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Sprogstanczios Bombos Mokslinczius

DIDELIS UGNIS

ewisas

KINIECZIA NAUJA
ARMIJA MUSZA
KOMUNISTUS
MUKDEN. — Amerikiecziai
padėjo Kinecziams susitverti
; nauja armija. Jie gavo isz mu
su armijos geriausius ginklus
i ir dabar jau ima pliekti Komu| nistus. Jie persilaužė per Ko
munistu tvirtoves prie Chang
chun, Manchurijos sostines.

7 Sztorai Sudege
ALLENTOWN, PA. — Ugnis sudegino du didelius na
mus pacziame viduryje miesto.
Ugnis prasidėjo puse po asztuoniu isz ryto Rialto name ir
greitai liepsnos pasiekė ir kitus
namus ir sztorus.
Ugniagesiai buvo isz viso
miesto suszaukti ugni gesinti.
Vienas ugniagesis žuvo kai
grindos insmuko ir asztuoni ki •1
ti buvo sužeisti ir dabar randa
si ligonbuteje.
Dvideszimts daktaru ir dan
tistu turėjo apleisti savo kam
barius ir ofisus, Keystone na
me, nes buvo pavojaus kad ir
tas namas užsidegs.
Ugnis buvo didžiausias szitame mieste net nuo 1916 metu
kai Lyceum krutamu paveikslu
teatras sudege. Bledes padary
ta ant $1,500,000.
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Atstovu

Amerika Praleidžia Milijoną
Doleriu Ant Dienos Dirbant
“Atom” Bombas; Naujas Rusijos Atstovas Nikolai Novikov
Atvyko In Washingtona; Ugnis
Padare DaugBledies A llentown

Amerikiecziai raižytojai iri
korespondentai pranesza kad.
visi fabrikai yra isztusztinti.
Sovietai viską iszsinesze ka tik
galėjo pakelti. Geležinkeliai
i suardyti ir maisto visai nėra.

Daktaras Arthur E. Compton isz Washington, D.C., Uni
versitetą, kuris daug savo mokslu ir darbu prisidėjo prie
iszradimo tos sprogstanczios “Atom” bombos, parodo sa
vo žmonai kad jis moka kaip arkli suvaldyti, taip pat kaip
ir ta sprogstanczia bomba. Jis su savo žmona dabar Atlan
tic, N. J., atvažiavo ant vakacijos. Jo žmona buvo delegate
in Jaunu Krikszczioniu Motera Organicijos Seimą.

