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Armij a Turi Per Daug Alaus
Isz Amerikos

Automobiliu

Į D U O N A IR

Unijos Prezidentas

KAREIVIUS
' KANKINO
POLITIKA

MINISTERIU
POSEDYS
PARYŽIUJE

LONDON, ANGLIJA. —
WASHINGTON, D. C. —
; Gubernatorius Lehman pasi- Amerikos Armijos Kariszkas
i trauke isz Suvienytu Tautu Pa- Teismas tardo, tyrinėja ir ren
szelpos administracijos. Jis pa- giasi teisti Amerikieczius ka
siaiszkini kad jo sveikata to reivius kurie savo kareivius
9 Draugus Užmusze
; reikalauja. Mes manstinome ir muczino ir kankino kalėjimuo
sakėms kad jis greicziausia pa se. Amerikiecziai kareiviai, ku
SHANGHAI. — Amerikietis
sitraukė už tai kad per daug rie už ka nors prasikalto buvo
jūreivis sudurnavojo ir pasi
politikos insimaisze in labdary- apsūdyti ir pasiunsti in Lich
ėmęs revolveri, karabina ir il
i be ir paszelpa. Mums gaila bu field miesto kalėjimą. Czia mu
ga peili pradėjo žudyti savo
vo kad Gubernatorius Lehman su paežiu kareiviai buvo sargai.
draugus ant laivo. Jis apie dviJie musze, plake ir badu mari
buvo priverstas atsisakyti.
deszimts kulku paleido isz savo
karabino, revolverio ir kelis ka
Bet dabar matyti kad Guber no kitus musu kareivius.
reivius perdure su savo peiliu.
natorius Lehman pasitraukė už In teismą buvo paszaukti ir
Jo vardas, William V. Smith
tai kad buvusis Amerikos Pre keli karininkai oficieriai. Bet
isz Asheville, N. G., 19 metu
zidentas Herbert Hoover buvo jau dabar matyti kad Karo
amžiaus.
paskirtas isztirti kaip, kam ir Teismas stengiasi visus oficie
kur visas musu siuncziamas rius iszteisinti. Ir ateina žinios
Jis butu daugiau jūreiviu iszmaistas eina. Lehman baisiai kad tie kareiviai kurie buvo
žudes jeigu kiti jūreiviai nebū
užpyko kai Hooveris buvo pa taip muczinami, dabar bijosi
tu ji sustabdė. Jūreivis Ken
Walter Reuther buvo isz- skirtas ir už tai pats pasitrau savo oficierius inskusti, nes jie
neth M. Stalnecker, 18 metu
yra grasinami kad jiems bus
amžiaus vyrukas isz Reading, rinktas kaipo Automobiliu kė.
riestai.
Pa., parbloszke sudurnavojusi Unijos Prezidentas. Jis vede
Bųvusis Amerikos Preziden Czia jau laikas valdžiai insijūreivi Smith su krieslu ir pas tas ilgas straikas kai visi au tas jau seniai perspėjo visus'
kiszti ir
ATLANTIC CITY, N. J. — Vyrucziai
ir pareikalauti kad Karo j Rinkiniai PhillDpinUOSe
kui kiti užpuolė ant jo ir ji nu tomobiliu darbininkai su- kad badas visiems Europoje
i«
tfiisino
’
ai
szit.n.
t.pisma
1
straikavo. Jis stojo in kandi gresia, bet niekas jo neklause. Sztabas teisingai szita teismą
ginklavo.
dabar seiles ryja ir jieszko kur gauti nors
vestu ir visa klausima gerai iszdatus
del
prezidentystes
MANILA.
—
Brigados
Gene

Jūreivis Smith tik kokius du
Dabar jau visu akys atsidarė ir tirtu nepaisant kiek augsztu
stiklą aluezio. Valdžia vis labiau gazdina
priesz
R.
J.
Thomas;
po
rin

