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WASHINGTON, D. C. —
Paprastai visi laikrodžius pa
varo viena valanda greicziau
STRAIKOS
per vasara. Szitaip daro kad
darbininkai gautu daugiau lai
WASHINGTON, D. C. —
Geležinkeliu Brolija arba Uni ko pasilinksminti ir saulute pa
ja nutarė straikuoti Gegužio sidžiaugti. Bet dabar matyti
(May) 18-ta diena. Darbinin kad daug miestu, apygardų ir j
kai ir j u unija nepriima vai-į net valstijų nepriima ta laiko’
džios ir Prezidento Trumano pagreitinimą ir laikosi seno,1
patarimo ir rengiasi iszeiti ant czieso. Jie aiszkina kad toks
straiku. Apie trys szimtai ge greitas laikas jau per kara'
ležinkelio kompanijų sustotu ir jiems insipyko.
visas susisiekimas po visa Ir darbininkai nenori kadį
kraszta butu suardytas ir su laikrodžiai butu viena valanda:
greicziau pavaryti, nes jie sako
stabdytas.
Jau dabar visas krasztas bai kad kai jie pareina isz darbo jie
siai nukentejo nuo visokiu. nori pasilsėti, o negali per vai
straiku, bet szitos straikos su-Į ku riksmą ir triukszma. Nes
stabdytu visus fabrikus skersai kai darbininkas nori prigulti,
tai dar szviesu lauke ir vaikai
ir iszilgai visa Amerika.
Kelios sanvaites atgal asz- riekauja lauke.
tuoniolika tokiu uniju susitarė Žinoma, kai kur darbininkai
myli ir nori to naujo laiko, bet
Varszavos miestas dabar keliasi isz griuvėsiu ir pelenu.
su kompanijomis ir su valdžia
isz Amerikos neiszbegtu.
daug
miestu
sziais
metais
to
Czia
vaikucziai
bovinasi
prie
sugriautos
Marien
Kircher
ir nutarė nestraikuoti, bet de
HAZLETON, PA. — Mainieriu bosas,
Milijonierius Rubinstein yra
naujo laiko nepriims.
bažnyczios.
Szita
bažnyczia
buvo
viena
isz
seniausiu.
Czia
rintis ir kreiptis in valdžia kad
37 metu amžiaus. Jis kelios die
John Lewis buvo czia atvažiavęs surengti
gyveno apie milijonas Lenku, bet dabar tik keli tukstanjiems algos butu pakeltos. Bet
nos atgal pardavė daug savo
43
ŽUVO;
cziai randasi. Ir tie nedavalge ir neturi namu. Varszava yra
visos kitos nutarė straikuoti.
szieru, stocku, turto ir susirin kitas straikas.’ Kai kurie laikraszcziai aszisz tikrųjų Pelenu ir Griuvėsiu miestas.
;
100 SUŽEISTI
Jeigu darbininkai nesusitai
ko grynais pinigais apie $5,kins su kompanijomis, tai val
000,000. Ir nusipirko dideli ir aras liejo ir apgailestavo kad Lewisas yra
NE LAIMEJE kariszkas vežimas apszarvuo- kus vyskupus ir jiems insake greita eroplana kuris gali be jo
džia turės paimti kompanijas ir
taip puolamas isz visu pusiu ir jie sake
tas. To automobiliaus langai kad nevalia to laiszkd žmonėms kio sustojimo lėkti apie penkis
darbininkus ir priversti visus
NAPERVILLE, ILL.-Trau- yra padaryti isz stiklo per kuri
kad Lewisas labai rūpinasi mainieriais. Tovieszai skaityti.
kad dirbtu. Nes traukiniai tu
tukstanezius myliu.
kinys “Exposition Flyer” pa joks szuvis negali pereiti. Ir
ri eiti nepaisant darbininku nei
sivijo kita tos paczios kompa Molotovas nepasitiki ant Pran Tuose krasztuose kur Angli Advokatas Saypol sako kad ki laikraszcziai daug ko kito paplepėjo ir
kompanijų kivircziu ar susikir
jos Karo Sztabas valdo, tas Rubinstein buvo pasirengęs pa
nijos traukini “Advance Fly cūzu policijos, bet turi savo
timu.
laiszkas buvo vieszai visur per bėgti ir su tuo eroplanu nulėkti visai nuo kuoto nusznekejo.
er” ir eidamas visu savo grei slapta policija, kuri visur su
skaitytas. Anglijos valdžia pa- in Portugalija, kur jis ketina
tumu susidaužė in jo užpakali. juo eina ir in kampus sznipinesiaiszkino kad ji negali ir ne apsigyventi. Isz tenai Ameri
Minksztos anglies mainieriai jau beveik meDaugiau Popieros 43 žmones užmuszti, apie 100 ja.
nori in bažnyczios reikalus
sužeisti.
Isz tikro gaila tokio žmogaus kisztis ir Bažnyczios vadai turi kos valdžia negalėtu pareika nesis kai streikuoja, daug tu mainieriu jau netu
Laikraszcziams
lauti kad jis butu mums gra
Vienas traukinys keliauda kuris niekur negali jaustis lais
pilna
laisve
Anglijoje.
Toks
pažintas.
ri nei ko valgyti, bet ar Lewisui galvoj? Jam
mas in Omaha ir Lincoln, Neb., vas ir saugus, bet turi vis bu
WASHINGTON, D. C. —
siaiszkinimas
buvo
kaip
szlaPraeita meta Amerikos slap tik rupi savo galybe visiems parodyti.
Valdžia pranesza kad bus gali sustojo pakelyje kai kas ten dėti, dairytis ir visus intarineti. pia mazgote Amerikiecziams
jam
sugedo.
Antras
traukinys
Bet jie tiek daug szunyseziu pa per snuki. Nes mes giriamies ir ta policija suėmė Rubinstein už
ma daugiau popieros pirktis
nežinodamas
kad
tas
pirmas
tys yra pridarė, kad jie mausto didžiuomies kad czia pas mus tai kad jis isz vaisko iszsisuko.
del laikraszcziu. Per kara ir
Per tuos mitingus Hazletone, patys Lewiso
sustojo,
atlėkė
ir
kai
pamate
kad visi kiti tokie patys vilkai tikra tikėjimo laisve.
Bet jis sakėsi kad jis nekaltas.
net iki dabar visos spaustuves
. t
Jis buvo paleeistas kai uždėjo pagelbininkai nežinojo ko dabar reikalauti isz
turėjo daug bėdos su popiera, kad tas kitas jam ant kelio, ne kaip ir jie.
Tas Vyskupu laiszkas daug
galėjo
sustoti
ir
susidaužė.
$20,000 kaucija. Jam nebuvo
nes valdžia visiems nukirto ir
ko pasakė kas visoms toms ga
Daktarai
ir
slauges
pribuvo
Jie pasakė susirinkusiems kad
valia važiuoti in Washingtona ^kompanijos.
nustatė kiek popieros buvo ga
lingoms
tautoms
baisiai
nepati

Karo Sztabas Priesz
be valdžios pavelinimo. Dabar jie tiek daug visko dabar reikalauja kad jie turi
lima suvartuoti. “Dabar sako isz ligonbucziu ir rado daug
ko nes buvo teisybe. Komunis
žmonių
ant
žemes
szalia
susiteismas jam duoda tik sanvaite
kad visi gaus kiek tik norės, bet
Bažnyczias
tai visus tenai Vokietijoje už
muszusiu
traukiniu.
Nors
ne

