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Amerika Beveik
Karo Stovyje Su
Yugoslavij a
4

GORIZIA, ITALY. — Ame
MINDEN, LOUISIANA. —
Miesto valdžia tik už keliu die-: rikos 88-ta armija divizija su
nu pranesze, kad juodukas, Ni-j rengė didele ir galinga paroda
WASHINGTON, D. C. — gėris, John C. Jones, 28 metu prie pas Yugoslavijos rubeVisi nustebo kai tik sykiu, ro amžiaus vyrukas buvo ant žiaus. Per ta paroda nepasiro
dos, te jokios priežasties, ba- smert užmusztas. Ta pati val dė Yugoslavu Komandorius,
goeziai, fabrikantai ir politi džia pasiaiszkina kad “Žmog-1 Plukininkas Bencic. Jis paro
ir žudys ar žmogžudžiai nežino-' doje nedalyvavo noredams tuoFabrikai Be Darbininku kieriai atrodo.Vsavo sanžine
.
„ I
tapo teisingais žmonėmis. Be mi.” Juoduko apdaužytas ku-į mi parodyti savo kraszto nepa
jokio raginimo ar pagazdinimo n as tuvo rastas daugiau negu ' sitenkinimą su tokia kariszka
WASHINGTON, D. C. —
Sunku net ir intiketi, bet tie apie 110,000 bagoeziu skubino sanvaite atgal, bet tik dabar' paroda.
kurie apie tokius dalykus žino, si praeitu metu taksas užsimo- valdžia apie tai paskelbė.
Apie deszimts tukstaneziu
sako ir prikiszamai prirodo kieti. Tukstaneziai užsimokėjo
Daktaras Thomas Richard Amerikiecziu kareiviu marszakad dabar fabrikantai bedavo- taksas kuriu valdžia nei ant
son sako kad juodukas buvo vo toje parodoje, ir Yugoslavi
ja kad jie negali gauti gana knygų neturėjo, nei j u vardu
pakartas, bet valdžios žmones jos kareiviai ir karininkai per
darbininku savo fabrikams. nežinojo.
nieko daugiau nepaiszkina žiūronus seke ta paroda ir ge
Beveik visuose didesniuose Vienas biznierius atsiskubi
kaip tik kad juodukas pasimi rai insižiurejo kokia musu te
miestuose fabrikantai reika no in iždo ofisą ir numėtė ant
nai jiega.
rė nuo nuplakimo.
lauja daugiau darbininku ir sa stalo czeki del $2,000,000. Jis
ko kad jie j u negali rasti.
pasiaiszkino, kad jis buvo taip Juodukas Jones buvo su- Yugoslavijos Karo Sztabui
szita paroda nepatiko, bet nie
Tuo paežiu sykiu, tuose pa užimtas kad visai pamirszo aresztuotas ir in kalėjimą pako negalėjo padaryti. Ameri
ežiuose miestuose, bedarbiu ei apie ta savo czeki. Ir galima su tupdintas už tai, kad viena bal
kiecziu kariszka paroda prie
les vis didėja, vis daugiau dar prasti, juk $2,000,000 labai ta moteriszke ji apskundė, sa
pat Yugoslavijos rubežiaus ge
bininku randasi be darbo. Mes lengvai galima kur nukiszti ir kydama, kad jis ja kibino ir su
kitu juoduku norėjo in jos na rokai apmalszino Yugoslavus
ta ir be tu mokslincziu galime ! pamirszti.
kareivius. Jie dabar nujauezia
patys matyti, tik pasiskaiezius Iždo sekretorius pranesza mus insilaužti. Bet kai reikėjo
kad Amerikiecziai baiku nelaikraszczius. Jeigu atsiversi kad tokiu sanžiningu žmonių in teismą ateiti ir po prisiega
kreczia.
me savo Angliszka laikraszti in taksos sudarė daugiau negu kaltinti ta juoduką, ta balta
ta vieta kur randasi darbai ir $170,000,000. Tai isz tikro ga moteriszke ar nenorėjo ar pri
darbu praszymai, mes pamaty lėtume sakyti kad Amerikoje sibijojo. Juodukas buvo paleis
sime kad tukstaneziai darbi vis randasi ir bagotu ir sanži tas Ketverge po pietų, ir ta pa Skaitykite ‘‘Saule”
ISZ JERUZALĖS. — Drą
ninku jieszko darbo. Bet tuo ningu žmonių, jeigu nežinotu ti vakara buvo pakartas.
siai giedodami szventas Žypat sykiu, ant to paties pusla me kodėl tie musu piniguoeziai
Szituose krasztuose juoduko nes ne mažiau prasikalsta. Szipio pamatysime kad fabrikan tokiu greitu laiku susirūpino pakarimas tai visai ne naujie toki žiaurus invykiai niekam diszkas giesmes ir linksmai
tai jieszko tukstanezius darbi apie savo taksas. Tik keli me
na. Czia ir juodukai isz savo ne gerai ir visiems Amerikie- dainuodami, asztuoniolika jauninku.
nesiai atgal valdžia surinko puses kalti, bet ir baltieji žmo cziams garbes neatnesza.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
apie
$1,102,000,000
isz
tokiu
Tai ežia rodos jau kas nors
negerai. Darbininkai jieszko bagoeziu ne tik už taksas, bet
darbo, fabrikantai jieszko dar ir už baudas, fainas, už tai kad
Prižiūrėtoju Prižiūrėtojai
jie
laiku
neužsimokejo
ar
sten

bininku.
gėsi iszsisukti.
1945 metuose, apie 57,000,000 žmonių dirbo fabrikuose. Tan ežia matyti kad tiems
Nuo to laiko iki dabar prisidė bagoeziams ne tiek sanžine
jo apie 10,000,000 moterų, se grauže, kiek kiszkos drebėjo
nesniu vyru ir kitu kurie nebū kad ir juos nesuimtu.
tu stoję in darba jeigu ne ka
ras ir geros mokestys.
ELEKTROS

Vaidžia Vėl Panaudos “OPA”
Kasztu Sulaikyma Ir Prekių Su
varžymą; Long Island Geležin
kelio Darbininkai Straikuos;
“American Legion” Konvencija
Philadelphia, Pa,

18 Žydu
Apsūdyta

Dabar randasi apie 2,500,000
darbininku be darbo. Bet dau
guma szitu bedarbiu ne tiek be
darbo, kiek jieszkosi geresnio
darbo ar eina isz vieno darbo in
kita. Daug szitu darbininku
prarado savo kariszkus darbus
ir dabar kitiems darbams ne
tinka, arba kita svarbi priežas
tis: Kiti darbininkai nenori už
mažiau dirbti! Jie priprato
prie labai geru algų per kara ir
dabar nori tiek pat uždirbti.

DAIGTAI
PABRANGO
WASHINGTON, D. C. —
Valdžia pavėlino kompanijoms
pabranginti daug visokiu elek
tros daigtu. Radijai, elektrikiniai prosai, skalbimui maszinos ir pecziai. Visi szitokie
daigtai pabrango nuo trijų ligi
dvlyikos centu ant dolerio. Refrigeratoriai taipgi pabrango.

Prie szito be darbo žmonių, Bet fabrikantai ir kompani
prisideda keli szimtai tukstan- jos tikise kad szitie daigtai pa
cziu pargryžusiu kareiviu. Per brangs ir už tai jie visai nesi
kara tie kareiviai skaitė ir gir skubina sztorams j u pristatyti.
dėjo kaip gerai visi namie už Kam jiems dabar pigiau pardirbo. Jie dabar nori taip pat doti, kai jie gali da kelis mene
uždirbti ir už mažiau visai ne sius palaukti ir daug geresni
nori dirbti, prie to prisideda bizni sau pasidaryti. Visokiu,
tai kad valdžia pargryžusiems daigtu dabar mums trumpa ir
kareiviams per visus metus trūksta ne už tai kad ju dabar
primoka po dvideszimts dole nedaro ar kad j u nėra, bet už
riu in sanvaite. Tai dauguma tai kad kompanijos laukia pa
tu kareiviu sako kad jie isz tik kol joms bus valia daugiau už
ro durni ir kvaili butu dirbti juos imti.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kai Kongresas sutvėrė nauja valdyba prižiūrėti kad viskas per daug nepabrangtu, tai
tuo paežiu sykiu paskyrė tris kitus žmones prižiūrėti ta valdyba. Szitos valdybos darba ir
pareiga kasztus sulaikyti ir prižiūrėti, kad pragyvenimas nepabrangtu. Reiszkia, valdy
bos darbas darbo žmonėms pa lėti. O szitu trijų žmonių darbas fabrikantams ir kompani
joms padėti. Jeigu kokia kompanija gali priparodyti kad ji negali nei pelno, nei biznio pa
daryti už tai kad algos darbininkams perdideles, o negana gauna už savo daigtus, tai ji
gali kreiptis in szitus tris žmones, kurie gali nustatyti kad kompanija gali savo daigtus
pabranginti. Szitie trys žmon?s buvo Prezidento Trumano paskirti. Jie yra: Daniel W.
Bell, isz Washingtono, kuris buvo Iždo Po-Sekretorius; Roy L. Thompson, isz New Or
leans, Valdiszkos Bankos Prezidentas, ir George H. Mead, isz Dayton, Ohio, kuris turėjo
kelias augsztas ir atsakomingas vietas prie Roosevelto ir dabar prie Trumano.

