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Truman N ori Žydus Insileisti
Isz Amerikos
PREZ. TRUMANAS
. ANT V AKACIJOS
Įl

-----------

WASHINGTON, D.C.—Pre
zidentas Trumanas iszvažiavo
ant vakacijos. Jis ketina sau
pasivažinėti po Nauja Anglija
per kokias tris sanvaites ir ge-

PREZIDENTAS TRUMAN

rai pasilsėti. Tai yra pirmuti
ne vakacija Prezidentui nuo to
laiko kai jis tapo prezidentu.
Jis sako jis niekur jokiu pra
kalbu nesakys ir niekur nesiro
dys ir nieko nedirbs. Bet visgi
jam kaip ir visiems kitiems,
namai ir darbas rupi: Jis visus
savo svarbesnius laiszkus gaus
kur tik jis važiuos ir su Washingtonu kasdien susinesz per
telefoną. Su juo važiuoja daug
jo draugu ir nariu isz valdžios
sztabo ir jo gydytojas. Teipgi
sykiu iszvažiavo dvideszimtstrys korespondentai, laikrasztininkai.

SESUO SU BROLIU
UŽMUSZTI PER

AUTOMOBILIU
WILMINGTON, DEL. —
Mrs. Edith Vanaman sau links
mai triūse apie namus ir rengia
gražia vakariene savo dukre
lei, kurios gimimo dienos su
kaktis “Birthday” buvo. Jos
sūnūs Herbert iszvažiavo pasiveszti savo sesute isz darbo.
Visi trys rengėsi gražiai vakara praleisti.
Bet už pusvalandžio policija
turėjo baisiai liūdna žinia tai
naszlei motinai praneszti. Po
licija pranesze motinai kad jos
vaikai buvo ant smert užmuszti kai auto-busas apvertė j u au
tomobiliu ant vieszkelio visai
arti prie namu. Dukrele buvo
asztuoniolikos metu, o sūnelis
devyniolikos. Motina iszgirdus tas baisias žinias net apslobo.

SKAITYKIT
PLATINKIT!

VISKAS TURI
ATPIGTI

ALUS PABRANGO

Sukilimai
Indijoje

.000 žuvo
4,000 SUŽEISTI
INDIJOJE

3-czias Karas 1
Netoli!

ISZ SALIUNO. — Kai vis
kas eme taip paszieliszkai
Jeigu Ne, Tai Vėl brangti jr kai buvo sunku gala
su galu suvesti ir isz kiszeniaus
Straikos
paskutinius skatikėlius iszsikrapsztyti del pragyvenimo, WASHINGTON, D. C. —
WASHINGTON, D. C. —
tai vis žmogelis galėjo savo nu Laikrasztininkas ir koresponBeveik visu uniju vadai dabar siraminti ir visas savo bedas ir. dentas Drew Pearson, ana Nepranesza ir sako kad “viskas vargus pamirszti nuėjės in sa- dele jau po beveik visus Ameri
turi tuoj aus atpigti, ir turi bu-j Huną ir iszmaukes kelis gerus kos laikraszczius pradėjo raszyti apie “ateinanti treczia
ti galas visam szitam pabran stiklus szaltuczio aluczio.
ginimui, jeigu taip ilgiau vis Žmogelis galėjo nors tuomi pasaulini kara.” Jis tik kelios
kas brangs, tai darbininkai vėl1 džiaugtis ir ramintis, kad nors dienos atgal pargryžo isz Pary
eis ant straiku ir reikalaus dal įj« viskas eina velniop bet alaus žiaus Konferencijos ir ka jis
daugiau mokėti.” Jie sako kad da galima gauti ir gerti kaip ir raszo tai beveik nesmagu skai
mokesty s turi susilyginti su pirmiau. Bet, dabar ir prie ba tyti. Jis savo straipsni prade
pragyvenimo brangumu.
ro visos tos bėdos priėjo. Da da, prisimindamas kaip po ano
1 pirmo pasaulinio karo kitas ko
Automobiliu kompanijos jau bar alaus ne tik sunku gauti, respondentas, E. J. Dillon par
ne tiktai kalba apie straikas, bet ir pabrango. Dabar jau vie važiavo isz Taikos Konferencibet jau kelios sustraikavo. Szi- nu centu ant stiklo brangiau.
Dabar prie to plono ir nudilu- -’os ,ir Pradej° raszyti ir pašatos kompanijos jau davė val
koti kas ten darosi, tiek daug
džia trisdeszimts dienu kasztus šio deszimtuko reikia da ir pe skaitytoju supyko ir piktus
sutvarkyti ir sumažinti. Jeigu nas pridėti.
laiszkus rasze in “P. L.,” kad
ne, tai vėl visur pakils straikos.
pats to laikraszczio redakto

Baisi Vėtra Mankato,J Minneso_____
ta 6 Žuvo 67 Sužeisti; Treczias
Karas Artinasi, Rusija Turi 3
Armijas Prie Juoduju Juriu;
Yugoslavijos Lakūnai Užpuolė
Ant Amerikos Eroplano

rius turėjo pasiaiszkinti ir sa
Ir to negana. Da darbininkai
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas
vo skaitytoju atsipraszyti. Bet ti permainyta, ir Rusai vieni ta
negavo daugiau mokėti, kaip
dabar jau visi mato kad tas permaina padarys.
jie sako kad jie reikalaus, au
Trumanas dabar rengia in vesti nauja instatyma
laikrasztininkas žinojo apie ka Anglijos Užsienio Adminis
tomobiliai jau pabrango ket
jis sznekejo, kai jis perspėjo vi tracija jau mato kad visos de ir pasiunsti Kongresui, kad Amerika priimtu
virtu sykiu. Kai ji pareikalaus
sus kad “Ta Taikps Konferen rybos baigiasi, ir dabar beveik kelis tukstanezius Benamiu Žydu, kurie dabar
ir gaus daugiau mokėti, tai
cija Antro Pasaulinio Karo visi Užsienio reikalai bus pa
kompanijos da labiau pabran
CALCUTTA, INDIJA. sėklas sieja.”
gins naujus automobilius. Czia
vesti Karo Sztabui. Anglijos isz Europos kaip isz kokio pragaro neszasi.
Laisve tai jau ne toks pigus ar
ne tik su automobiliais, bet ir
Dabar Drew Pearson, sziu žvalgai pranesza kad Rusijos Žydai dabar tikrai žmones be tėvynės ir be na
lengvas dalykas. Laisve kaip
su visokiais daigtais nematyti
vaistai ar gyduoliai: vienam dienu garsus ir gabus kores mokslincziai visas pastangas
nei galo, nei kraszto.
Jie nujauezia kad jiems bus praseziau
sveikata duoda, kita užtrucina. pondentas ir laikrasztininkas dabar deda iszrasti tokia mu!
sprogstanezia “Atom” bomba'
Taip ir dabar ta laisve Indijos parvažiavo isz Paryžiaus Kon
Europoje ir už tai dabar isz ten kraustosi. Szimkaip
ir
Amerikiecziai
turi.
ferencijos
ir
beveik
panasziai
Kai Anglija pa
NUPIRKO DIDELI gyventojams.
tai tukstaneziu Žydu dabar važiuoje in Palesti
skelbė kad Indijos krasztas da kalba ir raszo kaip ir anas po
Jau keli menesiai kai Szvebar yra laisvas ir nepriklauso Pirmojo Karo korespondentas, dai vis pranesza kad kokios ne na, in Szventa Žeme, bet ir ten jiems ne rojus.
FABRIKĄ
mas ir kad Indijos gyventojai Dillon.
žinomos rakietos ir bombos
Arabai ju neapkenezia ir neinsileidžia. Anglijos
POTTSVILLE, PA. — Vie gali sau savo valdžia iszsirinkArtimuose Rytuose jau vis skraido j u padangėse. Dabar
nas isz .didžiausiu Amerikoje ti, tai nuo to laiko kilo peszty kas virte verda ir isz ežia gali jau dažinojo isz kur tos bombos valdžia valdo ir prižiūri Palestinos žeme ir ji tuos
fabriku buvo po karo beveik nes, musztynes, nesusipratimai iszkilti karas už menesio ar ir tos rakietos. Sovietai bando
visai apleistas. Armija ta fa ir tikros skerdynes. Indijoje kad ir už sanvaites. Czia augsz- ir mėgina ir tobulina rakietas beganezius Žydus tenai nenori inleisti. Anglija
briką in Cressona, Pa., prie žmones ne tiek už politika, kiek cziausi Anglijos, Rusijos ir ir bombas, kurias jie rengiasi žino kad Arabai nenori Žydu, ir žino, kad tenai
Pottsvilles vartuojo tik del pa už tikėjimą peszasi ir viens ki Amerikos karininkai jau ri paleisti ant Anglijos ar gal net
taisymo maszinu ir tik kelis tam galva praskelia.
kiuojasi savo armijas in pato staeziai virsz pasaulio aszigali kils pesztynes ir skerdynes tarp Žydu ir Arabu.
szimtus darbininku samdė. SziMoslemai susikirto su Kiu giausias užpuolimui ar apsigy in mus.
Jau dabar Anglijos kariszki laivai sustabdo daug
tas fabrikas valdžiai kasztavo
riais 1,000 žuvo ir apie 4,000 su nimui vietas.
Anglijos mokslincziai sako
daugiau negu $30,000,000 pa žeisti. Vieni Indijos gyvento
kad Sovietams ilgiausia ims laivu, kurie veža Žydus in Palestina ir visus juos
Vos
metai
suėjo
nuo
karo
pa