Eina gandai kad tikras susi
kirtimas tarp Kiniecziu ir Ko
munistu dabar jau siauezia
Kaiyan mieste, ir kiek dabar
galima pasakyti tai Komunis
tai traukiasi. Kiti gandai eina
kad Komunistai susirinko kelis
jel Bet'paskui jos vadai buvo sutnkstanezius kareiviu prie
WASHINGTON, D. C. — Yra inneszta ir
pakol ;I imti ir suaresztuoti. Dabar ta
žmones labai vargingai ir( Changchun
Liiuiigunun ir tik
lik laukia
ia.
Bobos Atvažiavo
skurdžiai gyvena. Nėra nei i Sovietai pasitrauks.. Tada jie pati organizacija vei tveriasi iri beveik jau ir patvirtinta kad visiems kareiviams
elektros szviesu, nei vandenio užims. Kaip tik už tai SovieKazyruoti
Kariszkas Komitetas nunu
‘•Ji yra griežtai nusistacžiusi^I butu pakeltos algos. Kanszkas
stubose, nei jokiu kitu par antaip nesiskubina: Jie laukia
WASHINGTON, D. C. —
|gĮe Įa(j V
jSįems kareiviams
blltU
algOS
pakelkurnu. Czia isz tikro tik pašau- pakol Komunistai gerai prisi- priesz Katalikus, priesz visus'g
statė
kad
visiems
kareiviams
butu
algos
pakel
Uždare Bobų Kliuba Penkios
moterys su eroplanu iio pastumdėliai ir skarmalai rengs tas vietas užimti isz kuriu Ateivius, priesz Žydus ir priesz
_
.
.
....
_ ...
__ _____
________ doleriu
__________________
keturis_ szimtus
in metus. _________
Reiszkia
CAMDEN, N. J. — Policija atlėkė in Washingtona net isz gyvena.
Sovietai pasitrauks. Szitoki j Juodukus.” Ji persekioja visus!tos
suspendavo laisnius, atėmė pa- Kansas City pakazyruoti su Nabage tenai tik viena diena szposai yra Stalino krecziami kurie kituose krasztuose gimė (paprastas kareivis dabar gaus $83.33 in menesi.
velinima gėrimus parduoti nuo Prezidento Trumano žmona. iszbuvo ir paskui neszesi kiek kur tik jo Raudonoji armija ir ežia in Amerika atvažiavo ir
apsigyveno. Reiszkia visi mes Pirmiau jis gavo $50. Visiems algos dabar yra
Demokracziu Moterų Kliubo, Prezidento žmona priguli in ka- tik jos czysti bateliai inkabino. pasirodo.
Lietuviai esame tos organizaci
už tai kad jos pardavinėjo svai- zirninkiu rateli. Už tai dabar Dabar ji randasi New York
didinamos kad pritraukti daugiau vyru in ka
jos neapkeneziami. Bet kol kas
ginanczius gėrimus ilgai po tos jos drauges net su eroplanu at- mieste ir jieszko darbo ir persi- KRYŽIAI.
jie dabar rūpinasi vien tik uni riuomene. Kongresmonas Harness paaiszkino
valandos kada insakyta užsida sibaladojo kelis tukstaneziu j skyrimo (divorso).
ryti. Bobos nieko nesake ir ne- myliu tik pakazyruoti.
VĖL LIEPSNOJA jomis ir juodukais.
Ji ne pirmutine ir ne paskuti
kad dabar nereikes panevalia imti vyrukus in
siaiszkino. Erwin B. Hock isz
ne. Daug tokiu paneliu dabar
valdžios pasiunstas szita kliuba Pieninis Apdaužytas pamatys ir susipras kad Ameri ATLANTA, GEORGIA. —
vaiska, nes daug dabar savanoriais stos in ka
Drugys
Iszgydomas
pždare. Tai isz tikro drąsus
koje ne visi ponai. Musu vaikai Kol kas da nesimato vieszu pa
Ir Apvogtas
riuomene. Ypatingai kai dabar jau vis sunkiau
žmogus taip padaryti. Bet nie
kareiviai toms merginoms daug rodu ar dideliu sukilimu ar perko negirdejome ka jam jo mote PHILADELPHIA, PA. — visko pripasakojo ir save in pa-J sekiojimu, kaip kadaise buvo
geras darbas gauti ir viskas taip paszielusiai pa
ris pasakys, ir ka visi tie vyrai Ervin Wible, 25 metu amžiaus dangės iszsigyre kai jie buvokai tie “Ku Klux Klan” pasibrango. Gegužio (May) 15-ta diena užsibaigė
kuriu moterys ta kliuba vede darbininkas, kuris pieną vėžio- j svetimuose krasztuose. Ir ne, eme valdžia in savo rankas ir
dabar jam padarys. Taip drą ja po North Philadelphia, buvo viena
mergele paklausė tu sald-i persekiojo žmones ir kariavo
•
laikas (Draft) imti vyrus in vaiska. Iki sziol,
siai užkibinti visa lizdą szirsziu apmusztas ir apvogtas. Vagis žiu žodžiu ir dabar gailėsis kad1 priesz bažnyczia. Bet jau vis
tai ne baikos.
visokį gandai ėjo apie nutarimą del metu pratęs
gavo tik $18. Kai jis pienini ap- ji savo kraszta apleido ir in' daugiau girdėti apie juos.
daužė ir apvogė jis neszesi kiek Amerika atvažiavo!
ti ta instatyma ir visus jaunus vyrukus imti in
In Birmingham, Alabama
tik
galėjo,
bet
da
atsigryžes,
Apdaužė 2 Policijantu
per viena nakti asztuoni lieps
vaiska. Bet dabar kai algos bus tiek pakeltos,
paleido szuvi isz revolverio.
nojanti kryžiai nuszviete apyPerzijos
Klausimas
PHILADELPHIA, PA. — Bet nepataike. Policijantai da m • «
w-jr
£
• •
ILcllllCllUb.
I lllliktb
linkės HdlllUo
kalnus 11
ir kalnelius.
Armijos Sztabas sako kad gana vyruku atsiras
Charles Hunt, 30 metu amžiaus bar jieszko to vagies. Užpuoli i RiKOS K.OniCreilCijOS i Liepsnojantis kryžius tai ženk-'
troko driverys juodukas, (nige- mas atsitiko apie penkta valan
stoti in vaiska be jokios prievartos.
F^žinedely^e
kad “Ku Klux Klan” jau
ris) buvo suimtas ir suaresztuo- da ryte ant 23-czios ulyczios,
*
vėl renkasi, jau vėl rengiasi vi-!
tas kai jis apdaužė du policijan netoli Montgomery Amenue.
NEW YORK. — Klausimas sa kraszta gazdinti ir savo pnetu. Juodukas važiavo savo tro’ WASHINGTON. — John Lewisas iszejo
apie tas slaptas derybas tarp szas savotiszkai kankinti.
ka ant 27-tos ulyczios ir labai
Nuotaka Nusivylė Rusijos ir Perzijos bus vėl isz-‘ Ka jie dabar ketina daryti?!
greitai ir netikėtai sustojo. Poisz mitingo tarp Unijos ir Kompanijos Atstovu
keltas Taikos Konferencijoje' — tai sunku pasakyti, bet gali-!
NEW
YORK,
N.
Y.,
—
licijantas David Atkins važia
ir sako jis negrysz pakol kompanija sutiks tartis
vo su automobiliu užpakaly tro Szesziolikos metu nuotaka isz Fanedelyje. Rusija nori kad ma spėti kad jie stengsis dar-!
ko ir kaip tik suspėjo sustoti Anglijos baisiai nusivylė savo szitas klausimas butu visai isz bininku unijas neinsileisti in
apie Labarybes Fonda ir apie mainieriams ap
kad nesusimusztu. Iszkilo bar kavalieriumi ir jaunikiu. Ji isz- knygų iszbrauktas, nes, kaip Rietu valstijas, nes tenai darDaktaras Wendell M. Stan saugas mainose. K. C. Adams mainieriu atsto
niai ir juodukas policijantui rė tekejo už Warren H. Poston kai Sovietu atstovas Gromyko sa- bininkai už pusdyke dabar diržė su geleže. Policij antas At jis buvo Anglijoje su Amerikos, ko, ežia jokio klausimo dabar' La. O jeigu unijos tenai inlystu ley isz Rockefeller Institute vas sako kad kompanijos atstovai visai nenori
kins juoduką suaresztavo. Poli lakūnais. Jis jai su saldžiais žo- nėra, nes viskas jau sutvarkyta, tai tiems ponams butu prastai. for Medical Research, Princijos ofise juodukas susibarė su džiais insipirszo. O ji nieko ne Amerika ir Anglija reikalau-. Jie nenori jokiu darbininku centon mieste, N. J., iszrado derintis, ir jie sako kad Lewisas su savo atsto
policijantu Saržentu Charles žinodama apie Amerika manste ja kad ju atstovai ta klausima u.niju ir rengiasi visas unijas vaistus, iszgydyti nuo Drugio
vais nenori taikintis! Lewisas sako kad kai komDougherty ir jam davė su kokiu kad czia visi kaip ponai gyve vėl iszkeltu. Australijos atsto-tenai suardyti ir kitu neinsi- ligos, arba kai Amerikiecziai
vas staeziai sako kad jis ir to' leisti.
sako nuo “Flu,” kuria szim- panijos neteks pelno ir pi
ten geležiu. Juodukas dabar na. Jis jai daug papasakojo
yra kalėjime ir laukia teismo. apie Amerika, bet mažai ka pa irgi reikalauja ir reikalaus!; Paskui jie nori juodukus isz- tai tukstaneziai sirgo po anuo nigu, tada jos susipras ir ims Ir jis nepareiszke, ko jis isz tik
sakė apie save ir savo namus. Perzijos atstovas nieko nesako, gazdinti ir neleisti jiems eiti karo. Dabar bus galima mi taikintis. Bet Lewisas pa- ro nori ir kiek reikalauja kad
Kai ji atvažiavo in Amerika ir Matyti jam jau insakyta tylėti.1 balsuoti per rinkimus. Ne taip lijonus žmonių pagydyti ir mirszta kad mainieriai daug algos butu pakeltos. Patys
SKAITYKIT
nuvažiavo in savo vyro namus Szitoki szposai ardo visa gera seniai ta“ Ku Klux Klan” slapapsaugoti nuo tos ligos.
greieziau neteks pinigu kai isz nieko nežino; jie straikuoja, bet
jai net akys iszsiverte.
darba ir parodo , kad maža ko ta organizacija net per visa
mainieriai tai isz tikrųjų visai
pedes iszeis.
“SAULE”
Ji dažinojo kad jis gyvena in galima tikėtis isz tos konferen- Amerika buvo parsiplatinus ir!
Iszrodo kad Lewisas visai ne už ka, ir ko, tai niekas nežino!
PLATINKI!'!
Salisbury, North Carolina. Czia! cijos.
' buvo net galingesne už valdžia.' Pirkie U. S. Bonus Sziandien! siskubina derintis ar taikintis.
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žiai mokino kaip visados manginimas už lygu darba buvo užsza, kad būdama armijoj, kelis būnant tarnyboje.. Jeigu taip,
AMERIKOS
VETERANAMS
' dagiai apsieiti. Mamyte buvo
i tikrintas, bet mažižai progreso
kartus apsirgo. Armijos gydy tai szis veteranas galės reika
iszmokinus Mariute visados
DARBININKAS
PAGELBA
toju gydomas, pasveiko ir už- lauti ligonines priežiūros ir gyA
gražiai atsakyti visiems kai jie
<> <
mirszo apie liga. Bet gryžes na dijimo. Bet Veterans Adminis
ja užszndkina.
1 n
•. .
>
1
Klausimas — Skaitytoja mon, vėl kelis kartus apsirgo, tration gydytojai turės nu“Oj Toji Meile”
' Viena ne taip jau sena moteJ Ta diena mamyte su Mariute' Praeityje 11 Dabai
mums pranesza, !kad ji buvo dabar g ydytojas jam pranesza1 spręsti apnegalejimo laipsni,
----i
iikti. —
Kai'---lis • parasze laiszika in Karo' nuėjo apatiniu nusipir
naszle veterano pirmo pasauli-4<ad votys ji kankina. Dabar no- kuris insteigia pensija. Mes pa
fiztaba praszydama kad jos vy- mamyte jau visko nusipirko ir NEW YORK. — Pirma mote-' Mieloji, tavęs asz myliu,
nio karo. Antra karta isztekejo ri žinoti ar jis gali praszyti pen- siuntėme Tamstai tinkama VA
ras butu isz vaisko paleistas. Ji Į pasiėmus savo pundelius ėjo ris Suv. Valstijose dirbti dir- Dainas tau meiles dainuoju,
ir taip uižsibaige jos piensija,1 sijos?
blanku kuria privalai iszpildybutveje
buvo
Deborah
Sikipner.
prie
duriu,
sztoro
sanviniiikas
Tau
lauru
pinu
vainikus,
ezitaip savo laiszika parasze:
nes antrasis vyras nebuvo vete-1. Ats. — Gauti pensija, Veto-,
gražiai Mariutės paklausė: Buvo 1814 m., kada pirmutines Naktimis tave asz sapnuoju.
{Gerbiamieji:
ranas. Dabar antras vyras nu- raus Administration vi.su pir-| Kl. — Skaitytoja pranesza,
’ - vėl- užeisi
" - pas ma-. garo
jiegos sukamos stakles
4 ‘Mano vyras pilvuotas ir lin-' ‘—
‘ Na, o kada
S
mirė ir ji nori žinoti ar gali pra-( ma turės nuspręsti ar liga tar-'
jos įbrolis neteko pirszto
i fabrike investos Waltham Ateik pas mane mieloji,
guotais peieziais; jo krutinę in- ne atsilankyti?
arba. pablogėjo kariuomeneje, ir dabar jo ran
S’zyti pensijos kaipo naszle pir-'i
Man džiaugsma suteik,
Mariute,
atsiminus
kad
jos
miestelyje,
Massachusetts
val