menesiu buvo Pacifike. Jis ta
dabar visi skubinasi rinkti ir oficięriu reikes inyeįti ir nuL rolas Manuel A. Roxas, 53 me
nakti stovėjo ant sargybos. Po kimu susitaikė ir pasižadėjo siunsti maista ten kur Hooveris bausti. Armijos Karo Teismas tu amžiaus oficierius dabar kad mažiau alaus bus.
O tuo pat sy..
. .
sargybos jis nuėjo, pasiėmė ka isz vieno dirbti.
jau keli menesiai atgal sake rei karo laiku galėjo savotiszkai gauna daugiau votu, balsu neAna
gu Prezidentas Sergio Osmena. linu Armija turi ir per daug alaus.
rabina nuėjo kur visi kiti jūrei
kia.
viską daryti ir visus teisti, bet Bet da sunku pasakyti kaip rin
viai miegojo, uždege szviesas ir
Pats Hooveris dabar randasi jau laikas ir tiems oficieriams kimai iszeis. Kai szita skaitysi- sanvaite rado tukstanezius pus-baczkiu ir
Politikierius Ir
pradėjo szaudyti in juos.
in Europa viską peržiureti ir susiprasti kad Amerikietis tai
Pirm negu ji nustvėrė kiti Bagoczius Nužudytas kiek galima pertvarkyti. Ir ne vergas, kad paprastas karei te tai rinkimai bus jau baigti, SZlRltUS tukstaUCZlU boflku afauS armijos fakareiviai Smith norėjo pats nu
Šiitas alus buvo paskirtas kaHooveris dabar atstovauja ne vis turi tas paezias teises kaip IXSXSX S«.
WOONSOCKET,
R.
Į.
—
sižudyti. Jis kokius tris sykius
Suvienytas Tautas ar kokia ten ir augszcziausias oficierius.
Generolas Roxas tun pats reiviams ir oficieriams.
Kareiviai negavo
pats save persidūrė su tuo pei Policijantai ir slapta valdžios administracija, bet atstovauja Jeigu kariszkas teismas nepolicija, FBI dabar jieszko Amerika ir Amerikieczius, nes drysta oficierius nubausti, tai slapstytis nes jo prieszai taiko-nej tuszczios bonkOS
liu.
palaižyti, O oficięriu
žmogžudžio
kuris
nuszove
John
Devyni jūreiviai tapo nužu
,
..
..
.,
.
.
Amerikiecziai daugiausia visko butu geriausia kad musu val si ji nužudyti. Ginkluoti kareiF.
Letendre,
68
metu
amžiaus
dyti ir keli sužeisti. Visi nužu
siunezia in Europa ir už tai vi džios teismas czia insikisztu ir viai diena ir nakti eina sargyba'pilvai truktu jeigu jie tike alaus iszmauktu.
bagocziu
ir
politikierių.
dyti ir sužeisti jūreiviai buvo'
siems mums reikia žinoti kas nubaustu visus tuos kurie yra ir nieko neprileidžia prie j u ge-! Dabar tas alus tenai tik stovi.
Armija
tuoj aus eroplanu nuveszti in Kiek policija dabar žino tai ten su tuo musu paaukotu mais kalti, nepaisant ar tai butu pa nerolo.
uosta. O jūreivis Smith kuris szitaip atsitiko: Žmogžudys tu darosi.
sugražinti bravorininkams
prastas kareivis ar generolas. Eina gandai kad Generolo nenori ta alų
sudurnavojo ir tiek savo drau pribėgo prie bagocziaus Leten
Armijoje generolas ir baisus ir Roxas draugai yra aresztuojaar parduoti saliunams.
Tai dabar jeigu,
Iki
sziol
per
daug
politikos
gu iszžude irgi buvo nuvesztas dre automobiliaus, atsidarė du
garbingas asmuo, bet mums pi- mi ir apdaužomi kur tik jie pa
in ligonbute kur daktarai sten ris ir paleido du szuvius in jo insimaisze in Paszelpa ir labda liecziams jis nei biski negeresjus vyrucziai rasite tik tuszczias baczkas
kakta, paskui greitai pabėgo in rybe. Beveik visos valdžios Eu nis ir nedidesnis už paprasta sirodo. O Prezidento Osmena
giasi jo gyvasti iszsaugoti.
ropoje priimdavo musu padraugai sako kad jiems buvo savo sal iune, tai žinokite kad czia ir musu vaisko
automobiliu kuris jo lauke.
kareivi.
uždrausta garsintis per Ameri.
v .
,
Bagoczius Letendre ant ark siunsta maista ir paskui tik
kos radija ir jie prikisza kad sztabas kaitas, nes ju akys didesnes uz ju pilvus,
liuku daug ‘ ‘gemblino ” ir daug tiems duodavo kurie buvo tai
Teisėjas Stone Numirė pinigu iszgrajidavo ir prakisz- valdžiai palankus. Kiti gauda Traukinys Nukirto
linkimai nėra teisingi. Tie ku
rie apie tokius dalykus žino,
davo. Jis daug vietų turėjo kur vo ta maista už dyka nuo musu
MILAN, ITALIJA. — Vagiai iszkase
Darbininkui
Ranka
sako kad Komunistai remia
WASHINGTON, D. C. —
žmones isz pinigu loszdavo. In ir paskui baisiai brangiai par
Prezidentą Osmena, bet nieko Benito Mussolinio kapa, atplesze jo graba ir pa
Teisėjas Harlan Fiske Stone, Miami, Florida jis turėjo dideli duodavo badaujantiems.
PHILADELPHIA, PA. —
tikro da negalima pasakyti.
dvyliktas teisėjas augszcziau- Blackstone hoteli. Jis dabar
Tik vienas pavyzdys: Rusija James Verdier, 35 metu am
vogė ir nusinesze jo lavona.
Jie paliko trum
sio Amerikos Teismo numirė. stojo in rinkimus ir prižadėjo
duoda Prancūzams szimtus žiaus darbininkas ant geležin
Jis buvo 73 metu amžiaus, ir savo miesto žmonėms kad jis
pa laiszka prie to kapo, kuriame buvo paraszytukstaneziu buszeliu kviecziu. kelio neteko kaires rankos kai'
paskutinis isz tu teisėju kurie isznaikins visas vietas kur žmoAUTOMOBILIAI
Isz kur Rusija tiek kviecziu ga greitas traukinys pervažiavo ir
ta: “Dabar, Gerbiamas musu Duče, tu esi vėl su
sudarė Roose velto Naujos Da ne isz pinigu loszia, “gemblivo? Nugi, žinoma, isz Ameri kaip su peiliu jam ranka nupjo
PABRANGS
lybos Taryba.
na.”
mumis. Mes tave rožėmis apsupsime ir gerb
kos. Dabar Rusija duoda Pran vė. James Verdier, nuo 633
Teisėjas Stone buvo vienas Policija spėja kad jo prieszai cūzams tuos kvieczius ir paaisz- North Franklin ulyežios dirbo WASHINGTON, D. C. —
sime. Tavo geri darbai amžinai pasiliks.”
ujao auiuluuulllUQ
isz bagocziu, ir kai jis buvo pa ji paseke net isz Floridos ir ežia kina visiems kad visi turi būti a nt geležinkelio ir bedirbdamas Nors lia
naujas
automobilius da
skirtas teisėju, daug žmonių in Woonsocket ji nužudė. Jie dėkingi Francuzui Komunistui kaip ten jam atsitiko kad jo kaip paparezio žiedas, reteny- 'Buvo pasiraszyta “Demokratai Faszistai.” Po• . .
• „fllJpntll
Stlldenpyko ir Rooseveltui prikaiszio- rado apie tūkstanti doleriu jo Thorez. Už tai dabar visi Pran kaire ranka, pakliuvo tarp dvie- be, ir nors tik ponai ar politi-lj- ••
OlUdeil
jo kad dabar jis vien tik milijo kiszeniuose. Jis paliko savo cūzai balsuos už Thorez nes jis ju rieliu ir jis negalėjo ja isz- kieriai gali nauja automobiliu “'■’M“ Spėja Kau CZla SlUuvnill UaiDa^.
nieriams tarnaus. Bet kaip tik žmona Eleanor ir tris dukteres. jiems duonos duoda. O tie kvie- traukti. Keli darbininkai viso- dabar nusipirkti, bet jau maty- tai ISZ kolegijų 11* UfliverSltetU jaU Seniai kelia
atbulai buvo. Teisėjas Stone Czia greicziausia razbainin- cziai yra Amerikos kviecziai ir kiais budais stengėsi ja paliuo- ti kad visiems mums bus bėdos,
dirbo ir darbavosi del darbo ku kersztas, nes toks bagoczius net yra vežami in Francuzija in suoti ir isztraukti, bet nepasise- jeigu valdžia leis automobiliu. triukszma ir tveriasi draugystes kurios yra Fažmonių ir tankiai jo nusprendi kuris isz pinigu taip loszdavo Amerikos laivus. Bet Francu- ke. Kiti darbininkai skubinosi’pardavėjams investi nauja in- SZlStlIlCS.
Studentai sako kad jie dabar
mai baisiai inpykino jo draugus turėjo daug prieszu ir vilkas zai bus dėkingi ne mums bet bėgti pirmyn ir sustabdyti statymą. Szitas naujas inneszi-j
milijonierius. Jam rūpėjo ne vilką ede. Jis su visokio plauko Komunistams.
traukini kuris visu smarkumu mas kasztuotu Amerikiecziams Mussolinio vardu veda kara priesz Komu
draugai, bet teisybe. Už tai jis Židikais užsiimdavo tai grei
atlėkė. Bet jiems nepasiseke. apie $425,000,000 in metus. Au
nistus Italijoje.
Vis valdžia ir policija da
dryso net ir tuos kritikuoti, ku cziausia toki jo draugai ji ir
Traukinys atvažiavo ir prava tomobiliai jau ir dabar per
SKAITYKIT
rie jam ta vieta parūpino, už tai nudėjo.
žiavo.
brangus, o jeigu da pabrangs, bar labai susirupinus ir bijosi kad vėl Ita
jis net ir Prezidentams ne vi
Ji greitai nuveže in Frank tai darbo žmogelis turės ligi au
r
“
SAULE
”
sados intikdavo. Bus sunku ki
ford ligonbute kur jam operaci sų insiskolinti jeigu norės su lijoje iszkils Faszizmas ir paskelbs kara priesz
Pirkie U. S. Bonus
ta in jo vieta paskirti.
PLATINKIT!
ja padare ir gyvasti iszsaugojo. ponais susilyginti.
esamaja valdžia.
... «

JŪREIVIS
SUDURNAVOJO

Mussolinio Lavonas Pavogtas;
Rusija Turi 200,000 Kareiviu
Prie Bulgarijos Rubežiaus;
Amerikos Kareiviai Musze Ir
Badu Marino Kitus Musu Ka
reivius; Rinkimai Philippinuose
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Nepaprasta Viszta

pavasaryje ir vasaros laiku jos,
gali už dienos ar kitos pribūti
kaip tik ant to rubežiaus kur
viso pasaulio taika kabo kaip
; ant plauko.
I Rusija nors dabar tyli, bet ji
vis da neatsisakė nuo tu miestu
ir tvirtovių, kuriu reikalavo isz
Turkijos. O Turkai, kaip pir
miau atkirto Rusijai, taip ir
sziandien sako: “Jie vereziau
ant karo lauko kris, negu vieno
sklypelio savo žemes iszsižades!”

