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Isz Amerikos Ar Baliavuot, Po Rinkimai Komunistai JOE LOUIS
BILLY CONN
i t
SUPLIEKTAS

Ar Ubagaut? Prancūzijoje Stabdo Maista
Irfelpa

_PASAULIO
______________

CZAMPIJONAS

NEW YORK. — Dideli biz ISZ PARYŽIAUS IR RYnieriai, bagoeziai ir visi tie ku-' MO. — Beveik visi laikrasztiPaguldytas In 8-tam rie perka ir parduoda visokius ninkai, rinkimu iszvakarese!
Raunde In 2 Minutas szierus ir stockus dabar labai Francuzijoje pranaszavo kad,'J^gnOn KtUl ŽhIOUCS
Riisinininn
ma+n Irnd
rierr loimns
I
susirūpino. .Tia
Jie rinhar
dabar mato
kad Komunistai irinnv
visur daug
laimes
. į
Ir 19 Sekundas Per visas biznis per gerai eina, kad įr kad Katalikai ir Socialistai
Maisto. Notl
visi per daug pinigu turi, visi eis trepais žemyn. Dabar, po
i
Joe Louis
Sukelti Maiszta
nori per daug visko pirkti. Jie rinkimu matome kad jie visi
iT
_______
r
YANKEE STADIUM, NEW nerimsta ir rūpinasi už tai kad’ suklydo. Komunistai ne tiktai'
YORK, N. Y. — Seredos vaka szios dienos geras biznis yra ka nelaimėjo daugiau, bet pra- RIO DE JANEIRO, PIETŲ
labai panaszus in bizni kuris'rado
daug jiegos kurios pir- AMERIKAS. — Herbert Hoo
UUSZj-----------------O
ra, 10 valanda atsibuvo kumsz-;
metuo-'miau turėjo. . Nors nei viena ver, kuris yra Prezidento Trutynęs tarpe Joe Louis ir !BillyI kuvo P° ano karo’
partija tiek nelaimėjo kad ji mano paskirtas isztirti kam
Conn. Joe Louis, juodukas isz se.
Lexington, Ala., davė in žanda 1919 metuose, kai szierai ir (iabar galėtu sau viena valdyti, reikia labiausiai paszelpos ir
del Billy Conn, isz Pittsburgh, stockai taip žemai nupuolė ru vienok, Katalikai daugiausia,' kaip maisto pristatyti, dabar
' važinėja po Pietų Amerika. Jis
Pa., ir paguldė Conn in asztun- denyje, visi biznieriai ir bago- vietų taryboje gavo.
laikrasztininkams stacziai pa
tam raunde, in 2 minutas ir 19 cziai ir szieru pirkikai jaute,
Tas pats ir Italijoje buvo. Ita sakė, kad beveik, “visur Ko
manste ir visiems sake kad
sekundas.
lijoje pirma syki moterys ėjo munistai kliudo ir trukdo pa
ateinantieji 1920 metai bus la
Joe Louis svėrė 207, 34 metu
balsuoti. Italijonai pirma syki szelpos darba. Jie nenori kad
bai geri. Jie taip manste ir sa
amžiaus, o Billy Conn svėrė
balsavo nuo to laiko kada Mus- žmones gautu maisto, nes jie
ke, už tai, kad jie žinojo kad vi
182, 28 metu amžiaus.
solinis valdžia paėmė in savo nori visur sukelti maiszta ir su
si žmones turi daug pinigu ir
60,000 žmonių mate kumsz- reikalauja daug visokiu daig- rankas. Jie karalių iszmete, rengti revoliucija!”
tynes, užmokėdami $2,000,000, tu kuriu jie negalėjo gauti per bet ir Komunistu neinsileido.
Hooveris sako kad Brazilijo
ir po užmokėjimui valdiszku Pirmutini Kara. Visko truko ir Czia Komunistai gavo daug
je Komunistai visomis galio
taksu, t.t. Joe Louis gavo 600 buvo trumpa, viskas vis bran mažiau balsu, votu negu
mis stengiasi žmones taip nu
tukstancziu doleriu, o Billy go ir visi daug pinigu turėjo, Krikszczionys Demokratai arj
varginti ir badu primarinti
Conn gavo 300 tukstancziu do (czia tas panaszumas in musu Socialistai. Katalikai gavo be
Austrijos Klausimas
kad
jie
priimtu
nauja
Moskvos
veik tiek balsu kiek Socialistai
leriu. Joe Louis vela pasiliko bizni sziandien).
partija. Jis toliau paaiszkino
Bus Iszkeltas
ir Komunistai sykiu.
czampijonas.
kad Komunistai dabar nori vi
Jeigu kuris žmogelis nujautė
Konferencijoje
O
kodėl
taip
atsitiko,
kodėl
sa musu krikszczioniszka dar
ar koks pranaszas isz Mikaldos
knygų iszskaite kas tais atei- taip buvo? Kodėl net ir laik ba paneigti ir visiszkai susbab- ISZ PARYŽIAUS. — Jau
SMARKI VĖTRA UZ- nanczias 1920 metais atsitiks, rasztininkai szito nenumatė? dyti. Jie dabar tyczia atima
praėjo nuo to laiko ka
MUSZE 25 ŽMONES tai mes apie ji nieko nežinome “N. Y. T.” laikrasztis paskutini kąsni duonos nuo ba menesis
da visi pasiuntiniai ir didžiū
ir negirdejome. Tais metais paaiszkina kad buvo trys prie du mirsztanczio, kada visi nai nutraukė savo susirinki
žastys, trys dalykai kurie nu krikszczionys daug visko iszDETROIT, MICH. — Perei tukstancziai biznierių viską
mus, mitingus Paryžiuje, nieko
svėrė tuos rinkimus.
sižada kad kitiems nors biski
ta Panedelio vakara apie 5:51 patrotino, didžiausius biznius
nenuveike. Dabartie vėl susi
valanda smarki vėtra su lietum nuszlave, fabrikai užsidarė, Italijoje patys Komunistai butu.
rinko pasitarti ar da labiau suprapute tarpe Detroit ir Wind sztorai isz biznio iszejo, darbi sau kelia pakirto. Stalinas rei Komunistams nerupi žmo sipeszti. Molotovas pirmutinis
sor, Canada, užmuszdama apie ninkas darbo neteko, bagoczius kalauja kad Trieste miestas, nes, bet ju propaganda, ju par nusileido ir sutiko kad Austri
25 žmones ir 200 sužeidė, isz- ubagu tapo.
Į kuris priguli Italijonams, butu tija ir j u darbas griauti ir nai- jos klausimas butu Konferenverte daug namu, ir daug gy Biznieriai ir vaizbos žinovai I (Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
ventojai likos be pastoges. Ble- stengėsi iszaiszkinti kas czia_ (Tasa Ant 4 Puslapio)
dies padaryta ant milijonu do atsitiko, kad nors pinigu buvo
leriu. Vėtra taipgi suardė tele kaip szieno, nors visiems visko
Tėvas Su Daugiausia Vaiku
fono ir elektriko stulpus, ir ko reikėjo, bet viskas in viena pa
munikacija vietose likos per ra pairo. Vieni kaltino bankas,
traukta.
kiti kaltino szierininkus ir tuos
kurie szierais mainikauja ant
Wall-Street, da kiti kaltino Ja
ponu valdiszka banka kuri su
EROPLANAS
UŽSIDEGĖ bankrutavo ir visus Amerikieczius iszgazdino. Bet sziandien,
tiekurie tokius dalykus temyja
ir seka, sako kad ta depresija,
Visi Pasažieriai
ta bedarbe ir tas visu bizniu suIszgelbeti
bankrutavimas atsitiko už tai
kad žmones sustraikavo priesz
WILLIAMTIC, CONN. — biznierius. Jiems insipyko vi
Didelis eroplanas “American sas tas pabranginimas. Jie su
Clipper,” kuris leke isz New stojo pirkę, nors ir daug daigtu
York in Londoną su 42 paša jiems reikėjo. Krautuves buvo
žieriais, užsidegė ore, bet ero ligi lubu prikrautos. Biznieriai
Ijlanistas suvaldė deganti ero sztorininkai viską buvo susiB
plana, ir nusiledo žemyn ant pirke ant paskolos. Kai žmones
Ii
žemes arti czionais. Visi paša nepirko, jie negalėjo parduoti
žierai iszgelbeti.
ir negalėjo savo paskolas už
mokėti. Tie, kurie jiems pasko
lino, ne savo pinigus buvo bet
SKAITYKIT
kitu, kuriems jie turėjo dide
lius nuoszimczius mokėti.
George N. Davis, 63 metu farmerys isz Theresa, N. Y., gavo karo bona už tai kad jis
“SAULE”’
John Wanamaker, kuris tuturi daugiausia vaiku. Ponia Mrs. Davis, jo žmona stovi szalia jo. Žemiau stovi dvide(Tasa Ant 4 Puslapio)
szimts jo vaiku ir 28 anūkai. Visas miestelis ta diena nieko nedirbo ir baliavuoja.
PLATINKIT!

