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RUGINE DUONA
PABRANGO

STALINAS KITUS NORĖJO NUŽUDYTI
GEN. MAC’ARTHUR
KALTINA

Japonai Norėjo
Nužudyti Gene
rolą MacArthur

TOKYO. — Karo Sztabas in
WASHINGTON, D. C. —
LONDON, ANGLIJA —
Valdžia pranesze kad rugiene Rauduonos Dienos iszvakarėse laika suspėjo
_ . susekti samoksli
duona pabrango du centu ant Stalinas pasakė prakalba in sa-j ir visus planus nužudyti Amesvaro. Szitas pabranginimas vo žmones. Jis sake kad Sovie-Įrikos Generolą MacArthur, Ge
'į
—
iSCRANTON, PA. — Ponia bus visa szita menesi. O kaip po tai nori ir jieszko taikos. Bet gūžio (May) pirina diena, kuri
jis paskui tuojaus pridėjo kadį taipgi yra Komunistu RauduoHelen Tronko, Skrantuose ne tam bus tai dar nežinia.
Valdžia
pasiaiszkina
kad
rei

kiti krasztai nori sukelti kita noji Diena.
galėjo savo akimis tikėti kai ji
gavo telegrama nuo savo numi kėjo taip pabranginti rugiene kara, jieszko priešiniu ir prie-j Vienas isz tu, kurie buvo pa
rusio sunaus, kareivio Michael duona, nes rugiai pabrango, iki kabu užpulti Rusija. Jie žodžiu sirenge ji nužudyti buvo tuodabar nebuvo valia duona pa nepasake kokie yra tie krasztai,! jaus suimtas ir suaresztuotas.
Tronko.
branginti. Toks pasiaiszkini-1 bet isz visko buvo galima su-! Jis iszdave vardi savo vado
Karo Sztabas, metai atgal mas rodos yra protingas ir ge
prasti kad jis ežia taikė in kapi kuris visa szita sukilimą buvo
pranesze jo motinai kad jos sū ras, bet butu galima valdžios
talistinius krasztus, kaip Ang surengęs. Jo vardas yra Hideo
nūs ant karo lauko krito, žuvo paklausti kodėl rugiai pabran
Tokayama. Jis pirmiau buvo
lija ir Amerika.
ant Okinawa salos. Dabar po go, jeigu valdžia mums vis aiszslaptos Japonu p'olicijos vadas.
metu laiko ji gavo telegrama kina kad ji niekam nepavelina. “Užtai,” jis sake, “nors Ru Japonu policijantai tuojaus isznuo to savo sunaus, kuris ran nieko pabranginti. Farmeriai sija nori taikos ir stengiasi vi platino jo paveiksią ir perspėjo
dasi Letterman General ligon- gali imti kiek tik jie nori už ru sur taika palaikyti, bet reikia visus kad jis yra gerai apsi
buteje, San Francisco mieste, gius, ir dabar ima. Jeigu val Sovietams būti apsigynimui pa ginklavęs.
■
kur jam gydo ranka, kuri yra džia prižiūri kasztus visu kitu sirengusiems. Už tai Rusijai:
Karo Sztabas sužinojo kad
biski apdeginta.
reikalinga
galinga
armija,
ge

javu, tai kam akis užsimerkia
buvo viskas surengta nutrucinRauduonas Kryžius tuoj aus kai farmeriai rugius veža par riausi ginklai ir moderniausi ir ti Generolą MacArthur.
didžiausi fabrikai karo pabūk
parūpino kad jo motina galėtu duoti?
Komunistu vadas Japonijoje
lus pagaminti.”
su savo sunumi per telefoną pagreitai užsigynė kad Komunis jie ir nekalti, bet gal ir ežia ga
lima du ir du sudėti ir prie iszsiszneketi. Dabar yra ruosziaPaskui jis padare pastaba tai nieko apie tai nežinojo ir ne
Kai
Karas
Pasibaigė
vados jeigu ne prie iszaiszkinima ir rengiama kad keli gimi
kad dabar visas pasaulis gavo žino ir kad jie nieko neturi
mo prieiti.
nes su jo motina galėtu pas ji
progos pažinti Rusija ir žinoti priesz Generolą MacArthur, ir
už dienos kitos nuvažiuoti ir
kad Sovietai yra galingi, bet kad jie niekados nei vardo ne
pamatyti kareivi Michael Tron
kad jie nieko isz kitu krasztu girdėjo to žuliko Tokayama.
ko kuris jau metai atgal buvo
NAUJI
nenori, kaip tik gyventi taiko Japonijos valdžia taip pat pa
aprauduotas.
siskubino atsipraszyti Ameri
je ir ramybėje.
AUTOMOBILIAI
kos
Karo
Sztabo
ir
taipgi
užsi

Visas Karo Sztabas nustebo
Tai labai gražus ir prakilnus gynė kad ji nekalta ir nieko
BRANGSTA
kai dažinojo kad ežia baisi klai
žodžiai, tik gaila kad tie žodžiai apie tai nežino.
da padaryta. Augszti karinin
tuszti ir nieko neintikino apart
WASHINGTON, D. C. —
kai atsivertė savo knygas ir net
komunistu kurie taip pat moka Bet ežia galima imti du ir du Negana kad visus mus dabar
rado kur kareivio Michael
gražiai kalbėti ir gruoboniszkai ir rasti kad tai sudaro keturis. erzina su tais naujais automobi
Tronko kapas randasi ir kas
Tik kelios sanvaites atgal Ge
pasielgti.
ant mažo ženklelio ir kryžiaus
nerolas MacArthur labai griež liais, kuriuos mums parodo, bet
paraszyta virsz jo kapo. Dabar
tai atkirto ne tik Komunistams, neduoda, dabar ateina žinios
tas kareivis ir sveikas ir gyvas
bet ir patiems Sovietams ir Ru kad jie labai bus brangus ir da
nors jau metai kaip Karo Szta
SKAITYKIT
sijai ir pasakė kad jie in val- brangsta. Valdžia dabar pavėli
bas paszarvuotas.
diszkus dalykus Japonijoje ne- no General Motors automobiliu
Philadelphijoje žmones
“SAULE”
sikisztu. Tas baisiai inpykino kompanijai pabranginti savo
iszgirdo Laisves Varpa kai
visus Sovietus ir ju bernus Ko automobilius nuo $16 iki $60
KARISZKAS LAIVAS karas Europoje užsibaigė.
PLATINKIT!
(Tasa Ant 4 Puslapio)
munistus Japonijoje. Gal visi
Szitas varpas yra labai senas
SUSPROGO
ir Amerikiocziams beveik
f
------szventas. Jis randasi Inde
Karnivalas Atsidaro
LEONARDO, N. J. — Ka- pendence Hall, Nepriklauso
riszkas laivas, kuriame buvo mybes Salėj e, Philadelphia,
daug dinamito, dūlio ir visokio Pa.
sprogstanezio parako susprogo
Per visa Amerika Karo pa
prie uosto kai jūreiviai nesze jo
baiga, Pergales Diena, Gegu
tavora isz laivo in krauta. Trys
žio (May) S, 1945 m., buvo
buvo ant smert užmuszti, 165
džiaugsmo diena. Nuo tos
buvo sužeisti. Laivas paskendo
dienos žmones Dievui dekain pusvalandi nuo susprogimo.
vojo kad karas užsibaigė,
I
Vieno jūreivio, Joseph Stuc- kad taika vėl sugryžo, kad
kinski, isz Baltimores, rankose vaikai neužilgo isz vaisko
susprogo viena kulka, bet jis parvažiuos.
Amerikiecziai
kaip ten beveik stebuklingai kareiviai gerai atliko savo
nebuvo nei sužeistas, bet nuo darba.
tuo susprogimo, kitos kulkos
eme sprogti ir dinamitas užsi
PARSIGYRAS
degė ir taip visas laivas suspro
go. Laivynas tuoj aus apsupo
— Ach, Joneli! Tu nie
yisa ta krauta su savo policija
kaip ne tikėtum, kaip asz sa
ir neleido nieko prieiti, nes ežia
vo mergina myliu!
randasi vienas isz didžiausiu
O ar daug turi pasogos ta
Laivyno kariszku uostu, kuris
kasztavo apie $60,000,000 pa vo mergina?
statyti ir inrengti.
O, brolyti! Net 20 szimtu,
nes tai mažai mane apeina,
•
------------------asz su ja apsipaeziotau, kad
Apvaikszczioti Vatos Pramone buvo surengtas milziniszkas karnavalas arba jomarkas
ji turėtu tiktai 19 szimtu!
Skaitykite “Saule”
paroda Memphis mieste. Szitas karnivalas prasidėjo 1941 metais, bet buvo nutrauktas ir už
darytas kai karas prasidėjo. Dabar jis vėl atsidarė. Czia yra rodoma visokį dalykai kurie
l —------ ---------Pirkie U. S. Bonus
yra isz vatos arba isz medvilnių audeklo daromi.

