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Daug Be Darbo Pittsburghe
Isz Amerikos

Už 30
AMERIKA
Sidabriniu!
SUSIKER

Tariasi Kiek Ir Kada Siunst Maisto

GRAŽIOS VELYKOS
NEW YORK. — Oras buvo
labai gražus ir kaip tik tinka
mas Velykoms. Visos moterėles
galėjo savo gražias sukneles ir
skrybėlaitės nesziotis ir vi
siems parodyti.
Tukstancziai važiavo in pamares ar in kitus miestus pasi
rodyti ir pažiopsoti. Trauki
niai, bosai ir automobiliai buvo
pilni iszvažiuojancziu ir parvažiuojancziu. Vieszbucziai visor
pilni.

Bažnycziose buvo matyti jau
daug daugiau žmonių negu pa
staraisiais metais, nes kareiviai
jau namie.
Net ir Moskvoje, kiek teko
pasiskaityti, žmones eina in
bažnyczia ir apvaikszczioja Ve
lykų szventes. Bet ežia da ne
galima per daug pasidžiaugti,
nes žinios ateina isz Sovietu
Valdžios.

EROPLANU
NELAIMES

SU RUSIJA

ISZ RYMO, ITALIJA. —
“Yda, arba Nuodėmė,” sako
Graiku poetas Virgil, “Auga ir
didėja slaptoje.” Biski po bisATLANTA, GA. — Keturi ki, trupinis po trupinio ima pa
žmones žuvo prie Lakewood sirodyti visos tos ydos ir nuodė
Airport kai du maži eroplanai mės kurias Yaltos Konferenci
susimusze ore. Vienas eropla- joje mes padarėme ir paskui
nas ka tik iszkilo ir rengėsi ap nuo visu akiu pasliepeme, pakasisukti kai susimusze su kitu vojome. Ir juo daugiau mes dakuris rengėsi nusileisti. Žuvu žinome apie ta Yaltos Konfe
sieji buvo, A. B. Ward, Harris rencija juo mažiau mes savo
Beiter, N. H. Sanders ir jo sū vadais pasitikime. Jeigu jie
nūs Richard.
syki mus prigavo, mums pame
lavo, tai gal jiems galime dova
AKRON, N. Y. — Septynioli noti. Kai dažinome kad ir antra
kos metu amžiaus mergina syki jie mus prigavo, tai jau
Mary Wilson su Robert Car- sunkiau juos iszteisinti, kai jau
cher, 18 metu amžiaus lakunu treczia syki mes sugaunamo
užsimusze kai jųdviejų mažas juos mums meluojant tai jau vi
eroplanas užkliuvo už elektros sas pasitikėjimas dingsta.
dratu, kai jie kėlėsi in ora. Ero Kai Prezidentas Rooseveltas
planas sudege.
su Sekretoriumi Byrnes parva
žiavo isz Yaltos Konferencijos
PLYMOUTH, CONN. — jie mums szventai prisiekė kad
Earl J. Bertrand, 20 metu am jie jokiu sutareziu paslaptomis
žiaus vyrukas, kuris neseniai nepadare, kad jie viską mums
pargryžo isz vaisko tapo už- kaip ant delno iszaiszkino ir
musztas ir jo draugas Albert kad nieko jie nuo musu nesle
Maiga, 22 metu amžiaus buvo pia. Mes jiems ir intikejome.
labai sužeistas kai ju eroplanas Ana menesi mes dažinojome
nukrito ir susidaužė. Abudu kad Yaltos Konferencijoje Roo
vyrukai daugiau negu tūkstan seveltas ir Byrnes slaptas Stali
ti valandų eroplanais iszleke nui prižadėjo laisva ranka
vaiske ir dabar rengėsi in ero- Manchurijoje ir atidavė Kurile
planu paroda kai nelaime atsi Salas. Mes apie tai nieko neži
tiko.
nojome. Jie mus. prigavo. Bet,
tiek to, Manchurija toli tenai
kur už juriu, mariu, ir mums tos
Sude
Kurile Salos visai nei nežino
Sudžia — Kas tave priver mos. Mes jiems dovanojome.
Paskui, už sanvaites, kitos,
tė prie vagystes?
Vagis — Tas privertė, — mes dažinojome kad Roose vėl
praszau pono sudžiaus jog tas su savo Sekretoriumi Byr
nes prižadėjo Stalinui kad jis
buvo durys neužrakintos!
galės laikytis visas Pabaltijos
szalis. Reiszkia, gales laikytis
; Skaitykite “Saule”
(Tasa Ant 4 Puslapio)
V

Generolas MacArthuras Ko
munistams- Atkirto; 5 Japoniszki Oficieriai Likos Pakarti
Už NužudinimaAmerikieczius;
Daug Žmonių Badu Mirszta
Europoje

Herbert Hoover buvęs Amerikos Prezidentas ir Pirmo
Pasaulinio Karo Maisto Administratorius, dabar veda visa
tvarka maisto siuntimo in Europa. Czia su juo pasitaria
Clinton Anderson, agronomijos sekretorius ir Chester Da
vis pirmininkas maisto komisijos. Jie dabar randasi prie
didelio darbo, kuriam reikes visu musu talka.

Kita Yla Isz
Maiszo

TRUMAN PASITARĖ
. SU LEWISU ' ■
WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas pasisznekejo su John Lewisu apie
mainieriu straikas, kurios jau
tęsiasi in dvideszimts antra die
na, bet nieko isz to pasisznekejimo neiszejo. John Lewisas
yra ne tik mainieriu bosas, bet
ir visu Amerikiecziu diktato
rius dabar. Fabrikai visur ima
savo duris užsidaryti, darbinin
kai netenka darbo, bet Lewisas
savo varo ir gana.

SKAITYKIT
T“SAULE”
PLATINKI!!

NEW YORK, N. Y. — Buvęs
Amerikos Vidaus Sekretorius
Harold L. Ickes daug pasitar
navo Amerikai ir visiems Amerikiecziams. Jis savo darba
sanžiningai ir gerai dirbo. Kai
jis pasiprieszino priesz bagocziu ir milijonierių Pauley, ku
ris buvo Trumano paskirtas in
atsakominga vieta, visi Amerikiecziai ji iszgyre ir net ranko
mis plojo kad jis turėjo tiek
drąsos. Jis pasitraukė isz savo
sziltos vietos, nes sake kad jis
negali būti sukezius ir veidmai
nys.
Už visa tai jis užsitarnavo vi
su musu dėkingumą. Paskui jis
gavo kita vieta, kita darba kai
po raszytojas vienam laikraszcziui. Jo alga czia bus apie $50,PITTSBURGH, PA. — Daugiau negu
000 in metus. Ir už tai mes BUCZERNES
džiaugėmės sakydami kad ge
BE MĖSOS 30,000 darbininku dabar randasi czia be darbo,
ram žmogui ir geras darbas tin
už tai kad’mainieriai straikuoja ir anglių nėra!
ka.
PHILADELPHIA, PA. —
Bet dabar kai tas pats garbes 1,700 buezerniu Philadelphijos
Geležinkel.ai atstato savo darbininkus. Plieno
vertas žmogus insivele ir insi- mieste buvo be mėsos priesz
painiojo in szita nauja organi Velykas. Buczieriai sako kad fabrikai ima užsidaryti, automobiliu fabrikai tik
zacija kuri yra perdem Komu- jie niekados da tokios bėdos ne
nistiszka, tai tie patys žmones matė kaip dabar. Net 1919 me-| kelias dienas in safvaite gali dirbti. Miestuose
kurie ji taip gyre ir gerbe, da tais buvo daugiau mėsos negu žmones jau szilumos neturi, nes kompanijos da
bar jau su liudnumu sako kad dabar. O tada visi jau sake kad
bar negali nei gaso gaminti. Ir czia tik pradžia,
jis save parsidavė.
praseziausi laikai.
Nepriklausomu Piliecziu Me
Apie 5,200 buezieriu saRe nes kasdien eina blogyn!
no ir Profesijonalu Komitetas
kad jie jau ir pamirszo kaip ge
nusistatęs neva tęsti ir palaiky
ras kumpis iszrodo, taip seniai
TOKYO, JAPONIJA. — Komunistai vi
ti Prezidento Roosevelto pla
jie tu kumpiu turėjo. Dvi dide
nus ir nusistatymus, bet tikru
Bet, kai jie
les mėsos kompanijos rengiasi sur lenda ir savo ožius varinėja.
moje yra Komunistu vedamas,
užsidaryti del kokiu dvieju sanprikibo prie Generolą MacArthur, jie visai ne
tvarkomas ir kurstomas komi
vaieziu, nes sako kad joms vi
tetas. Kai tik buvęs Sekretosai nei darbo nei biznio dabar sitikėjo ko gavo! Jie pareikalavo kad Gene
nėra.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Taikos

Konferencija

rolas 'MacArthur Komunistu pasiklaustu ir
su Komunistais pasitartu pirm negu jis ko
kius instatymus inves ar insakymus duos
Japonams.
“Generolas MacArthur Komu
nistams ir visai Rusijai staeziai atsake kada:
“Jie Japonijoje yra tik patarėjai,
bet, ne valdytojai! Kai jis norės
jis ju pasiklaus, bet, kaip jis darys
tai “jo biznis!” Jis pasakė Rusi
jos atstovams kad, jeigu jiems ne
patinka kaip jis Generolas Mac
Arthur valdo ir tvarko, jie visi
gali sau sveiki važiuoti namo!”