Sovietai Szventi Žmones Sako
Ed. Pauley; 6 Britu Oficieriai
Dingo Palestinoje; Vėtra Pa
dare Daug Bledies Tarpe Detroit
Ir Kanadoje; 60,000 Žmonių
Mate Louis - Conn Kumsztynes
ISZ KORĖJOS. — Prezidentas TrumanMolotovas as paskyrė Ed. Pauley prižiūrėti kad viskas bu
tu tvarkoj Korėjos kraszte, kur Amerikiecziai
Sutinka dabar valdo. Kai Ed. Pauley tenai nuvažiavo

i

Sovietai ji pasikvietė ir paprasze kad jis aplan
kytu ta dali Korėjos, kur Sovietai valdo ir vieszpatauja. Jis penkias dienas praleido tenai
Sovietai Pauley vaiszino ir norėjo kad jie matytu.
linksmino ir viską jam parode
Laikrasztininkai, kurie be
ka tik jie norėjo jam parodyti. Sovietu vaiszingumo tuose pa
Kai jis pargryžo isz tos jo ežiuose miestuose vaiksztinejo
keliones in Komunistu kraszta, mate kaip žmones yra gujami
szeszi Amerikiecziai laikrasz- ir kankinami, kaip visur visi
tininkai atėjo pas ji pasiklaus fabrikai yra griaunami, kaip
ti: Kaip dalykai tenai stovi? visokios maszinos yra vežamos
Ed. Pauley in padanges iszke- isz Korėjos. Jie kalbėjosi ne su
le Komunistus, jis sake kad Komunistais, bet su paprastais
Komunistai nieko neapiplesze, žmonėmis, ir jie visai kita dai
nieko neiszgabeno isz Korėjos na dabar dainuoja. Kur tik jie
kraszto, kad visos maszinos, vi pasisuko jie mate didelius plisi fabrikai kaip stovėjo taip ir katus kurie gyre ir garbino Ko
stovi savo vietose. Jis paaiszki munistus, jie mate kaip nakno kad Sovietu Pulkauninkas ' czia Komunistai szaudo ir žudo
Generolas Ivan M. Chistiakovj Korėjos gyventojus. Vienas
buvo visados prieszingas api- Amerikietis laikrasztininkas
pleszimui, ir jis visados Ameri-- iszejo viena vakara pasivaikszkiecziams stojo in talka ir pa- czioti. Prie jo pribėgo vienas
Korėjos gyventojas ir jam ran
gelba.
Paskui Ed. Pauley nuėjo in kas iszbucziavo, nes jis sake
ligonbute del savo sveikatos. kad Amerikiecziai atėjo jo
Laikrasztininkai persiskaite jo žmones isz Komunistu iszgel
raportą apie Komunistu veikla beti.
Korėjos kraszte, baisiai pasi Mes negalime pasitikėti tais
savo vadais, kuriuos taip gra
piktino ir inpyko.
žiai priima Sovietai ir taip iszLaikrasztininkai per devy
kilmingai vaiszina, bet mes žinis menesius rinko žinias, savo'
i nome kad laikrasztininkai ir
akimis mate kaip Komunistai
korespondentai mums tikra
vogė, plesze ir naikino maszi. „ ,
T.
J teisybe pasako, nes jie tam ir
nas, namus ir fabrikus. Jie net
.
.
v ~ . . __
pasiszvenczia, ir uz tai j u Ko
ir daug paveikslu nutraukė ku
munistai kaip paties velnio nerie neužginczyjamai parodo
apkenezia ir bijosi.
Komunistu nieksziszkus dar
Czia kaslink tu žinių isz Ko
bus. O dabar ponas Ed. Pauley
rėjos, mes tikime in laikrasztisako kad viskas tvarkoj.
ninkus, negu in milijonierių,
Kai Ed. Pauley svecziavosi bagoeziu Ed. Pauley, kuris bu
pas Komunistus, visas jo szta- vo taip gražiai pavaiszintas,
bas buvo Komunistu labai pri pagirdytas ir prigirdytas, kad
žiūrimas. Jie tik ten ėjo kur jis dabar, kaip gaidys užsimer
Komunistai norėjo kad jie eitu, kęs Stalino garbes litanija gie
jie tik ta mate ka Komunistai da.
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Ji visai nenori pripažinti Fran-’ iz ąyp \PQTEI\LVMA hint ir negirdint. Nors jau ma
rikos Rami. Kryžiaus darbinin
euzijos kaipo dideles ir galiuAEdllbliAmWA tytum, kad - ligonis mirszta ir Amerikos Raudonojo kių, net 12, Davė visokį patar kias informacijas apie juos lieapie pa
ezianezius dalykus,
<
.
. .
i
gos tautos, bet
• jau dabar
■ ja• '
SU LIGONIAIS
tai neparodyk nusiminimo, ra Kryžiaus Programa navimu. Jos dabojo mažus kū tvarkymus, upio paskyrimus,
priskaito prie mažesniųjų.
mink ji sakydamas, kad tai tiki
dikius, atsake klausimus apie mokeszczius; ir kitas naudas
Amerikos
Kareiviu
y^PSIRGUS kuriam szeimy- tuotarpu užėjo blogiau, kad
nauja svetima szali, iszdalino kareiviams ir j u szeimynoms
Darbininkai ne vien tik Sovietai dabar jau ima susi
nuilsta, knygų ir 1.1.
noje, iszpradžiu in jo liga tuojau tas sunkumas pereis.1
užsienyje.
Szeimynoms
Amerikoje, bet po visa svietą prasti ir mato kad mes baiku
kiti neintiki ir ligoniu visai Toksai mielas, tai ne nuodėmė,
Nauja užjūrio programa pa 3— Pristatys visokias reika
reikalauja daugiau mokesties nekrecziame. Kai Rusija nesu
Užsienyje
■ nieks nesirūpina. Bet kada pa lai tik raminimas.
dės GI vyrams ir j u užlaiko lingas informacijas apie vyrus
ir straikuoja. Ir visur dabar al tiko su mumis ant Vokietijos
Jei
matai
kad
ligonis
jau
bū

mato kad jau ežia ne juokai,
kada jie praszys medikales
muosius sekaneziai:
gos yra didesnes ir geresnes, valdymo, tai musu Karo Sztakad ligonis jau blogsta, tada tinai turi mirti, tai kad nenu WASHINGTON, D. C. —
priežiūros. Vyriausiai karinin
bet tuo paežiu sykiu ir pragy las sustabdė Sovietus kai jie
Raud.
Kryžius
pra-'
1
—
Palaikys
kontaktą
visi sukrunta. Pirmiausiai kin mirtu 'be Szv. Sakramentu, pa- Amerikos
kui duos reikalingas informa
venimas ant tiek pat branges norėjo visa grobi iszsineszti isz
savo
programa*
padėti
szeimynoms
namie.
kos! arklius parvežti 'kunigą, o( vadink kunigą! Bet ir kviesda- ! dėjo
cijas apie kareiviu szeimynąs
nis.
Vokietijos. Paskui musu val- ■ moteres bėga pas ‘ ‘ žinanezias’’. mas kunigą, ligoniui rnenodyk
.... ~'1 ' žmonoms ir vgikams Amerikos! 9—Kareiviams teiks viso- kada jie praszys paliupsavimo.
Francuzijos ir Belgijos dar- Jžia sulaikė ta paskola kuria
j bobas ir prisinesza kokiu žo- nusiminimo ir to, kad jau su Ii- kareiviu Europos okupacinėse
4— Duos patarimu szeimybininkai reikalauja daugiau mes Rusijai 'buvome prižadėjo, i
zonose,
(užgyventose
vietose),
j
- ‘ liu, kuriomis bando atgauti nu-' goniu blogai esą.
niuose ir asmeniszikuose dalymokėti.
7
°
Jau ir pats Stalinas mato k n'd 1 blogusi
ligoni. Kada jau niekas Nors žmogus ir visai senas ir Programa prasidėjo Balan-' Lewisas Džiaugiasi
kose.
Meksikoje darbininkai gra jis piktumu nieko nepesz.
J.iS'nepagelbsti, tuomet tiktai susi- labai sunkiai serga,' o gyvybes džio 29 d., kada 500 Amerikos
5— Teiks finansine pagelba,
sina kad jie straikuos jeigu dabar jau ima gražumu
ko- vis jam gaila. Malonėtu da nors kareiviu žmonų ir vaiku atvy-l
paskoloms ar paskyrimams,
j pranta parvežti gydytoja,
j
jiems algos nebus pakeltos.
musu seilintis.
apsir- dienele, nors valandėlė pagy- ko in /Bremerhaven, VokictipirmuCziausia, žmogui
;
kada kareiviai in laika negau
Brazilijoje fabriku darbinin
*
pasirūpinti.
venti
ir
dejuoja:
o,
neiszkentc-*
joj,
laivu
SS
Barry.
gus, butu reikeje pasirūpinti.
na algas, arba jeigu jiems pri
kai straikuoja, o Chile kraszte Lenkijo1j e, Cze k o si o v ak i j o j e
Pirma
sustojimo
vieta
i Ligoniui dažniausiai negar- siu, gelbėkite!
trūksta pinigu būtinam reika
mainieriai iszejo ant straiku. ir Yugoslavijoje javai labai ge-l
• du jokis valgis, ir gydytojas Ar tai galima jam pasakyti szioms žmonoms ir vaikams
lui.
1
Indijoje visi geležinkeliu dar rai žada užderėti, ir jeigu pjū
i paprastai pataria sus I Akyti ( ‘ruoszkis mirti, norą tau pa-, buvo Bremerhavene. SpeėiaRaudonasis Kryžius neparubininkai nedirba, straikuoja. tis bus tokia kokia dalbai* iszrojliuose traukiniuose, Armija
nuo valgymo, bet moterėles to bgelbos!
pins “pasilinksminimo” pro
Amerikoje visi straikuoja. Ne do, tai jau su szio rudeniu sziO
kiek
tai
kartu
atsitinka
juos
pasiuntė
in
paskyrstimo
nežiūri: joms gydytojo' patarigrama kaip daro militariniams
I -I 1ligoniui• da
-I gyvam 1beesantl centrus
J
-TV.
1
P
J.
•
spėja vieni susitaikinti kai kiti tie krasztai galės patys save pnai atrodo ne toki iszmintingi,kad
Vienna, Frankfort ir
darbininkams užsienyje.
iszeina ant straiku.
iszsimaitinti ir nereikalaus.pa-^jos pac.zįos moka pasielg-jau
ima
dirbti
graba
arba
va-'
Berlin,
ir
tik
vėliau
jie
vyko
’jau
va-.
Žmonos militarinio persona
geibo®, isz musu.. Bet nežinia
Taigi slaptomis pataiso vi-'žino ja in miestą užsakyti ko pas GI vyrus ir tėvus, kurie ju
lo gales lankyti Raudonojo
Juo daugiau straiku, juo ma kiek tos pjūties. Rusija parei- so^|u va|Igiu, kurie ligoniui ga- 1 szermenims.
‘
nekantriai lauke. Pirmas pasi
Kryžiaus programos, kurios
žiau visko randasi. O juo ma kakiu® ir pasisavins.
Ii labai užkenkti, ir kemsza val Tai atrodo, lyg tas brangus'matymas buvo linksmas, nors'
gal iszsivystys visose “'GI”
žiau visko yra juo brangiau už
Mainieriu
bosas,
John
Le