statyti ir inrengti.
jai nori savo kraszta in kelias baigos, nuo tos garbingos Per metus pakol jie iszras ir isz- in koncentracijos vietas grudžia. Žydai Ame
Dabar ta fabriką nupirko dalis suskaldinti ir atskiriems gales, o jau visur girdėti karo dirbs da baisesnes bombas ir
rikoje ir Anglijoje dabar baisu ferma kelia ir rei
Aluminum Kompanija už $6,- tikėjimams padalinti, kiti rei- dundėjimai ir griausmingi ar- rakietas negu mes turime.
500,000. Szitame fabrike be kalauja kad Indija turi vieny- miju marsziavimai.
Anglijos dipliomatai žino kalauja kad abi valdžios liautųsi persekiojusios
veik visos maszinos randasi ir be palaikyti. Dabar nors Angli Anglijos
ir Amerikos žvalgai
w
„ kad Amerika nepasirengus kakompanija gales tuoj aus pra ja visam krasztui laisve ir neI pranesza kad Stalinas jau turi, rui ir nenori stoti in kara priesz Žydus. Kaip tik už tai dabar ir Prez. Trumanas
dėti dirbti. Apie 3,600 darbi priklausomybe davė, bet turi i tris galingas armijas prie Juo-! Sovietus, bet jie taipgi žino,
rengiasi investi instatyma, kad mes priimtume
ninku isz apylinkes miesteliu vėl insikiszti ir visus apmal-i1 duju Juriu. Kiekviena isz tu kad jeigu Rusija užpultu ant
Musu po
dirbo czia per kara, dabar gal szinti kad daugiau kraujo ne armijų turi daugiau negu 120,- Anglijos, Amerika neturėtu jo kelis tukstanezius Žydu kas metai.
būtu
pralieta.
ir daugiau gaus czia darbus.
000 kareiviu ir visi jie yra pa- kios kitos iszeities kaip tik sto litikieriams dabar ne tiek tie Žydai ar ju likimas
Sulyg kontrakto, ta kompa Anglijos Karo Sztabas grei- rengti eroplanais lėkti, keliau ti Anglijai in pagelba.
nija negali per tris metus to fa tai pasiuntė du dideliu batali-Į ti. Jie tenai yra surikiuoti nebe Anglijos Karo Sztabas pa rupi, kiek ateinantieji rinkimai, kada jiems visu
briko parduoti ar iszrandavoti. jonu kareiviu ir daug tanku ir priesz Turkija, bet isz ten jie siuntė tris savo geriausias ir votai, balsai bus reikalingai. randasi daug Amerikos pinigo
Tai reiszkia, kad kompanija ginklu juos numalszinti, bet gali pulti ir ant kitu Rusijai
. galingiausias kareiviu divizi- Už tai dabar ir visi tie pasige- indeto in aliejaus sziulinius.
. _
„ . ,
,
. .
tikrai ketina ta fabriką atida dabar tie kareiviai szaukiasi svarbesniu ir reikalingesnių
°
jas in Iraq Sovietams tenai ke- rinimai ir prielankumai vi Tai ežia kaip ir kitur matyti
ryti. Fabrikas užima daugiau kad jiems da daugiau kareiviu krasztu.
1 Ii a su kariszkais ginklais ir ka siems. Buvo gandu ir kol kas dvejopa politika: Norime Žy
negu 116 akeru žemes ir randa pristatytu, nes jie negali suki Sovietu Politburas nutarė riuomene pastoti.
nepatikrintu žinių, kad Ameri dams būti geri, bet tuo pat kar
lėlius
suvaldyti.
derybas
nutraukti
su
Turkija
si geroj vietoj visiems darbi
ka rengiasi duoti Arabams pa tu ir su Arabais draugauti. Ne
Anglijos
laivynas
Vidurže

ninkams patogiai ir greitai pri Dabar Indijoje tikras ir bai- kaslink Dardanelles Salų ir
skola $200,000,000. Bet nieko vien tik Amerika tokia politi
važiuoti. Czia ir darbininku] sus kraujo praliejimas, dabar, vandeniu. Tik ana sanvaite vi miu Jurose dabar su atprovin- tikra apie tai nežinia. Ta pa ka varo, bet ir Anglija panakompanija ras gana, nes dabar jau ne apie politika jie tenai si augszcziausi Rusijos kari- tomis armotais laukia žodžio skola butu padėti Arabams sziai dabar elgiasi. O nabagai
mainos kasyklos praseziau dir pe&zasi ir viens kita žudo, bet J ninkai buvo suszaukti pasitar- isz savo vyresniųjų. Apie devy augszcziau savo prekyba pa Žydai atsidūrė tarp tu politi
ba ir daug žmonių jieszko dar už savo tikėjimą. Prie to dabar, ti su galingu Rusijos Politbu- nios kitos Anglijos kariuome kelti, ir tuo pat kartu mums kos replių: Visi juos spaudžia
bo. Szitoks fabrikas bus vi p-risidejo ir kersztas. Dabar In-' ru, Odessos mieste. Po to susi- nes divizijos ir visi Anglijos la butu gera proga parodyti kad ir stumia, ir niekas j u nenori!
siems apylinkes miesteliams in dijos gyventojai pasivartoja'rinkimo Rusija pasiuntė Tur- kūnai ir bomberiai yra pareng mes juos užjaueziame. Isz to Žydas sziandien, tikrai yra tas
nauda, nes vieniems bus darbo, szita sukilimo proga viens ki- kams pareikalavima kad sutar ti ir surikiuoti palaikyti Irano, musu bagocziams ir biznie “Amžinas Žydas, be tėvynės,
tis kaslink Dardanelles turi butam atkerszinti.
kitiems biznio.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
riams butu geriau, nes tenai be namu ir be draugu! ”
/
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SAULE” MAHANOY CITY, PA
“Nugi, matai, Žydai prižaTEISĖJAS CRATER B. A. L. PASZELPOS
gas.
dėjimais gyveno kai jiems Die- IBUVO NUŽUDYTAS
FONDO METINIS '
___________________1 vas prižadėjo tą pieno ir meIšvirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
------- daus žeme. Jie net ir sapnavo
SEIMAS
NEW
York
—
Gal
musu
Kai Japonas ir Vokietis už-Įa,pįe įa jjems prižadėta žemė. O
skaitytojai neatsimena, bet j NEW YORK. — Spalio-OctJ
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
puolė Amerika ir kai Amerika1 dabar mano biznis yra vien tik
penkiolika metu atgal visi laik- 18 ir 19 d., Hotel McAlpine, j
paskelbė kara ir pradėjo imti; prižadejimais: fabrikantai priAdresavokite: SAULE PUBLISHING CO.. Mahanoy City. Pa
raszcziai rasze apie Teisėja Jo New Yorke, invyksta pirmasis
jaunus vyrukus in vaiska, se-l žada man pristatyti, o asz savo
seph Crater, kuris, viena gražu Bendrojo Amerikos Lietuviu No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 360 Keturiolika istorijų
nis Bierokas buvo prieszingas. kostumeriams prižadu parduo
vakara insisedo in Taxi-cab ir Paszelpos Fondo Seimas. Szia-'sPra^y™”- didele knyga, 40* mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15? Po laikui; Onytės laime; Per neatsa>
Jis labai nenorėjo kad jo vai ti.”
.
.
.1 puslapiu. Popierinei apdarai. 50<
50No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugave*
taip dingo, kad sakytai žeme me seime be indomiu
piauesz^-|
jq
2
Prakeikta,
meilingas
kriKetvirias
prisakymas Dievo; Kėliau- 1nis; Vieszpats Jėzus ir miszke m»*
kas turėjo stoti in vaiska. Jei
atsivėrė
ir
ji
prarijo.
Miesto
mu
apie
invairius
Fondo
dar-Į
“
inaliszka
apraezymas,
202
pus.
85c
tojei
in
Szventa
žeme; Beda; Tamsu <džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
gu Bierokas nebutu buvęs ka Kiekvienas žmogus turi tri-i
Vaidelota,
apisaka
isz
nūs
prigauna.
58
puslapiu...........15c ; žvaigždes ir, kitus dangiszkus kunua,
policija ir slapta policija visas bus Lietuviu paszelpos srityje
lėjime, jis butu žinojęs kas rei ju rusziu draugus: draugus ku
puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
pastangas dėjo, bet nieko ne-,1 ir BALE pirmininko Kun. Dr. imta isz Lietuviszku užlieku.. Su pa- rius isz Valenczijos; Kožnas daigta? Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
kia daryti: Jis butu vienam po riuos jis myli, draugus kurie]
I J.
t B.
t> ir
-------- ....4^.,
Veikslais.
177 dideliu
surado, nieko nedažinojo.
Koncziaus
raportažo
isz veikslais,
177 nuslan
dideliu puslapiu. 85e turi savo vieta; Ka pasakė ka trat Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puil/
neliui pakiszes, kitam patepės apie jie nepaiso, ir draugus ku
i .
T, .
.j No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu
20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
Teisėjas
Crater
neturėjo
jokeliones
po
Euiopa,
Eeimui
va
ij
o
j
e
p
a8
Maurus,
Vieszkelio
Du<*
rie
jo
visai
neapkenczia.ri^
ir trecziam szi-ta prižadėjęs, ir No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
kiu prieszu, nebuvo in politika teks Padetį Pamatus ir pa-Jbes, Karaiaitis žmogus. 121 pus. 25. karnas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepejo vaikas butu galejes sau ra-|
! No. 106 Penkios istorijos, apie
62 puslapiu............................... . 15i szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
miai namie bizni vesti. Bet Bie- Paprastai, mergaites labai per daug insiveles. Niekas ne- ruoszl-i nauja veiklos būda at I Gregorius; Isz numirusiu prisikels, No 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 106 puslapiu.................... 25«
i Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
roko nebuvo tvarkos ir jo sūne myli su kitomis mergaitėmis galėjo suprasti kas su juo atsi- J^ics darbams.
No* 162 Trys istorijos apie Bais*
I No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- Žadinėta ir Apie Urlika Razbaininka,
tiko.
Nei
jo
žmona
nei
jo
szeiKaip
žinoma,
Lietuviu
pa43
puslapiu
.....................................
15c
draugauti
ir
jos
viena
kita
la

naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
lis, kaip ir kiti iszkeliavo irt
: pinasi sekanti skaitymai': Ila isz maNo.
189
Trys
istorijos
apie
Užpuo
proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu,
SZelpOS darbas,pasilieka tikrus. j8Z0 igzlins; Apie boba ka negalėjo
kara. Dabar acziu Žydu Die bai myli; bet moterys viena ki myna nieko nežinojo.
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmo23
puslapiu
...........................
10e
ir svarbus. Tukstancziai Lietu- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vivui, vaikas pargryžo ir vėl biz tai pavydi, viena kitos neap- Dabar, po penkiolikes metu,
kejimas
kunigo.
47
pus
...............
15c
. I savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
viu, kaip matyti isz gautu ju
No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
kenezia. Matyti kad mergai
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
ni varo.
valdžias advokatas visa ta
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Bet Bierokas, kalėjime betu tėms vien tik meile rupi, mo klausima/ iszriszo ir paskelbė laiszku, bus reikalingi musu sos bobos.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
pagelbos ateinaneziais ir da ki- trumF P^aitymai ir t t.
terims
jau
vyras
rupi
ir
už
tai
pėdamas daug laiko turėjo apie
puslapiu, .................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
kas
su
tuo
teisėju
atsitiko?
Teimetais.
Ju
likimas
ir
geroNo. 112 Trys apisakos apie pini- 64 puslapiai ............. .....................20c
kara, apie vaiska ir apie viską viena kitos neapkenezia ir vie
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No. 141 Keturios istorijos apie
sejas Crater buvo ta paezia yg priklauso nuo musu ir nuo
gaiva-žudžiai; Ražanczius iszgeludaus;
Iszklausyta malda vargszo;
na
kita
intarineja.
pasimanstyti ir pasiskaityti.
Paszku; Atsitikimas senam
nakti nužudytas kai jis pasi musu darbu, vieningumo i | bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi
Geras
Medėjus
................................. 15a
’
| Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
Jis Szvento Raszto “Atkar
ėmė ta taxi-cab važiuoti. Jis numo ir pasiryžimo g<elbeti sa- liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c No. 170 Asztuonios istorijos apie
toto Instatymo” knygoje rado Kai insimylejus mergina pa slaptomis nuvažiavo pas viena
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
vuosius, iki jie gales savaran- puikus
dovanoja
savo
paveiksią
ji
pri

apraszymas.
119
pus.
..
.15c
kslas
gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kukaip Vieszpats Dievas Žydams
moteriszke
su
kuria
jis
buvo
kį
S
zkai
atsistoti
ant
kojų
ir
No.
119
Keturios
istorijos
apie
Jerubausko;
Osieczna, 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
žada ir save.
insake vyrus in vaiska imti:
Garžia Haremo nevalninke: T-noszis:
susidėjęs. Su savimi jis turėjo difbti puteikinga darba.
....................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
“Kai iszeisi inkare priesz
Viena
motina;
Vaikucziu plepėjimas
$5,000 kuriuos jis ketino jai! BALE Seimas atliks ne tik 62 puslapiu ................................. 15c No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerezio. 121
Moterims,
kurios
yra
tik
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
savo neprietelius, tai vadai
duoti kad ji isz miesto iszsi- &varbu jr reikalinga uždavinį,Į No. 120 Dvi istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkas; ouslapiu ..................... *........... 25e
priesz kiekviena buri apskelbs, gražios bet durnos, didžiausias kraustytu, nes teisėjas norėjo beį faįp paį įr istorini darba. kaB ,8Z ^rri0B ir Ant nemun058 Ar paszaukt tęva zokoninka BernaNo. 171 Vieniolika puiku istorijų
pragaras
tai
senatve.
puslapiu
..........................................
15c
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
kariuomenei girdint: Ar yra
dina. 61 puslapiu................ ,...15c
jos nusikratyti.
BALF’as gimė, nes buvo rim- No. 123 Septynios istorjos apis No. 145 Trys istorijos apie Vęlni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
kas nors kurs pastate naujus
ir humanitarinis Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
Kaip negali būti meiles be Bet ta moteriszke nesutiko. ^as> gyvybinis
S'
namus ir j u nepaszvente? Te
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia j
pageidavimo, taip jos negali Ji turėjo savo sanmokslyje ke-, reikalas, gelbėti karo nukan- lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či maluninkas
dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
gul eina ir gryžta in savo nalis razbaininkus ir žmogžu- bintus Lietuvius tremtinius,' gonus. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
būti ir be vilties.
ihus kad kartais nenumirtu ka
džius. Ji pareikalavo ne penkių kurie, neteko viso savo gyveni-Į No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Matai Svarbiausiu
Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunirėje ir kitas turėtu juos paŽmogaus didžiausia ir galin bet penkiosdeszimts tukstan- mo darbo vaisiu atsidūrė sve mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio. Suvirsi 100 puslapiu.......... 25a
szventinti.
giausia aistra tai yra meile nes cziu doleriu isz jo ir grasino timuose krasztuose be reikalin užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaufa; Klara; Nuspręsta No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
kuris buvo protingesnis už savo poną
Ar yra kas nors, kuris užsi69
gyvenime
daiktu. ,61 puslapiu ................................. 15c sis ; A^kt keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
jis tuo paežiu sykiu apsuka gal jeigu jis nesutiks tai ji vieszai giausiu
61
puslapiu
.................................
15c
puslapiu
..........................................
15w
veise vynuogyną ir da jo nepa
_jj bado1 No. 127 Trys Istorijos apie Duk- No. 151 Penkios istorijos apie Vai No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
va, aptemdo akis, sumaiszo jo vardai sutersz visiems pasi-! ^>iaesz juos stovėjo
darė tokiuo, kad visiems butu
npviltis
ir ' ** pustyniu; Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam Už
skurdas,
protą, sužeidžia szirdi ir užka sakydama kad ji yra jo meilu- szmekla,
..
..
.
.
’ Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
isz jo valia valgyti? Tegul ei
15a
pagaliau,
ligos
ir
mirtis.
Priesz
__________________________ karalium. 61 puslapiu................ 15c
riauja jausmus.
že.
No.
175
Pasiskaitimo
knygelei
na ir gryžta in savo namus, kad
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
tuos nelygius žmogaus priėszus f
SKAITYKIT
kartais nenumirtu karoję ir ki
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
Kai
jis
nesutiko
tiek
duoti,
re
į]
ce
j
o
sudaryti
bendra
frontą
J
Insimylejusio szirdis nieko
, puslapiu........................................... 15c (su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimanatas žmogus turėtu iszpildyti jo
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“
ŠAULE
”
bendra neturi su protu. Meile jie tenai susipesze ir teisėjas purįs> fcaip visi žino, padėjo at-1
pareigas.
buvo nužudytas. Paskui jie su- ]aikyti priesza ir pa.gelbe<io'
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
padaro ir durniu mokytu, o
puslapiu
.........................................
15c
Ar yra kas nors, kuris susi
dare palszyvas jo mirties po-, tukstancziams Lietuviu. Tas1 ISTORIJE apie-Gregorius,
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
mokyta sudurnina.
No. 158 Keturios istorijos apie Ka!»•
pieras
ir
ji
pakavojo
in
New
frontas
h
.
toliau
turi
buti
igz
_
žiedavo su moterimi ir jos ne----------------- Isz Numirusiu: pitonas Stormfield danguje; Pabė Preke ......................
Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
Jersy valstija.
vede ? Tegul eina ir gryžta in
laikytas, iki visi pavojai pra- Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė;
Musu aistros ir pageidavi
■30 puslapio
...........
... 1 K'
savo namus, kad nenumirtu kame, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Tas
frontas
turi
buti
paAdvokatas
Emil
K.
Ellis
da'
eisAdresas:
\kį
mai neriumirszta, 'bet iszdega.
Jeigu užraszysite savo drau
aeje ir kitas žmogus ja imtu.
::
25< ::
negali pasakyti kas buvo tie' grinstas humanizmu, pasiryžigiu ar drauge “Saule” tai tu
Saule Publishing Co,
Ar yra kas nors baugus ir ne
žmogžudžiai
ir
negali
paskelbti
labdara
ir
darbu.
Ateities
Geriau pageidauti
negu
res didžiausia linksmybia pci
drąsios szirdies? Tegul eina ir
Wahanov Citv. Pennadžiaugtis, geriau mylėti, negu tos meilužes varda, bet jis taip daibo gaires turi būti aiszkios,1 skaitykit “saule” platinki!1 visus motus I
gryžta in savo namus, kad negerai viską žino ir priparodo turi būti ryžtingos ir sutiekin-1------ --------------------------------būti mylimam.
irtbaugintu savo broliu szir
kad apdraudos, insurance kom-į gos; jos turi kelti dvasia, pusi- np VITAI) Ą Ąpc ĄITC A tyti Amerikiecziams. Ir Ame- lis priklauso,. pradėjo pastan
dies, kaip jis pats yra apimtas
rikiecziai stengia rasti tinka gas invykdinti pasauline taika .
Senu seniausia pasaka tai panijos jau Teisėjo Craterio' tikėjimą ir ugdyti broliszka ir tllSlAUiv/i. Al 3
baimes.
mus atsakymus. Negalime isz Bet kol visuotina taika visa
yra apie vyTa kuris myli mote- • naszlei iszmokejo $20,000 po- I szirdinga darbo darnumą.
Žmogus ka tik vedes paezia1
Klausiniai Kuriu
Turėdami tai mintyj’e, tiki
vengti ju sziandien, lygiai kaip pasauli neapsups yra musu pa
ri, kuri jo nemyli ir kilti in ki- mirtines.
Jiėeis in kare ir nebus ant jo už
me, kad B ALF Seimas bus la
negalėjo pirmieji Amerikie- reiga būti stipriai ginkluota. Ir
ta insimylejus, kuris jos nemy- * -- •
Negalima
Iszvengti
dėta jokios vieszos pareigos;1
bai pasekmingas ir naszus. Mes
cziai. Mes negalime iszvengti, asz manau, kad jeigu Suv.
Ii. Tai amžina pasaka, kuri ne
jis pasiliks be kalczios savo na
turi nei pradžios, nes galo ir 'Pasiskaitymo Knygeles tikimės,kad visi B ALF Sky NEW YORK. — Gal niekas nes Lincolno žodžiais, vicsza Valstijos losz svarbia role Sumuose, kad vienerius metus
riai, nežiūrint kaip sunku butu I taip puikiai nenupiesze Ameri- nuomone Amerike yra vis au- vien. Tautu organizacijoj in
kurioje vis apsivylimo ir szirlinksmintųsi su savo paezia.”
Trys Istorijos apie Irlanda pasistengs in Seimą atsiusti sa-,i kos progresą atsiekti laisve ir ganezios pastangos del prak- vykdinti tinkamos ruszies tai
dies sopimo
Vat tai kada buvo gera ir
arba Nekaltybe suspausta; Ro vo atstovus, kurie, suprasdami i teisingumą kaip Abraham Lin- tiszkos lygybes visiems žmo ka turime insteigti militarini
malbnu gyventi. Tada visiems
— In. F. Am. Dem. stipruma per “Universal Mili
Vienas Rusu posakis szitaip bertas Velnias; Medėjus; Kaip reikalo ir tikslo rimtumą ir*I eolu. Pradedant su Nepriklau- nėms.
buvo geriau kada žmones Pono
tary Training būda.”
svarstys ir spręs pa- so]Uy,bes Deklaracijos instatyskamba: “Jei eini in kova, Kuzma Skripkorius liko Tur- svarbumą,
et
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Dievo klausiesi. Bierokui net
.
Lincolnas sake: “vrąsza
melskis viena karta; jei plauki ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$ szelpos klausimus draugiszko- mu,
Suvieii. Tautu Czarteris pa
PACIFISTE
REMIA
pikta darosi kai jis pasiskaito
Į
je
ir
broliszkoje
nuotaikoje.
|
nuomone vis turi “centraline
laivu jurose, melskis du kartu;
rūpina žygius priesz užpuoli
kas dabar darosi kai žmones ne bet jei eini pas mylimąją, tai Penkios Istorijos apie Burike In ateities BALF’o darbus ,supratima” nuo kurios viskas
MILITARINI
mą. Jis insteigs tarptautine po
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
Dievo, bet žmonių klausosi.
turi
būti
intraukta
ne
dalis
prasideda. Musu pat pradine
melskis tris kartus.”
licijos jiega isz dvieju milijonu *
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
Amerikos Lietuviu visuome j “centraline supratima” buSTIPRUMA
vyru užlaikyti taika. Bet tas
pasaka); Užliekos isz Senovės nes, bet visi Amerikos
Jeigu klebonas tikro teisybe
Lretu-1
vo
—
žmonių
lygybe,
ir
kad
veikalas toli nuo invykdinimo.
Didžiausia nuodėmė tai yra padavimu; Peary ant Žemgalio
viai, kaip vienas didžiulis vie nors invyko visokiu nelygybių, NEW YORK. — Kada praei
hpiė mus per musu laidotuves
United Nations Military Staff
meile, nes reikia net dvieju (Atminimas isz keliones in Lenetas, kuri jungta vienas tiks bet daug gerinimo padaryta. to Gruodžio (Dec.) menesi, Mi
pasakytu, mes jam dvigubai
Committee, kuris susideda isz
žmoniu ta nuodėmė papildyti, dinius Krasztus). 96 pus. . .25$
las — visuotine pagelba ken- Ka Lincolnas taip teisingai litary Affairs komitetas posė
duotume kad jis visai pamoks
atstovu Didžiu Penkių, darocziantiems
Lietuviams
tremti