pristatyti $480,000 del savo tarp saves pasitarti pirm negu mainieriams
bus daug brangesne!” Jau ir
nosies vedžioja ir niekas nelaime
yra
viena
isz
didžiausiu
taip popiera kokius penkis sy
WEISBADEN, VOK. — drysta jiems kelia pastoti. Szi- kaucijos.
pasakys.
ant
to
geležinkelio,
bet
ir
taip
kius pabrango, o dabar sako
Amerikos Karo Sztabas griež toks drąsus ir vieszas pareiszgerai kad daugiau nežuvo, nes
kad dar daugiau pabrangs!
tai uždraudė vyskupams vie-i kimas gal ir musu broliams WASHINGTON, D. C. —
vėžiavo tuose dvejuose trauki
Mainieriai szitu straiku visai nenori.
Jie
szai perskaityti ar paskelbti Į Lietuviams naudos ir vilties at- Valdžia vieszai paskelbė kad
niuose apie keturi szimtai žmo
Jie tik nori
Ar Pirkai Nauja
’ nių. Karai arba vagonai buvo laiszka kuris buvo visiems Ka nesz, nes ir jie yra pane valia Lenkijai yra paskirta $90,000,- ir daugiau mokėti nereikalauja.
taliku vyskupams ir kunigams varomi gryžti in Lietuva kur 000 paskola. Tik viena sanlynuo rieliu, sztangu, ki
Kaslink tu apsau
pasiunstas. Karo Sztabas pasi- dabar tas Komunistu rojus ga yra Lenkams uždėta kad jie kad galėtu kasdien dirbti.
Automobiliu? tinuversti
buvo taip suardyti ir sulanks
aiszkino kad tas laiszkas sukel kaip koks katilas verda.
laikytu rinkimus be jokiu var gų mainose ir tos paszelpos nelaimėje ar ligo
tyti kad atrodė kaip isz popie
tu baisu lerma ir neapykanta.
NEW YORK. — Valdžios
žymu ir leistu visiems žmonėms
ros padaryti, visi jie buvo isz
slapta policija (FBI) ima tarPati valdžia da
laisvai ir be baimes balsuoti už je, tai jau beveik po cziesui.
Tas laiszkas drąsiai iszkele
plieno ir geležies pastatyti.
MILIJONIERIUS
dineti ir klausinėti kas, kur ir
ka jie nori. Pinigus KomunisKeturi jūreiviai žuvo szitoje pabėgėliu klausima ir sake kad
bar tokius dalykus prižiūri.
Bet Lewisui tie
už kiek pirko nauja automobi
tiszka
valdžia
priims,
bet
apie
musu
karo
sztabas
dabar
siunnelaimėje, bet j u vardus Karo
SUARESZTUOTAS
liu. Per daug nauju automobi
tuos rinkimus tai bus visai kita dalykai dabar rupi, nes jis reikalauja kad keli
Sztabas sulaikė pakol duos j u czia pabėgėlius atgal in savo tė
liu atsirado New York mieste
giminėms ir tėvams tas liūdnas vynė po prievarta, kur visu lau NEW YORK. — Valdžios pasaka.
milijonai doleriu butu paskirta tam tikslui. O
ir slapta policija dabar nori su
kia kalėjimai, kankinimai ir. teismas uždėjo $500,000 kauci Amerikos valdžia pasiaiszkižinias.
žinoti, kiek už tuos automobitikra vergyste. Toliau tas laisz-i ja ant milijonieriaus Serge Ru no kad szita paskola Lenkams tuos milijonus jis pats paskirstys ir kontruliūs buvo mokėta?
kas su priparodymais parode į binstein, kuris neteisingai isz pagelbės ir kitus Europos
liuos ir niekam jokios apyskaitos neduos.
Bagocziai dabar duoda pen Molotovas Paryžiuje kad milijonai Vokiecziu yra
sisuko isz vaisko per kara. Isz krasztus, nes dabar Lenkai ga
kis szimtus doleriu virszaus ar
dabar gabenama in Rusija kur pravardes, matyti jis yra Žyde les kelis milijonus tonu anglies Reiszkia, kaip ir kitados mainieriai straikos,
kad ir visa tūkstanti už nauja PARYŽIUS. — Rusijos ats jie yra laikomi nelaisvėje. Ir te
lis isz Rusijos.
iszsiunsti in kitus krasztus. Ka
automobiliu. Valdžia to nepa- tovas in Taikos Konferencija nai tukstaneziai kasdien mirszisz pedes iszeis, vargs ir net bada pakęs del Le
dabar
važinėja
po
Paryžių.
Bet
valdžia
pamirszo
ar
nenorėjo
Valdžios
Teismo
vyriausias
velina ir dabar tardo tokius pir
ir ežia jis savo kaili labai sau ta.
teisėjas U. S. Attorney Irving pasakyti yra kad Komunistisz- wiso garbes ir del Lewiso kiszeniaus.
kimus ir pirkėjus.
goja. Paryžiaus policija jam Amerikos Karo Sztabas da- Saypol paaiszkino kad tokia di ka valdžia Lenkijoje jau seniai ■■
"
...... '■■■ ■■■■!■■
.... ............ ■■■■ ■■ ———
žinojo
apie
szita
laiszka
ir
tuopaskolino automobiliu, kuris
dele kaucija buvo uždėta ant to prižadėjo visas savo anglis Ru
i Pirkie U. S. Bonus yra apginkluotas ir kaip koks jaus susiszauke visus Katali- Žydelio kad jis nepaspruktu ir sijai siunsti.
SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKITj

GELEŽINKELIU

Generolas Eisenhower Nuvy
ko InPacifika; 2Žydai Užmuszti
Musztynoje Frankfurt, Vokieti
joje; Policija Suėmė Turtinga
Žydeli Kuris Neteisingai
Iszsisuko Isz Vaisko
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Szitas instatymas buvo inBet jeigu tu pamirszi prisidėti, kasztuos deszimts sykiu dau
FIALOS J ICztUYlll ' nuo dovanu siuntimo Lietuvon pats užsimokėsi.
vestas prižiūrėti kad viskas ne7(
ir palauktu to laiko, kada atsi-( Mokslo žmogus turi pavaži- jie pamirsz tave ant kitu metu giau negu paprastam darbinin
pabrangtu. Kas isz jo dabar kai
ras tikra garantija, 'kad dova- neti, svieto pamatyti. Per va pasisamdyti.
kui, tas darbininkas uždirbs
i viskas jau dabar paszeliszkai
inos tikrai ir tiesiu keliu pasieks kacijas tu turi szen ar ten va- Visai nesidyvink kad di tris sykius daugiau negu tu.
’brangu!
Ypatingai maistas.
Lietuva ir tuos lietuvius, ku- žinoti, szi ir ta pamatyti. Czia džiausi biznieriai ir apsukriau Ir kas da skaudžiau; visos to
Darbininku Unijos (CIO1) Jau dabar viskas labai brangu,
Amerikos lietuviu siusti Lie rie tu dovanu tikrai yra reika- žinoma ir vėl isz to paties kisze- si politikieriai praleidžia tuk- miestelio bobos ir bobeles, ku
rengiasi suorganizuoti pietiniu bet tie kurie žino saiko kad da
niaus.
si anezius doleriu per rinkimus' mos ir'kūmutes tave seks ir tatuvai drabužiai ir avalyne atė lingi.
valstijų darbininkus, kur da iki labiau maistas pabrangs! l’aI Mokyklos direktoriai niekąjie butu iszrinkti mokyklos! vo gyvenimą taip prižiuręs kad
jo in Vilnių per Moskva. Laik-i
sziol darbininkai ponams už brangs apie penkiolika centu(
dos tau algos nepakels, nes- direktoriais, nors mokyklos di-; tu negalėsi nei nusiSznypszti be
'raszcziai ta teisybe paminėjo,
pusdyke dirba. Visi bijosi ir sa-|ant dolerio.
M
jiems isz to jokio pelno nebus.] lektorius negauna algos ir vi- ju žinios. Tau nevalia in saliulabai trumpai, nepažymeje nei!
ko kad kaip tik už tai ta slapta'
’j Kai tik bus koks vajus ar
už dyka pasiszvenczia. Gal'na eiti, in paprastus szjokius,
gauto kiekio, nei paskirstymo
Politikieriai
visai
nepaiso
“Ku Klux Klan” organizacija]
tvarkos, nei kas bus paszelpia- DETROIT MICH _ De- kQkios kolektos, tu busi pirmu-: jiems Dievas už ta ju pasiszven-] nevalia trumpesnes “dreses”į
kaip
ir
kiek
viskas
pabrangs.
vėl tveriasi tenai. Tie Ku Klūk- >
‘zimts tukstaneziu mokytoju,
ias’
lieoa^! įima danguje užmokės, bet kol'ar iszkirptas sukneles neszioti,
mas.
sai, kaip szmeklos, baltomis''■Isz pietiniu valstijų Demokra
kurie ir kurios pernai vaikus atsisakyti.
I jie *ta dangų pasieks, jie czia' tau nevalia su kokiais draugais
Nors
ir
dabar
Lietuvoje
yra
paklodėmis rengiasi vėl per' tai nori pabranginti vata ir vl- instaiga Baud. Kryžium vadi- mokina, sziais metais'kitokius' .
jeigu tu ueuori-sakti gau-.aut žemes, tavo miestelyje gau- ar draugėmis draugauti.
Amerika raiti joti, kryžius ant!sus medvilnius audeklus. Isz narna, kurios tikslai ir uždavi- ,darbus dirba ir ant visados ap11’ tai veugik geresnio darbo mo- ba gaila taip sakant “ant ran-]
ran-' Czia ti,;! .kelcta patarimu mokalnu deginti ir savotiszkai! vakariniu valstijų Demokratai
kykloje
kur
alga
geresne,
nes
Kos” kad jie maža ka paiso hyt0j0ms ir mokytojams. Butu
I nori visa mesa pabranginti. Vi-'niai nera žinorai> bet »• jaijbu-'leido savo mokslo darbus. Apie
savo prieszams atkerszinti.
•
+•„
mokyklos
direktoriai
tuojaus
! o-alima visa litanija suraszyti
.
.
. v apie ta. užmokesti danguje.
'......................
- - • . • vo pavesta skirstyti Amerikos dvideszimtas; nuoszimtis visu
ju prieszai yra Katalikai, Kita- i ūkininkai (farmeriai) , i
,
TT.
■
. į
, , •
v
•
.„„(..'ras
kita in tavo vieta kuris už Tavo darbas, kaipo mokytoja apie kas mokytojui nevalia dalietuviu dovanas. Visa siunta mokytoju Amerikoje pamėtė
taueziai, Juodukai ir Darbiniu- politikieriai reikalauja dau-,
pigiau viską atliks.
neturi nei dienu nei valandų, ryti ir kas jam reikia daryti.
pereme ir pasirte Komunistei'savo darbus mokyklose ir da
giau
už
savo
javus
ir
kvieczius.
Mokyklos
direktoriai
ir
mies