LONDON, ANGLIJA. — Laikraszcziu
Administracija neužtikrino ir neužgynė žinias
kurios ateina isz Rusijos, kad Turkai dabar jau
rikiuojasi ir szaukia visus vyrus in vaiska ir in
kara rengiasi Maskvos laikraszcziai ir radijos
skelbia kad Turkai jau turi apie 500,000 karei
viu prie rubežiaus ir stato eroplanams vietas.
Isz kur tos žinios atėjo sunku pasakyti. Vieni
spėja kad jos atėjo isz Baghdad, kiti sako kad isz
Lebanon, ir isz Beyrouth.
Bet nors Rusija
mums pasakoja kiek Turkijos kareiviu prie ru
bežiaus randai, ji visai nutyli kiek tenai Raudo
nosios Armijos jau seniai yra pasiunsta.
WASHINGTON. — Valdžios Po-Sekreto
rius Acheson jau treczia asztru laiszka pasiuntė
Yugoslavijos valdžiai ir staeziai pasmerkė Yugoslavu nežmoniszka ir teisiog ne draugiszka
pasielgimą, kai jie paszove du musu neginkluo
tus eroplanus. Tai pirmas sykis kad Amerikos valdžia tokius laiszkus pasiunstu kitai valdžiai. Tuose
laiszkuose Po-Sekretorius Ach
eson drąsiai pasakė kad Mar
shall Tito ir jo Komunistiszka
valdžia tyczia jieszko visokiu
prieziuniu žmones subuntavuoti. Jis priparode kad Yugoslavai užkabino musu kareivius
Liepos, (July) 12 kada per
tuos susikirtimus du Yugoslavai buvo užmuszti.
Po-Sekretorius toliau paaiszkino kad tankiai pasitaiko
kad Amerikos eroplanas nuo
savo kelio nuklysta per ūkanas
ar bloga orą ir visai netyczia
užlekia in Yugoslavijos padan
ges. Bet toks suszaudymas mu
su eroplanu visai nepritinka
draugiszkai tautai kuri vadi
nasi musu Alijentu. Ir jis pri

mina kad tie eroplanai nebuvo
apszarvuoti ar ginkluoti ir ne
buvo nei bomberiai nei pesztukai, bet tik veže keleivius.
Draugiszkas krasztas greicziau padėtu paklydusiems
eroplanams sugryžti ant savo
kelio, kaip Kanados ir Meksi
kos valdžios daro, bet ne paszauti kaip dabar Yugoslavai
daro.
Pirmo eroplano keleiviai ir
lakūnai dabar yra kalėjime lai
komi, o antro paszauto eropla
no visai neranda, nes jis nukri
to in kalnus ir užsidegė.
Amerikos valdžia dabar pa
siuntė jau treczia griežta laisz
ka ir reikalauja greito pasiaiszkinimo ir atsipraszymo ir taip
gi reikalauja kad vėl kas pana-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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suose krasztuose. Svetimtau- ii
balsavo pirma karta valstijos,
Baltu Virszneybe:”
ežiai dabar negirdėtus pinigus!
demokratiniuose rinkiniuose,
1 moka už Amerikos pagamintus,
Iszszaukiinas
nepaisant grasinimu ir inbaudaigius savo krasztuose.
į
Demokratijai ;1"'”’" !’,liesz dviejus "ie)U3( Išminkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
------Francuzijos valdžia iszleido
j Supreme Court nusprendė kad
Laikraszcziuose dabar daug instatyma kad visi kurie per-I negalima sulaikyti Texas Ne50c., o sulaikysite knygas per paczta.
yra raszoma apie tuos teismus'ka ar parduoda daigtus per ta j NEW YORK.— Mes žino I grūs nuo balsavimo vietų. Ir
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.. Mahanoy City. Pa
kur musu prieszai ir ju vadai! Black Marketa” bus mirties me, kad net szioje milžiniszko- i aiszku, kad povaliai szis barje-Į
Įje demokratijoje, Amerika neyra dabar teisiami. Nurem- bausme baudžiami.
ras demokratiniams instaty- No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų
burge visu tautu mokycziausi Penkių doleriu Amerikonisz- visada remia instatymus pagal mas isznyks.
kus apraszymas, didele knyga, 404 meras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsakuriu
szi
tauta
sutverta.
Mato

Popierinei apdarai. 50No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugaveadvokatai, teisėja ir lajeriai ka vyro skryibelc kasztuoja $25
Treczias iszgalvojimas kuris , puslapiu.
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke mo.
me
skirtumą
tarpe
demokrati

dabiar laiko sudno teismus ir Shanghai mieste.
Į
sulaiko netik Negrus bet ir minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
teisia Vokieczius. generolus ir Pietų Amerikoje Ameriko- niu instatymu ir praktikos Lie biednus balsus gyventojus yra' No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
(July) menesio pirminiuo-,
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos ap’e Angio- nirimą; Pavasaris: Apie saule, menesi,
visokius ju vadus. Japonijoje niszkas automobilius, kuris pos ....
. . ,r. . | taip vadinami
“Poll Tax.” imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz vaIenezijos; Kožnas degtas Meszla-vežis; Grapae; apie Egh
tas pats dabar darosi. Japoni- i kasztuoja tūkstanti doleriu, se rinkimuose Georgia ir Missi-, Net septynios pietines valsti- į Veikslais, 177 dideliu puslapiu.
_____ 35c turi savo vieta; Ka pasako ka iras j Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puil/
ssippi
valstijose.
Balstuotojai
|
No.
104
Trys
istorijos,
apie Nejoje keli jauni Amerikiecziai yra vertas tris tukstanezius.
I jos sziandien reikalauja užmo- į valioje pas Maurus, Vieszkelio Do-> paežiuose. 76 puslapiu............ .20c ' pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
Georgia valstijoj nominavo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 133 Dvi istorijos apie Neužrno
lajertikai deda visas pastangas Į Amerikiecziai czia irgi gražiai
I kejima “poll tax
UŽ balsavi- bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25 narnas
žiedas ir Apie Drūta Alksni. prapulties kranto; Mistras ir KrepeEugene
Talmadge,
stipru
reį
iszteisinti tuo Japonus kurio!pasipiniguoja. Jie czia, AmeriJma. Pirm negu Amerikos pilie- No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c iziua; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
meja
“
Baltu
Viršenybes
”
tiek daug musu jaunu vyruku koje nusiperka nauja automoNo 184 Dvi istorijos apie Baisi oonai. 105 puslapiu.......... 25«
tlS
gali
balsuoti
jis
turi
uzmoDorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
(
‘
White
Supremacy
’
)
in
guŽadinėta
ir Apie UrlikaRazbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Bais#
kareiviu iszžude ir nukankino, biliu už $1,500. Paskui nuva- '
‘keti taksus nuo vieno iki dvie-l No- 111 Sziupinis (3 dalis), tai43
puslapiu
..................................... 15c iakti«; Dzuoko pasaka; Protas ant
■
bernatoriaus
vieta.
1
.
,
,
.
.
|
pinasi
sekanti
skaitymai:
Ila
isz
ma
Jie taip daro ne už tai kad jie žino ja su savo tuo nauju auto-:
.,ju doleriu per metus, liekuoja- ira0 MiM; Apto boba ka nagalajo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keista trn/hpu pasiskaitymo.
teisybes jieszko ar kad jie tuos mobiliu in Meksika, kur ji par-i| Mississippi valstijoj du kiti 1 ma, kad tas sulaikė net apie Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo i2 puslapiu .../............. lOe
No. 164 Septynos istorijos apie JuJaponus užjauezia, bet už tai duoda už $3,000 ar daugiau ir stiprus rėmėjai ‘ ‘baltos virsze- 110,000,000 žmonių nuo balsavi-'BTavo lie™ ^laikyt; Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus.15<
No. 140 Keturios istorijos apie gis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
ir Re-'|
.
.
—
„
...
..... 'Jurgis; Galinga
ypata galybe meiles;
,
,
,
.
nylbos
”
Senator
Bilbo
kad nori sau garbes užsitar taip sau grazu'zas atostogas turi.
.
,lino. Georgia, kuri per ilga lai- Boa bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
.
.
v
1
presentative
Rankm
gavo
no-:
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie (szreiksztas Razbaininkas: žydai kai
nauti ir visiems parodyti kokie visai uz dyka. Dabar Amerikos
....
. °
.. 1Ika reikalavo užmokė įima szi u! trumpi pasakaitymai ir t. t.
minacijas
(sziose
vienos-parti-:
*
*
puslapiu
.......................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna nuose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
jie gabus ir apsukrus.
valdžia uždraudė tokiems biz
i takasu, atszauke szita
poli No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ............. ....................20c
I
jos valstijose, noniina vnnas
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No. 141 Keturios istorijos apie
Senis Bierokas, savo dienas nieriams keleiviams savo auto
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgeli tax instatyma.
ldaus;
Iszklansyta malda vargszo;
1
ant
Demokratu
tikieto
reiszkia
nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
praleisdamas kalėjime, gerai mobiliu parduoti. Dabar Ame-j
Del sziu in vairiu priežasz- iį bsti
deras
Medėjus
.............................. ..
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
1 iszrinkima.)
žino apie teismus ir tokius la- rikiecziui nevalia automo'bi-|
.
. I ežiu aiszku kodėl balsuotoju iliukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu............................
No. 170 Aeztuonios istorijos apie
15c
“Baltu virszenybos klausi-, ...
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
No.
116
Istorija
apie
Sierata,
No.
142
Trys
istorijos
apie
Pavei