lo nesakytu.
džiavo
Washingtone,
nariai
pasakė devynioliktame szimtDarbininkai kurie iszleisda-J
idyma apie žodžiu prasme. Jo
Saule Publishing Co.,
niams.
buvo
nustebinti
kada
garsioji
metyje,
sziandien
pripažinsta.
vo visas žinias ir naujienas isz
kio pirmeivyste nedanesza.
Mahanoy City, Pa.
Szia proga pakartotinai pra- į Demokratija szioje szalyje isz- Virginia Gildersleeve pareiszJonu'kas bovinosi su savo se užsienio sustraikavo ana sau-J
“Kada nors Su vien. Tautu
neszama skvriams, kad, iszrin- | bandyta ir patikrinta kiekvie- ke savo mintis apie apsaugojisute kai viena pikta ir paniu vaite ir už tai aname ir szitame
kus atstovus, tuojau reikia pra- proje gentkarteje. Nepriklauso- ma musu szalies. P-le Gilder- organizacija bus gana veikmin
•
.
rus moteriszke praėjo. Jonu numeryje randasi
biski
maj Siuncziant pinigus per bankas Mariutei pasakė: “Asz tos žiau žinių isz užsienio. Laik- kini czeki arba ekspresini mo- neszti Centro Sekretorei. Pas pny'bes Deklaracijos instatymai sleeve yra pirmininke Barnard ga garantuoti bendra saugu
kutine diena praneszti apie isz- kiekvienam Amerikos gyven Kolegija, ir viena isz Suv. Vals mą, “ p-le Gildersleeve pabrė
pi'kcziurnos neapkencziu. ’ ’
raszcziu korespondentai. ir ra- ney orderi in iszdavysta “Saužė, “bet da nepasieke to laips
“Jonuk, tu negali taip saky szytojai dirbo ir žinias rinko ms,” pridekite deszimts centu,1 rinktus atstovus yra Spalio tojui pritaikinti. Ar yra dau tijų delegatu in “United Na
nio.” Neiszmintinga pagristi
I (Oct.) 3 d. Skyriai nuo 25 na giau progų žmonėms taip kad tions Organization.”
ti. Juk Szventas Rasztas sako, bet negalėjo jas pėrsiunsti. Da- prie paskirtos sumos nes musu
Amerikos saugumą tik viltimi,
riu renka po viena atstovą.
sunirs biedniausiu gyventoju Paskutiniais 27 metais ji kokad mes turime visus mylėti,” bar tos straikos užsibaigė ir ži- bankos reikalauja deszimts
kad tarptautine policija jiega
Po Seimo darbu, Spalio 19 d.,
, pasiryžimu ir sunkiu darbu,, vojo del taikos. Bet ji nuvyko
gražiai pamokino Jonuką Ma nios vėl ateis laiku. Kai kurie centu už iszmokejima czekiu ir
■ mus apsaugos. Mes turime bū
ir ežia mato Komunistu dalbas, 'ekspresiniu kvitu. Busime jums vakare, tame paeziame viesz- gali atsiekti savo nustatyta in Washingtona pareikszti tinriute. 1
ti stiprus ir nuolat pasirengė
■butyje, invyks Poseimine vaka- jpęg|a ? Ar civiles teises visu'
' kamam komitetui savo nusista“Kai Szventas Rasztas buvo Komunistai nenori kad musu dėkingi už tai ir neužmirszkite riene, kurioje dalyvaus daug
netik save apsisaugoti,; bet tu
baszytas, tai jos ežia visai ne laikrasztininkai taip greitai ir ateityje, kada sinusite czekius inžymiu svecziu, susidomėju garantuotos ir apsaugotos tai})’' tyma apie sziandienos svarbu rėti stipru baisa invykdinti tai
kad žmogus ateityje gales klausima militarini stipruma.
buvo,” moksliszkai paaiszkino taip gerai visas žinias isz Pary- arba ekspresinius money orde- siu paszelpos darbais.
ka ir teisingumą. Tas galima
džiaugtis
geresniu
gyvenimu?
“
Asz
atvykau
paremti
House
žiaus
mums
inteiktu
ir
už
tai
rius,
pridėti
deszimtuka.
Bet
Johukas.
tik per Vieno Meto “Peacetime
Ar rasine ir tikybine neapy Bill 515” tare P-le Gilder
sukurstė szitas straikas. Ar isz jeigu siunsite money orderiu
Universal Military Training.”
SKAITYKIT
kanta, ir jos artimas rėmėjas, sleeve. Tas bilius lieezia Uni
Vienas biznierius, sztornin- tikro taip buvo ar no, negalima per paczta, tada pacztas neima
— C. C. M. T. Y. M. N. Y.
skirtumą — isznaikinta isz versal Military Training. Ti
ekstra už iszmokejima money
kas buvo užklaustas kai 'biznis nieko tikro pasakyti.
“SAULE” *
žmonių tarpo?
kiu,7 kad Suvien. Tautu Organiorderio. Acziu visiems.
o
eina, jis atsako: “Žydiszkai.”
PLATINKI!!
Tie klausiniai visada pasta- zacija, prie kurios ir musu sza- Skaitykite “Saule”
“Saules” Redyste.
“Kaip tai P’ paklausė drau- SKAITYKITE “SAULĘ

