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KINIJOJE

REVOLIUC
APIE PASZELPIA FABRIKAI DIRBA
DIENA IR NAKTĮ
NEW YORK. — Dabar be-
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veik visi karo nukentiejusieji
PRAGUE, CZEKOSLOVA-!
Jį
®
$1,000,000 IN DIENA
žmones sėja savo laukus
jeigu
V
v
— Mums, Amerikie’
turi su kuo sieti ir lauks su bai KIJA.
ežiams, tokiems jau baisiems'
M
Ant Sprogstancziu
me ir drebejimu pakol javai
biznieriams maža Czekoslova
užderės, pakol laukai pagelBombų
kijos tauta tikra sarmata daro!
tuenuos ar pabals del pjūties.
*
______
, i Per kara Czekoslovakijos fabriBet, tarp sėjimo ir ipjuties
_
da1
......
WASHINGTON, D. C. —
i kai buvo sugriauti, sunaikinti
daug dienu ir nemigo nakeziu
Amerika praleidžia apie mili
' ir su žeme sunaikinti, kai musu
: bus. Jie sziandien, rytoj ir da
joną doleriu ant dienos dirbant
bomberiai paleido savo sprogsj poryt turi rasti maisto kad nuo
ir gaminant tas sprogstanczias
tanezias bombas ant tu fabriku.
bado iszsigelbetu.
“Atom” bombas. Pirmos to
Dabar susirinko tie kuriu Dabar jau beveik visi fabrikai
kios dvi bombos kasztavo musu
darbas yra iszmaitinti szitus atstatyti ir dirba. Dideli “Skovaldžiai apie du bilijonus dole
badaujančius žmones. Jie susi-'jda” fabrikai sziandien da diriu. Visi szneka apie taika, diprinko in puosznu, kaip palocius I dėsni negu buvo priesz kara.
liomatai isz visu pasaulio
Daktaras Donald H. An vieszbuti Traymore, Atlantic ' Tie fabrikai jau daro automobikrasztu važiuoja in Taikos
i liūs ir traukinius.
Konferencijas, bet tuo paežiu drews iszrado naujus žiūro City, kur paprastai tik ponai ir j
i “O musu fabrikai czia namie
sykiu visos tautos gingkluojasi nus su kuriais galima nak- bagoeziai vasara savo brangias
czia, tamsumoje matyti net . nugaras kepina. Czia kasztuo- | nebuvo sugriauti! ’ ’ Anaiptol,!
iki dantų.
jie buvo padidinti ir padidinti'
Dabar Amerikos valdžia vi penkiolika myliu tolumo. Szi- ja $16.50 in diena už kambarį.
Ateina priekaisztai kad Pa ir patobulinti per kara. Valdžia
somis galiomis stengiasi pavo tas iszradimas taipgi bus
bilijonus doleriu davė fabriarmija padidinti ir visus jau vartojamas gydyti vėžio li szelpos Administracija daug
daugiau maisto siunezia musu į kantams padidinti savo fabrinus vyrukus in vaiska paimti ga.
-k
__________ __
buvusiems prieszams negu i kus. “Bet jie da ir sziandien už
kaip ir per kara. Amerikos lai
daryti
stovi
!
’
’
Maža
Czekoslotiems kurie priesz Vokieczius
Kinijoje da tesis iki Kovo,
vynas reikalauja daugiau pini
MIESA PABRANGS kariavo. Austrija ir Italija gau vakija jau daro automobilius, tais.
Susikirtimai tarp KiniCHUNGKING.
(Mar.) 1947 metu. Gal kai ku
gu ir didesniu ir galingesniu
na daug daugiau paszelpos ne traukiniams ir visokius kito riuose krasztuose javai užderės jos armijos ir Komunistu dabar virto in tikra
laivu. Laivynas savo laivus
WASHINGTON, D. C. —
gu Lenkija, Czekoslovakija ir kius daigtus, o musu fabrikai ir laukai pabals pjucziai, kaip
siunezia in Atlantiko vandeny
Liepos (July) menesi valdžia Yugoslav!j a.
stovi kaip koks penktas ratas, tai Lenkijoje, Czekoslovakijo- revoliucija.
Karo fruntas Kinijoje dabar jau
nus del manevru, manksztymu
ketina sustabdyti visa parama
niekam isz ju naudos nėra, o vi je, Vengrijoje ir Rumunijoje,
ir lavintis del karo. Visi apie
Sovietai mums prikisza kad
tiems kurie miesa gamina ir
si mes su visokiomis straiko- ir gal jie gales savo žmones isz- apie szesziu szimtu myliu ilgumo. Manchuritaika szneka ir visi del karo
mes szelpiame tuos žmones, ku
parduoda. Iki dabar valdžia
mis, da vis durna vo j ame!
maitinti. Bet Graikija, Italija, joje, Mukdene ir Chungkinge dabar karas siaurengiasi.
rie jiems prieszianasi ir nenori
isz valdžios iždo damokedavo
Austrija ir kiti krasztai Euro
gryžti in savo krasztus. O Amedaigtu.
czia arba viskas taip verda kad už dienos kitos
Suėmė Žmogžudį tiems kurie galavijus pirko ir rikiecziai atsikerta sakydami guPaszelpos
poje
ir
Azijoje
da
ilgai
bus
rei

Administracijos
tiems kurie miesa parduodavo.
V
-- ----.
kad Rusija musu paszelpa isz- pinigais ir rupestimi Amerikie- kalingi musu pagelbos ir pa- visur sukilimai ir skerdynes pasirodys. Gene
WAYNESBORO, PA. — Nuo Liepos menesio szita para vartuoja del politikos savo už cziai jūreiviai stojo Kinie szelpos!
rolas Marshall, Amerikos ambasadorius del Ki
Policija rado kraujais suskretu ma bus panaikinta. Bet tada kariautuose krasztuose.
cziams in talka pataisyti ir pa Ir visi tie pabėgėliai, isztremsias vyriszkas kelines ir taip su valdžia pavėlins jiems pabran
Paszelpos Administracija (U stiprinti Yellow upes krantus, tieji, kurie savo laukus paliko nijos dabar skubinasi atgal isz Amerikos in Ki
ginti
miesa
apie
szeszis
centus
sekė “Taxi” draiveri kaipo
NRRA) labai daug nuveikė, ji kuri dabar labai augsztai iszki- ir dabar ar negali ar nedrysta nija, nes visi nujauezia kad tenai gresia pavojus
žmogžudį. Devyniolikos metu ant svaro.
aprengti, iszmaitinti ir lo ir butu persiliejus ant visu gryžti vis jieszkos paszelpos,
O miesa kad ir pabrangs, bet padėjo
mergaite Betty Jane Kennedy
viso svieto taikai. Rusija remia Kinijos Ko
in savo teviszkes parvesti dau lauku. Szitas darbas iszgelbejo
I
nes
jiems
nei
javai
neužderes
visgi
bus
sunku
pirkti,
nes
ma

buvo ant smert užsmaugta.
giau negu 5,000,000 žmonių, apie 7,500,000 buszeliu kvieDraiverys nesuaresztuotas, bet žiau rniesos rasis buezernese.
nei pjūties nebus; nes jie dabar munistus priesz Kinijos valdžia, kuria remia ir
persiunte Europoj apie 2,000,- ežiu.
suimtas. Jis dabar turės pasi- Dideles kompanijos sako kad
Už tai ežia gresia
000 tonu maisto, vaistu, gyduo- Bet Paszelpos kontraktas ir likosi be namu, be tėvynės ir b palaiko Amerikos armija.
aiszkinti, nes jis buvo su ta joms neužsimoka miesa rengti,
lu, maszinu ir kitokiu reikalin- pinigai pasibaigia su sziais me- žemes!
mergaite diena priesz tai kada gaminti ir parduoti kai tiek
pavojus ne vien tik Kiniecziams bet visiems.
ji buvo nužudyta. Policija rado daug sukeziu randasi kurie už
jos nuoga kuna Seredoj. Jis už dvigubai tiek parduoda per ta
75 Metu Ženybos Sukaktuves
NEW YORK. — Lenku Komunistiszkos
sigina kad jis jos Seredoj ne ‘ ‘ Black Market. ’ ’ Kompanij ds
inate nes jis visa diena ir vaka- reikalauja kad valdžia pavėlin
valdžios atstovai Taikos Konferencijoje reika
ra dirbo.
♦ tu kad daugiau pabranginti
lauja kad Ispanijos klausimas butu iszkeltas,
Policija rado ir virves gala miesa ir kad jos galėtu tiek už
su kuriuo mergaite buvo už dirbti kiek tie sukeziai. Nes jei
bet matyti kad nei Amerika, nei Anglija nepri
smaugta. Dabar policija veda gu kompanija parduotu taip
tyrinėjimus pažiūrėti ar tas su pat brangiai kaip ir tie ‘ ‘ Black
tarė Lenkams. Musu atstovai sako kad szito
skretęs kraujas ant tu keliniu Market” sukeziai, ji galėtu pri
klausimas nieko gero nenuveiks, bet visa
yra toks pats kaip tos mergai statyti tiek visokios rniesos kad
visiems užtektu. Tada “Black I
tes.
tvarka suardys ir darba sutrukdys. Czia ma
Market” sukeziai turėtu isz
tyti Rusijos ranka. Sovietai nori pastatyti
Vaikai Pavogė $1,300 biznio eiti.
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Komunistams

Cukraus Darbininku Straikos
Jau Užsibaigė; Rinkimai Grai
kijoje Pasisekė; Gaisras Sunai
kino Vieszbuti Philadelphia, Pa;
20 Vokiszki Sznipai Suaresztuoti Shanghai
____________________ ■■

PHILADELPHIA, PA. —
Apie deszimts jaunu vaikezu
taip gudriai mokėjo vaginėti
kad niekas ju nesugavo. Bet jie
viena didele klaida padare. Neiszkente ir pradėjo spendyti ir
pinigus szvaistyti. Jie pradėjo
visokiu kendžiu, saldainiu, py
ragu ir zabovu pirktis. Policija
suėmė deszimts tokiu vagiu. Jie
rado da apie $800, kuriuos vai
kai nespėjo praspendyti. Vai
kai apvoginėjo kaimynu namus
susiedijoje, kai patemyjo kad
žmones iszeina ar tai in miestą
ar bažnyczia ar kur kitur. Visi
vaikai yra nuo asztuoniu iki ke
turiolikos metu amžiaus.

s

Amerika su Anglija, kaipo Francuzijos talki
ninkus ir pagelbininkus priesz Ispanija. Bet
jie dabar nenori patys toki inneszima duoti, nes
'jie jau ir taip gana sutrukdė Konferencijos dar
ba. Už tai jie kursto Lenkus, kad jie reikalau
tu, to ko Rusija nori.
........... .