Czia Taikos Konferencijos tarybos kambarys kai posėdžiai prasidėjo Hunter Kolegijos
namuose. Amerikos Sekretorius James F. Byrnes kalba in delegatus. Jis czia pasakė
staeziai kad: “Nei viena tauta, nei vienas krasztas, negali pasiimti valdžia in savo rankas.”
Gubernatorius Dewey priėmė visus delegatus.

Rusijai toks pasielgimas baisiai nepati
ko, bet, turėjo nusileisti ir tylėti, nes jie
mato kad, “Generolas MacArthur ju visai
nepaiso ir nesibijo!” Isz to ir musu Sek
retorius Byrnes galėtu szi ta pasimokyti
apie Ruisja ir kaip su Komunistais sugyventi!

SSr SKAITYKITE

“SAULE”

’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

mins Vokietijoj, Austrijoj,
mi miestą ir sau iszikeliavo na-į Dabar ežia perikios cleszimtys' Viszta riekdama isz savo
Franci joj ir kitur.
mo. Visiems biznieriams jau' puikiausiu ir'brangiausiu aido? laktos lepetena, o erelis ir pa-j Rusijos Delegacija Apleidžia Konferencija
Svetimose szalyse Raud.
da'bar ima rūpėti kad kita meta niOlbiliu nuveža sveczius nuo' dangomis plevena tykiai.
I
Kryžius aptarnavo tulkstanbiznis bus daug prastesnis; nes sloties in palociu.
er pietus
czius tarnybos vyru toli nuo na
ao tas geras kareivis, kuris
daugumabagoeziu važiuos in,fau patarnauja Brazilijos
mu. Iki Birželio (June)menesio
pirmas puola in muszi, bet tas,
----ieiasztuonis
Viena jauna gražuole labai
Havana ir Brazilija sav°|žucles ir atncsza apie
Į 1945 m., Raud K ryžius t u re jo
kuris paskutinis traukiasi isz
skirtingus Valgius.
neapkentė namu darba ir triū pinigus praleisti.
( 820 užsieniu kliubu ir poilsio
sa. Kai josios kavalierius pra r„ . _
"
.v. „ i Czia visko gali gauti ko tik muszio.
nieko nenuveiksi ožius he-;
.
v .
.
.
namu tarnybos personalui. Da
sze jos rankos, norėjo ženytis, Tu
■ .
. .
n , nori ar užsimanai. Ir didziauir besispardyda-, .
i
.
.
Silpni žmones geru aplinky
randasi nuo 375 iki 400 tokiu
ir jai parode labai gražu nameli varinedamas
. ' ,
.
.
sias stebuklas yra tai kad visnei mulas neeina pirmyn ,
.
.
.
bių laukia ir nesulaukia, o stip
. vietų, Eerchtesgadene, Pary
kur jiedu savo gyvenimą pra mas;
,....
, ,.
. .
, kas pigu. Geriausio sznapso
lis ima spardytis, bet aut
.
... , . rus žmones tas aplinkybes sau
žiuje, Okinawa, Tokyo, mažose
dės, ji piktai atsake: “Kam kai
. J’
.
> stiklelis kasztuoja apie kvoten.
] asida.ro.
salose Pacifikc ir daugybėje
>
man reikia namo? Asz užgi vietos stovi
į Puikus kambarys apie asztuovietų kur vyrai vis tarnauja.
miau ligonbuteje, augau vaiku
■ nis dolerius in diena.. Puikus
Džiaugsmas ne aplink mus,
Raudonasis Kryžius padėjo
lietaus
- . su gėrimais ir gardumy./m
darželyje, mokinausi mokyklo Mes tankiai praszome
1.
.
i pietus
iszriszti daug visokiu dalyku
kai ima i nais
- apie
- pusantro dolerio. v;
£. bet mumyse paežiuose gyvena. !
je, lavinausi kolegijoje, bai ir *paskui prakeikiame
1
Vistarpe tarnyboje vyru kitose
giau mokslus akademi joje, mei t1: ka.s taip pigu nes Amerikos piŽmones, kurie besididžiuoja
<za.lyse ir ju szeimynu sziioje
le radau automobilyje, ir iszteir
__ . ,
-. ,
, i migai
° stovi daug
° au'gszcziau
°
savo protėviais yra labai pana-:
-žalyje. Karo metu suvirsz 8,Moteries lupos gali būti sal-' tvireziau negu Brazilijos.
kesiu 'bažnyczioje. Kai mudu
900,000 tarnyboje vyru ir ju
apsiženysiva mes galėsime val džios. ir minkszlos, 'bet jos szir-t Czia ir darbo žmogelis galėtu szus in 'bulve, kurios geriausia
dalis
po
žeme.
szeimynos gavo pagelba per
gyti restoranuose. Rytais asz, dis greieziausiai yra karti ir pavasaruoti, palbaliavuoti jeigu
Raudonojo Kryžiaus skyrius.
einu “golfą” loszti, pietus val kieta.
tik jis paukszczio sparnus ture-.i Mancliurijoje Sovietai pasi
Sergantiems ir sužeistiems,
gau kliu'be, po pietų asz su ki
tu ir galėtu nulinkti.
! ėmė ir ketina pasilaikyti disveikstant ligoninėse užjurin,
tomis moteriszkemis kortas lo- Meile, tai yra viena ugnis, Czia tarnai ir tarnaites kalba QMausius traukinius
ir trauki
Raudonasis Kryžius siuntė
sziu ir ant arbatėlės einu, del nuo kurios nėra jokios apdrau- Angelskai, Francuziszkai, Iszniu stotis. Jie czia uižvieszpataszimtus darbininku iszpildyti
vakarienes einu in sveczius, o ctos, jokios “insurance.”
paniszkai ir Portugaliszkai.1 vo jr sakosi^kad jie ir pasiliks,
poilsio ir socialio darbo priimta
vakarais asz einu in teatre ar
Svecziu czia gali priimti apie Kareiviu moterys su savo szoiprograma ir atlikti kitas parei
ant “movies.” Pernakvoti man Jau da'bar Amerikos bago septynis szimtus. O patarnau
mynomis atvažiuoja isz Rusi
gas.
patinka vieszbutis, kotelis. Kai cziai isz anksto užsipraszo vie toju yra daugiau negu du tuk
Rusijos
atstovas
Andrei
G
rom
yko,
po
kairei,
apleido
jos. Reiszkia jie ketina ežia.ant
Nuo 1941 metuose Raudonojo
Numirsiu tai mane isz grabe tas ir kambarius karaliszkuose si aneziai.
Taikos Konferencija kai tenai buvo svarstomas Perzijos
ilgai pasilikti.
li aus namu palaidos. Tai kam B r a z i 1 i j o j e. Tenai vie
kuris, anot Rusu, jau buvo iszpisztas. Parodyti savo nepa Kryžiaus darbininkai padėjo
Bagocziai da'bar jau ne tik
man reikia savo namo? Geriau nas Brazilijos milijonierius pa
sitenkinimą, Gromyko su savo palydovais iszejo isz Konfe 2,500,000 tarnybos vyru ir pa
sau kambarius isz anksto užsi- lieteliai ir restoranai dabar
ti uosuotu užsienyje ir Su v. Val
tu man gera automobiliu nu state ant Quitandinlia kalnu
praszo 'bet ir eroplanu (kompani perka Smetona ir paskui siun- rencijos ir nesugryžo pakol tas klausimas buvo pabaigtas.
stijose.
tikrai karaliszka palociu bago -,
pilki!”
joms insa’ko kad jiems palaiky czia ja atgal ūkininkams ir fab
Tokiais budais Raudonasis
,ežiams. 'Szitas vasarnamis arba
tu vieta ant eroplanu del atei- rikantams kad jie isz tos Sme Kryžiaus iszdalinta svetimai io belaisviams iszdalino 27,- Kryžius isztiese savo gailestin
Armijos oficierius yra kaip kotelis yra puosznesnis ir pui
tonos jiems sviesto padarytu. paszelpai. Ir apart to, Raud? 000,000 Įiakietu, kurie buvo pa gąja ranka toli, visuose krasznaneziu metu.
bajoras, kuris statosi geresnis kesnis negu gražiausi ir bran
skyriai
iszdirbavo
ir i gaminti Raudonojo Kryžiaus tuose.
Szitaip jiems sviestas daug Kryžiaus
‘
‘
.
už tave ir kurio tu neapkenti ir giausi Amerikoje. Net pats 'Kita meta visi bagocziai
daugiau kasztuoja, bet jie gali aukavo reikmenų iki $59,000,- centruose per kara. Isz tos su Taikoje lygiai kaip karoję,
Monte Carlo palocius su szituo trauks in Brazilija, o Miami
kuris tavęs neapkenezia.
miestą Floridoje paliks del dar jo gauti kiek tik jie nori ir val 000 vertes okupuotoms ir isz- mos 9,000,000 Įiakietu maisto, ta pagelba bus teikiama tol, kol
nesusilygins.
laisvintoms vietoms.
pervirszis, iszdalintas
per žmones reikalaus.
bo žmogelio ir del prasezioke- džia nieko negali sakyti.
:Nors visi tie, kurie važiuoja
Keturios deszimts geriausiu
Raud. Kryžius karo laiko.ka- Raud. Krvžiu benamiams asme- — Am. Red Cross, Wash., D. C.
in Miami, Florida didžiuojasi ir gabiausiu inžinierių dirbo liu.
ir poliais statosi; bet nėra kuo- per deszimts metu szita palociu
Amerikos Raudonasis
Vienas
pisorius,
kuris
skaito