Kas Girdėt

t

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

i

15 ‘ S AULE”

MAHANOY CITY, PA.

kaipo apie dalyka akyva, ne- tas užsidegs szventa ugne gedSunku, t ikrai sunku tam gcdlyVumo ir, tikrai pulsis prie veidą apsarkina, matymas ki<
paprastina, kaipo apie nauja ly vinno ir pames norą būti tar- žmogui atrasti tuos skarbusJj gimdytoju praszydamas dpva- tu bloga daraneziu jam suteikė
atsitikima, bet mažai kas sau-' pe tokiu, kurie nepridereneziai jeigu gimdytojai jio tuomi ne-jį nojimo jam, prižadėdamas, jog nesmagumu ir sopuli duszios.
gojesi to, idant ir apie ji taip bcgedi'szkai kalba.
aprupino kūdikystėje.
kitu kartu to blogo nepadarys,
Todėl, tai gimdytojai priva
blogai žmones nekalbėtu.
j jr klausiame, kodėl gedlylvuGimdytojai suvis negali rei tas szvelnus žvilgtelėjimas ne- lo kiek galėdami rūpintis gerai
— Kas-gi yra, ar jau mauda- mo lie yra Įai.p žmonių visuo- kalauti nuo kūdikio paguodo- pažadineje szirdyje kūdikio auginti savo vaikelius, privalo
gumas isznyko tarp žmonių, ar met ir visur? jęur jis ding0> isz nes ir dekingystes jo del saves, baimes, o tik pažadinę je jaus inkvepineti priesz viską in jau
jau akis žmonių nejauezia 'svi-1 ]iur ji parszaukti?
jeigu kūdiki neaprupino savo mus gėdos ir primena jam, jog nas dvasias kūdikiu gėdos ir
(JEDLYVUMAS ir dorybe radęs gala numesto cigaro, delininio godos i
j
labdarystėmis, neaprupino jo padare blogai, už ka pradeda! mandagumo doras, o kūdikiui
Moteriszke didžiausia dory gutes degina ir ruko.
Susieina moteris ir vyrai ant
:.....
...... ............... kūdikystėje tais įiesudildomais gailėtis ir saugojęs! daugiams palžinancziam tais dvi dorybe.
Stubosia pats tėvai abi ir knksztinu, vestuvių, ir .kokios' J
g iždais, kurie ant viso gyveni- ta “bloga” atkartoti ne iszbai- bais, nesunku bus inkvepti ir
Viena isz didžiausiu dory degtine gere ir vaikam nežiu-, kitos zobovos, ten kalbasi apie |
mo jo dusziojc pasilieka ir ne - ■ mes, o isz godos; baime priver- kitas, o taip augindami kūdiki
bių yra nusižeminimas ir ged rint kad da maži, keliu meteliu,u szi, apie ta, davadniai, mauda- j
iszsiseme niekados.
czia kūdiki meluoti tėvams ir galės būti tvirtais, jog ju kūdi
lyvumas. Didžiause yda, nedo vos, duoda ir pratina in gėri gi ai linksmai ir gražiai, kad /
i Musu tėvai vienok kaip au iszsiteisineti melavimu; vieton kis iszaugs ant doro žmogaus,
rybe yra ibegediszkumas. Ant mą, kurie paaugę jau ir pats net gražu paklausyti. Bet sztai j
gina savo kūdiki? Už menka padalyti ji geru per rustu bau ant džiaugsmo tėvams ir nau
,
kiek nusižeminimas, mandagu pradeda, nematant tėvams,1
vienos, ir viena isz tarpo kitu
prasikaltimu kūdikio iszpila dimą, darome blogu, nes nepa- dos žmonoms ant naudos visuo
mas, gerdusznumas puosze gerti, o neturėdami už ka pra iszlenda su begediszku szposu. -J
visa maisza biauriu žodžiu žinodamas gedo>s iszeina ant menes.
žmogų suteikineje jam paguo- deda vogti ir ant galo kas isz
Ir ka ? Ar ta begėdi visi su- g
keiksmo, na ir jau mano, kad neteisingo ir blogo žmogaus, Nors maža turiu vilti jog vi
done geru žmonių, ant tiek be- eina ir kokios pasekmes buna
bars, iszkolios? Ne! Dažiniau-'
tokiu būdu iszplude, iszsikeike kuomet szvelnus apsiejimas si szie žodžiai nenueis ant vė
gediszkumas, savmyliste žemi tokio neatbolnumo, tokio nešiai visas susirinkimas
bus užganėdintais, o nežino nuo pat kūdikystes iszvysto ja jo, vienok vis viliuosiu jog bent
na ji ir daro panaiszum gyvu temijimo tėvu apie auginimą
prilnksztele juokais, nes jiems
_
kiek blogo, kiek skriaudos daro me szveneziausias dorybes pui keli u’žkrys in szirdis tėvo ar
vaikeliu? No vaikai iszeja ant
liui.
kiausius jausmus ir taip augin motinos, kurie perskaitys szi
tas patinka, na, ir kiti damety- 3
patys sau ir kūdikiai savo.
TARADAIKA
niekszu,
latreliu,
piktadariu
Geda, tai kaip kad vėliava
dami po žodeli, vieton nuvyt
Be gėdos ka vertas gyveni tas kūdikis iszaugs ant doro, straipsni gražaus pamokinimo'
(karūna) kariuomeniszka. Ka yra tam kalti, o tėvai auklėto tokia bcgediszka, nepriderenteisingo mandagaus žmogaus. ir jeigu seks bent nekurios da
mas 'žmogaus.
reivis atbojentis apie savo ži jai kurie suvis netemije ant to, czia kalba, didina ja. Klauso
Ant vienos partijos
Kaip kūdikis gali iszaugti Seni žmones pasakoje be lykus to pamokinimo nęsigraue
rni, vėliava, su dviguba narsa jog per savo nepriveiza ir nete- jauni
ir neapsarksta isz gedy->
gerai ėjo,
ant doro gero žmogaus, jeigu veik visi, jog seiliaus buvo dins ir pasakys jog yra teisingi
kariauju ir didi nuopelną pa mijinia, žudo savo vaikus neat jiinosi, klauso senesni ir neužKol da vienas kvailys
pacziioje savo kūdikystėje gė daug didesnis gedlyvumas tarp ir naudingi; negali teisintis ne
daro del savo tėvynės, del savo simindami ant to, jog ir kūdi draudžia vedimo nemandagios
žmonių, tarp musu sentėviu.
galėjimu taip elgtis kaip ežia
neatėjo,
dos neturi?
vieszipaczio, kuriam tarnauje, kis ateite, taip pat netemis ir kalbos, juokėsi isz tos senesnes
Norėjo ineiti be praszimo,
Už prasikaltimą kūdikio, ar Sztai kaip sako tūla sena se paraszyta, nes neteisybe, gali
del szalies kurioje gyvena ir už neatbos ant ju.
moteriszkes,
nepamanstydaBet nelaime jam patiko.
tai dideli ar maža, tėvas ar mo nuke: “Man kaip pirmu kartu ma kožnai motinai ir tėvui, ku
kuria- kariauje, taip lygai ir Vaikai kalba žodžius biau
mos, jog tuom biaurina paezios
Ir ant to parėjo,
tina privalo saugotis akyveiz- gimdytojai pasakė, jog iszleis rie patys pa'žinsta gedlyvuma
žmogus atbojentis apie ta gar rus, nemoraliszkus, nemanda save ir merginas, imanezias pa
Kumsztyniu in kupra
doje kūdikio užsidegti padukil už vyro, tai isz gėdos in giria ir mandaguma, ne yra tame jo
bes žymi geda ne padarys savo gus suvis be godos, suvis be ap- ve izda isz senesniu.
indejo,
sia rūstybe ir keikti kūdiki, pabėgau ir per isztisa diena ten kios sunkenybes, o prieszingai
gyvenime, kuriame nuolatai su sarkimo veido, gimdytojaigi
Dabar ilgai pastenes,
Negalima sakyti, jog jau vi
privalo nubausti kūdiki, bet slėpiausi, o per kelias sanvai- da daug sau palengvins augini
visokiomis pagundomis ka- girdėdami savo vaikus biauriai
Partia ilgai paminos.
nubausti taip, idant nenaikin tes gedyjausi pakelti akis ant me vaiku, nes per tai 'kūdiki
i'iauje, nieko blogo, ne pasakys kalbanczius taip pat su neatbo- si neturi godos, o ne; tie kurie
iszauginti dorai, tie in kurios Tas atsitiko Skulkile paviete. tu jame, o da didintu jausma- žmogaus.” Sziadien-gi mergiu padarys paklusnu ir geru o su
bjauraus žodžio. Žmones isz- jimu klauso ir nesigedije suvis,
*
*
*
gedos.
ke 13 ar II metu senumo suvis juom neturės ergelio.
aukleti be tos dorybes nusiže jog ju kūdikis taip begedisz- tėvai ir auklėtojai inkvepia isz
mažumes dorybe gedlyvumo
Hei tu Vikes'beres grybu
Vienas pasakymas in kūdiki, neapsarksta ir nesusigedije, Tie kurie skaito teiksis su
minimo, gėdos, nepažinsta ru- kai yra auginamas.
jieszkotoja,
mandagumo, tas atsikreips iii
“Ar tau ne sarmata arba geda, jeigu jai apie jaunikus primysi. prasti jog daug mintos slėpėsi
bežiaus mandagume, nusižemi
Atsitinka kokis biaurus at szali, užims su ranka ausi idant
Doros pamintoja.
jog taip padarini, ar nesigėdiji Seiliaus, gryžus kam isz ka tame straipsnije, nes visko isznime, žmogiszkoje priderysteNuduodi szventa ypata,
to? Gali daug daugiau pama- lėjimo visi pirsztais bade toki reiszkti kas yra mintija negali
jė. Esąs jie biaurus, szulksztus, sitikimas, visi apie ji kalba, negirdeti 'begediszko žodžio,
O velniai prie tavęs prikibia. czyti, negu rūstybe ir biaurus žmogų ir jis pats nedryso akiu ma. Duok Dieve idant bent vie
nemandagus pasielgime, o da
Badai tavo protas visai
žodžiai keiksmo.
pakelti isz gėdos. Sziandien-gi nas kūdikis per tarpininkyste
arszesni kalboje.
iszdžiuvo,
Sprogstanti “Atom” Bomba
Idant mokėti auklėti vaikus, gryžta isz kalėjimo nusiszyp- savo gimdytoju pasinaudotu
Vos keliu sanvaieziu senumo
Puikus apsiejimai pražuvo, pirma reike iszmokti nuramdi- sojentis, o kiti su žingeidumu isz szio pamokinimo idant szikūdiki moteriszke paėmus ant
Žinokie, kad kas pasikelineja, neti savo rūstybe'; su vaikais klaso apsakymu isz jo pikta- tie mano žodžiai noatsiniusztu
ranku privalo temyti idant
in duszias skaitytoju, kaip kad
Tasai greitai nupuolineja.
reike būtinai apsieitineti szvel- dariszko begediszko gyvenimo1
elgtis su juomi pridereneziai
žirniai in siena.
*
*
*
niai, be iszreiszkinojimo jiems apsakyme apie priežasties pa
mandagiai: ar tai veizint ant
------- GALAS -------Sei, jus vyrukai arti Laurenso, savo rūstybes, jeigu kudikije tekimo in kalini, apie jo tokius
kūdikio, ar tai aut tu kuriu
Argi nebijote nei velnio,
nebus sunaikinta dorVbe ge'd-'“pat nėtld^ėlius dV&ugti's, pikta
aky veizdoje esti. Pas mumis
t*' Neužmirszkite Guodotini Skai
Kad taip pasileidote,
lyumo, jeigu bus nuo paezios darius.
vienok veikesi suvis prieszin
tytojai, atsilygint su prenumerata už
Ant nieko jau nepaisote.
jauniausios kūdikystes iszvys- Vienok žmogus iszaugintas laikraszti ‘‘Saule” kurie apie tai užgai. Musu vaikai auga nuo sa
Negana
jog
savo
mieste
tineti jame jausmai mandagu pridereneziai in kurio dvasia' mirszo ir prasze idant nesulaikyti
vo mažumes arba kūdikystes
iaikrasxcaio.
PASKUBINKITE I ! |
paszelote,
mo, tai vienas pažiūrėjimas tė gimdytojai da kūdikystėje inbe jokios gėdos, be jokios priIr in kita miestą juoku
vo ar motinos ant prasikaltusio kvepe dorybias godos ir man- Istorija apie “AMŽINA ŽY
veizos gimdytojiszkos, kurie
daryt
nuėjote,
kūdikio daug didesni vaisiu at- dagunio, tas gedysis visko kas DĄ.” Jo kelione po svietą ir
labiause tokiame karte kada
Tikrai negerai pasirodei,
nesza, negu kapojimas nemie- yra blogu ir biauriu, tas nepa liudymas apie Jezu Kristų.
kūdikis turi kelis metus, priva
Malsziau
negalite
iszseclet,
laszirdingas, ir
keiksmas. sakys biauraus begediszko žo
lo inkvepineti in ju jauna dva
20 Centai.
Žinoma,
kad
guzutes
tame
Szvelnus
gėdijantis
žvilgtelėji

