Laikosi krūvoje,
poilgam nevadinta jo kitaip, dimams. Kaipo jaunikaitis isz sai jo nepažeidė. A Įsikėlė pa- kaiszyta daugybe piemenų
teranui su užlaikomiems asme
kaip tik smarkum medinezium. *savo turtu, gautu nuo tėvu, įpra-!!lengvelia, gailingai pažiurėjo grinteliu regrati (krasztpaO kada in kuopa sueina,
nims $90 per menesi kol lavina
ir nenaudinga
Tai
be
guzutes
neapsieina,
Da priesz saules tekėjimą tan sze rankos panos- Karolinos o JHin. sukaitinta
.
i-4-ii
veiksli)’ kolkioSzveicariioj
’niesi, jeigu tas mokestis nėr auksz.
„
Ir
taip
daro,
kiai ėjo su szaudykle ant peties dabartines ponios SterriburL.g’_ gin'kla, o paskui atsiklaupęs pa-1pkur nerandama.
Veidrodije ažeper denies ir gėlėtas ganyklas, ienes. Bet tada toji, vietoje jau- Į dėka vo jo Ponui Dievui už savoj
. „„. : ro
Vierwaldsteedt maudosi apl  Kad gere kas diena be galo.
I
iszlikima.
i
galėjo;
Nes
ir
jisai
o
__
....
Dabar da nutylėsiu,
Nėra Vietos
žengdamas linkon tamsesniu no kazyrniriko, iszsirinko sau
.n . 'dengti ledais virszu'kalniai, ilga
i
taip
subyrėti
arba
susikūlęs
...
.
Ant kito karto paliksiu,
virszu'kalniu kur dideles uolos-pavartauna (oru) Sternburga,’
,
,
ati • matantieji
szeszeli
ant uolotu
•
i
•
i
v
v
.,
.
.
i
nugriūti
in
'bedugne.
Visokį
/
.
.
Tikrai nedovanosiu,
tamsiai žalio dažo, apaugusios ; pasileidėlis užsidegė neiszpasa- ....
j Kreivumu. Szito tai ažero kran
p ,
,, pakol
, 31 jausmai
Ir da gerai iszkoliosiu.
samanomis ir mažomis žolelė kytu.piktumu.
Vienok
... pripildė duszza jo,
tai yra liudininkais paminėtinu
.
,
.
t
n
usileisdamas
in
žalias
pakal

mis, szia ir ten kelia apvieneju- gyveno rotmistras, šlepe savo
dejų Tell’io, o pergalėtojai isznes,
skynė
szian
ir
ten
vaistin

biauru norą atmonyjimo, nes ži
Ant Gavėnios
po Morgarten’o ir Sempach’o
ga
del
.kenezianezios
motinos
nojo gerai Sternburga. Žinia,
buvo nuo seniai gyventojais tos
—t—
Pasiskaitymo Knygeles apie smerti mokslinyczios a u gala.
apieli rikes. Kalnuos girdėti‘bu Graudus verksmai arba paši
draugo padare
jam didi; Kada sugryžes prie menkos vo da trimytos alpines, o po aže- lių dinimas prie apmislinimo
Trys Istorijos apie Irlanda džiaugsmą, visokiu griebėsi grinteles, inleido ji sena kaira szian ir ten nardė iszdykeliai Kanczios Vieszp. Jezuso Kris
arba Nekaltybę suspausta ; Ro pragumu, kad atmanyti tai kii- minką, kuri tankiai perimta pa
tus©, pagal senoviszka būda,
lososiai' ir foreliai.
bertas Velnias; Medėjus; Kaip ri priesz dvideszimts keturiu sigailejimo, saugojo ligone, Ma10c. Stacijos arba Kalvarija V.
—BUS DAUGIAU—
Kuzma Skripikorius liko Tur- metu juonii paniekino, kas jam * ri jonai su reikalais iszejus in
Jėzaus Kristaus 10^. Laiszkas
ting Ponu. 78 puslapiu, . . 20b isz dalies ir pasisekė. Turėjo la- miestą. Ir dabar buvo iszejus in
arba muka musu Iszganytojaus
Penkios Istorijos apie Buri’ke kai gailinga giminaiti Szveica- miestą, kad parduoti keletą šiu Istorija apie “AMŽINA Ž1 Jezuso Kristuso 5^. Tretininku
Los Angeles mieste taip
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; ri joje, tas intikejo nedoram ap-1 vinių, geisdama užtai nupirkti DA.” Jo kelione po svietą ii Seraph iszkas officium 10^. No sunku rasti vietos apsigyven
Kas Alan Nakci Acitiko (Dzūko ■kalbėtojui, o musu szeimyna motinai pastiprinanezio vaisto liudymas apie Jezu Kristų.
vena Stebuklingo M edaliko ti ir staeziai negalima randa20
Centai.
pasaka); Užliekos isz Senovės ka,ssyk lai)jaus neteko užsilikę-' (gyduolių). Ponia Sternburg’Dievo Motinos Garbei 10^. Is vuoti narna kad net pirm inPadavimu; Peary ant Žemgalio jimo. Gyventojai pilies Berno lene, kuri tuo jaus,' inejus Ed- SAULE PUBLISHING CO., torija apie Amžina Žydą, jo ke važiuojant in miestą szitokie
(Atminimas isz keliones in Le kaskart mažiaus pirko iszdar- vardui, patemijo, jo suniurima
lione po svietą ir liudymas apie plakatai pasveikina ateivius.
Mahanoy City, Pa.
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^ biniu Marijonos ir retai katras pasveikino ji bailiai, nes nuo
Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini Ant szito plakato paraszyta
Szveiearas pasveikino Edvar- keliu dienu, sekiojo žveri, pava
Saule Publishing Co.,
kėlis knygute 75^.
kad nėra tuszcziu stubu visa
da. Tas norėdamas prilaikyti jingose pasislėpusi vietose, neMahanoy City, Pa.
Pirkie U. S. Bonus
Saule, Mahanoy City, Pa.
me mieste.
i
1