žmogaus kuris dare smuikas
BALSAS
. asizituomoliktame szimtmetyje.
I Stradivari gimė 1644 metuose1
NEW YORK. — Amerikos Pataisa: Nesenei straipsnely
•
ii
Darbiuiriku unijos vadai ike- J Italijoje. Kai jis buvo jaunas, Sekretorius, kalbėdamas už
je mes minėjome, kad gryžutina dalyvauti Prezidento rin dvideszimts metu vyrukas, jis Prezidentą Trumana per Szvensiam veteranui nereikejo mokė
kimuose 1948 metuose. Jie savo pradėjo savo varda indrožti in i to Patricko szvente, norėjo pats
ti “Federal Income Tax” ant
kandidato nestatys, bet žiūrės savo smuikas. Po daug darbo iri' pasiaiszkinti ir Prezidentą iszjo tarnybos algų.
kuris kandidatas jiems dau mokslo jis labai gerai iszmoko teisinti. Jis ir sake ir atsiprasze
Dabar norime paaiszkinti rei
giausia prižadės, (ir gal pa- savo amata, ir kai sulaukė sep- i ir prisipažino ir užsigynė, ir gakalą. Revenue Instatymas isz
kisz) ir tada jie ulž ji stos ir pri lymos-deszimts metu jis jau po lu le pats saves nesuprat0.
! 1945 metuose veteranams Ant
vers visus darbininkus pana- visa kraszta pagarsėjo kaipo
Jis drąsiai pasakė kad Ame ro Pasaulinio Karo paliuosuoja
į geriausiu smuiku darytojas.
sziąi daryti.
rika turi būti galinga. ‘ ‘ Reika “instojusius (enlisted) vyrus”
į
Dabar smuiką su “Stradiva- linga,
jis sake: ‘ Kad mes im- nuo taksu mokeseziu ant tarnyKada geiduliai sėdi ant sos-^-į
rius” vardui ar nors to miestelio tume jaunus vyrukus in vaiska bos algu lluo i941 įkį oficialaus
to, tada protas stovi už dura. ! vardu kur jis gyveno ir dirbo
Gyduoles Nepagelbejo
ir taikos laiku, kad, reikalui karo užbaigimo. Karininkai
| Cremona vardu atnesza tuksDvi merginos 'kariuomeneje, taalczius doleriu. Mokslincziai prisejus musu galingos armijeg per trįju metu lai-kagali mokėti
Gydytojas — Kaip tamstos
galėtu
stoti
in
kova
už
taika
ir
S
avo
tarnybos
algų
ineigas.
Vokietijoje taip iszsiilgo namu ir muzikantai jau per szimtus
paeziule?
kad jos susimanstino kaip ge- metu stengiasi dažinoti kaip to tiesa ir palaikyti Taikos Kon- instoje vyrai ‘ ‘ neprivalo ’ ’ iszTamistas — O, aeziu Die
Ernest B. Parmenter isz Franklin, Mass., ežia parodo
ferencijos nusistatymus.
nusistatymus.
”
|pildyti
ineigu
taksu
'blankas
liausia ir greieziausia parva- kjas Smuikas padaryti, bet
viszta, kuri padėjo 351 kiauszini in 357 dienas. Ponas Par vui gerai! Jau galva neskau
Bet, tuoj aus skubinosi pasi- uu,0 1941
ikį kar0 pabaigos,
žinoti. Joms da pointu” truk- jįems
įkį Sz,iol nepasiseka.
da!
menter
turi
ir
kitu
tokiu
visztu.
Per
keturiolika
metu
jo
aiszkinti
ir
atsipraszyt
;
“
Mes
Vi
s
į
taksai,
kuriuos
instoje
vysta parvažiuoti. Bet jos žino
G. — Tai gerai. Matai kaip
visztos
daug
visokiu
dovanu
(praizu)
garbes
pažymėjimu
neketiname
jieszkoti
jokios
sura
i,
inmokejo,
jiems
bus
gražikad ženota moteris gali tuo jaus
gyduoles pagelbėjo!
Butkus saiko kad jis negali tarties su jokia tauta,. mes ne-1 nami, kada pasius aplikacija
užsitarnavo.
reikalauti kad ja paleistu isz suprasti, 'kodėl mes visados ki
T. — Kur ten, kad gyduo
kariuomenes. Tai jos indejo iii tus apsznekame ir apszmei'žia- darysime jokiu sutareziu nei su praszydaani tokio gražinimo.
lių neeme suvis!
Anglija nei su Rusija. Mes rem Klausimas — Szis skaityto■ **.
Daugiausia
kareiviu
randasi
armijos lai’krąszti ‘ ‘ Stars and me, ir 'kodėl mums vis taip ma
G. — Tai ka tamsta davei?
SOVIETAI
PRIE
prie rubežiaus netoli nuo StaraStripes” szitoki pagarsinima: lonu Ika blogo apie savo kaimy sime vien tik Taikos Konferen-'jas ^uvo paliuosuotas nuo tarT. — Pirkau nauja skrybė
cija ir laikysknies jos nutari- nylbos stoti in kita darba. TarBULGARIJOS
Zagora. Kita vieta, kur Sovie- lė!
*1 Mes jau taip ilgai laukiame nus iszgirsti ir da saldžiau ki Riais.”
Į uyboje visa laika buvo gana
progos važiuoti namo. Nutarė tam su pridieczikais papasako
RUBEŽIAUS tai daugiausia savo vaisko pri- j Daraktorka mokykloje
Paskui jis sake kad: “Jis ne- sveikas, bet devynis menesius
me kad tik vienu budu mesi ga ti? Mes apie savo kaimyną
state tai yra uostai Varna iri
kalbėjo laike mokslo apie gemato jokio pavojaus ir kad jis p0 paliuosavimu sužinojo kad
lėsime parvažiuoti. Už tai mes daug ko blogo žinome, bet visai
Burgas. Sunku iszaiszkinti,
LONDON, ANGLIJA —
radejystes Dievo.
JI'
.
tikisi kad Amerika gali tvar- serga rimta szirdies liga. Dabar
“kodėl Rusija tiek daug vaisko
dabar paskelbiame kad mes no nei nenorime iszgirsti ika jis ar
Daraktorka — Pasakykie
kingai su Rusija susitarti ir su- klausia ar galimos daiktas, Ikad Rusija stiprina ir didina savo
ežia
pasiuntė,
ypatingai
atsirime vyru. Mudviem reikia ji gero padare.
gyventi.
man Onute, kas tai tokis ne
liga ji tarnyboje užpuolė. Ar kariuomene ant Bulgarijos ru,
„ ... . .
.7 i žvelgiant in tai kad už keliu
dvieju vyra. Vyras turi būti 'Nei vienas žmogus nėra
beziaus. Patikrintos žinios atei-,
matomas apteikė geradesysgali praszyti pensijos?
dienu
prasidės
Taikos
.
posemokytas, 'bet imsime kad ir ne szventas. Labai lengva pirszAtsakymas — Patartume pa-1 na kad tenai dabar randasi apie'
temis tavo tėvelius?
!
džiai
kaip
tik
del
szitu
krasztu
mokyta, turi būti gražus ir pe tais badyti ‘kad ir in geriausi
Maldų Vainikėlis siusti praszyma del pensijos ir 80,000 Sovietu kareiviu, kurie
Onute — Ugi garnys pra| ir ruhežiu. ’ ’
tingas, bet imsime kad ir pa žmogų. Bet argi nebutu visiems
paliud.in.imai parodys kaip ten tik kelios dienos atgal pribuvo.'
szau panos, ba dabar mano
:: Knygele ::
prasta ir sulysusi, bet jis turi geriau ir maloniau jeigu mes
Szitos dideles ir skaitlingos mama vėl apteikė mažu bro
buvo. Nereikia inrodyti kad Dabar prie szito rubežiaus Rubūti vyras, nes mes be vyro ne imtume kitu gerus darbus ma
tarnyboje būnant buvai gydo sija turi daugiau negu 200,000; Sovietu armijos nėra per arti1 leliu, bet asz tojo garnio nie
galime važiuoti namo. Jokio ki tyti ir apie tuos gerus darbus 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 mas. Veteranai, kurie 'buvo tar kariuomenes.
urkijos rubežiaus, bet dabar kados nematau!
Puslapiu; Juodi Apdarai;
tokio reikalavimo mes nestato gerai apszneketi ?
nyboje 90 dienu arba ilgiau ir
Aiszkus drukas; smagi
me. Męs norime po vyra. ’ ’
Kad ir praseziausias skarma
kuriuos in meto laika kroniszknygele, 75 Centai.
las moka ir gali kito szlove nuka liga isz 10% užpuolė, gali
Per Velykų szventes gaspa- plieszti, bet reikia mokyto žmo
Rodykle:
paduoti praszyma būti VA gy
dines beveik visur bėdavojo gaus 'kito darbus invertinti.
Bažnytini* metu padalinimas.
dytojo iszegzaminuotu, kad inIszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Pasnikai.
kad buvo trumpa mėsos, ypacz
steigti tarnyboje gauta liga.
Kalendorius.
buvo sunku gauti szviežios mė Žmogus gali pasirinkti savo Maldos Rytmetine*.
Paliudinimai patys kalbės.
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Vieszpaties malda.
sos kaip ir kumpio.
draugus, bet ne gimines.
Kl.
—
Veteranas
Pirmo
Pa