asmuo,
tėvas
ar
motina,
brolis
1
graudingas.
Frankfurte,
Amegyti.
apylinkėse, bus ligoniu prie
.viską reikia mokėti. Juo dau Anglija stato 146 didelius Visas apsiejimas ir kalbos ar sesuo ar kūdikis, jau taip*rikos Raud. Kryžiaus darbi- wisas dabar szypsosi ir žiūra namie, maitinimas, pir
giau darbininkas gauna mokė prekybinius laivus, kurie jai su ligoniu ir prie ligonio tai, * namisz'kiams ingriso, kad jie ninke rado prapuoluse žmona džiaugiasi kad jam taip ge ma pagelba, “Junior Red
ti, juo daugiau jis už viską tu kasztuos apie 125 milijonu do pat dažnai tegali padidinti jo koveikiausiai malonėtu ji isz- leitenanto
Nenorėjau kad rai pasisekė mainieriu strai- Cross” ir saugumas vandeny
ri mokėti. Tai tas senas užbur leriu. Anglijos biznieriai sako kentėjimus ir apsunkinti liga. gabenti in kapus.
Jonas matytu mane verkiant kos. Jis sako kad mainieriai je.
gavo viską ka reikalavo.
tas ratas. Suriku pasakyti ar kad daug biznio nuo ju nutrau Pats girdėjau, kaip viename Bet juk isztikruju taip nie- P° dvieju metu persiskyrimo,
Szi programa veikia, tik Eu
ežia-vilkas voveraite, ar vovie- kė Amerikiecziai ir Szvedai. bute, szale Veisėju
(Seinų kados nebūna. Žmones skubina j'1 paaiszkino.
ropoje. Antras buris žmonų ir
raite vilką vejasi.
Jie ypatingai bijosi Szvedu, apsk.) susirinkusios moterėlės tiktai prie paprastųjų savo Bremerhaveno žmones, kar
vaiku pasieks Europo tik atei
SKAITYKIT
kurie milijonus doleriu jau pei szitaip žadino ligoni:
darbu, nuo kuriu juos nutrau tu su Amerikos kareiviais, at
nanti menesi, bet Raudonasis
Amerikoje daug darbininku ks ra paszvente padidinti ir pa • — O, jau, tufbut, nieko isz kia triūsas apie ligoni arba ma vyko in uosta pamatyti sziuos
“SAULE”
Kryžius pasiryžęs ir tiems pa
be darbo. Bet 'kituose krasztuo- tobulinti savo prekybini laivy tavęs nebus!
lonėtu pasidalinti palikimą. keleivius isz Amerikos. Spedėti.
'
se darbininku trumpa ir trūks ną.
PLATINKIT!
su
tavim,
Bet
daugumas
elgiasi
taip,
vidaliai
iszlavintos
grupes
Ame— O, jaus blogai s
— Am Reel Cross, Wash, D. C.
ta. Anglijoje nėra gana darbi
Antanuli: akys indubusios, lu- sai nenumanydami kad 'blogai “
ninku del fabriku ir del mainu.
Norvegijos valdžia paskyrė pos pabalusios.
daro; daro taip kaip visi ir gaTas pats Francuzijoje ir Bel savo Karo Szitabui net visa — Mano tetėnas,
Dieve na. Vienok, jie tik pagalvotu ir «■■■»
gijoje.
treczdali savo iždo del iszradi- duok jam dangų, anuomet ly-.kur kila toksai pasielgimas ir
Francuzijoje dabar reikia mo geresniu ir tobulesnių ap-',gjaį taip pat> tai ne penkiu die- jei atsižvelgtui in tai, kokia
w
.
I Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
puses milijono karpinteriu na sigynimui ginklu. Jie paskyrė nu nepasirgo ir numirė.
kartybe užduoda tokiu savo'
mams budavoti, įstatyti. Belgi gana pinigu del trijų ateinan- — Tėvai, jau tu matyt, isz to'pasielgimu ligoniui, niekados'
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
cziu
motu
Karo
Szta'bui
tirinęjoje ir Francuzijoje dabar dir
patalo nekelsi; kas-lgi bus, jei' to nedarytu.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
ba keli milijonai Vokiecziu ne ti ir tobulinti visokius aps'igy- nepadarysi tvarkos? Važiuoki- Nedaryk kitam to, kas tau
laisviu. Kai jie bus paleisti tai nimo ginklus.
me pas rejenta. Ar geriau bus į nemiela. Tai-gi tegul kiekvie- No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų ap*»
ir ežia daugiau daibininku rei
paskui, kai vaikai isz kapo nas, kuris namuose turi bloga kus apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa*
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugav&>
kės. Abi szalys dabar stengėsi Szvedijoje fabrikai tik ke- keis>
ligoni, pasiskaito save to ligo- No. x102 Prakeikta, meilingas kriKetvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
parsitraukti Italijonu ir tu lias dienas in san vaite dirba už — Teveli mieliausias, karpio vietoje ir tegul pagalvoja, minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
žmonių kurie dabar visai be tė tai kad anglių trūksta. Pir mes naszlaicziai veiksime, kur kaip jam .butu sunku, ant mir- No. 103 Vaidelota, apisaka isz nua prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir. kitus dangiszkus kunua,
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
miau Szvedai gaudavo de- pasidėsimo!
vynės.
:
ties patalo, žiūrėti ir girdėti imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
Kariszki fabrikai ir visokie szimte milijonu tonu anglies
*
*
*
kaip tie, kuriuos jis lyg sziol veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiU
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu . .......20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
isz
Anglijos.
Dabar
isz
anglijos
kitokie fabrikai Argentinoje,
Juk nuo tokiu kalbu, nuo to labiausiai mylėjo, neramina, valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
Brazilijoje, Kanadoje ir Aus negauna nei vieno tono, o Ame kio apsiejimo ir sveikas 'žmo nepaguožia jo, bet vargina ir bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo prapulties kranto; Mistras ir Krepekamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
tralijoje dabar jieszko darbi rika, Hollandija ir Ruhr slėnis gus turėtum apsirgti, o ligoniį! skubina dirbti graba, kad ko- No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu............................... 15c ežius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
ponai. 105 puslapiu.................... 25«
jiems pristato tik apie viena
ninku.
toks apsiejimas staeziai in ka veikiausiai galėtu iszvežiti in Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
No. 162 Trys istorijos apie Bals#
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
C Vokietijoje ir Japonijoje milijoną tonu.
kapus.
pus varo!
43
puslapiu
...................
15c
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz marandasi per daug darbininku.
Kad tavo szirdis ir plysztu Pagalios, kam-nors susirgus iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
Rusija dabar jau turi per
Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10«
nuo gailesczio ir nubudimo, — nereikia ilgai laukti, bet tuo- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas
kejimas
kunigo. 47 pus............... 15c
No. 164 Septynoa istorijos apie Ju
Dabar politikieriai ir diplio- tvarkyti ir permainyti savo už neparodyk to ligoniui, cik lauk jau privalome kreiptis prie savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis No. 140
Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis;
Galinga
ypata
galybe
meiles;
matai ima aiszkiau ir drąsiau sienio planus ir siekimus. Da ir ten verk sau, niekam neina- daktaro.
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
bar
Francuzija
su
Italija
vėl
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
trumpi paeakaitymai ir t. t.
szneketi, ir staeziai pasakyti
puslapiu............................................. 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25«
ko jie nori ir reikalauja. Ame stojo in pirmas eiles ir kreipia
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ............... ...................20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma*
si
daugiau
prie
Anglijos
ir
No. 141 Keturios istorijos apie
Našiai
Teisme
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelrika ima atsikirsti Stalinui. O
1
kiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15«
Amerikos, negu prie Rusijos.
Anglija pritaria Amerikai.
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
Bet
visaip
gali
būti
su
Francu