kai!
Tu dirbsi ir vargsi nuo ryto iki Bet geriausias patarimas jaulbai- dilba fabrikuose. Reiszkia
Mainieriai reikalauja visokiu I'ai ^Oos centi o komitetas.
to valdininkai mielu noru tuks- vidurnakezio. Kai vaikai eina niems sziandien yra szito'ks:
John Lewis, mainieriu bosas, pajiebeliu ir nepaiso kiek ang-i Maskvoje siuntos dal’s “Pa- dvideszimts mokytoju iszkiek- tanczius paskirs del nauju ra
namo tavo darbas tik praside- Jeigu ketina ant mokytojo motikisi Užimti vieta Prezidento lis pabrangs. Visi szitie reikalą-, sikeite,” nes isz tos siu.uos kai i vieno szimto paliko mokyklas kandu ar del kokiu pataisymu,
, da. Tu turi ju popieras persikai-, kintis, tai geriau dabar mesk
William Green, Amerikos Dar viniai kasztus kelia iin padam' kurie asmenys Lietuvoje gavo ir vaikus.
bet tau nei vieno surūdijusio j]iUy,gas peržiureti, del visa ta. mokslą, pasiimk sau
^feZ^os gamybos megztinius . Valdžia labai susirūpino, nes skatiko nepaskirs.
bininku Federacijoje, (A.F.L.), ges ir valdžia nieko negali ir
Czia irgi 1yįojaus prisirengti. Paskui tu szluota ar sziavala ir ci!k in darpirm negu bus rinkimai Lap- nenori daryti. Nes valdžia susi-G1 k°Tnes- Ant kaikuiiu ju be dabar visur trumpa mokytoju. aiszkus dalykus. Kai tie direl
turi ir visokius sportus mokinti ba; daugiau uždirbsi, laisviau
kriezio (Nov.) menesyje. Tada daro isz tu politikierių kurie]'0 ias^ Rusiszku fabiiku ant Viena mokytoja isz Michigan toriai duoda kontrakta kokiai įr vakarais in visokius mokyk-'gyvensi ir laimingesnis busi,
valstijos pasiuntė laikraszcz'o
jis ne tik mainierius, bet ir vi- tuos reikalavimus stato. Joks spaudai.
kompanijai del nauju namu ar ios parengimus dalyvauti. Ir už Mums musu tėveliai vis kausus kitus darbininkus už no instatymas ežia nepadės. “Vis- Kadangi Amerikos lietuviu redakcijai ilga laisz'ka, kuria del kokiu pataisymu tai ir visa ta darba ir triūsa, kuri tu Ii ja kad mokslas reikalingas,
kas da labiau pabrangs, nepai dovanas skirstė Komunistu me ji paaiszkino kodėl szian jiems buna pelno, ir kompani-^ atlicki po mokyklos valandų kad mokytas žmogus juodos
sies vedžiuos.
sant ka jie mums sziandien pri partijos centro komitetas, tai dien' vaiku mokinimas yra isz jos moka kaip parodyti savo. nes,itikek nei vieno prasmirdu-!duonos nevalgo; bet sziandien
geriausius daiktus gavo komi mados iszejes, pasenės, niekam
'Henry Kaiser, 'kuris per ką žada ! ’ ’
dėkingumą slaptais kysziais. OI šio penktuko daugiau gauti.
matome kad darbo žmogus kur
sarai, ju žmonos, auksztieji nevertas ir jokiu ’būdu niekam
rą taip pragarsėjo kaipo milžiisz
tavęs
jis
nieko
nesitiki
gauti
Ir tai nemažas dalykas: tu kas baltesne duona valgo už
niszkas fabrikantas ir geriau Kongresas ir Senatas nutarė kompartijos pareigūnai ir Lie neužsimo'ka. Ji, inaž-daug szi tai ir tu nesitikek.
turi vis gražiai ir gerai apsi musu mokslinczius. Kaip daly
sias biznierius ir ikuris dabar neimti jaunus vyrukus in vais- tuvon atkelti tarnautojai Ru ta ip paraszc:
Niekados nepamirszk kad ta rengti ir apsirėdyti. Paprastas kai dabar stovi, mes galime
rengiasi daryti naujus automo ka iki po rinkimu. Tada ims vi sai; taip pa v., komisaro Grego- Kai tu gausi darba in kokia vo darbas priklauso nuo politi
darbininkas gali bet 'kaip apsi- spjauti ant viso to mokslo ir
mokykla vaikus mokinti, žinok
bilius, yra valdžiai skolingas sus vyru'kus nuo asztuoniolikos rausko žmona dramos teatro ar
kad tavo bėdos tik prasideda. kos. Tai per rinkimus tu turi renges eiti in darba. Bet moky- staeziai pasakyti: Tegu durniai
daugiau negu $115,000,000. metu. Jie taip nutarė kad nie tiste Kymantaite gavo du kai
Pirmu pirmiausia tu turi ei prisidėti prie partijos fundo. toja ar mokytojas turi kasdien mokinasi ir kitus mokina, mes
Valdžia jam tiek paskolino be kas neužpyktu ant ju priesz rin linius paltus. Vadinasi visa,
ti in kolegija ar universitetą, Paprastai reikia iszmesti apie rengtis taip kaip darbo žmoge- stosime in dauba kur gerai užjokio procento, nuoszimczio. kimus. “Mat, rinkimai daug kas buvo geresnio, paėmė tie
savo pinigais mokintis, prakal penkios deszimtys doleriu.. Ži lis rengiasi in bažnyczia eiti sidiubsime ir žmoniszlkai gyTai bepiga ir bizni vesti su to daugiau reiszkia negu musu asmenys, kurie ir be to Bolszeviku valdžios yra labai prote- ta lieti ir galva, laužyti pakol noma niekas tavęs neprivers. N' odelio j. Tau tavo drabužiai vensime.
kia paskola su kito pinigais! kraszto apsauga!”
*•
guojami ir materialiai gausiai iszmoksi daug visai nereikalin
“'Paprastas žmogelis negali nei Jeigu ketinate sau pirktis
aprūpinami. Tie asmenys jo gu dalyku. Da ir to negana; jei
szimtines pasiskolinti be bai nauja radija, per kuri galima
kios paszelpos nebuvo reikalin gu tu nori in pirmos klases gera
siai sunkiu nuoszimcziu, o czia ne tiktai girdėti, bet ir paveiks
gi ir todėl gautus daiktus dau- mokykla dauba gauti, tu turi ir
ponas Kaiseris milijonais skoli lus matyti, pareikalaukite kad
giaussia paleido spekuliacinėm mokslo laipsni gauti.
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik
nasi ir nieko u'ž tai nemoka!” jums in ju'su namus ta radija
Tavo alga bus daug mažesne
kainom in juodąją rinka.
indetu ir parodytu kad jis tik Apdalinus minėtus Bolszevi- už policijanto, už to kuris uly50c., o aplaikysite knygas per paczta.
iStraikos jau visiems insipy- rai tuos paveikslus rodo, pirm
ku užgyventos szultis, kas liko, czias szluoja, už fabrikanto ir
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.. Mahanoy City. Pa.
ko, bet galas neinmatomas. Szia negu viena doleri tam pardavė
buvo atiduota, kai 'kuriom val- už tos mergaites kuri visai nei
vasara ir szi rudeni "bus dau jui duosite. Nes labai daug
diszkom instaigom, tarp kitu — penkta skyrių nepabaigus sto No. 101 Kapitonas Velnias, Pui~ No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų ap^.
giau strailku.
žmonių dabar 'buvo apgauti. szvietimo ir meno.
jo in fabriką. Jie visi daug dau kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15e Po laikui; Onytės laime; Per neatssPopierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugave*
Jie toki radija nusiperka ir tik Kauno Vytauto Didžiojo giau už tave uždirba ir u'ždiibs. puslapiu.
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau uis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
Keikės ilgiau palaukti to paskui dažino kad jokiu pa
Universitetas gavo keletą vy- Visi tau paaiszlkins kad tavo minaliszka apraszymas, 202 pus. 35i toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
naujo automobiliaus, nes auto veikslų negalima per ji matyti.
No. 103 Vaidelota, apisaka 102 nus prigauna. 58 puslapiu........ 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
mobiliu fabrikai ketina del ko O pinigai jau užmokėti ir atlik riszku ir vaikiszku paltu, pora darbas yra patriotizmo ir lab pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 182 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
kosziumu, keliolika megztiniu, darybės darbas, už kuri tu ne- imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
kiu trijų sanvaieziu savo fabri tas 'biznis.
keliolika poru batu keliasde- gali tikėtis per daug atlygini veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Pu!)/
kus užsidaryti. Mat plieno
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu............... 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
mo.
szimts
poru
kojiniu
ir
baltiniu.
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
trūksta. O to plieno ir nebus,
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
bes,
Karalaitis
Žmogus,
121
pus.
25c
Tu
turėsi
susidraugauti
ir
su

Czia
tenka
pažymėti
indomus
prapulties
kranto; Mistras ir KrepeAntru ranku automobiliai da
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
tol, kol mainieriai straikuos.
No.
106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c szias; Kampelis duonos; Isz ko dideli
vis brangus. Ir bus brangus. jeisybe: batai buvo Rusiszkos sipažinti su tokiais žmonėmis Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
No. 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25a
kurie
tris
ir
keturis
sykius
dau

,
arba
Lietuvisz'kos
gamybos,
o
Dorybe
veda
in
laime;
Szaltiszaiti,
Nes
nauju
automobiliu
nėra
o
Oficieriai, karininkai, kurie
No. 162 Trys istorijos apie Bais*
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
giau
už
tave
uždirba.
.
ant
baltiniu
ir
kojiniu
buvo
jau
'seni
automobiliai
dabar
da
se43
puslapiu
.....................................
15c
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
sziltose vietose tupi Washingpinąs! sekanti skaitymai: Ila isz maproto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
tone, turi paskirtas valandas'PCsn^ c^a brangesni. Jeigu tau ne Moskvos, bet Vilniaus fabri Tau nebus valia draugautis iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
22
puslapiu
...............................
• 10®
su paprastais darbo žmonėmis, Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmopraleisti ’besilavindami eropla- ; tikrai nereikia automobiliaus, ku antspaudai.
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
nes
tu
inteligente,
ar
mokslo
Apie
Amerikos
lietuviu
sius