įdubus kaip kokio sziaucziaus.
mo pasaulinio karo veterano? •
Klausyk manės, tu geistoji,
ka suparalizuota. Jis prasze
Jis bedantis ir apyplikis. Jis ' mamyte jai vis aiszlkino kad vi- stijoje. Ir taip, maszinu amžius Man džiaugsma suteik.
Atsakymas— Ne. Pensijos:
pensijos, bet nepasirodė del eg
JUOKAI
bzeivakojis ir kaip polieijantas' sados reikia mandagiai atsaky- pradėjo nauja pradžia motemokamos naszlems jeigu jos vėl;
zamino. Ji dabar klausia ka ga
pntinu kesoja kreivomis ko jo- ti tiems kurie ja u'žsznekina, su- rims naudinguose užsiėmimuos. Mylėsiu tave kol galėsiu,
neiszteka. Todėl, kad vėl iszte-:
lima daryti?
jnis. Jis raumeningas ne in pe- stojo, gražiai nusiszypsojo ir 1 1944 metuose, 130 metu vė Minti turėsiu visados,
Po
Barniu
kejai, nepaisant kad vyras nu
Ats. — Jis vėl turės praszyti
ežius bet už ausu, jis protiszikai atsake: ‘ ‘ Asz ateisiu pas tave ( liau, szioje szalyje 19,000,000 Atelike pas mane brangiausi,
mirė,
pensija
negali
vėl
gauti.
Vyras in paczia po bar- kad ji gydytojai iszegzaminuofezuketas ir jam keliu szulu sto-į kai mano kelnaites susine- 'moterų dirbo fabrikuose. Isz Neužmirszkie mane .niekados.
Kl. Skaitytojas mums pra niu: Eikszia Magduk, pabu- į tu ir ta kuogreieziausia praszyszio sikaieziaus, apie 3,000,000
ka galvoje. Jis liesas ir isz- ' szios. ’ ’
Tu džiaugsmas, ramybe,
nesza kad kada paliuosuotas isz cziuok mane ir užmirsz apie ti.
buvo unijos nares.
Jblyszkes. Jis niekam nevertas
Sielos tu linksmybe,
laivyno jo certikate buvo pažy viską!
Kl. — Žmona veterano pra
liurbis ir tinginys ir dykaduo Arabai turi pasaka apie vel Neseniai, straipsnyje “Ame Tave asz pamylėjau,
mėta “Bad Conduct.” Jis sako
Magduke-Gerai Antanuk, nesza, kad kada jos vyras buvo
nis. Bet jis mane labai myli, tai nią. Jie sako kad viena diena rican Federationist ” žurnale, Kada tavo veidą paregėjau!
kad tai neteisinga. Ar gali ape bet buk atsargus, nenubrauk kariuomeneje ji gavo szeimykodėl jus ji man neparsiunezia- velnias pasirodė vienam žmo įPle. Frieda S. Miller, Su y. Val— Vėjo’Draugas.
liuoti ir pataisyti ta pažymėji pauderio, ir nupirk man nau nos paskyrima (mokesti). Pa
ie? Asz ji užlaikysiu ir maitin geliui ir pasakė: “Tu ne už ilgojstiju Darbo Departamento Momą?
ežiu1 laiko ji dirbo. Jos vyras
ja skrybėlė ant Velykų.
siu, tai įžiūrėkite kiek jus pini mirsi. Bet asz galiu tave nuo teru Biuro Direktore, nupiesze
dabar paliuosuotas isz tarnybos
SKAITYKIT
Ats. — Taip. Navy Board of
mirties iszgelbeti trejais bu role, kuria moterys- vaidino
gu susitaupinsite. ”
ir nori lankyti mokykla pa
Review vėl svarstys visa daly
Karo Sztaibas da mums ne- dais: užmuszk savo tarna, ap- darbo judėjime per 130 metu, ir
= “SAULE” =
Turėjo
Protą
gal GI Diliaus, jos draugai jai
ką ant pareikalavimo, ir jeigu
pranesze ar tas jos vyrukas bu ' daužyk savo žmona ar iszgerk ju pastangas atsiekti geresnes
darbo sanlygas ir saugesni s to-'
pranesza, kad jis negales gauti
ras kad neteisingas pažymėji
vo isz vaisko paleistas ar ne .'szita vyno stiklą! ’’
Petras — Žinai Antanai, vedusio vyro užlaikymo mokes
v.
j buvo padaryta kada karas pasi- mas, jie pakeis. Praszome
Bet visgi galime ežia pastebėti Žmogelis susigalvojo ir apsiyra sakyta kad gražiausios ti pagal GI Biliaus. Ar teisybe?
' baigė.
mums pasiusti fotostatine kopi
į
IXT
’
innn
m-t/a:. \
kad tai tikrai nepaprasta tos rokavo: “Mano tarnas man la- Jau 1824 m., raszo pie. Miller
’
1 'Nuo 1920m., ifkiKovo (Mar.) ja. paliuosavimo certifikato ir kvietkos visai nekvepa, o
Ats. — Nepaisant fakto kad .
“
moterys
audėjos
”
Pawtucket,'
. 1933 metais dideles
, pamotereles meile!
bai isztikimas, užmuszt jo nega
gražiausi paukszcziai ne turi
d
menesio
visus faktus, mes maloniai pa
dirbi, vyro pinigai reikalingi.
v
.......
iliu; savo pacziute labai myliu, Rhode Island valstijoje
d iszdri-. zangos
darbininkių susiorga- gaminsime praszyma, kad at balso!
Veterans Administration ne
• * Žmones kurie neturi’ jokiu negaliu jos muszti. Vyną isz- so straikuoti, kad savo padėti .
.
,,
,
Antanas — Taip, ir gra
i
. .
’
,
| niziavime
nebuvo,
.pagal, plės.
sitikimas butu vėl svarstomas
sulaikys, menesiui mokesti isz
blogybių neturi nei dorybių.
. 1890metuose, batu
T
,
gerti mažas daigtas; imsiu vy- pagerinti,
.
.
’
: Miller. Ir nedaug progreso pra- ir musu atstovas tave reprezen žiausios mergos neturi pro
$90. Tnstatymas ragina vetera
daibinmikes sustrankavo. Mar.
na.”
to, nes vakar viena tokia atsi
.
*į vedime apsaugojamu darbo innus ingy ti mokslą ir jiems sten
, .. . .
n , ,r tuos priesz Navy Board of Re
1 Vienas Rabbinas prisivedė Jis iszgere, vienu mauku isz- szuodamos sniege,’jos nesze ve- , .
° ’d
statymu darbininkėms. Bet Mo view. 'Nereikes mokėti už ta pa- sakė su manim ženytis!
gia padėti.
viena bagota ir skupuoliu žyde mautke ta vyną ir pasigėrė. Pa- į^ava’ an^ kurios buvo užraszy- terų Biuras insteigtas 1918 me
li prie lango ir užklausė ka tu rejes girtas namo jis apdaužė ta “Amerikos motery s nebus tais, kaipo ‘ ‘ Women in Indus tarnavima.
—Oath. War Vet., G02 Empire
Kl.
—
Kitas
veteranas
praneSkaitykite “Saule” State Bldg., New York.
per szita langa matai? Žydelis savo žmona ir užmusze savo verges.” Jos susivienijo in try Service,” ir kuri Kongresas
pažiurėjo in ulyczia ir atsake tarna kuris norėjo jo žmona draugyste “Szv. Krispino Duk padare pastoviu suformulavo
terys.” Szi draugija buvo pir , (suteikavo) visa eile pasiulymu
kad jis mato daug žmonių ant nuo jo atginti.
mutine amato unija darbiniu- I ir
) sumanymu, kurie pagerintu
ulyczios.
Rabbinas paskui jam padavė Juozas Janulaitis raszo isz kerns.
Į daUbininikiu padėti. Szio Biuro
veidrodi, (zerlkola) ir paiklause Philadelphijos kad jis kaip ir ^>er ^iek metu, moterys buvo įszra<limai ir raportai pradėjo Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
ka maibar jis mato? Žydelis at kiti Lietuviai aukojo drabužiu suorganizuotos atskirai nuo vy- seikima, kuris stenge, ypacz or
50c., o nulaikysite knygas per paczta.
sake: Nu, asz dabar save ma kai buvo vedamas vajus rinkti j 1Ukada Daibo Vycziai su- ganizUoto darbo, kovoti žemes
tau!” Į
Lietuviams drabužiu. Jis in vie- sitvere pabaigoje 18to szimtme- aįg,as įr įigas valandas darbi
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. '
Tai matai, atsake Rabbinas, ną kiszeniu indejo trumpami0, moterys galėjo prisiraszy- nikėms per 1929 m., prasideju“Per ta czysta stiklą tu kitus laiszlkuti ir savo adresa. Nese-i^1!prie szios unijos ir joms uni-' šia depresija (blogi laikai).
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijon apie Valdi160 Keturiolika istorijų
žmones matei, o kai tik biski si nei jis gavo laiszika isz Italijos Jos konstitucija užtikrino lyfgu Keturi karo metai mate žy kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c PoNo.
laikui;
Onytės laime; Per neatsa
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No.
129
Keturios
istorijos
apie
dabro yra pridėta prie stiklo tai nuo vieno pabėgėlio Lietuvio, atl\ ginimą už lygu darba.
rgume
in
balta
vergija; Pusiaugavemia progresą (pirmeivysta) ko- No. 102 Prakeikta, meilingas kriKetvirtas
prisakymas
Dievo;
Keliau