No. 170 Asztuonios istorijos apie
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu........... ......................... 15c
Stalinas iki dalbai* vis sake
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
zija ir Italija. Tu krasztu žmo
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kad jis nieko nepaiso, kad jis
Auklėjimas
sveiko ir serganezio kupuikus
apraszymas.
119
pus.
..
.15c
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
nes kryps in ta puse isz kur
nieko nesibijo. Bet dabar ma
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
gaus daugiau ir (gteieziau mais-Į
Garžia Haremo nevalninke: T*ioszis:
...................... 15e Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
tyti kad Stalinui labai rupi ki
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
to.
No. 144 Penkios istorijos apie Ra
tu žmonių nuomones. Jis laibai
62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkaa; nuslapiu ..........................................25«
nori kad visi gerai apie ji kal
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
Pirmiau ‘Rusija turėjo daug
kas isz girrios ir Ant nemuno.
5d Ar paszaukt tęva zokoninka Bernabėtu ir kad niekas jam nieko
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
puslapiu
.....................
15c
dina. 61 puslapiu......................... 15c
draugu tarp mažesniu tautu,
ir
nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
neprikaisziotu.
No. 123 Septynios istorjos apie
No. 145 Trys istorijos apie Velnikurios Anglijos neapkentė ir
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
Amerikai pavydėjo. Molotovas
Rusija dabar nori savo gera
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
net vieszai in padanges kele
45 puslapiu.................... 15c
gonus.
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
v arda palaikyti Yugoslavijoje.
Komunizmą. Bet dabar tos ma
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
Sovietams rupi savo kraszto
Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunlžosios tautos in protą atėjo ir
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
gera varda palaikyti Francu No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25«
traukiasi nuo Rusijos ir Ko
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
zijoje ir Italijoje, kad ir po rin
kuris
buvo
protingesnis
už
savo
poną
Mariu;
Sruolis isz Lietuvos.
6i
sis;
Avt
keik
užlaiko
moteres
paslaptį.
munizmo ir siekia Laisves ir
kimu kuriuos jie pralaimėjo.
61 puslapiu ................................. 15c 61'' puslapiu ................................. 15c puslapiu .......................................... 15<
Nepriklausomybes.
No. 127 Trys istorijos apie Duk
No. 151 Penkios istorijos apie Vai

Kas Girdėt
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$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

' Rusija dabar įnori vien tik su
Amerika derintis, nori kaip
nors Anglija in szali pastumti
ir paskui su Amerikiecziais sa
votiškai apsidirbti. Bet Ame
rika viena ranka laiko su Ang
lija. ir tas Stalinui 'baisiai ne
patinka.

Amerika pasirinko laibai ge
ra laika paskolinti Francuzijai
tuos pinigus. Rinkimu iszvakarese visi Prancūzai dažinojo
kad Amerika jiems paskolina
tiek milijonu pinigu. Tos ži
nios labai daug nusvėrė balsa
vimus, Rusija už tai ir sziandien baisiai pyksta, nes Komu
Rusija dabar nori susilygin
nistai pralaimėjo rinkimus.
ti su Amerika ir visam svietui
parodyti kad ji bagotesne, di
desnę ir galingesne už Anglija. SKAITYKITE “SAULE”

tė pustyniu; Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c akys; Tamas; Vargdienis Jonukas
karalium. 61 puslapiu................ 15c
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
..........................................
15c
apie Gregorius, No. 158 Keturios istorijos apie Ka
------------------ Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagia.
60 ouslapin ....................... - 15<*

Czia Naciai oficieriai sėdi teismo kambaruose ir laukia
kaip teismas nuspręs ju likimą. Kiekvienas Nacis turi di
deli numeri prie krutinės. Jie yra kaltinami už žmogžudys
SKAITYKIT
tes. Jie nužudė daug Amerikiscziu kareiviu nelaisviu prie
“SAULE”
Malmedy per ta baisu muszi priesz Kalėdas, kai Vokiecziai stengėsi paskutinaji karta persilaužti per Amerikiecziu frunta. Paveikslas nutrauktas Dachau mieste, Vokieti ISTORIJE
joje. Pirmoje eileje, nuo kaires in deszine puse sėdi, nuliū
dę ir smutni: Joseph Dietrick,Szesztos Naciu Panzers Komandorius, Fritz Kramer, Hermann Priess, ir Joachim Pei- me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Jeigu užraszysite savo drau
::
25č
::
per. Visi jie dabar teisinasi ir sako kad jie tik ta dare kas
giu ar drauge “Saule” tai tu
jiems buvo insakyta, kad jie tik klausė ir tarnavo Hitle
rės didžiausia linksmybių per
SKAITYKIT
“
SAULE
”
PLATINKIT
riui. Dabar visi jie kaip avinėliai nekalti.
visus metusi

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam laz
da vineti pinigus. 45 puslapiu.
15e
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrus
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimanavymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku Ir Paveikslo.
Preke .............................................

Adresas:
*•
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
— Tas vaikijozas nieko ne klausė Langham’as.
j Enfielstonas apsiriko. Naujas' lijanto? Juk gyveni ir esi lai-j tas darbas-, užnuodytas -protas,
žino, nes ar jis kuom užiman- — Ar asz žinau? Enfielsto- tarnas ex-vagis kasdien ibuvo iningu?
užnuodyta szirdis.
tas? Ulžtemijo laibas ilgakojis nas tvirtina kad jam ji pavogs, pats vienas knyginyczioj, kas-J Lordas atsiduso, ir atsake:
Iszmintingas
pagerinimas
Barcelay. Apsakyk jam ponas bet asz netikiu in tai, idant at- dien glamonėjosi su blizlgan- — Esi jaunikiu, drauge, ir ūkio ir sveikatos padėjimu api sirastu toks žmogus.
majore.
į ežiu brilijantu; langai ir duris uesupranti kokios kanezios ant'sunkinamas ir visai negalimu
— Betgi, betgi, mikeziojo
j buvo atdaros iki galui, bet ex- svieto. Pasakysiu tau tiktai, daromas del siautimo SocialisI O RD A S Enfielstonas su ne
Naujas
Draugas
jaunas Langham’as nežinoda Toks žmogus atsirado, bet' vagis visai nemanstino apie pa- kad prakeikimas slogina mane tiszkuju vadovu. Vadovams
apykanta, o podraug ir su
mas kaip isztaeisint savo neži- —1 —-■—------------------ 1 bėgimą su 'brilijantu; dirbo labai. Neesmiu laimingu nuo reikalingi sumiszimai ir neapyjausmu kokio tai džiaugsmo
nista.
—~
kasdien teisingai pyldydamas trijų metu, nuo valandos mano kauta, nes sziaip jie negali gyžiurėjo in stovinti prie slenks— Tylėk tamsta,
ponas
savo pareigas.
apsipaeziavimo.
venti.
czio apdriskusi digta vyra.
Langham,
pertrauke
majoras
i
Enfielstonas
sielvartavo,
— Ateini tiesiog isz kalėji
Klaidinga ir pasibaisėtina
— GALAS —
nepradek
bartsis
su
ponu
Bar

—
Privalai,
John
’
ai
paramo užklausė jaunas lordas.
luomu kova, tai yra. kirsziniI
.
celay
’
u
vienok
paklausyk
gint ji prie vagystes, privalai
inas vieno luomo priesz kita,
— Taip milordai. Teisin
idant
ir
tu
žinotumiai
istorija
Praszo
Maisto
pažadint
jame
apetitą.
tai yra pirmutinis ir artimiau
gai, tai asz už bercikala likaus
prakeikto
brilijanto.
Sztai
ji:
—
Pasistengsiu
atsake
John
’
-'
sias kelias in prapulti. P. Pe
nubaustu, nekaltai inmaiszy“Brilijantas Enfielstono yra
as.
f
chota pats patikrina, kad toks
tas in ta istorija. Ant mano
vogtas.
Toks
jau
likimas
dide

