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Kiniecziai Eina Pirmyn

*

Mažiau Maisto,
Daugiau Paszelpos

PHILADELPHIA, PA. —
i “Jeigu asz tikrai nebuezia žinojes kad asz esu Philadelphijoje, asz bueziau manstines kad
i ežia Berlynas, Bremenas ar Mu
ni cho galiūnas!”

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas suszauke mitinga
pasitarti kaip galima sumažinti
maista Amerikoje, kad butu ga
lima daugiau siunsti badaujan
tiems Europoje. Jis pasikvietė
buvusi Amerikos Prezidentą
Hooveri, kuris buvo viso mais
to gaspadorius po ano Pirmo
Karo.

Eina pasisznekejimai kaip
galima daugiau sutaupinti, sueziedyti maisto kad butu gali
ma daugiau paszelpos suteikti.
Bet bus sunku susitarti, nes jau
dabar ūkininkai (farmeriai) ir
tie kurie kvieczius parduoda
ima bumbėti ir prikaiszioti. Jie
sako kad tie kviecziai kuriuos
mes dabar siuneziame in Euro
pa ir sau tamsesne bėralinė
duona už tai gaminame yra per
geri Europos žmonėms. Jie
aiszkina kad Europos žmones
nepripratę valgyti tokia gera ir
balta duona. Jie toliau sako kad
siunsti jiems tokios duonos tas
pats kaip badu mirsztancziam
duoti pyrago, o ne duonos.

V. L. Boczkowski, Ęditor and ®gr.

U. S. A.

ngiasi Straikuoti

ewisa
Isz Amerikos

MAHANOY CITY, PA.

Kiniecziai dabar rengiasi statyti baisiai didele vandenio
užtvanka (dema). Wangtze Gorge užtvanka bus daug dides
ne už musu iki sziol didžiausia “Boulder Dam.’ ’ Amerikos
inžinieriai ir mosklineziai jiems padeda ir pataria. Szitokie
keltuvai, kuriuos matote paveiksle gales lengvai isz vande
nio iszkelti laivus kuris kelis tukstanezius tonu sveria.

Szitokiais žodžiais vienas
Amerikietis jūreivis iszsitare
! apie ta skandala ant Vokiszko
■ kariszko laivo ‘ ‘ Prinz Eugen: ’ ’
! Per visa sanvaite Amerikie: ežiai-Vokiecziai ėjo in ta laiva'
ir lanke tuos Vokieczius jurm-j
Į vius, kurie buvo musu nelaisvė
je ir dabar buvo siuneziami at
gal in Vokietija. Amerikiecziai tiems Vokiecziams atneszdavo didelius maiszus cukraus,
(už viena kuriu musu szeiminninkes gatavos galva paguldy
ti), baltu, gražiu marszkiniu,
kuriu mes dabar nei už pinigus
negalime nusipirkti, cigaretu,
cigaru, sznapso, alaus ir szampano.

Eroplana
B

o,i-'

General Motors Straikieriai
Nori Sugryžti In Darba; Ame
rika Pasiuntė Miltu Japonams,
Musu Duonele Bus Tamsesne;
Balandžio 1 Minksztos Anglies
Angliakasiai Iszeis Ant Straiku

WASHINGTON. — John Lewis jau pra27 Užmuszti Eroplano
nesze valdžiai ir kompanijoms kad angliakasiai,
Nelaimėje
mainieriai, neužganėdinti savo algomis ir darbu
SAN DIEGO, CALIF. — Di
Tuos Vokieczius belaisvius
delis American Airlines pasa- ir dabar isz anksto prauesza kad pirma ateinanmusu Amerikiecziai-Vokiecziai
žieriniš eroplanas, kuris leke czio (Balandžio) menesio minksztos anglies
vaiszino kaip kokius didvyrius.
isz New Yorka in Los Angeles,
Ant laivo visi Vokiszkai sznepataikė in kaina, 45 myliu nuo angliakasiai iszeis ant straiku. O už kito mene
kejo, juokėsi ir dainavo. Vokiecziai jūreiviai alų mauke, czicnais, eroplanas eksplioda- sio visi kietos anglies angliakasiai panasziai pa
Palindo Po Traukiniu
sznapsa gere ir viena kita svei vojo ir visi 27 pasažieriai žuvo.
darys. Patys angliakasiai tu straiku “visai ne
kino. (Musu jūreiviams neva
ALLENTOWN, PA. — J. LINDEN, N. J. — Daugiau
lia. sznapso gerti ant laivo).
nori, jie tik nori kad jiems duotu kasdien dirb
Harold Zimmerman 45 metu negu trys menesiai atgal Gene
Amerikos Skola
ral
Motors
darbininkai
sustraiamžiaus inžinierius del Penn
MOSKVA, RUSIJA. — Sta Szviesiaplaukes Vokietaites,
$279,560,743,758 ti!” Bet, John Lewisas su paprastais angliaka
sylvania Power ant Light Co., kavo. Visi darbininkai džiaugė
linas pasakė prakalba Raudo  apsikabinusios tuos Vokieczius
priszliauže prie rieliu, trauki si kad jie dabar gaus daugiau
siais nesiskaito. Jis bosas ir daro kaip jis nori!
najai Armijai per iszkilmes kai jūreivius bueziavo ir meilika- WASHINGTON, D. C. —
i
mokėti,
bus
lengviau
dirbti,
ir
nio begiu, ir palindo po freitSovietai apvaikszcziojo dvide- vosi. Skardus juokai ir link Amerikos valdžia paskelbė kad Jeigu angliakasiai iszeitu ant straiku, tai vėl vi
treinu ir taip užsimusze. Du ! tuo paežiu sykiu gaus kelias
szimts-asztunta savo valdymo ini balsai nuaidėjo per visa lai dabar musu skola yra didesne
vaikai kurie mate ji sako kad dienas vakacijos. Dabar jau
meta. Jis sake kad dabar yra vą. Czia draugai atėjo atsi negu $279,560,743,758. Mes tik ; sur butu bedarbe. Nes kai angliakasiai sustraijis pirmiau buvo vieno trauki darbininkai mato kad tos vaka
taikos laikai, bet tai nereiszkia sveikinti ir likosi baliavuoti, maža dalele szitu pinigu pralei-j k uos, plieno fabrikai negales dirbti. Jei plieno
nio sumusztas ir paskui pats cijos, pavirto in tikra bedarbe,
uliavuoti. Tuszczios sznapso dome ant karo. Didžiuma szitos
palindo po antru traukiniu. Jo ma^° kad ir didesnes algos kad Sovietai ir j u armijos da
bar gali sau ramiai gyventi ir bonkos dundėjo ant grindn, skolos pasidarė isz visu tu pa fabrikai nedirbs tai szimtai tukstancziu kitu
draugai sako kad jis jau kelios jiems tu dingusiu pinigu nesu
nieko nedaryti. Reikia, jis aisz- sznapso stikleliai dzinktelejo skolų kurias mes daveme ki- ' darbininku teipgi liksis be darbo. Automobiliu
sanvaites kai buvo baisiai susi gražins. Darbininkai pardavė
kino palaikyti galinga Raudo lankose, alaus staineles vursz- tiems krasztams. Anglija ir Ru
rūpinės ir nuliūdęs del savo ne visus savo Karo Bonus, iszsina Armija visus rubežius gerai tejo ir dainos skambėjo:
sija daugiausia gavo. Rusija darbininkai jau daugiau negu szimta dienu iszsveikatos ir greicziausiai uorė cme isz bankos savo susicziedintus pinigus ir dabar jau nie apsaugoti ir nuo prieszu isz kal
tiek ir tiek milijonu gavo isz straikavo. Dabar rengiasi gryžti in darba, bet
Visi žmones durni,
je nusižudyti.
no
apsiginti.
ko neturi. Straikos neužsibaige
musu valdžios ir dabar mus
Visi žmones durni,
Jis aiszkiai ir vieszai pasakė
darbo da vis nėra!
kaip kokius durnius visur jiems nebus darbo jeigu angliakasiai straikuos.
Tiktai vieni Naciai ne!
Visiems Bus Darbo
kad yra reikalinga palaikyti
stumdo.
Kai straikos prasidėjo, dar
Pirmiau jie nenorėjo dirbti, dabar negales dirbti
galinga ir didžiausia armija ir Sakytai kad ežia kokia per
bininkai susirinkdavo prie fabPaprastai, kai vienas žmogus
WASHINGTON, D. C. —
rengtis ir gaminti visokio tavo- gales szvente, manytai kad ežia
i
_
riko vartų ir marszuodavo pa. , , „ . ' , .
,. .
• kitam pažiezina pinigu jis tiki kad ir norės.