ISZ NUMIRUSIU
1
PRISIKĖLĖ

: Valdžia Pavėlino General Mo
tors Pabranginti Savo Automo
bilius; Rusiu Armija Laiko Vi
sokius Karo Musztra Ir Kariszkus Laivinimus Manczurijoje;
Laivas Susprogo 3 Užmuszti
WASHINGTON, D. C. — Mainieriu bo
sas, John Lewisas vėl sutrukdė visus pasitari
mus del susitaikinimo, kai jis atsake toliau tar
tis ar pasikalbėti, pirm negu kompanijos sutiks
ant užmokesnio del vakacijos mainieriams. Levviso užsispyrimas dar labiau suardė visa tvar
ka to susirinkimo. Kompanijos ir Unijos At
stovai buvo pradeįe veleis tartis kai Darbo Sek
retorius Lewis B, Schwellenbach juos suszauke
in susirinkimą. Bet dabar matyti kad nieko ir
isz szito susirinkimo nebuvo, už tai kad Lewisas
vis savo ožius varinėja. Apart to, Lewisas da
bar jau davė visiems žinoti kad kietos anglies
mainieriai iszeis ant straiku pabaigoje szio
menesio. Vienas isz valdžios žmogus. Pau! W.
Fuller, mete viską, nusispjovė ir atsisakė daly
vauti toje mainieriu ir kompanijos konferenci
joje, nes jis sako kad jam nepatinka kaip valdžia
czia viską tvarko. Kongresmenas Howard W.
Smith isz Virginijos innesze nauja nauja instatyma ir praszo viso kongreso ji priimti. Szitas
instatymas yra taikomas priesz
Lewisa kad jis negalėtu parei dos, nes visi fabrikai Ameriko
kalauti kad visi žmones po prie je susirupine ir po prievarta
varta mokėtu daugiau už ang privers tas straikas greieziau
lis tik už tai kad Lewisas ir jo užbaigti, nes visiems minksztos
palydovai sau kiszenius prisi anglys reikalingos. Bet kai kie
tos anglies mainieriai iszeis ant
piltu.
Kitos kompanijos dabar rą straiku tai jiems bus gyva be
gina visus žmones vartuoti ma- Į da, nes niekas nei dabar nei
žiau szviesos ir szilumos, nes paskui nepaisys. Kietos anglies
jeigu mainieriu straikos da il vien tik szilumai yra variuoja
giau prasitęs tai nebus galima mos. Fabrikai ju nevartuoja ir
gaminti nei elektros nei szilu apie tuos mainierius visai nesi
rūpina ir nesirūpins. Kietos
mos.
Vieni sako kad minksztos anglies mainieriai gali ir visa
anglies straikos baigsis už ko meta straikuoti, o fabrikai visi
kios sanvaites, bet kiti da spėja dirbs kaip ir dirbo. O tie žmo
kad jos tesis ir visa menesi jei nes kurie vartuoja kietas ang
lis del szilumos jau dabar sau
gu da ne ilgiau.
Su minksztu anglių straiko- jieszkosi aliejaus ar elektros ar

mis mainieriams da tik puse be-
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negaliu kuriuodu tokiu budu
Ikolks žmogelis savo pacziute'szclp0S darbas vis tęsiasi. Kai-'Kaune! Tarė Jagute, musu kaitaip suszyla, kad užsidega. Su
1 apdaužė ar sumusze, bet, 'kai į,jjU1.įems žmonėms reikia tik me niekuomet asz ne esmių to
Gubernatorius Dėkoja Mayorui
skyltuvu taip pat elgeso, tikrai
pacziute savo vyra apdaužo, maisto, drabužiu, ar laikina. ap-1 macziusi. Isz kur iszspri Ik^ta
. tai tikrai naujienos! Taip ir at- sistojimo vieta, bet kada namai tos žibanczios kibirkszteles ?
kadangi liepsna ir titnagas
1 sitiko
McKeesport
mieste sunaikinti, vyrai suparalizuoti, Bene i akmens ? Bet kodėl, gi
daug kietesnių užmedi, tai ir
suszyla viename akiu mirksniIn Des Moines miestą, Iowa Pennsylvanijos valstijoje. Jo- moterys be pagel'bos, tada jos pasirodo tik isz po arkliu
je, ir taip staigu, kad ir užgau
Valstijoje vienas mažas sznap- s<eph Morino ėjo ulyczia ir suti-ip,aud. Kryžiaus darbas tęsiasi kojų? Žiūrėk Vytot, vėl isztos vietos atsisiskiria ir szoka
so stikleleis kasztuoja du ir pu- ko savo žmona.. Jie nieko jam per ilga laika.
' spruko, ir kokios gražios ir ma-i
augsztyn užsidegė plieno trupi
se dolerius. Szitame mieste vai- nesakius kad rože per ausi, kad
Reikia tik atsiminti Pine- žas žaibas!
džia uždraudžia pirkti, parduo-į žmogelis apsiverto. Policija ja vįRe? Ky., eksplozija Gruodžio Ir vaikai paszoko prie moti-!
nėliai. Sztai anos kibirksztys,
kurios judviem taip rupi, tai
ti ir gerti degtine. Bet jeigu tu- in kalėjimą nugabeno. Bet ir. (pec.) men., arba eksplozija uos, kits priesz kita pasakoda- j
kieto akmens atmuszt ir uždeg
ri gana pinigėliu tai vis gali ežia viskas neužsibaige. Ji net ■\yest Virginia valstybėj Sausio mi, ka mate ir praszydami isz-1
ti plieno trupinėliai. Iszgrinsto
rasti saLiuna ar bara kur gausi ir kalėjimo kambarį uždegė. (Jan.) men., kuri isznaikino 22 ai sakiu ti, ka nesuprato. Moti-:
je ulyczia! yra daug kietu akstikleli, bet gerai užsimokėsi. ’ Baskui policija ja nubaudė h' namus. Kada namai sunaikinti ua prižadėjo> vėliau pasakyti'
nenu; kuriuos arkliai geležinė
Jeigu tame mieste rasi girta1 privertė užsimokėti $50 bau-.]jautp Kryžiaus pasiruošė® pra- d. įbargi, sako, netrukdykite,
mis ledžingomis smarkiai už
žmogeli, tai žinok kad jis yra etos. Josios vyras turėjo ta pieĮį atstatymo darba. Kada1 vaikucziai, mus sznekoje! Vaigauna, nuo smūgio ledžinga subagotas ir visi jam pavydi kad faina” užmokėti už ja!
szeimynos galva
sužeista,’kai buvo is>zmintingi ir dailiai
,zyla, nuo jos sutrupa geležies
jis turėjo, tiek daug pinigu kad
Raud. Kryžius parūpina pinigi- auginti, todėl susėdo vėl ant saPrezidentas
Trumanas
dabar
trupi neliai, kurie užsidegė szonet galėjo pasigerti.
ne pagelba szeimynai pakol vo vietų kantriai lauke. Viskas
prisipažinsta kad jis baisiai di
Į jiems patiko mieste, bet ypacz
<a augsztyn ka ir vadiname kii gauna pagel'bos isz kitur.
dele
klaida
padare
kai
jis
paMusu santikiai su Rusija 'bai
birksztimis.
I Kartais Raud. Kryžius turi anos mažos kibirkszteles.
naiko
Karo
Laikams
Darbo
siai intempti. Ir taip negali il
— Dabar mamyte, melde Japa rūpinti paszelpa per mene Motina neužmirszo prižadegai būti. Mes turime kaip nors Administracija ana rudeni. Jis sius ir net per metus, kada žmo-' jima ir netrukus prisiartino
■ute, pasaikyk mudvem, kas tai
paklauso
Darbo
Sekretoriausi
su jais susitarti ar staeziai vi
ižsidcga degtukuose, juos tri
'gus rimtai sužeistas ir isz nau- prie vaiku pasikalbėti.
Schwellenbach,
kuris
norėjo
.
,
.
.
,
..
sus draugiszkus santikius nu ,
nant.
.
.. . ..
, i io turi iszmokti nauja uzsiemi- — Ar tai tikra ugnis, madaugiau
galios
ir
jiegos.
Dabar
'
traukti.
— Degtuko gale, aiszkino
, ma arba profesija. Ir kada szei-j iayie ? Užklausė Jagute apie kitokia
Administracija
kaip
tik
, motinėlė, yra fosforas, kuris
Pamatysime kaip dalykai
visi pinigai iszsibaigia pįrksztis.
turėtu gana jiogos ir galios vi-jmynos
Į
stovi. Rusija sutiko savo ka
ir ji negauna kitokios pagel'bos, — Tikriausia, atsake moti
Louisiana Valstijos gubernatorius Jimmie H. Davis ran lengviausiai patrintas užside
sas
streikas
isz
pinuos
dienos
riuomene® isz Irano ta diena
Raud. Kryžius parūpina namus na.
ka paduoda Mayorui de Lesseps S. Morrison ir prižada kad ga. Tai didžiai patogus iszradisustabdyti.
išzsriraukti. Pamatysime ar ga
uikiu maszinerija, ir 1.1., kadi — Nuo ko ji užsidega ? Tose
jis sykiu dirts del savo Valstijos pramones ir stengsis inves- mas, bet tiktai žmonėms iszminlima pasitikėti ant Ruslkio žo Kai Popiežius padare tiek szeimynai galėtu pramisti kaip Vytutis.
ti daugiau fabriku savo žmonėms. Szitie du politikieriai tingiems, kurie moka su degtu
džio!
daug nauju kardinolu kurie yra pripratus.
stengiasi pramone ir darbus investi in pietinius krasztus kais apsieti, vaikai gi neprivalo
— Juk judu gerai žinote
degtuku ne dasilyteti, nes leng
Tas pats ir su Manchurija, svetimtaueziai, tuojaus pradė Raud. Kryžius tuoj žino kur degtukus, kodel-gi ne syki nc- musu Suvienytu Valstijų.
vai užsidega, ir rankose nepra
Kinijoje. Yaltos Konferenciju.- jo eiti gandai kad gal kitas Po- P^gelba yra reikalinga. Bet ku- dasiprotejote pasiklausti, isz
tusiu gal tapti priežasezia di
je mes vienu mostu atidavėme piežius bus Amerikietis. Jeigu riems pagelba tuoj nesiūloma kur imasi juose ugnis ?
ga kiszeniui, kaip dabar degtu daigta. Pabandykite suszaludžiu nelaimiu. Vaikai per neatManchurija Ruskiams. Jeigu taip ir atsitiktu tai butu tikri turi patys kreiptis prie areziausias
rankas
patrinti,
tuoj,
pajukus.
— Na, norint uždegti degtu
saiguma su degtukais gal ir
Kiniecziai neteks Mancliurijos dyvai. Nes nuo 1522, kai Popie sio Raud. Kryžiaus skyriaus.
stite sziluma. Laukiniai žmo
—
Bet
mamyte,
klausė
Vytu