1
Vienkart
Enfielstonas
su
pasielgimas užkerta darbinin
teisingo žodžio nekaltai.
1 džiaugsmu iszvydo isz kito1
liu brilijantu kad isz vagies
ku būvio pagerinimui kelia..
— Gerai, gerai man vistiek!
ranku dažniausiai patenka vėl
j kambario, kad naujas tarnas'
Daugybe darbininku pasilieka
Atsėdėjai penkis metus už va
in rankas vagiliaus. Vienas isz
' pakelia stiklą ir su linksmu
pasiputeliu aukomis. Darbinin
gyste? Ar taip? Kalbėk prictel
genezių
Enfielstonu,
dėdės
mu

j
žiurejimu
in
-brilijanta
glosto
Szesziu metu amžiaus
ku susivienijimai pastoja So
atvirai.
su
draugo
Lordo
Enfielstono,
jicialistu kareivijoms, palieka
— Taip! Atsake apiplyszc- Johnny Conklin labai nulin sentėvis, pulkauninkas EnfielBALTRUVIENE
John
’
as
su
savo
ponu
taip;
j u maszinomis.
. ... i
lis kalinis. Taip stovi ant po- do kai automobilius suvaži stonas parsigabeno
ta
‘
b
rilijan

pasislėpė
ir
tūnojo
būdami
Socialistu vadovai rūpinasi
pieros, kuria man davė direk nėjo ir užmusze jo szuni Rex. ta isz Indiju, ir net vėliaus ar
tvirtais
kad
ex-vagis
brilijan

prakilniam darbui užkirsti ke
Jau jeigu kone visur
torius kalėjimo siusdamas pas Bet dabar jis vėl linksmas. ba priesz neseniai patirta, kad
ta
pasislėps
in
kiszeniu,
bet
ap

yra valkatų,
lia ir visokiais, budais ji sunai
jumis, milordai. Bet praszau Vienas skaitytojas, kuris ra
tas brilijantas atgabena nelai
siriko. Brilijantas ir ant ryt
do
laikrasztyje
kad
mažutis
kinti. Jie sukelia pasipricsžinL
Tarp lietuvaicziu, nuo kitu,
malones, milordai, apdovanot
mes giminei Enfielstonu. Taip
gulėjo toj paezioj vietoj.
vaikas
neteko
savo
szunio,
mus, neapykanta., persekioji
Tai Skulkilui gali užtikti,
mane szilingu ir paleisti.
panasziai
jau
pulkauninkui
Galiaus
tūla,
nakti
Enfielstomus trukdo ka nors gera inLordas pasukinėjo su galva, jam kita pasiuntė. Dabar ir Enfielston da Indijoso būnant Kada vakare kur iszsivelka, .nas iszgirdo tykius keno tai
vykdinti.
Tai in antros dienos
žiūrėdamas in apiplezeli ir po vaikas ir szunytis linksmi.
pasakota, kad tas kuris ta bri
žingsnius; kas toks ėjo in kny
namo parsivelka.
Paskutinieji knygelėje žo
tam tarė: 1
lijanta turi, tur but nelaimin
gyną.
Szitas mažutis Graikijoje džiai skamba da szitaip:
— Ne, mano 'brolau, tavęs tarnas matydamas brilijanta gu. Ir tikrai! Isz trijų Enfiel Tėveliai nieko nesako ant to,
— Na, bent karta, pamanstituri kąsni duonos, bet jam
Kaip atsitiks su dukrelia
“Buvau Socialistu, nes tikė
neleisiu! Tau tyczia prasziau rieszuczio didumo, blizganti ir stonu, kurie turėjo ta brilijan
no su džiaugsmu Enfielstonas,
tiek to,
reikia ir kitokio maisto ap jau, kad darbininku iszganymetanti
ugninius
spindulius.
valdžios kalėjimo, idant man
ta ne vienas ne pasimirė kaip
dabar jau bus. Eina tikrai!
siginti nuo bado. Už tai da mas arba laime tik Socializme
Su
saviszkiais
nenori
—
Kaipgi
galima
patikt
tokia
tave atiduotu, kaipo 'bausta už
reikia.; pulkauninkas nusisuko
Staigai iszgirdo riksmą,
,
•
užsidėt,
bar eina vajus surinkti viso randasi. Macziau jame darbi
vagyste. Del ko tas? Tai mano brangmcne, jug tai kožna gun sau sprandą nupuldamas nuo
szau'ksma pagelbos ir triuksz/
kio maisto ypatingai mažu- ninku gerove. Bet insitikrines
Nei su jais kalbėt,
,
dalykas! Asz noriu turėt toki do.
arklio laike medžiokles; broli
ma.
ežiams kurie musu pagelbos kad tai yra tiktai tuszezia sva
Nei nori ant ju žiūrėt,
žmogų savo namuose, kaipo — E, kasgi ten ja imtu. Juk jo, kuris ingijo brilijanta nužuEnfielstonas su žibintaite szaukiasi.
Veluk kitu tautu turėt.
jone ir akiu muilinimas, apsi
tania. Direktorius atsiuntė ta tu drauge, kaip manau, ne turi dinta, sūnūs, o dedis dabarti
rankoje nubėgo in knyginyNegana kad su lietuvais
ėmiau kogreieziausia atsi
kentėt nio musu Enfielstono isz bai
O
ve man, idant iszibandyicziau. noro vėl del vagystes,
czia.
nekalba,
traukti nuo Socializmo, kuriam
Mokesties gausi ant menesio kalėjime nelaisve.
mes idant brilijantas neatga
'Czia ant grindų gulėjo jo iszATVIRTES
::
::
Bet
da
ant
juoko
palieka.
taip ilgai tarnavau.”
du svarus szterlingu. Ar tinki? — Te painia pirma mane bentu jam nelaimes, prarado
tikimas John’as, o ant jo kruti
Ex-vagis žiurėjo in lordą velniai, negu asz turecziau pa protą ir pats sau gyvasti at Jus gi vyrai sustraikuokito, nės su pakelta kumszczia klū
:: SOCIALISTAS
Nes jeigu josios su jumis
kaipo in papaikusi žmogų, o siryžt ! Tegul sau guli, bet,...
ėmė.
pojo naujas tarnas.
Skaitykite “Saule”
taip
apsieina,
Žvilgtelėjo
da
karta
nedrą

galiaus pradėjo kalbėt:
— Kas czia yra? Suszuko
— Isz tikro juokinga! Ži
Tai ir del jus kitaip neiszeina.
D™ triukszma šukele tarp PUIKI ISTORIJA
— Ar asz tinku? Ar asz no siai in brilijanta ir pradėjo nantį bledinguma to akmens
nusistebejes Enfielstonas.
Taip padarykite,
žmonių viena garsaus So
riu? Ne suprantu! Meldžiu mi triustis, szluostydamas dulkias laikyt ji prie saves! Kodėl jo
— Szis latras, pone, norėjo
Už tai nesigailėsite.
cialisto
Pechoto
knygute:
lordai, ar nesijuoki isz nelai nuo daigtu.
neatiduoda kam?
pavogt brilijanta ka kasztuoja
*
*
*
“Mano Atstojimas isz Socializ
mingo
!
3,000 svaru szterlingu. Tas se— Taip, gerai atsakai, vai
,fT jk
...
mo.”
;;
■ Apie viena motere isz
— Nemoku meluot, kalbu In dvi dienas vėliau lordas kine, bet matai kad jo negali
nas tarnas John’as. Bet sugaPechota buvo intekmingas
Shenandoro nieko nesakysiu,
teisybe, atsake lordas.
vau
vagi.
Ne
visi
vagys
sėdi
ma
ne
padovanot,
ne
iszmest,
Enfielstonas būdamas drau
socialistu vadovas. Dar'bsztuKol danesziko geriau
— Atleisk man pone, nees- gystei geriausio savo prietclio kadangi tada da baisesnis pra
kalėjime.
mu, szvelnumu stovėjo jis
nepažinsiu,
miu vertas tos malones ir majoro, kalbėjo in ji:
Ir doras ex-vagis su triumkeikimas puola ant gimines,
augszcziau visu kitu. Garsus
Matyt nuo moterėlės gavo
trūksta žodžiu del padėka voji- — Na ka? Klause majoras. arba ant savininko. Drauge su
fuojanezia iszveiza atpleszes
straikai Winterbure (Vokietivelniu,
mo. Ant ulyczios szalta, be ska
aplaikymu kaipo palikimą bri Na ir tokiu budu atkerszinu, kumszezia John’o, iszeme isz jo
Ar jau atsiskiriai su “Prakeik
joje) buvo jo darbai. Jis kovoTIKTAI. ... 50c
lijanto, kiekvienas gimines są Motere gyvena kur ten ant ■ rankos blizganti akmenėli ir jo ir platino Socializmą ir tuotiko be nieko, o tu milordai to
tu Brilijantu?”
nunesze ji ant jo vietos.
naris tampa linkusiu prie be
kia malonia nori mane apdo va
mi rūpinosi padėti darbiniu- SAULE PUBLISHING CO.,
East galo,
— Tuomlaik da ne, bot kai
— Kaip galėjai tai daryt?! kams. Jo rūpestis buvo darbiprotystes ir nors butu iszminnoti,— ali! ,
MAHANOY CITY, PA. <
Ir iszrodo davadnai.
rodos 'bus tas netrukus.
Užklausė
lordas
John
’
o.
tingiausiu
nežinant
pats
kodėl
Lordas nusijuokė matyda — Ar negalocziau žinot ko
*
*
*
ninku būvi pagerinti ir Soicia—
Norėjau
paimt
ant
savos
tiki
in
burtus.
Ir
musu
lordas
mas susijudinimą vargszo ir kiu budu?
listai laike ji už viena savo ga
Jau ant Pittsburgh© merginu
ta viską, idant tik užganedint
Enfielstonas, kuris ketina paspindanti jo veidą dekingysta — Pavogs ji.
“SAULE” YRA
biausiu vadovu.
taip inpykau,
poną! Vaitojo John’as, Bet tas
cziuotis, negali atsikratyt nuo
ir džiaugsmu.
Bet laikai mainosi. Szian
Kad jau neiszlaikau.
Majoras pažiurėjo in lordą
latras.
GERIAUSIA i
tikėjimo in burviszka galybe.
Prispaudė knipkuti nuo var nusistebejes.
dien Pechota muszasi in kruti
Kas tai mate tokias tunes,
Latras nusiszypsojo užganė
pelio ir atbėgus veik tarnui ta — Na taip, gal geriausias Sužieduotine jo vėl nenor tekėt Kad jau gana ilgas laikas,
nę. Jis neužginezytinais atsiti
DOVANA!
'
dintas.
už
jo
kol
neatsiskirs
su
“
pra