I
ir
jeigu
gali
be
jo
apsieiti,
tai
No.
140
Keturios
istorijos
apie
Jurgis;
Galinga
ypata
galybe
meiles;
rgis
Skaptukas; Ergelei Pono Morka
nuose kas sanvaite. Jie tas savo
Maža
katiluka,
Lietuvos
skausmai
žmogus
ir
tik
su
tokiais
gali
tas
lietuviams
dovanas
ir
ju
pa

sos
bobos.
Teip-gi
juokai,
Rodos,
us;
Du ar keturi; Svietas dvasiu;
pareigas szventai ir♦ sanžinin- patariame nepirkti, nes jie nei
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
trumpi
pasakaitymai
ir
t.
t.
52
gai atlieka, beliekdami in 'Flo puses tiek neverti kiek jie da skirstymą be sunaudojimą pla- draugauti.
puslapiu............................................. 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
Už tai kad tu; busi jau moks No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ..........
cziai
po
Lietuva
buvo
kalbama
20c
bar
kasztuoja.
rida ibaliavuoti ar in kalnus žu
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No.
141
Keturios
istorijos
apie
gai
galva-žudžiai;
Ražanczius
iszgello žmogus tu turėsi kas metai
iv
apreiszkinta.
Lietuvos
lietu

udaus;
Iszklausyta malda vargszo;
vauti ar vasaruoti. Ir už tokias
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15«
eiti in universitetą ar kolegija Juokingi
viu
buvo
prieita
tos
nuomones,
szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
keliones jie gauna dvigubai Ateinanti menesi bus dau
kad geriau butu, jei Amerikos • vis daugiau pasimokinti. Tu liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu............................. .15c No. 170 Asztuonios istorijos apie
mokėti.
giau negu 900 straiku. Ir vis lietuviai kol kas susilaikytu taip darysi ant savo krasztu, No. 116 Istorija apie Sierata, No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklejim&s sveiko ir serganezio kudaugiau ir daugiau darbininku
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
Karo Sztabo Teismas apsudi , rengiasi straiknoti.
....................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Garžia Haremo nevalninke: T-noszis:
Rengesi
Del
Put-Boles
Rudenyje
jo Amerikieczius kareivius in
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Pasitaisiaa prast-*
62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengelis; Duktė malkakerczio. 121
kalėjimą ilki gyvos galvos, už
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslapiu ......................................... 25®
tai, kad jie nulžude kelis Japo-! Darbininkai dabar gauna
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernadaugiau mokėti, bet daugiau jie J'
puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu............... , ...15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
nūs, “O tas pats Karo Sztabo
įszmoka del pragyvenimo! Tai:
No. 123 Septynios istorjos apie
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Teismas apsudijo Japonus ku
Stebuklingas
zerkolas
;
Sidabrinis
szkas
malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
darbininko tuszczias kiszenius
rie nukankino ir nužudė Ame
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
nepaisant kiek jis pedes parnelis; Vargo sapnas ir pasaka apie či da; Dainele. 47 puslapiu. ..... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
rikieczius lakūnus tik ant pen
45 puslapiu.................... 15c
gonus.
sza. Kas sziandien atsimena kai
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
kių metu in kalėjimą. Tai tau
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
kumpis buvo szeszi centai ant
Doras gyvenimas; Praversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunikur teisybe!
svaro?
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys
No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25®

Kas Girdei

Dovanu Lietuvai
Likimas
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Kongresas priėmė instatyma
Mainieriu straikos tik prasipalaikyti OPA (prekių irkasz-j
j deda. “Lewisas nieko nepaiso
tu prižiūrėjimą) da del kitu me-'
: ir sako kad mainieriai gali
tu. Kongresas szita instatyma
■laukti.” Kai minksztos anglies
. priėmė nepaisant to kad Prezi-,
i mainieriai ims taikintis, tai jau
dentas Trumanas 'buvo labai'
kietos anglies mainieriai iszeis
prieszingas.
ant straiku. Lewisas dabar vi
Dabar ta byla, tas instatymas sos pramones ir fabriku bosas
yra pasiunstas in Senata. Se ir jis savotiszkai bosau ja.
natoriai yra prieszingi, bet jie
žmonių bijosi ir u'ž tai ta insta
SKAITYKIT
tyma priims. Bet isz to instatymo maža ko gero 'bus, nes jis
“SAULE”
per silpnas ir ateina jau per ve'

—

PLATINKIT!
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—
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užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapiu ................................. 15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT
“SAULE”

ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’it keik užlaiko moteres paslaptį.
61'' puslapiu ................................. 15c
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas
karalium. 61 puslapiu ................ 15e
No. 152 Trys istorijos apie Kajimas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
puslapiu............................................ 15c
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
puslapiu ............................ v.......... 15c
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60 onalanin ..........
1S*

Rodos da laukiame vasaros,
bet
kolegistai
jau manksztuosi ir rengėsi del fut-boles rudenyje. Czia kole ISTORIJE apie Gregorius
gistai isz Villanova kolegijos,Philadelphia, Pa., jau lavinasi - ---------------- Isz Numirusiu
del sporto rudenyje. Isz kaires in deszine: Richard Janson, Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
isz Burgenfield, N. J.; Art Resher, isz Sharon, Pa.; Ed. Siesla me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Jeigu užraszysite savo drau
::
25*
::
isz Warwick, R. I.; ir Al Litwa, isz Camden, N. J. Beveik vi
giu ar drauge “Saule” tai tu
sos kolegijos pradės fut-bolininkus lavinti ir mokinti po Verės didžiausia linksmybia per
SKAITYKIT
“
SAULE"
PLATINKIT
visus metus!
_____ . . .____ ._

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
pvriapiu .......................................... 15®
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz*
davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15®
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudral
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimanavymai; Eiles; Kokeis budais apgavi*
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo^
Preke ............................................ -Ui

Adresas:
<;
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Slaptinga Istorija