Gudri Motere
Juozupas — Ar girdėjai
kad Baltaitis vėl kalbino sa
vo paezia vestis, su kuria jis
yra persiskyras?
Povylas — Ne. Bet ka ji
jam atsake?
Juozapas — Ji sako, nega
linti teketi už vyro kurio pir
moji pati da gyva!

SKAITYKIT
? “SAULE” ‘W
PLATINKI!!

Szitie du seneliai jau septyniosdeszimts-penki metai kai ženoti. Juodu apženijo Meto
distas kunigužis, kuris ju kraszte lankėsi apie syki in metus. George Turner 96 metu am
žiaus tas senelis savo rankomis isz medžiu pastate ta grintele, kurios paveikslas matyti
augszcziau, ir tenai Viroqua, Wis., su savo žmona, 92 metu amžiaus, iszgyveno tiek metu.
J uodu turi keturis vaikus, kurie ženoti ir gyvena visai arti.

ATHENS. — Rinkimai, balsavimai Grai
kijoje labai tvarkingai ir gerai pasisekė. Vis
kas buvo tvarkingai vedama ir nebuvo jokiu pa
pirkimu ar jokios prievartos. Nors kairieji nu(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Įsziu bilijonu doleriu. ReiszkiaJ
pagryszi! Prižadu tau duoti
kitos tautos praszo apie penkio
Amerikos zonai ir 10% Franc ti
liuosybe ir mano žodžiams gali
lika bilijonu doleriu. Ir jos vi
žu zonai. Be to Frankfurte gau
intiketi! Esi da jaunas. Juk ži
sos sziadina, žemina ir juokiasi
ta l’ALF’o nusiustos 45 dėžės
nai, kad asz už tave pinigus už
isz musu Amerikiecziu kapitavaistu. Vaistai iszsiusti in Detmokėjau, bet jeigu tikrai mano
Daug musu neva-molkslincziu 1 i sties valdžios.
inolda, kur per Liet. Raudonąjį <^*Z**Z**^*Z**I**^**I0^***I**Z*^**^*I**^**^*^0Z*^*^<^<'Z*^C<’^*’ nikėjo per penkis metus darbuo
ir ponu, Ikurie dabar taip labai
i Kryžių iszdalinti lietuviu sto---------------jiesi, tada asz tave paleisiu. Po
giriasi kad jie tiek daug visko Jeigu darbininkai ir darbi
i vykioms Britu zonoje (vietoje). J^AD kita syk buvo taip sau žiok! Paliepė pardavėjas belais- penkių metu busi liuosas.
ninku
unijos
vadai
prisipirktu
iszsižadejo ir atsisakė, kad 'bu
! Priesz 'kuri laika buvo gautas
žmogus, kuris dirbdamas vi u.
Ir belaisvis tai girdėdamas
tu galima Europos žmones su- szieru, štoku in tas kompanijas
kitas didelis vaistu siuntinys, jaunystėje susirinko saujale pi-Į Tam iszsižiojus pakreipė įszgijo ir pasitaisė. Darbas jam
szelpti dabar gali isz sarmatos del 'kuriu jie dirba, tai straikuj
kuris iszdalintas lietuviu sto- mgU įr nusipirko sklypeli že- burna prie szvieso ir rodyda- rankose tirpo, Didis džiaugsparausti. Tie, kurie taip moks- visai niekur niekados nebūtu j
vykioms Bavarijoje.
mes, kur pasistatė sau trobeles mas pirkėjui aiszlkino:
mas būdavo Korai sėdėti ir žiū
kadi
’
dabar
tas
svetimas
turtas!
liszlkai mums aiszkina :1__
Isz pinnininko praneszimu' ir apdirbdavo ūki, vardas jo1 — Pažiūrėkite, kas per dan- rėti in dirbanti belaisvi; sma
I
kicikvienam
rupi.
Kaimyno
dar

Amerikiecziai dabar
save
matyti, kad lietuviu sveikatos buvo Kora, tai]) ji visi vadino.1 tys! Ir su peilio geležte pabrau- giausias užsiėmimas iii dirban
skriaudžia del Europos skar žas vis gražesnis, susiedo paie,kalai pakeneziamai tvaiko- Kada ūkininkaudamas da dau- ]te per juos. Žiūrėkite, kaip ti žiūrėti.
vis meilesne.
malu turėtu pasiskaityti ir pa-1cįziute
fj
ini; daug lietuviu stovyklų da- giau užsidirbo pinigu, tada jus plienas per juos lengvai važiueKada žeme pirma karta apie
žiūrėti kiek isz tikro jie iszsiža
bar
turi
savo
ambulatorijas
su
nuėjo
in.
miestą
pirkti
sau
be

ja. Toki dantys už plieną dru- saule arba antraip sakant saule
Prezidentas Trumanas sako
dejo, kiek jie nukentėjo del tos kad mes galime da daug daugeriausiais
lietuviais
gydytolaisvi.
tesni.
dau
apie žeme apsisuko, belaisvis
paszelpos. Amerikos valdžiai giau maisto siunsti in Europa,
Joe DiMaggio, garsus beis- jais-specialistais. Aplamai, be Mieste pas pardavėja buvo Kora vis da galvojo, cziupi-■ paženklino savo didyji pirszta
paskelbė kiek mums ta paszel nes “Amerikiecziai ir taip yra bolininkas apvainikoja Pa veik visos stovy'kles gerai tvar pristatyta belaisviu, nelygi nėjo belaisvio mėsas, gyslas iriant deszines rankos. Da jai sypa in vienus metus kasztavo.
narna miesto karaliene pava komos lietuviu.
nant jaueziu, daugybe, bet Ko kaulus. Galu-gale sulygo liepėki apsisukus, paženklino ir anper stori ir per pilvuoti.“
Kiekvienas Amerikietis, per
sario szventeje. Panama
Visose stovyklose, kur teko ra i ne vienas j u nepat iko, nes atskirti nuo kitu susiraukęs už-', traji pirszta. Jis tuodu pirsztu
tuos metus, sztai ko mažVau tu Kataliku Kardinolas Ber miestas pirma syki in ' .(.turis BALE pirmininkui lankytis,1 rode jam tik iszranikas.
mokėjo pinigus, pasiėmė belais-, clau'g labiau mylėjo negu anuos,
rėjo : puse aunco mažiau mėsos, nard Griffin paliuosavo visus metus apvaikszcziojo savo lietuviai ji rimą nepaprastu iri — Ar-gi jau juos visus reiks' vi ir iszkeliavo namon.
kurie da turėjo ilgai laukti tos
viena kvorta pieno, trts svarus Anglijos Katalikus nuo pasnin tautiszka szvente. Per karo su dėkingumu. Jo atsilankymai dabar budinti ? Murmėjo
„ parda_
■ Belaisvis pas Kora gana ii- liuosybes dienos,
žirniu ir pupu, puse išvaro žu ko per Gavėnia. Jis paaiszkino laika visos szventes ir visos stovyklose suteikia iszv ai gu-. vejas gyvo tavoro; nes tada bu- o-aį gyveno ir dirbo. J eigų kada
— Penki metai, skaitė bevies, viena treczrdali tevaro tau kad “Aplinlkybes jau ir taip iszkilmes buvo ežia valdžios siems lietuviams tremtiniams' vo pe.rpietes (pokaiezio) laikas
pasibaigdavo darbas ir belais-, laisvis, tai tiek, kiek pirsztu ant
ku, tik viena penkta’, dali svaro yra tokios sunkios su maistu,! uždraustos.
dideles moralines (doriszku- ir belaisviai
....................
miegojo.
vio stiprus kūnas negaudavo■ mano deszines- rankos; arba
cukraus, viena szmota muilo ir kad visai nėra reikalo nei gali- Į ■■----mas) paramos ir sustiprinimo; — Jeigu taip, tai asz galiu iszsijudinti, jis tada ilgėdavo
(Tasa Ant 3 Puslapio)
du svaru miltu duonai kepti.
mybes pasninką sziais metais
K.SfO NukdltcįU- j° asmenyje jie mato Amerikos'! pas 'kita pardavėja! Atsake Ko- miszku, kuriuose jis buvo gi
Tai isz tikro mažmožis. Tikra --------- : —užlaikyti. i,
'J |lietuvius, isztiesianczius jiems ra ramiai.
pernGavėnia
męs ir augės ir taip besiilgėda
L TRASKAUSKAS
sarmata butu dabar ruguoti ir
sius Lietuvius Europoje taip reikalinga broliszkos pa — Na gerai, gerai! Eik szia- mas susirgdavo.
LIETUVISZKAS GRABORIUS
prikaiszioti ar girtis kad mes Vienas autobuso draiverys
gelios ranka.
nai'! Ir pardavėjas prisivedęs Karta belaisvis susirgo. KoLankant
jau tiek daug nukentejome per szitaip in keliaujanczius pasa
Pastebėtina, kad Kun. Dr. J. į Kora prie vieno belaisvio nu- rai tas parupo ir jis nežinoda
B. Koncziaus darbas nuterioto- j
ta paszelpa. O ta paszelpa kad kė: “Visi gruslkities in užpaka
| daužė retežiu ir rode, aiszlkin- mas ka daryti, atsisėdo pas be-1
NEW
YORK.
—
BALE
pir