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu
prie paskirtos sumos nes musu
bankos reikalauja deszimts
centu už iszmokejima czekiu ir
ekspresiniu kvitu. Busime jums
dėkingi už tai ir neužmirszkite
ateityje, kada siunsite czekius
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet
jeigu siunsite money orderiu
per paczta, tada pacztas neima
ekstra už iszmokejima money
orderio. Acziu visiems.
«
“Saules” Rėdys te.
ANT PARDAVIMO

Int raligatoriszika, inrankai
knygas apdaiVt, W. LUTKUS,
3615 Madison St., Lansing, Ill.
|

|
*
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Szv.
’Aleksandro; Seredoj Szv. Le
andro; Ketverge Szv. Romano,
Petnyczioj Szv. Albino.
— Eidama trepais žemyn,
Ona'Stepahavicziene paslydo ir
krito žemyn' isznėrindama sa a
ranka. Randasi Locust Mt. ligonbute.
' '
—• Petnyczioj pirma diena
Kovo-March ;menesis paszvenstas ant garbes Slaptingo gyve
nimo Kristaus.
—( Nedelioj, Szv. Juozapo
bažnyczioje 11-ta valanda ryte,
Kunigas P. C. Czesna suriszo
mazgu moterystes Marijona,
duktė ponios Veronika Supernaviezienes, nuo 538 W. Pine
Uly., su Kazimiera, sūnūs J.
Tomkaviczio isz Catawissa, Pa.
Svotai buvo Alberta Supernavieziute, Rita Kubertavicziute,
Azelma Jodeszkiute, Violeta
Tomkevicziute ir Kazimieras
Supemaviozia, Edvardas Szimanskis, Klerenca ĮUshala ir
Vincas Gatavetskas.
lt; Gerai žinoma sena gyven
toja pone Ona Zeneziak (Smi
th) nuo 101 So. Main Uly., mire
Nedėliosi vakare. Prigulėjo prie
Szv. Marijos Rusne,ku parapi
jos. Paliko 5 sūnūs ir 5 duktėrys.
' ' ’ ;
Shenandoah, Pa. t Veronika,
mylima pati buezerio Juozo
Masalskio, nuo 1127 W. Coal
,Uly., staiga mirė pereita Ketverga apie 11 valanda vakare
namie. Velione atvyko in Ame
rika Ibudama jauna mergina.
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa, rapijos. Paliko dideliam nuliudimia savo vyra Juozą, trys
dukterys: pana Ona, namie; J.
Duffienė, Philadelphia, Pa., ir
pana Marijona isz New Rochell,
N. Y., ir sunu Alberta. Taipgi
sesėri Margatiete Surdakiene,
Coaldale, ir tris 'brolius Lietu
voj. Laidotuves atsibuvo Panedeli su apiegomis Szv. Jurgio
bažnyczioje ir likos palaidota
parapijos kapuose. Graborius
Menkeviczius laidojo.