re: ■
kimais ir pavyzdžiais iszrodiMokinu pabarimais ir
butu būdas, bet kaip-gi tu ga
____________
—
Taigi
darodžiau
savo
pa

keiktu
'brilijantu.
’
’
>
■ ■ 1
1
— Sztai John’ai, tas žmo lėsi tai padaryt, idant atsiras
neja, kad Socializmas atncsza
žodžiais meiliais,
gus, apie kuri tau sakiau. Pa tu vagis ir taunežinantpavogtu — Kaipgi atsiskirt? Už- Ir vis jos eina savo keliais. taisa, kalbėjo tarnas. Szimta darbininkams didžiausia
Jeigu nežinai kokia
syk galėjau brilijanta pavogti,
sakysi jam ka turi daryt ir pa 'brilijanta?.
skriauda ir vargus, per tai ar
Turbut ir isztvirkeles ir liks,
'bet niekados nepasiryžeziau
mokysi ji darbo. Tuomtarpu Lords reisžkianeziai nusinupirkti Dovana savo
do visos szalies gerove.
Pasens ir pražils,
Mokyta
Beždžione
daryt
skriaudos
tam
kas
mane
tegul kasdien aptriusia ir isz- szypsojo.
Savo knygutėje Pechota ra- Draugui ar Draugei,
Jau nežinau nei ka daryt,
is'zgelbejo isz vargo ir žmogu
dulkina knygyną.
szo, kad Socialistai jokiu budu
Da. bandysiu važiuot poryt.
— Patirsi, prictel, kada vis
mi padare.
*
*
’ *
nesiskiria nuo kitu pasiputu tai užraszk jiems laik*
kas bus pabaigta. Pirm to ne
Isz netycziu prisielysiu,
Ir dedamas brilijanta ant pa
Ant rytojaus anksti ex-vagis pasakysiu ne žodžio. Nežinau,
siu politiku. Rupi jiems tik po
Po koezelu apdalysiu,
duszkaites, kalbėjo glamoniai
raszti “Saule.” Pratriusdamas knyginyczioj, klau gal ta. reikalą rasiu sugryžas
litiku. Rupi jiems tik politikiO jeigu ka sakys,
in ji:
sė pamokinimu John’o.
nis laimėjimas, gaibe ir insi- linksmins jiems gy
namon jau atlikta, sziandien
Tai nutversiu už plauku
— Gulėk czia sau ramiai, o
— Pirmiausia reikia nudul- jau trcczia diena. Ir, žinai, bubrovimas in kokia valdininko
Ir nepaisysiu padlu.
kiek tik bus tas mano galeje
kint dulkias, potam szluostyt cziau laibai užganėdintas.
vieta. Jie žmonių akyse taip ro venimą, ant viso me
Kratysiu net kaltūnai
dabosiu tavęs ir neduosiu nie
visas tas brangias smulkme — Bet kas tas 1 ‘ Trcczia Die
dos ir taip kalba, bet szirdyje to ir džiaugsis isz ta
braszkes,
kam paimt tavos. Tarnausime
nas! Kalbė jo John’as. Isztikro na?”
visai kitaip mano ir darbinin
Kagi daugiau darysiu.
isztikimai abudu musu ponui.
man stebėtina kad ponas lor — Nesupranti nieko. Bet
ku prieteliu ploszęziumi prisi vo dovanos! PrenuTik gyva in žeme nelysiu.
Ant to galima butu ir už
das taip užsitiki jaibkam. Juk pasakysiu vėliaus. Dabar su
dengė yra vilkai avies kailyje. merata Suv. Valstijo
Ka daryt po paibeliu,
baigt istorija “Prakeikto Bri
sziame kambaryje randasi la diev!
Jie nuolatai ir prie kiekvieno
Kad iszkensti negaliu!
lijanto,
”
bet
galima
czia
pri*
*
*
metams $5.00
bai 'brangus daigtai. Paveizdan Persiskyrė. Lordas nuėjo na
atsitikimo rėkia darbininkui in se
durt da epilogą.
szis 'brilijantas (deimantas) po mo, o majoras in kliuba, kur
ausi: “Tavo prieszininku yra
Kas tai yra, jog Miczigane,
Kliube 'besijuokta isz EnfelKitose Vieszpatysstikliniu antvožu kasztuoja rado daug pažystamu. Ir nusi
kiekvienas perdetinis, tavo
Kokiame mieste, nežino,
stono, ypacz isz jo apsirinkimo,
tris tukstaneziu svaru szterlin stebėjo, iszgirdes kad ir ežia
prieszininku yra ir tavo kuni tese $6.00. Užraszant
Niekas merginu negyre,
isz jo tikėjimo in burtus ir rugas. Turtingieji tykoja tik tagu.
Sako, kad labai inžiuri,
kalba apie “Prakeikta Brili
peseziu; kalbėta kad dvideIr parode naujam draugtar- janta.”
j vo skriaudos, daboja tik tai, reikia drauge ir preBa “veilus” ant akiu turi
szimtam szimtmetija nieks ne
1 kada gales tave nuskriausti. | numerata siunsti per
niui brilijanta gulint ant juo — Pasakysite man tamistos,
Juk yra ir merginu,
Szita beždžione yra viena
privalo ju tikėt in burtus.
Vienatine laime yra socializ
dos aksomines paduszkaites po kalbėjo jaunas Langham’as, isz mokycziausiu Amerikoje.
Tai nestokas ir vaikinu,
Enfielstonas
in
tris
metus
Money-Orderi arba
stiklu.
me.”
In pora greit sueina,
kuris nuo neseniai buvo drau- Czia ja tyczia pastate ant
vėliaus apsipaeziavo ant pikto Tokiu budu kila apverktinas
— Mano Dieve! Stebėjosi guveje, kas tai do istorija pri- ulyczios kampo pardavinėti
Ba jokia trukdima
i pinigais registruotam
“Brilijantui. ”
žmonių padėjimas. Užnuodyneužeina.
riszta prie brilijauto Enfielsto- laikraszczius. Ji daug dau
*
*
*
laiszke \
;H
Kokia mergina,
“Talmudo Paslaptys” no, arba kokia istorija tos giau laikraszcziu pardavė
Toki gauna ir vaikina,
— Na, kaip, užklausė majo Istorija apie “AMŽINA ŽA
brangmenes, jeigu ja vadina negu vaikas parduotu, nes
ras Enfielstono, kada tasai po DA.” Jo kelione po svietą ii
Kiaule gauna meitėli,
visi tyczia pirko pažiūrėti ar
Apie Žydu Tikybos Prisaky “Prakeikta.”
O dora, gauna dora vyreli! szliubui su savo moteria sugry- liudymas apie Jezu Kristų.
— Szitaip! Ala tos kad nieko ji mokes parduoti. Szitas
Saule Publishing Co.,
mus. Labai užimanti Apysaka.
____
_
____________
__
i
žo isz keliones aplink svietą, ar
20 Centai.
nežinai apie brilijanta, atsilie vaizdas buvo nutrauktas Mi
::
Tiktai 15č
::
Mahanoy City, Pą. |
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa. pė Midleson’as.
Pirkie U. S. Bonus Sziandien! jauti ant saves prakeikimą briSaule, Mahanoy City, Pa.
ami Beach, Floridoje.
\ s

ž Prakeiktas Brilijantas ž

*

*

*

7

v

*

*

*

Kapitonas
Velnias

t*-

♦

11S AU L E ” MAHANOY CITY, PA,

Žinios Vietines

Shenandoah, Pa. — Bernar
das Valakaviczius turėjo ope
racija Locust Mt. ligonbutoje.

tvarka suardyti pasirodys. Ta
da jis iszszauks straikas. Gal
kaip tik už tai, tie kurie apie
tokius dalyku žino, sako kad
Nepastovus
lietingas Kelayres, Pa. — Edith, pati
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
jurininku straikos bus atidėtos
Juozo Mickuno, kuri mirė pe
oras.
iki rudenio. Ko jie tikisi rudeni
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
— Szimet užbaigė Mahanoy reita Petnyczia, Ashland ligon atiduotas Yugoslavams. Itali- da negalima sužinoti, bet juri
butoje,
likos
palaidota
Utar