jerius, nes sutino teismas ji czia liaus parduoti kitataueziams
.1 skaiczius yra toks mažas ypacz
mas yra senas pietuose kur pir
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c
gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklejim&s sveiko ir serganezio kupasodino ir jo paskutinius pi jeigu jis pats ta automibiliu ne
valstijose kur gyvena daug Ne - 1 No. 119 Keturios istorijos apie kslas
Jerubausko;
Osieczns. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kaa nepažinsi*
ma karta pakeltas po Civiliu,
nigus pasiėmė keli lajeriai. Jis buvo pirkęs mažiausia szeszis
j gru. Pav. pagal Suv. Vai. cen- Garžia Haremo nevalninke: T*ioszis:
....................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Karu,
kada
valdžios
pietų
val

motina; Vaikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviasa; Pasitaisiaa prasi
sako kad mes dabar visai ki menesius atgal. Bet ir dabar,
zos skaitlyniu Georgia valstija Viena
62 puslapiu ................................. 15c
stijų buvo raukuose naujai paapveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
taip pasielgiame su belaisviais tie kurie nori, moka kaip iszsiturėjo isz viso 3,123,723 gyven No. 120 Dvi istorijos apie Valu nka
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; puslapiu ................ .......................
liuosuotu negru ir saujelei bal
58 Ai- paszaukt tęva zokoninka BernąNo. 171 Vieniolika paika istorija
negu -senoveje žmones pasielg sukti.
tojus, isz tu, 084,927 buvo Ne kas Isz girrios ir Ant nemano.
tu. Bet didžiuma balti gyven
puslapiu ..........................................l^c dina. 61 puslapiu................. ,...15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
davo. Jis vėl savo ta aprempegrai (1940 m.) Mississippi tu No. 123 Septynios istorjos apie
Brazilijoje valdžia yra nu-'
No. 145 Trys istorijos apie Vęlni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
tojų pradėjo vėl insteigti “bal
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
juise ir pirsztais nudildyt'ai se staezius kiek galima raudos
rėjo
2,183,796
gyventoju
isz
kutu virszenylbe, ” jie grasinoI #
Drąsus szuo; Koletą; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
novės rasztu knyga atsivertė ir imti. Bet czia biznieriai labai:
Iriu 1,074 buvo Negrai. 1940 m., grabelis;
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach: Paskutinei Valandoi; Sla
i negrus ir prievarta sulaikė
įtik 175,626 balsu užregistruota gonus. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo muša
tenai rado kaip žydams buvo gražiai apie ta instatyma apei
negrus nuo balsavimo vietų. į
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausia
dviems didžiulėms partijoms.
insakyta su belaisviais pasielg na. Jie tau namus parandavuoPer ta laika originalis Ku Klux
Doras gyvenimas; Praversta links. 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniPadarykime palyginimą su mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys' Nikitas
ti, ypacz, jeigu pasitaiko kad ja sulyg valdžios nustatymo,
No.
150
Keturios istorijos apie Du- ikio. Suvirsz 100 puslapiu......... 25«
Klanas veike. Paežiu metu, Fe
Minnesota valstija kuri turi 2,- nžeiktos karaliaus dukters; Jonukas1 kte akmenoriaus; Klara; Nuspresta- No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta
moterisz'ke papuola in ju ne paskui jie paaiszkina kad tavo
derate valdžia stengė apsaugo 792,300 gyventoju, 9,928 Neg kuris buvo protingesnis už savo poną' sis; A*xt keik užlaiko moteres paslaptį, Maria; Sruolis Isz Lietuvos.
68
laisve :
namas neturi raktu. O už rak
61 puslapiu ................................. 15c 61 puslapiu J............................... 15c puslapiu ....................................... 151
ti negru civiles laisves konstirai. Prezidentiniame rinkime No. 127 Trys istorijos apie Duk' No. 151 Penkios istorijos apie Vai“Jei busi iszejes in kova tus del savo pasirandavuoto
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
tucijiniais priedais.
14-tas
pustyniu; Peleniute: Du brolei1 tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios
priesz savo neprietelius, o namo užsimokėsi tūkstanti do priedas davė negrams piliety-Į net 1,240,479 'balsu užregistruo tė
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam is»«.
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c' akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas
davinėti
pinigus. 45 puslapiu.
15«
ta.
Vieszpats, tavo Dievas, padiios leriu.
karalium. 61 puslapiu................ 15c
be 15-tas parūpino kad nei Praeitais keliais metais pro
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
in tavo rankas, ir vesdamos ne Meksikoje cemento tonas
No. 152 Trys istorijos apie KajiKuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
žmogaus rase, nei spalva nei gresses jiegos pasirodė pieti
SKAITYKIT
mas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62
laisvėn pamatysi belaisviu kasztuodavo $16; dabar $60.
Piemenlis; Isz ko siusidare Anglia
. puslapiu............. .............................. 15c
vergija praeityje gali atimti nėse valstijose. Eugene Tal
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimanaskaitliuje gražia moteriszke, Argentinoje automobiliui ta“SAULE”
1
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
balsavimo teise.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
madge laimėjo Georgia rinki
insimylesi in ja ir norėsi imti ja jeris, guminis ratas kasztuoda
apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Savo pastangose vėl insteigti mus tik del keistos balsavimo ISTORIJE apie •Gregorius, puslapiu ......................................15c kai
rtai; Keletą Juoku k Paveikslo,
in paezias, tu ja insivesi in sa vo $30; dabar $100.
No. 158 Ketu’i-ios istorijos apie Ka
“Baltu Virszenybu” pietines tvarkos toje valstijoje. Czia eg ------------------ Isz Numirusiu pitonas
Preke ....................... ..........1S#
Stormfield danguje; Pabė
vo namus; ji nusiskus plaukus, Vokietijoje muilo szmotelis
valstijos iszgalvoje daug ne- zistuoja apskritine balsavimo Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyr®; Prigautas vagis.
nusipjaustys nagus,, nusivilks kuris kasztuodavo deszimtuka
40 nusiauto
.......................... 1 Kr
szvariu budu kaip neužlaikyti būda. Tirštai apgyventi aip- me, Szaltiszaiti ir Debesėli*.
drabužius, kuriuose buvo pa dabar kasztuoja $5.
Adresas:
AJ
Jeigu užraszysite savo drau
konstitucijinius priedus. Vie skrieziai turi po 6 balsus, 30 ne::
S5<t
::
gauta, ir sėdėdama tavo na Austrijoje pora vyriszkiu
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
Saule Publishing Co,
muose raudos savo tėvo ir mo czeveryku, pus-treczio dolerio nas buvo pavėlinti tik tuos lalbai apgyventi turi po 4 'bal=
rės didžiausia linksmybia pei
balstuoti,
kurie
balsavo
priesz
tinos .viena menesi; paskui in- vertes dabar atnesza $150.
sus ir kiti liekami 121 apskritis SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
Mahanoy City. Penna.
visus metus!
1861
m.,
arba
ju
ainius,
sziš
aueisi pas ja ir miegosi su ja, ir ji Anglijoje svaras baneniu
turi po 2 balsu. Taip kad keturi
bus tavo pati. Jei p'askui tau kasztuodavo 22^, o dabar nei tomatiszkai sulaiko Negrus. mažus apskrieziai su dviejais
Onute — Kad jau pribuvo!
Bet Suv. Valstijų teismas nuta balsais ir 20,000 gyventoju gali
Susimildami, jeigu iszkeliaunebepaliks, paleisi ja liuosa ir už doleri negali nusipirkti.
Iszaiszkino
Niezejima
negalėsi juos parduoti už pini Francuzijoje praseziausios rė, kad tai nekonstitucijona- per-balsuoti apskriti su 400,- nate in kita miestą ant apsigy
Ne tas, ka moka geriausia
Antanas — Ka tai ženkli
gus, nei prisipausti jos savo ga- mėsos svaras dabar du doleriai. liszkas žygis.
000 gyventoju bet su 6 balsais. venimo ir geidžete permainyti
szokti, padaro gera vyra ar mo
ly'be, nes tu ja pažeminai. ’ ’
Ispanijoje cigaretu pakelis Kitas ir pasokmingesnis isz- Ne tik pietinėse valstijose, lai'kraszti, prisiunskite savo se- na, kada tau nosis niežti?
tore. Senoviszkuosia laikuosia
galvotas buvo ir vis tebera — bet visur, netur būti vietos ne na ii’ nauja adresa ir miestą ku
Onute — Aplaikysime sveBenis Bierokas sako kad da $1.50.
geriausia pati nemokėjo szokti.
bar visi tik pagiežos ir kerszto Japonijoje ezokolado, saldai kad tik baltieji gali vartoti bal apykantai ir
pažeminimai riame gyvenot ir apsistojot, nes cziu.
Antanas — O ka tai ženkli
jieyzko ir vis nori in kitus niu virbaliu'kas kasztuodavo savimo vieta. Praeita pavasari, priesz negrus, arba katalikus, be to, negalime jum siuntinėti
Skaitykite “Saule”
U. S. Supreme teismas užlaikė arba Žydus, aiba svetimsza- laikraszczio in nauja vieta. na, kada galva tau niežti?
pirsztais badyti ir save pasi penkis centus; dabar $1.33.
kelti ir net pasiszventinti. Jis Czekoslovakijoje parseziau- Negru teise balsuoti Georgia lius. Kad demokratija pasek Daugelis praszo idant perinaisako kad taip pirmiau nebuvo, sio sznapso buteliukas kasztuo rinkimuose. Ir 128,000 Negru mingai veiktu yra kiekvieno( nyt adresa, prisiunezia savo
varda ir pravarde bet nepaduo
užsiregistravo.
Mississippi Amerikieczio atsakomybe.
Beis-Boles Ratelis Parduotas
nes žmones buvo daug žmonisz- ja $8.
da
kur
gyveno
ir
in
kur
iszvavalstijoj
saujele
Negru
irgi
— C. C. F. A. U.
kesni.
Kinijoje mažiausias ir prasžiavo. Tokiu laiszku sziandien
cziausias radijo kasztuoja su
aplaikome daug, nes svietas la
Susikirtimai tarp Žydu ir
siu, kurios, jam mirus, buvo
virsz tukstanezio doleriu.
Isz Numirusiu Sugryžo
bai maiszosi, o del mus yra ne
Arabu vis didėja. Žydai neszakitam pavestos. Jis viską
Isz
viso
szito
biznio
niekam
reikalingas sukimas galvos
si isz Europos, kaip velnias isz
Anglijos ir savo valdžiai szinieko
gero
negali
iszeiti.
Kaip
jieszkoti po visas knygas isz
bažnyczios. Jie, tur 'but, nujautaip paaiszkins: Jis neteko
staiga
viskas
pakilo
ir
pabran

