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Fabrikai Mažai Turi An
Isz Amerikos
Kareiviams
Mokescziai
Sustabdyti

500 Nauju Policijantu

Nauja Brazili- Visi Darbininku
jos Valdžia UnjjOSI Lewisui
RIO DE JANEIRO. — Bra
zilijos Prezidentas Eurico Gas
par Dutra dabar gana darbo ir
vargo turi besistengdamas pa
laikyti savo Taryboje vienybe,
kad butu galima kaip nors
kraszta iszvesti isz piniginiu
pinkliu ir skolos.

WASHINGTON, D. C. —
Pargryžus Kareiviu, Veteranu
Administracija sustabdė mokesczius 150,000 kareiviams už
tai kad jie Administracijai ne
pranesza kiek jie už dirba mo
kyklose ar darbe kur jie moki
nasi. Sulyg instatymo pargry
žes kareivis gali gauti iki $65
in menesi jeigu neženotas, o ženotas gali gauti iki $90 in mė
nesi. Bet singelys negali isz vi
so gauti daugiau negu $175 in
menesi, o ženotas ne daugiau
kaip $200.

In Talka Stojo
Prezidentas Trumanas Pargry
žo Isz Key West, Florida; Apie
25,000,000 Darbininku Neteks
Darbo Jeigu Minksztos Anglies
Mainieriu Straikos Prasitęs;
Lewisas In Teismą

Jeigu Prezidentui Dutrai pa
siseks, tai Brazilijos žmones su
silauks tikros laisvos ir Demokratiszkos valdžios sulyg kons
titucija, kokios Brazilijos gy
ventojai neturėjo jau per szesziolika metu. Bet didžiausias
darbas ir vargas yra tai kad vi
sos kitos politiszkos partijos
nenori prisidėti ir nestoja in
George Hanley, Milwaukee miesto virszininkas, prisiek talka, nes jos tikisi pasinaudo
dino 500 jaunu vyru kad jie policijantams in talka stotu pa ti proga jeigu szita Prezidento
laikyti tvarka tarp straikuojaneziu West Allis mieste dar Dutros valdžia susmuktu.
WASHINGTON. bininku. Allis Chalmers fabriko darbininkai visi sustraikaValdžios
svarbiausias
dar

Administracija pranesza kad
vo ir sudarė parodas, sutvėrė komitetus kurie marszavo
Prezidentas Trumanas
daug kareiviu gerus darbus tu apie fabrikus prižiūrėti kad niekas neitu in darba. Fabrikas bas dabar yra visiems parūpin
ri, gerai uždirba ir vis ima tuos
užsidarė per rinkimu diena, bet ant rytojaus vėl atsidarė. ti gana maisto. Prie maisto sto
parvažiavo isz Floridos
pinigus isz valdžios. Adminis Czia’buvo ir yra daug susikirtimu tarp tu kurie nepaiso kos ir prisideda labai prastas
kur jis kelias dienas
tracija sako kad mokesczius su straiku ir eina dirbti, ir tu kurie nenori juos leisti in darba. susiekimas. Viename mieste
randasi
net
ir
per
daug
maisto
stabdė 149,046 kareiviams ir
praleido pasilsėdamas,
kad jis ir sugenda, kitame žmokiti miestą nepranesze kiek to jos, ir kelios dienos atgal biski
kiu mokescziu tenai buvo su susikriete ir susidaužė savo au DEKAVONES DIENA nesbadu mirszta. Nėra nei kam
ir ilgai tarėsi su savo
nei
su
kuo
ta
maista
iszvežiuostabdyta. Szitie kareiviai da tomobilyje. Tai jis sako jis pa
ISZ PARYŽIAUS. — Louis
draugais ir patarėjais ati.
Pragyvenimas
baisiai
bran

bar nieko isz valdžios negaus
PLYMOUTH, MASS. - Gy
Ferdinand Pons, dvideszimts
lauks ir pažiuręs ar stoti in Se
gus; viskas apie tris ar keturis
pakol jie nepasakys kiek jie už
pie ‘Mainieriu Straikas.’
natą ar ne. Bet tikrumoje jis ventojai szitame miestelyje sykius daugiau pabrango ir vis devynių metu Francuzas ka
dirba ir kiek gauna in menesi.
reivis, sako kad jis pareina isz
laukia pamatyti kaip tie Sena- sziais metais apvaikszczioja brangsta.
Tie kurie žino, sako
karaliszkos Bourbon szeimytorai jo klausima iszspres. Jei 325-ta Dekavones Diena. Yra
kad szitos straikos daug
gu jie nutars jo neinsileisti, tai surengta parodos, prakalbos ir Prezidento Vargo vieszpata- nos, o karalius Louis I, isz
AMERIKOS
Bourbonu
szeimynos,
buvo
ga