ir maža isz musu puses buvo, li taip kaip darote bažnyczioje Vokietijoje yra nelengvas: , damas:
L*
laisvi, kuris gulėjo silpnas,
mininkas Kun. Dr. J. B. Konvienok baisiai daug gero pada je!“
dažnai del susisiekimo netobu — Pacziupinelkie sztai šita, laukdamas mirties. Kora pra-l
czius
Vasario
(Feb.)
men.
pare Europoje, kur szimtus tukslumo tenka nemažai privargti tai, 'brolau, tavoras! Pabaldyk dėjo ji maloniais žodžiais kai-1 Laidoja kūnas numirėliu. Pasam
baigoje,
po
lanky-mosi
Danijoj
do automobilius del laidotuvių,
tanezius nuo bado iszgelbejo.
ir susitrukdyti. Kur galima, va
Žmogus turėtu sau nauja1.
i ir Szvedijoj, antra karta trem- žiuoja traukiniais, kai kada jam in krutinę, tai sztai dunda bmti ir raminti, žadėdamas jam kriksztiniu, vestuvių Ir kitokiam*
darba susijieszkoti nors kas-de-Į
reikalams. Telefono Numeral* 78.
kai tiltas! Sztai mėsos kai velė liuosybe, sakydamas:
Visos Ameriikois Žydu vadai szimts metu. Jeigu jis per ilgai!itiniu reikalais lankėsi Danijo sunkvežimiais, kai kada auto
520 W. Centre St., Mahanoy City
nos, o gyslos kai virves! Isz si- — Pagryszi iii savo iniszkus,
je.
Grižes
in
Vokietija,
savo
ir rabinai turėjo savo seimą St. toje paežioje vietoje pasilieka
mobiliu; dažnai kelyje automo
i
preneszimuose
raszo,
kad
neseLouis mieste, Kovo (Mar.) 17 jis ima arba bosauti ir ožius va-1
bilis sugenda^ o pataisyti nėra
1
niai
Bremeno
uoste
gauta
180,kur jie vieszai pasakė ir nuo- rineti arba jau in senatve ima
kur. Danijoje besilankant kilo
000
svaru
drabužiu
siuntinys,
szirdžiai padėkojo Katalikams negyventi bet tik sau stenėti.
sniego pūga, užpustė kelius ir
pasiustas
in
Hanau,
kur,
pa

pirmininkas buvo priverstas
už pagelba kuria jie suteikė
ežiam
pirmininkui
prižiūrint,
dvi dienas laukti Nymindegabo Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Žydams per kara. William Ro- Jan Masaryk, Czekoslavakiijis
bus
paskirstytas
szitaip:
lietuviu stovykloje. Nežiūrint
senwald, to seimo pirmininkas jos Užsienio Ministeris, įkalbę- .
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
visokiu Ikliucziu, Kun. Konpasakė: “Popiežius Pijus XII damas apie Taikos Konferenci
suteikė pagelba ir paszelpa. Žy ja, pastebėjo kad tenai randasi:
Maldų Vainikėlis cziaus kelione vyksta pasek Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
mingai.
dams Italijoje ir juos užtarė vi “Per daug vakaruszlku, per
::
Knygele
::
suose kituose krasztuose ir daug sznapso ir cigaru, per
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų
kus
apraszymas,
didele
knyga,
404
mieras
ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa^
stengėsi jiems pagelbeti visoje daug laikraszcziu ir raszytoju, 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
JUOKAI
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; PusiaugaveEuropoje. Jo- Szventenybes su per daug stralksejimu ir parodu, Puslapiu; Juodi Apdarai;
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del piraztiniu; Apie
sirūpinimas ir tikras mielaszir- ir per daug pasilinksminimu ir
Aiszkus drukas; smagi
No. 103 Vaidelota, apisaka iuz nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
dingumas parodo visu Kataliku pasivaiszinimu, per daug pa
knygele, 75 Centai.
pirmutines puses szimtmeczio, 18ZNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
tikra mielaszirdyste visiems veikslu traukimu, per daug;
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz V&lenczijoa; Kožnas daigtaa Meszla-vežis; Grapas; apie EgL
žmonėms nepaisant nei insitilki- prakalbu ir per daug parodu. ’7
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35e turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puil/
Rodykle:
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu...............20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
nimu, nei partijų nei jokiu skir
Bažnytini* metu padalinimas.
valioje
pas
Maurus,
Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
Pasnikai.
tumu kaslink tikėjimo.“
Valdžia ima susirūpinti apie Kalendorių*.
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir KrepeNo. 106 Penkios istorijos, apie
*
mokytojus. Mokytoju visur Maldos Rytmetines.
62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
No 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25s
Ta nauja 'bėralinė duona, ku trumpa ir trūksta. Oregon vals Vieszpaties malda.
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
Pasveikinimas.
No. 162 Trys istorijos apie Bals*
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka,
ri yra bislki tamsesne ir del ku tijos mokyklų suprantendentas Aniuoliszkas
Apasztalu Sudėjimas.
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
43
puslapiu
.....................................
15c
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz marios reikia mažiau Ikviecziu jau pataria: “Tik vienas būdas li Deszimtis Dievo prisakymu.
proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymo.
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo

iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
23
puslapiu
.................................
10e
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmodabar sztoruose ir ant musu ko su kuriuo galima prikalbinti Du didžiausi meiles prisakymai.
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir viAktai Tikėjimo, Vilties, Meiles h
kejimas
kunigo.
47
pus
...............
15c
Pati — Nei nepabueziuoji savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis No. 140 Keturios istorijos apie No. 164 Septynos istorijos apie Ja>
stalo. Bet ar ji kiek pagerins ir daulgiau mokytu vyru ir mergi Gailesczio.
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
mane sziandien! Kur tavo sos bobos.
padaugins* mums maisto tai yra nu ii’ moterų tapti mokytojais, Maldos vakarines.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
ant pradžios Misziu.
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
meile?
klausimas. Reiszkia, dabar bus tai yra pakelti jiems algas. Mes Giesme
Misziu Maldo*.
....................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalua. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
Vyras — Duok-man szven puslapiu,
daugiau miltu isz vieno busze- ta jau seniai sakėme “ Saulė Psalme 45.
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai .................................. 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaGiesme
Szventa*
Dieve.
No. 141 Keturios istorijos apie
ta
pakaju!
Juk
žinai,
kad
lio kviecziu, bet fkiti keblumai je.“
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelikiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
Miszparu Maldos.
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15«
sziandien
generalis
straikas,
ir trukumai pasirodo.
Maldos pirm Iszpažintie*.
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
Perkratymas
sanžines.
viskas
uždaryta!
No. 170 Asztuonios istorijos apie
Vienas
darbininkas
nusiDabar ūkininkai (farmeriai)
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 116 Istorija r.pie Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
neparduos visus savo kvieczius, 'skunde kai jis savo mergelei ne- Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Auklėjimas
sveiko ir serganezio ku*
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopo'ei Mateuszo
dykio;
Herodas
Boba; Kas nepažinsta
bet laikysis del savo gyvuliu, gnlcjo nupirkti pora tu “Ny- Malda po Iszpažinties.
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu
Musu Vaikai
Litanija apie visus szventus.
Dievo
tas
nepažinsta
Tėvu; Per ta
Garžia
Haremo
nevalninke
:
1
-Hoszis
:
...........
15c
Szitie nauji milteli kuriuose lon“ paneziaku. “Lengviau,“ Prisitaisymas prie Szv. Komunijos
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
kelk
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
144 Penkios istorijos apie Ra
Antanukas — Dėduk atsi- 62 puslapiu ............. .................. 15c nkaNo.apveizdos;
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
randasi mažiau kviecziu reika jis sake “naujas darbas susi- Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Nedaejusia žudinsta;
Atsidūsėjimai
prie
mieliau.
Jėzaus.
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; ouslapiu .........................................
lauja dvigubai tiek cukraus, jieszkoti negu moterims pora
kelk!
K
Malda prie Panos Szvencziausio*.
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
kas
isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernapaneziaku rasti
Dėdukas — Kodėl?
Cukraus visiems tgumpa.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
puslapiu . i............. ........................ 15c dina. 61 puslapiu............... .. ...15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
Artindamasi prie Szv. Stalo.
Antanukas — Noriu pažiuNo. 123 Septynios istorjos apie
Farmeriai jau ir taip susirū
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
pinę. Kai plieno fabrikai uzsi- Žydukas mokinasi savo Žy- Paskiau* atiduodama* Dievui gar ret ant tavo kėdės. Tete tan- grabelis; Drąsus bzuo; Kolera; Sene szkas
pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
kiai kalba, kad tu sėdi ant sa lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či maluninkas
be kalbėk.
dare del straiku tai farmeriams diszlko tikėjimo apie 335 valandą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
Malda Szv. Ignaco.
gonus.
45
puslapiu
.....................
15c
vo
pinigu.
No. 146 Dvi istorijos apie Auka | ptybe gymimo mumisie Dievo musu
pritruko traszos del žemes, das in metus; Katalikas vaikas Malda su visuotiniais atlaidais
■yc'5’:
J,atsigymimo; Metai Svarbiausia
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas
i________ "kuczios
______ nakti.
____
Nors tai naujiena miešti ?- mokinasi savo tikėjimo apie7 Malda prie Szv. Sakramento po
Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniKomunijos.
Mergina mėsininką už mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirsz 109 puslapiu........... 25a
e/uams. bet nuo plieno mbriko 200 valandas in metus, o P'ro- Garbinimas
Szv. Sakramento
klausė — Duokite manver- užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta No. 172 Dvi istorijos apie Dukt«
likdavo to kas gmai žen.e. del testonas vaikas mokinasi tik Malda Szv. Tamosziau*.
kuris buvo protingesnis už savo poną sis ; Avt keik užlaiko moteres paslaptį. Maria; Sruolis isz Lietuvos.
6S
szio galva.
61 puslapiu ..................................15c 61'' puslapiu ................................. 15c puslapiu ................. ..................... •
derlumo reikalinga. Fa:meriui apie 30 valandų in metus. Žy Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausio*
No. 127 Trvs istorijos apie Duk
Mėsininkas — Gaila, bet
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
daibar jau sako kad sziais me dai savo vailkus daugiau tikėji Malda Szv. Bernardo prie Szv.
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszneturiu;
turiu
viena
savo
gal