Insipyko

ReikalaujaGalingos Armijos

“Visiems bus darbo” sako nau
.
.... ro. Jis toliau sake kad Sovie-kokie galingi didvyriai iszkerodyti
savo
drąsą
ir
užsispyri
jas instatymas kuri Preziden
tams negana susilyginti su ki- liauja in pergales lauka, saky si kad kada nors tie pinigai bus
tas Trumanas priėmė ir ant ku ma. Jie keliems ir kaktas pra- tomis tautomis, bet Sovietai tu-; tai kad ežia musu kraszto isz- jam gražinti. Bet, visai kitaip
SoPORT ARTHUR, PACIFIKE.
rio jis pasirasze. Szitas naujas musze. Bet dabar jau fabriko ri visas tautas ir pralenkti.
; vaduotojai yra taip vaiszinami su szita skola! Mes greieziau
vartai tuszti, darbininkai nepaparezio žiedo susilauksime, y je(a j SZ0Ve įn AmCfikOS CFOOlana kllFIS MJO S3instatymas sudaro nauja komi
Stalinas visai nei neužsiminė ir gerbiami.
marszuoja,
neprotestuoja
ir
nenegu viena skatiką tos skoloj
iii
tetą, kurio darbas bus prižiūrė szukauja. Jie tik sau namie bu-! apie tuos szniPus kurie buv0
ežia tie jūreiviai yra Ame- atgausime. Jeigu teisingai VO HUStatVO Kelio nuklydo. Rusija paskelO c^ia
ti kad visi Amerikoje turėtu
be kad svetimas eroplanas negali' prie szidarbo. Trys szito komiteto pa na, laikrasseaius skaito, radijo j
klausosi ir laukia kada straikos' saKe ap*e ta sPro°stanczia riszku laivu
Prinz Eugen” i kmtu, jie nekalbėtu apie pasko
...
.
..
.
tarėjai gaus po $15,000 in me . ., . ...
,
...
.
i
'
'
Atom
bomba.
Visa
jo
kalba
padėjo
nuskandinti
keturis
muužsibaigs ir jie gales gryzti m
linima, bet apie piiiigu
paaukojima
ir to uosto prieiti per dvideszimts-penkias my
tus už savo darba. Instatymas,
i buvo apie apsiginklavimą, apie
laivus ir snsprogdino daug' tiUi
atidavb
kaip ir tas komitetas yra bejie-i savo darbus. Dabar visas ūpas
lias.
Kai jie užtiko viena Amerikos erokarui prisirengimą ir apie ga- musu sutmarinu, povandeniniu n!a,t
gis, jis nieko negales padaryti, iszgaravo, nes kiszenius isz- lingas armijas.
laivu, tukstanezius musu kareitusztejo!
Gal žmogus drystu paklausti
jie tUOJ&lIS pTOdCJO SZOlldytL NOFS
vien tik kitiems patarti.
Kai Taikos Konferencijoje at- viu ir jūreiviu nužudė, Dabar
Kiek dabar galima pasakyti Fabrikantai visa tai labai ge stovai isz viso pasaulio krasztu! mes juos kaip kokius augsztus tai kas tas skolas atmokės. Ir in jie pataikė in eroplana, bet kareiviai, la
tai tikrai žinome kad tas insta rai žino ir už tai dabar darbi kalba ir tariasi apie taika ir nu- ponus, kaip kokius garbingus ta klausima galima greitai ir
Amerikos Laivy
tymas duos darbo nors trims ninku visai nepaiso ir savo varo siginklavima, Stalinas kalba a- didvyrius vaisziname ir sveiki teisingai atsakyti: “Darbo kūnai spėjo pasitraukti.
ir
gana.
Darbininkams
duonos
žmogelis,
paprastas
Amerikos
žmonėms, tiems patarėjams.
pię apsiginklavimą ir karui pri name ir laimingos keliones ve
kąsnis
rupi,
fabrikantams
pini

pilietis ta skola turės atmokėti no Sztabas dabar pasiuntė protesto laiszka
sirengimą. Kai Amerikos galin lijame.
Kaslink kitu žmonių tai jiems
visokiomis taksomis! ’ ’
maža nauda bus isz szito insta- gai eina kaip szienas. Valdžia gos armijos, kaip sniegas saulu
Rusijos valdžiai, ir reikalauja kad Sovietai
Tik pasiskaitykime kaip Votymo. Jis be jiegos ir be dantų; fabrikantams tukstanezius mo- tei pasirėdžius tirysta ir nyksta
XXaCvX OZi U. V/J CL j

jo niekas nepaisins.
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(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Stalinas rengia savo armijas, i

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pirkte U. S. Bonus Sziandien!