džio,
o'
da
labinus
nepadarys
su dorybes mandagumo, gedlyir dalyvavo, mas tėvu ant kūdikio prasikal nieko tokio, kas yra gedlyvu. SAULE PUBLISHING CO.,
vumo nusižeminimo ir teisin
Nuo kurio vyrukai svaiguli tusio apsarkins ji, uždegs Ugne Ir mintis blogos tokio žmogaus
Mahanoy City, Pa.
gumo.
gavo.
Musu tėvai suvis ant to neDėde visus in lakupa pasodino,
at'boje.
Durni “linukai” pavadino,
Kaip Ir Kiek Viskas Pabrango
Motina laiko ant ranku kū
Nubaudė po fainos,
diki suvis neveizint ant jo rū
O tai gerai, Dcde
beliu, ar jie stovi ant kūdikio
padariai.
kaip reik ar ne.
*
*
*
Baisi sprogstanti jiega ir napsakytas karsztis iszkele ma
Bovijesi vaikai stuboje, ir riu vandenius net visa myle padanges. Bangos prie Bikini
O kad juos kvaraba,
ant ulycziu be jokios priežuros
Tik turiu su jais beda,
Salos, Pacifike, pavirto in gyva pragara kai gaisras, durnai
ka nori, ta daro, o nieks neat ir verdantis vanduo virte užvirė ir didelius kariszkus laivus,
Su Roczcsterais vyrukais,
kreips ju atidos ant to, jog lai kaip kokia mažas valteles supo, nesze ir paskandino.
Keliais neiszmaneliais,
kais elgesį biauriai begediszAnt vienos vietos nepasedi.
Szita,
penkta
sprogstanti
bomba
buvo
paleista
po
van

kai.
Sztai vienas sau ėjo,
8. MONTHS
deniu. Karo Sztabas ir kiti mokslincziai norėjo dažinoti
Kitas užpulti ant jo norėjo,
Nneikim tik in ta dali jai ko
WORLD
kas atsitiks kariszkiems laivams kai toki bomba paleista po
Bėt anas labai gudrus,
WAR 1
kio miestelio ar mieste czionais
po vandeniu. Jie dabar jau žino, bet ne viską mums pasa
Ir ant visko apsukrus,
Amerike kur daugiausiai gyve
ko. Kiek mes žinome, tai ta viena bomba, susprogus po
Prie dėdės prilipo,
na Lietuviu, (apleiskime Unvandeniu, paskandino dideli kariszka laivu “Arkansas”
Garsiai sukliko:
garus ir Lenkus, o ten galėsi
6 MONTHS
ir du kitu mažesniu kariszku laivu, taip apdaužė eroplaAFTER.
Ko
tasai
vyrais
nuo
manės
me aiszikiai patemyti, kaip yra
WORLD
nams vežti kariszka laiva “Saratoga,” kad ir jis už keliunorėjo,
auginami musu vaikai kaip jie
10 MONTHS
adynu nuskendo.
AFTER
Dede pagriebęs, o tuo
elgesį ant ulycziu, kad žmogui
WORLD
WAR II*
Tos sprogstanczios bombos tokia baisi ir naikinanti jie
praeinaneziam akis isz gėdos
iszkratinejo.
8 MONTHS
Nieko neradęs, namo
svyla graudu matant paezioje ga, kad joks laivas negali iszlikti ant mariu jeigu tokia
*4 MONTHS
AFTER
AFTER
WORLD
kūdikystėje jau pagądyta jau- bomba susprogtu kad ir myle nuo laivo.
eiti pasakė,
WORLD
WAR II
WAR I
numene; neiszreiszkinesiu to
Tuo
ir
kita
ateinanti
pamate.
6 MONTHS
Karo Sztabas sako kad ežia jie susprodino tik maža ir
4 MONTHS
AFTER
AFTER
visko, ka toki vaikai be jokios
O
ar
žiiiote
mieli
vaikeliai,
silpnos jiegos bomba, is sako kad jie jau turi pagaminę
WORLD
WORLD
WAR II
WAR II
teviszkos drausmes ir priežiū szimta sykiu didesnes ir baisesnes bombas. Laivyno Szta
Už ka jie ta vaida pakele,
ros veike ir kaip jie elgėsi, nes
Vienas kitam prižadėjo,
bas dabar tyrinėja ir tardo ir jieszko priemonių pastatydin
geda, o ir kožnas praeigis mato
Už siutą pasirauczyt
ti geresnius ir stipresnius laivus, kuriuos ta bomba negalėtu
ju elgimąsi ir girdi ju biaurus
norėjo,
Mokslincziai ir tie kurie tokius dalykus tyrinėja ir seka parodo kad brangus pragyve
paskandinti. Bet ar jie tokiu laivus gales pastatydinti ar
žodžius, nes nepraleidžia jie da
nimas nėra kokia naujenybe, kad viskas labai pabrangsta po kiekvieno karo. Po Pirmo
ne, tik su laiko bėgimo dažinosime, bet jau dabar žinome Matot kokia tai veidmainyste,
Vadnesnio 'žmogaus keliu pra kad ir ant galingiausio ir stipriausio laivo, kuris nenuskęs
Padare dideli piktybe.
Pasaulinio Karo, 1918 ir 1919 metais, viskas paszieliszkai pabrango.
Tada maistas ir
eiti. Rodosi žodžio da isztart tu, nei vienas žmogus neiszliktu gyvas.
Vienas ant kito užpuldinėjo,
taip viskas daug daugiau pabrango negu po szito karo. Po Antro Pasaulinio Karo, val
gerai nemoka o keiksmas biauKiszeniuose biles paslepineje,
džia sulaikė ir suvaržė kasztus ir nepavelino didems biznieriams ir fabrikantams per daug
Visi mokslincziai ir karininkai prisipažinsta kad kitas
riau'siais žodžiais pilasi isz burviską pabranginti. Bet kai tie valdžios suvaržymai buvo nuimti, tai tada viskas pradėjo
Geidžia viens kita patikti,
Amerikos mokslin
mi; penkiu, szesziu metu, pur karas butu isz tikro baisus pragaras!
Ir gyvastį jo atimti,
brangti.
1
cziai
teipgi
prisipažinsta
kad
ne
vieni
mes
žinome
apie
tos
vinas apdryskes, veidas kaip
Jau viską ir užmirszau,
Czia, szitie stulpeliai parodo kiek viskas pabrango po Pirmo ir po Antro Karo. Mokssprogstanczios
bombos
paslaptis,
kad
ir
kitos
tautos
tokias
kad kaminoriaus nepraustas
lincziai isztyrinejo kasztus in 34 didesniu miestus ir isz to savo isztyrinejimo parodo kiek
Kita 'karta pasakysiu daugiau.
bombas rengia ir gamina.
kad szulksztu pažiūrėti, o jau
viskas pabrango po szito karo ir kaip jie iszrodo prilyginus prie brangumo po Pirmo Karo.
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LIVING COSTS
AFTER WORLD
WARS I AND II
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Žinios Vietines Perspėja