ISt. Clair, Pa. — Mariute
Kimmel, 6 metu amžiaus, likos
pavojingai sužeista per troka
prigulinti prie John N. Mason
isz miesto. Mergaite likos nu
vežta in Pottsville ligonbute.
Tamaqua, Pa. — Laidotuves
a.a. Izabelės Sziukienes (Shokey). nuo 39 Railroad Uly., kuri
mirė pereita Panedeli popiet
12:20 vai., Coaldale ligonbute,
atsibuvo Ketverge 8:30 valan
da ryte isz Davis koplyczia, su
Bzv. Miszomis SS. Petro ir Po
vilo bažnyczioje 9 valanda, ir
likos palaidota Owl Creek ka
pinėse. Velione gimė Mahanoy
City, po tėvais vadinosi Izabele
Bendinskiute. Paliko savo vyra
Alberta, 3 seserys: Jeva Kirtikliene, mieste; vienuole S. M.
Monika isz Chicagos ir Agneszka Ktisukiene isz Camden, N. J.
taipgi 4 brolius: Juozą mieste;
Aleka, Rochester, N. Y., Vinca
ir Joną, 'Philadelphia, Pa. Gra
borius L. Traskauskas isz Mahanojaus laidojo.

Minersville, Pa. f Agneszka
Sagvakiene, 221 Middle .Uly.,
mirė Subatos ryta, namie. Ve
lione sirgo per keletą sanvaites.
Gimė Lietuvoj, pribuvo in czionais 38 metu adgal. Prigulėjo
prie Szv. Pranciszkaus ipara.
Lancaster, Pa. — Bosu dj

MOKSLAS IR PROTAS’

Pasibudavojo Sau Namus

Bagocziai Pargryžta

I

Mokslas proto neduoda.!
Žmogaus gali būti labai daug
mokytas, bet visai neprotingas.
Mes galime ir szuni iszmokyti!
gražiai atsisiesti, praszyti, net
ir mums laikraszti atneszti, bet
tai nereiszkia kad tas szuva jau,
ir protingas. Panasziai ir su
žmogumi.

I

it

Daktaro Ralph Flowres vaikai isz Hickory, N. C., susi
manė sau narna pasistatyti. Jie su kitu pagelba pasibudavo
jo maža nameli isz ledo. Jie joje turi net ir elektros szviesas.
Szitas namas, vaikai aiszkina bus labai vėsus vasara. Taip
ir bus, jeigu saulute ta ju narna nesutirpdins.

strytkariu straikos Lancaster
mieste užsibaigė ir dabar žmo
nes vėl gali sau ramiai ir pato
giai važiuoti ar in darba ar in
miestą; Straikos užsivilko net
szesziolika dienu. Darbininkai
susitaikė su kompanija ir da
bar viskas vėl kaip po senovei.
Szitos straikos suardė visa
tvarka mieste; daug kitu fabriku negalėjo dirbti, sztorai turė
jo užsidaryti. Retas kuris galė
jo eiti in darba nes kitokiu su
sisiekimu nebuvo. 220 darbi
ninku sustraikavo ir 215,000
žmonių nukeritejo.

Dievaiczio Hirohito

■H

m

O tame paeziame laikrasztyje
ant kito puslapio buvo szitas
New York miesto gubernato
riaus pastebėjimas: “Szian
dien visa žmonija lenktyniuoja
su mokslu ir pražūtimi. Mes
sziandien matome lenktynes
tarp dvieju mokslu: Geras
mokslas lenktyniuoja su blogu,
netinkamu mokslu. Szios die
nos 'klausimas yra ne vien tik
apie mokslą, bet apie koki
mokslą. ’ ’
t

Szitie du straipsneliai baisiai
daug tiesos mums pasako.
Sziandien mes jau ir perdaug
turime mokytu žmonių. Juk
mokslincziai mums ir szi nelem
ta kara iszperejo, mokslincziai
ir kara vede. Ir tie kurie szian
dien'vage ir žudo nėra jau to
kie durniai.

Musu mokyklos iszmo’kina
vaikus kaip skaityti, bet nieko
nesako apie ka skaityti, iszmokina 'kaip pinigus rokuoti, ibet
nepasako kieno pinigus skaity
ti. Visi mes žinome kad du ir du
tai keturi;'betkieno tie du ir du

Neims Motera Atgal
In Darba
EDGEWATER, N. J. — For
do automobiliu kompanija szitame mieste pranesza kad kai
atsiras gana plieno ir geležies
ir kada visi galės gryžti in savo
darbus, kompanija nepriims
moterų atgal in tuos darbus ku
riuos jos dirbo per kara. Pir
miau ežia dirbo apie 1,200 mo
terų, kiek vėliau likosi apie
250 moterų. Dabar kompanija
visai moterų nepriims in darba
nes yra gana vyru.