jonai užpyko ne vien tik ant
Township High School Moks
ninku straikos jau pasibaigė. kinti. Patys Komunistai sau
ninke
popiet.
Velione
pribuvo
Stalino ir visu Sovietu, bet ir
lus 91 studentai ir aplaike savo
priima musu paszelpa ir vis
dipliomus Seredoj, 8-ta valan in Amerika 47 metai adgal. ant savo Italijonu Komunistu.
reikalauja daugiau. Bet ki
I k)
da vakare, Mahanoy Township Paliko savo vyra, ir seseri Elz Paskui prie to prisidėjo Szven- .
tiems
jie
nieko
nenori
duoti
ir
bieta
Stesevicziene
isz
Ind
’
ato Tėvo Popiežiaus kalba, kai
High svetainėje.
neduoda.
na.
jis ragino visus Katalikus eiti
— Gegužio 4-ta diena, Szv.
Ypacz Brazilijoje Komunisir balsuoti ir pasirinkti tarp
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Mateuszo Katedroje, Washing
tiszki laikraszcziai baisiai puo
Pottsville, Pa. — Ant apsive- valdžios kuri pareina isz Die
ton, D. C., Kunigas T. L. Quinn
dimo laisnus iszeme: Jos. Apo- vo ir bedieviszkos jiegos kuri cijoje iszkeltas. Jis iki sziol vi la ir visaip szmeižia mus ir vi
suriszo mazgu moterystes pa
nick, isz Shenandoah ir Ethel nei žmogaus laisves nei Dievo sai nenorėjo nei szneketi apie sus kurie nori badaujanezius į
nele Edna, duktė ponstvos J.
Koslosky, Girardville. Irvin garbes nepripažinsta. Nors Po Austrija, nes anot jo, tas klau suszelpti. Jie intarineja ir sako
Stankevicziu, nuo 224 E. Cen
kad musu maistas tai niekas
C. Shoup, Jr., Shenandoah ir piežius vardu nepaminėjo nei simas jau iszrisztas.
tre uly., su William E. Gaither,
Evelyn Madonis, Wm. Penn. Rusijos nei Komunistu, bet Amerikos Sekretorius Byr kitas kaip tik musu propagan
isz Paris, Texas. Svotai buvo'
Leonardas J.' Bendinskas ir Italijonai suprato apie ka jis nes su Anglijos užsienio minis- da priesz Komunizmą. Bet ba-l
Helena Suskavicziute. ir B. F.
Dorothy Phillips isz Frack kalbėjo.
teriu taipgi parode savo prie du mirsztancziam nelabai rupi’ #-^**-K-)c-^-^-K-K*-k-k-£-k-l<-r.-K-K*-K*-k-k**************************
Bennett. Jaunavedžiai gyve
ville.
Francuzijoje
Komunistai lankumą ir sutiko iszkelti Ita kas jam duonos kąsni paduos,
na Washingtone.
butu lengvai laimėje, jiedu lijos politinio stovio klausima. bile tik nuo bado iszsigelbes.
— Ana diena p. Mikolas New Philadelphia, Pa. —
Amerika nebutu insikiszus. Tai geras ženklas ir gera pra
Bliujus, isz Cleveland, Ohio, at Saldž. Jėzaus Szirdies parapi
Amerika paskolino Francuzi- džia kad jie viens kitam nusi
lankė savo pus-broli ir szeimy- ja. rengia “Blossom Time
jai milijonus doleriu kaip tik leidžia ir pataikauja. Bet kad
na V. Czieslauskus, 715 W. Semi-Formal ’ ’ Szoki, Petnypriesz rinkimus. Francuzai ta tik nebutu kaip per anuos susi
Market Uly., taipgi Mik. Czies czios vak., Birželio (June) 21,
da galėjo pasirinkti tarp Ko rinkimus kada Amerika visur
lauskus Shenandorije. Prie tos parapijos svetainėje. Szokiai
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
munistu gražiu žodžiu ir tusz- visiems nusileido ir pataikavo
progos atlankė ir ‘ ‘ Saules ’ ’ re prasidės 9 vai. iki 12 vai. Pir
cziu prižadu ir Amerikos geru ir viską davė ir nieko negavo.
dakcija, nes ponas Bliujus yra mos Kliasos Orkestrą. Inžanga
ri du didžiausius sztorus Philair galingu doleriu. Ir to neuž
I*
musu skaitytojas. Acziu už at $1. — Ant naudos parapijos.
delphijoje ir New Yorke, Ge- ■
teko. Francuzai derinosi su
silankymu.
gūžio 3, 1920 viską savo szto- į*
Rusija ir Stalinui gerinosi tol
: it! Mare, mylima pati Miko- Montello, Brockton, Mass, f kol Anglija su Amerika Rusi
ISZ BERLYNO —. Jau me ruošė atpigino dvideszimts :
lo Zoba, nuo 513 W. Maple uly., Gerai žinomas lietuvis Mikolas jai lenkėsi ir pataikavo. Kai
tai praėjo kai Amerikos Karo centu ant dolerio. Kiti biznie- ■
numirė Utarninke, 2:32 valan Abraczinskas, nuo 148 Ames Amerikos Sekretorius Byrnes Sztabas stengiasi iszmokinti ir riai net per puse numusze savo ;
da ryte, namie, sirgdama ilga Ulyczios, numirė • Birželio 7-ta su Anglijos Užsienio Ministe- atversti jaunimą Vokietijoje. prekes. Valdžios bonai tuojaus I
laika. Velione atvyko isz Lie diena ir likos palaidotas Birže riu pradėjo Stalinui atsikirsti, Bet viskas iki dabar veltui. Net nupuolė, nes pati valdžia turė
tuvos 38 metai adgal. Prigulėjo lio 11 d., su Szv.’Misziomis Szv. tai ir Francuzai rado drąsos ir ir Rusija su visais savo Komu jo augszta procentą mokėti. O *:
prie Lietuviszkos parapijos, ir Roko bažnyczioje 10-ta valan balsavo ne taip kaip jiems Ko nistais nieko negali padaryti visi kurie turėjo szierus, turėjo
Szv. Ro'žancziavos draugystes. da ryte ir palaidotas Kalvari munistai sake, bet kaip jie no- su jaunais Vokiecziais.
tuojaus pilnai už juos užsimo
Paliko savo vyra Mikola., 4 sū jos 'kapines. Velionis paliko di lejo. O Prancūzas Komunisto Didžiausia beda yra tai kad kėti. Wall Street tuojaus parei 4
*
nūs: Prana isz McAdoo; Alpo- deliam nuliudime savo paezia kaip velnio neapkenezia.
nėra gana mokytoju. Thurin kalavo isz visu savo pirkiku **
nas, Motiejų mieste, Leonarda, Urszule, tris sūnūs ir dvi duk STRAIKOS IR RINKIMAI gia mieste, kur Sovietai valdo, nors devinta ar deszimta nuo- ¥■
iVitginoje ir Antana namie; terys: Kun. Alberta, Dr. Ed Tie rinkimai Francuzijoje ir daugiau negu 9,000 mokytoju szimti. Namai baisiai atpigo!
dukterį Mare pati Edvardo vardą ir Petrą; Paulina ir Elz Italijoje rūpėjo ne vien tik buvo atstatyti už tai kad jie Kur tik vakar namas buvo ver-1 prireikė pinigu, tai visi turėjo visuose sztoruose ir per daug
Ambraszio mieste, 9 anukus ir bieta, taipgi įbroli Antana isz Prancūzams ir Italijonams. buvo Naciai. Bet labai mažai tas deszimts tukstaneziu, ant užsimokėti ir skolas atlyginti, tu pancziaku randasi, bet mo
seseri Ona Nevers (Neveraus- Catawissa, Pa. Velionis gimęs Komunistai Amerikoje taipgi kitu mokytoju stojo in j u vie rytojaus galėjai ji nusipirkti ir visi dingo. Darbo žmogelis terėles j u neperka nes jos per
už pusantro tukstanezio!
kiene), Hinlgham, Mass. Laido Lietuvoj. Pribuvo in Amerika buvo susirupine ir iszsijuose tas.
apsvaigęs savo nauju ponisz- brangios.
tuves atsibus Subatoj su apie- 1888 metuose,
apsigyveno darbavosi.
Sovietai dabar jau mato kad O bankos beveik visus savo kumu, atsikėlė ir pabudo isz sa
gomis Szv. Juozapo ba'žnyczio- Shenandoah, Pa., o 1908 m. at Visos szitos dideles straikos jie nieko negali padaryti su pinigus buvo sudejusios in na vo to saldaus miego ir pamate Visi sztorninkai jau ima apsirokuoti ir mato kad jiems
je 9 valanda ir 'bus palaidota vyko in Brockton. Prigulėjo ežia Amerikoje buvo surengtos mokyklomis, tai jie dabar sten mus. Paprasti darbo žmones ir kad jis plikas.
tiek visko nereikes, kiek isz
parapijos kapinėse.
prie L. D. S. organizacijos.
ir pataikytos kaip tik priesz giasi jaunimą prisitraukti per gi neatsiliko. Jie tuojaus su Dabar jau matyti kad tas
pradžių iszrode.
— Petnyczioj pripuola Szv.
tuos rinkimus. Visa musu už politika ir per partijas.
prato kad ir jie gali kaip tos' pats atsikartuoja sziandien.
Vienas sztorninkas mate kad
Aloyzio; Sulbatoj Szv. Jono Fisienio politika buvo suriszta su “Amerikos Karo Sztabas, bankos pasipiniguoti. Building
Sziandien
taip
pat
viskas
Ant
Pardavimo
szerio. Kita sanvaite: Nedelioj
szitomis straikomis.
neturėdamas gana savo tinka and Loan draugystes, kaip pa-! brangsta, sziandien taip pat vi- į jam bus geras biznis. Žmones