nis;
Vieszpats
Jėzus
ir miszke me
tas stiklas jau yra veidrodis ir kuris buvo gavės tuos rubus ir Kada Amerikos Darbininku voje del lygaus atlyginimo, minaliszka apraszymas, 202 pus. 85c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
tu tada matai tik save. Matai radęs ta jo trumpa laiszkeliJ Eederacija susitvėrė, irgi 18-ta- Daugelyje karo dirbtuvėse, ra- No. 103 V aidelota, apisaka isz olis prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
ka tik biski sidabro gali pada Sztai, maž-daug ka tas Lietuvis me szimtnietyje, moterys buVO gzo stl’flipSllio l'RSZytoja,
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Yaienczijos; Kožnas da’gtas Meszla-vežis; Grapas; apie EgL
_ j
ryti ! Taip ir tu su savo pinigais isz Italijos rasze:
priimamos in kitas unijas. ADF. darbininkai, nežiūrint lyties, veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik/
No. 104
Trys istorijos, apie Ne pacziuoi’as. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
per savo sidabrą, per savo pini Mielas Lietuvi:
seime 1890 m., moteris, atsto-' gavo lygia pradine alga,
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
gus tu nieko nematai tik save ir Sumaniau paraszyt jums ke vaudama, “Retail clerks isz Daug įkartu .“National War bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e No. 138 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepeapie save rūpiniesi!
letą žodeliu ir pasveikinti su Findley, Ohio ’ ’ buvo ingaliota' Labor Board ’ insake mokėji No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu............... ... .................15e szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
su pilnomis delegato teisėmis. mą lygiu algų moterims. Unijos Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, No. 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu..............25*
Szventomis
Kalėdomis
ir
Nau

Lietuviu tremtiniu didžiau
Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka,
No. 182 Trys istorijos apie Bahrt
jais Metais. Palinkėti jums lai- Szio szimtmeczio pradžioje,' žymiai prisidėjo prie szios ko- No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal 43 puslapiu ......................................15c naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
sias vargas tai prižiūrėti ir ap
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma;mes ir geriausio pasisekimo.
proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
Moteru
Amatu
Unijos
Lyga
buvos
del
lygaus
atlyginimo,
No.
189
Trys
istorijos
apie
Užpuo

iszo Iszlins; Apie boba ka negalėjo
rūpinti maižubzius. Jiems reikia į
22
puslapiu
.................................
10*
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
AtmoI Vakar nuvažiavau in miestą vo sutverta. Nares buvo ne tik Antrasis Pasaulinis Karas, Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vimaisto ir drabužieliu ir nėra isz
kejimas
kunigo.
47
pus
...............
15c
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
parsivežti Amerikos Lietuviu tai amatu unijonistes, 'bet ir' pastebi raszytoja^ privertė di- Jurgis;
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Galinga ypata galybe meiles;
kur įgauti. Visi Europos žmo
suaukotu rubu, del lietuviu tos, kurios jas reme. Ta lyga dėsni dalyvavima moterų uniju bos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
nes baisiai nukentejo, bet mažu-1
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai*
l tremtiniu Italijoje. Gi iszsirin- padėjo moterims organizuotis j veikimuose. Nors da negalime trumpi pasakaitymai ir t. t.
ežiai labiausia. Jie negali su
puslapiu.....................................
15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25<
i kau sau szvarkeli ir randu ja ir kovoti del apsaugojamu dar- spėti kiek darbininkių prisira- No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ............................. ...20c
prasti kas ežia atsitiko ar kas
No. 166 Trys Istorijos Sūnūs Ma
me jusu adresa. Norėdamas' bo instatymu.
szys prie uniju, bet galima sa- gai galva-žudžiai; Ražanežius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie udaus; Iszklausyta malda vargano;
ežia darosi; jie tik žino kad
nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15e
jums už tas dovanas padėkoti, “Amatu uniju moterys pri-'kyti, kad ateityje moterys už- bsti
Juokingi
szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
jiems visko reikia ir nieko nė
nors per laisžka tariu jums szir- paižino savo atsakomybe, ir jos ims savo vieta sziose amato uni- liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c No. 170 Asztuonios istorijos apie
ra.
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa;
dingiausia aeziu. Alfonsas Ja- turejo drąsą iszsauikti straika,' jose.
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kukad pagerinus savo stovi, ” te- Į Per Roosevelto administraci- No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne. 40 puslapiu dykio; H erodas Boba; Kas nepažinot*
Dabar Amerikos lietuviai racziunas.
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Haremo nevalninke: T-HOszis:
....................... 15c
rengiasi pasiunsti daug visokiu' KM^damas savo laiszka, Po- sia minėtojo straipsnio raszyto- ’ ja darbininkių padėtis žymiai i Garžia
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra
ja.
“
Viena
isz
didžiausiu
strai1
pagerėjo
—
pravesta
geresni
iknygu Lietuviams Europoje, nas Janflflitis sa'ko: “PasitiĮ 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
uuslapiu .......................................... 25«
Knygu pasiuns apie 15,000 sva- kiu, kad lietu viai pasiskaitę szi ku, kurioje moterys dalyvavo darbo instatymai valstijose ir No. 120 Dvi istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkaa;
No. 171 Vieniolika puiku istorija
' kas Isz girrios ir Ant nemuno.
58
paszaukt tęva zokoninka Bernaru. Knygos yra tiems Lietu-' laiszka, supras, kad ju suauiko- in vyko New Yorko miestctaipgiiiaiujifederaliaidarboiii- puslapiu ........................................15c Ar
(su
paveikslais), apie Džiaugsmns
dina. 61 puslapiu........................ 15c
priesz
35
m.,
kada
20,000
drabustatymai,
kurie
invede
geresir
nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
No.
123
Septynios
istorjos
apie
No. 145 Trys isterijos apie Velniviams laibai reikalingos. Ir ti rubai gerai sunaudoti musu
Isz
Akyvamo;
Su Dievu; Grigo Kalė
ir
gy
venimo
sanly1
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
žiu suveju sustraikavo. Nema- nias darbo
mums svarbu kokias knygas te- broliu ir sesueziu.”
(grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- malaninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo pnezia;
žas slkaiczius sziu straikuojau- gas ir ragino darbininkes prisi- jlis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
nai dabar siunezia. Nes galima
------- ---------I gonus.
45 puslapiu.15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
būti tikri kad ir Komunistai ne Alės sziandien nepraszome cziu moterų buvo policijos su- dėti prie uniju.
Į No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
ir'bausmes turėjo užsimo-' Priesz Pearl Harbor atsitiki- (Doras gyvenimas; Priversta links
snaudžia, ir jie savo propagan- kad musu griekai butu mums 'imtos
(
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauni*
I
keti.
’
’
ma,
buvo
800,000
darbininku
mybe;
Vargingo
žmogaus
sunu;
Trys
No. 150 Ketuncs istorijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 254
dos knygas siunezia ir siuns iii dovanoti, bet tik nuo kitu paka.Južeiktos
karaliaus
dukters;
Jonukas
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
ktė
akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
Moterys pradėjo iszmokti organizuotame darbe, 1944 m
voti.
Europa.
kuris buvo protingesnis už savo poną sis; A»kt keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
88
kaip užbaigti nesutikimus, jau skaiezius pasiekė 3,000,000.1 61 puslapiu ............................. 15c 61*' puslapiu .........................
15c puslapiu ........................
istorijos apie DukNo. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu*
Vasario menesio 21 diena tas Butlkus sako kad jeigu del straikuodamo'S kada reikaling; Karo iszdirbystes skaiezius au-1 No. 127 ; Trys
Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam is»
jos
iszmoko
ramiu
budu
derėtis
go
496%,
ir
ypacz
sziose
vietose
**
pustymu:
pats Amerikos Lietuviu Szal- gėrimo ir girtuokliavimo tas ir
Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c akys; Tamas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
151
organizavimo pastangos buvo -----------------------------—-----r pos Fondas pasiuntė 10,000 tas prasigėrė ir prasižudo, tai kada tas buvo galima.
karalium. 61 puslapiu......... ♦. ..15c
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
4
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudral
Kada,
1917
metais,
Amerika
stiprios.
J
svaru visokio maisto lietu jau nereiszkia kad visi mes tu
SKAITYKIT
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Picmenlis; Isz ko susidarė Anglis
puslapiu
............. .............................. 15c (su paveikslais); Kaimieczic, Aimanaviams tremtiniams Italijoje. rime tapti blaivininkais. Jeigu instojo inlkara, nemažiau 7,- Karo industrijose'buvo 375,-'
t?
H
No.
153
Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
500,000
moterų
'buvo
priskaity000
moterų
elektros
industrijoj
;
1 Szis maistas bus iszdalintas lie Susiedas su savo pacziute nesu
ti;
Du
broliai;
Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu*
tuviams, kurie randasi Romoje, gyvena ir jeigu jo ženybinis gy tos prie szaiies darbininku jie- 360,000 orlaiviu diibtuvese, ~
puslapiu ......................................... 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
į 275,000 mažesniu ginklu fabri- ISTORIJE apie Gre£°rni* No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke
1M
Merane, Milane ir kituose Itali venimas yra tikras pragaras, gos.
Darbininkių nuveikimai per kuose; 150,000 laivu statyboj;
‘ Isz Numirus-e pitonas Stormfield danguje; Pabe
tai jau nereiškia kad mes tu
J
jos miestuose.
Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
pirmutini Pasaulini Kara buvo' 45,000
plieno
dirbtuvėse. Prikėlė, Dorybe Veda In Lai gele;
60 wneJnnin
S'rime moterystes sakramenta
panaszus, nors ir ant mažesnes Transportacijos darbuose dir-( me’ Szaltiszaiti ir Debesėlis,
Jeigu užraszysite savo drau
Mariute ėjo su savo mamyte panaikinti.
skales
—
in
nuveikimus
antrabo
650,000
moterų
arba
du
syk
”
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing Co.,
in miestą apsipirkti. Mariute
me Pasauliniame Kare.
(kie'k dirbo priesz kara.
rės didžiausia linksmybia per
buvo szesziu metu graži merSKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT visus metus!
Mahanoy City, Penna.
Jau 1918 m., joms lygus atlygaltake, ir mamyte ja labai gra- Skaitykite ‘Saule

