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Skerdynes Bulgarij oje
i

Isz Amerikos
Razbaininkas
Atkerszino
LITTLE SILVER, N. J. — I
Mrs. Mary Pyle Kimmey buvo
priversta palikti savo vyra ir
buvo panevalia iszvesta in au
tomobiliu, kai jos vyras turėjo
žiūrėti ir negalėjo nieko pada
ryti nes razbaininkas ar keli
razbaininkai atprovintus re
volverius in ji atkiszo. Tai bu
vo pustreczio menesio atgal kai
taip atsitiko.
Nuo tuo laiko iki dabar visu
miestu policija, net ir valdžios
slapta policija, “FBI” jieszkojo jos ir tu razbaininku, bet nie
ko nerado.
Ana diena, keli medžiotojai
girioje užtiko apleista automo
biliu, kuris priguli vieno razbaininko ir plesziko broliui.
Kai tik Mrs. Mary Pyle Kim
mey buvo taip po prievarta pa
vogta nuo savo vyro Slapta
Amerikos Policija, “FBI” iszleido insakyma, kad tuoj aus
butu suaresztuotas Chalmers
H. Laubaugh, kuris buvo tuojaus intartas. Szitas Laubaugh
buvo kelis sykius suaresztuo
tas ir iszsedejo kelis metus ka
lėjime. Syki jis buvo suaresz
tuotas už tai, kad jis jauna
mergaite pasivogė ir in kita
valstija nusivežė. Tada ponia
Mary Pyle Kimmey buvo liu
dytoja ir ka ji žinojo ir pasakė
policijai galutinai pasmerkė ta
razbaininka Laubaugh. Jis nuo
to laiko vis grasino kad jis jai
kada nors atkerszins.
Policija sako kad greicziausia jis dabar ponia Mary Pyle
Kimmey nužudė ir pats kur to
li pabėgo. Policija New Jersey
valstijoje ir “Slapta FBI Poli
cija” dabar iszleido to razbaininko paveikslus visiems policijantams, ir jo po visa kraszta
jieszkoma.
Dabar Slapta Policija pranesza, kad Lavonai Mrs. Mary P.
Kinney, ir razbaininko Chal
mers H. Laubaugh likos suras
ti girioje, 9 mylios nuo Lake
hurst, N. J. Tyrinėjimai parodo
kad moteriszke likos nužudy
ta, po tam Laubaugh paleido
szuvi in savo galva.

Atimine
Kūmas — Klausyk kurna,
szianakt mano kiaule apsiparszavio. Atmink kiek turė
jo parszeliu, jeigu atminsi,
tai tari visus penkis atiduo
siu!
Kurna — Nugi penkis tu
rėjo!
Kūmas — Kad tave kvaraba, tikrai atminei!

Kaliniai Paaukoja Savo Akis

DAUG CUKRAUS
SUDEGE
Bledies Padaryta Ant
Tris Milijonus Doleriu
NEW ORLEANS. — Didelis
gaisras isztiko cukraus sande-j
liūs prie uosto ant Mississippi!
upes. American Sugar Refine-!
ry, prie Arabi, biski žemiau!
New Orleans miesto sako kad
bledies, žalos gaisras padare už
kokius tris milijonus doleriu ir
apie 500,000 svaru cukraus su
degė. Apie czvertis viso to uos
to sudege pirm negu gaisras
buvo sustabdytas ir apgesin
tas. ,
Jau koks treczias ar ketvirtas gaisras kur daug cukraus
vis sudege. O visiems kaip ir
tyczia to cukraus taip reikia ir
taip trūksta.

Daugiau negu tūkstantis kaliniu Stateville kalėjime, Jo
liet, Ill., pasiraszo kad jie pasiraszo kad jie paaukoja savo
akis, kai jie pasimirs, tiems kurie sziandien negali matyti.
Daktarai jau iszrado kaip isz numirusio iszimti sveikas
akis ir indeti aklajam kad jis galėtu matyti. Szita operacija
turi būti padaryta kaip tik žmogus numirszta. Szitie kali
niai pasiraszo kad jie sutinka atiduoti savo akis kitiems.
Kalėjime ligonbutes prirengtos del tokios operacijos kai tik
vienas isz tu kaliniu numirszta. Tokiu operacijų jau buvo
daug padaryta ir beveik visos buvo pasekmingos.

Tarptautine Moterims APVOGĖ
Skarele
SZTORNINKA

Kitas Su Peiliu
Apsigynė

Matyti kad net ir Tautu
Konferencijoje moterims ne
tiek rupi kas ten darosi ar
apie ka tariasi, bet kaip jos
iszrodo ir kiek akiu yra in
jas atkreipta. Moterys dele
gates in Taikos Konferencija
eina kaip musu moterėlės in
bažnyczia: Pamatyti ir pasi
rodyti.

PHILADELPHIA, PA. —
Augszto ūgio žmogus inejo in
Solomon Dorfmano sztora ir
iszsitrauke revolveri: “Duok
man visus savo pinigus,” jis
mandagiai ir gražai paprasze.
Sztorninkas jam isz savo kiszeniaus atidavė net $1,175. Jis
tiek pinigu su savimi turėjo
nes ketino eiti in miestą ir del
savo sztoro daug daigtu nusi
pirkti. Vagis susibrauke visas’
bumaszkas in kiszeniu ir tyliai
ir mandagiai išėjo.
Bet kitam vagiui ne taip ge
rai pasisekė kai jis inejo in
William Pollock sztora ant
Meadow ir Duffield ulyeziu,
Frankforde. Kostumeris insikiszo ranka in kiszeniu ir taip
gi tyliai pranesze kad jis vagis
ir kad sztorninkas jam visus
pinigus tuoj aus paduotu.
Bet szeszios deszimtis metu
sztorninkas Pollock tokiu kostumeriu ir tokio biznio nemylė
jo. Jis nusistvere dideli peili ir
pradėjo szvytuodamas artintis
prie to vagies. Vagis iszsigan-!
do ir szoko prie duriu kaip isz-Į
gazdintas zuikis. O sztorninkas’
paskui ji ant ulyczios, bet va
gis paspruko pirm negu polici
ja atėjo sztorninkui in pagelba.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

SKAITYKITE “SAULE”

Gražuole, aktorka, Jean
White ežia parodo Tarptau
tine moterims skarele, kuri
bus padovanota visoms mo
terims delegatėms in Tautu
Konferencija. Ant szitos
skareles yra gražiai iszmegzta penkios deszimts vienos
tautos spalvotas antspaudis.
Skarele yra padaryta isz gra
žaus balto szilko.