Aliejus, BiznisNIEK0 NLGAV0ME
Sovietus Ir Politika
v

7

ISZ VOKIETIJOS. — Tn™
Tarp
tautine Administracija jau ima
— Emil
Novalslkis
isz
padalinti karo grobi isz Vokie-j
Brooklyn, N. Y., lankosi pas sa
tijos. Szita Tarptautine Komi-j
vo pus-Jbroli Juozapa Novalski
ant 1209 E. Mahanoy Avė., prie Senatorius Vandenberg! ISJ VIDUR RLTU'- Ti sija dabar skirsto ir dalina Voe t . į bar didžiausias klausimas del kiecziu užgrobta ir pasisavinta
tos progos atlankė ir “Saules”
redakcija, nes ponas Novalskis Sako Amerika Rusijai'politikos ir taikos tai yra vėl j turtą. Anglija gavo daug viso-'
tas aliejaus klausima?. Viso'kiu maszinu ir plytoms daryti
yra musu senas skaitytojas.
Nepataikaus
svieto didžiausi aliejaus szuli- visokio tavoro. Prancūzija^
Ponas Novalskis kitados gyve
_ niai dabar iszkelia ne tik biz- gauna daug maszinu automobi-.
no Mahanojuje ir apleido szia GRAND RAPIDS, MICH. —
miestą apie 27 metai adgalios. Senatorius Vandenberg buvo nio, bet ir politikos ir taikos,liams daryti ir visokiems inžifnams statyti. Belgija gavo vi-j
Taipgi atlankė savo sena pa-1 pakviestas pasakyti prakalbas' kiausimus'
žystama Joną Sirdicka ir szei- pirm negu jis iszvažiavo in Pa Anglija su Rusija varžuosi sas maszinas ir fabriku tulszis
myna isz West Hazleton. Szir- ryžių in ta Taikos Konferenci- del to aliejaus tuose krasztuose isz Esslingen. Amerikiecziai
dingai aeziu už atsilankyma. ja. Jis kalbėjo Legionieriams,1 dabar Arabai yra Anglijai vi- nieko negavo ir negaus, ba mes
jokiu pareikalavimu nestateme
—■ Seredoj pripuola Szv. ir vieszai pasakė kad jis va-Į sai neprielankus del to pabege- ir už tai dabar nieko ir negau
oron m i a nona.
ta Vnnf
Konferencija
nepa ]įU gydu klaUSimO.
Joanos Pran., Ketverge Szv. žiuoja in +o
name, nors mums daug dau
taikauti
Rusijai.
Jis
sake
kad
Szv.
Simporijono; Petnyczioj
Anglijos didžiausi aliejaus giau szitas karas pinigais kaszjis,
atstovaudamas
AmerikiePilypo Benizi.
szuliniai randasi Iran, arba tavo negu visoms toms tau
czius, Sovietams dabar ant nie Perzijos kraszte. Anglu-Iranu toms sykiu.
I t Antanas Dapkus, 35 me
ko nenusileis. Jis sake: “Nie Aliejaus Kompanija yra po
tu amžiaus, isz New Bostono,
kas negali Amerikieczius pri Anglijos valdžios priežiūra.
likos surastas negyvas savo
versti ar iszgazdinti kad jie nu Czia jau du sykiu darbininkai RUSIJA SU
miegkamJbaryje
Petnyczioj
tylėtu ar nusileistu tiems kurie sustraikavo ir atitraukė apie
AUSTRALIJA
apie 6 valanda ryte. Velionis
dabar kitas tautas parduoda ar 50,000 darbininku nuo darbo,
gimęs Buck Mountain©je. Buvo
žmonių gyvastimi mainikauja. ežia, nepaisant tu straiku da
ISZ AUSTRALIJOS. —
angliakasis prie Morea-New
Asz, Amerikiecziu vardu, da bar net tris sykius daugiau
Australijos biznieriai dabar
Boston Kerperacijos. Paliko
bar reikalausiu “laisves ir ly aliejaus gauname negu 194.5
veda derybas su Rusijos valdi
tris 'brolius: Joną isz Philadel
gybes” ne tik galingoms tau metuose. Tos straikos ir visi
ninkais ir biznieriais. Austra
phia, Pa., Juozapa, New Bos toms, bet ir toms, kurios sziantarp
darbininku nesutikimai lijos pramonei dabar labai rei
ton ir Vinca, New Yorl; dvi sedien neturi balso.”
buvo sukurstyti ir sukelti Ko kia medžiu del namu statymo
seserys: Zusana, pati Ernest
Paskui jis aiszkiau ir drą munistu, kurie Rusijos labui ir jie tikisi tai gauti isz Rusi
Freese, New York ir Mare pati siau uždrožė Sovietams pasa
tenai kursto darbininkus.
jos. Rusija nori visokiu vilnų
Jos. Adzentovich, New Boston. kydamas kad “Mes pripažinsAnglijos
valdžia
pirmuti