Kas Girdėt
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.
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’‘SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Ar tai tu neturi namu parei- su kūdikėliu ant ranku stovyk-' Tenai buvo ir lentynos su neapsakoma Mieliausio Jėzaus langai isz vienos puses buvo ūž
ti?— užklausė ponas taip man- ]a. Aplinkui ant sienų Vieszpa- knygomis, senomis ir naujomis, esanezio Szvencziausiame Sak- tepti, o isz antros augszto nadagiai, kad Steponas net pažiu-ties Jėzaus gyvenimo. Jo kudi- kurios buvo sūdo vanotos kimi-, ramente, meile. Vaikai rijo mo užtemti. Isz karto, vaikai
vėjo in ji ir pamate malonu, kystes, vieszo gvenimo ir Jo gudei jir misi j u vaikams ryti-' kiekviena žodi. Ju szirdyse pir-j ineje nieko negalėjo inžiureti,
szventa veidą. Tai buvo vienas kanezios paveikslai.
• niame Londone. Kada vaikai ma karta pasigirdo balsasbet
- betpo
po valandėlės
valandėlės jie
jieiszigirdo
iszigirdo
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-Xtėvas vienuolis Domininkonas,
i privalgę, kiek tik jie norėjo ir Radome Drauga visur esanti,1 kūdikio baisa, kalbanczio:
kuris lanke vargszus visas ry
jprisikimszo kiek galėjo kisze- ta pati sziandien, ryto ir amži-Į — Ar Tu ežia, mano Jėzau ?
yiENA szalta Lapkriczio ry •
tas.
•
;
Į nes pyragu ant rytojaus, Tėvas nai.
I Juodu iszigirdo lengva balaIrano
Ambasadorius
, ta mažas Steponas 'bego ulyMes neturime namieje ka val
j Grigalius surinko juos aplink Kasdien drauge jie ateidavo ylojima ir eidami ant galu pirszezia in mokykla. Laikas nuo lai
gyti. Jokūbas žadėjo atneszti
save, kalbėjo su jais ir klausei pasimcl-ti mažoje bažnytėlėje, ’ tu, užlipo prie vargonų; nuo teko jis sustodavo tai nusiszluosgabala duonos ir sūrio, jei iszju pasipasakojimu apie ju var praszyti Jėzaus, ko jie labiau- nai pamate Aloiza, sėdinti ant «.
- tyti saVo akis pamėlynavusio
pi aszy s nuo savo motinos.
gus, nes jie visi buvo neturtėliu šia troszko ir pasakyti Jam,' altoriaus ir baladojauti paleng- ■
mis rankomis arba susiterszuNelauk Jokūbo, sake kuni
; vaikai. Tada jis pasakė kad no- kad jie laibai Ji myli.
va in mažas auksines cikorijos
sia skepecziuke, tai duoti liuogas. Eik namo su manim, asz
! ri turėti su jais prietelyste, ir Stepukas pasidarė mažas dureles. Juodu pamate, kad Te- v
sybe giliam, szirdingam dejavi
bandysiu surasti tau ka nors
taip meiliai prasze ju pasitikė apasztalas; jis mokino savo vas Grigalius iszejo isz klau
mui. Kuomet jis ėjo pro duon
szilto. Eik ežia, nesibijok. Bet,1
jimo, ju prieteliu, kad jis isz j broliuką
ui uiiUKft Aloiza visako,
visaivu, ko jlS syklos; ir jis ir juodu buvo pa
kepio krautuve, nerimasties
kode! jus neturite namieje ka
t karto pagavo kiekvieno isz j u ' pats isizmoko. Jis vedesi ji in sirengė eiti prie Aloizo, bet
pilnas verksnias pakilo jame.
valgyti?
i
szirdi. ;
bažnyczia kasdien, jai tik buvo tuoni tarpu atsiliepė malonus,
Jo vakariene buvo duonos plu
, Tėvas negauna darbo, moti
— Visi jus žinote, kas tai yra gražus oras.
meilingas balsas, skambantis,
tele, o sziandien pusrycziu vina taippat. Ka turime, to labai i
kentėti, kęsti kanezias, alki in Viena ryta, nedelia priesz kaip dangiszka muzika:
siszkai negavo!
maža, o asz turiu da maža broli,
szali, tarė jis. Dabar asz jums paezias Kalėdas, Stepukas tarp — Taip, mano mažas vaikeli,
kuri jie turi maityti pirmiau už
Stepono tėvas nedirbo. Jo
papasakosiu kaip jus galite bu- rytmetiniu mokyklos pamoku asz ežia. 0 ko tu nuo Manes no
mane, nes jis da tiktai kūdikis.
motina mažai uždirbdavo, tai
ti laimingi, nežiūrint tu vargu, ir pietų atlėkė pas Jokūbą ir ri?
Priesz gavėnia buvo
—
Varguoli,
o
tu
kiek
metu
vienur, tai kitur patrusdama,
Tada jis jiems papasakojo ■ vos galėdamas atsikvėpti nuo — Brangiausias Jėzau, asz
sugertuves,
turi?
Bet
sztai
jau
namas.
bet ir ta uždarbi dažnai iszapie Jezu, apie Jo meile, apie patroszkimo, su vargu pratarė: noriu, kad tėvelis gautu darba,
Ar
kaip
tai
sakant
sutartuves,
Eiksz, pažiūrėsime, ka ežia ra
verždavo nuo jos vyras ir pra
v;ska, ka Jis kentėjo už mus ir — Jokūbai, asz nerandu sa- kad jis nepasigertu ir nemuszKad
vestuve
po
Velykų
gerdavo. Pasigėrės muszdavo
Irano ar Persijos Ambasa sime valgyti.
kaip susiartinimas su Juo daro vo broliuko, ka man daryti?
tu daugiau mamos ir Stepuko.
padaryti,
Jaunesnis vyras, baltai apsi
savo paezia ir vaikus. Taigi, dorins Hussein Ala, paskelbė
maloniu kiekviena skausmą ir j — G al jis nuėjo namon be ta- Ar padarysi tai, Geriausias Je- >
Gerus
laikus
turėti.
.vargszas Steponas szale szal- kad jo valdžia protestuoja ir rėdęs, atidarė duris. Jis nusilengvina naszta. Jis papasalko-'ves, arba su kitu vaiku? Kur tu zau? Ir ar niekad neužmirszti
Tai kaip ženoeziai
szypsojo,
pamatęs
maža
vaika
czio ir bado turėjo daug kentė prieszinasi Rusijai ir reika
jo jiems apie Jėzaus gimimą; ji palikai?
Tėvo Grigaliaus? Ar padarysi,
susivarkalino,
ir,
paemes
ji
už
rankos,
nusive