Pasveikinimas.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.. Mahanoy City. Pa.
Gimines turėtu palaikyti vie Aniuoliszkas
saulinio Karo pranesza, kad jis
Apasztalu Sudėjimas.
Sovietams baisiai nepatinka nybe ir gražiai sutikti ir sugy Deszimtis Dievo prisakymu.
džiova serga ir visiszkąi nega No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų ap*^
Du
didžiausi
meiles
prisakymai.
kad Taikios Konferencija yra venti. Bet beveik visados mato
li dirbti. Dabar gauna $86.25 kus apraszymas, didele knyga, 404 nneras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsaAktai Tikėjimo, Vilties, Meiles
Popierinei apdarai. 50c
laikoma New York mieste. Jie me kad būva kaip tik atbulai. Gailesczio.
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugave>
per menesi, kodėl jis negauna puslapiu.
No. 102 Prakeiktu, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
Maldos vakarines.
aiszkinasi kad ežia visi nori Gimines riejasi kaip szunes.
$115 per menesi ?
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
Giesme ant pradžios Misziu.
visiką 'žinoti. Jie bedavoja kad Kodėl brolis broliui turi pa Misziu Maldos.
Ats. —Public Law 141, parū No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu...... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
pirmutines puses szimtmeczio, iszTrys istorijos apie Anglo- airima; Pavasaris; Apie saule, menesi,
musu korespondentai ir raszy- vydėti? Kodėl Lietuvis Lietu Psalme 45.
pina, 'kad Pirmo Karo Vetera imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa riusNo.isz132valenczijos;
Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Eg.'v
tojai visur lenda ir dipliomati- vius užvydi ir savo bizni Žyde Giesme Szventas Dieve.
nas gaudamas kompansaicija už veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka jiasake ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuilZ
niu asmenybių visai negerbia. liui nesza? Kodėl tikėjimas turi Miszparu Maldos.
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paežiu o i as. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
Maldos pirm Iszpažinties.
sužeidimą su tarnyba suriszta valioje
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
pas Maurus, Vieszkelio Duo
Sovietai nori kad visa Konfe suskaldyti szeimynas ir tautas ? Perkratymas sanžines.
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
gali
reikalauti
tik
75%
kom

bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Kreperencija persikraustytu in Gene Kodėl pavydas viens kitam tu Maldos priesz pat Iszpažinti,
pensacijos kuri skirta už sužei No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu............................ ...... -loc szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
ponai. 105 puslapiu.................. »25«
va, kur Tautu Taikos Sanjun- ri szeimynas suardyti!
Malda po Iszpąžinties.
dimą kuris tiesiog tarnyboje Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, No 184 Dvi istorijos apie Baisi
No. 162 Trys istorijos apie Bais*
Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka,
ga laike savo posėdžius po Pir Musu gimines susirenka tik Litanija apie visus szventus.
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. gautas.
mo Karo. Tenai jie savotiszkai ant sizermenu ir net tada viens Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
sekanti skaitymai: Ha isz maKl. — Veteranas pranesza, pinasi
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
iszo
iszlins;
Apie boba ka negalėjo
apsidirbtu su korespondentais in kita žvaira žiuri.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
limas
Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10e
kad: Veteranas Administration Raganiszka lazdele; Boba kaip ir viMalda
prie
Panos
Szvencziausios.
ir raszytojais, ir tada mes visai
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
nusprendė jo sužeidimą 20% ir Jurgis;
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Galinga
ypata
galybe
meiles;
nieko nežinotume kas ten daro Valdžia pardavė 475 karisz- Artindamasi prie Szv. Stalo.
jis jau gavo pirma pensijos mo sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Kada
kunigas
su
Szv.
Sak.
atsisuka.
si taip kaip sziandien Rusijos kus eroplanus Oklahoma mies
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
kesti. Jo gydytojas pataria, kad trumpi pasakaitymai ir t. t.
Paikiaus atiduodamas Dievui gar
puslapiu........................... ................ 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
gyventojai nieko nežino.
te uk $55,000. O tie eroplanai
be kalbėk.
laipsnis jo sužeidimo yra dides No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Mavaldžiai kasztavo $117,000,000!* Malda Szv. Ignaco.
nis negu paskirtas 20% ir pa gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie ikiaus; Iszklausyta malda vargszo;
Malda su visuotiniais atlaidais.
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15e
Sunku pasakyti kodėl viena
taria jam apeliuoti. Jis prane Juokingi
Malda prie Szv. Sakramento po
szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
smuiką, skripka geresne už ki Per szi kara apie septyni mi
Komunijos.
sza, kad jis jau pa'keite savo se liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c No. 170 Anztuonios istorijos apie
Barbele; Mokytoja; Velniazkatiltas;
Szv.
Sakramento
Garbinimas
ta, kodėl isz vienos dangiszki lijonai (7,000,000) Lenku žuvo.
ki. Ar valdžia gali todėl many No. 116 Istorija apie Sierata, No. 142 Trys istorijos apie Pavei Auklėjimas sveiko ir serganczio kaMalda Szv. Tamcsziau*puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Matėuszo
balsai plaukte plaukia, o kita
Malda prie Viesspaties Jėzaus.
ti, kad jis priemo VA paskyri No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczns, 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
kaip koks pasenės szuva tik In vienus metus valdžia isz- Malda pri« Panos Szvencziausios mą ir osa patenkintas ?
....................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Garžia Haremo nevalninke: T-noszis:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
mokejo
$4,028,000,000
vetera

Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra
urzgia. Abi rodos padarytos isz
Ats. — Priėmimas ir iszkeiti- 62
žengėlis;
Duktė malkakerczio. 121
Panos Marijos.
puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
paprasto medžio ir keliu szniu- nams, pargryžusiems isz vaisko Ranžanczius prie Szv. Marijos
mas ezekio neturi ypatingos No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslapiu .................................... 25e
kalbamas.
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernareliui arlba stygų. Bet, viena kareiviams.
įeikszmes ir tas nesulaikys pa kas Isz girrios ir Ant nemuno.
Litanija prie Szv. Panos Marijos
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
puslapiu .......................................... 15c
61 puslapiu................. ...15c
pusantro dolerio kasztuoja, 'ki Vaikas in kokius du metu isz- Litanija prie Szv. Antano isz
davimą apeliacijos gauti dides- No. 123 z Septynios istorjos apie dina.
ir
nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 145 Trys istorijos apie VelniPadvos.
Isz
Akyvumo;
Su Dievu; Grigo Kalė
ta kelis tukstanezius atnesza. moks'ta kaip kalbėti, bet jam
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
I ne kompensacija.
Malda prie Szv. Antano.
dos;
Kaip
Vincas
ingalejo paežiai
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene 'maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
U'ž viena smuiką vienas smui visa amžių ima iszmoiketi kaip Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų
Pastaba — Amerikos Raudo lis;
Mailach;
Paskutinei
Valandoj; Sla
Vargo sapnas ir pasaka apie ci- dą; Dainele. 47 puslapiu.......... 15c
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo nasis Kryžius vis tęsia savo va
kininkas užmokėjo $72,000!
ptybe
gymimo
mumisie
Dievo musu

45 puslapiu... 15c
-t" I gonus.
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
tylėti. Net ir pasenės bedantis' Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
jame
atsigymimo;
Metai
Svarbiausiu
L
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
ju. Visi mes žinome szios puiNei mo'kslincziai nei muzi nemoka kaip savo liežuvi su-1
Per Procesija.
atsitikimu;
Nusiminimas
seno jaunlDoras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu . ............... 15c
įkies organizacijos patarnavi- mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25<
Giesme ant Procesijų.
kantai negali mums iszaiszkin- va]jyįį
Giesme Laba Nakt.
ma musu vyrams ir moterims užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
ti, kodėl viena geresne už kita ?
..
Ministranturas.
i ginkluotose
• ■
J jogose.. Aukauki kuris buvo protingesnis už savo poną sis; A’kt keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
■ Garsus smuikininkas Fritz' -Ateina žinios kad Vokietijo61 puslapiu ................................. 15c 61-' puslapiu ................................. 15c pvriapiu ........... . ......................
15<
Saule Publishing Co.,
me !
No. 127 Trys istorijos apie Duk
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
Kreisler ana sanvaite pardavė Ja yis Naciai valdo ir tvarko
tė
pustyniu; Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam išš
MAHANOY CITY, PA.
i
—
Uath.
War
Vet.,
602
Empire
viena sena smuiką panelei Do- anglies kasyklas. O ežia Ame-^
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas lavinėti pinigus. 45 puslapiu
15<
'
State
Bldg.,
New
York.
Buvo
paskelbta
rikoje
tai
ir
tas
pats,
nes
Lewikaralium. 61 puslapiu................ ISt
rotlia Powers.
No. 175 Pasiskaitimo knygele;
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczjos Žemaites, vaizdelis; Gudras
kad ta panele už ta smuiką, už sas panasziai visus “mainieDovana
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
mokėjo 60 tukstaneziu doleriu. riūs” valdo ir Amerikieczius
puslapiu ............................................ 15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanauo a i nr v?”
Gera Tarnaite
No. 153 7'rys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
Vyras — Žiūrėki paeziut,
Ta smuiką buvo rasta kur stumdo!
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Mariukos jaunikis vėl pri
ten kokiame mažame sztore vi
Pone — Frane, suvis ne ap^ ISTORIJE apie Gregoriux puslapiu .......................................... 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
siuntė del josios daugybe salsai už'kiszta kampe. Ja rado Kromininko Vaikas
.Iff
žiūrai stubos, nuo menesio ----------------- Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė Preke ................
dumyniu!
1925 metais.
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
langai ne mazgoti!
Pati
—
Asz
žinojau
da
va
Agentas
—
Ar
tavo
tėvelis
60 nusdanin ...................
Ir nieko rodos ežia stebėtina
me,
Szaltiszaiti
ir
Debesėlis.
Adresas:
Frane — Tai ne mano kal
Jeigu užraszysite savo drau
kar, jo prisiuns.
kad sena smuiką rado, bet 'kai namieje?
::
::
te, tiktai tosios merginos ka
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu Saule Publishing Co.,
Vyras — Ar tau sake?
Vaikutis — Jeigu kas ki
tik užtiko ant tos skripkos vie
rės didžiausia linksmybių per
Pati — Ne! Tiktai pinigu priesz mane buvo, o asz da
na žodi, tai ta skripka. tuojaus tas butu paklausęs, tai butu
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT visus metus!
tik nuo nedėlios tarnauju!
Mahanoy City, Penna.
nuo manes vakar paskolino!
_
tapo bęiyęik ggyęutą-, Tas žodis namieje.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