ką,
reikia
juomi
pabraukti,
at

patys apsisvilyt ir namus už
tai jiems bus baisi skriauda. žius Adrian Szesztasis 'buvo Po — Am. Red Cross, Wash. D. C.
nes pas kurius apszvieta ir intis,
kokiu
gi
tu
budu
isz
akme

rėmė
Vytutis.
degti. Žinokit taipgi, kad fos
Paskui Komunistas ir Stali piežiumi tai vien tik Italijonai
nėlio gal iszszokti ugnis’?
vairus
galvocziu
iszradimai
da
foras, tai baisus nuodai, todėl
no tarnas Tito Balkanuose ren buvo iszrinkti in ta augszta
— Teisybe, mamyte, pridėjo
—
Žinokit,
tese
motina,
kad
neprasiplatino, ugniai užsikar loszti degtukais, o ypacz juos in
giasi paimti Trieste miestą ir vieta. Popiežius Adrian Szesz
Jagute, tai ir-gi stebėtinas ir
I akyvas claigtas iszkur degtuke trinimas suszyldo kiekviena ti trina dru'cziai in kits kita cln burna imti, neprivalu. — Z.
artinasi prie Salonika miesto. tasis buvo Hollandietis. Jeigu
I atsiranda ugnis, kaip tai asz
Czia pavojus gresia Graikams. kas panaszaus atsitiktu szioje
JAGUTE su Vytucziu pirma
iki sziam laikui nesiklausiau!
Czia irgi matyti Sovietu ranka, kartoje, tai gandai eina kad
syki savo gyvenime atvyko
— Nes nuolat matydama
nes jiems rupi kelias per Vidur Kardinolas Spellman isz New
in Kauna, kur gyveno ju tetute.
degtukus, pripratai prie ju, at
žemiu mares in Afrika ir per kork įgreicziausia’butu iszrinkTetute prižadėjo juodviem vis
liana in Indian mares.
tas. Jis yra geriausia ir pla- ką mieste parodyti, bet pirma sake motina, o kiibirksztis isz Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik
akmens szokanezias judu mato
Ir czia tik keli klausimai ku- cziausia žinomas po visa svie
diena, kol papietavo, sutemę,
te sziandien pirma, karta, ir to
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
i ie ir mums baisiai rupi ir mus tą. Bet kol kas czia tik gandai.
todėl pasistebėti miestą nebete
dėl jus pasistebėjote. Senovėje
lieczia. Paskui paties Stalino Nieko tikrai negalima nei spieko. Vyresni jie apsede stala eme
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.. Mahanoy City. Pa.
degtukams da neszant, ugniai
kalba kad Sovietams reikia da ti.
sznekucziuo'ti, vaikai-gi, susėdo
užsikarti žmones vartodavo No. 101 Kapitonas Veiniaa. Pui No. 1?8 Dvi istorijos apie Vaidi
bar ginkluotis kad jie galėtu at Mes daug girdime ir kalba
No. 160 Keturiolika istorijų ap^_
prie lango, žiopsojo in ulyczia.
siginti nuo visu prieszu irgi isz- me apie bada Europoje. Bet Nepratusiems sodiecziams bi skyltuva, isz kurio dabar jau kus apraszymas, didele knyga, 404 nu eras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsapuslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugavekelia klausima kas yra tie prie- Indo^Kinijoje jau toks'badas sta‘bn buvo rog-et.i daugybe in- retai kas besinaudoją.. Idant ga No. 102 Prakeiktu, meilingas kri- Ketvirtas
prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
szai. Jis baisiai puolė ir kaltino randasi, kad jeigu paszelpa ir1! vairiai apsivilkusiu žmonių, lėtumėt suprasti, isz kur imasi minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
ki’birksztis pirma turiu pasa No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu. .... .15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
visus kapitalistu krasztuą. Mes pagelba tuojaus neatsiras tai
phmutines puses szimtmeczio, iszTrys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
esame didžiausias kapitalistu daugiau negu vienas milijonasI! lyg skubiai szen ir ten einan- kyti, kas tai yra slkyltuvas. Tai imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa riusNo.isz132
Valenczijos;
Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
krasztas. Ar Stalinas priesz žmonių isz 'bado numirs sziais ' ežiu, ir girdėti nuolatinis dar- yra paprastas plieno gabelis ir veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puil/
mus rengiasi? Szitokie klausi metais. Francuzai sako jie daro i dėjimas puikiu karietų ant sklypelis kieto akmens, titnago, No. 104 Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu. ..............20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Aut
mai dabar ardo visus apie tai ka ir kiek jie gali, bet jie vieni ulycziu, akmenimis iszgrinstu. tuomi plienu smarkiai kertant bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo prapulties kranto; Mistras ir Krepekamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
— Ak, koks neiszpasakytas
No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu............... '.....................15e szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
ka pasikalbėjimus.
jokiu budu negales szitu žmo
titnagą., iszszoka ki'birksztis, ir Gregorius;
Isz numirusiu prisikėlė,
gražumėlis, kibirksztys, iszszo- tokia kaip matele iszszokant isz
No, 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu................ .25fl
••
nių nuo bado iszgelbeti.
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
kusios isz po arklio kojos, su- po arkliu kojų. Toj vietoj, kas No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal Žudinstd ir Apie Urlika Razbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Bala*
Laikraszcziu korespondentai
43 puslapiu ...............
15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz mair raszytojai užklausė vieno Se Rusijos Ambasada Washing szuko Vytutis, ar tu matai Ja- susitrenkia plienas su akmeniu, iszo
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo
 proto; Keletą trumpu pasiskaitymo.
iszlins; Apie boba ka negalėjo
gut!
Kas
tai
gal
būti
?
29 puslapiu ................................. 10a
tone
yra
vienatine
tokia
kuri
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmonatoriaus ka reikai daryti jei
pridek kerpe, tai ji tuoj nuo ki- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vikejimas
kunigo.
47
pus.
.............
15c
gu nori būti geras politikierius. nesisamdo nei vieno Amerikie- O, vėl ir vėl, da kokios spin birkszties užsidegs. Taip anuo savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis No. 140 Keturios istorijos apie No. 164 Septynos istorljoa apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Jis jiems szitaip atsake: “Asz czio darbininko ar darbininkes. dulingos, tartum ugnis!
met žmones užsikurdavo ugni; sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
negaliu jums pasakyti ka kiti Visi darbininkai ir tarnaites — Tikrai stebuklinga czia vyrai visuomet turėdavo titna- trumpi paaakaitymai ir t. t.