pasiaiszkintu ir atsipraszytu.
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T ‘ S A U L E ” MAHANO Y CITY, PA.
ra, Generolas Yamashita užėmė Anglu parodydamas kad ir vie
Ghurchillio Duktė
visa Malayjos kraszta. Tham- ni ir kiti yra nusistatė priesz
e su keliais savo Anglisakais Anglus. Paskui jis ir Rolan
bosais pabėgi in Java, kur jie dams ir Indijonams paaiszkina
' Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
laikinai apsigyveno. Bet neuž kokie velniai yra tie pleszikai
In Camden, N. J., ponia Lil ilgo Japonai ir Java užkariavo Anglai.
i
50c., o aplankysite knygas per paczta.
ir
paėmė.
lian Kerney apskundė savo vy
Thamboe pats nežino kaip il
i Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
ra ir gavo divorsa, persiskyri- Kai Japonai ketino Thamboe
gai jis taip ant tvoros gales iszma nuo jo uz tai kad jis visados u'žmuszti, jis praszesi susimyletupeti ir net trims ponams tar
No. 101 Kapitonas Velnias
No. 169 Keturiolika istorijų
No. 128 Dvi istorijos apie Valdipriversdavo ja žemai pasilenkti jimo, ir pasiaiszkino kad jis la
kus apraszymas, didele knyga,
nauti. Bet kol tie ponai tarp sa
Po laikui; Onytės laime; Per neatsameras ir apie Bedali. 44 pua.
ir pasikavoti automobilyje kai bai gražiai moka Anglisz'kai ves peszis, tol tas musu Tiram-■
puslapiu. Popierinei apdarai 50No. 129 Keturios istorijos apie r gurną in balta vergija; Pusią ugaveNo.
102
Prakeiktu,
meilingas
kriszneketi.
Japonai
ji
neužmusze,
Ketvirtas
prisakymas Dievo; Kėliau- nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
gis susitikdavo su savo “Girlboe gera bizni varys.
minaliszka aprassymas, 202 pus. 35c tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
bet davė jam darba kaipo rafrenta. ’ ’
No. 103 Vaidelota, apisaka taz •nus prigauna. 58 puslapiu.. . . . .15c žvaigždes ir kitus dangiškus kunus,
szytoja. Jis rasze in Japonu
pirmutines puses szimtmeezio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
imta isz Liet uvipzku užlieku. S n pa nus isz valenczijos; Kožnas da’gt-as I Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
Viskas jau po senovei, ar, laikraszczius apie galingus Ja- Rusija dabar Lozorių gieda
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka r.ras Į Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
nors taip vienas restauranas in i ponus. Jis taipgi ir in visokius ir sako kad Vokiecziai visa Ru-j
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuo-’as. 76 puslapiu..............20c 1 pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
Xorkton, Sask., paskelbė savo kitokius laikraszczius labai sija sunaikino, visus miestus
No. 133 Dvi istorijos apio NeužrnoNo. 161 Keturios istorijos apie Aut
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 2b- t-ama“ žiedas ir Apie Drūta Alksni, orapulties kranto; Mistras ir Krepe
pagarsinime: ‘ ‘ Mes dabar pa (daug ir labai gražiai rasze. Ja , sugriovė ir sudegino. Visuose
No. 106 Penkios istorijos, apiv t>2 puslapiu .. i.....................
15e izius: Kampelis duonos; Isz ko dideli
darome 300 sanviczius isz vieno ponai taip ant jo pasitikėjo kad iaikraszcziuose dabar skaitome
Gregorius: Isz numirusiu prisikėlė,
No 134 Dvi istorijon apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25«
i Dorybe veda in Laime; Szaltišzai'i,
svario sūrio, vietoj 500 kaip Į davė jam propagandos darba. kaip ir kiek Rusija nukentejo
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
per
szita
kara.
43 puslapiu.....................
16c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
mes dareme per kara. ’ ’
Jam buvo garbe, o Japonams jo
Pone Sarah Churchill Oli pinami sekanti skaitymai: Ila isz ma? No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
Keista trumpu pasiskaitymu.
\
—- ------ ::-----------graižius žodžiai labai patiko.
Jeigu tiktai mes pažiūrėsimo ver, vyriausia buvusio Ang- isz-o iszlins; Apie boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo proto;
22
puslapiu
...............
10c
Raganiszka
lazdele;
Boba
kaip
ir
viė Dabar 'žinome kodėl žmones Bet ne vien tik Japonams pa- in žemlapi ir paženklinsime tas
kėsimas
kunigo.
47
pus.
......
.15c
savo
liežuvio
sulaikyt;
Girtuoklis
164 Septynos istorijoj apie Jakartais vadina kietsprandžiais. tiko. Patiko ir Anglams ir vi-vietas per kurias Ve Tezini lijes Premierio Winston Jurgis: Galinga ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos anie -gisNo.Skaptukas;
Ergelei Pono Morka
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Pusantro meto vaikas, Wayne siems Anglijos kareiviams. Nes marsziavo ir paskui prilyginsi- Churchill duktė pribuvo in sos bobos.
pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Polette, Los Angeles mieste isz- ir Anglai skaitė ka tas mokytas me ta maža sklypeli prie visos New York su eroplanu isz trumpi
puslapiu.......................................... 15c ailes, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 26a
Anglijos.
Ji
dabar
lekia
su
krito isz lango nuo antro floro, Thamboe rasze. Japonai gere-, Rusijos, nusijuoksime isz tokiu
No. 112 Trys apisakos apie pini 34 puslapiai ................................... 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaNo. 141 Keturios istorijos apie
eroplanu
in
Miami,
Florida
ir
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgeL
augszczio ir nukrito ant uly- josi ir džiaugėsi kad turi toki pasakų.
’
kiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
paskui in Cuba pas savo tė bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; dvare;
Geras
Medėjus
................................. 15e
Geležinis vyras; Smakas ir
czios. Jis visai nesusižeide nors gabu raszytoja. O Anglai Die-j
Juokingi szposelei, Kaip traukt giBet tai baisiai gudri ir gera vus, kurie tenai savo vakaci- liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c No. 170 Asztuonios istorijos apie
krito staeziai ant sprando.
vui dėkojo kad jie iszmokino propaganda. Rusija taip ta Lo jas praleidžia.
No. 142 Trys, istorijos apie Pavei- Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa;
No. 116 Istorija apie Sierata,
puikus apraszymas. 119 pus. .. . 15c | kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kuk Policija nespėjo suimti Lee Thamboe taip gražiai raszyti. zorių gieda ne be reikalo. Ji
No. 119 Keturios isterijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu dykio jHerodi’s Boba; Kas nepažinota
Mat
ežia
visi
buvo
linksmi,
nes
................................
15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Garžia Haremo nevalninke: T-uoszis:
Dunn kuris pasmaugė savo pa
durna kaip lape. Ji žino juo
msybe in szviesa; Pasitaisias prastdaugiau ir juo garsiau ji savo Kareivis Cziampijonas Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra že n arelis; Duktė malkakerczie. 121
ežiu:, kai penki žmones patele visiems patiko.
62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
ousiapiu ............................... .....2Ba
fonavo klaudami ar jie galėtu Thamboe buvo linksmas kad nelaimiu litanija giedos, juo
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
jis mokėjo gražiai raszyti, nes | daugiau - gales reikalauti isz
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
kas isz girrios ir Ant nemuno.
Ar paszaukt tęva zokoninka Bernata narna parandavoti.
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
puslapiu .....................
- • - - 15c dina. 61 puslapiu......................... 15c
per savo mokslą jis savo kaili i ■■, kitu ,krasztu atlygini&10. Dabar
ir
nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 123 Septynios istorjos apie
No. 145 Trys istorijos apie VelniIsz
Akyvumo;
Su Dievu; Grigo Kais
> In Kimama miestą, Ohio, su gyvastį iszsigelbejo. Japonai vien tik R|]sija roikalauja ,ka j
Stebuklingas zerkolas: Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
tos;
Kaip
Vincas
ingalejo paezia;
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
degė tanka kurioje buvo 5,000 buvo linksmi kad jis taip gra- jai ,butu atlyginta už kar0 su.
Mailach;
Paskutinei
Valandoj; Sla
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c
goreziu vandenio. Pirma syki šiai apie juos rasze. O Anglai griautas mieBtuS.
ptybe
gymimo
mumisie
Dievo musu
gonus.
45 puslapiu ..................... 15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
<
ame
atsigymimo;
Metai
Svarbiausiu
buvo
linksmi
kad
jis
jiems
tiek
No, 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
iszgirdome kad vanduo taip
itsitikimu;
Nusiminimas
seno jauni,
daug apie Japonus pasakė.
Tiesa pasakius, kad ten RhDoras gyvenimas; Priversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c
gali degti.
,
ikio,
Suvirsz
100
puslapiu
........... 25«
nybe; Vargingo žmognus sunu; Trys
No. 150 Keturios istorijos apie Du
Kai Thamboe per lai'krasz-i sD°^e nebuvo kas ii griauti,
No.
172
Dvi
istorijos
apie
Duktė
ižeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nusprestaežius iszgyi-e Japonus ir viJ Jok patys Suskiai besitraukdaMariu;
Sruolis
isz
Lietuvos.
68
airis buvo protingesnis už savo poną sis; A»/t keik užlaiko moteres paslaptį.
St. Louis mieste buvo slabnos
pvriapiu
.........................................
154
>1 puslapiu ................................. 15b 61a puslapiu . ............................... 15<i
siems parode kokie galingi yra'ml viska ®z>degino, iszgriove 11
vestuves: Pirmiausia pomerge,
No. 127 Trys istorijos apie DukNo. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu-5
Japonai ir kiek laivu ir kokiu isznaikino.
e
nustyniu: Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszJosephine Bobak apslobo prie
Margutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
I5e,
altoriaus, paskui Nicholas Bo tvirtovių ir uostu jie turi prie
karalium. 61 puslapiu................ 15c
No.
175
Pasiskaitimo
knygele?
Maldų Vainikėlis
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra»
bak apslobo, o nuotaka pama Semarang miesto, Anglai net
mas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
tydami 'kad visi slobsta irgi ne rankomis kaeziukes plojo. Ant
puslapiu
........................................... 15c (su paveikslais); Kaimieczia Aimana:: Knygele ::
pasidavė, ir ji apslobo. Kuni rytojaus nieko .nebeliko isz to
No.
153
Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“SAULE”
miesto.
Tik
durnai
ir
dulkes
ir
ti;
Du
broliai;
Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Marty
Servo,
26
metu
am