Karininkai Sako
Kiniojoje Nieko
Gero Nebus

Lewisas Sako: Jeigu Minksztos
Anglies Kompanijos Nesusitai
kins Tai Mainieriai Straikos
Seredoje; 10 Policijantai Žuvo
Ekspliozijoje Ant Geležinkelio
Palestinoje
ISZDAVIKO GALAS
ATHENS, GRAIKIJA. — Leitenantas
Pulkininkas Ivan Ivanoff Kologanoff, Bul
garu Armijos karininkas pats pasidavė Graiku
armijai prie rubežiaus, Belles kalnuose. Grai
kijos Armijos virszininkai dabar ta Bulgaru
Pulkininką vežasi in Athens miestą kur Graiku Karo Sztabas tikisi daug svarbiu ir reikalin
gu žinių isz jo dažinoti. Eina gandai nuo ru
bežiaus ir Seres kraszto, kuris prie pat Bulga
rijos rubežiaus, sako: Leitenantas Pulkininkas
dabar didžiausia visame Franeuzijos kraszte, bet Komunis Ivan Ivanoff Kologanoff, kad apie 60,000 žmo
tai visgi da negavo gana jiegos
kad jie galėtu vieni kraszta nių yra iszžudyta ir apie 40,000 suaresztuota ir
valdyti.
in kalėjimus inmesta. Jis sako, kad dabar
Socialistu partija labai pras
tai pasirodė, ji ne tik savo se Bulgarijoje baisos skerdynes, nes Komunistai
nas vietas nepalaike, bet daug nori visus Nekomunistus išvaryti ar iszžudyti!

BUDAPEST, VENGRIJA,—
Ferenc . Kassai-Schallmayer,’
kuris buvo propagandos ministeris kai Ferenc Szalasi valde
Vengrija, buvo pririsztas prie
stulpo ir suszaudytas, Marko
kalėjime. Kunigas patvirtino
kad jis tikrai numirė, buvo ant
smert suszaudytas. KassaiSchallmayer, kaipo propagan
PARYŽIUS, FRANCIJA.—
dos ministeris dirbo sykiu su Komunistu Partija pasekmin
Vokiecziais ir Hitleriui pasi gai atsimusze ir vėl iszkilo in
tarnavo ir savo kraszta ir savo savo vieta Francuzijoje per
žmones iszdave.
rinkimus. Komunistu Partija

Komunistams
Sekasi
Rinkimai

Lygus Darbe

ju prarado. Komunistiszki
laikraszcziai sako kad ežia yra
didžiausia Komunistu pergale

TOKYO, JAPONIJA. — Nors Ameir sako kad Komunistu partija rDjpliomatai vis stengiasi Kinijos žmones

Szitie du žmones toki pati
darba dirba ir yra lygus kaslink savo pareigos ir darbo,
Richard Brasno, trijų pėdu
ir keturiu coliu žmogus buvo
paskirtas virszininku palai
kyti tvarka teisme kai viena
nuotaka buvo teisiama už
žmogžudyste in Las Vegas.
Prie to paties darbo buvo pa
skirtas Cyril Stefart, szesziu
pėdu ir trijų coliu žmogus.
Abudu gerai ir lygiai savo
darba atliko.