isz Australijos. Tai ežia gal ir
Laidotuves invyks Utarninke, tame pilna laisve Rusijai save
nes
straikas
sugadino,
sutaikė
susitaikins ir bizni užves, nors
11-ta valanda ryte ir bus palai valdyti ir savo reikalus tvarky
nusileisdama
darbininkams,
Australijos biznieriai nori pi
dotas Protestonu kapinuose. tis kaip*ji nori. Mes ta laisve
bet antras straikas tuoj aus su nigais Rusijai mokėti už med
Grąlborius- L. Traskauskas lai jiems pripažinstame, ir sau tos
stabdė pasiunsdama savo vais- žius, vietoj su vilna kurios pa
dos.
laisves reikalaujame, bet taip ka tenai. Dabar Anglija in vi tys Australiecziai negali gana
— 32-tra Lietuviu Diena gi ta pati laisve turi būti duota sus tuos krasztus siunezia dau gauti.
Ketverge, Rugpiuczio (Aug.) ir visoms kitoms tautoms. Ir giau savo vaisko.
15 d., nusidavė pasekmingai. mes nenutylesime ir nenusilei- Anglija taipgi dabar padeda
Stebetinis Szirdis
Daug žmonių suvažiavo in sime, kai viena kokia tauta per sutverti kita darbininku unija
Lakewood parka. Teisėjas Vin smurtą ir kara kitas tautas no kad atsipyrus Komunistu uni
Agute — Stenaitis vakar
cent Dalton isz Schuylkill pa ri pavergti.”
joms. Bet viskas pareis nuo sakėsi man atidavęs szirdi
vietes teismo, pasakė kalba Jis, savo kalboje nedave Perzijos Premiero Ghvam ir jo amžinai!
Anglu kalboje. Lietuvos atsto mums daug vilties ko gero valdžios. Tenai už keliu dienu
Megute — Patariu gerai ja
vas ponas P. Žadeikis, isz laukti ar tikėtis isz tos Pary bus rinkimai ir nuo tu rinkimu laikyti ir apsižiūrėti, nes ana
Washington, D. C., pasakė kal žiaus Konferencijos. Jis pats, priklausys ar Rusija czia in diena jis man pranesze kad
ba apie Lietuva. Kalbos buvo turbut, nujauezia kad nieko ge ly s ar Anglija savo reikalus su asz jo szirdi suplaisziusi!
painvairintos dainomis, kurias ro isz to nebus.
sitvarkys. Moskvos agentai ir
Bet
Sekretorius
Byrnes
tuo
iszipilde Szvento Vincento pa
visi Komunistai dabar darbuo
paežiu
laiku
iszvažiuodamas
rapijos koras isz Girardvilles.
jasi tiems rinkimams, kad Giesmių Knyga Arba
Lietuviu Dienos valdyba buvo davė visiems mums vilties kad Anglijai koja pakiszus.
Sekantieji kunigai: Garbes Pir viskas bus tenai iszaiszkinta ir
Amerikos didžiausi aliejaus
SAULE PUBLISHING CO.,
mininkas Kun. P. C. Czesna, visi susitaikins ir taika visur
sziuliniai randasi in Saudi,
Mahanoy City, Pa.
Mahanoy City; Kun. K. Balu vieszpataus. Jis ir turėjo taip
Arabia, kur mes gauname apie
tis, Vice-Pirmininkas, Tama sakyti, nepaisant ka jis pats
200,000 baczku aliejaus kas
qua; Kun. K. Rakauskas, Rasz- sau maustytu, nes jis yra tos
dien. Iraq kraszte daugiausia “SAULE” YRA
tiįlinkas, Mahanoy City; Kun. Konferencijos visa dvasia. Vi biznio turi Anglai, bet ir Ame
GERIAUSIA I
P. Laumakis, Iždininkas, St. sos jo pajiegos ir viltys yra to rikiecziai czia turi czverti viso
Clair, ir Kun. J. Gaudinskas, je Konferencijoje. Jeigu ta aliejaus biznio.
DOVANA! i
New Philadelphia; Presos Ko Konferencija suirs, visas jo
Iraq kraszto valdžia ir Sau
misija buvo Kun. P. Mockus, darbas, visos jo svajones pa
di, Arabijos karalius eina už
Coaldale, del Lietuviu spaudos kriks. Jis dabar kaip tas iszsiArabus ir aiszkina parodo sa
Jeigu nežinai kokia
ir Kun. K. Rakauskas, Maha gandes bernelis, beeidamas
vo
nepasitenkinimą
su
Žydu
noy City, del Anglu spaudos. tamsiaja nakti sau szvilpauja,
pabėgėliu klausimu. Tai isz to nupirkti Dovana savo
ne
tiek
kad
jis
turi
drąsos,
kiek
Programas prasidėjo 4 valan
matyti kad Amerikiecziai ir Draugui ar Draugei,'
da popiet, o 9 valanda vakare pats save insitikinti kad jis ne
Anglai turės pirmiau su Ara
invyko szokiai. Lietuviu Die sibijo.
bais susitarti ir susitaikinti, tai užraszk jiems laiknos pelnas skiriamas in tris da
pirm negu gales ta savo alie raszti “Saule.” Pra- !
lis: Seserims Kazimieretems,
AMERIKOS
jaus bizni vesti tuose krasztuo
Seserims Pranciszkietems ir
se.
linksmins jiems gy
Nukryžiuoto Jėzaus Seserims.
EROPLANAS
Bet, kai szita politika skiria
venimą, ant viso me
Arabus nuo Amerikiecziu ir
PASZAUTAS
Shenandoah, Pa. — Mare
Anglu, tai Sovietai visomis ga to ir džiaugsis isz ta-!
Szerkszniene isz miesto ir JuoISZ YUGOSLAVIJOS. — liomis stengiasi inlysti.
į
rejo operacijas vietinoje ligonYugoslavijos kareiviai ir lakū Prezidentas Trumanas nela vo dovanos! Prenu
zapas Ulavagia isz Heights tunai užpuolė viena neginkluota' bai skubinasi Amerikos dole merata Su v. Valstijo
butoje.
Amerikos eroplana ir taip ap-į rius kiszti in Palestina del Žy
metams $5.00 j
szaude kad jis turėjo greitai du; Jis pats žino kad nei Sena se
Visi tie Amerikie tas nei Kongresas nepristos te Kitose
Vieszpatys-'
' Skaitykite “Saule” nusileisti.
cziai kurie buvo ant to eropla- nai siunsti musu kareivius. Ma-|
no yra dabar suimti ir in kalė tyti kad szitas Aliejaus ir Žy-j tese $6.00. Užraszant
jimą uždaryti. Eroplanas turė du pabėgėliu klausimas taip!
reikia drauge ir pre
jo nusileisti prie Trieste mies surisztas kad ims daug laiko!
L. TRASKAUSKAS to. Amerikos Ambasadorius
numerata siunsti per
pakol visi susitaikins.
L I ETU VIS Z K A S
tuojaus pranesze kad jis reikaMoney-Orderi arba
GRABORIUS
lauš isz Yugoslavijos valdžios
Geras Patarimas
Laidoja Kunus Numirėliu.
pasiaiszkinimo. Jis sako kad
pinigais registruotam
Pasamdo Automobilius Del Amerikos eroplanas buvo palaiszke.
Mare: Va jei! Paszina insiLaidotuvių, Kriksztiniu,
szauktas be jokios priežasties
Vestuvių Ir Kitokiams
ir be jokio perspėjimo. Yugo duriau in naga! Va jei! Kaip
::
Reikalams
::
slavijos valdžia atsikirto pasa skauda!
Saule Publishing Co.,
Petras: Ne rekie, tu monkydama, kad Amerikos eropla
520 WEST CENTRE STREET
Telefoną* Nr. 78
nas neturėjo pavelinimo lėkti kie! Inkiszk pirszta in peMahanoy City, Pa.
MAHANOY CITY, PENNA.
cziu, tai paszinas iszdegs!
per ju kraszta.
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Perzijos valdžia ir kraszta.
Iraq kraszto sostine, Baghdad
dabar pilna Anglijos kareiviu.
Amerikos valdžia milijonus
doleriu greitai paskyrė apginkluoti Alaska ir sykiu Ka
nados valdžia rūpinasi visa ta
rubežiu apginkluoti.
Kai Kanados valdžia sugavo
tuos Rusijos sznipus tai viskas
iszejo in virszu. Tada jau visi
pamate ir suprato kad Rusija
labai rupi dažinoti viską apie
Kanada ir juos apsiginklavi
mą. Szitie sznipai, szpiegai se
kė musu armijos žingsnius ne
tik užsienyje bet ir paezioje
Amerikoje.
Buvęs Minnesota valstijos Gubernatorius Stassen bal
suoja su savo žmona St. Paul mieste. Mažesnis paveikslas
yra esamojo Minnesota valstijos Gubernatoriaus Edward
J. Thye, kuris per rinkimus sumusze Senatorių Henrik
Shipstead. Buvęs Gubernatorius Stassen padėjo esamajam
gubernatoriui in politika prasjmuszti.

Italiįonams Maisto

Sovietai dabar gerai apgink
luoja ir tvirtoves stato prie Al
banijos rubežiaus. Jiems czia
maža Albanija visai nerupi, bet
isz czia jie gali užkirsti visus
susisiekimus per Adriatikos
mares. Isz czia jie gali nukirs
ti visus susisiekimus ir visai
atskelti musu kareivius Tries
te meste nuo pagelbos.

Rusijos Karo Sztabas dabar
vis maino savo armijos pozici
jas, vietas ir in senu veteranu
vietas paskiria naujas karei
vius. Vokietijoje Sovietai turi
apie 750,600 geru kareiviu, Ru
munijoje buvo apie 90,000 Rau
donosios Armijos kareiviu, da
bar czia randasi daugiau negu
350,000. Keturios Rusijos divi
zijos randasi Czeku Sudetenland. Apie 6,000 Sovietu ge
riausiu kariszku eroplanu ran
dasi Lenkijoje ir Rumonijoje.

Dvylika didžiausiu fabriku
Vokietijoje dabar diena ir nak
tį dirba ir kariszkus ginklus
gamina Sovietams. Seni Vokie
tijos Skoda fabrikai dabar ga
mina Czekams ginklus, bet tie
ginklai tinka ir Sovietams.
Lenkijoje ir Yugoslavijoje fab
rikai gamina kariszkus gink
lus ne sau, bet Sovietams.
Kai kurie dipliomatai ir to
kiu dalyku žinovai sako kad
Italijonai Amerikoje surinko per aukas apie keturis viskas jau taip toli nuėjo, kad
szimtus tonu kornu isz farmeriu ir dabar siunezia in Italija. tieczio karo negalima iszvengBažnyczios, in Elgin, Illinois taipgi prisidėjo prie szito mie- ti.
laszirdystes darbo. Tuo pat sykiu buvo ir daug pieno paŽinoma, czia tik vieno laiksiunsta ypacz mažucziams. Pienas yra pirmiau paverstas in
toki “pauderi” arba dulkeles ir paskui siuneziamas. Itali rasztininko nuomone ir gali su
klysti ir prasiszokti su savo
jonai tenai turės tik biski vandenio dasipilti ir turės gero
pranaszavimais, bet ka jis pa
pieno.
sakė tai yra tikra tiesa. Musu
laikiraszcziai ir laikrasztininkai dabar tik apie taikos kon
Viena Žuvis Verta $6,351.40
ferencijas kalba ir raszo už tai
kad žmones nori apie taika gir
dėti, bet jie daug daugiau žino
negu jie mums drysta pasaky
ti ar paraszyti.
Jau keli menesiai atgal buvo
“Saulėje” raszyta kad treczias
karas ne tik yra rengiamas, bet
jo sieklos jau insietos ir jo pra
džia jau matyti tuose susikirti
muose tolimuose krasztuose.
Bet tokios žinios skaitytojams
nepatinka kai visi apie taika ir
ramybe kalba. Dabar musu
dipliomatai ima ingyvendinti
musu Pirmojo Prezidento Jur
gio Washington© žodžius:
“Tarkis apie taika, bet rengkis karui. ’ ’

Minnesota Valstija paženklino tūkstanti žuvu ir paleido
in savo ežerus. Žvejotojai kurie szitas žuvis pagaus bus la
bai gražiai apdovanoti. Isz viso valstija paskyrė net $567,- “Talmudo Paslaptys”
000. Czia paveiksią, Elmer C. Hauge su garbiniotais plau Apie Žydu Tikybos Prisaky
kais buvo vienas isz tu laimingu žvejoto j u. Szita žuvis jam mus. Labai užimanti Apysaka.
atnesze daugiau negu $1,000 ant svaro. Jis szita paženklin
ta lydeka pagavo Pequot ežeruose.
»
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