gas Wempe turėjo szliuba ati
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
puslapiu
......................................
L
5c
verdantis vanduo likosi ten kur!
žiaus kunisztininkas laimėjo ISTORIJE apie Gregorius, No. 158 Keturios istorijos apie Ka rtai; Kelnta Juoku ir Paveikslo,
dėti pakol visus atgaivino.
Puslapiu; Juodi Apdarai;
tos tvirtoves vakar buvo.
įsz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė Preke .................................... .. . .IK
kumsztynes ir tapo cziampiAiszkus drukas; smagi
--------7
jonu in Schenectady, N. Y. Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Prezidento Trumano žmona Baskui Thamboe suramino
knygele, 75 Centai.
Jis' sumusze Red Cochrane. ne, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas:
prariesza kad ji Gavėnia užlai visus Japonus kad jiems nebus
Jeigu užraszysite.savo draubado,
nes
Bangkok
mieste
ran1
Marty
Servo
yra
pirmutinis
::
25<
::
Rodykle:
kys ir jokiu vakaruszlku ar ba
giu ar drauge “Saule” tai tu
dasi baisiai dideli sandeliai pil-* Bažnytinis metu padalinimas.
Saule Publishing Co.,
kareivis kuriam taip pasise
lių nerengs Gavėnios laiku.
---------- --------------rės didžiausia linksraybia per
ni ryžiu ir visokio maisto. Ja-' Pasnikai.
ke.
Mahanov Citv. Penna.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! visus metus!
Kalendorius.
ponai
iszgyre
Thamboe
kad
jis'
, Molotovui, Vyshinskiui ir vi
Maldos Rytmetines.
taip
gražiai
visus
žmones
sura

Vieszpaties malda.
siems Sovietams nepatinka
Susimildami, jeigu iszkeliauAniuoliszkas Pasveikinimas.
mino.
Amerikos
didžiausi
bomIszsidave Pats Save
nate in kita miestą ant apsigy
Iszpanijos valdžia. Jie paaisz
Apasztalu Sudėjimas.
Straikoriai
Balsuoja
beriai
B-29
ant
rytojaus
visa
ta
Deszimtis Dievo prisakymu.
venimo ir geidžete permainyti
kina'kodėl jiems nepatinka. Jie
Du didžiausi meiles prisakymai.
miestą
ir
tuos
sandelius
su
že

Jonukas nenorėjo eiti in
laikraszti, prisiunskite savo se
sako kad Iszpanijoje randasi
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 1»
mokslaine szi ryta, nuėjo prie
na ir nauja adresa ir miestą ku
tik viena partija, vienas žmo me sulygino.
Gailesczio.
telefono ir szauke profesorių,
riame gyvenot ir apsistojo!, nes
gus visus valdo, spauda varžo Ir to nebuvo gana. Vienas Ja Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
nuduodamas stora baisa kal
be to, negalime jum siuntinėti
ma ir žmones neturi balso rinki ponu augsztas Generolas pasi Misziu Maldos.
bėdamas:
laikraszczio in nauja vieta.
muose. Mes tam Molotovui no rengė važiuoti in frunta pažiū Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
rėti
ar
viskas
tvarkoj.
Ir
ežia*
Daugelis praszo idant permai
rėtume pasakyti ir visiems to
— Praszau pono profeso
Miszparu Maldos.
Thamboe
gražiai
ir
mielu
noru
nyt adresa, prisiunezia savo
kiems Ruskiams surikti: “Ei,
Maldos pirm Iszpažinties.
riaus, Jonukas sziandien ne
l pasitarnavo. Jis visiems Japoj Perkratymas sanžines.
varčia
ir
pravarde
bet
nepaduo
vagie, kepure dega. ’ ’ Rusijoje
ateis in mokslaine, ba serga.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
nams
pranesze
kad
nėra
reikalo
da
kur
gyveno
ir
in
kur
iszvarandasi viena partija, Komu
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Profesorius — O kas ežia
lupintis
Generolas
toks
ir
toks
Malda po Iszpažinties.
žiavo. Tokiu laiszku sziadien
nistu partija. Vienas žmogus,
kalba per telefoną?
Litanija apie visus szventus.
Stalinas visus valdo. Spauda ne rytoj isz ryto devinta valanda1 Prisitaisymas prie Szv. Komunijos aplaikome daug, nes svietas la
Jonukas — Tai mano tė
bai maiszosi, o del mus yra ne
tik suvaržyta bet valdoma Ko leke isz Tokyo miesto in toki ir, Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jezaun. reikalingas
vas.
sukimas galvos
munistu. Kas girdėjo kokio toki frunta. Jo eroplana paly-! Malda
prie Panos Szvencziausios.
—
Ruskio baisa rinkimuose! Visi des trys sargybiniai eroplanai Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. jieszkoti po visas knygas is%
Neužmirszkitc Guodotini Sitai,
kur musu skaitytojas rasze
aziandien juokiasi isz tu pal- i ir du szarvuoti bomberiai Ja Artindamasi prie Szv. Stalo.
tojai,
atsilygint su prenumerata ui
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
ponams
'buvo
net
lengva
ant
laiszka
ir
kur
seniau
gyveno.
laikraszti
“Saule” kurie apie tai uiszyvu rinkimu Rusijoje ?
Paskiaus atiduodamas Dievui gar
tnirszo
ir
prasze idant nesulaikyti
szirdies
dažinoti
kad
viskas
geĮ
(Jeigu prisiunsite sena ir.nau
be kalbėk.
Jeigu Sovietams nepatinka
laikraszczio.
PASKUBINKITE I 1 I
Malda Szv. Ignaco.
ja adresa, tai greieziau galėsi
Iszpanijos valdžia, tegu jie pa- rai eina ir kad net generolai va- j Malda
su visuotiniais atlaidais.
ssižiuri in zerkola pirm negu žiuoja in frunta. Ir Anglams Malda prie Szv. Sakramento po me permainyt ir greieziau gau
Istorija apie “AMŽINA ŽYbuvo linksma žinoti kad pats
Komunijos.
site laikraszti. Kitaip ant mus
pradeda bliauti.
DA.” Jo kelione po svietą ir
generolas lekte lekia in karo Garbinimas Szv. Sakramento
i neru.gokite, jog laikraszczio ne
Malda Szv. Tamosziaus.
iiudymas apie Jezu Kristų.
aplaikote.
“
Saules
Redyste.
lauka.
Nors
Anglai
negalėjo
ar:
Malda
prie
Vieszpaties
Jėzaus.
Szventame Raszte yra sako
20 Centai.
prie Panos Szvencziausios
ma 'kad negalima dviem ponam 1 nesuspėjo tinkamai toki gar Malda
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
SAULE PUBLISHING CO.,
tarnauti. Bet Malaya Salose gal binga generolą susitikti ir pa
Panos Marijos.
ISTORIJEapie Da i3Z
lydėti,
bet
Ameri'kiecziai
pri