Panos Marijos.
tais pjūtis, derlius bus prastas. mo mokina už Katalikus, bet
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c akys; Tamas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu
15«
Ranžanczius
prie Szv. Marijos
va.
tas mokslas Žydams daug ma
karalium. 61 puslapiu ............... 15c
No.
175
Pasiskaitimo
knygelei
kalbamas.
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuezioa Žemaites, vaizdelis; Gudrw
Mergina — Nenoriu, ta
Dabar visi praszo kad kapi žiau kasztuoja.
Litanija prie Szv. Panos Marijos
SKAITYKIT
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko lusidare Anglis
Litanija prie Szv. Antano isz
man nepatinka. Mano motina
talistine tauta, Amerika vi
puslapiu........................................... 15c (su paveikslais); Kaimiecziu AimanaPadvos.
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“
SAULE
”
nori gauti tokia galva kurio
siems paskolintu pinigu. Socia Kai vienam Graikijos moks- Malda prie Szv. Antano.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 ,kai apgauna žmonis; Prietarai ir Ba
listu valdžia Anglijoje praszo liūcziui, Diogenui jo draugai Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų je yra smegenų!
puslapiu
......................................
-15c
ISTORIJE
apie Gregorius No. 158 Keturios istorijos apie Ka j rtai: Keletą Juoką ir Paveikslo,
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo
keturis bilijonus doleriu; So- patarė kad jis senatvėje turėtu Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
------------------ Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė Preke .............................................. IK
cia.listiszka-Komunistisz'ka val mažiau dirbti ir daugiau pasil
Per Procesija.
Istorija apie “AMŽINA ŽY Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
Giesme
ant Procesijų.
60 nualapin .........................
1 *>«•
džia Francuzijoje praszo pus- sėti, jis jiems atsake: “Ar lenk
DĄ.“ Jo kelione po svietą ii me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Giesme Laba Nakt.
Adresas:
Jeigu užraszysite savo drau
treczio bilijono doleriu; Tau tynėse tas kuris bėga sustoja Ministranturas.
liudymas apie Jezu Kristų.
::
25<
::
giu ar drauge “Saule“ tai tu Saule Publishing Co
tiszka valdžia. Kinijoje praszo pasilsėti už tai kad lenktynes
Saule Publishing Co.,
20 Centai.
rės didžiausia linksmybia per
dvieju bilijonu doleriu; Komn- jau prie gali eina?“
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT visus metus!
Mahanoy City, Penna.
Saule, Mahanoy City, Pą.
MAHANOY CITY, PA,
pistsizka fiusija reikalauja sze-

Kas Girdėt

Apvainikoja Karaliene 30% Britu Z011ai.> ',ietuose> 40%

razuvg
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—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

Generalis Straikas
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
i nelengva
sulaukti,
priėjo vis iszsirengc iii vakarus ir isz- miszkus! Ir kiekvienai liuosa
džiaugsmas belaisvis prie savo keliavo.
; diena imdavo savo sūnūs su sa.
.
’>
PRAŽUVĘ :: :: szeimininko, paprasze žadėto- Po keletą menesiu pargryzo, vim
ant kalno, ir, žiūrėdamas
sios liuosybes ir 'ketino gryžti bcgalo suvargęs'belaisvis, nebe in leidžianC'Zios saules veidą,
::
:: MISZKAI in
savo tėvynė.
radęs ne savo tėvynės ne misz- mokino juos ilgėtis. Ilgėtis
'
- -- ____________ *,(.****>***********>***X>******4>****X-X>**X-*X-**j(>*>I-*>Mmiszku, ilgėtis tėvynės, in ku
— Apdirbdavai ūke man la ku.
bai gerai! Atšiliepe pagalvojęs — Matai, tarė Kora, bet asz ria. kada nors sugryžsz.
(Tasa
Nuo
2
Puslapio)
(Tasa)
kad nebūtu klupszczias melde-:
Kora. Pasakyk man dabar, kur esu geras, ta kiekvienas pripa Kora paseno ir sumenkejo.
sis su didžiausiu, dėkingumu1
tavo tėvynė? Turbut vakaruo žins. Eik antra syki ir jieszkok Jau jis seniai buvo senas, bet
Jis palbu'cziavo tęva kelis prie To, kuris davė pergale.
tiek syk turi saule apsisukti.
se, nes matydavau tave vis in tėvynės ir miszku rytuose. Gal juo tolyn, juo silpnyn ėjo.
kartus ir tarė:
Mate belaisvis, kaip saule vakarus žiūrint?
Jo suims isz pat prigimimo
tu apsirikai?!
Motinai nereikejo bėgioti,
kasvalkara nusileisdavo, o kas— Tu Ji mylėsi, teveli, ar ne
— Taip! Patvirtino belais Belaisvis nuėjo antra syki in nebuvo stiprus, bet belaisviu
jieszlkant kur nors uždarbiu.]
ryta užtekėdavo tai jis kiekvie
tiesa? Tada Jis bus tavo prietevis.
rytus isztikro atrado tevynisz- jie nesibijojo, nors gerai numa
Ir be to in 'kelis metus dasidir-j
na diena ženklindavo ant ak
liu ir duos tau koki nors darba;
bo tiek turto, kad apleido tam-'
— Bet turbut labai toli! O kus miszkus, bot ju nepažino; nė, kad belaisviai vienu spriktu
menų
ar
ant
kietu
uolu
in
jas
mes 'busime taip laimingi visi
sius užkaborius, ir insigijo sau
pinigu kelionei neturi! Kaip tu jum iszrode, (kad ne tiemiszkai. in panose gali žmogų užmuszti.
inbrieždamas;
vasarai
ir
’
ž
iemai
drauge. Eifksz dabar, _eime
Galingi tai buvo gaivalai tie
Inameli su nedideliu sodeliu, kur
parkeliausi
?
Sugryžo
ir
vėl
nulindęs
ir
nupraėjus, belaisvis žinojo, kad
draulgc ir pasakyk Jam, kad
belaisviai, bet buvo nuolankus
jie lengviau atsikvėpė ir lai
jau metai praėjo. Tasai begali Belaisvis nulenkęs galva ty vargęs belaisvis ir pasakojo paklusnus; tik dirbo ir dirbo, o
mylėsi Ji drauge su manim. Ei
mingai gyveno, kaimynu ger
nis skaitliavimas buvo visa jo lėjo, nes iszti’kruju, pinigu jis kad daug rado medžiu, bet vis kas ju darbu naudojasi, jiems
me teve!
biami.
savastis, kurios niekas negalė ne skatiko neturėjo. Kora tai tai ne jo prigimtieji miszikai. visai nerūpėjo. Ju kaulai buvo
Ne kas kita, tik Dievo malo
jo isz jo atimti. Laikas bego, o matydamas, belaisviui siūle szi- — Hm! Atsikrankszte Kora. kai geležiniai, ju gyslos kai sto
ne paliete to žmogaus szirdi ir Stepukas ir Aloizas abudu
tokias sanlvgas:
Pas mane užlaikyma visuomet ro drato vielos, ju dantys aszbelaisvio skaitlines didinosi.
pajudino ji, kad jis savo mažu apturėjo malone paszaukimo in Lin’ksmos dienos jau atėjo,
li prispaudė prie (krutinės, o j kunigyste. Aloizas pasiliko miVisi mandagiai pasielgti
Metai po metu slinko paleng- — Jeigu nori darbuokis da gali turėti, ta.ro Kora szirdin- trus kai tigru. Bet jie buvo ra
aszaros kire jo per veidus antj sijonierium tarp Japonijos rauprižadėjo,
vele, kaip koki didžiausi neap- pas mane kokius tris metus, ar gai, pasilik pas mane. Czia busi mus ir paklusnus.
puoeziu ir mirė kentėtojo mirti
mažos ga ribiniu o to s galveles.
Namie sėdės,
rubežiuoti apskrieziai, kuriu ba nors du tada, duosiu tau pini ir jausies kaip tarp savųjų. Ka Na, ir laikai tuomsyk buvo
da asz numirsiu, mano sūnūs ramus.
(Palytėjimas To, kuris 'gydė mi: jis buvo užmuszfas tu, kuJokiu sumiszimu nepradės.
negalėjo niekas ne pastumti ne gu kelionei.
aklus, kurezius ir raupuotus riems kaip aniuolas tarnavo.
Taip man visi pranesze,
sulaikyti. Priesz kiekviena Belaisvis linktelėjo galva ir rūpinsis apie tave.
Būdavo, kad iszeina in miszyra taip galingas dabar, kaip Steponas darbavosi Londo
Ir apie tai rasze,
nauja vakarine žvaigžde, be-! nuėjo prie darbo. Dirbo gerai, Belaisvis galva linktelėjo ir ka belaisvis tėvas su savo vai
pasiliko.
buvo tada, kad tiktai mes pasi ne. Jis mirė, atlikęs daug sun Kad jokiu riksmu nedarys, laisvyje atsibusdavo viltis.
kais, ju geležiniai kirviai tik
bet jau neskaito dienu taip,
tikėtume Juo mus gy venime vi kiu darbu. Jis darbavosi tarp
Tiktai (kiauszus margys.
Laikas, kuris taip greit bėga, kaip pirmiau. Užtai tankiai Kora senejo, darbo dirbt su- blizga po orą skraidydami,
suomet szviesi saulele szviestu, didžiausiu vargszu, visu ap Vėlinu visiems idant Dievas kada gerai gy veni ir nieko ne
sapnavo apie savuosius, apie I vis nebegale jo, bet turėjo be szimtamecziai medžiai tik pysztarnaujant savo Vieszpacziui. leistu, neturineziu tikėjimo ir
apsaugotu nuo visokiu
laukti, o taip palengva velkasi, savo gimtini nameli, apie misz laisvi paeziame stiprume. Mai ka-poszka ir griūva trioszkedaTėvas atsistojo, ir imdamas varginamu girtuoklystes. Dau
<
nelaimiu, kada lauki sunkiu dienu pabai
kus, kuriu troszko kai gerve tino ji gerai, kad but stiprus; mi, o jie užmirsze savo prigim
kepure, tarė:
rūpinosi jo sveikata, kad jis ne tus tėvynės miszkus, tik džiau
gybe jis privedė prie iszpažini- Idant visi užsidirbtu daug gos, belaisviui buvo neužmato giedros dienos.
— Taigi eime, mano vaikeli, mo tikėjimo, daug iszplesze isz
pinigu, momis juromis. Jis, žinoma,
sirgtu, ir vis galėtu dirbti.
giasi, tik gėrisi, kad kuodau'
Kora
tanikiai
girdėjo
belaisvi
asz eisiu su tavim.
Ir kad visi turėtu laime.
lauke ir tarytum su kvapu trau
girtybes nagu.
Kada nekada. .belaisvi pavai- giau miszko issznaikina. ,
miegant
murmanti
ir
per
sapna
Taip kaip jis buvo savo su
Gavėnia gražiai perejo,
ke, kad tik greieziau ateitu tie
l szindavo botagu, kad užlaikyti Kora persenes numirė. Jo su
Jokūbas
Tamsonas,
kurio
tė