pasirengus visus kraszto reika
....
.
lūs vesti ir tvarkyti.
! sutaikinti ir tenai gera ir stipria valdžia invesRepublikonu partija po va-,
ti, bet musu karininkai jau prisipažinsta, kad
dovyste Premieriaus Edouard
Herriot gerokai pasirodė su sa “Kinijoje nieko gero nebus!”
Koumintangas
vo balsavimo jiega ir gavo pen
ir Chiang Kai-sheko armijos tvarkos nesuda
kiolika vietų daugiau.
Socialistai taip prastai pasi rys ir neinves, ir musu karininkai pataria kad,
rodė gal už tai kad Generolas
DeGaulle nedalyvavo rinki geriausia visiems butu jeigu Amerikiecziai isz
muose, nors Rene Capitant lai tenai pasitrauktu
mėjo rinkimus. Jis buvo Gene
Amerikos karininkai dabar senovei gerai dirba ir eina.
rolo DeGaulle mokslo ir ap
szvietos ministeris kai DeGaul žiuri in Japonus ir sako kad Ja Daug karininku dabar pataria
le valde Francuzija. Leon ponu krasztas gali tapti Ame musu dipliomatams kad ežia
Blum, Socialistu Partijos va rikos galingiausia tvirtove va gali būti musu geriausia ir ga
das nebuvo kandidatas in rin karuose, arba isz kitos puses lingiausia tvirtove priesz So
žiūrint, rytuose. Jie aiszkina, vietus.
kimus.
Laikrasztininkai kurie Fran kad Japonai baisiai neapkenBet ir ežia ne viskas jau taip
euzijoje dabar gyvena, spėja czia Sovietu Rusijos, kad Ja gerai kaip iszrodo! Generolas
kad pats Generolas DeGaulle ponai nesusiskalde ir palaiko MacArthur baisiai dideli dar
balsavo už Republikonu parti tvarka ir vienybe, kad Japonai bą nuveikė Japonijoje, taipgi
ja, kuria jis taip kritikavo ir kareiviai klauso Amerikiecziu baisiai didele klaida padare
karininku taip pat kaip jie
iszbare.
kai jis nutarė laikyti rinkimus
klausė savo vadu per kara, ir
Japonijoje taip greitai. Rinkikas svarbiau, Japonu pramone
Skaitykite “Saule” , ir fabrikai jau dabar kaip ir po
(Tasa Ant 4 Puslapio)' J
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poje yra valdomos Sovietu ar
kad jai valia tik mokinti rinte gali savo ožius varinėti O tos paezios davatkėlės ir
MOKYKLOS IR MOKYTOJOS sako
tai karabinais, armijomis, poli
apie senovės varnas ir praei- mokykloje ir liežuvi iszkiszus gal visos miestelio senmerges
tika ar grasinimais. Komunis
ties didvyrius. Nes jeigu sziu savo mokytojai parodyti, nes’piktinasi isz moterystes sakratai pristato ginklus ir pinigus
dienu didvyris buvo Demokra Mariutes mamyte tari drau-J mento, nes kaip tik mokytoja
Daug Daugiau Mokiniu;
::
::
I tiems kurie prieszinasi esamatas tai Republikonams nepa-’ giszga pažinti su mokyklos' iszteka ar mokytojas apsiženySenis Bierokas sako kad jis įaį valdžiai.
::
::
Daug Mažiau Mokytoju
tiks, ir atbulai.
I virszininku. Juozukas turi ja, tai ji ar jis turi tuojaus pasiskaitė Szventame Raszte kad
Mokyklos Taryba, “School aug-szcziaasius mokslo laips-’ traukti isz mokytoj i.vmio darkoks ten pranaszas yra pasa Amerikos kolegijos ir Uni- Musu vieszosios mokyklos kiek asz, nepaisant kad asz keBoard” susidaro ne isz moks-1 nius gauti, nes jo teva.s yra1 bo, nes ženotas žmogus urmokęs: “Asz esu mates nedorus ir ! versitetai pragarsėjo ne savo szi rudeni atsidarė ir priėmė lis tu'kstanczius doleriu padelineziu, bet isz miesto politi- daktaras ir buvo iszrinktas in toris papiktintu tuos nekaltus
blogus žmones palydėtus in mokslu, bet savo fut-boles ra- da.U'g daugiau vaiku negu ki- jo ant savo mokslo ir prisiren- kieriu” kurie tiek supranta Mokyklos Taryba, nors tas mažulėlius mokykloje.
bažnyczia ii in kapines, ir jie toliais. Visi žino ir pažinsta tais metais, bet, rado, kad da- gimo.”
apie mokslą ir mokinimą, kiek Juozukas iszdykes kaip velniu- Ar tai dyvai kad musu gabuvo giriami ir gerbiami tose' musu Universitetu fut-boliniu-i bar randasi daug mažiau mo-į Mes, Amerikiecziai didžiuoskerdžius apie tarptautine dip-, kas ir durnas kaip czebato au- bosni ir mokytesni vyrukai ir
ezventose vietose ir tame mies- ]<u,s,
refas kuris galėtu pa- kytoju! Visose valstijose, viso- mies ir giriamies kad Amerikoliomatija. Ir jie, kaip tikri dik- las.
į merginos nenori tapti mokytote kuriame jie taip blogai ir isz- sakyti Universiteto prezidento se mokyklose yra per mažai1 je randasi daugiausia mokyktatoriai insako ne tik ka moky Mažesniuose miesteliuose mo- jais? Nora kito darbo ar amato
tvirkingai gyveno.”
I lu. Bet kas isz visu tu muru ir
i ir nors vieno profesoriaus var mokytoju.
tojai mokins, bet ir “kaip mo-' kytojai nevalia. “Deitus' da- ar paszaukimo isz kurio butu
Dauguma mokyklų dabar mokyklų 'bus jeigu nebus geru kins.”
dą, 4‘Mes sziandien nepaisome
Ik
•
rv,’ti, susipažinti su jaunais vy-’tiek daug reikalaujama, ir už
x Generolas Ira C. Eaker vie- j į-*,e]£ ar |-a studentas moka ar pasisamdo vyrus ir moteris ir mokintoju ? Kas bus isz musu
Per rinkimus, mokytojos ir rais, nes to miestelio mamytes kuri butu taip prastai
szai iszreiszke savo padekavo- Isz,m01ksta, “bile tik jis yra medginas, kurie nėra mokyto-' vaiku jeigu tik puskepti mokymokytojai turi kaip ant kiau- visus tuos kavalierius nori pa- 1 atlyginama kaip mokytojo. Ar
jima visiems kunigams Euro-- raumeningas ir petingas ir mo- javimu prisirengė. Sziais me-' tojai musu jaunimą mokins? Ir
i tai dyvai kad sziandien musu
sziniu tupėti, ir laukti ir mels- laikyti savo dukrelėms,
pos krasztuose už ju pagelia ka fut-'bole loszti. ”
tais musu mokyklose 109,000 kaip mes galime tikėtis ar reiI vieszosios mokyklos eina treper 'kara. Lakūnams ir kitiems I
::
vyru ir moteru mokina, kurie' kalanti kad gabesni ir moky- tis kad ar viena ar kita partija ■ Mokytojoms davatkėlės in- I pais žemyn? Ne už dyka vienas
rinkimus laimėtu, “nes nuo' sako kokias dreses, sukneles1
kareiviams Amerikos Karo Vienas žmogus tyli už tai . nėra tikri mokytojai, bet tuos' tesni žmones taptų mokytojais
bztabas insakydavo kad jeigu kaj jįs nieko nežino, o kitas darbus užėmė, už tai, kad nėra kai mes jiems tik ubago almuž- partijos ir nuo politikos pn- jOS g<ali neszioti; turi -būti tiek mokslinczius pasakė kad “tie
darlba;
klauso ju daubai! Visai ne nau-' tįek žemiau keliu, <>ali būti kuiae Sab’ e™'a
j na mokame T
jiems tektų nusileisti ar nu- tyli už tai kad jis per daug ži- gana, tikru mokytoju.
jiena kad mokytojos ir mokyto-’ tik tiek ar tiek is-zkirpta, nes ' kurie nieko kito negali, moki
kristi in prieszo žeme, tai kad Uo. Ir vienas ir kitas gerai da- Reiszkia, Amerikos vaikai Mokytojos ir mokytojai szia
»
jai turi prisidėti prie politisz-1 reikia saugotis kad jaunuosius na.”
jie stengtųsi susirasti .Kataliku' ro.
eina in mokyklas kur netinka- j vasara laike savo seimą ir pa
kos partijos fundo. Paprastas; uepapiktintu. O tu davatkėlių
kunigus, kurie visi, nežiūrint
ini mokytojai ir mokytojos juos tarė kad kiekvienas mokytojas
kuriame kraszte yra Amerikie- Molotovas dabar kalba apie mokina.
Naujiena
j ir mokytoja gautu mažiausia dalykas kad isz kiekvieno mo- aniuoliukai nueina in krutakytojo
būva
reikalaujama
apie
niuosius
paveikslus,
kur
jie
. /ežiu draugai.
nusiginklavimą ir taika. Reisz Arkansas valstijoje buvo 600 $2,400 ant metu. Ir tai visai ne- penkiosdeszimtys doleriu pa-’
akis iszverte žiuri in pusnoges
Jurgis — Ar žinai Magute,
kia, jis nori kad visi kiti nusi- mokyklu uždaryta, už tai kad ^aU1o’ kai mes atsiminsime kad
aukoti
del
partijos
labo.
Žino

aktorkas merginas.
Dipliomatai ir taip žmones ginkluotu ir paskui kad butu į ne)bUVo gana mokytoju. Tuks-' mokytojas yra profesijonalas
pasakysiu del tavęs naujie
ma,
negalima
jo
priversti,
bet
Mokytojai nevalia per vėlai na!
augsztose vietose Anglijos val taika kaip buvo Kristaus gimi-| taneziai mokyklų dabar turi ir mokytas žmogus. Kuris advo
jeigu
per
sziuos
rinkinius
ne
vakare pareiti, nes miesto da
džioje ir taryboje jau daibar isz mo laikais, kada buvo taika uz
Magute — Ar naujiena?
dau®* mokiniu viena mokv-' ka.tas ai daktaras uz tiek d'nbduosi,
tai
per
kitus
rinkimus
vatkėlės tada negali dažinoti Na-gi esmių akyva!
anksto sako ir pranaszauja kad tai kad visas pasaulis buvo už- įoja mokina per daug vaiku. ’ tu?
jau
darbo
jieszkosi!
kur ta mokytoja buvo ar isz|
mažai kas bus nuveikta Konfe kariautas.
J. — Vakar su Onute ant
Mokyklų kambariuose dabar Bet prastos algos tai tik vie
Ir
da
ne
viskas!
Jeigu
Jonu