puslapiu, ................................ ...15c eiles, Vargdienis. Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 60 puslapiu. 25e
politikieriai daro, bet asz žinau yra isz Rusijos. Rusija niekam1
20c
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ..............
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
uepasitiki.
No.
141
Keturios
istorijos
apie
ka asz darau ir kaip asz dirbu
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgeludaus;
Iszklausyta malda vargszo;
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15s
savo politikos dalba:
Sportininkai Cziampijonai
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
No. 170 Asztuonios istorijos apie
1—Jeigu kada iszkyla klau Raudonojo Kryžiaus
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
No. 116 Istorija apie Sierata,
simas tarp teisingumo ir mąno Pagelba Nelaiminguose
Auklėjimas
sveiko ir serganezio kupuikus apraszymas. 119 pus. . . .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
kiszeniaus, asz savo ikiszeniu
dykio;
Herodas
Boba; Kas nepažinsta
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne, 40 puslapiu
Dievo
tas
nepažinsta
Tėvu; Per ta
....................... 15c
Atsitikimuose
Garžia Haremo nevalninke: tmosz:s:
rūpinosi. Geras politikierius
msybe
in
azvieaa;
Pasitaisias
prasi
Viena motina; Vaikucziu plepejimatNo. 144 Penkios istorijos apie Ra
pažinsta patogumą ir pelną. Vi Nors tvanai pavasario laiku
žengėlis;
Duktė
malkakerczio.
121
62 puslapiu ............... .................15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
nuslapiu
.....................
25d
si kiti dalykai yra tik antra ei- papraseziausias pavojus žmo
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutnmkaa;
No.
171
Vieniolika
puiku
istorijų
kas isz girrios ir Ant nemano. .
88 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernaliai.
nėms ir turtui, bet nelaimingas
puslapiu ............................
15( dina. 61 puslapiu................. ...15c (su paveikslais), api® Džiaugsmas
2—‘Kai asz matau kad visi atsitikimas gali bet kada inNo. 123 Septynios istorjos apie
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Stebuklingas zerkolas; Sidabrini0 szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Aky varno; Su Dievu; Grigo Kalė
. koki žmog-u giria, ir asz giriu; vykti. Ingriuvimai kasyklose
grabelis; Drąsūs sžuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
kai matau kad visi kita szmei- gali užmuszti daug vyru, eks
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
žia, ir asz szmeižiu. Asz su savo plozija fabrike gali szimtus
gonus.
45 puslapiu...........
.15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
No.
126
Penkios
istorijos
apb
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
partija dirbu tol kol viskas ge daibininku sužeisti. Kada to
Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu ...................15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunirai eina. Kai tik matau kad kiti kios nelaimes invyksta Raudo
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25<
užeiktos
karaliaus
dukters;
Jonukas
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
kte akmenoriaua; Klara; Nuspręsta
jau kur inklimpo tai asz pirmu nasis Kryžius, kuris praeitais
kuris buvo protingesnis už savo poną sis; A*kt keik užlaiko moteres paslaptį Mariu; Senolis isz Lietuvos.
68
tinis rankas nusimazgoju ir net i metais padėjo 266,000 žmonių,
61 puslapio ................................. 15c 61'' puslapiu ................................. 15r pvriapiu .......................................... 15<
No. 127 Trys istorijos apie Dūk
pasipiktinu.
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
net 270 nelaimėse, teikia greita
te
pustyniu;
Peleniute:
Du
brole*
tas
Szvilpikas;
Pas
merga:
Gražios
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz3—'Kai asz su kitais politi ir pasekminga >pagelba.
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.- 15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu
15«
kieriais susipeszu asz visu sa Kiekviename apskrityje Suv.
karalium. 61 puslapiu................ 15 c
No. 175 Pasiskaitimo knygele;
No. 152 Trys istorijos apie Kaji Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
vo karsztumu juos iszbaru ir Valstijose yra Amerikos Rau
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 P'.emenlis; Isz ko susidarė Anglis
iszkolioju, bet jeigu matau kad donojo Kryžiaus skyrius ir
puslapiu............................................ 15e (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana‘Ajie manes nesibijo, tai asz tuo kaip tik kokia nelaime užpuola
“SAUI.E”
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
ti;
Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
jau® atsipraszau ir su jais susi kiekvienas Raud. Kryžiaus
Isz Wisconsin Valstijos pasirodė basket-holes cziampijo
puslapiu ......................................... 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
draugauju. Kam czia priesz ve darbininkas pasiryžęs tuoj sto nai augsztesnioje mokykloje, High School. Jie iszgrajino, ISTORIJE apie Gregorius No. 158 Keturios istorijos apie Ka
------- ----- ----Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė Preke ............................................ Ui
ja pusti!
t.
iszlaimejo visos valstijos pirma vieta kaipo geri sportinin
ti in darba. Jie žino kur ir kaip
Kas-gi isztyr®; Prigautas vagis
Tai dabar visi mes žinome pradėti darba, kaip gauti ir isz- kai. Ju miestelis, Reedsville turi tik apie asztuonis szimtus Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė;
60 nnalani”
--1
kaip tapti geru politikieriumi. dalinti drabužius ir maista. Ir gyventoju. Viduryje linksmai juokiasi ju mokytojas John me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas:
■ >
Jeigu užraszysite savo drau
::
25/
::
••
—
Gable. O sportininkai isz kaires in deszine: Kari Maertz,
jie žino kur kreiptis kad gavus
giu ar drauge “Saule” tai tu
Saule Publishing Co.,
--------------- --------------------Henry Behnke, Bernard Kubale, Ed Shimon ir Roman KuMums visai nenaujiena kai k u ogr e i cz ia usi a p a ra m a.
rės didžiausia linksmybių per
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! visus motus!
skaitome ąr įszgiiystąiue kad Raud. Kryžiaus nelaimiu pa- gle.
Mahanoy City, Penna.
j

h.'

:

Kas Girdėt

Stebuklingos
Kibirksztys

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

SKAITYKIT

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
prie namo duriu baugiai žiūre- paaukotume jums tuos 300 rub- pažadėtu jiedviem dovanoti tą Kūdikis meiliomis akutėms* Meldžiu asz malones Tavo;.-.,
žiurėjo in savo motina ir jokiu! Kad karsztai Tave mylecziau,
jo in atsitolinanczius ponus, liu, kaip dovana, aiszikinosi vi- jį savo sūneli.
Abiem ponam ypacz patiko'šokiais būdas ponai ir norėjo Ilgai laika da jiems pasigin- budu darosi, ko jo mama taip Visados szirdyje turecziau!”
Juozukas, ir dabar keliu juodu būtinai, kad motina galutinai czijus, ponas galu gale, maty- graudžiai verkia, ir kad jau jis; Ilgai reikėjo motinai kartoti
paskutini karta sėdi ant savo tuja maldele, kol vaikas insitecine kalbėtis apie tai, kaip tai
mijo tuos keletą žodžiu, bet gabutu gera, kad juodu galėtu iszprieiti galo, užbaigė ginezus. mylimosios matuszes keliu.
ję E P E R T O L I nuo didelio
— Rytoj ateis tuodu ponujlu gale vaikas jau be jokio sungauti isz vargingos Ones Juo
i! — Sziandien to dalyko
da
miestelio, ant ežerio kranto,
*
kurie tave taip myli ir pasiims1 kūmo eme juos atmintinai kar
zuką ir prisisavinti sau už sumes galim galutinai neužbaigti,
buvo mažas gyvenimas. Jau tik
nu. Ant rytojaus szventa dieni
ramino jisai One, mes da czia il iavę pas save, pasakojo motina, toli. Paskutini karta, vargdiene
isztolo in ji pažvelgus, galima
po visam, tuodu ponai vėl atsi
gokai pabūsim ir dažnai pasi puikiai tave paredys, duos tau ■ naszle, meiliai pabueziavus sabuvo inspeti, kad ten gyvena
lankė pas One. Ponia jokiu ku
matysim, tai palengva galėsim visokiu saldumynu, ir tu turėsi vo sūneli, nunesze ji lovele gul
nelabai kaip pasiturįs szeimydu negalėjo nusiraminti, kol
visa ko, ko tiktai užsimanysi. ti.
viską galutinai apsvarstyti.
niiikas, ir kad jo gyvenimo ke
Juozukaš vėl neatsidure pas ja
■ Tuo sziandien jie ir užbaigė. Net kūdikio akutes nuszvito Da ilga laika sėdėjo užsiliai ne rožėmis kaiszyti, bot iszant keliu. Besidžiaugiant Juo. Ponai sugryžo miestan, kur jie- Į isz džiaugsmo, 'kad jam ten bus mansezius motina prie vaiko lo
pinti vargais ir bėdomis.
. .
/
zuku ponai sznekėjosi su One
! du turėjo sau nusisamdę kam j taip gera, bet da jis buvo per veles ir žiurėjo prieszai save.
Ten tai gyveno naszle Ona
mažas, kad suprasti, jog jam Rodėsi, ji norėjo permatyti vi
apie jos szeimynele, bet isz po
barį.
♦
Kupsti, ne su szeszcta likusiųjų
ant visados reikės skirtis su sa sa savo kūdikėlio ateiti ir kaip
nios akiu galima buvo pastebė
One likosi vienui viena.
jai vai eliu. Paprastai kaime
vo mylimąją matusze ir broliu pražydės toji jos mylimoji gėlė
ti, kad kas tai jai guli ant szir
ja vadindavo One, ir ji už tai
Dabar
tai
jos
szirdyje
pakylė. Ar pasiliks geras ir maldin
kais!
dies, ko ji vis galutinai nenori1
nei kiek nepykdavo.
»
lo
didele
vidujine
kova.
Isz
vie

iszreikszti. Vienok po valau-j
— Ar tu savo matuszes nie gas savo naujame gyvenime ir
Viena gražia vasaros diena,
nos
puses,
atiduoti
visai
sveti

kad neužmirszi? Klausinėjo ar bus laimingas czionai ir nu
dos, iszsiklausinejus apie visus
iszejo One su savo vyriausiuoju
miems
nepažinstamiems
po

miręs? Vienas Dievas težino,
motina.
Ones vargus ir bedas, galu gale
Tai bet stragi boba,
dvylika metu Jonuku in paeženams
savo
Juozuką,
kuri
ji
isz
ponia ryžosi pasakyti Onei sa Su tokia gyvent net gieda,
— N e! J ok i u 'b u d u, prabilo1 kas isz jo bus ir kokia ateitis
ri vartytu szieno, nes tai buvo
visos
szirdies
mylėjo;
kitos-gi
laukia jo toliau:
vo tikslą, delko juodu antra Teisybe, lyg butu per daug,
kūdikis.
szeinapjutes metas. Likusieji
puses
stovėjo
priesz
jia
visas
Staiga kūdikis, pravėręs lu
karta pas ja atsilankė.
Bet szimts ja trauk.
namiege vaikai linksmai sau
jos gyvenimo vargas ir bado -—■ Taip, sūneli, niekad neuž- putes, ima aiszkiai kalbėti ne
Tokia Pittstone užtikau,
Ji pradėjo. Nuo to laiko kaip
rnirszik savo matuszes, užbaigė
žaidė ant kiemelio saules spin
szmekla.
seniai iszmo’kuosiu's maldos žonumirė mudviejų vienturtis Ir net su ja pasibueziavau,
motina.
duliuose, Mariute gi, deszimtu
Ji kasdien vargingai turėjo
Stasiukas, asz niekur negaliu
Butu kaip mano sesute,
Nelaimingos motinos szirdis džus: Jezuleli brangus mano.
metu mergaite, dalboje mažiaukovoti
su
badu,
ir
jos
mylimąjį
atrasti sau paguodos ir nusira Tik da sztrakesnia velniuke.
ko neplyszo isz skausmo. Kad Vien szic žodžiai sziek tiek
siaji keliu menesiu Baltruką.,
sūneli
jos
namuose
lauke
liūd

Keikt ir rėkt moka,
tai butu galima jau ji dabar at- nuramino nuliuclusios motinos
Saitas garbes ir pergales minimo savo iszsilgime. Jusu
Saule savo karsztais' spindu
na
tamsi
ateitis,
pas
tuos-gi
po

Juozukas, kuris taip panaszus
Visiems in akis szoka, <
szauktu tai, ka buvo prižadėju szirclg ir ji, da karta pavedus
liais kaitino žeme, ramus-gi ir medalis arba ženklelis bus su
nus
jam
spindėjo
laime
ir
gero

in musu nebaszninka Stasiuką,
Niekuom neapsileidžia,
si, kad tik nereiktu skyrtis su savo sūneli kūdikėlio Jėzaus
lygus ežero pavirszius, it veid- teiktas visiems tiems karei
ve.
siTvo šuneliu. Taip ji mylėjo globai, pati nuėjo nors sziek
rodys, blizgėjo priesz saule. Vi viams kurie buvo vaiske ir taji gailesti ir iszsilgima many Szluotos isz ranku nepaleidžia.
Galu gale, kaip paprastai, J uozulka.
tiek atsilsėti po sunkiu visos
je da labiau šukele, ir asz dabar
O ir in saliuna su szluota
sa gamta linksminosi ir džiau dalyvavo musziuose ar buvo
taip ir czia pinigas persvere in
nusiduoda,
Da vienas dalykas ypacz bai dienos daitbu.
gėsi toj taip giedrioj vasaros ant karo lauko per Antra Pa be jo jokiu budu negalėjau nu
savo puse. Su tais pažadėtai
—BUS DAUGIAU—
dienoj. Tik vienos Ones veidas saulini Kara, nuo Gruodžio siraminti, ir noroms nenoroms, Varyt saviszki, tai jam ir siais trimis szimtais rubliu ji siai jai spaude szirdi. Ji žinojo
vėl turejova eiti pas jus. Bet
visiems su szluota duoda,
kad miestuose ir tarp Kataliku
(Dec.) 7-ta diena 1941 m.
apsiniaukęs. Ji nemato links
galėjo
užsimokėti
skola,
prakam czia ilgai iszsikalbineti!
Bėga visi, susikuprinia,
nekarta pasitaiko taip apsilei
Pajieszkojimas
mesnes valandos, laimes spin
szalinti
nuo
savo
sprando
ta
Pasakysiu
vėl
tiesiog,
ko
asz
Su
raukomi
galvas
užsidengia.
dusius
szeimynos
tikėjimo
da

duliai neszvieczia jos likimo. J i mon. Jos szirdis smarkiai pla
sunkausia naszta, kuri lyg sziol lykuose, kad ju namuose per vi Pajieszkau darbininko del
O szirdeles gražu žiūrėti,
visa paskendus tamsiose min kė. Vargsze net užduso bebėg noriu: paveskit mums taji savo
jai nei diena nei nakti neduoda sus metus kaip kada nei žodžio t'armos arba draugo apsivedisūneli. Mos ji, pasiėmė, už sunu,
Kaip vyrai nuo bobos
tyse.
dama.
turi bėgti. vo ramybes, ir taipogi tokiu neiszgirsi apie Dieva ir Szven- mui pageidaujama, kad butu
Sunkus vargai ir sielvarta ‘‘Kokiu gražiu vaikucziu jus gražiai iszauklesim; nereiks
butu jau daug palengvintu toki
spaudžia jos szirdi. Priesz kele turite,” prabilo ponia in prisi- jam vargo vargti, visko turės Kaip velniai nuo krapylos, varginga gyvenimą. Ir kur-gi tojo Tikėjimo priedermes. Kas teisingas ir ne girtuoklis. Ne
O O C? v
o
tai butu, jeigu ir jos Juozukas senesnis kaip 45 metu amžiaus.
Bėga kiek turi sylos.
tą menesiu numirė jos vyras, ir artinanezia One: “ypacz sztai pakankamai ir bus laimingas.
moteriszke
galėtu
tam
atsiDėkui tau mano sesele,
pateiktu in tokia szeimyna? Del platesniu žinių raszyikite
nuo tos valandos apsiniaukus szitas geltonplaukis, ’ ’ pastebė Isztikro, žmonele, atiduokit ji
stengti
?
!
Per
ilga
laika
inkalbiRodyk su szluota namon kelia.
Nors tuodu ponu sakėsi esą Ka ant adreso:
jos gyvenimo padange niekuo jo rodydama pirsztu in Juozu mudviem už sunu.
nejimai
ir
maldavimai
nepaMotina net iszbalo isz nusi
talikai ir prižadėjo Juozuką
J. M. Ungraitis,
Tegul negirtuokliauja,
met neprasiblaivė, niekad ji ne ką.
žinstamos
poros
galutinai
vis