Renka Medžiagos Del Knygos

JUOZAS Bertulis jaute, kad Povylas netikėdamas palin
jis truputi perpildytas. Pui gavo galva ir kartumu Bertuliu į
kus konjakas, kuriomi ji vaiszi- isz naujo apžiurėjo visa kamba
no jo žentas Povylas, buvo gana rį. Kelnes neatsirado. Povylas
paslaptingas; iszrode visai atnesze savo atliekamas kelnes
min'ksztas kaip skystimas, o isz ir nors jos buvo Bertuliui per
tikro smarkiai veike. Prie to ilsgos, biet tas buvo priverstas
Bertulis nebuvo tiek daug pri jomis apsiauti. Jis tose kelnese,
pratęs gerti; jis kaipo senas ir iszrode labai juokingas, taip
žymu, prekejas nebuvo palin kad negalėjo ta visa atsitikima
kės pi'e tokiu kvailyscziu. Jis paslėpti nuo Povylo žmonos
tiktai pravažiuodamas užsuko Agotos. Agota gi siilyg poniu
pas žentą Povyla, kuris buvo ! pritarimo davė szimtus patari
vedes jo paczios seseri. Būnant mu, kur jieszkoti kelnes bet ant
užstalėje buvo daug suvalgyta, nelaimes jau tas viskas buvo
daugiau iszgerta ir kuomet rei pirmiau atlikta.
kėjo užlipti ant virszaus savo Povylas nuraminimui pradė
kambari miegoti, tai reikėjo di jo pasakoti:
deles žento pagelbos.
— Asz skaieziau viena stebė
Kuomet Bertulis atsistojo, tina istorija. Tenai ir-gi visas
tai jam iszrode, kad jau jis eina reikalas buvo apie paprastas
ne savomis kojomis, bet kojo kelnes. Tas viskas atsitiko seJohn H. Latham, stovi atsirėmęs in stulpą ir sznekasi su
mis savo dieduko, kuris jau se noviszkame palociuje, kur lunai, numirė. Jo atmintis pasi davo vaidinasi, bet pas mus na “Slim” Haynes Rockport miesto, Texas marszalu. Jis renka
medžiagos del savo knygos karia jis dabar rengia spaudai.
baigė tuomi, kad jis žentui pa mas naujas ir jokio vaidinimosi
Jis pasirinko szita vieta nes jis kaip tik apie szitokius amelinkėjo labos nakties ir savo da niekas nėra mates. Toje
kambaryje užsirakino. Daugiau Angliszkoje istorijoje pasako rikos raiterius dabar raszo pasakas ir knygas.
jo atmintis nieko nežino. Lyg jama kad pas viena poną apsi
atsimena, kad jis užsiliko elekt- stojusi tuose palociuose isz už jieszkojo isztisa valanda, bet 0 gal kaltininku ir visai nėra.
riszka szviesa,, bet jau daugiau daryto ir užrakyto kambario visi sugryžo su tuszcziomis ran — O asz būtinai reikalauju
tai tikrai nieko neatsimena.
pirma naktį pražuvo kelnes. komis. O tuom laiku, kaip jie kad viskas butu pilnai iszaiszApie szita atsitikima Bertu Tas pasikartojo antra ir treczia jieszkojo kelnių, geroji szeimy- kinta. Tas man reikalinga del
lis maustė, kuomet jis ant ryto cakt. Tas palociaus savininko ninke Agota ka tai sumasezius mano saugumo, o taip-gi man
gaila mano žento. • Juk keturi
jaus anksti pasibudo. Jis jaute sveczias turėjo keletą kelnių, kalbėjosi per telefoną.
galvoje koki tai tusztuma, bet bet tai sakau visai jums neisz- Po pusrycziu Povylas pasiū szimtai doleriu tai pinigai. Gar
tas tusztumas jam neleido. Ne metinedamas. Ir taip palociuje lo Bertuliui nuvažiuoti in krau siai kalbėjo Povylas.
žiūrint kad jis blogai jautėsi ir pražuvo trejos sveczio kelnes tuve ir nusipirkti naujas kel Ir vėl pradeda jieszkoti kam
bari. Agota iszkrate szienikus,
kad buvo szalta diena, reikalai kuris taip *pat ant nakties isz nes.
priverto ji atsikelti. Jis stenė vidaus savo kambario užsira — Asz neturiu nei cento, pa iszvarte pagalvius. Staiga ji sudamas atsikėlė ir tuojaus atki- kindavo. Ketvirta nakti palo stebėjo Bertulis. Mano visi pi szuko: po apatiniu pagalviu gu
szo ranka, kad greita nuo sto- ciaus savininkui nesimiegojo nigai, keturi szimtai doleriu bu lėjo gražiai sulankstytos kel
nes. Bertulis pagriebė, pažiu
vinezios kėdės pasiimti kelnes, gerai ir jis dirsteles in karido- vo kelnių keszeniuje.
kaip jis paprastai per dvide- riu pamate, kad tas pats sve — Asz tau paskolinsiu pini rėjo ir rado, kad kad taijo kel
szimts metu kasnakt darydavo, czias iszejo isz. savo miey mojo gu, tarė Povylas. Tu sakai, kad nes. Inkiszo ranka in kiszeniu
bet ant kėdės kelnių nebuvo.
kambario rankoje neszdamas kelnių kiszeniuje buvo keturi ir tenai pilnai rado savo visus
Nejaugi kas nors jam miegan savo kelnes. Jis iszejo su savo szimtai doleriu. Tai kas kita. pinigus.
Niekas notare nei žodžio. Po
užėjo jo kambari ir paėmė jo kelnėmis in soda, nuėjo in kam Gal but kas nors žinojo, kad tu
kelnes kad iszdulkyti? Jis ir ėjo pa, kur stovėjo lopeta, užkasė tiek daug turi pinigu, kelnių ki vylas ir Agota iszmetinejanprie duriu ir rado jias u'žraky- in -žeme savo kelnes, ir paskui szeniuje tai ir pavogė tavo kel- cziai žiurėjo in Bertuli, kuris
stovėjo vidų r y j e kambario
tas isz vidurio. Jis truputi nusi vėl adgal sugryžo in savo kam nes.
gando, juk kelnių kiszeniuje bari. Pasirodo, kad tas sveczias Tuom laiku kas tai paskam kaip prasikaltęs vaikas, Bertu
buvo jo pinigai. Jis apsidairė buvo beprotis. Rytmetije, kuo bino isz lauko puses. Tarnaite lis tarė:
Dabar asz atsimenu.
aplinkui,
apžiurėjo sienas met vėl svecziai pasigedo kel inejo ir pranesze, kad. atėjo gy
stengdamasis surasti kur nors nių, palociaus savininkas nuve dytojas. Pasirodo, kad Agota Kuomet vakar vakare asz atsi
paslėptąsias duris, bet nieko in- dė ji in kampa sodo, atkasė ket telefonavo savo pažinstamam guliau in lova, tai man buvo
tariamo nepastebejo. Jis vėl verius kelnes. Gal but ir tamis- daktarui, kad jai Bertulis ir ne galvai žema ir asz turbūt supradėjo jieszkoti pražuvusias ta, ponas Bertuli, esate bepro sugrąžins jau jos vyro pasko lankszcziau kelnes ir pasikilintu kelnių, tai ji vis-gi nors szau, kad man butu augszcziau.
kelnes, bet jo jieszkojimas ne tis?
dažinos ar Bertulis isztikro yra Bet a sz yisiszkai neatsimenu,
davė jokiu vaisiu.
Bertulio veido iszreiszka pa
Bertulis atsisėdo ant lovos ir I
kaip asz ta visiką atlikau.
beprotis.
i
sidarė nevisai protinga.
vėl stengėsi atsiminti isz eiles, — Nežinau, atsake Bertuliu, Daktarui iszpasakojo visa Nežiūrint, kad kelnes atsirakaip vaar atsitiko. Paskui jis man iki sziol da niekas nepasa istorija. Jis ir-gi atrado, kad
vėl pradėjo jieszkoti savo kel kė, kad asz bueziau beprotis ir tas viskas yra labai keista. Prie
Gal Vei Karaliaus
nių, bet ir vėl nieko nesurado. miegodamas naktimis vaiksz- to viso, tokiu ligoniu jis savo
gyvenime da niekados nėra gy
Jam daugiaus nepasiliko nieko ezioeziau.
dės.
daryti, kaip tiktai paskambinti
Geroji Agota tuojaus pradėjo — Ar neapžiuretum mus
tarnaitei ir papraszyti, kad pa
raudoti. Juk tai ne baika; jos žentą poną Bertuli, pasiūlė ap
kviestu žentą.
tikra sesuo yra isztekejusi už siverkus geroji Agota.
— Kas atsitiko? Paklausė
beproezio. Juk jos vyras nak— Tai bereikalinga! Atsake
inejas žentas Povylas.
czia gali užlipti ant stogo ar ant
gydytojas. Asz matau, kad po— Mano kelnes pražuvo!
bažnyczios bokszto, nupulti isz
I nas Bertulis drūtas žmogus,
— Kam jus ežia juokus kretenai žemyn ir ant vietos užsij kad jo nervai visai tvarkoje,
cziate! Kaip-gi galėjo jo kelnes
muszti.
j Daktaras paėmė Bertulio ranpražūti? Juk tu vakar pats isz
—
Gal
but
tu
ka
nors
sapna

i ka ir da pridėjo. — Pulsas vividaus užsirakinai.
Graikijos Karalius Jurgis
vai?
Klausinėjo
Povylas.
isiszkai normalis. O žmones taip
— Tas mane tai ir stebina,
II dabar tikisi kad neužilgo
Povylai. Asz užsirakinau duris, — Taip, isztikro man szia- į sveiki ir su taip drūtais ner
jis gales gryžti in savo sostą.
kelnes pasidėjau ant kėdės pas nakt prisisapnavo, kad rodos, vais nebūva beproeziais.
Jis dabar gyvena Anglijoje
pat lova, o dabar jos isznyko. asz vaikszcziojau krantu siau — Tuomet asz apsiskusiu
Jo gyvenimas
ros upes ir man buvo labai szal teisman! Iszkilmingai užreisz- isztremime.
kaip ir jo sostas baisiai nepa
ta, tarė Bertulis.
ke Bertulis.
stovus. Jis užėmė Graikijos
PUIKI ISTORIJA
— Už mano sodo isztikro te
— Tu jau to jokiu būdu ne- sostą 1922 metais. Bet nei
ka upe, o szianakt naktis buvo
ipadarvsi!
Suszuko Agota
imsi- meto neiszbuves karaliumi,
«z
O
szalta, daug reiszkancziai tarė 1
gandusi. Szi visa istorija pasi turėjo iszsineszdinti, nes jo
Povylas. Gal but tu isztikro esi
skelbs ir mus visi laikys ant kraszte kilo sukilimas ir re
beprotis, nuėjai su savo kelnė
'juoko. Asz nenoriu, kad mano voliucija. 1935 metais jis su
mis iki upes ir inmetei jias in
namas apvirstu virsz kojomis. gryžo in savo sostą, bet 1941
upe. O gal būti da jos kur pametais, kai Vokieežiai jo
mestos sode.
Povylas buvo 'žmogus, kuris “Talmudo Paslaptys” kraszta užėmė, jis vėl turėjo
bėgti in isztremima. Dabar
jai ka sumanstydavo, tai grei
jis rengiasi vėl gryžti.
tai ir iszsipildydavo. Jis tuoj Apie Žydu Tikybos PrisakyTIKTAI,. . . 50c
paszauke tarna vireje ir sodan- mus. Labai užimanti Apysaka,
ninka
ir pats kartu su Bertuliu1
::
Tiktai 15£
::
SAULE PUBLISHING CO.,
Skaitykite “Saule”
U liejo kelnių jieszkoti. Visi Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
MAHANOY CITY, PA.