ti nuo kireziu. Ta diena jis vi- lauja kad visi Sovietai kuo
tvartelyje, gulėjimą ėdžiose ir' — Prie pat durti laiptu na- kad mama atsigriebtu ir nustos
Tai
ne
vienam
galva
ąiszkai netiko prie darbo mo greieziausia iszsikrastytu isz dė in viena maža kambari, ku
t. t. Nors nekurie isz j u kaip mo Nr. 19. Asz nubėgau pa- tu verkusi? Geriausias Jėzau,
praskaldino.
kykloje.
ju kraszto. Jis yra pirmuti riame nuprausė ji ir nuplovė
kada atsilankydavo in nedeli-į klausti motinos, ar turime pa asz Tave myliu labai, labai, net
Da
tokios
kovos
niekas
randas ir kojas sziltu vandeniu.
nis Irano Ambasadorius
nes katekizmo pamokas, bet te- įeiti pietų namon, ar duos atsi- labiau kaip savo tęva, motina ir
— Sveikas Stepuik, suriko
neturėjo,
Paskui
davė
jam
kede
prie
ma

Amerikoje.
nai girdėtu dalyku nemokėjo neszti ežia,
Stepuką.
kas tai užpakalyje jo, kuomet
Kiek tie durniai kraujo
žo
stalelio
arti
ugnies.
Po
to
atpritaikinti gyvenime. Dabar,
jis pasuko pro kampa ir jau bu
-Fiut! Szvilptelejo Jokūbas■ ■— Brangus vaikeli, eik".. na
nesze
jam
sziltos
sriubos,
gaba

kuomet jie iszgirdo isz kunigo
vo priesz paezia mokykla. “Ko Steponai Grijau, esi niekam ne
o°j truputi nusigandęs. Tenai yra mo ir pasakyk tėvui, kad asz
ir
vieni
su
kitais,
burnos žodžius apie kąrszta Jė i labai daug pavojingu perėjimu, i' noriu, kad jis mane mylėtu, ve
tu taip verki sziandien?”
tikus vaikezas kokio visame lu mėsos, duonos taip kad Ste
Leido
kraują
su
visokiais
zaus meile, kad Jis pats save |o Aloizas, žinai, nepasedi pen-'da suskambėjo balsas IszganySteponas atsisuko ir pamate Londone nerasi. Eik ir atsistok ponas, kaip gyvas, tai taip nie
inagais.
atidavė Ikenteti isz meiles mus
minutu ant vietos,
tojaus, kuris taip labai myli
Jokūbą Tamsona, daug didesni kampe ant kvailiu kėdutes su kada nevalgė.'
Kauniszkiai
virszu
gavo,
Kada
jis
pavalgė,
geras
ku

ir
kentėjo
už
kiekviena.
mažus vaikelius. Pasakyk jam,
už save vaikezą, bet gera savo kvailiu kepure ant galvos.
Anot prūso krige praszpielavo, Jie prižadėjo vėl ateiti ir, isz- — O beje, suszuko jis staiga į
nigas
inejo
ir
užklausė:
Ar
pa

Ir taip toliau, kolei 'buvo perdraugu.
pilnu vilties veidu. Ar ‘dirste- kad
Ka jis Mane mylėtu, o asz bu
Paskui gydytojai darbo turėjo, tikruju jie butu ate je kas vaka- ■ su
tenkintas
pietumis
?
Ir
kur
gy

•
siu visuomet jo geriausiu drau
— Asz esu baisiai perszales, szaukti visi ir kiekvienas gavo
i Įėjai in bažnyczia, ka?
Kol
sužeistus
apžiurėjo.
vena ir daug kitu dalyku.
ras, per sanvaite, bet Tėvui
gu.
ir alkanas, jis tarė, ir tėvas pe savo ‘bausme.
O
ir
policijautai
daug
darbo
į
—
Ugi,
ne.
Visiszkai
užsiO dabar, mano vaikeli, insiGrigaliui jo pramatymas ir isz- Į
— 0, dėkui Tau, dėkui Tau,
reita nakti mane musze, kuomet Jokūbas drąsiai isztiese savo
turėjo,
'įžioplinau,
atsake Stepukas.
temyk,
sake
kunigas,
ryto
ant
mintis
patarė,
kad
bus
geriau
.
t Geriausias Jėzau! Suszukū
asz rėkiau kad jis užgavo moti rankas. Jis žiurėjo in Steponą
Kol visus iii lakupa indejo, jai jie du kartu in sanvaite Esame pažiūrėsime.
septynių
ateik
ežia
ir
atsivesk
linksmai mažas kūdikis. Geir jam merke matydamas, kad
na.
.
Kiti isz kvailiu juokėsi,
Bažnyczia buvo tamsi. Jos
tiek
savo
draugu,
kiek
tau
pa

ateis,
kad
jiems
nenusibostu.
, riausias, Brangiausias Jėzau,
Ar tu gavai koki nors pusry tas vargszas mažutis yra 'bai
Net
už
szonu
laikėsi.
III
i pasilik sveikas.
. jĮ.
siausiai nusiminęs, kad szitas tinka; mes jums duosime tiek
*
*
*
ti?
?
duonos ir sviesto, kiek galesite
Praėjo jau nemaža laiko, o
Dabar jis nusikraustė nuo al
Maldų Vainikėlis
Ne, ir Steponas pradėjo vėl del jo turi kentėti. Be to TokuJau
tik
tani
New
Yorke,
suvalgyti,
o
gal
da
ir
pyrago
vaikai,
regulariszkai,
kas
pa

toriaus ant kėdės, kuria buvo
verkti, nes jo vidurius grauže bas pakele galva ir pažiurėjo
Tai Dieve tikra korone,
::
Knygele
::
skirtas
vakaras,
labai
gražiai
sziek
tiek
pridesime.
prisistatęs ir leidosi greitai per
aplinkui su tokiu szalcziu ir pa
baisus alkis.
i Nes yra tokios ne kam
rinkosi.
Stepukas
ypatingai
pa

Stepono
akis
juokėsi
ir
bliz

i bažny ežia. Tik dabar jis pamaISziai, tarė Joikubas, kiszda- nieka, kad mokytojas inpykes
tikusios
merginos,
2-7/8
x
4
coliu
didumo,
327
sirodė
uolus;
jo
motina
tos
va