mimi ežia per daug girtis ar di inrengti. Jis atsidarė 1942 me
Kryžius Svetimose
si save raszytoju parasze
džiuotis.
tuose. Bet tada milijonieriai ne
Miami miesto stotis, kur ero- galėjo važiuoti nes darbo žmo straipsni ir prasze kad jis butu
Szalvse
planai atlekia ir iszlekia yra to nių vaikai in kara stojo ir savo indetas in laikraszti. Jis ta sa
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
vo straipsni pradėjo su szitais
kia prasta vieta 'kad ten gyven krauja liejo.
žodžiais: “Didžiausia beda WASHINGTON, D. C. —
50c., o sulaikysite knygas per paczta.
tojams’ tur but tikra gieda.
1939 metuose rudeni, kada ka
Amerikoje
sziandien
yra
tai
Musu ežia Readingo miestelis
Maldų Vainikėlis kad 'biedni žmones turi per ras apsupo Europa, Amerikos
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa
turi kur kas gražesne, puikesne
Raudonasis Kyržius irgi stojo
daug pinigu. ’ ’ Mes iki sziol ma
ir didesne stoti negu Miami
:: Knygele ::
in kara — kovoti kentejima, ba- No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų ap*^
nėme
kad
visi
durniai
randasi
kus apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsaBeach.
da, alki ir skurdą.
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; PusiaugaveiSzimtai žmonių turi kelias 2-748 x 4 coliu didumo, 327 darniu namuose.
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
Jau 1941 m., vyrai, moterys minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c
valandas laukti isz kaleinos Puslapiu; Juodi Apdarai;
to jei in Szventa žeme; Beda; Tarnsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
ir
vaikai
aukavo
krauja,
plaz

No.
103
Vaidelola,
apisaka
isz
Buvusio
Anglijos
Premierio
nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
Aiszkus drukas; smagi
prie telefono. Telegramus pri
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Cliurchillio perspėjimas kad mos formoje, Raudonajam Kry pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- Meszla-vežis;
knygele, 75 Centai.
ima ir iszsiunczia ta pati boba
Grapas; apie Egh
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas
visiems
reikia
apsiginkluoti
;
žiui,
persiuntimui
in
užsieni.
Po
Aržiuolas
ir
Uosis;
Budyne; PuD/
kuri cigarus ii’ oigaretus parda
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras
Rodykle:
pasiskaitymui
knygute.
100 pus. 25
vienus nudžiugino ir apramino, priežiūrai Raud. Kryžiaus, mo No. 104 Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu. .............. 20c
vinėja. Valgyti tame restorane Bažnytini* metu padalinimas.
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kitiems gi gerokai apgadino terys visoje tautoje gamino bes,
net baisu; taip neszvaru kad Pasnikai.
Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Druth Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepekrauja ir invare 'baisiai daug drabužius, civiliams okupuoto No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu.............................. .. • • 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
net ’britku darosi. Floridos žmo Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
susirūpinimo, bet visiems Stali se (užgyventuose) vietuose. Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25s
nėms tikra gieda tokia eropla- Vieszpaties malda.
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
no batlaižiams net blusos nu Karo nuvargintos vietos gavo No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Bais*
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
nanis stoti turėti.
43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
mirė.
Sudėjimas.
bandažu, medikaliu reikmenų, pinasi sekanti .skaitymai: Ha isz ma- No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
Arkliukai ežia taip begu, Apasztalu
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
Deszimtis Dievo prisakymu.
muilo ir visokiu kitu naudingu Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo 22 puslapiu ................................. 10#
kaip pinigai ant ju nugaros Du didžiausi meiles prisakymai.
Atmintis tiktai tuomet pasi daiktu.
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis ks j imas kunigo. 47 pus................ 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
krinta: juo daugiau pinigu ant Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles h
No.
140
Keturios
istorijos
apie
Jurgis;
Galinga
ypata
galybe
meiles;
rgis
Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Gailesczio.
lieka, kuomet skiriasi tarp sa
kurio arkliuko, juo tikriau ži Maldos vakarines.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Nuo karo pradžios, daugiau bos bobos.
ves 'brangios viena kitai ypatos
pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
nai kad jis in kitu arkliu pa Giesme ant pradžios Misziu.
negu 40 karo isznaikintu vietų trumpi
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
puslapiu,
.......................................
15c
Misziu Maldos.
ant neapribuoto laiko.
sturgalius žiūrės ir parszlubuos Psalme
64 puslapiai ..............
20c
pasaulyje
priėmė
Raud.
Kry

No.
112
Trys
apisakos
apie
pini

45.
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaNo. 141 Keturios istorijos apie
gai
gąlva-žudžiai
;
Ražanczius
iszgelnamo. Czia sukeziu sukeziai Giesme Szventas Dieve.
žiaus pagelbos civiliams —
ikiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15e
Meile,
kaip
garas:
juo
laibiau
Miszparu
Maldos.
szienauja.
maistu, drabužius, vaistu ir 1.1. Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
Maldos pirm Iszpažintie*.
jtrukdoma,
juo
smalkiau
ji
No. 170 Asztuonios istorijos apie
Czia iki sziol geras biznis ei Perkratymas sanžines.
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu............. ........................ 15c
Jau
iki
Birželio
1946
m.,
net
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
veikia.
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
na, visi “ spendina,” visi perka, Maldos priesz pat Iszpažinti.
Auklėjimas
sveiko ir serganezio kuuž $150,000,000 reikmenų R. puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
visi baliavuoja ir niekas nenori Malda
dykio;
Herodas
Boba; Kas nepažinsta
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne. 40 puslapiu
po Iszpažinties.
Dievo
tas
nepažinsta
Tėvu; Per ta
....................... 15c
Garžia Haremo nevalninke: 1 moszis :
dirbti.
Litanija apie visus szventus.
msybe
in
szviesa;
Pasitaisias
prasi
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra
Pernai darbininkas, kuris Prisitaisymas prie Szv. Komunijos
žengėlis;
Duktė
malkakerczio.
121
Konferencijos Sekretorius Ir Prezidentas 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
nuslapiu
..........................................
25e
apeisinius, orinezius rinkdavo, Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
No. 171 Vienioliką puiku istorijų
kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernagaudavo $1.50 in diena. Dabar Malda prie Panos Szvencziausios.
(su
paveikslais), apie Džiaugsma*
puslapiu
.....................
15c
dina.
61
puslapiu
................
...15c
prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
tokiems darbininkams siutina Malda
ir
nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
No.
123
Septynios
istorjos
apie
No.
145
Trys
istorijos
apie
VelniArtindamasi prie Szv. Stalo.
Isz
Akyvumo;
Su Dievu; Grigo Kalė
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
szkas
malūnas;
Kaip
studentas
lojo
o
$14.50 in diena ir gana, negau Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
dos;
Kaip
Vincas
ingalejo paezia;
grabelis;
Drąsus
szuo;
Kolera;
Sene