drebusiuose darbininko drabu
Niekas blogos negirdėjo,
penktieji metai. Jisai kasvaka- burbuliuojanti kas’žin kokius ji nuolanlkmne ir paklusnume. ims pasiliko ir ūke valde, o be
žiuose, leido savo mažam šune vui netikėtai teko didelis tur Apie musu moterėlės, vyrus ir ra saulei nusileidžiant, sikesda- ten žodžius in szuni lojimą paDuodavo jam ir pasilsėti, nes laisviai vis misžkus naikino.
liui vesti save in 'bažnvezia, at- tas, insteige prieglauda vai
mergeles, vo gilume savo mineziu ir ilgė naszius, Korai nesuprantamus. viena diena in sanvaife belais Naikino, nes pildė Koros palie
siklaupe tenai drauge su Stepo kams. Jis suprato gerai vaiku Nes taip turėtu būti visados. josi, begalo ilgėjosi savo gimti Po kiek laiko belaisvis vėl
vis turėdavo liuosa ir galėdavo pimą. Tiktai liuosomis nuo dar
nu ir Aloizu priesz altorių ir būda ir mokėjo pagauti ju szirMotinos, dukreles gražiai
nes tėvynės giriu.
susirgo ir nesikele isz patalo. sau ramiai ant kalnelio sėdėti bo pasilsio valandomis, prisi
kada jie tenai meldėsi da karta dis taip kad jie patis liuosa va
auginkit,
Kada jau galu gale, praslinko Tada Kora atsisėdo pas ji ir ir in vakarus 'žiūrėti, kuo jis mindavo sau amžinus tevyniszlia ateidavo in jo prieglauda ir Prie {laibo naminio pratinkite, tie ilgiausieji penki metai, ku
atėjo balsas:
kus miszkus, in kuriuos Ikąda
kalbėjo ilgai, ilgai, o žodžiai jo būdavo laibai užganėdintas.
— Eikite prie manės visi, pasiduodavo asztriai drausmei.
Valkiotis naktimis
riuos taip lengva isztarti, bet buvo toki meilus ir taip surami
nors turi sugryžti.
Koros
žeme,
gerai
iszdirbakurie esate pavargę ir apsun Jis buvo nenuilstantis pasako
nepavclinkit,
— Bet kur mes sugryszime,
nanti belaisvio szirdi.
tojas
apie
savo
senus
draugus,
ma,
duodavo
didžius
vaisius,
kinti, o asz jums palengvinsiu.
Jeigu neklausys, in kaili
kad jau miszkus baigiame kirs
Stepuką,
Tęva
Grigalių,
stebė

—
Asz,
tavo
szeimininkas,
tai
Kora
surinko
nemaža
pini

:: JUOKAI ::
duokit,
Paskutine klintis subyrėjo
ti!? Patemyjo jauniausias be
tina Aloizo istorija ir Jėzaus
pasenau,
bet
ir
asz
jaunystėje
gu,
kad
pirko
miszko,
kuri
kir

Kaip
sulauksim
Velykų,
----o
----vargszo žmogelio duszioje. Jis
laisvio sūnus.
Szveiicziausiame
A
1
1
o
r
;
a
u
s
skendau
ilgėjimo,
troįkszdamas
to,
isz
medžiu
darė
triobas
ir
Tegul
ikožnas
gieda.
Alleliuja,
liejo džiaugsmo ar atlgailos
Visi 'belaisviai nustėro neti
Linksma
Naujiena
Sakramente
malonumą.
nuvykti
in
miszkus,
bet
jokiu
malkas,
o
žeme
verte
in
dirva
įl

Kiauszus
pamargintus
kūle,
aszaras. Jis leido savo mažiems
kėta žinia.
badu
nebegalejau
tokiai
toli

apsėdavo,
kad
belaisvis
turėtu
Ir “Saule” sveikas skaito,
vaikucziams vesti ji pas Tęva
— GALAS —
mai kelionei surinkti užtekti darbo. O belaisvis kirto me
Pasigeriąs nesivaiko.
Grigalių ir jis pats prasze, kad
GALAS—nai pinigu, tai ir pasilikau czio- džius su tikru džiaugsmu, visai
Sziandian nemanstinu daug
butu priimtas in Gerojo Gany
nai. Ir dabar tik turbut po mir no in galva nepaimdamas kad
dainuoti,
tojo pulką.
ties savo dvasioje tenai nulėk tai jo gimtines-tevynes miszTuri Džiaugtis
Nes turiu padėt kūmai su
Tuojaus tėvas gavo gera vie Generolas Ūkininkas
siu. Tu esi da jaunas ir jiegas kai. Korai tada dauginosi dvi
margucziais,
ta su nemaža, alga, o motina
Kaiminka — Jonuk, ko
darbui turi milžiniszkas 'bet ai gubai pinigu skaitlius.
Todėl,
sudedu
velinimus
rengėsi prie Kalėdų szveneziu.
verki?
tu tvirtesnis esi, negu asz jau
visiems,
Viena
diena
Kora
pirko
be

Ji atsiėmė visus drabužius, ku
Jonukas — Kaip neverksi,
nystėje?! Apsvarstyk ir pa
Ir po draug, aprei'kszt apie
laisve
ir
par vėžės isz miesto pa kad gaila; mano tėvui szianriuos buvo užstaezius ir viskas
Ignas — Jau daugiau pas klausyk mano patarimu: stengLinksma Szventc Prisikėlimo
vedė belaisviui. Belaisvis labai dien viena koja nupjovė.
susidarė taip gerai, kad jie visi
kis
iszgyti
ir
viskas
bus
gerai!
ta
žmogų
nedirbsiu.
Vieszpaczio isz Numirusiu.
szvarus pasirodė per Kalėdų
apsidžiaugė.
Kaiminka — Kvailuk, turi
Baltrus — Kas-gi pasida
Belaisvis
noroms-nenoroms
Į
Tai
ir
bus
gana,
Miszias.
Metai po metu slinko, o Ko- džiaugtis, nes dabar tik vie
rė?!
pagryžo
in
sveikata,
bet
jau
ne