gėjo, kada jis žiurėjo in malonu
te broli ir 'kunigą, drauge su Jo
mas ranka in kiszene ir isz- kirto jam su rykszte per galva.
Netekusios
panystos
ir
doros.
Puslapiu;
Juodi
Apdarai;
karienes pamokos sujudino. Ji
ir besiszypsanti venuolio veidą
kūbu, klupanczius ir garbinantrauikdamas isz tenai dvi duo In tai žiūrint, kiekvienas ma
Apie
deszimts
tokias
jau
Aiszkus
drukas;
smagi
leido Tėvui Grigaliui pakrikszir bandė padekavoti. Jis galėjo
czius savo Vieszpati.
nos rielkuti, užtepti sviestu. Ga žo Stepono kūno (kaulas prisi
dažinojau,
,
knygele,
75
Centai.
iszsteneti vos kelius žodžius,
tyti Stepuką, o taippat ir ma
— Eiksz, Stepuk, tarė jis,
li imti abidvi, mano tėvas ir pildo skausmu. Jis vos ne vos
Ir
vardus
visas
užrasziau,
bet jo akis bu'vo iszkalbingiaueiksz greitai ir pasakyk tėvui.
žesnįjį jo broli, kuris gavo var
Rodykle:
motina abudu dirba, taip kad galėjo tiesiai stovėti ir niekaip
Pas
katras
garnys
atsilankys,
sios ir rode, ka tas kūdikis turi
— Eik, namo vaikeli, tarė
dą Aloizas. Ji pamate, kaip ma Bažnytini* metu padalinimas.
mes turime dabar iki valiai ka negalėjo sulaikyti aszaru, ku
Ir
su
dovaneliu
apvaisys.
savo szirdyje.
Tėvas Grigalius, kuomet iStepu
lonus pasidarė Steponas po ku Pasnikai.
rios per veidus riedėjo.
.valgyti.
Kalendorių*..
Pas
viena
mergele
dovaneliu
kas in ji žiurėjo, eik, o Dievas
nigo intekme ir kaip drąsiai jis Maldos Rytmetine*.
II.
Steponas noriai paėmė ta 0 Ika, ar nori savo burna nu
paliko,
jums palaimins.
duona nuo savo draugo ir atsi graužti? Pajuokė mokytojas. Kita vakara Jokūbas ir Ste Tuoj ir szventasis atvyko, kenezia biauru tėvo upa ir uo Vieszpatie* malda.
Aniuoliszka*
Pasveikinimą*.
Jo akis buvo pilnos aszaru;
liai padeda jai valyt kamba
sėdės ant duriu laiptu pradėjo Tai reikėjo, asz manau, padary- ponas su keliais savo artymiauApasztalu Sudėjimas.
Jauniki ateiti prikabinti,
jo szirdis, pilna dėkingumo ir
rius, kuriuose jie gyveno ir at Deszimtis Dievo prisakymu.
ti priesz ateisiant in mokykla. į siais draugais, kurie taippat Ir
ryti savo pusryti.
tuo su serganezia suriszo. likti jos nekuriuos kitus triū Du didžiau*! meiles prisakymai. meiles, nes tai buvo tie mažu
Vargszas, tarė Jokūbas, žiū Jis pažiurėjo aplinkui in vai- nebuvo raudonveidžiai, iszlinAktai Tikėjimo, Vilties, Meile* b
Apie kitas kalbėti da
sūs.
liai, kuriuos jis surinko aplin
rėdamas in ji maloniai. “Ir ta kus, laukdamas kad jie juoksis do isz savo užkaboriu, kur jie
Gailesczio.
susilaikysiu,
kui save in buri vardan To, ku
Buvo jau arti Kalėdos. Nors Maldos vakarine*.
isz jo pasakymo, bet visi vaikai. gyveno ir leidosi link namo ant
vo tėvas dirba dabar ka?”
Gal pažuresiu,
Giesme
ant
pradžios
Misziu.
ris pasakė: Leiskite vaikeliams
Stepuko tėvas da vis nedirbo ir
Ne, atsake Steponas. Szia žie tylėjo, gailedaniiesi Stepono, Green ulyczios. Apie szesta va
Misziu Maldos.
Ir kiek susivaldys,
eiti prie manės ir nedrauskite
jis gaudavo nuo gerųjų vienuo Psalme 45.
ma neturėsime szilumos. Szia nes ju daugelis žinojo, kad ji.s .landa jie atsidūrė priesz bažnyNamie sėdės,
jiems, nes tokiu yra Dangaus
liu viena gera pavalgyma, bet Giesme Szventas Dieve.
paskutine sanvaite motina ne yra suszales ir peralkes. Daug *czia, pasimaisze tenai, atlosze
Miszparu Maldos.
Naktimis nesitrankys.
jo szirdis buvo pilna džiaugs Maldos pirm Iszpažintie*.
karalyste.
gauna darbo, tai mes ir valgyti vaiku rodėsi nieko nepaisant,, keletą žaislu ir in ta tarpa isz*
*
*
mo, nes jis buvo skiriamas da Perkratymas sanžine*.
Du mažu broliuku leke 'grei
abejingi, bet nei vienas nesijuo-. musze laikrodis septynias vamenkai ka turime.
Maldos
priesz
pat
Iszpažinti.
Sztai laikrodis iszmusze de ke. Tai da labiau perpykde mo- i landas. Tada kitas kita pirmyn Apie Vilkesbere yra nususins lyvauti Kalėdų procesijoje ant Imdama* nuo kunigo iszriszima. tai namo. Nusigandimas perbė
go per Stepono galva, nes gal jo
'boba, garbes Kūdikėlio Iszganyto- Malda po Iszpažintie*.
vynis sykius ir mokyklos var kytoja, ir jis priejas sudavė pastūmėdamas, jie susigrūdo.
Litanija apie visu* szventus.
Į jaus.
i,
Spanga ji visada,
tėvas dabar yra kur girtavimo
Steponui per veidą.
| prie duriu. Jokūbas su baime
pas suskambino.
Prisitaisyma* prie Szv. Komunijos.
Ypatingai kaip laikraszti i Jo senas draugas, Jokūbas Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
vietoje. Bet ne, jis buvo namie0 je tu mano, suriko Stepo Varjgsza Steponą tas negai-' paspaude skambuti.
Tamsonas, taippat buvo skir- Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. je, susitraukęs prie menkos ug
“Saule” pamato,
nas, kuris buvo suvalgęs tik lestingumas baisiau užgavo,' Tėvas Grigalius, tas kunigas,
j tas prie procesijos. Jokūbo pra- Malda prie Panos Szvencziausio*. nies, įkuria motina sukure, kad
Tai net visa pasikratė.
. kuris vakar Stepuką rado szanegu pats muszimas
pirma riekute.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
i kilni szirdis darėsi da prakil- Artindamasi prie Szv. Stalo.
atliktu skalbimą, kuri buvo ga
Asz tau bobele duosiu
Nenusimink, asz tave palauk . Ant dvylikos jis iszejo isz lanti ant ulyczias, atidarė duris
patarimu, i nesne nuo gautu maloniu. Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. vus.
siu ir mudu abudu ineisime mokyklos ant ulyczios ir klejo- n1 linksmai szypsodamasis, taatiduodamas Dievui gar
Draugiszkuriio rysziai tarp jo, Paskiaus
— Tėvuli, tarė Aloizas, mei
Daug nedainuosiu,
jo aplinkui visur iki nepraside- re:
be kalbėk.
drauge vėliau.
! ii' Stepuko da laibiau sustiprėjo. Malda Szv. Ignaco.
lingai glostydamas tėvo veidus,
Tildai tiek pasakysiu:
Gerai, bet kam tu daraisi ne jo popietinis mokykloje darbas.! — O jus esate ežia? Ineikite,
Malda
su
visuotiniais
atlaidai*.
i Juodu rengiami buvo pribūti,
Jėzus atsiuntė mus pasakyti
Ar gali tu nakti miegot?
Jis nedriso eiti namo, nes žino- ineikite; ežia yra vietos jums
smagumu del manes ?
Malda prie Szv. Sakramento po
; per Kalėdas krikszta ir atlikti j
tau, kad mylėtum Ji.
Gal (kita syk nepradedi
Komunijos.
Baisus daiktas” atsake Jo jo, kad tėvas jo tenai nepakęs, visiems ir da jos užtektu ir kidurnot? ; savo pirmąją iszpažinti. Po Ka-' Garbinimas Szv. Sakramento
kubas. Labai asz ežia to pai o ir motina per pus mažiau ji' tiems ir mus szirdyse ir kamba—Toliaus Bus—
Malda Szv. Tamosziau*.
į
ledu
juodu
mane
apleisti
pikto
Ar
tu
žinai
jog
neužilgio
Malda prie Vie»zpaties Jėzau*.
sau? Kad asz turiu Ika valgyti myli, kaip jo mažesnįjį keturiu ryJei
ir
nemandagaus
mokyto
jo
mo;
Malda pris Panos Szvencziausio*.
numirsi,
ir gerti ir da susiszilti, kada metu broliuką.
Vaikai susirinko in dideli
Pirkie U. S. Bonus
kykla ir vaikszezioti in gerųjų Malda Szv. Bernardo prie Szv.
Ant velniabobos pavirsi.
szala, asz nieko daugiau nepai Jis vėl paverkė, nes alkis ne-’ kambari, prirengta juos priim
Panos Marijos.
Tėvu mokykla, kuri jiems buvo Ranžanczius prie Szv. Marijos
Sziandien laiko neturiu,
sau. >
davo jam ramybes, o jau ranku t i, kuriame buvo gražiai liepskalbama*.
Steponas apsidirbo su duona ir kojų beveik nejauto nuo szal-! nojanti ugnele. Ilgas stalas te- Bet kaip kita karta pribusiu, duodama visiszfkai dovanai.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
L. TRASKAUSKAS
Dabar juodu mokinosi apie Litanija prie Szv. Antano isz
ir juodu inejo in mokykla. Mo czio.
j sesi per kambari. Ant stalo bu- Tai kaip nionkia paszokysiu.
L1ETUVI3ZKAS GRABORIUS
‘ Szveiicziausia Komunija, apie
Padvos.
*
*
*
kytojas ulžraszinejo susivėlinu Kas tau yra, mano mažuli?—■ vo lekszicziai su duona, sviestu
Malda prie Szv. Antano.
siu pavardes ant juodos lentos užklausė staiga kokis malonus'ir pyragu, arbatiniai puodukai’ 'Czikage viena mergina labai
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija
Saldžiausio Jėzaus vardo.
Bet viską szuo ant uodegos
kad paskiau nubaustu.
balsas, o ranka glostė nepri- ir garuojanti virduliai. Inejo da Į
labai vyniotis norėjo,
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
nunesze,
“Jokūbas Tamsonas,” tarė dengta galva ir garbiniuotus du kunigu ir vienas broliukas,. Visokius slastus naudojo diena 1i
S8
Per Procesija.
Visas
jos
triūsas
susimaisze.
Giesme
ant
Procesijų.
plaukus.
jis, sznairuodamas in Jokūbą.
kuomet tėvas Grigalius jau
ir nalktimi slankiojo,
Giesme Laba Nakt.
Laidoja kūnas numirėlio. Pasam
Bet nieko neiszlaimejo,
“Treczia karta szia sanvaite (Steponas pradėjo garsiai pilstė arbata.
Gražumu prasze ir ant galo,
Ministranturas.
do automobilius del laidotuvių,
Ir da pati mengelfka kasztus
jau susivėlinai. Asz tau szian- verkti ir tarė:
j Viename kambario gale kaJokio negavo.
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame
reikalams.
Telefono Numeris 78.
užsimokėjo.
dien ponuli, duosiu rykszcziu. Asz taip peralkes ir man szal- bojo didelis kryžius, antrame.— i Keletą vaikinu vadžiojesi,
Saule Publishing Co.,
920 W. Centra St., Mehanoy City
ĮStovek prie mano stalo. 0 tu, ta, o da taip ilgai reikia laukti, stovėjo Szvencziausios Paneles
MAHANOY CITY, PA.
Su kožnu vestis tarėsi,
_______________________
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Žinios Vietines