SKAITYKIT

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
sziandien nebuvo pasirengęs su bosi!
Bet, jeigu norite pabaiga
tai buk kantri, lukterėk4 nors
Amerike ir pasaulyje taip, kadgirdėti. musu fabriku ir lauku vaisiai
‘‘mažyte” pasiszneket.
Buvo ties laiptais, vedan- pora meteliu.
Turite patys dasiprasti.
— Tamsta, panele Lili, esi Į ežiais in veranda. Lili staiga — O taip, manyj numirsia
visiems butu prieinami, kad ei
gcriausis inrodyma^, kad me-! nusikreipė ir nuėjo in kita ale- tai visa, kas sziandien užgimė,
O' tu boba netikus,
linis pilietis galėtu džiaugtis
nulio szviesoje gali žydėt laibai'jos puse. Pongs Steponas inejo numirsia ir bus pervelu! Gyvai Kad butum maža pastipus,
laisve ir saugumu be nuolat atVaikelius augini,
gražios gėlės, tarė juokdama-' in sale.
prakalbėjo Lili. Bus pervelu!
slkartojamu depresijų ir bedar
sis.
Kur
ponios?
Ir juos piktini!
Sziandien meileje prisipa- Bite nelaukia, medų renka, ir
bes. Turime priprasti gyventi
ĮSZAUGO isz jos, kalbėdavo tinos susitiko su jos placziai at
*
*
*
su gausumu ir su viens kitu, ki
motina ir tėvas, broliai ir se vertomis blakstienomis, o žvil Tai nieks su ja sziandien žinsiu, pasa'ke pats in save gerai daro. Gera ir jai ir gelelei
Kur velnias negali,
nekalbėsiąs, nieks? Kaip visuo-, isz važiuodama s isz namu, ir ta- kad saldžios sultys niekais netaip žūsime!
serys, nuostabi mergaite.
gesys stikliniu Lili akiu buvo
Ten boba siunezia,
mct. Per jos siela perejo kaip ir (tai jau deszimta karta gal buvo nueirią. Asz jaueziu, kad man
“Tai dalyka aukstesznio tau
Nieko ten taip stebėtina joje be iszreisz'kos, nes ėjo vidun.
Ant sprando žmonių ja
koks rūstybes aidas ir jinai ta-j bekartojus. Norėjo apsivest ir dabar verta ir reike mylėt, nes
tinio ir pasaulio gamybos kie
nesimatė, turėjo szesziolika me — Kas tau? Pakartojo moti
užsiunezia, kio ir tinkamo jos iszdalinimo.
re:
• 'jam iszrode esant patogiausiai gėlės žydi, nes ten naktis. Nes
tu rusvas akis, tamsius plaukus na.
Kad kvailius in pagunda
Visi valgomam kambary, ir maloniausiai apsivest su tuo asz taip visa, žinau. Tiktai ne
Nėra dalyka padalinti sena ne
ir nepaprastai balta veidą ir Vienu vikriu judesiu atsidū
vest. tinkama kieki ypating'oje pa
Tamsta manai, kad asz esu ‘ ‘ to- į mielu, gražiu, szirdingu tvari- moku .pasakyt ir neturiu kam
gyvus judesius; jos akyse kaž rė Lili anapus lango. Abiems
Vienoje vietoje panasziai
kis kūdikis,” kad asz nežinau!? I niu, kokiu buvo jo akyse Zose. pasakyt. Tyliai užbaigė.
saulio dalyje. Neisziriszime szia
kas sz. iete, arba žybeziojo, rankoms nusitvėrė již gavos;
atsitiko,
Ponas
Steponas
jos
klausė,
Lili akys placziai prasivėrėjSzventai tikėjo kad jai su juo
dalyka duodami darbus veterkaip liepsnele: tai jos siela.
jos iszvaizda aiszkioje szviesoje
busią gerai ir, jam su ja busią tiktai neturėjo laiko apsistot Boba dora vaikina atitiko, nams, nekreipiant demeio in or
ir sužibėjo.
Tiktai tiek.
menulio iszrode, kaip szviesi
ties tuo stebėtinų mergeles sie Idant prie grieko ji davesti, ganizuotus darbininkus, arba
Bernas priėmė arkli ir raibus' gerai,
Sztai vakare valgomajam dvasia, o juodas szeszelis, kaž sveczio, kuris palikes Lili per! Užtai ta-pat vakara prisipa los atsidarymu, kuri pažadinta, Liepė kitam vyrukui pas save
rasdami darbu baltiems, nepai
kambaryj ant stalo stovi didele kur toli nuo jos plaukiantis, isz
pasikendo
liudesyj
ir
dairėsi,
atvesti,
žino
meileje,
ir
Lili,
gryždama
sodną ir prieangi ėjo in kamba
siau! juodus, arba atleisdami
szviesiai žibanti lempa; mote rode labai gražesnis už ja.
norėdama
rasti
ta
kuriam,
kaip
Kad
isz
kur
ten
laiszka
del
isz
sodno
in
salona,
užtiko
szėiri.
isz darbo moteris, žydus arba
rys sėdi aplink stala, kiekviena — Alk! Koki jus! Suszuko
gele savo saldumą atiduotu.
jo turi, svetimszalius.
_ mynine vaizda.
bėgdama in sodną. Koki jus! — Žinau, žinau, žinau!
turėdama darba.
Tegul pribuna ant nieko
kalbėjo Lili isztiesdama ranka Jos pribuvimas apnuogino
“ ‘ Mes neiszrisinie szia dalyka
Tiktai viena Lili senai pame Tokia naktis.
—
GALAS
—
nežiūri, pastatydami požeminius mies
m sodno puse, užlieta tamsiais' iszkilmiŲga tos valandos nuotusi
savo
iszsiuvinejima, Ir Lili ■ buvo bepradedanti szeszeliais iszblyszkusia menu-j tiki, kuom buvo ponas StepoBa žinios puikios,
tus. Ar gyvensime virsz žemes
raudot;
isznyko
sodne
;
tiktai
vaikszczioja salėjo, nieko ne
1
nas
be
galo
patenkintas.
Nuo
jo
mylimos.
lio szviesa, žinau, ka daro gele
’i)e »a^°
ar po žeme, turėsime rasti prokalba ir lengva pastebėti, kad per valandėle da plauke takeliu tokia naktį. Žinau apie ka jis Bet Lili klaikiai žiurėjo ir
Vyrelis nieko pikto nesitikėjo, gresyva ir teisinga iszriszima
jai “kaiž-kas' yra” tiktai, kad jos tamsus, ilgas szeszelis.
'Greitai pas ta boba nuėjo, szios dalylkos, kuris ugdys gau
gieda, viską žinau. Naktis ty buvo iszblyszkusi.
niekas in ja nekreipia domes.
Uždariusi anga, motina su- liai kalba, o asz klausau, gir —- Panele Lili, ar priimsi
Laiszko nerado, tik geryma, sumą ir ekonomine demokrati
Jai taip dažnai “kaž-lkas gryžo in valgoma ji kambari.
Iszgerk szirdžiuk viena.
ja politinėje demokratijoje.
džiu ir suprantu! Tai ne juokai, mane už broli? Linksniai in ja
yra,” ir pati nežino ir negali — Lili sziandien vėl tokia— o tikra teisybe. Asz sziandien* atsikreipė,
Vyrukas supratęs josios
‘ ‘ Maszinerija padės. ‘ ‘ The
isztare
trumpai
ir
ja
visi
supra