Po
Velykų
vela
pradėsiu
Nors jie dekavojo Dievui už
Ignas — Nu-gi liepe man buvo folks stiprus; matyt liga, ro namuose augo szeszi stiprus na czeveryka reikes neszioti!
savo
daina,
visas Jo geradejystes, už gera
eiti namo, ir pasakė man kad pagraužė jo sveikatos szaknis: belaisvulkai, kurie taip-pat
Pasilikyte sveiki!
maista, kuris užstojo jiems sau
PRANESZIMAMS!
esmių atstatytas nuo darbo! tankiai ilsedavos, atsiguldavo kaip j u tėvas ir motina, darba
Kaip
Velykos
ateis,
sa duona, bet svarbiausiu j u
vosi sanžinisžkai.
Alleliuja
giedokite,
ir
prie
darbo
kaikada
nuvargęs
Jeigu kas isz musu skaityto
džiaugsmu buvo, kad jie galėjo
Mokytoja
—
Kaip
vadinosi
užmigdavo.
Kora
taip
ji
syki
Malsziai pasielgkite,
— Tiktai prie darbo laikas ju turi savo draugu ar giminiu
klūpoti prie Betlejaus stakleles
musu
pirmieji
tėvai?
Tegul buna Alleliuja!
bemiegant užtikęs, gerokai su nejucziomis bėga! Kalbėjo be adresa Lietuvoje, galite jiems
ir maustyti, kad Jėzus gimė
Mokine — Nežinau.
drožė botagu. To jau 'buvo per laisvis tėvas savo vaikams. Bet užraszyti “Saule.” Kaip jus
tvartelyje, kaipo neturtingiau
Mokytoja — Kaip tai neži daug; belaisvis apsiverke. Ta ateis laikas kada drąsiai in- ežia skaitoties “Saule” taip ir
sias vaikelis, pasaulio atmestas
nai?! Tiek kartu esiu apie tai da baigėsi antri metai ir belais- žengsime in amžinus prigimtus jusu draugai ir gimines mylėtu
o kuriu yra dabar j u Iszganytosakius.
tenai Europoje pasiskaityti,
jas ir prietelius.
Generolas Arnold jau pa
Mokine — Pone mokytoja
‘ ‘ Saule ’ ’ tai yra vienatinis
Nuo to laiko ta szeimyna tar leistas isz kariuomenes užsi
sakėt, kad tai Adomas ir JeLietuviszkas laikrasztis, kuris
Jaunas Beis-Bolininkas
po. Tėvas visuomet turėjo dar ima ukiu ir tampa tikru ūki
va, bet pravardes ju visai ne
nesikisza in jokius partijų ginba. Jis buvo taip , pastovus ir ninku (farmeriu). Jis ežia
aiszkinot!
ozus ar barnius, ir nepaiso nei
gabus, kad pasiliko dirbtuves namie ant savo ukes prie So
partijų nei sroviu, bet visiems
užveizda, kurioje jis dirbo ir noma, California. Kareiviai
Lietuviams kaip tarnavo taip ir
nepraleido nei vieno vakaro, labai mylėjo Generolą Henry
Jausli Pacziule
tarnauj a. “ Saule ’ ’ skelbią ži
Arnold, nes jis atjautė karei
nias isz Amerikos lietuviu gy
vi ir jo likimą.
Vyras iszvažiuodamas in
venimo, kasdienines visos Ame
♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦❖♦♦o**o>'’,Z**Z<>****e*******
Amerika, sako savo moteriai:
Ka raszo pone Agota Skir-'
rikos žinuteles, paaiszkina ka
mintiene isz LeWiston, Maine:; Firkie U. S. Eonus Sziandien!
— Atsimyk Maruk, jeigu
kiti laikraszcziai sako ar ras?o
Pasiskaitymo Knygeles man kas atsitiktu, tai esmių
— Prisiuncziu jums užmokesti
ir paskui teiraujasi dasižinoti
apsergetas
ant
penkių
tuksuž laikraszti “Saule” ant ateiPUIKI ISTORIJA
kas net paežio j e Lietuvoje da
Trys Istorijos apie Irlanda taneziu litu.
nanezio meto, ir meldžiu priim
rosi; nors czia sunku ka tikra
arba Nekaltybe suspausta; Ro
ti nuo manes szirdinga padeka— Mano mielas, — atsilie
dažinoti nes Sovietai visus ?ibertas Velnias; Medėjus; Kaip
T
vonia, nes truputi pavėlavau,
pė su aszaromis, jau tu geriau
niu
kelius
užkirto.
Kuzma Skripkorius liko Tur
.h
bet būdama jusu skaitytoja per
gyvenk, ne kaip mirti, ka tie
Tai
geriausia
dovana
isz
fing Ponu. 78 puslapiu, .. 2(U
daugelis metu, žinojau, jog man
penki tukstaneziai litu ženk
Amerikos in Europa, taipgi ir
Penkios Istorijos apie Burike lina. Geriau apsergekia savo
nesulaikysite. Man “Saule” la
in Kanada musu draugams Lie
•ir Surikas, Kareivis ir Velnias; gyvastį ant penkių tukstanbai patinka,, nes yra vienas isz
tuviams yra “Saule.”
Kas Man Nakui Acitiko (Dzūko cziu doleriu, tai kas kitas!
geriausiu ir smagiausiu, todėl
pasaka); Užliekos isz Senovės
vėlinu visiems užsiraszyt ir
“Talmudo Paslaptys”
Padavimu; Peary ant Žemgalio
Jimmy Smith, asztuoniu metu vaikutis isz West Palm
skaityt. “Saule” suramina
■
SKAITYKIT
(Atminimas
isz
keliones
in
Le

TIKTAI,
.
.
.
50c
Beach,
Florida,
mokinasi
kaip
beis-bole
muszti.
“
Connie
kožna kuris ja skaito. Vėlinu
Apie Žydu Tikybos Prisaky
dinius
Krasztus).
96
pus.
.
.25^
Mack
”
senas
beis-bolininkas,
kuris
dabar
veda
beis-boles
mus. Labai užimanti Apysaka.
kanuolaimingiausios klioties
“SAULE”
SAULE
PUBLISHING
CO.,
Saule Publishing Co.,
ratelius. West Palm Beach tai yra kur visi tikri bagoeziai ir
::
Tiktai 15^
::
jusu darbuosia.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
PLATINKIT!
MĄHĄNOY CITY, PA.
Mahanoy City, Pa.
milijonieriai gyvena.
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11S A U L E ' ’ MAHANOY CITY, PA.

teliszkai su jumis pasikalbės rupijos kleboniu už didele pa
SANDELIS KNYGŲ
nes p. Rėklaitis yra svetingas rama Sesucziu naujos koply- RINKIMAI
Szuo Ne Edą, Bet Valgo VETERANAMS
IR ŽOLIŲ
žmogus.
czios statybai suteika. Kovo 7
GRAIKIJOJE
Aukso
Altoriukas,
celuloidos virszais
PAGELBA
d., Kun. J. Skripkus pasakė
$1.75.
Vainikėlis, maža maldų kny
i
Didžioji arba Szventa
PASISEKĖ
gele, misziu maldos su paveikslais,
St. Clair, Pa. Szvento Ka - trumpus pamokslus, o Szv. KaSanvaite!
Žuvusio
kario
paprastu apdaru 65c. Istorija Seno ir
Klausimas
—
zimiero Parapijos Velykų Pa-Įzimiero geraszirdžiai žmones
Testamento 25c; Kabalas su
Didysis Ketvergas ir Di- maldų Tvarka: Didžiame Ket-I
gimine klausia kada musu ka Naujo
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
sudėjo arti tris szimtus doleriu.
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule,
deji Petnyczia.
reiviu kūnai bus gražinami in Žvaigždes 10c;; Sapnas Marijos ant
verge, Iszpažintis 7 vai. ryte. St. Claires žmones stebėtinai
Kalno Alyvų 15c., Burtininkas ir
*
Visos parapijos mokyk
szi kraszta palaidojimui?
sistate nebalsuoti ir taip paro
Szv. Miszios 8 vai. ryte.
kuklus
ir
nusižeminę,
nes
auka

!
Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzinlos ant szveneziu užsidarys Se-1
Didžiojoj Petnyczioj: Szv. vę po $25 ir $30, bet savo vardo dyti kad jie nesutinka ir prie| Atsakymas — Ka tik dabar kos 15c: Karves Nauda ir Suriu Pavedoje iv atsidarys Utavninke Miszios 8 vai. ryte. Stacijos
,,T . . \
i darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt
ne pavardes nepadavė. Jie atsi- szinasi, bet tie kurie žino, sako
Washingtone s varsto paskyri- Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka
po Velykos. Visos Publikinos 7:30 vai. vakare.
! mena kad Gerąsias Dievas žino kad visai mažas nuoszimtis to
ma pinigu tam tikslui, ir Sena- 1 Gaspadyn, pamokintai kaip padaryti
Mokyklos taipgi bus uždarytos. Didžiojoj Subatoj: Ugnies ii'1 ju
tas jau užgvre tokia legislaci-tka"e®n! valgiai ir 7SOiki kepiniai $1;
gerumo Jo darbams ir jiems kiu buvo.
.
.
.
. jEustakijusas apysaka isz pirmu amGavėnia pasibaigs Suka vandens szventinimas, 7 vai.
gausiai atmokės. Už tokia gra ■ Nors Anglijos kariuomene
JU. Bet pirmiausia bus atsi- žiau kriksezionybes arba iszganymas
toj diena 12 valanda.
klausta ar szeimynos nori kad Szv- Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata
Szv. Miszios 8 vai. ryte. Iszpa- žia parama Szv. Pranciszkaus prižiūrėjo kad viskas eitu tvar-Į
i.
. „ .
'V
. .
. ligoniams knygele apraszio apie 350
'
'Szimet Rusnaku Vely žintis: 4 iki 6 vai. po piet, 7 iki
ir ju kapelionas Kun. kingai, vienok nei Anglija nei.
Į'vUlldl butu giaziliami III SZl|Vjsokju vajstiszku Žokliu 25c; Pralokos pripuola ta paezia diena 10 vai. vakare.
kraszta ar palikti dabartinėj tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos
S'kripkus labai dėkingi. Teat- Amerika nesikiszo in rinkimus.
kaip ir Kataliku.
Žmones
galėjo
balsuoti
kaip
jie.
aveiks!a 2.5c; Pekla kur b yra ir
Velykose: Procesija ir Szv. moka gausiai
gailestingas
Szitas szuva taip iszmokin- palaidojimo vietoj. Kada bus;P
'kam reikalinga?, su paveikslais kanSzv. Juozapo Bažny- Miszios, 6 vai. ryte. Antros Mi
Vieszpats geram'kleboniu ir ge- norėjo. Balsavimai parode kad| tas ir iszlepintas kad jis prie Iiutarta, praneszime savo skai-lkinimo inrankiu 30c; Celibatas ar
czioj Didžiosios Sanvaites szios, 9 vai. ryte.
Graikai nenori nei savo kairuį
tytojams su visoms oficialioms ba kokis neženotu kunigu gyvenimas
raszirdžiams pavapijoniams.
Tvarka: Panedelyje, Utarnin Kun. P. P. Laumakis, Klebo- Dėkingos Szv. Pranciszkaus j u nei Stalino padupeziku. Ko stalo sėdasi kaip žmogus val informacijoms (tikroms prahe- 30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
gyti. Ponia J. Levy isz Great
ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
*
ke, Seredoje ir Ketverge: 7 vai. na s.
munistai
vis
prieszinasi
ir
sako
dą turesis visada viską žinos savo ir
Seserys ir Kapelionas, Kun. J.
Neck, Long Island, ji taip isz- szimoms).
ryte bus klausoma Iszpažintis.
kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
kad
rinkimai
buvo
po
prievar