skaningos
vakarienes.
Szianvimo metais nebuvo valia tverjis ramiai paskelbs kad jis ne
prez. harry trumanas daugiau
bledies pa
nori nei tos garbes nei to darbo. dien visi mes turime už daug ka lis politiszkas partijas; tai da vės Lietuvos karalystes pavel
daugiau but dėkingi, negu Gu bar kai jau pavėlinta, tai poli- dėjimo teises. Tai dabar, jau
bernatorius Bradford su savo tiszku partijų ir politikierių nas kareivis, pargryžes isz darys negu ana pavasarys, nes fabrikai visai
žmonėmis 1621 metuose kai jie priviso, kaip pavasaryje gry vaisko, raszo in Francuzu laik- mažai turi minksztu anglių.
Jeigu fabrikai
apvaikszcziojo pirma Dekavo bu.
raszti, “Quatre et Trois” ir sa
nes Diena. Mes Amerikoje del
ko kad jis savo pareikalavima ims užsidarineti dabar
WASHINGTON, D. C. —
Komunistai
pasinaudoja
szi

Dekavones Dienos sziais me
pasiuns in Tautu Konferencija.
Senatoriai paskyrė komitetą
tai visiems bus prastai!
ta
suirute
ir
susiskaldymu,
ir
tais galime visi pirktis kiek tik
Jis sako kad kai jis taptų Lie
isztirti Senatoriaus Bilbo rin
norime kalakutu ar kitokios laukia progos buntus ir sukili- tuvos karaliumi, jis tenai su Buvo valdžios insakyta
kimu laimėj ima Mississippi
mėsos, ir galime apie 10,000,060 1 mus investi ar sukelti. Ju skai- tvarkytu laikina valdžia.
valstijoje. Dauguma Senatorių
DETROIT, MICH. — Kon- svaru kalakuto kitiems Euro czius vis auga ir didėja.
kad visi didesni miestai
sako kad Senatorius Theodore
Mokslincziai
ir
Istorijos
gresmonas Ed Gossett, isz Te poje pasiunsti. Už tai, mes tik
Faszistai, kuriems nepasise- mokytojai ir raszytojai sako prigesintu savo szvieG. Bilbo yra visai netinkamas
xas ir Kongresmonas John Le rai galime ir turime būti dė
ir nepageidaujamas žmogus.
ke valdžia paimti 1938 metais, kad jie nieko panaszaus niekur
sinski, isz Michigan sako kad kingi !
Jis yra intartas už tai kad jis
dabar jau vėl ima veikti ir jau- raeities knygosi neranda ir kad sas, ir kad taip sutapindabar tie kurie atvažiuoja isz
per rinkimus uždraudė Juodu
cziasi galingi, nes j u vadas,! j-,uvo iafoaį daug karalių isz tu elektros, nes ir elek
Europos yra daugumoj Žydai.
kams (Nigeriams) balsuoti, ir
Plinio Salgado pargryžo isz Bourbonu szeimynos vardu
Jis kalbėjosi su laikrasztinin- STRAIKOS
trai reikalinga anglys.
kad jis Baltiems žmonėms pa
isztremimo.
MAINIERIU
Louis. Bet butu žingeidu ka
kams ir nusiskundė kad beveik
MILWAUKEE
tarė Juodukus stramužinti,
70 tas nuoszimtis visu kurie at
Darbininku Partija remia Molotovas su Stalinu tam Teisėjai ir visokie valdžios PREZ. JOHN L. LEWISAS
stumdyti, muszti, daužyti ir vi
patarėjai susirinko su Prezi
važiuoja in Amerika yra Žy
Prezidentą Dutra, bet taipgi Francuzui pasakytu.
MILWAUKEE, WIS. —
sokiais budais nugazdinti kad
dentu Trumano pasitarti kas
dai. Jie insiperka, insisuka ir
Darbininką Allis Chalmers užtaria ir atjauezia buvusi Prejie nedrystu eiti in rinkimus.
dabar daryti. Laikrasztininkai kad jis savo mainieriams tik
inlenda kaipo kraszto piliefabrikuose jau seniai kaip'I zidenta Vargas, kuris dabar FRANKFURT, VOK. — pasigavo Prezidento sekreto
pasakė kad jau dabar nėra jo
Senatorius Bilbo ne vien tik cziai. Žydeliai ir Lietuviu pa
- , gerinasi ir seilinasi prie Komu- Amerikos Armijos Leitenantas
straikuoja. Ana diena jau iszpriesz Juodukus nusistatęs, bet skirta skaicziu vizos ir paspornistu ir j u paramos jieszko, nes susiginczino ir paskui susikirto rių, Charles G. Ross, ir paklau kio kontrakto, o be kontrakto
rode kad visi susitaikins,
sė jo: “Ar Prezidentas ka da mainieriai nedirba. Po tam, kai
ir priesz visus taip vadinamus tu isz Lietuvos sunaudoja ir
dabar unijos vadai paskelbia I jis ketina sugryžti in savo pra su kitu oficieriu, kapitonu, bar pasakys?” Jis jiems atsake
Lewisas nutilo, visi mainieriai
Svetimtauczius
Amerikoje, ežia atvažiuoja kaipo Lietu
Berberą miestelyje netoli nuo
kad jie pasiunezia kelis tuks- rasta prezidentystes vieta.
kal kad nieko naujo nebus pakol suprato kad ežia jiems ženklas
kuriu tarpe ir randasi Lietu viai. Kongresmonas Lesinski
tanezius straikuojaneziu darbi Armija ir karininkai yra isz- Kassel. Nieko nepranesza už L„ teisėjai ir advokatai savo nuo
viai. Ne vien tik Senatoriams, sako kad Amerikos valdžia pil
straikuoti.
ninku marszuoti prie fabriku ir tikimiausia Prezidento Dutros jiedu taip susikirto, bet leiten mones iszreiksz Panedelyje.
bet ir mums visiems gieda kad nai neisztiria ir neprižiūri ko
Bet jeigu mainieriu bosas ga
pareikszti savo nepasitenkini parama. Karininkai praszalino antas iszsitrauke revolveri ir
toks nepraustaburnis užima to kie žmones praszosi in Ameri mą. Szitoks straikos yra vienos'
ant smert nuszove Kapitoną.
Valdžios advokatas Tom1 li savo mainieriams insakyti
Prezidentą
Vargas
ir
invede
kia garbes vieta ir visus mus ka atvažiuoti. Jie sako kad da isz ilgiausiu ir per szitas strai-'
Paskui kai kitas oficierius, ka Clark supažindino Prezidentą kada straikuoti, jis gali taipgi
konstitucija
ir
Demokratiszka
jiems ir uždrausti straikuoti.
atstovauja. Kai pats Bilbo da- bar visokį prasikaltėliai ir Ko
kas daug darbininku, susimu-! valdžia, ir dabar negreitai nu rininkas szoko revolveri isz Trumana su visu klausimu,
girdo kad Senatoriai dabar ima munistai ežia atvažiuoja ir
Keli Senatoriai pataria kad
sze, ir net in ligonbutes atsidū sileis ar nutylės kad Preziden Leitenanto atimti, tai tas Lei kaip dabar valdžia rengiasi pa
ji nagan ir ketina ji neinsileis lengvai insisuka ir inlenda.
tenantas netyczia sau in koja traukti Lewisa in teismą pasi- ežia ne vien tik Lewisas kaltas,
rė.
tas
Vargas
vėl
valdžios
vadeles
ti in Senata, jis pats sako kad
insiszove. Karo Sztabas nepa aiszkinti kaip jis galėjo priesz bet visi unijos kuopu, lokaliu
nusistvertu.
Generolas
de
Goes
jis nežino ar jis nori gryžti in
skelbia vardus tu karininku valdžios nustatymus eiti. Jis boseliai ir vadai, ir ka,d juos vi
de
Monteiro
buvo
isz
Karo
MiSenata ar ne. Jis aiszkinasi kad Pirkie U. S. Bonus
Skaitykite “Saule”
pakol duos j u giminėms žinoti paaiszkino kad Lewisas sta- sus reikia in teismą paszaukti,
neseniai jis buvo ant operacikas atsitiko.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
cziai nepaskelbe straiku, bet
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nori Būti
Lietuvos
Karalius

Senatorius Bil
bo Tardomas

Žydai
Atvažiuoja

'‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.
muczihusia nukenezia.