Ana diena, vienas laikrasztis
rasze apie visus szitus prasikal
timus, kaip tai vagystes, žmog
žudystes ir visokias razbaininkystes ir pastebėjo kad dau
giausia prasikaltėliu yra isz
jaunimo. Paskui toliau tas pats
laikrasztis paaisžkino kad taip
yra už tai kad: “ Szita genkarte
iszaugo ir dabar auga be jokio
susipratimo apie kas yra leisti
na, kas draustina, ’kas yra gera
ir kas bloga. ’ ’

Straikos

----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti
szeimynele nuo lygu,Verta Ne-'
užmirszt, Kaip dagyvent 100
metu, Pamokinimai, Apie boba
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
Geros rodos, Gailinga ypata,
Galybe Meiles, Juokai, Raganiszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15e.
Saule Pu b. Co., Mahanoy City

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

r

uraJwsH

Karaliszkos gimines bagocziai, Lord ir Lady Astor par
gryžta isz Anglijos in Amerika. Jie važiuoja in Virginia in
sveczius pas savo gimines. Ponia Astor sako kad ji gal stos
in politika ir stengsis būti iszrlnkta in Amerikos kongresą.
Bet kol kas ji da nėra Amerikos piliete. Ji prarado savo pilitieste kai ji apsiženijo su Anglijos pilieežiu.

TIKTAI,

Maisztas Indijoje
BOMBAY, INDIJA. —
: CAIRO, EGYPT. i —
Cairo «
A
Ii jos kareiviai paleido kulkas! mieste 14 ’ žmonių žuvo
ir apie' Jj
in Indijos sukilėlius Bombay;
1123 buvo sužeisti kai studentai t
j &
mieste, kur žmones sukilo
i ir darbininkai sukilo priesz |
priesz Anglijos valdžia. Raszy-į
i Anglijos valdžia ir reikalavo '!
i
tojai isz tenai pranesza kad czia‘'
i kad Anglija iszsitrauktu savo a
tikras maisztas priesz valdžia' . .
Eigipto miestu. »
a
, •
ivaiska i
ir priesz Anglijos kariuomene.
\ (| Eigipto Premieras Sidky Pasha *
Indij os laikrasztis ‘ ‘ Times ’ ’
iszleido insakyma savo žmo- ii
pranesza kad apie 100 buvo užnems liautis tokiu sukilimu, jį
arba pradžia
muszti ir 1000 sužeisti. Daug
Anglijos Karo Sztabas sako JĮ
namu buvo sudeginta arba su kad Anglai kareiviai turėjo |
SKAITYMO *
griauta. Darbininkai ant laivu
szaukti kad apsigynus nuo su-1 JĮ
...ir...
sukilo priesz Anglijos oficiekileliu. Premieras Sidky dabar J!
rius ir jūreivius ir užėmė Ang
RASZYMO
tariasi su Anglijos Ambasadoj į į
lijos laivus.
riu, R. J. Bowker. Jie nori at-jjĮ
Czia butu buvę da daug dau
naujinti taikos sutarti, kuri f 64 pus., Did. 5x7col i
giau kraujo praliejimo jeigu ne leidžia Anglija palaikyti tenai jį
j

Leitenantas Dick Ryan
ežia joja ant Japonu Premieriaus Hirohito ir dievaiczio
žirgo (arklio) kuris yra pa
vadintas ‘ ‘Pirmoji Szalna.’ ’
Japonai szita arkli dovanojo
Leitenantui Ryan.

Jauni Vagiai

Už tai, net ir Protestonai ir
Žydai, net ir tie musu Bedieviai
dabar ima siunsti savo vaikus
in Katalikiszikasias mokyklas.
Ne už tai kad jie in Kataliku
Bažnyczia tiki, bet už tai kad
jie mato kad vieszosios mokyk
los vaikus jau nemokina, bet
tik, kaip szuniukus jaukina.

50c

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY, PA.

bus tai sziibdienu mokslas nie Indijos ir visu tenai gyvenanĮ
kariuomene apsaugoti Suez Ca- s
ko nesako ir visai nei nepaiso.