'maluninkas
pabėgo;
Stebuklinga,
puo

Paskiaus atiduodama* Dievui gar
na.
Mailach;
Paskutinei
Valandoi; Sla
lis;
Vargo
sapnas
ir
pasaka
apie
či

dą;
Dainele.
47
puslapiu
.........
15c
be kalbėk.
gonus.
45 puslapiu.................... 15c
Viename saliune prie kortu ir Malda Szv. Ignaco.
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
No. 126 Penkios istorijos anie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
visokiu ratu rateliu pelno inejo Malda su visuotiniais atlaidai*.
Doras
gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunlprie Szv. Sakramento po
$1,600,000. Czia ne daugiau Malda
mybe;
Vargingo
žmogaus sunu; Trys
No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25«
Komunijos.
užeiktos
karaliaus
dukters;
Jonukas
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
ktė
akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
kaip 700 žmonių ta vakara. ba- Garbinimas Szv. Sakramento
kuris
buvo
protingesnis
už
savo
poną
sis;
A
’
it
keik
užlaiko
moteres
paslaptį
ilariu;
Sruolis isz Lietuvos.
68
iiavuojo ir isz pinigu grajino,- Malda Szv. Tamosziau*.
61
puslapiu
...............................
15c
periapiu
......................................
.16«
61''
puslapiu
.................................
15<
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
No. 127 TrVs istorijos apie Duk
losze.
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
Malda prie Panos Szvencziausios.
No. 173 Tris istorijos, apie Talmutė
pustyniu;
Peleniute:
Du
brolei
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios lo paslaptys; Du Mokiniu; Kam IbzMalda Szv. Bernardo prie Szv.
Ir bažnycziose geras biznis.
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukai iavineti pinigus. 45 puslapiu
Panos Marijos.
15e
ema. Klebonai ne kvoteriu ar j Ranžanczius prie Szv. Marijos
karalium. 61 puslapiu ................ 15c
No. 175 PaMiskaitimo knygele:
No.' 152 Trys istorijos apie Kaji Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra*
kalbamas.
pusdoleriu praszo, bet dvideSKAITYKIT
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglį*
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
szimtiniui reikalauja. Ir gauna ’ Litanija prie Szv. Antano isz
puslapiu.......................................... .15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana“
SAUI.E
”
No. 153 Trys istorijos apie Gailu /ymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
Padvos.
Vienoje bažnyczioje, viena
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Malda prie Szv. Antano.
Nedele klebonas pranesze kad Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
puslapiu
...........................
15c
ISTORIJŲ apie Gregonm No. 158 Keturios istorijos apie Ka rtai; Kekta Juoku ir Paveikslo,
kolektos buvo $13,000. Jis visus Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Preke . .........................................
Trygve Lie, Taikos Konferencijos Sekretorius atsilankė ------------------ Isz Numimsir pitonas Stormfield danguje; Pabė
gerai iszibare ir iszkoliojo ir sa Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
Per Procesija.
pas Prezidentą Trumana ir su Sekretorių Byrnes pasiszne- Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 60 nnRtapin ...
ke kad už tokia maža Ikolekta Giesme ant Procesijų.
IR'me, Szaltiszaiti ir Debeselia.
kejo.
Svarbiausias
klausimas
dabar
yra
Rusijos
ir
Perzijos
Adresas:
Giesme
Laba
Nakt.
Jeigu užraszysite savo drau
visiems gieda.
::
::
Ministrantura*.
klausimas. Galimas daigtas kad jie trys kaip tik apie ta
giu ar drauge “Saule” tai tu
Bet Floridos biznieriai jau
Saule Publishing Co.,
klausima
pasisznekejo,
bet
nieko
nebuvo
spaudai
iszduota
rės didžiausia linksmybia per
Saule Publishing Co.,
ima susirupiiiti. 35,000 žmonių
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI? visus metus!
apie ju pasisznekejima.
MAHANQY city, pa.
Mahanoy City, Penna.
įp. yięną sanvaite apleido Mia-

Kas Girdėt
m

m* p-

*

> r

v

-_ _ _ •

.

-- - ■

.

(

•

•

•

•

į

—$1.00 Vertęs Knygų Už 50c-

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Sztai Jau Ir Pavasaris

f SUGRYŽO | I

Dabar taip pat kaip ir atsi- 'vandens. Pute sziltas pavasa-,
PUIKI ISTORIJA
sveikinant, nebuvo jokiu meila-1 rio vejas. Vakaras 'buvo begalo ■
vimosi, jokiu glamonėj imąsis J gražus. Tukstancziai sparnuo-Į
jokiu glamonėj imąsis, tarytum, tu giesmininku linksminosi ir.
kad jiedu senai kaip matosi ir'džiaugėsi gražiu pavasario va-!
tarytum, kad nieko tokio ir ne-į karu. Su jais kartu džiaugėsi1
[buvo invyke. Nors Juze pa ir Juzės szirdis. ’Sunkus metai
prastai pasidarė sziek tiek jau pasibage, jos Kalis jau vėl
linksmesne, vikresne, vai'ksz- ■ namuose drauge su ja, jiedu vėl
ežiojo daug greieziau, negu pa drauge dirbs ir džiaugsis, bus
prastai. Kalis sėdėjo nesiju laimingi, laimingi, nes szimet
metai ims geri ir Kaliui nepri-i
TIKTAI, . . . 50c
dindamas ir 'buvo labai
I blyszkas. Be abejo isz keliones. siais eiti taip toli uždarbiauti.!
Jisai buvo labai nuvargęs, Ji prisiėmė pilna kibirą tyro SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY, PA.
nes nuo stoties iki namu visi szalto vandens, iszgere pora
dvideszimtis penki kilometrai gurkszniu ir pamažu nuėjo na
mu link. ‘Koks lengvas
buvo “Talmudo Paslaptys”
kelio.
o
Juze 'klausinėjo apie iiivai tas kibiras, kokie greiti jos
Ji buvo 'begalo'Apie Žydu Tikybos Prisakyrius dalykus, kaip jam seikėsi žingsniai.
nuo to (mus. Labai užimanti Apysaka.
tenai toli prie to geležinkelio ir linksma, koki ji nebuvo
::
Tiktai 15^
::
taip toliaus.
laiko, kuomet jiedu kartu su
In jos klausymus jis atsaki Kaliu gryžo isz szokiu ir ėjo per Saule Pub. Co., Mahanoy City, P*.
nėjo trumpai ir užsimanseziu- gražia pilna žydineziu geliu
siai, jis klausinėjo apie*vaikus pieva, o ten toli, toli, oszetam Giesmių Knyga Arba
ir kaip jie gyveno, kuomet jo sus miszkas.
nebuvo.
Kanticzkos, $2.00
“Kali, eik valgyti, o tai atBuvo jau gana vėlu, kuomet szals vakariene,” — tarė Juze SAULE PUBLISHING CO.,
ineidama in kambarį ir pamaJuze padavė vakariene.
Mahanoy City, Pa.
“Eik valgyti, Kali.” Tarė cziusi, kad jis tebesedi toji pa——
—
ra
Juze, dedama ant stalo bulvie czioje vietoje.
Istorija apie “AMŽINA ŽY
ne.
Jis nesijudino isz vietos.
DĄ.” Jo kelione po svietą h
“Gal atneszti ežia ant suo
Jis tarytum ir negirdejo jos
liudymas apie Jezu Kristų.
žodžiu, nusiszluostes rankove lo?”
20 Centai.
prakaituota kakta jis sunkiai Czia Kalis staiga pasikėlė,
atsiduso. Taip, jis buvo labai bet prie pirmo žingsnio kaip tai
Saule, Mahanoy City, Pa.
nuvargęs.
susirietė, o prie antro pasigirdo
Juze paėmė kibirą ir iszejo bidesys, tarsi butu kas su lazda
sudavęs in grindis. Jis szlu- Pasiskaitymo Knygeles
buodamas priėjo prie stalo. Ant
veido pasirodė stambus prakai Trys Istorijos apie Irlanda
arba Nekaltybe suspausta; Ro
to laszai.
Vaikai, kaip sėdėjo palei ji, bertas Velnias.; Medėjus; Kaip
taip, rodosi, ir suakmenėjo Kuzma Skripkorius liko Turkiekvienas savo vietoje, neži-Į ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^
nodami, kas darosi. J uze taip' Penkios Istorijos apie Burike
persigando, kad vos, vos gale-J 'r Burikas, Kareivis ir Velnias;
jo susilaikyti ant kojų ir 'bijo Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
dama iszgriuti nusitvėrė lovos •įasaka); Užliekos isz Senovės
Padavimu; Peary ant Žemgalio
gala.
“Dieve brangus! Kali! Kas (Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztuis). 96 pus. . .25ę!
su tavo koja?!”
Saule Publishing Co.,
Jis pasilenke ant stalo, parė
Mahanoy City, Pa.
mė galva pūslėtomis rankomis
ir tarė:
Daug sziandien negiedosiu,
“Mano koja? Juzyte, tai ji,
Neles dienas namie pasilsėsiu,
guli saszlavyne, szimta kilome “SAULE” YRA
Ir 'žmonelei per szvente
silsėjo, tru in sziaure nuo Samarkand©,
GERIAUSIA
palei
statomąjį
geležinkeli!
”
Kaip rodos ir atsigerti galėjo,
DOVANA’
----- GALAS-----Juk gana laiko turėjo.