“Economic ir Social Coun Board of Directors.
ta ir Potsdam.
SAULE” YRA
cil” iszrinko 18 nariu-tautu in Harriman domisi laivu sta- Spalio menesio 1943 metuose
Lietuviszki
laikraszcziai
JUNG. TAUTOS
narius pastovios “Human tymu, aviacija ir panaszais už- ])UV0 paskirtas ambasadorium
daug dabar raszo apie ta Ame-į
GERIAUSIA
Rights Commission,” — Aus- siemimais.
in
Sovietu
San
junga.
Jis
taip
rikos Lietuviu Tarybos InforI
DOVANA!
Meksikoje žmones ilgai lau- macįju (jenįra> Vieni szaukiasi WASHINGTON, D. C.’ — ' tralia, Belgium, Byelo-Russia, . Prezidentas Rooscveltas ver- draugiszkai sutiko su Stalinu,
Jung.
Tautu
Czarteris
reikaChile,
Chine,
Egypt,
France,
, tino szio žmogaus gabumus jau ]<ad kada jis gryžo in Suv. Vals
ke lietaus. Javai pradėjo džiu- jr praszo pagelbos ta Informaliauja
insteigima
“
Commission
India,
Iran,
Le'bonon,
Panama
ti, žeme buvo taip iszdžiuvus I ju cenįra palaikyti, kiti su to’ 1932 metuose kada kapitalas fijas Rusijos premieras pa|
on
Human
Rights,
”
kuris
veik
Phillippines
, Ukraine, Russia, j<ovojo prezidentą. Harriman'siuntė jam ir dukrelei po dova-^
kad visa diiva vejas dulkenjis kįu paį karsztumu sako kadi
.
Jeigu nežinai kokis
Economic and Social the United Kingdom, the Uni-' _______
,,J kA 1 “kompromizas buvo'na — arkli.|
isznesziojo. Meksikonai iszsi- ^ojts Įnformaciju Centras yra p
..
nupirkti Dovana savo i
‘ingyvendinti žmo- ted States, Uruguay ir Yugo-' g-a]įmas tarpe Wall Street (tur
nesze isz savo Bažnyczios maža I vįgaį nereikaiingas, nes isz jo į .
. ’
Kartu su Molotovu ir Lord
ir pagrindines lais-' slavia. Szios tautos perstatoja' tuoliu) ir Pennsylvania Ave.,
stovyla Kristaus, pašlovino ja nera neį Lietuvai, nei Lietu
Inverchapel (dabartiniu Ang Draugui ar Draugei, •
Ives
visur.
”
Praeita
pavasari
skirtingas
nuomones
apie
žmo
. ant lauko ir meldiesi: “Matai viams jokios naudos. Kiti sako
(Pi.iltuojo Namo).”
lijos ambasadorium in Suv.
prirengimo
komisija
pradėjo'niu
teises
visame
pasaulyje.
tai užraszk jiems laikkaip mums reikia lietaus.“ Ta kad toks Informacijų Centras
Valstijas) buvo narys Lenku'
1933
metuose
National
In