iszaukleti grynai KatalikiszkaRoute 1 — Albion, Pa.
Latrauti pasiliau ja.
patyrė savo gyvenime links “Kuo tu vardu,” užklausė stebimo. ‘ ‘ Atiduoti svetimiems
ką
užbaigė,
ir
One
negalėdama
me tikėjimo, bet kas gali tai už
Jeigu tokiu seselių daug
mesnes valandėlės. Kol vyras ponia pribėgusio prie mamos savo sunu ir da ta, kuri asz la
tam
pasiprieszinti,
prižadėjo
biau myliu?” Suriko kiek apri
tikrinti? Jos akyse stovėjo visa
tureczia,
buvo gyvas, jai da nebuvo taip Juozuko.
Andrius J. Recklitis
jiedviem
savo
mylimąjį
Juozu

mus One.
Juozuko ateitis. Jai rūpėjo, kad
Tai norints ir asz pasilsecziu.
sunku; bet dabar, kas gali per
“ Juozas,
baugiai atsake “Bet jus turite da penketą, Moteriukes in mano brotsva ką.
jos Juozukas, patekės in kokias PIRMOS KLIASGS SALUNAS
matyti jos nelaiminga likimą!
Po
kiek
laiko
nepažinstamoji
206 West Centre Street
už
mamos
vaikas, slėpdamasis
negeras rankas, neiszklystu isz
insiraszykite,
mes gi turėsim nors taji vienin
Atsidėjus ji juda, kruta kiek
MAHANOY CITY, PA.
pora jau rengėsi apleisti taji tikrojo kelio ir tokiu budu ne
sijono.
Koczelus
insitaisykite,
teli
ir
tuo
nusiraminsim
savo
iszgaledama, kad tik sziaip taip
miesteli, kur atvažiavo tik paJonai kur taip skubiniesi?
Einu
pi asistumus isz dienos in diena, Ketvirtu metu Juozukas iszsilgime ’ ’ Aiszkino abudu po Jeigu vyrai daro negerai, vieszet vasaros metu ir gryžti liktu nelaimingas ant visados. pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai
Tuojaus per szonusdavąi.
Ji maustė, kaip praszalinus to naujo yra? Tai geriausia Lietuviszkad tik pasirūpinus maisto sau ypacz patiko poniai ir ji pasi- nai.
sgvo
bustynen.
Tada
isz
vyru
nauda
turėsite,
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
ki baisu pavoju.
ir savo mylimiesiems vaike lenkus eme ji žadinti, glostine- — Bet, ar tai nebus nusidėji
Sztai atėjo ir paskutinis va Staiga jos akis atsirėmė in laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
Ir skaniau pasimylėsite.
ti.
mas
?
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius
liams. Su visko da butu tiek
karas,
kuomet
motina
turėjo
Nes
kokia
nauda
isz
girtuoklio,,
—
Kaip
tai
?
Man
rodos,
kascigarus.
Visi pas p. Reckliti, 206 W.
kykanti
ties
lova
ant
sienos
bėdos, bet tie 300 rubliu skolos One pavadino sveczius in vi
Centre
St.,
MAHANOY CITY, PA.
skyrtis su savo mylimiausiuoju Szv. Szeimyneles paveiksią.
Naktinio apuoko.
kuria padare jos vyra, kuomet dų ir paprastu Lietuvoj budu gi czia gali būti per nusidėji
Girtuoklis niekam netinka. šuneliu.
Bežiūrint in ji, ir isz dangaus,
reikėjo iszmoketi dalis dviem tuojau eme ruosztis sveczius mas suteikti savo sunui laime.
. Pavakare parėjus nuo sun puolė jai in galva gera mintis.
SAULE” YRA
savo seserim, nuolaut graužia kuo nors priimti pamylėti. Sve- Kaip pasipasakojot jus eisat Už tai su szluota mokinkyte,
jai szirdi, ir ji niekur negali at cziai vienok nuo visko atsisakė, neturtingi, tokiu budu ir jus tu Už girtuokliavimą in kaili kaus dailbo, One pasiszaukc sa Ji nusivedė Juozuką pas lova
GERIAUSIA
duokite, vo mylimąjį Juozuką in grin- prie paveikslo ir karszta malda
rasti sau ramybes. Toks tai tik galu gale. Onei pasiūlius, rėtumėte ant savo galvos ma
Todėl neužmirszkite,
czia, kuomet kiti- vaikai sau aukojo savo mylimąjį kūdiki.
DOVANA!
liūdnas buvo Ones gyvenimas, sutiko iszgerti po koki stiklą žiau rupeseziu, inkalbinejo po
Szluota
pasimerkite,
linksmai
lauke
žaidė,
pasiėmė
Kūdikėliui
Jėzui.
nas.
szviežio
pieno.
ir nekarta tikro vargo suspaus
ta szirdis apsireikszdavo gau One iszejo pieno jieszkoti, One tuo tarpu neiszmane, ka Duokite, nieko nepaisekite, ji ant keliu ir, prisispaudus Paskui, pasisodinus vėl vai
Kvailus proto mokinkyte, prie szirdies, eme gailiai verkti. ką ant keliu, iszaiszkino jam
tuo tarpu-gi ponia pasisodinus in tai atsakyti.
siose aszarose.
Jeigu nežinai kokia
Tai gyduole goriausia,
— Mano Juozukas, dūsavo visus tris paveikslo asmenis ir
—
Bet,
ar
Tamstos
Katali

Juozuką
ant
keliu
eme
ji
gla

Vienok One nenusiminė. Ji
Ir pigiausia.
ji, ar tu mane visada taip mylė greit iszmokino ji trumpa mal- nupirkti Dovana savo
dirbo kiek galėjo, stengėsi kiek monėti ir kedenti jo geltonus kai, vėl tyrinėjo One toliau, tru
si ? Ar tu manės neužmirszi, ne- delele, kuria vaikas kasdien isz
puti palūkėjus.
inmanydama, visa gi savo vilti plauku'czius.
Draugui ar Draugei,
iszsižadesi? Nors jau tau tuo ryto turėsiąs kalbėti:
Peiinsylvanijoje
viena
boba
—
Žinoma.
Ir
sūnūs
tikrai
uz—
Kiek
jis
turi
metu,
padėjo Tame, Kuris yra tikratai užraszk jiems laik
klausė ponia sugryžusios tuo- bus tame tikrame tikėjime isz- Ant biznieriaus užsiklojojo, jau reikės su manim atsiskyrti! “ Jezuleli brangus mano,
sai varguoliu Užtarytojas.
Teisinas nuėjo in suda,
aukletas; galite apie tai nesirū
Besidarbuojant jai prie szie- met su peiliu motinos.
raszti “Saule.” Pra
pinti, atkirto staiga ponia su O kada pradėjo, kalbiete,
—
Per
Jonines
jau
jam
su

no ir bemaustant apie savo toki
Juoku buvo in vales,
pratusi delko motina tai už-'
Automobiliu Straikos Pabaiga
linksmins jiems gy
liūdna likimą, staiga One isz- kako ketveri metai, atsake mo
Ir ant pagalės,
klausė. ‘
girdo kalbos baisa. Ji pakele tina.
venimą. ant viso me
Motina nieko in tai neatsake Bobele didele gieda apturėjo,
—
Ketveri
metai,
pakartojo
akis ir pamate dvejetą ponu
Net akiu pakelt negalėjo.
to ir džiaugsis isz ta
k u r i u o d u sznokucziuodamu ponia, lygiai tiek turėjo, kaip bet vis da delse toliau. Dabar
O
moterėles,
tik
ji
pajuto,
kaip
karsztai
my