JMETAUŠ nebuvo nuo pat pat rengėsi tenai važiuot, nes1
anksty vo pavasario. Javai,'jam buvo pasiūlyta nedidęlios
negaudami drėgmės, iszdžiuvo,* darbininku burios virszininko
bulves nugelto da nespejusios, vieta.
pražydėti, gyvuliai vaikszczio- Kadangi nebuvo 'kitos iszeijo po laukus pusgyviai negau- ties, tai norom nenorom reikėjo
darni žoles ne vandens. Tarp važiuoti ir nieko nelauiK dainas
isztroszkusios žemes ir miela- Kalis pradeda rengtis in kelioszirdim o dangaus užsidėjo ko- ne. Susiranda geriausi savo;
ki tai stiro uždanga, neduoda- szvaika, žmona suranda varve-1
ma nup Iti ne vienam vandens1 lio, iszfcpo sudžiuvusius senus
lauželiui. Upelis, prie kurio sto-'jo batus, kas reikia pataiso, invejo malūnas, iszdžiuvo visisz-'dcda szi ta in keliones krepsziukai; didelis malūno ratas isz-1 ka ir szleidžia.
džiūvo visisžkai; didelis malu- Kaip sunku persiskirti to
no ratas iszd'žiuvo ir subyrėjo; kiam ilgam laikui. Jau penikioin dalis. Ežero vanduo kas kart' ka metu kaip jiedu gyvena
vis toliau traukosi gilumon, ta-1 drauge, turi keturis sūnūs ir
lytum jieszkodamas’tenai prie dvi dukterį, per visus tuos pen
Szitie du jauni žvejotojai iszspruko isz namu ir pabėgo
glaudos nuo nemeilaszirdingos kiolika metu neprisejo jiem nuo savo slauges (nurses) ir kaip seniai žuvauja New York
saules kaitros. Vaikai szimtais dviem skirtis bent kuriam il Central Park ežere. Vaikutis yra Bruce Fitzgerald, dvieju
mirė nuo kruvinosios, o laukai gesniam laikui, nebent tokiais metu amžiaus, o jo drauge yra panele Eleanos Jessup, trijų
buvo pripildyti dulkėmis, tary atsitikimais, kuomet Kalis gau metu amžiaus. Mergaituke turi su savimi obuolį kad turė
tum, ežia ėjo žiauri žūtbūtine davo daibo kur nors toliau nuo
tu ka užkasti, jeigu nepasiseke žuvelių susižuvauti.
kova. Taip, ežia buvo ne kas namu, bet ir tuomet ne ilgiau
kita, kaip baisus karo laukas, kaip sanvaitei. Dabar gi jis isz- Žino gal ir pas viena ir pas kita taip nėra. Ji su didžiausiu ne
kur ūkininko turtas buvo ne- važiuoja visiem? metams. Jis smarkiai plake szirdis, bet nei kantrumu lauke bent kokios
mielas'zirdingai naikinamas, o siuntines namo pinigu tiek, kad vienas, nei kitas nenorėjo to pa nors žinios. Sumažino dienos
pastarasis nesze mirtina smūgi Juzei ir vaikams nepriseitu ba rodyti. Pravirko tik jauniau porcija, silke padalindavo in
dauti, viskas bus gerai.
visam ikrasztui.
sieji vaikai Andrius ir Lina. szeszias dalis, pasitikėdama ry
Tie sunkus metai ypatingai Atsisveikinant nei žmonos Juze ilgai, ilgai, stovėjo tarp tojui ir savo brangiam Kaliui.
sunkiai atsiliepe iii Kalio szei- nei vyro veiduose nematyti jo duryje ir prisidengusi ranko Atėjo laukiamoji diena. Ka
myna., kuri žmones paprastai kio neramumo, nematyti ju mis akis nuo saules spinduliu lis sugryžo.
vadino “Miszlko Kalis,” nes jo akyse ne vienos aszaros.
žiurėjo in besitolinant vyra.
Karta besiartinant linksmam
menkute grintele buvo paežioje Kalis klausiancziu žvilgsniu Suigryžusi in kambarį mete
pavasariui, kuomet pati kaip
gilumoje didelio puszyno, apie pažiurėjo in paezia, kuri dabar pasuolei! jo senus “medpa
tik buvo iszejusi in miszka pa
kuria matosi nedidelis plotas stovėjo prieszais ji ir apžiurė džius. ’ ’
sirinkti žabu malkom, o vaikai
pilko smėlyno, kuris daigi der jo szvarka, ko jis nedaro tur “Juk jie negreit bus reika
taip pat vaikszcziojo kur tai po
lingais metais vargais negalais būt vegyje penkių metu.
lingi?”
miszka, jis parojo ir inejas in
atneszdavo menkuti derliu. To “Vangszia mano Juze, pase Atsidaro durys ir tarpduryj
kamara atsisėdo kampe ant
kiais metais, kuomet per isztisa no, suliesėjo nuo vaiku ir sun pasirodė Kalis.
suolo. Kambary buvo tamsu,
vasara lija, isz viso to lauko bu kiu kasdieniniu darbu,” tarė Juk tu, Juze, beturėjai dvi.”
kadangi jau buvo vėlus vaka
vo galima gauti apie pusantro jis. .
“Taip tris.”
ras. Netrukus gryžo ir Juze su
centnerio maiszytu javu, aviža
Toks pastebėjimas, isz sza- “Sztai imk viena atgal, man malkomis, o paskui ja ir vaikai
ir rugiu, o sziais metais jis nie
lies žiūrint, ne tik kad neszvel- ’pakaks vienos. Sudiev.”
kurie neszesi po kelias nedide
ko negavo, taip kad atrodytu
nus, bet, dargi užgalingas, o '“Pasilaikyk keli ji bus tau les kareziukes, nuo kuriu nu
lyg Kalio szeimyna turi mirti
jeigu neužgalingas, tai ir nieko reikalinga. ’ ’
lupdavo žieve ir parduodavo,
badu, neturėdama kuomi prasi
“
O
ne,
tegu
suvalgo
vaikai.
nereiszkiantis. Bet inkaites
kad nusipirkti druskos arba
maitinti. Ne, tokie žmones, kaip
Sudiev.
’
’
Juzės veidas pasidarė daug
degtuku.
Kalis ir jo žmona Juze, niekuo linksmesnis, kadangi ji puikiai Jis sunkiais lėtais žingsniais
Kalis sėdėjo patamsėję taip,
met negali mirti badu.
žinojo, kad ežia jis norėjo pa iszejo in vieszkeli, kuris lyg si kad Juze inejusi in kambarį jo
Blogiausia buvo tas, kad jis sakyti- ka tai szvelnaus.
dabrinis žaltys raitėsi per tan ir nepatemijo.
privalėjo nekuriam laikui isz“Sveika, Juze!”
“Tegul laimina tave Dievas. ku miszka.
Geriems žmonims linksma
važiuoti isz namu, 'kad uždirbt
Valgyk tonai iki busi sotus, o Po menesio laiko jis pradėjo “Dieve brangus, tai tu, Kali,
buvo,
duonos del žmonos ir vaiku. Ki
nebadau'g ir, saugok Dieve, siuntinėti namo pinigu. Kartu ežia!” — suszuko nustebusi
Sėdėjo namie, skaitė ir
tais metais jis būdavo eina in
saugokis degtines, ypacz dina su pinigais gaudavo ir laiszku, Juze.
niekur nebuvo,
kaimus pas ūkininkus kultu,
mito, tenai yra daugybe invai- kuriuos vyresnioji dulkto, kuri Ji numėtė malkas in paszali
Bet buvo daugelis ir tokiu,
arba darbu dirbti, o sziais me
riausiu pavoju, kurie gali tave lanke pradedamaja mokykla, pažiurėjo ar yra krosneje da
Kaip tai neiszmaneliu
tais ir patys ūkininkai neturi pražudyti. ’ ’
skaitydavo bent po kelis ’kar malku ir pradėjo trustis apie
Ka labai garsiai apsiėjo,
ko kultu. Jis taip pat eidavo
ius, kol galu gale ji neiszmo'k- vakariene.
Kalis
insmeige
peili
in
pa