V. Skripkus.
mokino ir iszdykino. Jo var
Kl. — Szis veteranas prane- kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
Ketverge: Szv. Miszios 8 vai.
ta.
Bet retas kuris j u dabar das yra ‘Kaiser Wilhelm II.’
Shenandoah, Pa. — Teofil
sza, kad būdamas kariuomenė tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o
ryte; Komunija, Adoracija Szv. Takazewski
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu
paiso ar klauso. Graiku nauja
(Tuchorofski),
je,
nuo
kokio
užkrėtimo
daug
Nusileido
Ir
Pasitraukė
turtu ir gyvenime be apsivedime lai
Sakramento visa diena; Kris Lenkas, 51 metu amžiaus, nuo
Taryba praszo kad Arkivysku
dantų iszkrito. Po tam buvo pa- mes 75c; GROMATOS in Lietuva,
taus Kalėjime.
Pavogė
286
Baksus
pas
Damaskinos
pasiliktu
val

Apie 15 skirtingu pasveikinimu pa
221 So. Main Uly., likos užliuosuotas
isz
kariuomenes
ir
Petnytezioje: Pamaldos 8 vai. musztas per motorą laike darbo
puoštos su kvietkelems, 12 už 40c, 3
džioj a pakol viskas bus sutvar
Alaus
iki
sziandien
su
dantims
beda.
tuzinai už $1; Prova Detroito katali- •'
ryte, Sveikinimas Kryžiaus vi Maple Hill kasyklose, Sukatos
kyta. Karalius Jurgis rodos
lietuviu su socialistais už dalinimą
Ar jis gali gauti tolesnes danti- ku
sa diena. Kristus Grabe, Staci ryta. Velionis 'buvo nevedąs, gi
lapeliu
prie bažnyczios, su paveiks
nenori kad Arkivyskupas Da PHILADELPHIA, PA. v.
. nauju
. dan,
’
nes
priežiūros
arba
lais
35c,
Dzian Bambos spyeziai ir pa
jos 7 valanda vakare.
maskinos ilgiau valdytu, bet Vagiai insilauže in vieta kur { ?
męs Lenkijoje, ir neturėjo jokiu
mokslai, ir ar žmogus pareina isz bež
i Sukatoje; Apeigos prasidės giminiu czionais. Prigulėjo prie
kad butu nustatyta laikas ir buvo laikomas alus ir pasivogė
džiones 35c, Raginis visokiu gražu pa
Mes
pasiuntėme
j
:
x
x
t
t
Ats.
sakų 35c, Ar Szventas Tėvas yra tik7 vai. ryte; Szventinimas ug Szv. Kazimiero parapijos ir pa
diena kada jis turėtu pasi- ne tik daug alaus, bet ir troka
Tamstai
Veterans
Admillistrakristaus inpedinis $1.50; Aficienies, Velykų žvakes ir Krikszto laidotas Panedelyje.
ti aukti isz valdžios. Bet Tary pasiėmė kuriame tas alus buvo .• -.T,
-nn o
•
•
i - rus ir Kareivis. Tak vese visokobla,
...
,
. inr7
vandens; Miszios 8 valanda. t Simonas Galkauskas nuo
ba mato labai svarbu reikalą suloduotas. Vagiai buvo gerai tion T orm o26,’ 'kuria privalai'
1
igharodija 15c; Dainų knyga apie 107
Vakare 7 valanda Kompletai 530 Alt. Vernon Uly., numirė
palaikyti tvarka ir už tai pra susipažinę su kompanijos ir iszpildyti ir taip insteig’ti tar- gražiausiu lietuvos dainų 75c; Naujas
Savizrolas su paveikslais juokingi
ir Pamokslas. Iszpažintis 4 vai. Ketverge, 7:15 valanda ryte,
szo kad Arkivyskupas pasilik bravoro bizniu, nes jie in toki nyboje ingy ta liga. Veterans skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko
raUdnOsiO su paveikslais 35c; Patarepo pietų ir 6:30 vai. vakare namie, sirgdamas trumpa laika.
tu.
laika pataikė savo vagyste kad Administration insakys gydyti •jas
vyrams ir moterims apie lyties da
dantis arba užmokės už naujus
taipgi ir po Pamaldų.
Isz
visko
matyti
kad
Graikija
niekas j u neinate. Alaus jau ir
Gimęs Lietuvoj, atvyko in czio
lykus ir szeiminiszka gyvenimą su pa
'dantis jeigu sužeisti arba isz veikslais
" (Nedelioj, Velykų ryta: Prisi nais būdamas jaunas vyrukas.
dabar
linksta
prie
Anglijos
ir
$2.50; Laime ir Planetų isztaip sunku gauti, bet dabar bus
H
krito
kada
vyras
ar
moteris
bu

dejimai
raszant
paikutes 25c; Saules
kėlimas, Procesija ir Szv. Mi Buvo anglialkasis, bet penkioli
traukiasi nuo Rusijos. Gal da sunkiau kai vagiai pradėjo
ir
Planetų
kelias
su paveikslais saules,
vo tarnyboje.
szios 6 valanda ryte; Kitos Szv. ka metu adgal kaip jau prasiGraikai ir savo karalių parsi- alų vaginėti.
žvaigdžiu ir kitu visu planetų, kaip
veikia musu skrituoli žeme 50c.
Miszios: 8, 9 ir 10 vai., Niszpa- szalino nuo darbo. Prigulėjo
kvies namo. Graikai savo ka
Kl. — Isz ligonines paliuo- jos ŽOLES
ARBATOS FORMOJE
ru nebus. (
ralių jau tris sykius isztreme ir
suotas veteranas klausia ar jis Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25;
prie Szv. Jurgio parapijos. Pa
SKAITYKITKun. P. Cžesna, Klebonas. liko paezia Marijona; 4 sūnūs:
gali imti “Vocational Rehabili Nuo papuczku ant burnos ir kitokiu
Edwin Pauley, kuris buvo vis paskui parsiprasze atgal.
odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis
Kun. K. Rakauskas, Vik.
tation” kursą ir ar jis turi nuo
“SAULE”
Antana, 'Cicero, 111., Alponsa, Trumano paskirtas in atsako- Gal ir dabar taip bus.
Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio
“Saulėj ’’jau metai atgal raSzios parapijos Kunigai vi Drexel Hill; Joną ir Prana isz minga Laivyne vieta, dabar
laukti pakol paliuosuotas isz niežulio $1.25; Nervu ir nuo sutuki
PLATINKIT!
siems parapijecziams ir visams Chester, ir duktere A. Bonkie- pasitraukė ir nusileido. Jis szeme kad Graikai nenori Ko
kariuomenes po dvieju arba tri mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c ;Koparapijietėms teikia linkėji vieziene, mieste. Taipgi 9 anū visu puolamas ir kaltinamas munistu, kad jie nori su Angli
jų metu?
sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c;
ja
susitaikinti,
bet
kad
negali
ir
mus :4 ‘Linksmu Velykų! ’ ’
Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
Septyni
Sudege
Gaisre
kus ir seseri Veronika Butkie del daug visokiu suktybių ir
Ats. — Ne. Dabar paduok taisymui Vyriszkiimo 85c; Nuo Užsinegales
pakol
bus
laisvi
ir
tei

Szia sanvaite pripuola ne, Cicero, 111. Laidotuves in- kysziu. Isz pradžios jis sake
senejusio Kataro (hey-feaver) 85c;
BOSTON, MASS. — Septyni Form 1900, ir jeigu kvalifikuo Nuo
czvertis meto, su pasninku: Se- vyko Utarninke su apiegomis kad jis nenusileis, Bet pas singi rinkimai. Rinkimai buvo
Cukrines Ligos (diabetu) 85c;
tas (tinlkamas) tuoj galėsi pra Nuo Pražilimo
žmones
sudege
ant
smert
ir
vie

it Paiskanu 60c; Ne
redoj; Petnyczioj ir Sukatoj. Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va kui, kai pamate kad visi per ir Graikai kaip tik taip ir pada
dėti
kursus
ir
tavo
mokslas
ne

malonaus
kvapo
isz burnos 85c; Reure. Komunistai visur viską nas policij antas pasimirė nuo
t Sukatoj apie 2-tra valan landa ryte ir palaidotas para
matiszku
sausgėlų
60c; Palasgos Tredaug žino apie jo darbus,
bus pertrauktas kada busi pažaizdų
gaisre,
kai
keturi
augszpralaimėjo.
jankes
(stambios)
60c; nuo surūgu
da ryte, numirė gerai žinoma pijos kapuose. Graborius J. W.
pats pasitraukė.
liuosuotas
isz
tarnybos.
sio
pilvo
(heart-burn)
, Pailiu arbata
tu, namas staiga užsidegė ant
gyventoja pone Agota Tras- Levanaviczius laidojo.
85c.
Adresas:
Kl. — Veteranas pranesza,
53 Belvedere ulyczios.
M. ŽUKAIT1S,
kauskiene (po tėvais Giliute)
TAIKOS
Jau koki keturi toki gaisrai. kad jis lanko kolegija pagal GI 336 Dean St.. SPENCERPORT, N.Y.
nuo 520 W. Centre Uly., po li Frackville, Pa.
Apreiszkitame miesto kraszte in. Bill, ir dabar jieszko pusiau lai Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
gai keliu menesiu. Josios vy mo Paneles Szvencz. Parapijos
KONFERENCIJA iszkilo
viena sanvaite. Ir kas da nevat- ko darlba. Jis klausia ar iki suras Vincas (graborius) mirė Velykų Pamaldų Tvarka: Di
KRAUSTUOSI niau ir keiscziau tai kad visi. ras darfoa ar jis gali praszyti ir “SAULE” YRA
dvideszimts-keturi metai adgal, džiame Ketverge: Iszpažintis, 7
WASHINGTON, D. C. —
tie gaisrai prasidėjo po trepais gauti bedarbes mokeszczius ?
o sūnūs Vincas (graborius) mi vai., ryte. Szv. Miszios 8 vai. ry
Darbininkai, kurie mums cuk NEW YORK, N. Y., —
GERIAUSIA .
ar tarp duriu per kurias visi tu Ats. — Ne. Pagal GI Bill
re keturiolika metu. Velione gi te.
rų gamina turėjo vakar iszeiti Taikos Konferencija rado sau ri ineiti ar iszeiti.
szvietimo parupinimu dabar
mė Lietuvoj, pribuvo in czio Didžiojoj Petnyczioj: Szv.
DOVANA!
ant straiku, bet valdžia viso naujus ir pastovius rumus ten Policija dabar daro tardy
gauni menesiui užlaikyti mo
nais 53 metai adgal. Prigulėjo Miszios 8 vai. ryte. Stacijos 7
mis galiomis stengiasi szitas kur buvo laikoma pasauline pa mus, nes ežia matyti kad kas
kesti, ir todėl negali praszyti
prie Szv. Juozapo parapijos ir vai. vakare.
1
straikas sustabdyti. Mums ir roda 1940 metuose. Visi atsto nors tyczia tuos namus padege.
kitu mokeseziu. Veterans Ad
Rožancziaus draugystes. Pali Didžiojoj Sukatoj: Ugnies ir taip to cukraus per mažai yra, o
Jeigu nežinai kokia
Ir
visuose
tuose
gaisruose
ug