trauke paežerių jos gyvenime®J numirė musu vienturtis Stasiuvo dovanos! Prenu
Kokios jus nelabos,
lėjo kiekviena savo vaikeli. Da
lio linkui. One atsidėjus žiūrė kas. Czia ji dirstelėjo in savo
Paczios jokus darote,
merata Su v. Valstijo
dama in juodu galvojo sau, kas vyra, ir jo akis paplūdo aszaro- bar tai apsireiszk'e tikroji mo-1,
ant
kito
beda
suvereziate.
o
tiniszkos
meiles
galybe.
mis. Vyras-gi, nulcidas galva,
gi ežia galėtu būti!
se metams $5.00
Jai bežiūrint ponas su ponia, sunkiai atsiduso. Visi nutylo.1 — Asz jau apie tai neiszma-i
Isz Waukegane,
visai priėjo prie jos gyvenimė Klausyk žmonele, vėl prabilo liau ka czia padarius, susznabž-1
Kitose VieszpatysViena
raszo,
po
valandėlės
ponia,
isztikro
dėjo
ji.
lio, sustojo. Ponas apsidairė ap
tese $6.00. Užraszant
Ir praszo,
link ir, pamatęs lankoj darbi Tamista turi būti labai laimiu-( —■ Jeigu jus norėtumėt, mes;
Baltruvienelia pribuk,
ninke, ranku mosavimu eme ja ga,
Sa’ kad Dievas Jums suteikė to- galėtumėm duoti jums užtai
reikia drauge ir pre
Bet
netruk,
kia
gražia
szeimynele?
Taip,
szioki
toki
atlyginimą,
prabilo
kviesti namon. Tuo tarpu ponia
numerata siunsti per
meiliai žiūrėjosi in žaidžian- atsake One, bet nemaža turiu ir ponas, jeigu Tamista dovano-j Szluota ir kocziola turėk.
czius kieme vaikelius, kurie, rupesezio su jais; pagalvokit,! turn mumislaji savo sūneli, asz Duok moterims ir merginoms,
Money-Orderi arba
Nieko nežiūrėk,
nesuprasdami da vargu ir 'bedu, tai nemažas daigtas diena in kaip 'bematant paszvescziau
Szluota moterims pavesk,
pinigais registruotam
linksminosi paprastu sau vai diena vienai moteriszkiai parū jumis bent 300 rubliu.
Pailbo
ir
nuvargo
besiginė
pydami
ir
besipeszdami
per
—
Bet
tai
jus
norite,
kad
O
kocziola
merginoms
mesk,
pinti
maistą
sau
ir
szeszetai
al

kis zk u budu.
’ :
113 dienu kai automobiliu darbininkai straikavo. Czia Ja laiszke.
Isžkocziok gerai,
asz jums parduoeziau savo su
One nustebus skubinosi na- kanu kūdikiu.
mes Dewey iszskaito ka ir kiek darbininkai dabar gaus.
'Kad vestųsi gerai,
Ponai, valandėlė pasznekeje nu? Suszulko One, baisiai pasiDarbininkams algos pakeltos 18% centu daugiau ant valan
Ir kad moterėlės savo
su Ona, apleido jos grinezia,žeidus.
t*" Neužmirszkite Guodotini Skai
dos, bet visgi darbininkai pragrajino, nes jiems ims penkis
Saule Publishing Go.,
— Ne, gokiu budu, mes tik
namus iszvalytu,
tytojai, atsilygint su prenumerata už Ponia, eidama da keletą kartu
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- atsisulkus, dirstelėjo in maža sziuo tuo'norėtume tamistai at-(
metus atsidirbti ka jie prarado per straikas. Dabar tas pats
Raugalu iszvedytu.
Mahanoy City, Pa. |
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
James Dewey yra paskirtas sutaikinti mainierius.
prisiglaudės(silyginti už jusu geradaryste ir,
lAikraazcMP. ~ PASKUBINKITE J J J Juozuką, kuris

Neužmirszk Savo Matuszes
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Žinios Vietines

John Lewis Vel Trukdo GINKLUOJASI KOMUNISTAI
BURŽUJAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Indijos

Senelis

VETERANAMS ,
PAGELBA

NEW YORK. — Net taip se
niai kaip ketvirtame szimtme— Gegužis — May.
NEW YORK. — Pereita san
Klausimas — Veteraną su
gazo peczius.
tyje, vienas raszytojas, Fla
žeidė prie darbo ir ji tuoj nuve
' — Liet. Moterių Draugija Nuo kietos anglies straiku vius, Vegetius Renatus, patarė vaite New York mieste buvo
žė in miesto ligonine. Ar ji’ da
isz Schuylkill pavieto laike sa vien tik mainieriai nukentės. savo žmonėms: “Jeigu nori Į laikomos prakalbos, kurias bu-'
bar galima perkelti in Veterans
vo susirinkimą Panedelio va Kompanijos jau dabar pasiren-j Taikos, rengkis del Vainos!” vo galima girdėti per radijo,
Administration ligonine?
v
karu, Necho Allen kotelyje, gusios savo mainas užsidaryti,' Nuo to laiko iki dabar visos i Tos prakalbos buvo surengtos,
1 —Įtarti
t
kaip
Amerikiecziai
'
Atsakymas — Taip. Nepai
Pottsvilleje, ant kurios dalyva nes ju atstovai sako kad jos jo- tautos, visi žmones in ta priežo- L ‘ ' 1
sant kur buvo sužeistas. Kada
vo apie szimta nares. Po susi kiu budu negali sutikti ant to di tikėjo ir tiki. Antras pa-sau- turi dabar elgtis su Rusijai ir j
tik gydytojas pasakys kad ji
rinkimui atsibuvo vakariene su ko Lewisas dabar reikalauja, linis karas užsibaigė ir žmones^su Komunistais. Kalbėtojai bugalima perkelti, jeigu tik Vete
Bet Lewisas
nei kompanijų
kompanijų nei
Eori
taikos, bet
bet atsimena
atsimena kad:
kad;'V0 »arinka> kwie abi ‘°
palinksminimais.
Bet
Lewisas nei
nei, nO
ri taikos,
I
rans Hospital jam bus vietos,
Jeigu nori taikos, rengkis del.
del r“° ,Jk~es °®rai suPran anepaiso. Jis nori, “jeigu
— Vincas Kasperaviczius mainieriu
...
:
• i .
..
1 Buvusis Pennsylvanijos Gujis gali būti perkeltas.
ir gana. O ka Lewisas vainos.”
,.
.
„ , , .
isz Shenadoro ana diena lan straiku
Czia norime pabrėžti tikrai a. • x • u
i 1
.. . _
..
bernatonus Earle, kuris per
tai tas ir būva nes vai- Manczuni oi e Raudonoji ar-1. , .
.
’ ,
A i
kėsi mieste su reikalais, taipgi pasako,
• .
... x. . . .’
J J
i kokius szeszis metus buvo Ampaliudima, kad kada veteranas
atlankė ir redakcija “ Saules’ ’ dzia nenori kisztis, o maimeriai, mija eina karo musztra ir laiko basadorius kalbėjo už Amerika
1 staiga suserga nuo tarnyboje
nes ponas Kasperaviczius yra yra visai bejiegiai. Jie turi visokius kariszkus lavinimus. iv aiszkino koks pavojus mums
gauto sužeidimo, nors ir gyve
musu senas skaitytojas. Acziu szokti taip kaip Lewisas bliau- Amerika pasiuntė savo di I gresia sziandien isz Rusijos,
Kai Anglijos Premieras W. Clement Attlee paskelbė kad na toli nuo Veterans’ Hospital,
ja.
džiausi ir galingiausi kariszka.
už atsilankyma.
j Už Rusija kalbėjo Chicago Į India gaus savo nepriklausomybe, Mahatma Ghandi prabilo jis gali gydytis bet kurioj ligo
laiva, U. S. Missouri in tuos
Universiteto profesorius Hut per radi j a in savo žmones ir paaiszkino kokios nepriklauso ninėj arba kreiptis prie priva
— Gerbiamas Kunigas An
vandenius kur Rusija dabar chins kuris jau nuo seniai atsi
mybes ir laisves jis nori savo žmonėms. Jis per visa savo gy taus gydytojo, ir tam tikslui
tanas Karužiszkis isz PittsVaiku Sveikata
mandravuoja.
žymėjo kaipo Rusijos užtarėjas
iszmoketi pinigai bus jam su
burgho, Pa., ana diena motoraPrie Gibraltar salos Anglijos ir Komunistu draugas. Beveik venimą darbavosi del nepriklausomybes ir vis sulaikė savo
žmones nuo sukilimo ar karo. Anglijos Lord Pethwick Law gražinti.
yo in miestą atlankyti savo pa
laivynas su galingu H. M. S. visas to Universiteto sztabas
Kl. — Veteranas, pasiruoszes'
rence, Sir Stafford Cripps ir A. W. Alexander klausosi kai
žystamus ir redakcija “Sau
Nelson kariszku laivu vado lyra in kairuju puse pakrypės.
vykti užsienin, pranesza, kad
senelis kalba.
les. ’ ’ Acziu už atsilankyma.
vystėje laiko savo kariszkus Kalbėtojai labai mandagiai
jo žmona ka tik numirė ir jis
manevrus, pratimus.
—- Petnyczioj pripuola Szv.
ir moksliszkai kalbėjo, state saturės siusti savo 4 metu sunu in
Kita Anglijos laivyno dalis vo klausimus ir prirodymus. SOVIETAI SZAUDO Sovietai dabar laikosi nusi
Kryžiaus Atradimo; Sukatoj
statymo kad reikia pirmiau naszlaicziu narna. Ar gali su
plaukia in Helgoland prie Vo Bet, labai gaila kad negalima to
Szv. Monikos. Kita sanvaite:
szauti, o paskui atsipraszyti. tvarkyti savo dalykus taip, kad
IN MUSU
kietijos galingos tvirtoves, kur pasakyti apie tuos klausytojus,
Medelio j, 2-tra Nedelia po Ve
Jau beveik laikas kad kas nors szis naszlaicziu namas gautu
laikys manevrus, pratimus ir kurie Stalina garbina ir Komu
lykų; Panedelyje Szv. Jono;
EROPLANUS
Stalinui paaiszkintu kad drau vaiko užlaikymo mokeszczius?
paleis 22,000 svaru bombas, pa nistams tarnauja. Jig pasirodė
iUtarninke Szv. Stanislovo; Segai taip nedaro. Gal Komunis Ats. — Taip. Praneszk “De
žiūrėti kiek jos bliedies pada kokie nemokyti buržujai jie isz WASHINGTON, D. C. —
redoj Szv. Juozapo Patrono;
rys. Pažiūrėti ir kitiems paro tikro yra, be jokio takto, be Isz'pradžios mes sau aiszkino- tai taip su savo draugais apsi pendency Benefits, Newark, N.
Ketverge Szv. Grigalio; Petny
dirba, bet Amerikiecziai ne Ko J.” Paežiu laiku pasiųsdamas
dyti.
czioj Szv. Antonino; Subatoj
mies
kad
tai
per
klaida
Sovie