Ranžanczius
prie
Szv.
Marijos
---------------iszo
iszlins,
Al
Mahanoy City, Paniekas da neskaito Szvento
kalbamas.
Raszto ir nieko apie tuos du po buvo in laika: Szeszi pesztukai Litanija prie Szv. Panos Marijos yva in virszu iszkils, Kaip už
Darbininkai kurie dirba ant mažu laiveliu, '“Tugboats”
taikyti
sveikata
ir
apsaugoti
eroplanai
ir
trys
didžiausi
bomLitanija
prie
Szv.
Antano
isz
nu nebežino. Charles Thamboe,
ežia balsuoja ar tęsti straikas toliau ar kaip nors susitaikin
Skaitykite “Saule” j
Padvos.
szeimynele nuo lygu,Verta Ne
liesas, sudžiūvęs, saule indeges bėriai labai iszkilmingai sutiko Malda
ti. Po cleszimts dienu straiku j ie susitaikė. Per szitas strai
prie Szv. Antano.
Malayjos žmogelis dviem po ta Japonu generolą ir jo paly Misziu Mald. už Duszias mirusiujn užmirszt, Kaip dagyvent 100 kas visas New York, miestas baisiai nukentejo nes gyvento
Saldžiausio Jėzaus vardo metu, Pamokinimai, Apie boba
SIENINIAI
J
nam tarnavo ir abiem rodos in dovus ir visus tinkamai palydė Litanija
jai neturėjo nei anglių, nei aliejaus nei maisto, nei szilumos
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
ka
negalėjo
savo
liežuvio
su
jo, jiems net ir kelia nuszviete
ti ko.
nei szviesos.
Per Procesija.
į KALENDORIAI |
laikyti,
Leibaus
gimoras,
Gir
su
savo
kulkomis
staeziai
in
Giesme
ant
Procesijų.
Kai Thamboe buvo jaunas
Giesme Laba Nakt.
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
★
1946 M.
Ž
vaikas, Anglijos kareiviai isz mariu gilumas.
<
£
Ministranturas.
*
_
£
netis?
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
Žino Kur Geriau
mokino ji kaip gerai ir gražiai Kai karas užsibaigė raszyto*
*
Mariute
—
Žinoma
gale
Geros
rodos,
Gailinga
ypata
*
15
coliu
ploezio
x
23%
col.
$
jas
Thamboe
neteko
savo
gero
kalbėti Anglisz'kai. Paskui jie
Saule Publishing Co.,
tau, bet prie pecziaus vaiki * ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 %
Galybe Meiles, Juokai, Ragan
jam gavo darba kalbėti per ra daibo ir sziltos vietos. Bet ne*
MAHANOY CITY, PA.
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
Motina — Ar tu Mariute nai arkliu negirdo!
£
Adresas:
*
dijo. Thamboe mylėjo savo dar- ilgam. Dabar jis kursto Indijos.
J
SAULE
PUBLISHING
CO.,
*
: ba kaip ir visos Bobos. 15tf.
nega-letumai sėdėti prie pegyventojus priesz Holandijos
ba.
* MAHANOY CITY, PA. U.S.A. *
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Mahanoy
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cziaus,
o
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prie
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c susigraudinęs: “Pamanstijau
apie tave mama ir iszejau pier
duris; o taip laimingai sugry'žes’,
dalaikiau savo, prižadejima.”
'‘Eiksz vaikeli pabueziuosiu
tave,” su szuko nudžiugus mo
tina: “ kad ir nieko man neliks,
tai nors turiu paklusnius vai
kus.” Alarijona iszbudinta laja
kalba atidengė karsztus blaks
tienas bet tuojaus vėl paskendo
ir da. sunkesni miega. “Pamažu
sunau,” tarė motina: Kad Alarijonos ne,pabadytum. Pagelbos
vienok del jos neturim, dėlto
neprivalau jos žadinti isz mie,go, nes tiktai miegas gali jos
i kentėjimus sumažinti.” Iszmujsze devynias Edvardas temy-1
jjaneziai pažiurėjo in motina/
nes seniai parėjo valanda, ku...
.i
rioje pavargus musu szeimyna
paprastinai valgydavo menka
vakariene. Alotina suprato Ed
vardą, sudėjo rankas ir po
trumpam tylėjimui meldėsi su
d idžiausiu nusižiaminimu.

/Ve.fea/fu-/u N eapleidžia
(Tasa)

Karsztas Kazokas

Neranda San Vietos

na, pasiraitojo marsddnra ran-|
kovės, pasiėmė isz'kampo stora ,
lazda ir szuktelejo su papykiu
i ir skausmu: “Aiotin, sulyg sziol
klausiu tavo persergejimu, kai
po geras sūnūs; jei tas nenaude! Įsi norės mums iszpleszti pas> kritinius 'baldus (rakandus), to
1 neiszkesiu, del padorumo mel
siu jo kantrumo ant keliu san. vaieziu, o jei ir tada nemes savo
kiauraus noro, tada lyg pasku
tiniu ginsiuos, o tegul tiktai ka
nors isz ezion pajudins, arba
, jus menkiausiai nuskriaus, ta-;
:da!” Ka tu manstyji daryti, be! proti! Pertrauke ji motina, pa. dek ta lazda, ka tas tavo pasiprieszinimas gelbes? Tegul pil
dosi valia Dievo, velyk užmuszk mane, jei mano balso
klausyt nenori, bevelyju numir
ti, nei. matyti savo sunu, kaip
'/mogžudi, mirsztanti ant kar
tuvių.” Ta girdėdamas griuvo
ladvardas motinai in kojas. Ala
rijona padėjo po silpna ligones
galva priegalvi, kuri buvo isz
lovos iszemus.