Tai ir net cypeje sėdėjo.
stogu dengti, szimet ir tu nėra
davo mintinai. Laiszkai paskutine
bulve
ir,
maustydamas,
Mat, toki szventes neiszpažintu,
kadangi sziaudai reikalingi paprastai buvo gana trumpi, ku
ja
kramtė.
Jeigu kaip galvijai
szarui. Be to jis geras mūrinin
riuose būdavo paminėti tie lai
Gaisus
Mokytojas
“
Pasisaugosiu.
”
—
Ture
jis
nepasigertu,
kas, ir dirbdavo prie mūriniu
kai, kuomet jis buvo da 'ka
Klykautu ir nesimusztu,
namu statymo, bet szimet ju pasienio savo keliones krep- valierius, o ji panele ir tarnavo
Aklas
niekas nestato, kadangi žmones sziuika ir iszejo. Iszejo toli, to kaimyniniame valscziuje pas
Ir lakupoje nesedetu.
li,
kad
uždirbus
namiszkiams
ir patys vos, vos, gali prasimai
Jau žmoneliai prie Dievo
viena ūkininką už tarnaite.
duonos
kąsni.
Niekas
jo
iszeintinti.
Daug doresni, atvirto,
Laiszkai paprastai prasiredavo
ant
nepaguodė,
neramino,
no

Ir protingesni.
Kur tai toli toli in sziaure už
žodžiu “Brangioji!” Raszytare
raminanezio
žodžio.
Kas
, Sziandien jau kitoki
keliu szimtu kilometru buvo
davo kad jis yra sveikas ir nori
protą gavo.
statomas naujas geležinkelis.
kad jo laiszkas rastu ir juos
Tiktai per Velykas ir kitas
Vienas isz jo draugu patarė
taip pat sveikus, kad virszininIndonezijos
szventes neiszlaiko,
jam
važiuoti
sakydamas:
kai geri, tik valgis labai ir labai'
Per tokes szventes nuo
‘' Toks mūrininkas kaip tu, tai
Prezidentas tenai esąs brangus, miegoti pri
girtavimo nesusilaiko,
be abejo gausi tenai darbo ir
sieina miszke, (kadangi arti kaiBa kur yra daug moterių
gerai uždirbsi.” Draugas taip
mu nėra.
ir vyru,
' Juze buvo be galo,, taupi ir
Tai negana guzutes keletą
laikas nuo laiko sutaupydavo
ISTORIJEapie Ila m‘
bonkucziu ar daugiau,
'po dvylika szilingu, be kuriu
----------------- iszo iszlins, AJ
Geria, stala apsedia,
kaip nekaip buvo galima apsek
yva in virszu iszkils, Kaip ui
Norints da isz ryt ne edia,
ti. Prie kiekvienos''galimybes
taikyti sveikata ir apsaugot
O kad ir sziandien niekiausias
įgauti kur nors darbo ji nežiopszeimynele nuo lygu,Verta Ne
alus,
sojo ir galu gale jai pasiseko
užmirszt, Kaip dagyvent 10(
Daktaras Nicholas Murray
Tai del girtuokliu buna
, isz a usti gelumbes del Kalio ir Bulter, garbes prezidentas
metu, Pamokinimai, Apie bobs
gardus.
tvaiku. Jai paežiai nieko nerei- Columbia Universiteto, New
ka negalėjo savo liežuvio su
Maiszosi prie girtavimo visi,
' kejo.
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
York mieste tapo aklas, nete
Moteres, vyrai, vaikai ir seni,
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
Ir sztai kodėl tai gana ilga ko akiu regėjimo. Jis ežia yra
maina oro, Ožka isz Dzūkijos
Nors Daktaras I. R. Soeka- laika, kaip nebeyra laiszko. Ji iszvedamas isz vieszbuczio O tankiausia ant to pareina,
Jog ir be musztyniu
Geros rodos, Gailinga ypata rno tarnavo po Japonais, jis beveik kas diena vaikszczioja Waldorf-Astoria, kur jis paneapsieina.
Galybe Meiles, Juokai, Ragan yra visu Indonezijos gyven in stoti bent ka sužinojus apie sisznekejo su Anglijos buvu
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo toju vadas ir prezidentas. (Kali, bet veltui, jokios žinios! siu Premieru, Winston Chur O gal kada sveika protą gaus,
Ir toki gyvenimą vedus
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
Gyventoju po jo valdžia ran Praėjo menesis, praėjo antra chill, kai Churchillis cziasvepaliaus.
Saule Pub. Co., Mahanoy City
dasi apie 80,000,000.
ir treczias o žinios kaip nėra cziavosi.

Kapitonas
Velnias

Buvęs Armijos
Redaktorius Italijoje

4

Pulkauninkas Robert H.
Neville, isz New York, buvęs
armijos laikraszczio “Stars
and Stripes” redaktorius It
alijoje, buvo paskirtas ant
komiteto kuris dabar tirs vi
sus tuos klausimus ir priekaisztus kad oficieriai per
daug vieszpatauja ant karei
viu ir kad skirtumas tarp ka
reivio ir oficieriaus yra per
žiaurus ir per didelis. ‘ ‘ Sau
lėje” jau keletą kartu buvo
raszoma apie szita isznaudojima ir pažeminirna musu
kareiviu.

SKAITYKIT
“SAULE”
PLATINKI!!

........................................................ f •

Jeigu nežinai kokia
nupirkti Dovana savo
Draugui ar Draugei,
tai užraszk jiems laikraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy- Į
venima. ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00
Kitose Vieszpatystese $6.00. Užraszant
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per
Money-Orderi arba
pinigais registruotam
laiszke.
Į Jjj
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. į
Neužmirszkito Guodotini-Skai■ytojai, atsilygint su prenumerata ui
(aikraszti “Saule” kurie apie tai užnirszo ir prasze idant nesulaikyti
‘aikraazcaio.
PASKUBINKITE I 1 |

Skaitykite “Saule”