vai
ir
ju
palydovai
iszsikrausministration
nesustabdo
pusiau
ko dideliam nubudime: 5 duk vandens szventinimas 7 vai. jeigu da tenai straikos iszkiltu
nis taip greitai per visa narna' laiko darba jeigu toks darbas nupirkti Dovana savo
terys ir 3 sūnūs: Nellie, pati Szv. Miszios 8 vai. ryte. Iszpa- tai butu tikrai visiems beda. tys isz Hunter Kolegijos szia
Jos. Murtin, mieste; Agnieszka žintis, 2 iki 4 vai. po piet, 7 iki Valdžia pasiuntė savo atstovus, vasara ir apsistos in Sperry iszsipliete, kad ji turėjo būti ty nesulaiko lankymą mokyklos Draugui ar Draugei,
Plant, prie ežero Success. New czia pakurta.
arba nekenkia mokslini stovi.
Klackson, New York, Prana, 10 vai. vakare.
kurie dabar stengiasi darbinin- York miestas praspendys, pra
mieste; Pranciszka, pati Ed. Velykose: Procesija ir Szv. kur su fabrikantais sutaikinti
Kl. — Buvusi WAC pranesza tai užraszk jiems laikleis daugiau negu $1,250,000
Andrus, Detroit, Mich., Albina, Miszios 6 vai. ryte. Vaikams be straiku. Žinios dabar praneA ežiu Philadelphia
kad po paliuosavinių ji užsire raszti “Saule.” Pra
ant pataisymo ir prirengimo.
Liudvika (įgraborius) ir Pet Szv. Miszios 8:15 vai. ryte. sza kad straikos jau pasibaigė.
gistravo biznio mokykloje pa
Szv.
Jurgio
Parapijai
New
York
miestas
tiek
padės
rone, pati Peter Gutsie ir Flo Skaitytos Szv. Miszios, 10 vai.
gal GI Bill, ir ji pranesze mo linksmins jiems-gy
pinigo del tos konferencijos,
rence, pati Viktoro Balczio, ryte ir 11:30 vai. ryte.
PITTSBURGH, PA. — Szv. kyklos galvai kad ji praszo pa- venimą. ant viso me
Du
Kareiviai
Užmuszti
bet
aiszkus
dalykas,
visi
bizniemieste. Taipgi 15 anukus; trys Kun. S. J. Norbutas, Klebo
Pranciszkaus Seserų Vienuoly gelbos pagal GI Bill, ir szis
-------riai
kelis
sykius
daugiau
už

seserys: Marie Hudack, Tama nas, Kun. S. J. Mažeika, Vik.
nas jau ne karta yra patyręs žmogus jai pranesze, kad kada1 to ir džiaugsis isz ta
dirbs, nes ežia isz visu pasaulio
NEW YORK, N. Y,
qua; Morta Lang, Amsterdam,
Szv. Jurgio parapijos žmonių Veterans Administration už- vo dovanos! Prenu
Du vyrukai ka tik isz vaisko krasztu suplauks pasiturintieji
N. Y., Pranciszka Faleskiene,
geraszirdingumo, ir da isz nau girs jos mokslą jis jos pinigus'
Padėka
paleisti norėjo apvogti viena žmones, ir su jais atplauks ir
Shenandoah, ir broli Prana Gil
jo turi reikalo būti jiems dė sugražins. Jos szvietimas buvo merata Su v. Valstijo
hoteli.
Jiems
nepasiseke,
nes
!
pinigai.
lis Lietuvoje. Laidotuves inkingas už ju gausia parama užgirtas ir dabar mokykla pra-j se
Saint Clairiecziams policijantai juos užklupo. Al-j
metams $5.00
pvixvijaiiuua J uuo užlupu,
Eai kurie dipliomatai ir at- naujos koplytėlės reikaliu, nes nesza, kad jie tik priima invalivyks Seredoj, su Szv. Miszomis
szneketi įr
Szv. Juozapo bažnyczioje 9 vai. PITTSBURGH, PA. — Szv. bert J. Roy, 38 metu amžiau^ Etovai jau
Vieszpatysper rinkliava Gerb. Kapeliono I dus (paliegėlius) veteranus pa- Kitose
žmogus
kuris
buvo
lietenantas
kad
visas
Konferencijos
Szta
.
1
gal
Public
Law
16,
ir
atsako'
ryte ir bus palaidota parapijos Pranciszkaus Seserys ir Kun. J.
Kuh. J. V. Skripkus ririkliavo,
persikraustytu
in Geneva. jjou bažnyczioje
kapinėse. Graborius Fr. Ritz V. 'Skripkus, kapelionas, szir- armijoje iszsitrauke revolveri,
.
# |I bas
mcvo pci
vu. inucncva,
Dčtziij ežioje paciary
ta i\o
vo U (Uinti t)os pinigu^ ai ba pa v c- tese $6.00. Užraszant
padaryta
Kovo
VokiszKa braumnga ir norėjo kur pQ pirmo karQ Taikos Kon • (Mar } 31 d ,buyo suau,kota Imti jai toliau sekti mokslą paisz miesto laidos.
dingai dekoje Gerk. Kun. P.
reikia drauge ir pre
n
;i
7A
u„x„„x.i
i
o
•
i
gal
Public
Law
346
(GI
Bill).
Panedeli vaJkara prasi Laumakiui, Szv. Kazimiero pa- rpolicijJ antus nuszauti, bet 1pats'i
iierencija
laike . savo posėdžius, $/00.4o. Sziame duosmime nu i
I
1
1 ’
.
krito
nuo
policij
anto
revolve-'
deda Žydu Szvente “Nisaa” ir
Į bet kol kas tokios sznekos yra tosi ir gera szirdis Szv. Jurgio Ats. — Mes kreipėmės prie numerata siunsti per
tesis net per 7 dienas. Žydai per Lafayette Fish Market rio. John J. Farragher, 32 me-J| tuszczios ir nieko tikro da ne-'parapijos’klebono Kun. V. Mar-, tos mokyklos ir Veterans Ad-( Money-Orderi
arba
ta laika vieton duonos naudoja 204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. tu amžiaus vyrukas, kuris irgi girdėti.
tusevieziaus. Tikrai dėkingas ministration, ir mokykla sugrabuvo isz vaisko neseniai paleis-j
yra Seserys ir ju Kapelionas už žins tavo pinigus. Veterans Ad-j pinigais registruotam
“Macus.”
tas, stengėsi pabėgti, bet kitas
Daugelis lankysis musu
Arba nuosz^r(^u jautimą. Jusu ministration rekomenduos (pa-J laiszke.
i
policijantas ir ji nuszove.* HOte j (xiCSIDlU K.nVffa
J v?
geru
szirdžiu
mes
niekuomet
taria)
kelias
kitas
mokyklas
apylinkėje pasisvecziuot laike
Ii kuri jie norėjo apvogti buvo
siusime savo kurios turi kursus -i
• kurie
—:- tave
Kanticzkos, $2.00 neužmirszime, ir žiūrime
szveneziu, pas savo gimines ir Atidarytas: Seredoje, Ketverge ir Hotel Berkley.
maldas prie Apvaizda ežia že*- interesuoja (užimaiita) ir kupaižinstamus, todėl būdami Ma- Petnyczioje. Visiems draugiszkai
SAULE PUBLISHING CO
Saule Publishing Co.,
:: patarnauja
::
miau ir amžina linksmybe Joj rios mokyklos maloniai szia
hanojaus mieste, užeikite pas Mes parduodame visokiu Zuviu, Lobs OT Neužmirszkite Guodotini Skai
Mahanoy City, Pa.
WAC priims.
Karalystėje.
Mahano
y City, Pa. į
musu tautieti p. Andriu Rėklai ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. tytojai, atsilygint >u prenumerata ui
••■■■■■■■■■•■■M
Clams, Scallops ir Hard Shell Crabs. laikraszti “Saule” kurie apie tai užDėkingos Seserys ir Kapelio- —Cath. War Vet., 602 Empire
ti, 206 W. Centre Uly., kuris Ousterius pristatome in namus. tnirszo ir prasze idant nesulaikyti
Skaitykite “Saule” jnas, Kun. J. V. Skripkus:
State Bldg., New York.
jus svetingai pavieszins ir prie- Turime ir geriu Silkių. Telefonas 273 laikrasxcxio. PASKUBINKITE J J J
Pirkie U. S. Bonus
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