paezia naktį dangus apsiniau per daug kasztavo iszlaikyti, pradini darba Hunter College,!
dustrial Recovery Act 'buvo Komisijos pagal Yalta sutari raszti “Saule.” Pra
■'’įNew Yorke.
kė ir taip pradėjo lyti, kaip isz Sako kad iki dabar tenai
pravestas. Jis užtvirtino prezi mo. Paskiau tapo United
pia'l Kadangi žmogaus teises pilW.
AVERELL
kibiro pilti; visus laukus užse- leista $51,000.
dentą užgirti arba sudaryti in- States atstovu Rumanian Poli-, linksmins jiems gy- t !
|nai
apsaugotos
Suv.
Valstijose
me, revus iszgriove, tvoras isz- Kaslink kiek kasztuoja
HARRIMAN
statymus teisingos suvaržyno tical and Territorial Komisijos.i venima, ant viso me
i in tai nedaug dėmesio kreipė
nesze, medžius iszrove, namus į Centras užlaikyti ir vesti,
bizniui ir industrijai ir invyk- Harriman nauja vieta vai
line czionai. Bet ne visur tas pat.
iiiŽmogus,
kuris
dalyvavo
jiunesze ir taip baisiai daugi fenaį nebuvome, nemateme ir
dinti tokius instatymus ugdyti1 džioj yra praneszimo darbas, to ir džiaugsis isz ta
f
Musu
Nepriklausomybes
vairiausiose
veikimuose
—
‘
bizbledies padare. Visa nakti py nežinome, nors turime prisipa
tautos paezedumai atgaivini- Jis turi teikti informacijų, ku vo dovanos! Prenu
Deklaracija
1777
metuose
pa-jnio,
tautiniuose
ir
tarptauti-j
le, lijo kad sakytai jau antras žinti kad $51,000 tai jau nema
tvirtino tas teises ir jos buvo' niuose reikaluose, dabar pa hna. Harriman, narys Prekybos rias renka “Bureau of Domes-'1 s
tvanas žmonija isztiko.
ža saujale bumaszku. Ir kaslink inraszytos musu konst t nei jo j'
I Sekretoriaus Business Adviso- tic and Foreign Commerce, thej| merata Suv. Valstijoskirtas
Prekybos
Departamen|
Ant rytojaus tie patys mal reikalingumo tokio Informaci
formoje pirmu deszimts priedu to galva. Jo vardas W. Averell 1 ry Council, buvo paskirtas vir- National Bureau of Standards,'Įį se
metams $5.00
dingi žmones Meksikonai vėl jų Centro, mes taipgi nieko ne
I
szininku
NBA
New
Yorko
valsthe
Census
and
Weather
Bn(
kuriuos vadiname “Bill of Harriman.
nuėjo in savo bažnytėlė ir szi galime pasakyti, nes niekas
‘ tijoj.
reaus. Sziu biuru budai ir. ' Kitose
VieszpatysRights. ’ ’
Prezidentas
Trumanas
pa-,
, syki iszsinesze Paneles Szven- sziandien negali staeziai pasa
Kitu szaliu konstitucijos ir skyrė Harrimana užimti vieta 1 Harriman pradėjo veikti veiksnios padeda Amerikos isz- j tese $6.00. Užraszant!
cziauisios stovylele in tuos pa- kyti kokie darbai Lietuvai pa
gi pabrėžia žmonių teises ir| Henry Wallace, pirmesni© sek-.1 tarptautinėje dirvoje 1941 nie dirbystams ir iszsiuntininkams
tezius, dabar apselntus laukus. gelbsti.
laisves. 55 tautos pripažysta retoriaus, kada jis atsisakė kiose, kada Lend Lease ne- visose dirvose. Tautos galybe reikia drauge ir pre- į
“Žiūrėk,” jie su nuliudimu sa Bet kaslink tu žinių, žinukalbos teise; 47 pripažysta tei po susikirtimu su Valstybes kibai gerai veike Anglijoj. sutraukta sziuose piliecziuose' numerata siunsti per
ke, “ka tavo vaikas padare.” cziu, kurias Informacijų Cen
se nuo atžyminimo del rases, Sekretorium Byrnes ir Ber-' Anglijoj, Harrimanas mokino- ir ju užsiremimuose.
Gy
-------- ; ;.-------tras iszleid'žia ar iszleido, tai religijos aiba lyties; 18 mini nard M. Baruch, Suv. Valstijų s*
Money-Orderi arba
^1!8'kja reikalavo tinkai Czia, Amerikoje mes žiūrime jau ir mes jaiicziamies savo vie
United
Nations
Atomic ina^ ves^i kava ir jis pirko rei- iSTORIJE apie Gre#oriU8>
tinkamas algas, poilsi darbi
nariu
“__________
pinigais registruotam
jie in žmogų, bet in jo drabu toje žodi isztiarti. Kas ten visas
Biznio kalingus daiktus ir juos isz- ------------------ISZ Numirusiu
ninkams, apmokamas atosto Energy Commission.
žius. Jeigu jis gražiai apsiren tas žinutes surenka, mums ne
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai laiszke