'1S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.
ta ir neduoda ten kur jis baisiai tris dideles tvirtoves ir taip nu
kirto visus Kiniecziu kariuomereikalingas.
Ypatingai dabar reikia kvie- nes susisiekimus ir apsupo juos
ežiu ir miltu, nes apie 150,000,-j isz visu pusiu.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
— Julius Zones, nuo 101 E.
000 badaujaneziu praszo nors Sovietai ir ežia labai gudriai
Spruce Uly., likos sužeistas iii rius pasakė savo pirma prakal
duonos kąsnio. Kiekviena rieke' pasielgė. Jie taip ilgai czia paranka laike darbo Knickerboc ba szitai draugystei, jau buvo
duonos yra labai reikalinga. į laike savo armijas pakol vietiker kasyklose.
aiszku isz kur vejas puczia. Jis
Daug žmonių sako kad jie niai Komunistai susirinko gana
gana duoda ir paskui ir sau da kariuomenes užimti tas vietas
—■ Musu tautietis p. An tuoj aus užtarė Rusija, pagerbė
gana turi. Jie manstina kad jei-1 kurias Sovietu Raudona Arrai
drius Marcinkevicziu's isz She- Stalina ir visus Amerikieczius
gn jie jau paaukojo, jau davė,1 ja apleidžia. Komunistai suėmė
nandoro, lankėsi pas pažysta iszbare už tai kad mes nemokia
tai jie jau gera darba atliko ir ir kelias eroplanams vietas ir
mus, prie tos progos atlankė ir me kaip Sovietus invertinti.
dabar gali sau pilvus iszkisze kelis Amerikos eroplanus paredakcija “Saules“ atnaujinti! James Roosevelt, buvusis
kimszti kiek tik telpa, Bet tai eme. Czia labai sunku gauti
savo prenumerata už laikrasztii ■Prez^ento Roosevelto sunu^>
klaida. Sziandien ne pinigu daugiau žinių nes korespondenAcziu už atsilaniky- yra szitos organizacijos direk
“Saule.
klausimas, bet maisto. Kad tu tams sunku žinias iszleisti. Bet
torius. Jis jau ne karta prasima.
ir daugiausia pinigu turi, kad jau tiek žinome, kad Kinieszoko ir pats Stalinui po kojo
— Velykos pere jo pas inns mis pasiklojo. Jis statosi ir mo
tu ir gali visko pirktis, tau ežiams prastai.
malsziai.
sziandien butu tikra gieda ir-------------------- ---kytu ir taktingu dipliomatu ir
kitiems skriauda jei tu taip da-'
fĄ Į
.
j
— Antra diena Velykų ka viską žinaneziu mokslincziu,
RINKIMAI
,.|
rytai.
bet tikrumoje jis tiek žino ir
syklos nedirbo.
IR VALDŽIOS
Tie pyragaieziai, tie kiauszitiek supranta apie tarptauti
t Jurgis Kriczilka, gerai
niai del Velykų, tie margucziai,
nius dalykus, kiek paprastas
žinomas saliuninkas nuo 600
REIKALAI
tos bandukes ir tie saldainiai
darbo žmogelis, jeigu da ne ma
W. Pine ulyczios, numirė Ne
nebuvo vietoje per szias Vely
žiau. Jo geriausia dalis, kaip
dėlios ryta 7:05 valanda Pottskas ant musu stalo. Jeigu Die WASHINGTON, D. C. —
bulves po žeme.
M
villes ligoributeje, sirgdamas
vas mums daug davė, mes daug Senatoriai ir kongresmonai da
Dabar jis statosi kaipo baisus
trumpa laika. Velionis gimęs
bar labiau rūpinasi savo rinkiir turime duoti.
mokslinczius. Jis nori ChurLietuvoj, pribuvo in czionais
Jau antras metas kai basket-boles, Krepszio svaidinio sportininkai isz Oklahoma valsti
Mes pirma stojame in kara su1 mais negu valdžios reikalais,
chilli su jo tėvu Prezidentu
jos laimėjo visos Amerikos pirma vieta tarp sportininku. Jie sumusze North Carolina val karabinais, laivais ir eropla-1
būdamas jaunas vyrukas. Pri
atidėjo svarbiausius instaRooseveltu viso svieto reika
stijos sportininkus inMauison Square Garden, N. Y. Czia vis^g tu sportininku ratelis žiuri nais. Dabar stojame in kara1 ty™s iki po rinkimu nes bijosi
gulėjo prie Szvento Juozapo
lais rūpinosi ir didžiausi ir bai
kai naszle Mrs. Jimmy W. St. Clair inteike ju vadui Henry Ibg, g-arbes ir per°ales dovana.
parapijos. Paliko savo paezia
! priesz mara ir bada. Ir musu' kad neinžeistu koki viena kita
siausi užpuolimą isz visu pusiu
•Rože (Valincziene), taipgi trys atlaike ir atmusze. Churchillis
“j
------- '1 ginklai yra maistas, maistas ir savo draugu.
podulkterys ir tris posunus: su jo tėvu derinosi ir taikėsi su jiems Pabaltijos tautos taip pat! pamelavo. Nors Amerikos Karo aptrucintu Vokiecziu nepasimi- da syki maistas!
Buvo inneszta kad jie pripa
Katarina, pati Antano Urba- viso pasaulio dipliomatais ir tolimos ir svetimos kaip mums j Sztabas Europoje dabar sako re nuo tos trucyznos. Bet visi
žintu instatyma imti visus jau
nio, mieste; Petronėle, pati gra mokslincziais, o dabar jis nori Lietuviams tos Kurile salos Pa- kad tik tie gražinami kurie yra labai serga. Karo Sztabas tuonus vyrukus in vaiska, bet visi
POPIEŽIUS
PRIESZ
verio Liudviko Traskausko, savo tėvo dranga pamokinti.
cifike.
priesz Sovietu valdžia prasižen jaus uždraudė visiems pirkti
prisibijojo pasisakyti ar priesz
mieste; Konstantina, pati Juo Panasziu neva-mokslincziu ir Bet per laika jau visi priėjo gė, bet kas pasakys ir kas nu duonos pakol daktarai neper-!
ar už, ir atidėjo iki po rinkimu.
KOMUNISTUS
zapo Macziunio, Philadelphia, daugiau randasi szitoje naujoje me prie savo kantrybes galo. statys kas sudaro prasižengi žiūrės ir nepatikrins kad ve] •
O szitas klausimes kaip tik daPa., Juozapa, Baltimore, Md., organizacijoje. Tik gaila kad Jau nei pasitikėjimo nei vilties mą, ir kas atrinks pabėgėlius kas panaszaus neatsitiktu.
RYMAS, ITALIJA. — Vely- i bar baisiai svarbus. Bet musu
[Vinca, namie ir kareivi opi. Ed- Prezidento Roosevelto sūnūs nebeliko. Sekretorius Byrnes nuo prasižengusiu? Gal ir czia
ku iszvakarese, Szventas Te-* politikieriams kur kas svarbiau
yarda, kur jis tarnauja prie czia insimaisze, ir labiau gaila po prisieka užsigynė ir szventai jiems Dede Stalinas patars.
PREZ./ TRUMANAS ivas’ PoPiezius xn kalbėjo in1 savo sziltas vietas apsisaugoti
Amerikos Marinu, Parrish Is kad garbes vertas ir toks pro tvirtino kad daugiau paslap•
I pirmininkus ir vadus Italijonu neSu musu kraszta apsaugoti.
land, South Carolina, taipgi ke tingas žmogus kaip buvęs Vi cziu apie Yaltos Konferencija
PRASZO MAISTO I Jaunimo Katalikiszko
Veikimo cam™ t to tzUv/i i?
Gyvenimas Suardytas
T.
lOAlNjJJCiliib K M X u U
letą anuku ir anūkes. Laido daus Sekretorius Ickes prie to nėra ir nebus.
■-----| organizacijas. Jis ragino visus
T
T t tt
Ii
.•
.1
IK
aULIU
tuves invykes Seredos ryta, su kiu pristojo. Czia gal daugiau Nespėjo redaktoriai tuos jo
WASHINGTON, D. C. — !‘kovoti
priesz Komunistus ir ! Aukso
A , Altonukas,
A1, . .
, , .,
. .
_
_
celuloidos virszais
suraminimo žodžius iszspausapįegomis Szv. Juozapo Ibažny- buvo kerszto negu proto.
Prezidentas Trumanas da karta Komunizmą, ypatingai politi- $1.75. Vainikėlis, maža maldų kny
dinti savo laikraszcziuose, kai
czioje 9tal valanda, ir kūnas bus
kreipiasi ir visus Amerikie- ' koje. Nors Popiežius vardu ne-1gele, misziu maldos su paveikslais,
paprastu apdaru 65c. Istorija Seno ir
atėjo da baisesnes žinios.
palaidotas parapijos kapinėse.
ežius ir praszo kad visi mes paminėjo Komunistu, bet isz Naujjo Testamento 25c; Kabalas su
KITA YLA ISZ
N. Y. T. laikraszczio kores
Nosia 10c; Dangus, Saule,
Graborius Liudvikas Traskausmažiau maisto vartuotame kad visos jo kalbos buvo kaip ant I Saliamono
"
Žvaigždes
10c;
Sapnas Marijos ant
pondentas pranesza kad jis isz
kas laidos.
daugiau butu galima siunsti in1 delno aiszku kad jis mintyje tuMAISZO
Kalno Alyvų 15c., Burtininkas ir
Rymos dažinojo kad RoosevelEuropa,
kur
milijonai
badu
1
re
j
o
Komunizmą
ir
jo
veikimą
Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin— Utarninke'Szv. Jurgio.
/
tas
su
Churchilliu
davė
Stali

kos
15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
Italijoje.
mirszta.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt
nui savo žodi kad visi pabėgė
—■ Seredoj pripuola Szv.
Buvęs Ąmerikos Prezidentas i Pradžioje Gavėnios jis kalbė Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka
Fidelio; Ketverge Szv. Morko Lietuva! ’ ’ Mes per visa szita ka liai bus sugražinti Rusijai. Szi
Ilooveris, kurio darbas dabar' jo in visus Italijos kunigus ir Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti
valgiai ir visoki kepiniai $1;
Evangelisto; Petnyczioj Szv. ra, dirbom, aukoj om, vargom, tas kprespondentas, Herbert L.
pasakė jiems kad ju pareiga (skanesni
badaujantiems
maisto
pristaty

Eustakijusas apysaka isz pirmu amKieto.
pinigus dejom, aukas rinkom, Matthews »!
ti sako kad Europoje didesnis yra savo parapijonams patarti žiau kriksezionybes arba iszganymas
bonus
pirkom,
nes
mums
priža