LįetuY9jeJenatve paguodoje,
, Kad ir ubagauji, tai
apdovanoję,
Szmoteliu duonos ir laszinais,
Visu kuom, o ir kiauszinais.
Bet ezion, kad senatve ateis,
Blogai kožnam eis,
Dabar, kada kožnas yra
paežiam drūtume,
Sveikas ir smagume,
Bet kas Bus itž deszimts metu,
Tai1 kožnas pažins!' 1 ’
' Taip, mano bangeji,
Ir mano kailis sziurpsta,
Kada pamanstinu,
Ant senatvės!
Todėl, laikykimės,
Laikyk imes drueziai,
Dolerius czedinkim,
Suspaudė laikykim.
Juk žinote,
Kad czionais Amerike,
Žmogus be pinigu.,
i Tai kaip be duszios.
Pinigas geriausias prietelis .
! visur,
Jisai prieglaudžia senatvėje.

Czionai nutilo, nes gaikszcziojimas pertrauke jai kalba.'
Tylėdama apsidairė ligone apie
save ir sudribo ant patalo. Ed
vardas stovėjo inszirdes prie
lovos; jam tamsu pasidarė aky
se meszlungiszkai prispaudė
ranka prie szirdies, lyg norėda
mas užgniauszti vidurine aud
ra. Syki pažiurėjo in motina,
antra in seseri; ilginus iszlaikyti negalėjo! Akys liepsnojo.
Greitai nusiėmė skrybėlė nuo
vagio, paėmė lazda in ranka ir
Dimitri Matvienko, isz Ku
eina prie duriu. “Palauk!” Su ban, Rusijos ežia parodo New
szuko persigandus motina kuri York miesto gyventojams
žinojo sunaus karsztuma. ‘ ‘ Kur kaip kazokai szoka ir kaip jis
eini?” Tarė koliodama ji. “Ka gali su peiliais ir liepsnoj anreiszkia tas trukeziojimas rau cziais kardais szokti. Paskui
Susimilk ant musu, susimilk
menų? Pasilikie prie musu, nes jis visus nustebina praryda
Frank Smith, Harold McLain ir Harry Newcomb parodo
geras Pone,
matau isz tavo veido kad pagei mas liepsnoj anezia szoble.
Pasiskaitymo Knygeles
—BUS DAUGIAU—
kaip savotiszkai iszriszo klausima kur apsigyventi kai taip
Parodyk mums Tavo meile
dimai ima virszu ant tavo pro
sunku rasti vietos stubose ar viesžbucziuose, koteliuose. Jie
ir malone!
to ir kad tu nežiūrėdamas ant vui! Nors Edvardas gryžta su
Trys Istorijos apie Irlanda
atvažiavo
in
Los
Angeles
ant
biznio
ir
niekur
nerado
vietos
Juk
mes
tik
Tavo
mielaszirmus, taip manstija daryti, kaip gydytoju, ’ ’ tarė silpnu balsu i r
arba Nekaltybe suspausta; Ro
pernakvoti,
tai
jie
savo
palapine
užsinesze
ant
vieno
namo
dystes
laukiam,
nedarytu jokis protingas žmo sudėjo rankas. Atsidarė durys,
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
stogo,
ir
tenai
per
trys
dienas
ir
naktis
apsigyveno.
Sutei'k-gi
mums
tai,
ko
isz
gus ; karszitu pasielgimu pada Edvardas inejo, apsiniaukęs ir
Kuzma Skripkorius liko Turn
dangaus laukiam.
rysi tiktai džiaugsma musu liūdnai insmeige akis in žeme.
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$
prieszininkams. ’1 Edvardas , “Kur-gi yra gydytojas?” pa Netikėtai kasžin kas lengvai “Smūgis yra arti smilkinio, o j niai serganti motina. Edvardą
Penkios Istorijos apie Burike
prisiartino prie lovos savo mo klausė motina. “Ilgai turėjau pabarszkino in duris lyg per žaisda gili. ’ ’ Tai kalbėdama pa- tylėjo, o Marijona, kuri iszvien
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
tinos, paibiicziavo jai in ranka laukti, ka tik isz baimes nenu traukdama abelna nelaimingos bueziavo in kakta, o glostyda su juom ta liūdnumą jaute,
Kas Alan Nakci Acitiko (Dzūko
ir tarė karszcziuodamas. “Ta miriau nes tavo sesuo yra silp szeimynos malda, inejo sena ma dukters veidą, da syki te liūdnai žiurėjo in motina.
pasaka); Užliekos isz Senovės
nenaudėli mamyte, pamokysiu, nesne, ne kaip tikėjomės, jai kaimininka ir pasisveikinus pa my jo ir sukruvinta vieta.. “Te “Sziandien jau laikas atėjo,”
Padavimu; Peary ant Žemgalio
kaip paguodoti nelaimingus, reįkįa .greitos pagelbos. ” “Pa- dėjo ant s'kuomes skania vaka gul Vieszpats Dievas nepamena tarė drebaneziubalsu: “turime
(Atminimas isz keliones in Le
parodysiu jam, kad nepiideraj geįpos neturės,” atsake Edvar- riene persipraszinedama kad tam piktam žmoguli jo darbo. ’ ’ užmokėti skola, o patys nieko
dinius Krasztus). 96 pus. . .25$
su žmonėmis apsieti, kaip su
prįsiOpUisįu .balsu, “Pagel taip vėlai ateina, nes su reika ‘1 Tegul jam Ponas Dievas atlei neturim. Buk valia tavo VieszTARADAIKA
3
Saule Publishing Co.,
gyvuliais. Asą jam atlygysiu! ’ ’ bos neturės ? O tai del ko ? ” Pa lais turėjo ilgai mieste užtruk džia,” paantrino Alarijona per patie! ’ ’ Atsiduso ir maldingai g
Mahanoy City, Pa.
szau'ke kassyk labiau karsz- klausė motina “Cirulninko ne ti. Su aszaromis akyse priėmė galėdama skausmą, nes nors pažiurėjo in paveiksią Alotinos
cziuodamas: “Jis turi pažinti buvo namieje, ’ ’ atsake užklaus Edvardas ta Apveizdos dovana motina kuo atsargiausiai su Iszganytojaus. Edvardas ir
Jau tik moterims geda,
in broli taip sunkiai nuskriaus tasis. “Nuėjau in kareziama, norėjo padekavoti, bet senute žaisda apsieiti norėjo, vienok. Marijona taip-gi sudėjo rankas,
Kunigaiksztis Ženysis
Jeigu už vyrus susieda,
silpna būdama, tankiai ja savo1 vienydami savo maldas su maltos.” — “Palauk! Tu dūksti,” nes man pasakė, kad ji ten tik skubiai iszejo.
Ir jeigu viena turi daugiau,
Isztare motina ruseziai: Biau- rai rasiu, ir ji ten isztie n ra Dekavojimas
Amerikoje
Augszcziau- drebanezia ranka užgaudavo. domis motinos. Ilgai tylėjo, mo
O kita mažiau,
rus tiktai 'žmogus atlygina na- dau. Sėdėjo svetainėje ir iosze siam buvo dailum užbaigimu Edvardas tai pasergėjo ir pats tina, o vaikai nedryso per
Tai visaip isz galvoje, i
skriaudimu uiž nuskriaudima. isz kaziru, su ruduoju malūni pertrauktos maldos.
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Priesz žmonis juos aploję.’
Pamesk nors syki savo karsz- ninku.” Alotina rupiai pažiurė Sutverto jas visu daigtu, ku buvo susiraukus, o akys balzga “Vieszpats Dievas mus su- O jeigu tarp ju yra žmogus,
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Bukie
tamsunu
kaip
visi,
raszytoja, Mrs. Kerstin Wijprastos szvilpynes piemens, at
ri virve krutinėję mylimo jos i ui didele vilti, kad mano mel