pas ji užsiprasze apie penkis
antra nedelia po Sekminių; Pa65 akeriu Farma (35 akeriu Mainieriu straikos buvo nu- mu mokytoju samdo Vokie- vasaryje grybai iszdygo. Visai'
si visko reikalauja, sziandienJ szimtus radiju, bet kai jis pen
nedelyje Szv. Jono Kriksztyto- dirbamos žemes); 9 kambariu taikintos taip kad nebutu gali czius Nacius, kurie ir dabar sa- paprastas dalykas buvo kad
taip pat visiems pinigu kaip kis radijas gavo, jis turėjo juos
jo; Utarninke Vilimo; Seredoj stttba; elektriką; vanduo; gera ma siunsti anglių in Italija votiszkai mokina jaunimą. Szi- Building and Loan draugyste'
szieno. Kai kurie jau ima pra- pasiulinti penkios deszimtys
SS. Jono ir Povilo; Ketverge žeme. Didelis klonas. Visi bu- kaip tik priesz rinkimus. Itali tie mokytojai vieszai kalba mokėjo dvideszimta nuoszimtij
naszauti ir sakyti biznis su žmonėms pakol jis juos parda
Szv. Vladislovo; Petnyczioj dinkai gerame padėjime. Pri- jai anglys baisiai reikalingos. priesz Amerikieczius ir vis mo procentą.
smuks, kad tie geri cziesai ku vė. Tada jis suprato kad ne pas
Szvencz.
Jėzaus
Szirdies vatiszkas savininkas. Tuojaus Jeigu Amerikiecziai negali kina Vokieczius kad jie yra ga
riu mes taip laukėme, jau ate- ii viena tie žmones savo ordeSzvente; Su'batoj S.S. Petro ir galima užimti. Farma randasi Italijonams anglių pristatyti, lingi ir likimo skirti visa svie Ir darbo žmogelis pradėjo
u
dainuoti
ta
linksma
dainele'
j
°
R
praėjo.
rius davė, bet pas kelis ar kelis
Povilo.
Brandonvilleje, tik 6 mylios in tai Italijonai ant Amerikiecziu tą valdyti.’’
t Albertas R. Radžiavi- Shenandoah, o 7 mylios in Ma ' užpyktu ir atsimintu kai eis Amerikiecziai laikrasztinin- kad “Tiktai Durniai Dirba.” Enders Voorhees, Amerikos tuzinus. Reiszkia, visi sztorczius, 22 metu amžiaus, sunu hanoy City. Parsiduodasi pi balsuoti. Tuo paežiu sykiu Ru kai nesiliauja rasze apie pavo Kain jam dirbti kad jo pinigai Plieno ir Geležies Fabrikantu ninkai tuos paežius kostumep. Albertu Radžiavicziu isz kiai. Atsiszaukite ant adreso: sija saldžiais žodžiais prižadė ju kuris visiems gresia isz Vo gali jam dabar dirbti. Tai jis pirmininkas ana sanvaite per, rius turi.
Coles peczes, likos surasztas John Anskaitis,
jo daug anglių pristatyti.
kietijos jaunimo, kuris ir da isz bankos visus savo pinige-' mitinga pasakė kad su visu Kai žmogus naujo automonegyvas savo mieg-kambaryje
Geležinkeliu straikos buvo bar yra mokinamas Naciu liūs iszsitrauke ir in Building darbininku algų pakėlimu pa biliaus jieszko, jis kokiems
Rt. 2 — P. O. Ringtown, Pa.
and Loan inkiszo ir užsirūkę kilo ir kasztai. Jeigu viskas da
ant 3-czio laipsnio, Subatoje
taip nutaikintos kad sutrukdy mokslo.
penkiems pardavėjams duoda
apie 6:30 valanda vakare. Ty
ti visa susisiekimą ne vien tik Vokietijos universitetai da sau brangu cigara ir jautiesi labiau pabrangs tai gali kitos1 po szimtine ant rankos. Kai jis
rinėjimas parode kad jaunas
ežia Amerikoje, bet ir pakirsti bar pilni jaunu Naciu oficieriu kaip tikras ponas. Ir to neužtejį straikos iszkilti. Straikos ne. nuo vieno gauna sau automobi
visas pastangas
pasiunsti kurie priesz mus kariavo ir da ko. Jis tuojaus iszmoko kaip tarp darWninku ir fabrikantu/ liu, tai jau ir visiems kitiems
vyrukas pats nusižudė, in kru
tinę 'žaizdas padaryta su maža
maisto Prancūzams kaip tik bar namo pargryže skelbia Vo savo turteli padidinti su sveti-' bet tarp pirkiku ir pardavėju. atsako. Reiszkia, kai mums sa
, priesz rinkimus.
peiluka. Gimęs Patriotic Hill,
kietijos galybe. “Jie kelia rnais pinigais. Jis isz bankos' Jis jau dabar numato kad žmo- ko kad Amerika reikia 10,000,LIETUVISZKAS
Vasario 28-ta diena 1924. Pa
i Bet visos tos pastangos mu maiszta priesz musu valdžia ir deszims ar dvideszims tukstan-' nes pyksta kad viskas taip
automobiliu, tai tikrumoje
GRABORIUS
ežiu
pasiskolino
ir
didesni
biz!
brangu,
ir
galimas
daigtas
kad
su broliu Komunistėliu niekais vėl renkasi ir organizuojasi in
baigęs Mahanoy Township
ni vare. Ir kaipgi ne? Juk jis jie nepirks visu tu rakandu ir kokiu trijų užtektu, nes daug
Laidoja
Kunus
Numirėliu.
High mokslą. Prigulėjo prie
nuėjo, kai Prezidentas Truma- partijas ir grupes.”
žmonių yra kurie kokiu ketuSzvento Juozapo parapijos. Pasamdo Automobilius Del ' nas insikiszo. Dabar tos juri Amerikos Karo Sztabas vi bankai mokėjo szeszta procen daigtu kuriu ie dabar reikalau riu ar penkių automobiliu da
ninku straikos nieko nereiksz- sa tai mato, jauezia ir supran tą, o jam ant tu pasiskolintu ja.
Paliko dideliam nuliudime sa Laidotuvių, Kriksztiniu,
bar praszo, bet tik vieno nori ir
Vestuvių Ir Kitokiams
, tu kad ir invyktu. Kaip tik už ta, bet jaueziasi bejiegis ka da pinigu, Building and Loan mo Wall Street žurnalas raszo tik viena pirks, ir isz to pirks
vo tėvelius, broli Vincą namie
::
Reikalams
::
i tai tu straiku ir nebus. Komu ryti ir kaip sustabdyti. “Mums kėjo dvideszimta procentą!
ir seseri Matilda isz Washing
apie naujus biznius kurie atsi kuris jiems greieziau parduos.
nistas Bridges, jurininku uni tenai Vokietijoje trumpa ne Bet kai niekas nieko nepirko darė po karo ir sako kad daug
ton, D. C. Laidotuves atsibuvo 520 WEST CENTRE STREET
O kaip po ano karo, taip ir
Telefonas Nr. 78
jos vadas, dabar lauks pakol tik mokytoju ir vadu, bet net kai skolintojai paskolintojams' ju jau iszeina isz biznio. LaikSeredoj, su Szv. Misziomis Szv.
MAHANOY CITY, PENNA.
kita tokia proga viso svieto ir kareiviu. ’ ’
! turėjo atmokėti, kai bankai raszcziai ir visokie žurnalai vis po szito, visi turi ir per daug
Juozapo bažnyczioje 9 valan
j pinigu, visi perka ir praleidžia.
da ryte, ir palaidotas parapijos
mažiau skaitytoju gauna ir se Bet klausimas yra kaip ilgai
kapuose. Graborius L. Trasni pameta. Garsinimai per laik- jie taip praleis, spendys.
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
. An Old Smoothie ....
kauskas laidojo.
;
REDDY KILOWATT
raszczius ir per radijo mažėja.
— Ana diena pone Urszule
Dideli sztorai New Yorke nusi Mokslincziai ir biznieriai
Masiene, nuo 432 E. Mahanoy
skundžia kad žmones dabar nieko aiszkiai nesako, be,t ma
RfCTWC' RĄŽOSI
Uly., sugry'žo namo isz Pottsjau neatveria viską ka tik pa tyt kad jie ka nors nujauezia,
villes ligonbutes po operacijos
mato,1 bet jieszko vis geresniu kad jie ko bijosi, kad jie mato
ir jaueziasi gerau. Randasi po
daug ko panaszaus sziandien
ir pigesniu daigtu.
priežiūra Daktaro C. Burke.
su 1920 metais, kada visi po
Fabrikantai pagamino labai nai tapo ubagais!
'ARE
daug smilkiniu moterims panFrackville, Pa. —Jurininkas
cziaku ir manstino kad jiems
Jurgis Navitskas, nuo N. 2-nd
Neužmirszkite Guodotini Skai
bus
geras
biznis.
Jie
pabrangi

tytojai,
atsilygint su prenumerata už
.ulyczios, ana diena likos paleis
CAUSE REDDY SHAVES H
iaikraszti
“Saule” kurie apie tai užno tas’ pancziakas, reikalauda
tas isz tarnystes. Navitskas
WITH AN ELECTRIC RAZOR
miražo ir prasze idant nesulaikyti
mi $2.75 už pora. Dabar beveik Jaikraszczio. PASKUBINKITE J J J
tarnavo Racifike.

PO RINKIMU
PRANCŪZIJOJE

KOMUNISTAI
STABDO MAISTA
IR PASZELPA

MOLOTOVAS
SUTINKA

AR BALIAVUOT,
AR UBAGAUT?

Pirkie Amerikos
Czedinimo Bonus
SZIANDIEN!

NACIU JAUNIMAS

Vajus prasidėjo
June 6, ir Trauksis
iki July 4 Dienai.

Pirkie U. S. Bonus

L. TRASKAUSKAS
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