Kapitonas
Velnias

Jo, niekas nenudžiugo. Povy
las ir Agota pyko ant savo žen
to, Bertulio, o Bertulis buvo ne
užganėdintas, kad ant jo užmė
to, buk jis beprotis.
Nieko negelbėjo nei tas, kad szi
istorija pasirodė ne paslaptin
ga istorija, ‘bet paprastu atsiti
kimu.
Bertulis pranesze, kad jam
reikia skubintis su biznio reika
lais ir jis apleido savo gimines.
Nuo to laiko tarp tu žentu
daugiau jau nelbuvo Sutikimo.
Ir tam visam kaltos kelnes.
—V. J.
(Galas)

VIENAS PASAULIS raszytojus ir artistus, kurie net
priesz ju naturalizavima auka
ARBA UŽDARYTOS vo visas pastangas savo naujai

salei.
Ta laibai aiszkiai pasakė
Commissioner of Immigration
NEW YORK. — Sziuo laiku
and Naturalization “Pasiekti
gražiose prakalbose, triukszjos dabartini diduma'kaipo milminguose susirinkimuose ir
žiniszka tauta, Suv. Valstijos
rimtose deklaracijos daug gir
dėta apie viena pasauli, tarp priėmė aukas invairiausiu ra
siu ir žmonių, kuriu kontribuci
tautine kooperacija ir net saki
ni “Vienas Pasaulis — Arba jos prisidėjo prie Amerikos gy
Niekas.” Bet darbai prieszin- venimo. Netikėkime, kad szis
augimo procesas sustojęs, kad
gai kalba.
musu szalis negali toliaus augti,
Taip žmogus mano, kada per
ir kad mes dabar galime nu
skaito taip vadinama “Gosset
kirsti ta szaltini. Ne, Amerika
Bill,” kuria dabar Suv. Vals.
da nepasieke gala tos linijos. ’ ’
Kongresas svarsto. Tas bilius
Virsz visko, svaikiausias
per puse numusztu immigracifaktorius szioje prasmėje yra
ja in szia szali. Immigration ir
labdarybės, kuris sziandien tik
Naturalization komitetas da
rai rimta dalylka ypacz po bai
bar laiko iiszklausymus. Teisy
sios karo tragedijos. Amerika
be, kad dauguma Amerikos gy
negali insitraukti in egoizmo
ventoju neremia ta biliu, tikras
lukszta ir ji negali pasiszalinti
atsitikimas parode liudininką
nuo viso pasaulio. Suv. Valsti
pareiszkimai kada jie nuvyko
jos tapo stiprios tik todėl, kad
in Wasliingtona kalbėti priesz
insisteige sekdama žodžius kubiliu, bet kiton puse yra daug
I rie gravituoti Laisves Stovyto
asmenų ir organizacijų, kurie
je New York uoste:
griežtai prieszingi immigrant u
“Give me your tired, your
inleidima in Suv. Vals. ir butu
poor
daug geriau jeigu jie tiek pat
Your huddled masses yearn
Tokis gyvenimas,
darbo, dabsztumo ir iniciatyvos
ing to breathe free
Tai visai ne kas,
dėtu in geresnius sumanymus.
The wretched refuse of your
Žmogus davadnas negali būti,
Milijonai Amerikos kareiviu
teeming shore
Tarp girtuokliu gyventi.
kovojo Europoje už žmoni u Send these, the homeless,
Daug tokiu apygardų turime,
laisve. Szimtai tukstaneziu žu
tempest-tossed, to me:
Kur daugeli girtuokliu
vo! Suv. Vals. sustiprino ry- I lift my lamp 'beside the
randame,
szius su visu pasauliu amerikogolden door. ’ ’
O jeigu insimaiszo
niszkir krauju palietu ant visu
— Am. Dem. Inc., N. Y.
Tai jau buvimas ne kas.
frontu. Po to visko, tu milžiGeriausia in kitur nukeliauti,
niszkii auku Amerike vis ran GYDYTOJAS IR LIGONIS
Kad atsilsi gauti,
dasi grupiu kurios ant nieko
Ba kur girtuokliai gyvena,
laiko ta viską.
Gydytojas — Asz tau užraTai jau gana.
Milijonai iszvietintu asmeniu sziau gyduoles, turi imti kas
*
*
*
visame pasaulyje su didžiausia adyna po viena valgoma
Isz Luzernes laiszka,
baime seka nusprendimus viso szaukszta.
Likos in gurbą inmesta,
Ligonis — Tai ponas gydy
kiu svarbiu susirinkimu, kurie
Nes paraszo nebuvo,
tojas da užraszyk man laik
juos lieczia.
Už tai in gurbą pakliuvo.
Vasario (Feb.) menesio 1946 rodėli ir szaukszta, ba asz ne
*
*
*
m., Suv. Valstijų delegacija ne- turiu.
Ar žinote jeigu kazyriuosite, senei laikytame United Nations
Tėvas — Kaip matau, tai
Tai prie kazyriu prieteliu susirinkime Londone sulaikė
neturėsite,
rezoliucija kuri priversta su motinėlė su dukrele manstiGeriausias tavo prietelis,
grąžinimą iszvietintu asmeniu na sau jog asz esmių milijo
nierius !
Isz tavęs paszydis.
in savo gimtiną kraszta. Tokis
Duktė — Tai privalai teve
Kaip kelis dolerius praloszia, nusistatymas visisžkai nesutin
ka su immigracijos suvaržy li džiaugtis, jog mudvi taip
Ir da susimuszia,
manstiname!
Da in kaili ir gasui,
mais kuriuos Atstovas Gosset
Ilgai padejuosi.
siūlo. Musu immigracijos instaKaip tai keli losze lyg Nedeliai, tymas reikalauja nekuriu pa “SAULE” YRA
Kur ten Pittsburghe po pėdei, keitimu; ypacz tie punktai, ku
GERIAUSIA
rie remia tautino izolacija turi
Pralosze desetkus kelis,
0 ar maitele da kaili ne inkisz, būti pakeisti. Kaip instatymas
DOVANA!
dabar stovi, žmones yra klasifi
Suteriojo ir supašziojo,
kuojami pagal szalies kur gimė
Apdraskę, su kraujais,
ne žmoniszkoms ypatybėms.
Ir skrepliais,
Jeigu nežinai kokia
Mat, po visa asla valkiojo, Brolyste yra geografijos daly
ką, pav. paimkime Argentina, nupirkti Dovana savo
Tai ir iszviliojo.
Na matote, argi nelaimėjo, kuri liuosa nuo kvotos suvar Draugui ar Draugei,
žymu, kuomet kitos szalys, ku
Ir da lovoje kėlės dienas
pagulėjo, rios didvyriszkai kovojo naciz tai užraszk jiems laikmą oir nukentejo, neturi tos
Ir baisiai stenėjo,
raszti “Saule.” Pra
Ir gydytojui gerai užmokėjo, privilegijos.
Kada galva susiuvinejo.
Yra klaidinga tikėti, kad in- linksmins jiems gy
Jau tas gal einikio netraukęs, leidimas immigrantu kenks
Ba kitoki protą gaus,
darko padėti Amerike, kad nuo venimą, ant viso me
O kur su krumpliais baršzkina, Amerikiecziu atims darbus. to ir džiaugsis isz ta
Ten ir susikruvina.
Teisybe Už save kalba. ImmiJeigu ne. krumplius tai galva, gracijos naujos bangos žymiai vo dovanos! Prenu
Taip bus jums visada.
prisidėjo prie Amerikos iszsi- merata Suv. Valstijo
vystijimo, davė naujos iniciaty
5f?
SįC
metams $5.00
vos, nauju budu ir nauju iszra- se
Viena bobelka Czikagoje
badai padūko, dimu. Uzia Amerike immigrau- Kitose
VieszpatysJog net palicijantai atvyko, i tu grupes insteige svarbiausias
industrijas, kaip puodu ir bliu- tese $6.00. Užraszant
Ba negalėjo invalioti,
Per daug pasiutiszko sztopo du dirbtuves, kailiniu ir drabu- reikia drauge ir pre
iszgeri, žiu iszdirbyste, ir t. t. Samuel
Slater, Naujoj Anglijoj pradėjo numerata siunsti per
Tai savo protą prageri,
bo vėluos industsrija; John
O kada siusti pradėjo,
Money-Orderi arba
Tai kėlės valandas lakupe Ericcson iszrado geležini gari
laivams
propeleri, pinigais registruotam
pasėdėjo. niams
Emille Berliner ir Alęxander laiszke.
j1!į.
Graliam Bell iszrado telefoną,
SKAITYKIT t mikrofoną ir gramofona ir
Mare Brunei buvo pirmas ga
“SAULE”
minti pigius batus. Sunku su Saule Publishing Co.,
minėti visus Francuižu's, Lenkus
Mahanoy City, Pa. }
PLATINKIT!
(Czekus, visokius moįkslininkus,

SIENOS

I

’•SAULE”

1946
SUN

MON

MAY
THE

WED THUR

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

1946
FRI

2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

SAT

4
11
18
25

Žinios Vietines

lengviau gauti didesnes pagelbos nuo valstybių ir federates
valdžios. Be abejo jei. vietines
valdžios sziame dalyke pa rodys
didčsne atsakomybe tai ir fe
derate valdžia paskirs daugiau
WASHINGTON, D. C. —
Vienas isz geriausiu budu pa tam tikslui.”
gerinti sveikata kaimu gyven Kad suvienytas veikimas bū
toju Suv. Valstijose yra insteig- tinai yra reikalingas parodo se
ti ir užlaikyti stipria, veiklia kantis faktas. 1941. metuose
vieszos sveikatos organizacija. apie 1,400 isz 3,070 apsnrieziu
Kad tokia organizacija galė Amerike buvo be vieszos svei
tu tiksliai atlikti savo darba, katos. Ir beveik visos szios vie
privalo turėti viena gera svei tos buvo kaiminiai apskricziai.