pasaky t įkas ?
mierius, United Automobile Workers”
kaip gele nuo menulio pražyde- Ji pabudo, kaip ‘ isz miego.
to.
— Lili, tu nieko neveiki,
Jog boba manstina apie
turi savo “Fair Employment
juisi, ir nuo to viso. Asz žinau, — A! vedasi. Ta inprastas
eiksz ežia ir prilaikyk man isz Lili tuo tarpu apsuko sodną kas manyj yra, asz žinau, ir kas reikalas! — suszuko tarsi užsi
niekus, Practice Committee” ir mes
szitos puses. Czia negalima at- ir, truputi iszblyszkusi, atsisė tamstai yra, ponas . Steponai,1 gavusi, in visa pasauli, kad bu
Staiga vyrukas iszprudo
stovime už “Federal Fair Em
narpliot! Atsiliepe Zose.
do ant laiptu didelio prieangio tai p-gi žinau.
per
duris.
vo “inprastas.”
ployment Committee” ir už
— Pamesikite-gi ta darbai
prie pryszakiniu duru.
— Ar nemylites? — pažvelkiekviena žingsni, kuris kovos
Sziuos pastaruosius žodžius
— Tai mat! Tu savo pame Jos szeszelis dabar atsigulė jos pasakytus iszgirdo sveczias.I1 ge
diskriminacija ir persekiojirmi.
8’ tirinejaneziai — 01 ne taip,
Darbo Vadas Kalba Byla insteigti pastovia FE’PC
tei ir jau nu'bodauji.
priesz ja, o ji tyliai sėdėjo, su
BALTRUVIENE
— Negali but!— nusijuokė kaip gėlos lankoje, jus. Ak!
— Taigi.
neseniai pralaimėta, kada pieti
ta ant savo veido kaž-kokio nu- sveczias, tuo kalbos krypsniu įa■jszai ne taip, suvis ne taip myApie
Vienybe
— Tai imk koki nors darba. sikankinimo iszreiszlka, kuri persiemes.
lecziau!
niai senatoriai pradėjo pasek
Per
Velykas
dvi
mergeles
taip
— Kadangi asz ir pakanka klausosi nenugirstu, vidujiniu — Žinau, žinau! Tamsta esi — O kaip-gi, panele Lili,
NEW YORK. — Sziandien minga ‘ ‘ fillibuster ’ ’ bet admi
insimylejo,
mai nubodauju.
balsu. Sodne sziksznosparniai insimylejes in Zose. Tamsta su ■ mylėtai?
darbo vadai pripažysta atsako  nistracija tęs pastangas kol
Jog
net
isz
vietos
paeiti
Mariute nusijuokė; Zose su szen ir ten Skrajojo, jieszkoda- Zose susituoksi. Nes tai yra vi- — Nėiszmanele! —bainptemybe szaliai, net ii' pasauliui, kongresas turės progos balsuo
negalėjo.
lejo Tadukas, nužerdamas pa
sijudino pecziais.
mi maisto, apuokas dejavo su siszkai paprastas reikalas.
kokia niekad praeityje neturė ti. Bet tas viskas negana,” sa
Viena
kaip
negyva
gulėjo.
jo. Praeityje gana reikalauti ko Reuther. “Senos neapykan
— Nesuprantu.
puvusioje liepoje ir ląksztinga- Tone pastarosios ■ pastabos piroso pelenus.
Spardė
gulinezia,
kas
tik
— Teisingai; visi visuomet la puikiai cziulbejo.
geresniu algų, trumpesniu va tos pasiliks taip ilgai kol turebuvo dalis teisybes. Nesunku — Kaip-gi tu mylėtai? Pa
norėjo.
landų, pagerintu darbo sanlygu ;a me stoka. ” Ir suprasti daly
nieko nesupranta. Kiekvienas Tykiai, nes beveik be bilde buvo persiimt tikslu jauno po- klauso Zose, imdama ja už pe
Kas
daugiau
'buvo,
nesakysiu,
tiktai save tesupranta. O asz sio atsirito priesz prieangi ma naiezio, kuris jau priesz 'kelis ties ir su nusiszypsojimu pa
ir jeigu priversti, jie kovojo kus neužteks. Jau pozityve ak
Da
truputi
nutylėsiu..
del tu siekiniu. Sziandien darbo cija reikalinga visuose frontuo
tai net.
žas fajetonas, ir iszlipo isz jo menesius aiszkiai gerinosi prie žvelgdama jai in akis. Jautėsi
Kol
moterėliu
pasiutimas
vadai veda derybas užbaigti se ingyti pilnos produkcijos,
— Mano žuvyte! Atsiliepia vyras jaunas ir gražus, didžiai vienos isz suaugusiu namu pa laiminga ir turėjo 'but gera.
neiszgaruos,
strailkas — kada reikia svarsty pilno uždarbio ir tinkamos dis
motina, tu-gi vereziau uždary inteligentiszkos
iszvaizdos, neles, bet ponui Steponui Lili — Aszai nueieziau sau toli,
Taip
tautos
vardas
ti kaip padidintos algos lies tribucijos ekonomija. Pripažin
tume! salone lan’ga, ten kas va aiszkaus ir malonaus veido, ku pasirodė dabar labiau užim- toli, kur nieko nėra, ir saugok
i
Nepasikėlė niekados !
tautos pirkimo jiega, unijos at kime ryszi tarpe grupiu prielanda durys atsidaro, o Jurgu ris tik prisisapnuot tegali, o anta negu priesz tai, kuomet Dieve, neieziau už vyro!
*
*
*
sakomybe vartotojams, pasek szingumo ir diskredituota sena
tis miega.
sziaip gyvenime retai pasitaiko kalbėjo apie gėlės, kurios pa Visi sukvatojo.
Apie Pottsville, mažoj vietoje, mes rasines iir tikybiines at- stokos ir monopolijos ekonomi
Lili eina, nieko nesakydama, reget.
bunda menulio szviesos paža — Del ko? Paklausė gal naiBuvo niusztyne,
in sale ir negryžta. ,
skyrimos ne tik unijose bet sza- ja, kuri nebuvo nei laisva nei
viszkai Zose.
O Lili pakilo isz karto, nuėjo dintos.
Vienos
bobeles
vyrelis
sėdi
gana drasza. Atsiminkime kad
— Ka-gi? Ar uždariai? Gar tiesiog in arkli ir nepakėlusi Tatai rinitai ir indomaujan — Nes ta neapsimoka. Kas
lyje.
lakupe,
Tarpe darbo garsiausiu vadu istorija nelaukia. —C.C.F.A.U.
siai klausia isz valgomojo kam akiu, pradėjo ji glamonet ir ežiai in ji pažvelgė.
galem duoda tokioj naktyj
Ar
gal
ir
dželoje.
'
yra Walter P. Reuther, vice
bario motina.
— Tamsta pranaszas, tarė,’szliuba? O teeziau asz sziandien
glostyt jo sprandą.
Pati vyrelio apie tai nei
pirmininkas United Automo
Tyla.
— Labas vakaras, panele tiktai nežinia ar tasai pranasza- galvodama sužinojau, kad jos
|
nepaiso,
bile Workers of America ir uni “SAULE” YRA
Ten in sale per atvira Įauga Lili! O tai sziandien visi gla vimas iszsipildysias ?
taipo-gi mylisi. Ir, jeigu kur
Tiktai
sau
jokus
taiso,
jos strategistas General Motors
plaukia naktis su menulio monėjimai tenka mano arkliui? — Iszsipildys, iszsipildys! nors atsirastu tokia didele gele
GERIAUSIA
Taip,
kita
matere
biauriai
ja
kovoje. Jo patyrimai apie beszviesa, tyla ir szviežias oras. Taip.
Tiktai, tamsta, da karta aisz kuri mane pamylėtu. Gaila!
pavadino, ganezias sociales ir ekonomines
Lalksztingala gieda ir savo dai
—
Atsiras,
atsiras
tokia
ge

DOVANA!
kiai
Zose
paklauski,
nes
man
Kalbėjo in ja tokiu balsu ko
Ir
bereikalo
niekus
užkabino.
dalykams, kurios sziandien rei
noje Iknž-ka paslaptingai kalba.
kiu kalba geras pažystamas in jau tai pradeda inkiret ir nusi- le, juokdama isztare Onute, tikGyvanaszle
kaip
induko,
kalauja iszriszimo, dažnai ap- i
Gėlės kvepia ir rodosi plaukia
namu meiluži.
Ant
bobeles
užklupo,
rašytas laikraszcziuose.
kvapsnyj, kaip žmogaus krau
Jeigu nežinai kokia
Per
koja
permete,
Lili
nieko
neatsake.
Jis
pri