kur
parėjo,
o
tos
davatkėlės
rencijoje New York mieste del
tikro sutariau pacziuotis.
randasi 40 ar 60 ar net iki viso na bieda, viena priežastis. Motaikos. Jie sako kad didžiau- Fabrikantai jau ima susiru-^ szimto mokiniu vaiku, kuriuos I ky'tojos sako kad per daug bo- ko tėvas yra biznierius, bago- jaueziasi kad jos aniuolo sargo
M. — Ir tai vadini naujie
•n Ti kad
Irarl nnii7iln
,
n
l-ri
•
n
i
i
*
czius
ar
politikierius,
tai
movieta
užima.
gias klausimas yra: Kas bus su pinti
randasi
mokyklose,
kad
neužilgo ju fabrikaiviena nabage mokytoja sten-jsu
na! Jau ji nuo keturiu san(Vokietija? Ant to klausimo So per daug visko padarys, paga giasi mokinti. Geriausi moks-iĮ kiekvienas miestelio puskeptas kytojai nevalia nei rankos pa- Mokytoja turi kaip bago- vaicziu užprasze mane ant
vietai nesutinka su Amerika ir mins ir paskui jie negales par lineziai mums aiszkiai sako,’ politikierpalaikis jaueziasi kad kelti priesz Jonuką, kurio kai cziaus duktė rengtis ir apsirė pamerges!
[Anglija.
duoti. Iki dabar visi visko rei kad, viena mokytoja negali ge jis gali mokytojoms insakyti ir lis yra szventas, nors tas Jonu dyti, nors ji isz almužnos gyve
kalavo ir nepaisė kiek kas rai mokinti daugiau negu dvi- jas stumdyti ir isz ju visko rei kas butu tikras biesukas. Ma- na.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
kalauti.
Kelios bombos susprogo in kasztavo, bet dabar vieni gavo deszimts penkis mokinius.
Stuttgart, Vokietijoje. Ameri- ko jie lauke ir norėjo, kiti lie Priežastys del ko Amerikoje Viena mokytoja ne ty czia
kos Karo Sztabo generolai su- perka ir nepirks nes per bran- dabar randasi tiek mažai mo prasitarė kad dabar aplink ju
miesteli visos girios iszkirstos
sirupino ir stengiasi surasti gu.
kytoju, tarp kito ko yra:
tuos kurie tas sprogstanezias
“Apie 250,000 mokytoju, vy- kalnai iszkasti ir iszgriauti ir Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už §1 vertes knygų, prisiuskite tik
.bombas tenai padėjo. Amerikos Fabrikantai ir biznieriai ru įr motetu apleido savo dar- visa apylinke iszrodo kaip ko
50c., o aplankysite knygas per paczta.
kia rona. Vienam pilvotam biz
generolai susirūpino ne tiek del manstino, kad i jiems
. . nereikes
. . . bus, paliko savo mokyklas ir
tu keliu spro'gstancziu bombų, daugiau savo tavora, savo mokinius ir stojo in kariszkus nieriui nepatiko nes kaip tik jo
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
(kiek už tai, kad jie atsimena daigtus pabranginti; darbinin darbus per kara kur jie tris ir kompanija buvo tuos medžius
kad Naciu generolai per kara ku unijos ketino laukti iki kito keturis sykius daugiau užsi iszk'irtus ir tuos kalnus iszka- No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos &pis ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų ap».
sake ir grasino kad jeigu Vq- meto pirm negu vėl reikalaus (dirbo. Ir dabar jie nenori gryž- sus del anglies. Ta netakinga kus apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 16c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
I puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
kiecziai bus sumuszti ir kara didesniu algų ar szauks strai- ti ir iiegryžta in dauba kur ju mokytoja tuojaus buvo nu No. 102 Prakeikta, meilingas kri- No. 129 Keturios istorijos apie rgumą in balta vergija; Pusiaugaveprisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
bausta ir jai buvo pasakyta minaliszka apraszymas, 202 pus. 85e Ketvirtas
pralaimės, tai už pusantro me kas.
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apis
alga tik almužna.
to Vokiecziai susitvers ir susi- Bet John Lewisas, mainieriu Mokytoju kolegijos pustusz- jieszkotis kitos vietos su atei- No, 103 Vaidelota, apiaaka isz Dus prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
yienys in požemines 'armijas ir bosas viską kojomis augsztyii czios. Musu jaunimais nenori naneziais metais.
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa riua isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
ims prieszintis. Generolai, atsi vėl apvertė, kai jis pareikala-! mokintis ant mokytoju, kurie Nors szita mokytoja gali la veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasako ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiW
No. 104
Trys istorijos, apie Ne
mena kad kaip tik dabar suėjo vo, kad mainieriams algos bu tiek mažai uždirba.
bai lengvai dariba kitame mies valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo pacziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
asztuoniolika menesiu nuo to tu vėl pakeltos ir ju darbo die O musu mokyklos dabar turi te susijieszkoti, bet ji ežia už bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo prapulties
kramto; Mistras ir Krepekamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
laiko kada Vokiecziai buvo su- na butu sutrumpinta. Jis grei- daug daugiau mokiniu. Per ką augus, ežia jos gimines gyvena, No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Isz numirusiu prisikėlė,
cziausia ir gaus ko jis reikalau- rą daug daugiau kūdikiu gimė ežia ir ji nori gyventi ir dirbti, Gregorius;
Jnuszti.
No. 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25« ■
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
ja, gal ne tiek kiek jis praszo, įr jau
mokyklos ima pa- mokinti. Bet vienam biznieriui No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- Žudinsta ir Apie Urllka Razbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Baiit*
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
j Juo daugiau žinai, juo labiau /bet visgi alg°s mainieriams bus i justi ta žmonių pasidauginima, nepatiko kad mokytoja pasakė iszo
No. 189 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymą
iszlins; Apie boba ka negalėjo
pakeltos apie deszimta nuo- nes tie kūdikiai jau ima eiti in ka visi mes žinome keliauti.
10«
limas
Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 22 puslapiu ..........
rūpiniesi;
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vikejimas
kunigo.
47
pus
...............
15c
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
j Juo daugiau mokslo, juo szimti.
mokyklas. Daug kareiviu, par- Mokytoju darbas yra musu . Jurgis
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
; Galinga ypata galybe meiles;
O kai tik mainieriams algas gryžusiu isz vaisko eina in mo vaikus prirengti del gyvenimo j bos bobos,
daugiau liūdesio.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
52 Mocziute? pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
pakels, tai visi kiti darbininkai kyklas, nes valdžia jiems už ir už t,ai mokytoja turi turėti trumpi pasakaitymai ir t. t.
puslapiu, ...................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
Molotovas