I kur musu skaitytojas rasze
czia kad tenai jiems bus da
sąmones
ir
visi
manste
kad
, laiszka ir kur seniau gyveno.
rieseziau, nes jie numato 'kita go, taip staiga viskas ir kris.
jis
mirė,
jis
buvo
padėtas
ant
Jeigu prisiunsite sena ir nau
kara ar nors Žydu persekioji Tada viskas 'bus už pusdyke
laužo kaipo dievaicziams au
parduodama,
bot
niekas
netu

ja adresa, tai greieziau galėsi
mą. O jiems niekur ant szio
ka. Tokia jo kraszte mada
rės
už
ka
pirktis.
Tada
visi
vėl
me permainyt ir greieziau gau
svieto nėra vietos. Vienintele
ir paprotys. Kai lauža užde
susilauksime
tos
“
depresijos
”
site lai'kraszti. Kitaip ant mm
vieta kur jie gali dabar bėgti
gė,
žmones
paliko
ir
nuėjo
■ nerugokite, jog laikraszczio ne
tai yra in Palestina. Bet ir ežia arba nuslugymo laikus, kad ne
namon.
Lietus
užgesino
de

, aplaikote. “Saules” Redyste
jie yra nepageidaujami, nes bus darbo, nebus 'biznio nebus
ganti
lauža,
ir
ubagai
ji
atArabai ju nepriima. Anglija su ir pinigu.
riszo nuo to laužo ir savimi
Amerika visus Žydus siunezia
nusivedė. Jis per dvylika
in Palestina nes nenori ju pri Neužilgo iszgirsime daugiau
PŪKI ISTORIJA
metu su ubagais gyveno, nes
siimti. Matyti kad neužilgo Pa apie Perzija, arba Irana. Rusi
nieko negalėjo atsiminti ir
lestina bus in dvi dalis pada ja czia vel'kiszasi ir kursto Pcrir net nežinojo kas jis yra ar
linta; viena Arabams, kita Žy zijos valdovus viena priesz ki
kas jo vardas. Dabar jo pota.
Amerikos
valdžia
jau
nudams. Bet Arabai ant to nesu
metis ir atmintis jam sugry
kad czia ne viskas tvartiks ir sukils. Tada Žydas vėl' jauezia
’■
Rajah Kumar Ramendra žo ir jis rodos isz numirusiu
pradės savo amžina klajojima, | koj, ir siunezia daugiau savo
Narayan Roy isz Indijos, ku pafgryžo in savo gyvenimą,
be kraszto, be tautos ir be drau kariuomenes savo Ambasadai
Teherano mieste. Jau dabar isz ris pasimirė, buvo ant auku kuris buvo nutrauktas ir
gu.
Washingtono yra pasiunsta ro padėtas ir sudegintas, baigtas dvylika metu adgal.
Cleveland Indians, beis-boies ratelis buvo parduotas in
kaipo
dievaicziams
auka,
vi

kitu sportininku beis-bolininku rankas. Czia stovi advoka
Tas “Black Manketas” arba daugiau augsztesniu dipliomasus
nustebino
kai
jis
sugryo
tas Joseph Hostetler, sėdi Harry Grabiner, naujas beis-boles
“ Juodasis Jomarkas” kur vis-'tu ir valdžios pasiuntiniu in
TIKTAI,
ir pasirodė gyvas ir sveikas.
ratelio vice-pirmininkas ir iždininkas ir Bill Veeck, naujas
SKAITYKIT
ko galima pirktis jeigu žmogus Teheraną.
Jis dabar pareikalavo savo
SAULE PUBLISHING CO
prezidentas. Matyti kad beis bole yra ne tik gražus sportas,
nepaiso kiek kasztuoja, randa------------------ ------= “SAULE” =
bet ir geras biznis.
MAHANOY CITY, PA.
$i iie vien tik pas mus, bet vi- Pirkie U. S. Bonus Sziadien! turto ir savo valdiszku tei-

-$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

Kas Girdėt I

h

!

Kapitonas
Velnias

[ •!'

"SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Staiga žandaras žvaliai su-l nusiviles net akis užmerkė.
ranku. Sargas kietai miegojo, grynu oru insiverže in vagonu. Pasiskaitymo Knygeles
judėjo: jis atsiminė, kad ge- — Prakeiktasis! Suszniibž- laimingas, užganėdintas, kad Žandariai' nejudėjo. Areszriausis būdas nuvaikyti mie dejo jaunikaitis: sugriuvo pas- taip gerai prisiszliejas gali ii- tuntas iszkiszo galva ir žiurėjo i Trys Istorijos apie Irlanda
gus, pypkele. Iszsitrauke tabo kutintoji jo viltis. Už valande- seties.
in prieki, in tamsa. Jo akyse arba Nekaltybe suspausta; Rokos kapszi, kietai prikiszo les jis iszgirdo, kad kasžin kas1 Jauna arcsztanta visa pere- mirgavo krumu virszunes. l bertas Velnias; Medėjus; Kaip
1
I trumpa medine pypke ir, pa nukrito ant grindų; greitai me didžiausias džiaugsmas: Traukinys lekc jaunu rieszuty- (Kuzma Skripkorius liko Tur
verkiau atsiszliejes in kerte žvilgterėjo in pasuolė: gulėjo tartum jis pamate jau iszskes- nu, kuriame augo laukines žo- ning Ponu. 78 puslapiu, .. 20^
• ► >* -J!
les, tarp ju baltavo smiltyniuoRAKTINIS kurierinis trau-'skrendąs traukinys vežėsi su pradėjo rūkyti. Aresztantas pypke, iszkritusi isz žandaro'vlli°iaiui laisves glebi, tai,
Penkios
Istorijos
apie
Burike
ta žeme.
____ ___ ______ _______j turn tarp jo ir laisves nebebuvo
kinys lėkė paskutini szimta savim sunkia drama.
lir Burikas, Kareivis ir Velnias;
baisiu paversmiu kurias turėjo — Kaip tik prisiartinam,
Prieszakiniame
vagone,
atviorstu in S. Valstijos miestą
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
apeiti neapsakoma drąsą ir ak susznibždcjo jis. Nuleido galva
skyriame
pirmosios
klasos
ku

pagal Volga. Kaimuose 'žibu
Lenktynes Laimėjo
ir pažiurėjo staeziai po trauki- I pasaka); Užliekos isz Senovės
los laimes pasisekimu.
pė
sėdėjo
tris
pasažieriai.
Du
riai seniai užgeso; visas platus
Padavimu; Peary ant Žemgalio
Palaukes kelias miliutas, niu, pasibaisėjo. Žemo, viesukarei
viszki,
mėlynuose,
apsiū

pa-Volgas pakrantės paskendo
(Atminimas isz keliones in Lejaunikaitis atsargiai atsistojo, las, loke. Akmens, szpalai, vistuose
baltais
galionais
mundu

tamsioje, nepermatomoje juro
Idinius Krasztus). 96 pus. . .25^
pataisė skrybėle ir žirgtclejo kas susijaukė in viena begaliruose,
ta
buvo
žandarai;
trety