“Viena isz svarbiausiu daly
ju, kuriam atverta gyslos.
Pacztas Ant Eroplano
Ant stalo mete,
siartino in ja su isztiesta ranka
ku, kurios svarbumas aptem nupirkti Dovana savo
— Lili! Da karta szaukia
Sulaužo
stala,
pasveikinimui, su nusiszypsoji
dintas, rekon versijos dideliu
motina.
K a tik bobelei nepadarė gala. straiku yra “neapykantos bom Draugui ar Draugei,
mu ant veido.
Ir valandėlė patylėjusi:
Bet kaip toliau buvo
Tuomet Lili atkreipė in ji sa
ba. ’' Mes kalbame apie musu tai užraszk jiems laik— Dieve mano! Kalba, atsi vo veidą ir pakele akis, sustin
nedažinojau, tautine “Credo,” kad visi su
stojus, aiszkiai sakiau: langas gusias, kurios žiuri iii žmones,
Ba toliaus nusirabantinau, tverti lygiais, bet kasdieniniuo raszti “Saule.” Pra- r
salone, Jurgutis miega; gal-ibut kaip in tusztuma, ir pradėjo
Turėjau invales juoku,
se santikiuose neprisilaikome linksmins jiems gy
suszales.
Nes nemaeziau szposu tokiu. prie to. Mes ne esame pastovus.
skubiai įkalbėt, skubiai mosi
Ir pati motina eina Įauga ufž- kuodama ne rankomis, bet tik
*
*
*
Sėdim ir laukiam o rases ne venimą, ant viso me
daryt.
tai pirszteliais, nes ji buvo ne
Gerai, jeigu buna baliukas, apykantos’bomba tikseja minu-!
Tenai prie atviro lango, tam norinti ka-nors reikszmingesBet, tankiai buna ir niekas, tas ir valandas,” sako Reuther.! to ir džiaugsis isz ta
sioj didelėj salėj sėdėjo Lili. nio pasakyt, ka gerai iszaiszViena bobele pavarė savo
“Tokia neapykanta yra pro vo dovanos! Prenu
Motina su paruosztu lupose isz- kinti nemokėjo.
vyra, duktas neaiszkiu jausmu ir gali j
merata Su v. Valstijo
kalbejimu be iszmetinejimu del — 'Pasakylk, tamsta, ar buna
Nes ji iszrado negera.
užsibaigti tuomi, kad viena
mieganezio Jurguczio, kuriam gele? Tokia gele pumpurėlyje,
Žmogelis kaip peliukas sėdėjo, grupe stovėtu priesz kita gru-Į se
metams $5.00 .
gresia nusiszaldymas buvo be uždaryta be kvapsnies, saule
Kalbėti visai negalėjo,
pe. Padėtis Europoje aiszkiai
Vieszpatyseinanti in ja, bet pradėjo iszle- szildo, o ji nieko, bet nuo menu
Ba, žmogelis senas,
parodo, kad nėr užtektinai vis Kitose
to eit, atsistojo ir nieko neiszta- lio, nuo tylos, staiga atsidaro ir
Tai jau negeras,
ko visiems, pagal senu prod.uk- tese $6.00. Užraszant
pražydi ir pati nuo rasos apsi
Nežinau katroje tai dienoje, i cijos ir distribucijos budu. ’ ’
le.
Menulis nuszviete užsisvajo verkia, o paskui ja visos gėlės,
Badai Panedelyje,
j “Vaizdas keieziai. Ar mes reikia drauge ir pre
jusi veidą Lili, kuri ta valanda ir, pasakyk man, tamsta ar gė
Atsibuvo puikus baliukas, norime ar nenorime atomine era
numerata siunsti per
buko labai graži. Turėjusi ta lės pražysta ir 'žyai nuo menu- (
Ir bus paminėtas!
pasiliks su mumis. Ir szi nauja
ypatybe grožio, ne valandom, lio?
Visi vyrai ant baliuko nuėjo, era siūlo sena dalyka, kuria Money-Orderi
arba
bet trumpai valandėlei. Staigai - Ponas Steponas ta valanda
Ir lyg antra valandai
mes lig sziol vengeme. Turime
pinigais registruotain
tas gražumas joje užgeso ir vėl buvo tolimas kaip nuo geliu,
i
po pusnakt sėdėjo,
rasti atsakyma in musu klausi
buvo tokia, kad niekas joje ne- taip ir nuo menulio. Daižnai
O kada manio atėjo,
ma — kitaip dingsime pakeiti laiszke.
; ’1
, Czia vidurys eroplano kuiiame bus vežama pacztas, laiszgalejes inžiuret ne gražumo, ne taip vakarais valanda, kita
In kambari inejo,
mo procese, lygiai kaip dingo
kus.
Czia
du
ar
trys
žmones
iszskirstys
laiszkus
ir
parengs
mėgdavęs su kaimynkomis pa-'
szlyksztumo.
Senukas vyras ant žemes
dinosauras, senoviszki rymiepaleisti juos in miestus virsz kuriais eroplanas lėks. Dabar
— Lili, kas tau? Kitoniszku siszneket. Pažinojo Lili ir jos
gulėjo, cziai, ir kiti.
Saule Publishing Go.,
laiszkai daug greieziau eis jeigu mes juos siunsime ant ero“keistumus,” skaitės ja, kaipo
balsu užklausė motina.
Kur jo pati buvo, tai jau
“Mes privalome organizuoti
Mahanoy City, Pa.
Lili nieko neatsako; akys.mo-, ‘ ‘kartu’ ’ kūdiki, mylėjus, bet plano.
užtylėsiu, (musu ekonomini gy veniniu
K

11S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

LIE,
Žinios Vietines TRYGVE
KONFERENCIJOS

giau prieszu padare vagiai AMERIKA SUSIKERnegu jie isznaikino. Pulkaunin
ko darbas buvo isznaikinti iszTA SU RUSIJA
naikintojus. Gal dabar vėl to
kie isznaikinimai savųjų prasi-į WASHINGTON, D.C. —\
dės Rusijoje?. Mes tik. galime Amerika ir Anglija dabar staI laukti ir pažiūrėti. Bet tokia czįįį nusistaeziusios nenusileispermaina ne be priežasties. Te- ti Rusijai vakaruose kur Rusija
j n ai kas nors verda, tenai kas vis daugiau ir daugiau krasatu
nors Stalinui nepatinka. Pagy- , pavergia ir pasisavina.
,
1 vensim, pamatysim.
Į Pirmieji du svarbus klausi-

Geriausi Galvijai

SEKRETORIUS
■'* — Balandis menesis jau bai
gėsi.
UŽ RUSIJA
— Užeis neužilgio sziltesnes
NEW YORK. — Kai visi at
ir meilesnes dieneles.
— įSubatoj pripuola Szv. stovai jieszkojo ir rinko sekre
Petro Kamizijo. Kita sanvaite torių del Taikos Konferencijos,
Medelio j pripuola Atvelykis; Rusija patarė ir paskui reme ir
Panedelyje Szv. Petro isz Vero užtarė Trygve Lie. Nor kiti
noj Utarninke Szv. Katarinos prieszinosi, bet Rusija gavo sa
S., Seredoj pirma diena Gegu vo norą ir ponas Lie buvo išb
žio (May); Gegužio menesis pa- rinktas kaipo Konferencijos
szvenstas ant garbes Motinos Generolas-Sekretorius.
Dievo, taipgi Szv. Pilypo ir Jo Dabar Sekretorius Lie Rusi
kūbo; Ketverge Szv. Antanazi- jai parodo savo dėkingumą ir
jo; Petnyczioj Szv. Kryžiaus pats užtaria Rusijos pareikalaAtradimo; Su'batoj Szv. Moni-1' vima kad Perzijos klausimas
kos.
,
butu visai isz Konferencijos
— Utarninke,
Balandžio knygų iszbrauktas. Sekretorius
(April) 30-ta diena, 16 vyrukai gali taip padaryti, bet iki da
iszkeliaus in Philadelphia, Pa., bar jis nieko panaszaus nedaro.
ant daktariszko peržiūrėjimo O dabar tik sykiu jis visa savo
in kariuomenes tarnysta. Visi galybe pavartoja užtarti už Ru
iszkeliaus ant boso 5:30 valan sija.
da ryte.
Mahanoy City, Pa.
RUSIJA KALTINA
John J. Kubel, Jr., Charles
J. M. Fowler, William A. WaAMERIKA
halec, Joseph J. Markiewicz,
Joseph R. Jones James J. Roo NEW YORK. — Rusijos atstovas vieszai kaltina Amerika
ney, ir Joseph J. Betchker.
ir sako kad Amerikos atstovai
Barnesville.
tyczia trukdo visa Konferenci
1 Paul R. Kessler.
jos tvarka, keldama visai anot
Park Place:
Rusijos, nereikalingus klausi
William R. Petrey.
mus kaip tai Perzijos klausima,
Suffolk:
ir kad Amerika tyczia nenori
Wilbur D. Davidson.
sutikti ant Ispanijos klausimo.
Silver Creek:
John T. Rinda, William L. Nors ežia kaip tik atbulai: Ru
Shellhammer, ir Francis J. Mc sijai viskas galima ir pavėlinta
o Amerika turi akis užsimerkti
Donald. i
ir kaip gaidys Stalino dainas
Middleport.
Arthur J. Valentine ir John dainuoti.
iW. Jones.
— Kareivis Cpl. Leonas V, Senis Ima Jauna Paczia
Boczkauskas, sunns Vik. L.
Boczkausku, nuo 336 W. Ma HOUSTON, MO. — 74 metu
hanoy Ave., likos paleistas isz senis Thomas W. Sutton, jautarnystes. Leonas tarnavo Ang cziasi kad jis yra mandrus ir
lijoje, Franci jo jo ir Vokietijo jaunas. Jis treczia paeziute ana
je prie Medikaliszlkam korpuse. diena vede. Jo treczia paeziute
— Panedelyje, Szv. Juoza Vinnie Holden yra tik 16 metu
po 'bažnyczioje, 9 valanda ryte, mergiuke. Juodu iszkeliavo ant
Kunigas K. Rakauskas suriszo savo “Honeymoon” medaus
mazgu moterystes Adelina, menulio keliones ir sakosi kad
duktė ponos Onos Matalaviczie- jie bus laimingi.
nes nuo 610 W. South Uly., ir
Juozapa Laukaitis sunns pons.
SKAITYKIT
Ant. Liukaicziu, nuo 817
E. Centre Uly. Svotai buvo Ona BSF “SAULE”
Laukaicziute ir Jonas Mikalo
nis.
— Ugnis sunaikino Loyal
Order of Moose draugystes na
rna ant 394 S. Centre Uly., Panedeli ryta mieste Pottsvilleje.
Bledes padaryta ant $7,000.
Shenandoah, Pa., — Vincas
Salasavaigia isz Shaft, turėjo
operacija Locust Mt. ligonbuteje. t