Konferencijose visos kitos unijos panasziai rei mokslą primoka. Sziandien laisva ranka mokinti ne vien No. 112 Trys apisakos apie pini- 64 puslapiai ................................... 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No. 141 Keturios istorijos apie
kalba apie taika ir nusiginkla- kalaus kad ir joms algos butu musu pradines ir augsztesnio- tik raszylbos, elementoriaus ir
galIa’^dAiaiL^a^nczi“s_2!Z£e1' Kalvi
udaus;
Iszklausyt* malda vargazo;
Paszku; Atsitikimas senam
bsti nog emert; Apie Szv. Kristupą;
taip
pat
pakeltos.
Ir
vėl
bus
1
^
Geras
Medėjus
.......................
15«
sios mokyklos yra reikalingos rokundos, bet ir politikos, eko Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
yima, bet isz Moskvos iszeina
No. 170 Asztuonios istorijos apie
15c
nomijos, net ir tikejimo pa- liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu ..............................
insakymas gaminti, statyti ir straikos ir vėl algos kils. O kai' apie 130,000 mokytoju.
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatilt&s;
-----I
No.
116
istorija
apie
Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
pirkti kuo daugiausia kariszku algos kils tai vėl viskas da la Mokslincziai labai susirūpi grindus. Nors kaslink tikėjimo puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas
Auklėjimas
sveiko ir serganczio ka
gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
biau pabrangs.
no ir stengiasi kaip nors moky tai jau dauguma prieszintusi ir No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczns, 40 puslapiu dy kio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
ginklu ir tanku.
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
....................... 15c
tojas palaikyti ir kitus prikal sakytu kad czia jau ne vieszo- Garžia Haremo nevalninke: Tj4oszis:
Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas
Chrysler automobiliu kom binti. Jie sako kad pirm pir
No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in az vieša; Pasitaisias prasi
Sovietu valdžia užėmė Rusi
sios
mokyklos
reikalas.
Bet
tik1
82
puslapiu ................................. 15? nka apveizdos; Nedsejusia žudinsta; žengėlis ! Duktė malkakerczio. 121
panijos darbininkai laike susi miausia reikia visoms mokyto ro mokslo negalima nuo tikeji- No. 120 Dvi istorijos apie ValuPaskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslepiu ............... .........................
ja ir susitvėrė 1917 metuose,
rinkimą Cleveland mieste ir joms ir mokytojams pakelti al
No. 171 Vieniolika puiku istorija
4.
i
•
x'
tZ •
i
x
•
įkas isz girnos ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bemamo atskirti. Kai mokytoja pa-' , .
1Kn
Joet Amerika tos valdžios neprU
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
dina. 61 puslapiu............... .... .15c
nutarė reikalauti kad ju kon gas dvigubai ar trigubai. Passakos
ir
mokins
apie
musu
No.
123
Septynios
istorjos
apie
ir
nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
pažino net iki 1933 metais. Ir
No. 145 Trys istorijos apie Velnitraktas butu permainytas ir : kui prižiūrėti kad mokytojos kraszto didvyrius, ji turės pa-į stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas
Isz
Akyvumo;
Su Dievu; Grigo Kalė
malūnas; Kaip studentas lojo o
(tada mes pripažinome Sovietu
.
i
grabelis
;
Drąsus
szuo
;
Kolera
;
Senedos;
Kaip
Vincas
ingalejo paczia;
kad jiems algos butu pakeltos. , nebutu visu politikierių s'trapabėgo; Stebuklinga puo
' sakyti ar jie gerai ar negerai'Įįg. Vargo sapnas ir pasaka apie ci- maluninkas
Rusija ir užvedeme draugiszMailach;
Paskutinei
Valandoj; Si*- .
O kompanija, kuri visados la : mužinamos, kad miestelio po- dare. O gerumas ir dorumas ne gonus. 45 puslapiu.................... 15c dą; Dainele. 47 puslapiu. ..... 15c ptybe gymimo mumisie
Dievo musu
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
kus santykius su ta sanlyga
bai gerus santykius palaike su'i nai negalėtu mokytoja prava kas kita kaip tikėjimo pama No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausia
kad Sovietai Komunistai savo
Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauni-savo darbininkais sako kad jau ryti už tai kad ji jiems inepatin- tas. Mokytoja vaika ne tik mo mybe;
Vargingo žmogaus sunu; Trys
No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu, i».. .25«
propagandos neplatintu Ame dabar jai insipyko visi szitie
užeiktos
karaliaus
dukters;
Jonukas
No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
rikoje. Sovietai sutiko pasira- reikalavimai ir visos straikos. ,ka, kad nebutu jokios prievar kina, bet ir lavina, be nors ko kuris buvo protingesnis už savo poną sis;
A»it keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
M
6ze ir pamirszo. Dvejais metai Kompanijos atstovai pataria tos an jokiu grasinimu isz poli kio tikėjimo vaikas užaugtu 61 puslapiu ................................. 15c 61 puslapiu ................................. 15c puslapiu .........................................
127 Trys istorijos apie Duk
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
po tam, Amerikos valdžia pa- darbininkams nieko nedaryti tikos ar isz Mokyklos Tarybos kaip koks laukinis paigoniukas. tė No.
pustyniu: Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam is»
reiszke savo nepasitenkinimą pakol bus galima visus fa'bri- nariu, kurie dabar savotiszkai Mes daug kalbame apie Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c akys; Tamas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu,
15«
“Laisve ir Lygybe,” ir sako-j
karalium. 61 puslapiu................ 15c
ir pasipiktinimą kad visokiej kus po senovei paleisti ir daug musu mokyklas valdo.
No. 175 Pasiskaitimo knygela:
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
Komunistai ežia landžioja ir daugiau automobiliu pagamin j Pernai musu kraszte mokino me kad kiekvienas žmogus ga
SKAITYKIT
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
savo propaganda skelbia ir ti, nes dabar kompanija nieko 25,000 mokytojos ir mokytojai, li tikėti kaip jis nori. O moky
puslapiu.................
15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana“
SAULE
”
No.
153
Trys
istorijos
apie
Gailu
 vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
tojoms
szita
laisve
uždrausta.
stengiasi visus subuntavoti neuždirba bet in skyle eina. .kuriu alga, aplamai imant buti;
Du
broliai;
Majoro
duktė.
62
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
priesz valdžia. Sovietai visai Czia matyti kad straikos bus‘ i vo mažiau negu $600 in metus. Kita mokytoja prarado s,a>Vo(
puslapiu ...................................... i. 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
------ • ISTORIJE apie GregoriuĄ No. 158 Keturios istorijos apie Ka