je, paskendo laukai ir pievos,
pora žingsniu. Prie liampos' ne masa. Protas, iszvargintas
paskendo juodi milžinai misz- sis civiliszkas, isz laibios, liek
Saule Publishing Co.,
szviesos buvo galima geriau in ilgu nemiegojimu, nupiesze
nos
ypatos,
garbanotos
barzde

kai, paskendo kaimai. Tartum
Alahanov Citv. Pa.
ji insižiureti; isz pavirsziaus baisius! paveikslu: jis mate sa
les
ir
usus,
kyszojancziu
isz
po
(
dideli skruzdėlynai, krūvomis
iszrode jis dvideszimts ketu- ve susikalusi in sienojus, ak
juodavo iszsiblaszke žemos, skrybėlės, užsmaugtos ant veiriu, dvideszimts penkių metu; menis,, žabaru sudraskyta in
sziaudiniais stogais triobos, do, buvo galima sprensti, kad
nežemas ir labai proporcijona- s'krybelius. Tartum vaitojimas
pa-Volgio ūkininku nuskaro tai da jaunas žmogus.
liszlkai, nors ir netvirtai suau iszsiverže, atsidūsėjo: silpnas
gy venimai. Už triobesiu, kiek Vienas žandaras, iszsitempes'
gės; augszta kakta; ant veido kūnas prieszinosi ir maldavo
toliau, niūksojo neseniai nu ant suolo miegojo. Kitas, iszsi-l
smulkios, labai gyvos bruksz- pasigailėti.
valytu javu kauges, tamsoje tieses, sėdėjo kerteje ir viso
nes; lygus moters, kaklas; lai Bet toks laikas 1tesėsi tiktai
jos buvo panaszios in ikaima, o kiais būdas stengėsi pergalėti
bos, baltos, ilgais pirsztais ran minuta.
kaimas in kauges. Menulis da miega. Bet ir szis laikosi, laifcokos, isz vis ko buvo galima — Dabar aiba niekuomet!
nebuvo užtekėjęs. Nuo <>-alin- si ir užsnūsta: krepteleja galsprensti, kad tai nerviszka, Pasakė jis sau ir, pasistojęs
gos upes .pute lengvas naktinis va, vienok energiszkai pasipur
karszta notura, labiau tinkanti ant suolo, iszlindo per Įauga:
vejąlis. Ant dangaus ruko pilki to, ruseziai pažiūri in jaunikai
artistui, kaip kovotojui. To kojos jau karojo ore.
debesis, per juos negalėjo pra- ti, jis buvo matyti, politiszkakias fiziognomijas tenka tan — Na, laikyk, tu ji grabk!
simuszti žvaigždžių szviesa. sis aresztantas.
kiai matyti tarp Rusu vadina Staigai pasigirdo už jo nuga
Teszke smulkus lytus. Isz mies Prisiszliejes kerteje ir pramu “Niliilistai.“ Be to ji dabi ros.
arba pradžia
to gryžo pasivelines pirklys, jo žunibiai isztieses kojas, jauni
Jaunikaitis
pasibaisėjos
atsi

no dvi gražios pilkos akis, ku
akis tik galėjo užtemyti kelio kaitis, rodosi, stipriai miega.
SKAITYMO
rios ir geso ir vėl žibėjo, doge. gręžę: murinėjo miegūstas žan
Jo
krutino
pamažu
ir
vienodai
krasztus; paleido vadalos, pro
Jaunikaitis treptelejo batu daras, da aiszkiai nesupratęs,
tingas arklys žengė tvirtais alsavo, girdėjosi tylus miegūs
George Robson, isz Maywood, Calif., yra visu savo drau
kas dedasi.
žingsniais retkareziais žvilgte tas knarkimas, nors traukinys gu sveikinamas už tai kad jis laimėjo lenktynes tarp grei- in grindis, in smeige deganezias Akies mirksnyje jaunikaitis
R Az* S Z Y M O
pilkas
akis
in
žandarus:
norėjo
ir
labai
belde.
rėjo in niuksanti geležinkeli,
cziausiu automobiliu, Indianapolis mieste. Lenktynes buvo
nus'zliauže žemyn
Bet
netikėtai
reikėjo
pažiū

iszsitiesusi per žalia tyra.
del penkių szimtu myliu. Jis ir priesz kara in szitas lenkty isztirti savo sargybos miega. ant kairiosios alkūnes juodoje
64 pus., Did. 5x7coL
rėti po jo plaiczia veltine skry nes dalyvavo bet jam vis nepasiseke. Dabar jis yra cziampi- Žandarai sukrutėjo. Jaunas
paversneje.
Nuo
baisaus
aresztantas greitai nugreže in
Ant placziu szpalu, insismei- bėlė: dvi pilkos, placzios akis,
jonas.
Tiktai, 10c.
szali pavojingas akis. Sargyba trenksmo jam sukosi galva, du
ge abiemis galais in juoda tam pilnos karszczio ir rimtos atyvėl nurimo. Jis priėjo prie lan rnai troszkino, in veidą musze
sa, 'blizgėjo laibos, lygios vo džios buvo neužmerktos, jauni
“ŠAULĮ”
Szirdeles
ka
ten
mažos
deganezios
kibirksztys.
go.
žės; jos jau dundėjo; artinosi kaitis ir nemanė apie miega. Jo
MAHANOY CITY, PA.
pamaeziau?
Traukinys
tuo
laiku
sukosi
in
traukinys. Kas'žin kur, tolumo galvoje iszbujojo. pabėgimo
Laiko nebuvo galima gaiStiklu
ant
stalu
pristatyta,
je pasigirdo minksztas, ilgas plianas! Jo likimas dabar pri-'
szinti. Da‘ valanda važiuos ir desziniaja puse. Vejas ji plesze
Bobų pilna, jaunu
garvežio szvilpesys. Arklys, gulėjo nuo to nerangaus, rąu-'
atsivers juodos kalėjimo szner- nuo lango, da valandėlė ir butu
Maldų Vainikėlis
ir senu. ves, isz kur, rasi jis jau niekuo apalpęs. Bet isz savo galvos jis
uostinėdamas orą, suglaudo au donveidžio žandaro, nuo jo
Bet szįrdeles, tikra
met nebeisztruks , įg . laisve. nesileido inrodymos, kuria bu
:: Knygele ::
sis prunksztelejo. Pirklys pa miego. Visa laika jaunikaiezio
smarve
neiszpasakyta, Jaunikaitis pakliuvo svetima vo iszdirbes, apsvarstinedaėmė vadeles, pamažu pasuko in akis buvo insmeigtos in žmida-'
Ant vienos dirstelėjau,
pavarde. Policija nežinojo, kas mas pabėgimo pliana. Deszi 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
szali. Už keliu minueziu maty ra.
Vos nesusivemiau,
jis toks. Bet kalėjimo, kur ji vė niaja koja užeziuope atspirties Puslapiu; Juodi Apdarai;
te žibtelėjo dvi ugnines akis. Žandaras supesi,
Greitai laukan iszejau,
Aiszkus drukas; smagi
žė, sėdėjo buvusis jo bendras, punktą; insikiibes kiek galima
Arcziau, areziau. Vožės sudre szys'tuokle, rodėsi szit, szit
tvireziau,
veidą
atsuko
in
ta
Butau ilgiau pabuvus,
SSV1 Knygele, Dabar $1.00
dabar provokatorius Charin,
bėjo. Greitai, iszkilmingai, greitai visai nurims, Syki noBet negalėjau.
szis tuojau ji pažins, ir tuomet puse, in kuria bego traukinys,
kaip viesulas, durnu debesiuo šia tik nebakstelejo in savo
Rodykle:
pasispyrė ranka ir koja prie
se, lygiu keliu trukszmingai draugo gaiva, pasipurtė ir at
bus viskam galas. Plianas jo
Bažnytinis metu padalinimas.
j
kin ir nulėkė in ora.
Nekurios Viskonsenes bobos,
Pasnikai.
pralėkė traukinys, nuszviete sidėjus pažiurėjo in arcsztanta.'
buvo paprastas, bet ir drąsus;
, Nelabai yra kam vertos,
Jam rodėsi, kad lekia begalo, Kalendorius.
,
visa aikszti, žemai plauken- Szis gulėjo senoje pozoje: Žan
lekiant traukiniui iszszokti isz
Maldos
Rytmetines.
,
amžius. Viesulas nurimo, jis
Visokius daigius iszgalvoje,
czius delbosius. Linksmus, gra daras nurimo ir, iszvertes akis,
Vieszpaties
malda.
■„
,
vagono, ir jei mirtinai nesusivis da loke; rodėsi, kad niekuo Aniuoliszkas Pasveikinimas. ! įj į
Ir liežuvius vedžiojo.
Illinojuje
ant
vestuves
buvau,
žiai apszviesti vagonai, tartum nemirkeziodamas, žiurėjo in
kuls ir nesutraiszkis sau kojų,
met nenusileis ant žemes. Ar Apasztalu Sudėjimas.
N.egana kad tarp saves ėdasi,
Daug funiu regėjau,
nueis in miestą, pasislėps, liū
mostelėjus 'burtininkui, loke >be siena.
Deszimtis Dievo prisakymu.
jis tikrai iszszoko? Ar tiktai ne Du
Ir prie nekaltu kabinasi,
Pulkas
svodbinis
atej<\
didžiausi meiles prisakymai.
ty lūs
pirmajam
gaudymo
vargo pro mioganezius kaimus, Praėjo kelios minutos. Trau
sapnas
?
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles i»
Tarp
vedusu
kiszasi
ir
Szliuba gauti norėjo,
per juodus laukus ir miszkus, kinys greitai leke. Vienodai,
karszcziui gales sugryžti in Le
Greitai kaszin-'kas jam suda Gailesczio.
nori
atskirt,
Maldos vakarines.
juokėsi isz platybes, tamsios ir ritmiszkai uže tekiniai, paleng Bet, nevedąs neturėjo pinigu,
ningradą. Laime, jam pasisekė
vė
in
kojas,
tartum
didele
dal