t Onute, 5% men., dukrele
ponstvos Vik. Banoniu, nuo
604 W. Penn Uly., numirė Utar
ninke, 4 valanda popiet, Geisinger ligonbute, Danville, Pa. Pa
liko sa vo tėvelius ir viena sesu
te Bernadine. Laidotuves atsi
buvo Petnyczioj, 2-tra valanda
popiet ir palaidota Szv. Marijos
kapinėse. Graborius Vincas
Menkeviczius laidojo.

Girardville, Pa. t Ronaldukas, sūnelis ponstvos Ant. Levuliu nuo 15 W. Ogden Uly.,
numirė Nedelioj, 4:30 valanda
popiet Ashland ligonbuteje, kū
dikis staiga pasirgo namie ir
likos nuvežtas in ligon'bute 'kur
jis numirė in trumpa laika. Lai
dotuves atsibuvo Seredoj, 9 va
landa ryte, kūnelis palaidotas
Szv. Marijos kapuose Shenandorije,
.

l mai tai yra Viduržemiu mariu
NĖRA ŽINIŲ ISZ Įvaldymas ir Vokietijos prižiuį rejimas. Visu didžiųjų krasztu
PERZIJOS
Ministerial pradės posėdžius
Paryžiuje, Balandžio, (April))
WASHINGTON, D. C. —
25, bet maža ko gero isz to gali
Be jokio pasiaiszkinimo ar perma tikėtis. Mes isz anksto žino
, spėjimo, Perzijos valdžia užme kad Rusija nenusileis. Da1 draudė visiems korespondeni bar Amerika su Anglija taipgi
i tams ir raszytojams siunsti ži. szventai prižada Rusijai nepaį nias isz ju kraszto. Dabar visi
? taikanti.
■ raszytojai ir korespondentai
Į turi valdžia induoti visus savo1 Amerikos Sekretorius Byrrasztus, ir paskui valdžia tuos nes sako kad jis dabar visai nerasztuos peržiūri, perraszo ir paiso Sovietu ir Rusijos nesibisavotiszkai iszleidžia. Dar ir to jo. Jis sako kad Jis nenusileis
Oklahoma valstijos ūkininkai (farmeriai) susirinko in urga ir rinko geriausius ir negana. Tie raszytojai ir korės-1 kad ir kils pavojus, kad ir visi
gražiausius galvijus toje valstijoje užaugintus: žemiau po kaire, Ellabell Swigart, isz pondentai negali pasiskaityti sutarimai bus suardyti, kad ir
Mooreland laiko versziuka kuriam teko pirmoji dovana; virszuj - po deszine, Raymond ka jie patys parasze, nes jiems Rusija užpyks ar vėl iszeis isz
Luckinbill, penkiolikos metu, amžiaus vyrukas irgi gavo dovana, kaip ir Doc Clark, isz nevalia gauti savo laikrasz-'posėdžiaus,
Frederick ir Jerome Smith isz Banner. Visi atsižymėjo kaipo geri ūkininkai.
ežius in ta kraszta.
Į Tai drąsus žodžiai ir mes nieTokia spaudos priežiūra ir ,ko negalime dabar pasakyti,,
Lenkai Komunistai
Roosevelto Žmona TIKRAS STEBUKLAS cenzūra labai panaszi in Rusi- pakol pamatysime ar Sekreto
i jos. Czia matyti Komunistu in rius Byrnes savo žodi iszteses.
Prasiszoko
Kurna
RUSIJOJE
taką. Dabar nei mažiausia žinuSekretorius Byrnes sako kad,
tele negali iszeiti isz to kraszto
“jau atėjo laikas griežtai nusi
NEW YORK. — Lenkai KoMOSKVA, RUSIJA. — Kaip be valdžios žinios. Reiszkia, da- statyti ir Stalinui pasakyti kur
munistai reikalavo ir davė inpaparezio žiedas yra retenybe, bar tos žinios kurias mes skaisustoti.”
neszima kad visi krasztai nu
taip ir Rusijoje yra policijos tome laikraszcziuose apie Pertrauktu visus santykius su Is
virszininkai gala Rusijoje gau- zija arba Irana yra niekam Rusija reikalauja Tripolitapanija ir priverstu Generalissi
na pirm negu jie gali atsisakyti nevertos, nes Perzijos valdžia nijos. Isz szitos tvirtoves Rusi
mo Francisco Franco isz val
isz savo darbo.
tik tokias žinutes iszleidžia ku- ja valdytu visus mariu kelius in
Viduržemiu juras ir grasintu
džios pasitraukti ir Komunis
Felix Dzerzhinsky staiga mi-' rios jai patinka!
tams užleisti: Anglija su Ame
re 1926 metuose, Viacheslavj Amerikos raszytojai dabar Anglijos tvirtovei Gibralter.
rika pasiprieszino. Australija
Menshinsky mirė bedirbdamas protestuoja ir reikalauja kad i Rusija užsispyrus sako kad
patarė visa klausima gerai isz1934 metuose; Genrikh Yagoda musu valdžia insikisztu ir pasi- Tripolitanija dabar jai priguli
buvo nuszautas už iszdavikyste' teirautu kas ten darosi. Tie ku- sulyg taikos sutarties su Ita
tirti.
Tik Rusija su Meksika prita
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• REDDY KILOWATT

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT, COMPANY

.... All-Electric ....
-the Basement
got A FEW
ADDITIONS, ct=
TOO/
fj

-andSomething NEW

^NO NEED TO

WAS ADDED TO

JONES NEXT DOOR,
THERE'S OTHER THINGS
ON EVERY FLOOR ■ THE I
SUN IS UP SO I MUST<
GO- BUT I'LL BE
v WAITING HERE
you KNOW/

THE

LIVING ROOM...
FLOOR
LAMPS

COMBINATION

TELEVISION

*asher

PMOh'O-

\

RADIO

BRIDGE
LAMP

TABLE
LAMPS

DRVEI

NEW -> (

ME KITCHEN LOOKED, LIKE THIS
AFTER IT GOT R.EDDY5 MAGIC TOUCH

;

CEiuinG
LIGHTS

HEDDY KILOWATT CAN
MAKE ANY OLD HOME.
NEW ELECTRICALLY.!

Teisybe

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Motere — Ar tiki man po- -I
nas advokatai, jog ir moteres j
gali būti advokatais?
Advokatas — Asz tikiu,
kodėl ne, nes tiktai galėtu
stoti apgynime vyru.

Skaitykite “Saule”

Laidoja kanas namirelia. Pasam
do automobilius del laidotuvia,
kriksztiniu, vestuvia ir kitokiam!
reikalams. Telefono Numeral 78.
■20 W. Centra St., Mahanoy City