“Amerika ir Anglija pasiža
—; Katarina, pati Augusti
badas ir baisesnis likimas negu apie politika ir rinkimus. Jis ligoniJs knygelo apraszio apie 350
dėjo
kad
Amerika
dabar
ka

dėjo
visus
Rusijos
pilieczius
no Smitho, vice-Prezidento
mes czia suprantame, Jis sako aiszkino kad tokia pareiga da-'. visokiu vaistiszku žokliu 25c; Praloriauja
už
visas
kad
ir
mažiau

gražinti
in
Rusija.
Ir
visi
bus
kunigui tas> darbai ir nuopelnas su medūzos
American 'banko staigai mirė
kad Amerika turi apie puse vi bar yra keikvienam
J
i paveikslu 25c; Pekla kur ji yra ir
Petnyczios vakara, deszimta sias tautas. Atlanto Cziarteris skaitomi piliecziais kurie aplei
so to maisto pristatyti jeigu no Italijoje, nes tenai dabar tik kam reikalinga?, su paveikslais kan
kinimo inrankiu 30c; Celibatas ar
vali., namie, Centre ir Locust mums ta prižadėjo ir Yaltos do Rusija ar jos užkariautus
rime juos nuo bado apsaugoti. jimas yra persekiojamas.
ba kokis neženotu kunigu gyvenimas
Konferencija
patvirtino.
Už
krasztus nuo 1929 metu.“
Ulys. (Velione po tėvais vadi
30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
LaGuardia,
kuris
yra
visos
ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
nosi Katarina Coyle, isz Wilkes szita iszdavyste Amerikos Lie Byrnes užsigynė kad nieko
Paszelpos (UNRRA) vadas sa Komunistams Sekasi dą
tuviai
negali
dovanoti.
Bet
kiti
turesis visada viską žinos savo ir
panaszaus
nebuvo,
bet
ar
dabar
Barre, Pa.). Prigulėjo prie Szv.
ko
kad
jeigu
tuoj
aus
daug
dau

kitu
laimes 20c; Raktas, knyga viso
Canicuso parapijos. Paliko sa Amerikiecziai už szita priga- kas gali jam tikėti? Jis jau per
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslep
giau
maisto
nepasirodys
del
pa

CHANGCHUN,
KINIJA.
—
iu, atidaryk duris su sziuom raktu, o
vo vyra Augustina, dvi dukte vyste dovanojo, pamirszo nes daug sykiu mus prigavo, mums
atrasi kainus nuo tavęs paslėptu
Pone Erna Haupt, kurios szelpos, tai jis vieszai pasakys Karas del miesto Changchun
rys ir viena sunu. Taipgi 4
sūnūs buvo ant smert apsū ir iszduos daug žmonių ir kom dabar visu savo smarkumu turtu ir gyvenime be apsivedime laibrolius. Laidotuves atsibus GraJborius Liudvikas Traskaus- kieczius. Komunistai labai rū dytas ir suszaudytas kaipo panijų kurios tyczia laiko mais- siauezia. Komunistai užėmė 'mes 75c; GROMATOS in Lietuva,
Apie 15 skirtingu pasveikinimu pa
kas užsiėmė laidotuvėms. Lai pestingai darbuojasi kad visus
JJtarninike.
sznipas, kai jis czia atplaukė
puoštos su kvietkelems, 12 už 40c, 3
dotuves atsibus Ketverge, su Vokieczius perkriksztyti in ge
tuzinai už $1; Prova Detroito katali
—• Nedelioj apie 10 valanda Szv. Misziomis Szvento Juoza rus ir isztikimus Komunistus. ant submarine, paskutinaji
ku
lietuviu su socialistais už dalinimą
Badaujanczius Szelpti Komisija
lapeliu prie bažnyczios, su paveiks
vakare, kilo ugnis Ikrumuose po įbažnyczioje 9 vai., ryte, kū Kiek matyti tai jiems gerai se syki atsisveikino su savo vy
lais 35c, Dzian Bambos spyeziai ir pa
netoli noig Freil namo New Bos nas bus palaidotas parapijos1 kasi, nes Amerikiecziai negali ru. Ji yra iszvaroma isz Ame
mokslai, ir ar žmogus pareina isz bež
rikos ir gražinama in Vokie
tone, bet greitai likos užgesin kapinėse. Amžina Atsilsi!
džiones 35c, Raginis visokiu gražu pa
patys tarp saves susitaikinti.
tija, o jos vyras apsūdytas iki
sakų 35c, Ar Szventas Tėvas yra tik
ta per miesto ugnaigesiai.
ras
kristaus inpedinis $1.50; Aficiegyvos
galvos
in
kalėjimą
už
Shenandoah, Pa. — Pone L.1
rus ir Kareivis. Tak vese visokoblat, Senas gyventojas Juoza Barkauskiene, nuo 103 E. Cen
gharodija 15c; Dainų knyga apie 107
Lafayette Fish Market tai kad jis suszelpe savo sunu
pas Budis, numirė Panedelyje, tre Uly., raudasi Ashland li- 204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. tame sznipinejime.
gražiausiu lietuvos dainų 75c; Naujas
Savizrolas su paveikslais juokingi
7-ta valanda ryte, pas savo du'k- gon'buteje.
skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko
tere pone Katarina, pati Ber
raudnosio su paveikslais 35c; Patarė
1,900
NACIAI
MC
’
COY,
VA.
—
Pereita
Ke

jas
vyrams ir moterims apie lyties da
nardo Marcziuliono 238 W. Malykus
ir szeiminiszka gyvenimą su pa
hanoy Avė. Velionis sirgo apie tvertą apie 12 angliakasiai liAPTRUCINTI
veikslais
$2.50; Laime ir Planetų iszAtidarytas: Seredoje, Ketverge ir
tris menesius. Gimęs Lietuvoj, kos pagauti per eksplozija .ga- Petnyczioje. Visiems draugiszkai
dejimai raszant paikutes 25c; Saules
ir Planetų kelias su paveikslais saules,
:: patarnauja
::
FRANKFORT, VOK. —
pirmiausia
ansii^vvendamas zo Great Valley
Y alley Anthracite
apsigyvendamas
žvaigdžiu ir kitu visu planetų, kaip
Mes parduodame visokiu Žuviu, Lobs
Shenandorije, o po tam persi- Corp., kasyklosia, o 46 likos isz- ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. Tūkstantis ir devyni szimtai
jos veikia musu skrituoli žeme 50c.
|
ŽOLES ARBATOS FORMOJE
kele in Mahanoju. Velionis bu- gelbėti, kurie radosi po žeme, Clams, Scallops ir Hard Shell Crabs. Vokiecziu belaisviu buvo apNuo
veneriszku ir Vėžio ligų $2.25;
Ousterius pristatome in namus.
trucinti kai jie suvalgė duonos
vo gerai žinomas del daugelio
------------------------Nuo
papuczku
ant burnos ir kitokiu
Turime ir geriu Silkių. Telefonas 273
kurioje
buvo
trucyznos.
Ameri

odos
iszberimu
$1.25; Tyra Mostis
žmonių, nes apie 18 metu adgal .SOCIALISTAI
nuo
Pailiu,
Rožes,
Vėžio ir bile kokio
kiecziai ta duona nupirko isz
laike saliuna mieste. Jo pati j
niežulio $1.25; Nervu ir nuo sutuki
Marijona mirė 1928 metuose.
SUSIVIENYK)
mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
L. TRASKAUSKAS Vokiszku duonkepiu, ir dabar
nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c ;Kodaro
tyrinėjimus
kas
ta
trucyzPrigulėjo prie Szvento Juozapo
LIETUV1SZKA3 GRABORIUS
sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c;
SU
KOMUNISTAIS
na in duona indėj o.
parapijos. Paliko dideliam nu
(Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
Trucyzna
buvo
duonos
pluto

taisymui Vyriszkumo 85c; Nuo UžsiBERLYNAS,
VOKIETIJA.!
liūdime viena duktere ir 4 su
senejusio Kataro (hey-feaver) 85c;
je, tai daktarai sako kad gali
ims. Katarina, pati Bernardo — Nors per balsavimus aiszku
Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c;
mas daigtas kad visai netyczia
Marcziuliono, mieste; Joną, Al kad Socialistai visai nepristos
Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
tai
atsitiko.
G-al
buvo
trucyznos
malonaus kvapo isz burnos 85c; ReuPrezidentas
Trumanas
paskyrė
Komisija
badaujanczius
berta, Jurgi, mieste; Antanu, Komunistu, bet dabar ateina
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos TreLaidoja kūnas numirėliu. Pasam
Philadelphia, Pat, taipgi broli patikrintos žinios kad Berlyne do automobilius del laidotuvių, paberta del bambatieru ant len szelpti ir surasti geriausias priemones daugiau maisto Euro jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
Karoliu mieste, ir daug anuku. Socialistai susitaikė ir susivie- kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams tynų ir paskui duona ant tu pai parūpinti. Po kaire virszuje Chester C. Davis, pirminin sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata
Telefono Numetąs 78.
lentynų buvo sudėta.
kas; po kaire žemiau Eugene Meyer yra redaktorius; po de- 85c. Adresas r
Kūnas paszarvotas pas sunu nyjo su Komunistais ir dabar reikalams.
M. ŽUKAITIS,
620 W. Centra St., Mahanoy City
Laime kad nei vienas isz tu
szine virszuje George H. Gallup ir Pana Anna Lord Strauss. 336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y,
Alberta 617 W. South Uly., o viena ranka laiko priesz Ameri-

Žinios Vietines

UZ TRISDESZIMTS
SIDABRINIU

Oklahomo Valstijos Cziampijonai

“rr

.

.