Arba
kad
vyras
bobai
galėtu
Giesme
ant pradžios Misziu.
Todėl Veselka pakriko,
darganos. Pamatęs toki regini va drebėjo langu stiklai. Žan
paslėpti ir visus savo pinigus
Misziu
Maldos.
ge nukirto sąnarius; stiprus
kaili iszdir'bt.
• Nuotaka suriko,
isz tamsios ir szalczio, neju- daras tankiau ir tankiau purto
nuo kvailos apskriezio polici
Psalme 45.
dnnktelejimas in nugara pa Giesme Szventas Dieve.
O jus kiaules, argi jau niekas jos, užsiuvo in drabužius.
Pas vaita pasibaigė,
,
cziomis ima svajoti apie laime, si; aresztanta vargino neri
guldė
ji
kniupseziu.
Isz
akiu
Miszparu Maldos.
, ,
suvaldyti
negales
?
Tai tau Veselka!
Jis žinojo, kad vagono duris
linksmybe ir džiaugsma. Bet, mastis, jis skaitė miliutas, lau
Maldos pirm Iszpažinties.
, ,
pabiro žarijos. Jis apalpo.
Daug
tokiu
yra,
*
*
*
užrakintos. Žvilgterėjo in Įau
Perkratymas sanžines.
,
puotose tanikiai plusta aszaros, ke kuomet jo sargas galutinai
O ant galo asz pati
Maldos
priesz
pat
Iszpažinti.
—TOLIAUS BUS—
ga: užtektinai platus. Jauni
kuriu niekas nepatemija. Ir susmuks ir ims knarkti.
Pittstone yra tokiu merginu,
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
pribusiu, kaitis nuleido stiklą. Traukinio
Nes kokios, tai paezios nežino,
Malda po Iszpažinties.
Ir paredka padarysiu.
Litanija apie visus szventus.
trenksmas ir bildesis drauge su SKAITYKITE “SAULE“
Taipgi yra ir vyru kvailiu,
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
Po szimts velniu bus ant
Ka sprendžia ant kitu.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
sziandien gana!
Susitaupino Ant Keliones
Atsidūsėjimai
prie mieliau. Jėzaus.
Kaip tik katras su mergele
Malda prie Panos Szvencziausios.
Geros Szirdies Žmogus
kalba,
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Vermont e apygardoje
Artindamasi prie Szv. Stalo.
Tai kerszina nusukt galva, ,
Narnoje vienoje,
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
O tai toki, ka ilgus plaukus
Paskiaus atiduodamas Dievui gar
Davadni vyrai randasi,
nesziojc,
be kalbėk.
Pa roja nakti, duris
Malda
Szv. Ignaco.
Ir savo lupas brazduoja.
„ daužo,
Malda su visuotiniais atlaidais.
*
*
*
Malda prie Szv. Sakrameuto po
O kad mergele isz kur pribuvo,
Komunijos.
Ne toli nuo Pottsvilles,
Vienas pas ja atkeliavo,
Garbinimas Szv. Sakramento
Ant autobuso nuvažiavau,
Malda Szv. Tamosziau*.
Ir norėjo prisikalbyti,
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
1 n viena miestuką sustojau,
Kad apsipaeziuoti,
Malda prie Panos Szvencziausios.
Iszlipus, dairausiu,
Tur but nieko nenaudojo,
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
Ar kokios užeigos
Panos Marijos.
Bosas isz stokos iszvaikino.
Ranžanczius
prie Szv. Marijos
nepamatysiu,
Vyrukas už tai duris
kalbamas.
Taip, iszgirdau prie viename
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
užsimokėjo,
viete,
Litanija prie Szv. Antano isz
Po tam gaspadine iszvare,
Padvos.
Garsai gana,
Ir pas vaita padavė,
Malda prie Szv. Antano.
Del manės gerai,
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Ir nabagėlis bausnie
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Buvo ta/Szventa diena,
užmokėjo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
Eina 'boba viena,
Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Užklausiau, kur eina?
Vienuolika metu atgal szitos poreles viena kitai Lieda
Giesme Laba Nakt.
. Nugi in czionais,
vo j o kad jie niekur negali iszvažiuoti nes neturi isz ko. Jie
“Talmudo Paslaptys”
Ministranturas.
'į į'] ,
Jimmie O’Brien negalėjo iszkesti kai aveles ir avinai
Nes tai saliunas,
tada susitarė taupinti pinigus ant vienos geros keliones.
eme bliauti ir praszyti maisto ant stoties kur jie visi buvo
Dabar žinai,
Susitarė visi po pusdoleri in menesi padėti in szali del ke
Apie Žydu Tikybos Prisaky
Saule Publishing Co.,
palikti del straiku. Jimmie O’Brien dirba prie ekspreso.
liones. Dabar visos tos poreles atvažiavo isz Caton, Ohio in Ir tuojaus in ta vieta inejau, mus. Labai užimanti Apysaka.
MAHANOY CITY, PA.
Daug galviju, gyvuliu ir visokio maisto ežia susirinko kai
Iszšigeriau du alaus,
Los Angeles pasilinksminti. Jie savo ta kelione pavadino
::
Tiktai 15£
::
ekspreso darbininkai sustraikavo in Sunnyside, Queens,
Manstinau, gana man bus,
“Svajonių Kelione.“ Taupindami po pusdoleri in menesi
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
N. Y.
Skaitykite “Saule”
Pažiurėjau in kita kambari,
jie per ta laika susirinko net $3,270.

Namelis Ant Volgos
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vėlius, broli Danielių ir sesute
Ludvika. Laidotuves invyko
Seredoj 10 valanda ryte, ir pa
laidotas Philadelfijoje. SimaĮ
------— Suibatoj pripuola Szv. naieziai kitados gyveno She
Baltramiejo, Ap. Kita sanvai- nandoah Heights, Pa.
te: Nedelioj pripuola 11-ta Nedelia po Sekminių; Panedelyje
Szv. Zeperino; Utarnirike Szv.
Juozapo Kalasanto; Seredoj
Szv. Augustino; Ketverge Nu
kirtimas Szv. Jono Kriksztytojo Galvos; Petnyczioj Szv. Ro
Bankierius, kareivis ir biz
že Limieto, taipgi ta diena
(1386
metuose)
Lietuvos nierius Clyde E. Rankin, isz
Kriksztas; Sulbatoj Szv. Rei- Philadelphia, Pa., yra kan
didatas in Amerikos Legijomondo.
,
—■ Pone Juoz. Dralbniene nieriu Komandorius. Jis yra
nuo 510 W. South Uly., randa visiems Amerikieczjams ge
si Pottsville ligoribute del gy ras ir gražus teisingo žmo
gaus pavyzdys.
dymo.
— Garnys paliko puiku ir
sveika sūneli And. Domibu-'
sziems, Paterson, N. J. Pone
Domlbusziene po tėvais vadi
nasi Lijoną Cuniute, nuo 101 E.
Spruce uly.
— Juozapas Setkavage, ran
dasi Locust Mt. ligonbute po
operacija.
—■ Juozapas Drabnis, su
paczia isz Detroit, Mich., lan
kosi pas savo tėvelius J. Drab
nai nuo 510 W. South Ulyczios.
— Laisnai del apsivedimo
Užduoti del Alberta F. Mažie!ka ii* Rože M. Viszgardaite isz
CLYDE E. RANKIN
miesto.
—1 Pone J. Cuniene nuo 101
Clyde E. Rankin buvo ge
JI. ISpruce Uly., lankosi pas sa•vo dukrele Helena Smith, Chi ras savo kraszto patrijotas ir
gerai atliko savo pareigas
cago, Ill.
vaiske, ir dabar sanžiningas
yra biznierius ir garbes ver
tas žmogus.