BROOKLYN, N. Y. — Penki
jauni vaikezai, (vienas isz j u
Jūreiviu Fut-Bolo
MEMPHIS, TENN. — Dar- tik 14 metu amžiaus) buvo poli
Mokytojas
bininku Federacija, in kuria cijos suimti del vagyseziu. Jie
priguli apie 250,000 darbininku pavogė apie penkiosdeszimtys
nutarė iszeiti ant straiku Kovo automobiliu per viena menesi.
(March) septinta diena. Jeigu Ir trys kiti jauni vaikai yra su
szitie telefono darbininkai isz- gauti ir kaltinami del vagys
eis ant straiku, tai bus didžiau eziu ir del nuszovimo vieno
sios straikos visoje Amerikoje sztorininko in Flatbush.
ir suardys visa tvarka ne tik Keturiolikos metu amžiaus
Memphis mieste, bet po visa vaikas, Thomas Neale, nuo 287
Amerika. Telefono darbininkai Linden Boulevard, buvo sugau-!
nori kad jiems algos butu pa tas ir isz jo policija dažinoja^
keltos deszimts doleriu in san- apie Raymond Witney, 16 metu
vaite. Czia dirba daug daugiau amžiaus vaika isz 22 Fairview.
I
moterų negu vyru. Moterys sa Place, Brooklyn.
ko kad jos kaip ir vyrai strai Jiedu buvo sustabdyti polici-j „ Kapitonas Thomas J. Ha
kos ir neleis kitoms moterims jos kai deszimts isz ryto anti milton buvo paskirtas kaipo
Clarendon Road, bet Thomas'
dirbti j u darbus.
laivyno fut-bolininku moky
Neale, 14 metu vaikas greitai ■
tojas. Jis jau antru kartu in
pavogta automobiliu paspaude
ta vieta paskirtas, nes jis jū
ir abudu paspruko nuo policiL TRASKAUSKAS jantu. Ant Eeverly Road ju pa reivius mokino kaip loszti
fut-bola nuo 1934 iki 1933
LIETUVISZKAS GRABORIU5
vogtas automobiliusi susidaužė
metu.
in stulpą ir jiedu piešti pabėgo.
Bet policijantai juos paskui su
gavo.
Skaitykite “Saule”
Policija sako kad szitie vai
Laidoja kunus numirėliu. Pasam*
do automobilius del laidotuvių, kai apie penkios deszimts auto
Neužmirszkite Guodotini Skai
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame mobiliu pavogė ir kelis sztorus itytojai, atsilygint su prenumerata už
reikalams. Telefono Numeras 78.
” kurie apie tai užapvogė ir viena sztorininka nu-laikraszti
1tnirszo ir “Saule
820 W. Centre St., tdahanoy Cit;
prasze idant nesulaikyti
1
szove.
ilaikraszcziQ. PASKUBINKITE J J J

Telefono

ISTORIJEBpie Da i3Z

cziu vadas, senelis Mahatma
Ghandi. Jis visus savo žmones
nuramino ir numalszino ir pa
tarė jiems vereziau derintis ir
gražumu susiszneketi vietoj
viens kito krauja lieti.
Dabar nors vieszai jie neka
riauja priesz Anglijos karei
vius, bet maisztas ir sukilimas
visur pasirodo.

nal. Szita vandens perplauka
tarp dvieju mariu yra Anglijai
labai svarbi ir reikalinga.
GREICZIAUSIAS KELIAS
IN PEKLA

— Pasakyk man, kokiu
budu galima gautis in pekla?
— Per padotkus.
Istorija apie “AMŽINA ŽY
— Ka tu man pasakoji!
DĄ.” Jo kelione po svietą ir
— 3a matai, mano tėvelis
liudymas apie Jezu Kristų.
kalbėjo, kad per tuos pado;20 Centai.
kus tai velniai mus visus pa
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
ims!

Jauni Ūkininkai

Prezidentas Trumanas prisme atstovus isz naujos orga
nizacijos kuri užčivadina “Ateities Ūkininkai — Farmeriai.” Szitoje organizacijoje randasi apie 200,000 jaunu vy
ruku, kurie rengiasi būti ūkininkais. Isz kaires in deszine:
Virgil Gett, isz Fallon, Neb., Eugene Starkey isz Orlan, Calif.
Prezidentas Trumanas, J. Glyndon isz Polo, Ill., Joseph E.
Espey isz Maryville, Mo., ir Marion Baumgardnes • isz Well
ington, Texas.
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Tiktai, 10c

MAHANOY CITY, PA. J

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!
Jeigu nežinai kokia

nupirkti Dovana savo
Draugui ar Draugei,
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą. ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00
Kitose Vieszpatystėse $6.00. Užraszant
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per
Money-Orderi arba
pinigais registruotam
laiszke.
J

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. |