“VERBŲ NEDELIA”

Prancūzai Pritaria

Lenkams Priesz
Ispanija

,* — Petnyczioj pripuola Sep
tyni Sopuliai Szvencz. P. Mari
jos. Subatoj Szv. Hermenegil-

I

Japonu Policija
Pertvarko

MOSKVA
TIKRAI, KAD TAI
PANIEKINA
DIEVO DUOTA
GRASINIMUS
*
iT° pavasario sulaukus, tai

___ „TWIT™
r> •• ’ žmogus tik džiaugkis, o d'žiaugPARYŽIUS. — Francuzijos'
ISZ RUSIJOS. — Rusijos
&
°
s
atstovas
ir
ambsadorius
Henri
\
i’
laikrasztis “Izvestia” iszleido ' ‘ ’
..
...
...
.i Kur tik pažiūri, visur akys
Bonnet rengiasi iszkelti Ispani-'
'—i Žėny'bos laisnai išzeme
specialu numeri kuriame puola
x
, .... ........ kupinos linksmybes,
Stanley Dargis ant apsivedimo
jos klausima ar jeigu Lenkai
ant Churchillio, ji įszkolioja ir
. ..
.
.
,
.
.
I
Medžiai
lapoja
1
,
žydi;
pievos
su Josephine Tięliy isz Shenaniskels, tai jis patvirtins ir rei-'
stacziai pasako kad nei viena J
.
...
..
..
,
,
„
......
tarsi
apsiikaisze
su
gražiausiais
Įdoro. Juozapas Laukaitis su
kalaus kad Franco valdžia butu
tauta dabar Rusijai kelio ne
szilku 'kaurais (dvonais).
'Ądelina Matalavicziute isz Manuversta. Jis reikalauja kad
pastos ir kad Rusija visai ne
I Gėlės neapsakomai malonu
hanojaus.
viso vieszpatystes Ispanijai
paiso ir paniekina visus tuos
kvapsni iszduoda; ju žiedai tarGerai žinomas visiems
nieko neparduotu, ypatingai
J grasinimus.
Isi sveikina kiekviena praeinanmieste Ike Refowich, žydelis,
neduotu aliejaus ir maisto.
“ Izvestia” laikrasztis toliau ti ir linksniai žadina, szypsodalocnininkas “Refowich Thea
Francuzijoje, kaip ir Lenki-'
Lewis J. Valentine, buvęs rttezo kad Amerikos sutartis su mos visu savo gražumu.
tre,” isz Freelando, pasimirė
joje, Komunistai sėdi augszNew York miesto policijantu i Rusija yra senesne ir geresne' Paukszcziai cziulba tarpe
Nedėlios ryta 9 valanda, pas J.
cziausiose vietose, ir daro taip'
komisaras ir vadas dabar nu negu Anglijos su Rusija. Profe- medžiu szaku.
A-. Sosnowslki, 417 Washington
kaip Stalinas jiems liepia! Da- J
Tarle,
raszydamas' Rodos visas pavasario atgivažiavo in Japonija, kur jis sorius
įUly. Velionis turėjo szirdies
bar visiems Komunistams bai- i
pertvarko visa Japonu poli straipsni in szita laikraszti pri- jimas, szaukte szaukia: — Žmoliga. Ref aviezius (kitados laike
šiai nepatinka kad Ispanijoje I
cija. Generolas MacArthur mine visiems kad Rusija visa-1 gnu, žmogeli, tai visa Dievas
drabužiu krautuve ant W. Cen
randasi Katalikiszkoji valdžia1
ji jfasikviete in talka Japo dos buvo draugiszka su Ameri-!i del tavęs sutvėrė.
tre Uly., Mahanojuje. Paliko
ir jie visomis galiomis stengiasi
nus suvaldyti ir j u policija ka, kad Rusai skaitė ir skaito' Asz žinau, kad tik da vaikeVerbų Nedelia apreiszkia injojima Kristaus in Jeruzale- ta valdžia sugriauti.
broli ir seseri. Likos palaidotas
pertvarkyti.
New Yorko 1 Amerikiecziu raszytoju kny- lis esu, bet užaugės žmogum bu
ma ant asilo. Ta diena Krikszczioniai apvaiksztines Nedėlio
ĮUtarninike, Ohab Zedk (Žydu)
Rumunija jau nutraukė visus miesto policija, yra geriausia gas, kad Amerikiecziai skaito siu, tai ir pamanstau; Tik tas
ję, Balandžio (April) 14-ta diena.
kapinėse Pottsvilleje.
j santykius su Ispanija, Lenkai visoje Amerikoje, ir už tai Rusijos raszytoju knygas, kad Dievas yra neapsakomai geras,
— Nedelibj — Verbų Nede
“pripažino Daktara Jose Giraly L. J. Valentine dabar pa draugiszki santykiai visados kad, tokias dideles malones
lia. Tiik viena sanvaite lyg Ve keviezius laidos.
' Pereira kaipo vada Ispaniszkos
buvo kuo geriausi tarp Rusijos žmonėms suteikia.
kviestas in Japonija.
Balsuoja
Priesz
lykų.
|
— Miesto valdyba, kaip tai,
valdžios isztremime.
ir Amerikos.
j O Dievas nuo amžių nieko ne
— Daigelis lankysis musu konsulmonai ir direktoriai pū’bKomunistus Nors Francuzai yra musu
nori, vien tik trokszta, kad
Jis
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Skaitykite “Saule”

Lafayette Fish Market

204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

LlbHTNING
WORKER,
REDLY

UP-TO'DATE

HAS
RE-WIRED
THE NOODLE
HOME AND
INSTALLED

WITH PLENTY OF

NEW

Atidarytas: Seredoje, Ketverge ir
Petnyczioje. Visiems draugiszkai
:: patarnauja
::
Mes parduodame visokiu Zuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp.
Clams, Scallops ir Hard Shell Crabs.
Ousterius pristatome in namus.
^Turime ir geriu Silkių. Telefonas 273

OlZTlETS
EVER}' WHERE,
SINCE
•KXJ SAW

Then you’ll be able
to enjoy all the com
forts and conveni
ences of Better Liv
ing Electrically!

Tai geriausia dovana isz
Amerikos in Europa, taipgi ir(
in Kanada musu draugams Lie
tuviams yra “Saule.”

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ii
liudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.
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Money-Orderi arba
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Saule Publishing Co., Į
Mahanoy City, Pa. |