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sisedus lovoje, nužėrė atsargiai linksmųjų; vienok sziandien akys buvo sausos, o galva nu- Ant senatvės niekur žmogus
kuriu motina nekantriai lauke
sugryžimo Edvardo. Ant syk SAULE PUBLISHING CO. plaukus nuo sužeistos vietos, asz bijausi tos dienos.” “o del sviro ant krutinės. Edvardas
rieprisiglaus,
Skaitykite “Saule”J
0 Dieve!” tarė nusiminusiai: ko-'gi vaikeli?” paklausė lipsz-1 akies mirksnyje nusimetė žipo-Į
Įszgirdo žingsnius. “ Garbe Die- Mahanoy City, Pa., U. S. A.
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t Marijona, pati Jono Guskai jau vargo mate ir daugiau
taiczio isz Locust Valley kai
Kareiviai Stato Reikalavimus
INSIPYKO
matys.
melio, sirgdama ilga laika, miSTRAIKOS Ir kai susitaikins tai kas isz
re Seredoj 12:15 popiet namie.
to bus? Ar darbininkas bus ka
—■ Suibatos ryta St. Canicus Pribuvo isz Lietuvos apie 50
nors laimėjęs? Kad jis dabar ir
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
bažnyczioje 10:30 valanda, Ku metu adgal. Velione kitados gydu sykiu tiek gautu algos, stral
nigas F. Fitzpaitricikas suriszo fveno Saint Nicbolas ir Maple
k a del kiekvienos dienos fabri- kos jam yra jau pralaimėtos.
mazgu moterystes Rože Boyle, Hill vietose, 'bet apie dvylika
į kai nedirba. Fabrikantams da- Jam ims kokius penkis metus
nuo 1038 E. Market UI v., ir metu adgal visa szeimyna per
i bar beveik daugiau pinigu inei- pakol jis atsigaus visus tuos pi
Juozapa V. Drabnis, sūnūs J. sikraustė in Locust Valley. Pri
i na per straikas negu ineitu kai nigus kuriuos jis per straikas
Drabniu, 510 W. South Uly., gulėjo prie Szvento Juozapo
visi dirbtu, tai jie nieko nepai prarado. Kas szitas straikas
Svotai buvo Mrs. J. Stasakiene, parapijos. Paliko dideliam nuso!
ii laimes? Mes galime jau isz kal
Anna Pieri, Edmundas Rakai-'lindime, savo vyra Joną, penkis
no drąsiai sakyti kad, “darbo
tis ir J. Sziukaitis. Jaunave- sūnūs: Daktaru Prana, FloridoVisi darbininkai manstino
žmogelis viską prakiszo, o fab
džiai apsigyvens Detroit, Mich. je; Roberta., Philadelphia; Joną
kad kai kitos automobiliu kom
rikantai viską laimėjo!”
— Gerbiamas Kunigas Juo namie; Reimonda, Maple Hill;
panijos susitaikins tai General
zapas V. Skripkus isz Szv. ir Edvardu namie; trys duktePdotors greitai skubrusis susi
Praiuciszkaus Vi e n no ly n o,'rys: Margareta Roberts, Philataikinti, nes tada jai rūpės kad
PUIKI ISTORIJA
Pitjtsburgh, Pa., ana diena lan- delphia; Adele, pati Ant. Rupkitos kompanijos per daug aukesi mieste su reikalais, prie persberg, Columbus, O., ir Jetomoboliu. nepastatytu, ir jai
tos progos atlankė ir “Saules” nina name. Taipgi dvi seserys
bizni sugadintu. Dabar visos
redakcija. Szirdingai acziu už Waterbury, Conn. Laidotuves
kitos susitaikė, General Motors
atsilankymu.
invyks Utarnirike, su apiegovis nepaiso!
— Nedelioj, apie 6:10 va mis Szv. Juozapo bažnyczioje 9
Dabar paaiszkejo kodėl taip
valanda ryte, ir bus palaidota
landa ryte, ugnis kylo skiepe
yra?! General Motors kompani
parapijos kapuose. Graborius
Whalens aptiekoje ant 9 E.
ja kontruliuoja beveik visas ki
L. Traskauskas laidos.
Centre Uly. Liepsna prasiplati
tas kompanijas. Be General Mo
Kareiviai, kurie tik ka neseniai buvo isz vaisko paleisti dabar marszuoja ir reikalauja
tors kompanijos kitos negali
no per visa narna ir sunaikyno Frackville, Pa. t Ona Zig- kad valdžia jiems duotu “Bonus.” Czia jie marszuoja ant Ohio Valstijos sostines, Columbus
TIKTAI,. . . 50c
dirbti, nes szita kompanija pri
apietaka ir Eagles Draugijos muntiene mirė Su'batos ryta, mieste. Jie reikalauja kad valdžia investu instatyma mokėti visiems buvusiems kareiviams
stato reikalingu automobiliams SAULE PUBLISHING CO.,
kambarius. Ant giliuko liepsna namie, 118 N. Fourth Uly., po
“Bonus,” duoti paszelpos tiems kurie yra be darbo ar kurie straikuoja, ir parūpinti namus
MAHANOY CITY, PA.
daliu visoms kitoms kompanilikos užtikta in laika ir užgesin- ligai devynių menesiu. Pribu- tiems kareiviams kurie dabar neturi kur gyventi.
joms. Už tai General Motors
ta, neisi kitaip butu prasiplati v o isz Lietuvos 45 metai adgal.
Ir kitose valstijose taip pat kareiviai ima marszuoti ir reikalauti. Chicagos buvusieji
nus po visa skverą. Daug įbledes Josios vyras Vincais mirė 30,
kareiviai net in Washingtona atvažiavo reikalaudami kad valdžia priverstu Chicagos
valdžia ateina General Motors *
paidaryta. Laike gaisro kada metai adgal. Prigulėjo prie Szv.
miesto valdžia pavėlinti kareiviams užsidėti “Taxi” bizni, važinėti žmones automobiliais fabrikantams in talka. Valdžia Ii
ugniaugesiai užėjo ant antro Apreiszkiino P. M. parapijos.
t
taip kaip kompanijos daro.
nenustatė kiek nauji automobi
laipsnio rado lavona Mykolą Paliko du sunu Viktorą, isz
t
liai kasztuos. Tai visos kitos
Po pirmojo karo taip pat buvo. Kol kas visi buvusieji kareiviti tvarkingai užsilaiko,
Polak (Slavokas), namo sargas Pittsburg, Kaus., ir Juozą na
kompanijos negali savo auto
bet da visko bus.
> '(janitoras). Manoma kad Po mie, taipgi septyni anūkai. Lai
mobiliu parduoti pakol bus kai
lak likos užtroszkintas per du dotuves invyks Utarninke su
na, preke nustatyta. General
rnais ir krito negyvais. Nelai apiegomis Szv. Apreiszkimo P.
Turime Rusijai
Italijonai Praszo
Ickes Atsisakė
Motors fabrikantai visa tai gemingas žmogelis gyvena ant M. bažnyczioje 9 valanda ryte
i ai žino, ir sau atsilosze laukia
630 W. Railroad Uly., paliko ir bus palaidota parapijos kapi
$940,000,000
Atsikirsti
ir juokiasi isz darbininku kurie
paczia, 5 sūnūs ir 5 dukterys nėse.
vis straikuoja.
taipgi daug anuku ir anūkes.
WASHINGTON, D. C. —
WASHINGTON, D. C. —
KALBA TARP SAVES
Prigulėjo prie Szv. Marijos
O darbininkai tai tikra beda. '
Senatorius Vandenberg par- Italijos valdžia praszo isz Ame
Pirma
Mergaite
—
Mano
tė