Ar tai dyvai kad tos mokytojos darba už tai kad ji parteiszke
neatsake in ta musu valdžios' neiszvengiamos.
----------------- - Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė Preka .........................................
savo nepasitenkinimą kad juo-,
kitur jieszkosi sau daibo ?
laiszka.
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Viena mokytoja szitaip pasi- dūkai mokytojai nebuvo priim me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
60 DuriapiTJ ................................ I
į
Raszytoja, politikierka ir tri
Adresas:
ti
in
mokytoju
seimą.
Da
kita
aisz'kiho: 4 4 Musu miestelyje
Jeigu užraszysite savo drau
SKAITYKIT
jų didžiausiu žurnalu Ameriko
::
W
::
vaikai ir mergaites, pameta mokytoja sako kad ji staeziai
giu ar drauge 44 Saule ’ ’ tai tu Saule Publishing Co„
je sanvininke Clare Booth Luce
=
“
SAULE
”
A
rės didžiausia linksmybia per
. mokykla ir eina in fabrikus bijosi savo vaikus mokinti apie
parvažiavo isz Europos ir sako
Mahanoy City, Penna.
kur jie uždirba du sykiu tiek szita musu pas,aulini kara. Ji SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!’ visus metusi
įiaęĮ bęvęik visos tautos Euro-I
PLATINKIT!
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Paėmus nuo vyro
kara, kada senas lekajus buvo
Ibu Hallah da tilejo, o EI Zo
pinigiszka turtą, ridas juokdamasis nuolatos sa
biski nesveikas, Tamosziukas
Amerikos Marinu Sukaktuves
Ir iszdume su kitu,
pats poną nurengė, o ponas pa
vo klausimus paantrinejo.
Juk tai paprastas
klausė jo, ar yra užganadintas
Tada derviszas pasilenkiąs
dalykas, paėmė kieta nuo žemeš grums
isz savo tarnystes ?
— Kur-gi nebusiu. Vakar,
Ne viena padaro
teli, mete tam iszdykeliui sma
i
tokia klasta, giai in galva, jog net jo apvykaip ponaitis žino, buvau pas
(Tasa)
mano tęva ir jis sveikesnis, vie
Del savo vyro,
niolas nuo galvos nupuolė.
Kaip pas ji pribuma,
Kada EI Zoridas atsipeikėjo
— Jeigu tavo tėvas ant to nuoles taip geros ir taip ji pri
Paskui iszduma.
nubėgo su savo draugais pas
tiktu, imczia tave pas save, ba žiūri, jog net liepe tėvas, kad
Geras pamokinimas
sudžia (kadi) ir apskundė Tbna
tokio dabar vaikinio reikalau asz ponaieziui už ta malone ko
del kitu. Hallah’a.
ju, kuris man važnycziuotu. jeles pabucziuocziau ir velijo
Nes kadi buvo protingu ir
Bet ar tu busi teisingas ir pa jumis geriausios ponisteje lai
mes.
■Lcisingu žmogum ir nenorėjo
klausantis?
Mieste Northumberlande
BALTRUVIENE
nubaust derviszo, kol neisz— O busiu! Kad tiktai ka — O tu nieko nereikalauji?
paviete,
— Nieko, geras pone, visko
klausis Nusiuntė paszaukt ji.
mano tėvelis isz to turėtu.
Bobelkos laike partes
esi u pilnas. Tiktai, kad nors j
EI Zoridas turėjo da viską
Szaltas oras, bet,
i
susirupseziavo,
— Ve., k mane pas tavo tęva.
priesz smerti viena daigta gaapsakyt ir drueziai skundėsi,
Po svieteli turiu
Bet pesztis negalėjo,
Ir nuėjo abudu ant Bednarslecziau pamatyt.
jog jam labai galva no metimo
lakstyti,
Nes vyras jas perskyrė,
kos ulyczios, kur ant kiemo,
— Na ka toki ?
grumsto skauda.
Ir naujienos rinkti,
Viena nuo jas perskyrė,
vieno stalioriaus namuose gy
— O tai, kad da kada galeKada pabaigė, Tbu Hallah’as
Na ir pradėsiu:
Ant to vyruko baisiai
veno, o tikrai gulėjo vandenveczia pamatyt ta jauna panaite,
In viena vieta inejau,
užpyko, paglostias savo ilga barzda ir
žis nepasijudinamas. Su noru
te, ka man ta auksina davė. Ji
nusiszypsojas tare in kadi:
Lapkr. 10 diena Amerikos Marinai ap vaikszcziojo savo
Nežinau ar tai 'buvo
Ir staigai davė jam in aki,
pavelijo ant to, kad Tamosziumano laimes priežasezia, ba
— Pone, suvis neturėjau
171 metu sukaktuves. Nuo 1775-tu metu Marinai saugojo
kopūstai,
Net vyrukas per duris dūme.
kas, sūnūs jo, etų pas ponaiti
kad ne ji, ponaitis ne butum
mierio užgauit EI Zorida, idant
musu kraszta nuo visokiu prieszu ir iszkele musu vieliava
Bet szirdeles bjauriai
ant tarnystes, o ypacz, kada
manės pamatęs. Ponaitis tur ' taip augsztai kad visu krasztu vieszpatystes arba gerbe ir
smirdėjo, *♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦* jam sopuli užduot. O kad norė
pamate auksini penkrubli, už
but ja pažinstate? Perpraszau
jo to, tai daviau ant jo užklau
invertino arba bijojo Amerikos galybes.
Butu goriai kad
ka szirdingai ponaieziui dekavienok už mano drąsą, jog drį
NEMATAU :: simo atsakyma.
Per szita kara Amerikos Marinai garbingai atsižymėjo ir
kambarius apsiszvarykite
vojo, nes tuojaus pamanstines
sau apie tai kalbėt.
Katrie radosi pas sudžia, visi
in pirmas eiles stojo kai Japonas mus užpuolė. Marinai bu
Ir save
tarė:
::
NETIKIU
— Nepaižinstu jos suvis, o
ant apskundato sužiuro.
apsivaldykite,
— Bet ka aisz ežia senais ir nevat nepažinezia kad ir pama- vo pirmutiniai užpulti Japonus ant visu tu salų, kur prieszas
— O kadi! Kalbėjo tolians
buvo taip insirenges ne tik gintis bet ir užpulti. Jie savo jieTaip padarykite,
gEDEJAU po medžiu paveisz lovos nepasikelentis be jo tyczia.
derviszas. Kaipgi EI Zoridui
gomis ir savo nariu gyvestimis prisidėjo prie karo laimėji
Bus ir sveikau!
veiksiu ?
sije, Ibu Hallah, mokintas
— O! Asz pažinezia ant vei mo ir dabar padeda armijai ir laivynui Japonus valdyti ir
gali galva skaudet? Na, ar ma
ir didelei ' szviesus derviszas
— Jeigu norėtum, tai asz ta do ir balso; turėsiu duot ant
tai taji skaudejima? Asz ir ne
tvarkyti.
(dvasiszkas) ir mokino apie sa
<
Ka jus dukreles
ve nugabenezia in Szv. Kazi- Misziu Szv., tai kur norint pa- ,
matau? O ka nematau, in tai
darytumėte, ve susirinkusia jaunuomenia ir
mieto ligonbute, ten ligoniam matysiu.
netikiu. O toliaus: kaip įgali
riu dažinojo kas per vienos ir
studentus, kurie nuolatos už
Jeigu taut farm u
labai gerai, asz už tavo užmo Pagyre ji ponaitis už tai ir ežiu.
mane priesz suda statytie už
— Duok Dieve! Vienok no kožnos jiais gyre.
gyventumėte, davinėjo jam naujus klausimus
kėsiu.
velijo sau ja taiposgi pamatyt.
tai? Turiu taip darytie, kaip
ir ant visko gavinejo atsuki
Kur vyrai uždirba daug
— 'Ne labai gerai ligonbute- Vienok negalėjo prisirengt ant rėjau kad butu tave pamatęs. 'Girdėdamas tai, stengėsi,
darau ir niekas manes už tai
mažiau, mus.
sia, kaip žmones pasakoja, bet to, ba ne ilgai trukus, iszvažia- Taip tu dabar gražiai su tai kad kaip norint in j u narna danubaustie negali. O ant galo: ,
sigriebt; kelis syk atlankė ir
O bet gyvena linksmiau?
kaip girdėjau, kad Szv. Kazi vo su Tamosziuku in savo dva skrybėlaite iszrodai.
Tame prisiartino keli jauni Ar-gi mus nevisus Allah’as
motina, ant galo pasisakė motinai, jog
j O del ko ? Dėlto jog
miero geriau, kaip kur kitur. rą, kuris stovėjo netoli Kroka- Ir užsimausimo
iszdykeliai, turtingu tėvu vai (Dievas) ant žemes sutvėrė.
diktam
Naszle
būdama,
po
norėtu
gaut
už
paezia
jos
duk