Žinios Vietines

1 r S m E ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Jehovos

18 ŽYDU APSŪDYTA'

Politikierių Žmonos Prie Darbo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pranaszai

Gal szitas straipsnelis musu
skaitytojams kvailai skamba,
bet tik už tai kad viskas kvai
la ir eina czia Amerikoje! Pra
gyvenimas visiems sziandien
prastesnis, už tai kad per daug
pinigu Amerikoje randasi, o
czia pinigu per daug randasi už
tai kad pragybenimas daug ge
resnis. Viskas daug daugiau
kasztuoja už tai kad algos di
desnes, o algos didesnes už tai
kad viskas daugiau kasztuoja.
Tai suprask, žmogau, kas czia
darosi!

nu Žydu iszgirdo ir priėmė
mirties teismą, o keturios Žydelkaites buvo nuteistos in ka-.
CLEVELAND, OHIO. — Įėjima iki gyvos galvos. Visi
Clevelando miestas da nieka jie buvo nuteisti, už tai, kad jie
dos nebuvo mates tokio tikėji dalyvavo ar nors pritarė prie
mo ir tokio dievobaimingumo to bombardavimo kai Haifa ge
kai pamate kada Jeova prana- ležinkelio fabrikai buvo su
szai susirinko isz viso pasaulio sprogdinti ir daug nekaltu
krasztu savo seimą laikyti, žmonių žuvo. Visi szitie jauni [
melstis ir persikriksztyti. Vi Žydeliai ir Žydelkaites yra
sos miesto ulyczios buvo pilnos nariai slaptos “Stern” drau
---------------------------------------------------i
plakatu, maldaknygu ir viso gystes, kuri prieszinasi Angli
life
kiu kitokiu popiergaliu, kurie jos valdžia ir grasina atkervisi skelbe kara priesz Szetona. szinti visiems tiems kurie da
Automobiliai su savo dūdomis bar Žydus spaudžia ir perse
Nors mes vis skaitome ir matome kai musu politikie
bliovė, radijai, benai ir orkes kioja.
riai visur važinėja ir ant visokiu bankietu ir vakarienių
trai skelbe Šėtono pražūti ir Kai kiti Žydai iszgirdo kad sypezius drožia, retai kada iszgirstame ka ju žmonos daro
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Jehovo, vieno Dievo pergale. j u draugai buvo suimti ir mir kai j u vyrai po Washingtona bėginėja. Czia matome, kad
Apie 75,000 Jehovo pranaszu ties bausme nuteisti, jie sukilo jos, kaip ir kitos moterėles namu darbu užsiima ir deda vai
ir sekeju suvažiavo isz Finlan- ir norėjo insiveržti in teismo sius in bonkas del žiemos. Czia ir nepaprastos moterėles: szaus nepasikartotu, nes jau ir
dijos, Argentinos, Szkotijos, kambarus. Policija to ir tikėjo isz kaires in deszine, žmonos didžiūnu ir dipliomatu Henry dabar “Amerika stovi beveik
Meksikos ir kitu krasztu ir si ir j au buvo pasiszaukus Ang Wallace, John R. Steelman, Robert Shields ir J. A. Krug. karo stovyje su Yugoslavia.”
Vienas Yugoslav! jos val
kampu kampeliu Amerikos. Jie lijos vaiska in pagelba.
Treczia isz deszines, ta augszta juodbruve yra panele Druapsistojo prie Lake Erie ežero, Dabar tukstancziai Žydu cie Snyder. Tukstancziai tokiu dipliomatu moterėliu dabar džios atstovas vieszai pasakė
kad Yugoslavijos valdžia turė
czia pasistatė savo palapines ir rengiasi straikuoti kad paro- užsiima tokiu darbu.
jo pilna teise tuos Amerikiepradėjo savo Linksmu Tautu. džius savo nepasitenkinimą ir ,
czius paszauti ir kitus paszaus
Dieviszkojo Jehovo Konferen protestą Anglijai. Prie szito'
Detroit mieste fabrikantai jeigu jie tik pasisuks tenai. Bet
cijas.
prisidėjo žinios kad keli laivai
sako, kad jie jau prie liepto ga tas atstovas neiszdave savo
Tai buvo ju pirmutinis ga priplaukė prie Palestinos su
lo priėjo; negali rasti gana dar vardo spaudai. Pati Yugoslavi
lingas ir masinis susirinkimasi tukstaneziais Žydu pabėgėliu.
bininku. Nauji darbai kurie su jos valdžia dabar tyli ir nieko
nuo karo pradžios. Jie per ka• Keli toki Žydai iszszoko isz lai(Tasa Nuo 1 Puslapio)
sziais metais atsidarė, gavo tik 1 nesako.
ra, isz tikro daug nukentejo.. vo ir plaukte priplaukė prie
Jie Vokietijoje buvo persekio kranto ir kitiems papasakojo sakysime, už trisdeszimts dole czverti darbininku kiek jiems}
jami už tai kad jie jokios val apie visokias baisenybes ir per riu in sanvaite, kai jie gali dvi- reikėjo, o tie darbai moka nuo'
džios nepripažino. Apie 6,000 sekiojimus savo broliu ant tu deszimts gauti visai be jokio $1.50 iki $2.35 in adyna. Ir czia*
ta pati pasaka: Darbininkai WASHINGTON, D. C. —
atsidūrė in koncentracijos laivu.
darbo.
• jieszko darbu ir fabrikantai Amerika, Anglija ir Francuzikempias, kalėjimus. Ameriko- Viskas tenai dabar kaip ant
j e jie taipgi daug nukentejo, už adatų. Žydai murma, bumba ir O dabar fabrikantai ir kon- jieszko darbininku.
ja atžagariai nusistatė priesz
traktoriai
nori
darbininku.
Per
1
tai, kad jie negerbia Amerikos grasina; Anglijos kareiviai su
Bostone fabrikai del visokiu Ttusijos pareikalavimus kad jai
vieliava. Daug isz j u gavo ge atprovintais karabinais kara fabrikantai ir kontrakto- drabužiu ir czeveryku sako
valdyti Juodąsias Juras
riai
negalėjo
daug
materijos,
rai
apmuszti
ir
apdaužyti.
Apie
vaiksztineja.
Visi
laukia
ir
žiVisi jo draugai ji gerbia ir
’ kad jiems labai truksta mote-! *r msikiszti in Dardanelles salų
— Pereita Suibata, ponstva apstavoja ir invertina jo dar keturi tukstancziai buvo su- no kad nieko gero isz to nebus, tavorp gauti ir negalėjo visu
i ru darbininkių. Czia tarnaieziu valdyma.
Vincai Gerveliai nuo 211 So. bą in pasiaukojima.
aresztuoti ir in kalėjimą patup- Vienas Žydu vadas sako, smarkumu savo fabrikus pa-jį ir namams gaspadiniu visiems Amerika jau isz anksto davė
Ferguson Uly., apvaiksztinejo
dinti už tai kad jie nepripažino kad Anglija nieko nepelnys isz
reikia ir nie’kur niekas
“ j‘ "eprto‘“
Legijonierius
Rankin
yra
savo 25 metu sukaktuves apsilr nenutyles jejgn Eusija vis
karo ir nestojo in vaiska. Jie to teismo ir nieko gero neiszeis “ ir visas maszinas vėl paleisti
gimęs in Kane miestelyje, visi teisinosi kad jie yra savo jeigu tie jaunikaieziai bus nu visu smarkumu. Vien tik konyedimo.
nauju namu, bet darbininku la- reikalaus valdyti ta susisieki— Edvardas Bugdanavi- Pa., mokslus ėjo in Bradford tikėjimo mokintojai, kunigu- žudyti, nes tada jie taps tikri traktoriams, kurie nori naujus
bai visiems tiems kontrakto- ma tarp Viduržemiu ir Juodų
czius, 40 metu, nuo 232 W. High School, Bradford, Pa., žiai ir jiems in kara nereikia muczelninkai, kankiniai ir Žy namus statydinti dabar reikia
jų Mariu. Anglija su Prancūzi
Penu uly., likos sužeistas per ir in Temple Universitetą, stoti. Bet per visus szitus per du didvyriai. Ir keli tukstan apie 1,000,000 darbininku. Ir nams truksta’
ja Amerikai pritaria. Franpuolanti angli nuo karuko, Ma Philadelphia, Pa.
sekiojimus visi jie rodos ge cziai žus kai kiti Žydai sukils beveik visi kiti fabrikai jieszko Philadelphijoje beveik visi,i euzai savo pasiprieszinimo
ple Hill kasy'klosia. Randasi
priesz valdžia. Jis pataria Ang- daugiau darbininku, bet darbi ofisai ir kompanijos praszo, laiszka pasiuntė
Kai Pirmutinis Pasaulinis riau augo ir didėjo.
Amerikai,
_ _-1 —14-11 ninkai ne tain
Locust Mt. ligonbute.
Karas prasidėjo Clyde Ran
Jie in Clevelanda atsivežė lijos valdžiai tuos prasikaltu ninkai ne taip greitai m tuos , darbininku, sztorai neturi gana Anglijai ir Turkijai ir pasiža— Juozapas Sz-arakinis, Do kin stojo in vaiska kaip pa savo žmonas ir szeimynas.
sius Žydelius apsūdyti in kalė darbus stoja. Jiems nėra jokio ! pardavėju ir patarnautoju, dėjo stoti sykiu su Turkais ir
rota ir Mare Matakonai turėjo prastas kareivis. Jis kariavo Apie 20,000 suspito in viena jimą iki gyvos galvos, bet ne strioko. Jie ir be darbo dabar czia reikia virėju, skalbėju, pasiprieszinti Sovietams.
operacijas Locust Mt. ligonbu užsienyje su 28-ta Divizija ir vieta prie ežero. Jie pasistatė pakarti, kaip dabar valdžia nu gali pragyventi.
pardavieju. Tabako fabrikai Rusija pareikalavo kad tos
te.
buvo sužeistas. Jis pakilo in sau viską kas buvo reikalinga. tarė.
Czia isz tikro sunku supras reikalauja daugiau darbinin juros butu valdomos Sovietu ir
saržento vieta pirm negu Net ir savo barberi turėjo kuris Szventoji Žeme dabar yra ti: Darbininkai be darbo, fabri ku, drabužiu fabrikai ir krau Turku, ir kad visos sutartys
Girardville, Pa. t Laidotu pargryžo namo.
visiems už dyka plaukus ap- tikras karo laukas: Czia politi kai be darbininku; darbininkai tuves praszo daugiau pagelbos, kaslink szitu juru valdymo bu
ves a.a. Mateuszo Gilio, (isz
kirpdino.
ka kaip koks didelis katilas jau skundžiasi kad jiems darbo nė skuros, odos fabrikai neturi tu tik Turku ir Rusu darbas.
Jis dabar turi gražia szeiKingston, Pa.) atsibuvo Sere
gana darbininku. Automobi- Turkai ant to nesutinka, ir da
Visos ju prakalbos ir pa net virte verda. Anglija czia tai
doj, su Szv. Misziomis Szvento mynele: dukrele Betty ir su- mokslai buvo priesz Szetona ir tikra beda. Ji nori Žydu nusi ra, fabrikantai skundžiasi kad Į liams taisyti ir patarnauti ga bar Turkams pritaria Anglija,
jiems darbininku stoka.
Vincento ba'žnyczioje 9-ta va nu Clyde, kuris ka tik nese Kataliku Bažnyczia. Jiems bai kratyti, bet neturi vietos kur
idžiai jieszko darbininku. Prancūzija ir Amerika.
niai
pargryžo
isz
vaisko
su
landa, ir palaidotas parapijos
siai nepatinka visi Katalikai ir juos pasiunsti, ji mielu noru vi Portland, Ore., kompanijos. Suimtai tukstaneziu vaikszti-j Amerika per laiszka užtikri
kapitono
straipsniais.
kapinėse Frack vilioję. Velionis
jie jos lygina su paczia Szeto- sa Szventa Žeme atiduotu Žy kurios medžius kerta ir lentas neja po ulyczias be darbo ir' no Turkus kad ji stos su Tur
sirgo ilga laika ir pasimirė Su
Ponas Clyde E. Rankin nu.
dams, bet kad Arabai irgi tu daro dabar reikalauja kelis jieszkosi ir renkasi sau pritin kais priesz Sovietus ant szito
katos ryta Retreat ligonbute, buvo Pirmininkas Corp.
klausimo.
Po visu prakalbu ir pamoks Žydu tenai nenori. Žydai da tukstanezius darbininku. Dar kama darba, ir neranda!
Nanticoke, Pa. Gimęs Lietuvo John Londcnslager Post Nr. lu visi jie persikriksztijo tame bar yra Anglijos varžomi ir bininkas prie szitokio darbo
je pribuvo in Shenandoah, po 366 Legijonieriu ir Skautu ežere ir jautiesi kaipo nauji stumdomi ir Arabu persekioja uždirba apie $20 lyg $30 dole Denver mieste kontraktotam persikėle in Kingstona. Komiteto virszininku per 17 žmones. Jie kriksztijosi inbris- mi.
riu in viena diena. Tame pa- nai turėjo sustoti state naujus ----------------- iszo iszlins, Al
Velionis buvo (nevedes) ang- metu. Jis visur labai gražiai dami in vandeni atbulai ir pali
cziame mieste randasi apie 23,- namus, nes negavo gana darbi yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti
liakasis. Paliko broli Joną, 110 ir gerai yra atsižymejas savo ko visus savo griekus in ežerą. ISZ KANADOS. — Kanados 500 darbininku be darbo. Ir jie ninku.
szeimynele nuo lygu,Verta NeW. Ogden Uly., isz kur laido darbu ir pasiszventimu.
Po krikszto visi vyrai iszsi- valdžia paskelbė kad ji priims szitu prie medžiu kirtimo dar St. Louis miesto fabrikantai užmirszt, Kaip dagyvent 100
tuves atsibuvo; taipgi dvi se
trauke vyno del szilumos nes in savo kraszta apie 4,000 Len bu ne ima, nes jie nenori isz| įggiei^o praszymus ir skelbi metu, Pamokinimai, Apie boba
serys Lietuvoje.
kriksztas tame szaltame vande ku armijos vyru, kurie dabar miesto iszvažiuoti. Visi tapo mus kad jiems dabar reikia 20,- ka negalėjo savo liežuvio su
nyje užsitraukė net keturias randasi Anglijoje. Tik tie Len miestiecziais ir nenori in kai C00 nors paežiam tame mieste laikyti, Leibaus gimoras, Gir
kai kareiviai gales in Kanada mus ir girias iszsikraustyti.
Philadelphia, Pa f Albertu- Asz Pranas Mockus, nuo 8 adynas.
randasi apie 35,000 žmonių be tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
važiuot
ir
apsigyventi,
kurie
Sycamore
St.,
W
e
s
t
f
i
e
1
d,
kas, 5 metu amžiaus sūnelis Al
Los Angeles mieste 188 fab darbo.
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
moka
ūkio
darba
ir
tokiu
dar