(Slavoku) parapijos ir Szv. Joarba pradžia
Jiems pinigai pro pirsztus by
gryžo isz Taikos Konferencijos rikos $940,000,000 kaipo pasko
velis
turi
tik
viena
koja.
no parapijos draugyste. Grabo
la, juk reikia pragyventi, o inir Senatoriams davė atskaita la. Italijonai sako kad jiems
SKAITYMO
Antra
Mergaite
—
O
kur
rius Traskauskas laidos. t
eigu isz niekur nėra. Gaspadisavo darbo. Jis vieszai ir aisz- tiek pinigu reikia atstatyti sa
— Gerai žinomas saliunin- kita?
nes dabar jau negali geresniu
kiai pasakė kad jau laikas vo geležinkelius" ir fabrikus ir
Pirma
Mergaite
—
Kita
nu

valgiu pagaminti, vaikams jau
kas Vincas Grabauskas isz
Amerikai atsikirsti priesz Ru parsitraukti isz kitu krasztu,
RASZYMO
ėjo
in
dangų!
nei saldainiu nei “Movies” nė
Fraekvilles, lankėsi mieste pas
sija. Jis sake kad Rusija dabar jiems reikalingu daigtu. Jie sa
ra. Žmogelis jau neturi isz ko'
gimines ir pažystamus taipgi
ožius varinėja ir savotiszkai vi ko kad jie tuos pinigus mums
sau stikleli kita užsipundyti; |64 pus., Did. 5x7col.
atlankė ir “’Saulės” redakcija, TIKRAI SARMATA sur szeimininkauja. Ir mes da atmokėtu in trisdeszimts metu
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
turi pasitenkinti su vienu kitu
nes ponas Grabauskas yra mu
bar panasziai turime daryti, tu ir mums mokėtu treczia nuo
Tiktai, 10c.
alaus stiklu. Kalėdos jiems bu-Į
gu senas skaitytojas. Acziu už
rime drąsiai ir aiszkiai Sovie šimti.
kiecziai musu kareivius su dur
atsilankyma.
vo prastos; Velykos bus da
tams pasakyti kad, mes to ir to
tuvais ir karabinais priėmė ir
prastesnes. Kad ir straikos su
MAHANOY CITY. PA.
— Szis menesis paszvenstas pasveikino, kaip su kūjais ir reikalaujame ir ne tik reikalau Amerika Pasiuntė
sigadins, susitaikins kad ir vėl
jame bet ir gausime, kad Sovie
ant garbes Szvento Juozapo.
pagaliais juos ant smert užmu- tai tiek gali, bet ne daugiau.
Japonams Duonos Harold L. Ickes apleido sa pradės dirbti, nabagas žmoge SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
— Carl Dakes, (Graikas) sze, kaip musu lakūnus alieju
lis dabar ligi ausu insiskolines.
nuo 630 E. Centre Uly., kuris mi apipylė ir uždege, kaip gy J eigų mes Sovietams taip užvo vieta valdžioje ir atsisakė Jam ims kelis metus vėl ant ko
kitados laike saldumynu kro- viems kareiviams akis iszbade droszime tai jie daugiau skaity TOKYO, JAPONIJA. —
SAULE” YRA
isz Prezidento Trumano Ta jų atsistoti.
ma “Palace of Sweets” ant E. liežuvius iszlupo, kaip badu sis su mumis ir mus daugiau Amerikos Karo Sztabas del Ja rybos. Jis, atsisakydamas, po
Darbininku unijos pinigai
GERIAUSIA
Centre Uly., mirė Seredoje, marino ir gyvus suszalde ar gerbs. O dabar Rusija rodos ty- ponijos pasiuntė du milijonu prisieka prirode kad Edwin
sirgdamas ilga laika. Likos pa iszkepe. Ir paskui da syki pa- czia visa tvarka Taikos Konfe svaru miltu Japonams kad juos W. Pauley yra netinkamas taip pat jau baigiasi. Isz pra
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L TRASKAUSKAS
UETUVISZKAS GRABORIUS

Vis Tas Pats

Laidoja kūnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam*
reikalams. Telefono Numeral 78.
*20 W. Centre St., Mahanoy City

Kai darbininkai kurie rengia ir gamina mesa pardavimui
iszejo ant straiku, szitie darbininkai Los Angeles, Calif.,
mieste, kaip senovės raiteliai raiti marszavo ir protestavo
ir neleido kitiems dirbti. Isz kaires in deszine: Margie Tavra, Jug Harrison, Tex Glover ir Bessie Evans. Jie reikalavo
dvidėszimts penkis centus in ądyna daugiau mokėti.

Tėvas-—Na kaip tau sūneli,
patinka pas sziaucziu?
Sūnelis—Taip kaip namieje. Namieje tu teveli muszai,
o pas sziaucziu, jis nuolatos
musza!

Pirm negu gali nusipirkti tikieta, bilietą del operos in
Kiel, Vokietijoje, turi atsineszti ir parodyti nors glėbeli mal
ku del pakuro. Tos malkos yra suvartuojamos nors biski priszildyti operos sale. Tas Vokietis jūreivis dabar dirba Ang
lijos laivynui. Pasilinksminimo vietos negauna isz valdžios
nei anglių nei malku del szilumos.

Money-Orderi arba
pinigais registruotam
laiszke.
■ * "’UliUi

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. |