Geresni
Sveikatos
f
Departamentai
Kaimuose

— Vėsus oras.
— Ana diena pone Ona
katos valdininką, ir pilna sztaStreikauskiene isz Harwood
ba iszlavintu darbininku, kurie
Mines, Pa., lankėsi pas gimines,
gautu tinkamas algas.
taipgi atlankė ir “Saules” re
“Geresne Sveikata Amerikos
dakcija, nes pone StrailkauSkieKaimuose” Žemdirbystes De
ne yra musu sena skaityto ja.
partamento leidinys atvaizduo
Acziu už atsilankyma.
ja ir iszaiszkina naujas būdas
— Cukraus ženklelis Nr. 49
kaip pagerinti szi u gyventoju
geras del 5 svaru cukraus.
sveikata, taip pat iszaiszkina
— Gerai žinomas James H.
kaip minėtas stabs turėtu būti
Kirchner redaktorius “Recordsutvertas. “Netiktai turėtu bū
American, ’ ’ ana diena apsirgo
ti užtektinai vieszos sveikatos
ir randasi Locust Mt.. ligoribuslaugiu (nors viena del 5,000
teje. gyventoju, ir da geriau, viena
— Ant paliepimo miesto del 2,000 žmonių) ir ligoniniu
valdyba, laikas vela permainyt
(nors vienas del 10,000 arba 15,tas nuo Balandžio 28-ta diena. 000 žmonių) bet da ir privalėtu
Laikrodžiai buvo pastumti turėti ekspertus sanitariszkos
greicziau viena valanda. Tasai inžinierystes srytyse, kaip ir
laikas vadinamas kaipo “Day ekspertu sveikatos moksle,
light Saving Time” ir tesis iki maitinimo srytyje ir da kitu
Rugsėjo (Sept.) 29-ta dienai. reikalingu padedeju ir darbi
■— Utarniilke pripuola Szv. ninku. Da reikia dantų gydyto
Katarinos Sieniete; Seredoj ju ir specialiai kliniko gydyto
Szv. Pilypo ir Jokūbo; Ketver jai.
ge Szv. Atanazo.
Užlaikyti toki sztalba reikia
i —- Seredoj pirma diena Ge daugiau pinigu negu kaimiszki
gužio (May).
distriktai gali sukelti ir isztmo— Nedelio je,
G e g u ž i o keti. Todėl Žemdirbystes De
(May) 5-ta diena, priims Pir partamentas duoda pasiulyma
ma Komunija didelis skaitlis kad isznaikinus szia kliūti. Pa
vaiku ir mergaicziu laike 9-tos taria kad mažesni apskricziai ir
valandos Szv. Misziu, Szv. Juo- kaimeliai susijungtu in viena
“distrikta” sudaryta isz nema
zapo bažnyczioje.
žiau 50,000 gyventoju. Pagal
— Utarninke,
Balandžio
žurnalą, tai mažiausias žmonių
(April) 30-ta diena, 18 vyrukai
skaiczius kuris iszgaletu finaniszkeliavo in Philadelphia, Pa.,
siszkai iszlaikyti szi reikalinga
kurie bus priimti in ta.rnysta.
sveikatos patarnavima. Jeigu
Visi iszkeliavo ant bošo 5:30
kelios apskritys susijungtu in
valanda ryte.
viena distrikta, centras szio su
Mahanoy City, Pa.
Ivor L. Techentine, Joseph sivienijimo neturėtu būti dau
giau kaip 40 myliu nuo tolyP. Bakalar, John C. Lieberman,
John M. Stitzer, Steven J. For miausios vietos distrikte.
Jau keli valstybių sveikatos
go tch, James L. Sticher, James
departamentai sutik sziam pa
H. Rede'liffe, Frank J. Szemasiūlymui ir jo patarimus jau iutowicz, Martin B. Lally, Ber
vede in praktika, žurnalas pa
nard J. Rzeplinski, John A.
stebėjo.
Clews, Harry R. Shaner, Ro
Kaimai ir apskricziai kurie
bert L. Moore, ir Bernard Kufnori susidėti su kitais apskrii’ovich.
cziais sziamt darbe be veikime
Morea:
gali praneszti valstybes sveika
Metro Stotts.
tos biurui. Bet aiszku, kad jei
Middleport.
gu trūksta leszu viskas ant nie
Bernard S. Skripata.
ko nueis.
Kaska:
Tikroji priežastis kodėl daug
Edward E. Spotts.
vietų Sveikatos Departamentai
Philadelphia, Pa.
mažai tegalėjo nuveikti yra kad
Cyril E. Simon.
taip valstybes taip ir vietines
valdžios neužtektinai sziam
Shenandoah, Pa. — Vincas
tikslui paskyrė pinigu. Isz viso
Kupstas gydosi Locust Mt. ligalima sakyti, kad visoj Ameri
gonbuteje.
koj, tiktai vienas doleris kiek
— JohnHysock, angliška
vienam gyventojui yra valdžios
sis isz Shaft, likos sužeistas in
paskirtas per meta užlaikyti vi
ranka ir koja laike darbo. Ran
suomenes sveikata. Kaimuose
dasi Locust Mt. ligonbuteje.
szis nuoszimtis . yra da žemes
nis. Nežiūrint to, kad tinkamai
Giesmių Knyga Arba apsaugoti kamuose igyvenancziu sveikata, nors du doleriai
Kanticzkos, $2.00 per meeta turi būti paskirti,
SAULE PUBLISHING CO., kaikurios vietos reikalauja da
didesne suma pinigu.
Mahanoy City, Pa.
Jeigu patys kaimai pristaty
ej'.-. f.:?"”!-'-1. 1
_____
tu viena doleri prie kuriu Fe
Lafayette Fish Market derate valdžia arba valstijose
204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
valdžia, pridėtu kita doleri dar
bas toli nužengtu, daug butu
nuveikiama.
'“Tikrai galima sakyti jei ap
Atidarytas: Seredoje, Ketverge ir
skricziai dalyka suprastu anot
Petnyczioje. Visiems draugiszkai
patarles 1 ‘ sveikata galima nu
:: patarnauja
::
Mes parduodame visokiu Zuviu, Lobs plikti,” tai daugiau pinigu
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp.
Clams, Scallops ir Hard Shell Crabs. tam tikslui paskirtu. Ir kai tik
Telefonas 273 vietines valdžios supras ta, bus

MAHANOY CITY, PA.

Jaunas Raitelis

Valstybes Departa- minga.
Net ir szalyse kurios mus
i mentas Mano Padaryt kiek nors supranta yra klaidin
Užsienini Informacijos' gu nuomonių apie musu instai-