mandagumo ir be susipratimo
Amerikos laivynas rengiasi paskutinio karpalo skarmalai. tai paleido savo karabinus in munistai ar žulikai, bet žmo fotostatine kopija mirties cerSzv. Pranciszko Jeromo.
tifi'kato. Laiszke praneszk, kad
Valdžia susirūpino savo ant Atlantiko mariu iszplaukti Kai buvęs Pennsylvanijos musu eroplanus, mes tikėjome nes. Jau laikas ir Stalinui pra-. nori kad szis naszlaicziu namas
Tamaqua, Pa. — Utarninke vaiku sveikata. Dabar, kai ir sykiu su savo eroplanais pra- Gubernatorius kalbejo ir ka ten ir dovanojome kai Rusija lipsz- neszti kad karas užsibaigė, ir
gauti vaiko užlaikymo mokeszhpie 9:30 valanda vakare, gerai Komunistai daro savo paro tintis prie kariszku manevru. pasake kas jkms nepatiko „ niai atsiprasze ir pasiaiszkino'i kad dabar jo tos kulkos ir kaatprovinti ne in, ežius.
žinomas Lietuvis Stanislovas das ir szvenezia Rauduona Ir czia jie nori patys pamatyti skaudejo> tal jie baisu trinks2. kad tai buvo per klaida. Bet da-!ratinai
Kl. — Buvusi WAC pranesza
Maliszaus'kas nuo 330 Mahanoy Diena, Amerikos piliecziai ta kiek jiegos jie turi ir kitiems m a šukele, szukavojo ir lerma bar tos klaidos tapo mada. Da- ly^szus, bet in draugus. Gal kad ji dirba krautuvėje. Algos
uly., staiga krito negyvas prie paezia diena paskyrė kaipo parodyti.
kele ir kaip koki pirmos klases bar jau beveik visai ne naujie-: ^tolinas nežino ar netiki kad negauna, tik nuoszimti nuo viKanadoje visai in žiemius, vaikezai apsiėjo. Jie taip begie- na pasiskaityti laikrasžcziuose.mes B draugu vadiname, gal|
Penu ir Oak uiys. Velionis gi Vaiku Sveikatos Diena. Jau
kad Sovietai naszove Amerikie-! j15 nežino kas tai V™ draugas?!™ pardavimu (taip sakant, dirmė Lietuvoj, jo pati Ona mirė nuo 1924 metu szita diena yra kiti Amerikiecziai rengia vie diszkai pasielgė, kad po visu kad Sovietai paszove Amerikie- (
^usii°je i1’ su draugais ba ‘‘on commission”) Pragyve
22 metai atgal. Paliko dukterį, skiriama musu vaikams ir j u tas kariszkiems eroplanams prakalbu vakaro vedėjas visu ti lakuna, ar kad jo eroplana1.
nimui praleidžia visus taip už
apsidirba.
szalcziausiuose krasztuose.
broli ir seserį.
sveikatai.
kalbėtoju atsiprasze už tuos kulkomis suardė. Rusija vis
dirbtus pinigus. Ji dabar nori
Norvegija sako kad jos buržujus ir paskui gražiai tu aiszkinasi ir atsipraszo, o So
Dabar daugiau ir daugiau
žinoti ar ji gali praszyti bedar
Girardville, Pa. f Antanas miestu ir miesteliu ima susi mokslincziai dabar gali da bai puskeptu rieksniu paprasze vietai vis szaudo ir daužo musu Nauji Automobiliai
bes 'kompensacijos pagal GI Bi
Tomaszaitis nuo Preston Hill, rūpinti savo vaikais ir jiems sesne sprogstanezia “Atom” kad jau daugiau jie ežia neatei eroplanus!
ll aus?
Brangsta
tu, nes toki skarmalai tenai ne- Amerikos eroplanas, ne kanumirė Utarninke vakare, Jef prirengia vietas kur jie gali bomba pagaminti.
Ats. — Ne. Asmuo kuris gau
Net ir isz mažosios Szvedijos pagiedaujami, jeigu nemoka J riszkas, bet pilnas keleiviu leiferson ligonbute, Philadelphia, gerai linksmintis ir tuo pa
na atlyginimą pagal savo pa
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Pa. Velionis paliko savo tėve ežiu sykiu savo kuna lavin ateina žinios, kad ir czia armi kaip žmoniszkai užsilaikyti. I dosi in Vienna miesto eroplastangų neskaitomas kaip vie
lius, taipgi dvi seserys ir tris tis ir augti ir bręsti in gerus jos rengiasi prie kariszku ma Visi kiti žmones gražiai ir nams vieta. Sovietu kariszki
nas kuris seka koki užsiėmimą
nevru ir pratimu.
brolius. Prigulėjo prie Szv. Amerikos pilieczius.
mandagiai užsilaikė, nors gal ir eroplanai apsupo ji ir paleido brangiau, pareinant nuo auto- arba turi savo bizneli.
mobiliaus brangumo.
Visi da ir sziandien szventai jiems kai kurios pastabos ar savo karabinus.
Vincento parapijos.
Kl. — Veteranas klausia ar
Tuose miestuose kur ran
Tai reiszkia, jeigu jums pa
tiki in ta priežodi: “Jeigu nori kalbos taipgi nepatiko. Bet Ko
dasi geros pasilinksminimo
jo tarnyba isz 2Vz metu in Na
Shenandoah, Pa. — Vaitie vietos jaunimui, tenai randa Taikos, rengkis prie Vainos!” munistėliai ir j u batlaižiai visa Ir to negana! Tie Rusijos ka tinka ar ketinate pirktis auto tional Home Guard bus skaito
riszki eroplanai, P-39 buvo Ru mobiliu vardu; “Pontiac” ar
kus Matulis likos sužeistas lai si mažiau kalėjimu ir tenai
kosere spiege ir lerma kele kai
ma prie paliuosavimo punktu?
sijai padovanoti Amerikos. ba “Oldsmobile” tai mokėsite
ke darbo Maple Hill kasykluo- ligonbutes pustuszczios.
ners žodi iszgirdo priesz Rusi
Mylėk Gyvulius
Ats. — Ne. National Home
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