siuntinejo.
gas ir sveikatos apdrauda kai
gęs, mes ji su geru rytu sveiki svarbu ir ne musu biznis, bet
C
Harriman kartu su Roose- me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
po teises. Ir devynios pareiSzname ir gal net linkteliame. kaip jas iszleidžia ir kaip jas
| veltu važiavo in tarptautines
| kia, kad žmones turi teise dirbMums daugiau rupi žinoti kiek suraszo tai jau visi musu 'biz- įį.
'konferencijas karos metu ir po Saule Publg. Co., Mahanoy City, Pa. Saule Publishing Co
doleriuku Susiedas turi Lanko uis. Kalba, kaip tai žodžiai isz- Buvusi Tautu Lyga nustatė
karu. Dalyvavo misteriszkame Neužmirszkite kad dabar
je negu kiek proto pas ji randa sireišzkimai ir vertimai yra pavyzdinu minimu teisiu ma
Mahanoy City, Pa.
posėdyje Churchill ir Roosevel- “Saules” prenumerata in Su-'
si. Mes žmogų invertiname ne staeziai “nesuprantami” pa- žumoms, kurie gyvena kitose
to karo laive kur nors. Atlanti- vien. Valst. yra $5.00 metams, I
isz jo geros szirdies bet isz to prastam skaitytojui. Tenai per szalyse. Atlanto Czarteryje
ke. Dalyvavo Casablanca, Yal- o $3.00 ant puses meto.
1 Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
koki automobiliu jis turi. Mes daug randasi tu taip vadinamu Prezidentas Roosevelt ir Mi
nepaisome “kaip,” bet “kur’,’ (‘ tarptautiszku žodžiu, ’ ’ kuriu nisteris Churchill pasireiszke
'žmogus gyvena, ant kurios uly- reikszme vien tik dipliomatai da už “Laisve nuo Bado ir Baiczios. Jeigu jis tarp ponu gyve- ar jau taip be galo mokyti žmo mes.
. na tai ir jis ponas, jeigu jis kur nes.
Paraszytojai United Nations
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
užkampyje apsigyvena tai jau Kai reikia tas ju žinutes in- Czarterio giliai prijautė žmo
Jjis skarmalas kaip ir kiti. Ra- deti in laikraszti, tai pats re nių teisiu svarbumą. Article I,
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
szytojas Carlyle jau seniai pa daktorius turi ta tarptautiszkaj sako, kad vienas isz United NaAdresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
stebėjo kad mes susitikę žmo lietuviszka Aarua
vCiOu in
lu.j tions tikslu yra “ invykdinti
kalba iai
isz versti
gų ant ulyczios ne žmogų svei žmonėms suprantama
kalba,'tarptautine kooperacija, ugdyi
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika Istorijų ap*~
kiname bet jo drabužius. Jis arba jeigu jis pats neturi gana ti ir raginti godojimą žmonių
kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
patarė mums teisingai pasielg laiko, jis turi samdytis klumo- teisiu ir pagrindiniu laisvių vipuslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rgumą in balta vergija; PusiaugaveNo.
102
Prakeikta,
meilingas
kriKetvirtas
prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszko me
ti ir sakyti: “Gera ryta, gražus cziu visas tas žinutes perraszy- siems nepaisant rases, lyties,
minaliazka apraszymas, 202 pus. 85c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
drabužėliai! Laiba diena puosz- ti. Nenorėtume sakyti kad tie kalbos iarba tikybos.”
No. 103 Vaidelota, apisaka iez nūs prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
ni kepuraite! Sveikas gyvas, kurie tas žinutes renka ir su- Kada prirengimo “Commis- W. AVERELL HARRIMAN pirmutines puses zzimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz v»lenczijos; Kožnas daigias Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
kaimyno turteli!”
raszo nemoka Lietuviu kalbos, siOn on Human Rights>” susisavo vieta; Ka pasaka ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiU
pasaulis, kartu su Senatoriais veikslais, 177 dideliu puslapiu. 3oc turi
paeziuoias.
76 puslapiu................20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
bet sakysime kad visas darbas į, ri
'
No.
104
Trys
istorijos,
apie
Ne