berto Simanaicziu, 3229-A Mc Mass., pajieszkau potevais
Neužmirszkite Guodotini Skai
rikai nusiskundžia kad jie ne
Michaels Ulyczios, pasimirė Onos Anuszaicziute isz Vielia- tytojai, atsilygint su prenumerata ui bu nori sau gyvenimą pasida gali rasti gana darbininku. Panasziai ir kituose mies Geros rodos, Gailinga ypata,
‘‘Saule** kurie apie tai už ryti. Po dvieju metu jie visi ga
tuose. Szitokia prieszinga ir ro Galybe Meiles, Juokai, Raganpereita Subata, sirgdamas vos. Asz gavau žinių nuo Obre- laikraszti
miršto ir prasxe idant nesulaikyti
Czia apie 1,237,000. dabar dir
dos visai nesuprantama padė iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
trumpa laika. Paliko savo te- žaiezio.
laikrasxcxio.
PASKUBINKITE ! 1 I lės tapti Kanados piliecziais.
ba, bet ir 215,000 randasi be
tis Amerikai visai ne naujiena. ba kaip ir visos Bobos. 15$.
darbo, nors fabrikantams rei Keli desietkai metu atgal, Saule Pub. Co., Mahanoy City
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
kia daugiau negu puse milijono
MODY KILOWATT
' ’Mummy Done Told Me ' ■
szimtai tukstaneziu žmonių ne
daugiau darbininku.
<^UJR MODERN QUEENS DO NOT NEED SU
G
alas
’
poor
cleo
turėjo už ka nusipirkti gerai
WHAT!
THEY DON'T NEED BOUNDLESS WEAL
O QU£EN
NEVER. HAD
A N D ME
’CAUSE I WORK CHEAP &. KEEP THINGS
Chicago j e visokie bizniai ir pavalgyti. O tuo paežiu sykiu
MODERN
OP THE NILE, PAYING} TOP
AND SO PROTECT THEIR HEALTH
Refrigeration
CEILING)
THE BUTTER.
LIETUVISZKAS
ofisai neturi gana darbininku, valdžia ūkininkams primokėjo
IP EGYPTŠ PRIESTS
IS LIKE
PRICES, TOO'
HAD CALLED ON ME
SOUP AQflJN
GRAB ORIUS
Tukstancziai jaunu vyruku ir kad jie savo javus ne pjautu,
I'D HAVE CHANGED
) FR
THE SITUATION
morgaieziu paliko savo darbus bet užartu ir savo galavijus nu- Laidoja Kunus Numirėliu.
ir gryžo in mokslą; o senesni1 dėtu ir neparduotu. Tada Ame- Pasamdo Automobilius Del
ICE CREAM
LSVe
MI'LAOY?
darbininkai vis jieszko ko ge- riko j e žmones badavo už tai Laidotuvių, Kriksztiniu,
ELECTRICALLY
Vestuvių Ir Kitokiams
resnio ir nenori imti tuos dar- kad per daug visko buvo. Da
AND ENJOY THE
::
Reikalams
::
bus kurie j u dabar laukia. Czia bar tas pats atsikartuoja su
® NOW CLEOPATRA ROLLED IN WEALTH
BUT EVEN SHE, IM TOLD
randasi daug žmonių be darbo, darbais. Žmones sziandien be 520 WEST CENTRE STREET
(ALTHO'SHE KEPT THINGS MIGHTY WARM)
Telefonas Nr. 78
COULD NEVER. KEEP THINGS COLD
bet daugiau darbu be darbi- darbo, už tai, kad per daug darPLUG IN.., l'M NEDDY?*
MAHANOY CITY, PENNA.
ninku.
| bu randasi.
j

PENNSYLV ANUOS
LEGIONIERIUS VICE
KOMANDERIUS

AMERIKA BEVEIK !
KARO STOVYJE
SU YUGOSLAVIJA

[DARBININKAI
BE DARBO

PRIESZ RUSIJA

SHENANDOAH, PA.

ISTORIJEapie Ba i3Z

Paiieszkojimas

L. TRASKAUSKAS