gas ir musu svetima politika ir
nusistatymus.
Centra
Daug politikos žinovu mano,
WASHINGTON, D. C. kad amerikiecziai negali but
I Praeita Vasara (Feb.) Prezi- pasyviai kada pavojingi nesu
įdentas Truman insake Valsty- pratimai apie musu gyvenimą
' bes Departamentui duoti žmo- ir veikimus skleidžiami užsie
I nems gyvenantiems visur pa- nyjei šaulyje “Tikra ir atvira vaizda Musu valdžia kvieczia kitas
apie Amerikos gyvenimą ir Sū tautas insteigti informacijos
riem Valstybių instatymus.” centrus musu szalyje, nes pa
Naujas Komandorius
Perduoti kitiems “Tikra ir geidaujame kad žinios plauktu
i
atvira vaizda” apie Amerika, a'biszaliszkai. Kaip mes galime
buvo pareiga Karo Informaci pasimokinti isz kitu szaliu, taip
jos Biuro ir Tarp-Ameriku Rei kitos szalys gali nuo musu pa
kalu Ofiso. Karui pasibaigus, simokinti.
— C. C. F. A. U.
szios agentūros buvo sunaikin
tos. Bet ju veikimai ir darbinin SANDELIS KNYGŲ
IR ŽOLIŲ
kai buvo park eiti in Valstybes
Aukso Altoriukas, celuloidos virszaia
Departamenta kur dabar tęsia $1.75. Vainikėlis, maža maldų kny
žinių perdavima. Sausio (Jan.) gele, misziu maldos su paveikslais,
apdaru 65c. Istorija Seno ir
1 d., 1946 m., szios agentūros paprastu
Naujo Testamento 25c; Kabalas su
buvo sujungtos su informacijos Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule,
ir kultūros skyriais Departa Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant
Kalno Alyvų 15c., Burtininkas ir
Kenneth Hayes, szesziu metu vaikutis isz New York mies mente. Szi sujungta agentūra I Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
to raitas joja. Daug visokiu vaįkams zabovu buvo rodoma pavadinta “Office of Interna kos
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt
kai 43-czias Zabovu Turgus atsiįare. czia buvo galima ma  tional Information and Cultu Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka
ral Affairs” (OIC). Sztai dar Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti
tyti apie 100,000 visokiu vaikams Zabovu.
bas, kuri prezidentas paskyrė skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1;
Eustakijusas apysaka isz pirmu am
Valstybes Departamentui pra žiau kriksezionybes arba iszganymas
Leit. Generolas Geo. StratMAŽAS KUPSTAS kad tegu mainieriai dirba po eita Vasara žengia pirmyn.
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata
senovei
pakol
kitas
kontraktas
ligoniams knygele apraszio apie 350
emeyer pirmiau buvo vadas
Jei Kongresas praves biliu visokiu
vaistiszku žokliu 25c; Pralo
bus padarytas, ir jeigu bus su
visu Amerikos lakunu ir erosuteikti Valstybes Departa- tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos
Lietuviai isz patyrimo žino ir
planu Kinijoje; dabar pa už tai sako kad “Mažas kupstas tarta daugiau jiems duoti, vi i mentui galia vesti savo užjuri- paveikslu 25c; Pekla kur ji yra ir
reikalinga?, su paveikslais kan
skirtas kaipo Komandorius ir dideli .vežimą apverezia.” siems jiems bus damoketa už vi I ni žinių perdavimo veikimą ko kam
kinimo inrankiu 30c; Celibatas ar
visos lakunu ir oro apsaugos Mes pripratratome žiūrėti in1 sa ta laika kada jie dirbo per ki biliu House Committee on ba kokis neženotu kunigu gyvenimas
Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
Amerikoje. Jo darbas yra straikas ir jas mieruoti nuo; tas derybas.
Foreign Affairs jau patvirtino ti30c;
30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
apsaugoti ir apginti Amerika skaieziaus darbininku kurie! Kompanija jau pasiulino pa OIC bus pastoviai insteigta. dą turesis visada viską žinos savo ir
nuo netikėto užpuolimo nuo straikuoja. Jeigu daug darbi-1 kelti mokestis asztuoniolika ir | Tuo tarpu darbui vartojama le- kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
prieszo.
ninku straikuoja, mes sakome puse centu in valanda sulyg szos isz “emergency funds.”
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o
kad tos straikos yra dideles. valdžios nustatytos tvarkos. Vykdydamas OIC programa tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu
ir gyvenime be apsivedime lai
Nepaprastas Kiauszinis Bet tai klaida. Turėtume žiūrė Bet Lewisas savo ausis užsi- Valstybes Departamentas ne>- turtu
mes 75c; GROMATOS in Lietuva,
stos in varžy'ba su kitomis Apie 15 skirtingu pasveikinimu pati ka tos straikos padaro, kiek kimszo ir nieko hegirdejo.
žmoniu ir fabriku jos palieczia Jis dabar baisiai susirūpino žinių perdavimo agentūromis, puoštos su kvietkelems, 12 už 40c, 3
tuzinai už $1; Prova Detroito katali
ir isz to spręsti ir sakyti ar savo mainieriu sveikata. Jis no arba su kitais privačiais infor- ku lietuviu su socialistais už dalinimą
jos dideles ar ne.
rį sutverti funda, kasa isz keliu’mac iju patarnavimais. Stengs lapeliu prie bažnyczios, su paveiks
lais 35c, Dzian Bambos spyeziai ir pa
Mainieriu straikos, imant su milijonu doleriu del darbinin papildyti žinias kitoms žinių mokslai, ir ar žmogus pareina isz bež
lyg skaieziaus darbininku, tai ku sveikatos ir priežiūros. Jam agentūromis. Valstybes Depar džiones 35c, Raginis visokiu gražu pa
sakų 35c, Ar Szventas Tėvas yra tik
ne taip jau dideles, bet ka jos ne tiek darbininku sveikata ru tamentas neužsiims propagan ras kristaus inpedinis $1.50; Aficiepadaro ir kiek kitu darbu jos pi kiek tie milijonai. Jeigu jis da. Tik nori kitiems parodyti rus ir Kareivis. Tak vese visokoblakaip amerikiecziai gyvena ir gharodija 15c; Dainų knyga apie 107
pakenkia; tai jos yra didžiau gautu ka jis nori dabar, tai uni
gražiausiu lietuvos dainų 75c; Naujas
supažindinti žmones su musu Savizrolas su paveikslais juokingi
jos
susirinktu
apie
$39,000,000
sios ir svarbiausios visoje Ame
skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko
in metus ir niekam neduotu i insteigoms ir gyvenimo budu. raudnosio
rikoje.
su paveikslais 35c; Patarė
apyskaitos! Tie pinigai pareitu Valstybes Departamentas ne- jas vyrams ir moterims apie lyties da
Kai mainieriai straikuoja, kaip ir visi kiti unijos milijo senei skelbę OIC programa. ’Szi lykus ir szeiminiszka gyvenimą su pa
plieno fabrikai turi užsidaryti, I nai, isz darbininko kiszeniaus 1 programa nors pradžioje užsi veikslais $2.50; Laime ir Planetų iszdejimai raszant paikutes 25c; Saules
visokie geležies fabrikai negali’ ir isz tu kurie anglis perka. ims sekaneziais darbais; pasi ir
Planetų kelias su paveikslais saules,
dirbti, fabrikai kuriu maszinos ■ Czia tai isz tikro geras geszef- keis žmonoms kurie diUba žvaigdžiu ir kitu visu planetų, kaip
veikia musu skrituoli žeme 50c.
yra garu varomos turi užsida tas!
protiszkuose
veikimuose; jos ŽOLES
ARBATOS FORMOJE
ryti, traukiniai turi sustoti, nes
užlaikys informacijų knygynus- Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25;
Bet, už visa tai, negalima
papuczku ant burnos ir kitokiu
Ponia Mrs. William Burn ir jiems anglis reikalinga. Di pykti ant Lewiso. Jis taip daro užsienyje; dalins diplomati- Nuo
odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis
ham isz Albany, N. Y., rodo džiausi sztorai, dangoraižai ir kaip tas razbaininkas Petrillo inems insteigoms musu tikfus nuo Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio
savo visztai nepaprasta kiau- ofisai anglis vartoja. Žodžiu sa daro su muzikantais. Jis tik pa praneszimus; teiks visokias niežulio $1.25; Nervu ir nuo sutuki
mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
szini, kuri ta viszta padėjo. kant, visa Ametikos pramone sinaudoja tais instatymais, ku praneszimai apie gyvenimu nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c;KoKiauszinis sveria beveik visa ir biznis ir pats gyvavimas pa riuos musu spangį ir trumpare Amerike; pristatys fotogra sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c;
ir Szirdies Ligos 60c; Pa
švara ir yra apie penkių coliu reina nuo anglių. Kai mainie giai politikieriai ir kongres fijas ir kilnias ne-santiszkams Vandenines
taisymui Vyriszkumo 85c; Nuo Užsiriai straikuoja tai visi tvarka
tikslams; leis žurnalą (knyga) senejusio Kataro (hey-feaver) 85c;
ilgumo.
skersai iszilgai Amerika yra su menai invede, kai darbininku “America” iszdalinimui Rusi Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c;
unijos buvo bejieges, 1933 me joj ; rodys dokumentiszkas fil Nuo Pražilimo if Paiskanu 60c; Ne
Daktaras Pagerbtas ardyta.
tuose. Dabar sulyg valdžios in- mas ne-santiszkams persta malonaus kvapo isz burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60c; Palasgos TreO tas paniuręs, gauruotas statymu darbdaviai, kompani
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
tymams
svetimtaueziams
;
inpikeziurna Lewisas visa tai ge jos ir fabrikantai yra valdžiai
sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata
rai žino. Kaip tik už tai jisai atsakomingi, bet unijos vadai s teigs musu sztabus 62 tautose 85c. Adresas:
M. ŽUKAITIS,
parūpinti tikrus ir gabius
sziandien yra galingesnis už pa niekam neatsako.
darbininkus vesti programa; ir 336 Dean St.. SPENCERPORT. N.Y.
ti Amerikos prezidentą. Jis da
bar visai nesiskubina ir nesirū Bet ir to neužtenka. Lewisas'lgalutinai 1947 m., insteigti
pina. Amerika gali eiti po vel gerai žino kad valdžia sziadien' “Short; wave broadcasting," ’ L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS
i
niais, bile tik Lewisas gales sa nedrysta stoti priesz straikas ir siusti praneszimus visam pavo ožius varinėti. Kas jam gal uždrausti darbininkams strai- šauliui,
voj kad milijonai žmonių darbo kuoti. Jis žino kad valdžia grei Apie paskutini sumanymą
neteks, kad fabrikai užsidarys, cziau už unijas užstos negu už'jau pasirodė daug nesutikimo,
kad Amerikiecziams visko da tiesa ar lygybe, už tai kad vai-j Dvi didžuoles žinių agentūros,
mažiau bus. Jis, John Lewisas dininkams, politikieriams rupi kurios per kara teikdavo žinias! Laidoja kunua numirėliu. Pasam
automobilius del laidotuvių,
nieko nepaiso, nes jis dabar lai darbininko balsas. Jis žino kad' valdžiai persiuntinimui in už-' do
su straikomis visus iszgazdins sieni, sustabdė ta patarnavimaJ kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam!
ko ne tik Amerikos vadeles, bet
reikalams. Telefono Numeras 78.
ir gera botaga ant visu Ameri- ir daug daugiau gaus negu per' Jos sako, kad Valdžia negali S2O W. Centra St., Mahanoy City
derybas.
siusti žinių neplatinimas nuokiecziu.
moniu. Jos nori pasilikti ne Istorija apie Amžina žydą,
Daktaras Kari T. Compton,
Jis moka kaip ir baikas Jeigu sziandien taikos ant priklausomos.
(
lo kelione po svietą ir liudymas
prezidentas garsingd Univer
kriesti. Jis labai saldžiai ir darbo frunto nesimato, tai pati
Abelnai, svarbu taip taikos apie Jezu Kristų. Per paczta
siteto, Massachusetts Insti
lipszniai pasiaiszkina: “Mai valdžia kalta, kad ji tiek galy
rietu, taip karo, kad svetimos 20 centai. Adresas:
tute of Technology, Bostone,
nieriu kontraktas pasibaigė. O bes davė tokiems niekszams.
Saule Publishing Co.,
tautos tikrai vaizduotu Ameri
buvo labai iszkiimingai pa
be kontrakto, mainieriai yra
Mahanoy City, Pa.
ka. Yra daug vietų pasaulyje,
gerbtas už savo darbo per ką
geri ir dievobaimingi žmones;
SKAITYKIT
kurios mano, kad musu szalis
rą. Karo Sztabas jam sutei
Neužmirazkite Guodotini Skai
jie nieko svetimo nenori!”
yra legendas, szalis su stipria tytojai, atsilygint su prenumerata už
kė augszcziausi garbes laips
“SAULE”
karisžka jiega, dideliu turtu, laikraszti “Saule” kurie apie tai užLewisas žinoma tampa kurni kuri gali suteikti žmogui
miražo ir prasze idant nesulaikyti
gausumu, ir kad ji neatsako- hikraezczio. PASKUBINKITE J J J
czias ir spaugas kai jam pataria
kuris nėra oficierius.
PLATINKI!!
v

O