moka gyventi, kai, ir pradėjo isz senio szanJeigu meile ponaiezio tai jau vo.
Juk asz tik grumstele žemes
kone
uredninkui,
sziandien
teria.
Moka
czedyti,
pinigą
ten eicziai.
dint.
*
*
*
mecziau ant EI Zorido. Ar-gi
ne metyti.
Geras ponaitis užsiėmė tuo- Gera panaite su savo tarnai biedna, geide del savo dukters Teisybe, nebuvo taip turtin
Ibu Hallah tilejo vienok. In- žeme gali ka kenkt žemai?
Asz nieko nesakau,
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1 ’ S A UL E ’ ’ MAHANO Y CITY, PA.
vo mylima tėvynė, da turi jieszkapitonas, kuri visi kareiviai
koti nakvynes, maisto ir drabu
Isz Tėvynės Iszbego Del Savo Tikėjimo
mandagiai sveikino. Kai karas
žiu nuo svetimųjų. Nors jie
užsibaigė, jis pasirūpino sau ta
daug nukentejo, 'bet da ju dva
špilkele ar medalikeli kuris pa
— Sukatoj pripuola Szv. sia yra plienine ii’ nepalaužima.
rodo kad vyras yra garbingai
Gertrūdos, ftaipgi ta diena,l Bet patys sau negali daug iszisz vaisko paleistas. Jis pradė
1899 metuose, mire Dr. V. Ku-; sigelbeti, nes da svetimoj szajo visokius vajus varyti del
dirka, Lietuviu raszytojas.
'lyje. Artinasi Lietuviams paLOS ANGELES, CALIF. —' pargryžusiu kareiviu ir jau
Kita sanvaite: Nedelio j, 23- begeliams jau antra žiema sveJuodukas Charlie Edwards ne- stengėsi sau užsitarnauti vieta
czia Nedelia po Sekminių, Pa- tur ir da jiems būtinai reikalini mylėjo eiti in mokykla ir mo- miesto taryboje.
nedelyje Petro ir Povilo Bazili- gi drabužiu.
j kyklos suolas jam buvo per kie- Bet ana sanvaite policija jau
ko paszentimas; Utarninke Szv Dabar besiartinant Kalėdų
1 tas. Kai mokytojai jam duoda pasivijo juoduką Charlie Ed
Elzibetos isz Vengrijos; Seredoj' Szvente yra labai geras laikas
vo 60 ar net guzą už jo mokslu,1 wards. Los Angeles advokatai
Szv. Felikso Vai., Ketverge ir proga atlikti gailestingumo
jis pats pertaisydavo savo ra ilgai seke iki tikrai suseke vi
Szvencz. P. Marijos Pasiauka- darba. Kiekvienas Lietuvis —
portu ir paraszydavo del visu sas szitas melagystes ir veid
jimas; Petnyczia Szv. Cecili- Lietuve, galėtu ir privalėtu su
mokslo szaku po visa szimta. mainystes. Dabar juodukas tu
jos ; Subatoj Szv. Klemenso isz szelpti vargstanczius Lietuvius
Jis buvo neramus ir negalėjo pi kalėjime ir laukia teismo.
kurie kenczia Europoje, suteikRyino.
ar nenorėjo jokio darbo ilgai Jis bus teisiamas ir kaltina
darni tinkama Kalėdų Dovana
| dirbti. Gavo darba vienoje re- mas del beveik viso tuzino
—■ Sekantieji kasyklos mo
■
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Drabužiu.
”
Kas
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tik
j dakcijoje, kur yra spaudina- svarbiu prasižengimu. Jo advo
kes savo darbininkams Sept.
turite ir galite surasti, duokite,
ma juoduku laikrasztis. Jis katas sako kad jis yra nesveiko
15, William Penn, Park, Prim
nes jie ten visiszkai nieko netu
ežia tiek daug primelavo kad proto, ir pats juodukas prisiparose Stripping, Hammond, Kori. Tenai Lietuviai pabėgėliai
galu gale buvo pravarytas. Jis žinsta kad jam kaip kada galva
hinoor, Klimas, Gilberton, Mogave jusu dovana negales žo
tame laikrasztyje parasze ilga skauda.
rea ir New Bostonas.
džiais iszreikszti isz džiaugs
straipsni kaip jis su Hitleriu
— Lietuviu Moterių Kliu mo ir padėkos jausmu visiems
pasikalbėjo. O jis Hitlerio nie
kas isz Schuylkillo pavieto tu broliams Mahanojaus LietuMUSU DIPLIOMATAI
kados nebuvo mates.
rėjo savo susirinkimą Utarnin- viems. Jusu pagelba sustiprins
Paskui jis buvo sugautas kai
SAKO, KINIJOJE
ko vakaru Elk’s svetainėje. ju viltis, pakels ju jausmus ir
Žmones, kurie atvažiavo isz Europos 1620 metais buvo vadinami maldininkais, už tai jis savo draugo varda parasze
Kliukas palankavo $100 del kas svarbiausia, gins nuo szalNIEKO GERO
kad jie turėjo isz savo tėvynės iszbegti del savo tikėjimo. Jie su mažu laiveliu “Mayflo ant bankos czekio ir norėjo pi
“Cripple Children’’ Draugijai. czio.
wer” atplaukė in szita kraszta. Sziu dienu maldininkai keliautojai yra Estoniecziai ir Fi- nigu pasidaryti.
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Taigi,
Seradoj
ir
Ketverge,
Bet ir ežia ne galas, tik pra
niecziai, kurie su da mažesniu laiveliu “Brill” atplaukė isz Szvedijos in Miami, Florida.
■— Lapkriczio (Nov.) 20-ta
Kelione jiems užėmė net septynios deszimtys viena diena. Ant szito laivelio buvo asztuoni džia to juoduko apsukrumo. Jis
ir 21-ma dienomis Seradoj ir Lapkriczio (Nov.) 20-ta ir 21(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Ketverge, 4-ta valanda po pie ma dienomis, bukime prisiren vyrai, trys moterys ir pusketvirto meto mergaite. Tai antras toks laivelis priplaukė prie pats iszspaudavo valdžios Civi
tų! su trakais in vyks drabužiu gė aukoti drabužiu laike “Dra musu kranto, su žmonėmis kurie jieszko laisves ir lygybes ir bėga nuo visu tu “izmu” ir lines popieras ir gavo darba mai, po Amerikos priežiūra bu
apygardos kalėjime, kur jis ra vo tikrai laisvi ir teisingi Japo
skerdynių Europoje.
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Iszgirskite
Paskui jis sau diplioma, pa- po Amerikiecziu priežiūra, kupijos Mahanoy City, Pa. Sera
daryta.
vargstaneziu
pagelbos
sząuksliudijima pasidarė kad jis yra ri valde per kara. Szitie Japodoj, Lapkriczio 20-ta diena,
užbaiges augszta universitetą nai valdininkai yra be galo gu4-ta valanda po pietų, varpais ma. Darykite gera gailestinga
turis
szimtus
svaru
cukraus
nese.
ir yra tikras mokslinczius. Kur drus ir apsukri. Jie dabar vėl
skambant, Kaierio “Whistle” darbai
VIESZBUCZIO
kuris
buvo
ligoninis
skirtas.
f Antanas Kerkitskas, nuo
ten jis rado numirusio advoka in valdžia pateko ir su Ameri
riekiant, trukai važios ulyczio- “United Lithuanian Relief
Policija visus vagius suseke ir to paliudijimus ir popieras ir kos pagelba valdo kaip ir val
21 S. Lehigh Uly., numirė Utar
STRAIKOS
mis tik “West End” iki Main Fund, Inc., Nr 83, Szv. Juozapo
vienas isz tu vagiu yra Richard taip inlindo net in advokatu de.
ninke, 4-ta valanda popiet, Lo
UŽSIBAIGĖ
ulyczioje. Ketverge Lapkriczio parapijos Mahanoy City, Pa.,
Van Reed, ligonis del nesveiko draugyste. Kad patiems laje- Jau dabar jie tariasi kaip
invertins jusu pagelba ir pabė cust Mt. ligonbute, sirgdamas
21-ma diena, tas pats in vyks, ta
proto toje ligonbuteje. Kitas riams akis apmuilinti, jis ke ežia Amerikiecziu nusikratyti.
gėliai Lietuviai neužmirš jusu per koki tai laika. Ginies Lietu
PHILADELPHIA, PA. —
pa-czia valanda, bet jau anapukuris buvo suimtas yra tos li- lias sanvaites lanke Loyola Jie nori mus intikinti kad jie
voje, pribuvo in czionais būda
Vieszbucziai (hoteliai) Belle
se Main Uly., arba “East gera szirdi.
United Lithuanian Relief mas da jaunas vyrukas. Buvo vue-Stratford, Sylvania ir Ma gonbutes darbininkas, Herbert Universitetą kad visi ji tenai! yra mums isztikimi ir kad jie
End.” Taigi, žmones gales išž
W. Gingrich, isz Robesonia ir matytu.
angliakasis ir kitados dirbo
gali savo žmones tinkamai val
jestic susitaikė su darbininkais Harvey Ressler isz Werners
elėti drabužius ant poreziu sza- Fund of America, Inc. Nr. 83,
prie Shen-Penn atlipinsiu. Rali
Kaipo jaunas ir energingas dyti, paskui jie stengsis paro
lia ulyczias ir Szv. Juozapo Mahanoy City, Pa.
ir
prižadėjo
visiems
algas
pa

ko du po-vaikus: A. Milleriene
ville. Du kiti buvo kaltinami už advokatas jis buvo visur pri dyti kad jie moka kaip ir inmokyklos vaikai gales paimti
keiti,
jeigu
valdžia
vieszbuto vogto cukraus priėmimą, imamas ir kviecziamas. Bago- statymus sudaryti, kuriuos
Shenandoah, Pa. f Gerai ži ir H. Vanghniene, mieste; tris
drabužius ir indeti in traka.
czio
sanvininkams
pavėlins
Mervin L. Schroll ir Albert cziai ir mokslincziai ji užsi- Amerikieežiai gali jeigu nori
nomas visiems Andrius A. Mi- anūkas ir viena anūke. Laido
Pareita meta, drabužiu rink lauskas (Meluskey) kuris kita tuves atsibus Petnyczioje, isz svecziams randas pakelti.
kviesdavo in sveczius. Jis vie patvirtinti. Po tam jie parodys
Goff.
liava keneziantiems lietuviams dos laike Shenandoah Abattoir Graboriaus V. Menkicviczio
Darbininkai gryžo in savo
nam kriaueziau insiskolino su- kad jie ir be musu patvirtini
pabėgėliams 'buvo labai pasek Co., mesinyezia, staigai apsirgo koplyczios 15 E. Cherry Uly., darbus nieko tikro nelaimėje;
virsz dvieju tukstaneziu dole mo gali savo reikalus savotiszDARBININKAS
mingas. Vos 6,000 svaru drabu keletą dienas adgal, ir numirė su Szv. Misziomis Szv. Jurgio jie negavo ko unijos bosai rei
riu del madingu ir geru drabu kai vesti. Ir tokiu budu, tie Jažiu 'buvo surinkta ir nusiusta in Seredoj 6-ta valanda ryte pas bažnyežioje 9-ta vai., ryte, ir kalavo, algas pakelti asztuoponijos valdininkai tikisi Ame
žiu.
APVOGĖ
“United Lithuanian Relief savo žentą ir dukteria Dr. Kaž. bus palaidotas parapijos kapi nielika ir puse centu ant valan
Kur tik buvo kokios iszkil- rikiecziu galutinai ir visiszkai
Fund of America, Inc., New Kolonauskus, 208 N. Main Uly. nėse.
dos, keturios deszimts valandų
mes,
tai szitas
BOSTON, MASS. —
Charles
mes, ■ juodukas
____ vis'nusikratyti!
________
York,” isz kur buvo nusiusta Velionis gimė Lietuvoj ir pri
sanvaite ir vakacijas su pilnu Bradbury, isz Dublin, Texas,' kaip nors inlysdavo ir kai pikin Europa. United Lithuanian buvo in Amerika, daugelis metu
užmokesniu: Tai beveik galima pavarges atsigulė hotelio kam- czierninkai nutraukdavo paRelief skyrius Szv. Juozapo adgal. Apie deszimt metu ad APVOGĖ KLIUBA
sakyti kad darbiniinkai ‘ ‘ pra- baryje ir iszgirdo kad kas ten' veikslus garsiu ar bagotu žmo- Mes mėgstame teisingysta ir
kad ir visi teisinparapijos Mahanoy City, Pa., gal velionis iszpardave savo
losze,” pragrajino szitas strai- rodos krapszto prie duriu. At- niu, beveik visados buvo maty- geidžiame,
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