rinko praeita pavasari ji mate ir Kongresas, kada susirinks
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
Ir to brangumo da nematyti labai skubotai yra atliekamas.
kad ji negalėjo nustatyti tarp Sausio (Jan.) menesi, turi už bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c No. 188 Dvi istorijos apie Neužmo prapulties kranto; Mistras ir Krepekamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
galo. Kiek dabar galima maty
O kaslink iszlaidu, tai aiszi- tautine žmonių teisiu byla ir tvirtinti paskyrimu, bet jau p. No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideb
ti, tai mainieriu bosas gaus ko
Isz numirusiu prisikėlė,
No. 184 Dvi, istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25«
kus dalykas ne tik darbas bet pasiūlijo insteigima “Sub- Harriman užėmė naujas parei Gregorius;
Dorybe
veda
in
laime;
Szaltiszaiti,
jis reikalauja, nors, kaip szita
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Bais*
ir popiera ir pacztas gerokai Commission on Freedom of the gas.
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 48 puslapiu......................................15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
raszome, ateina žinios kad val
sziandien kasztuoja. Argi ne Press and of Information,“ ku Harriman buvo Ambasado pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- No. 189 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
džios teismas insake Lewisui
būtu daug geriau ir pigiau kad ri pasiulyma reme “Economic rius Didžiajai Britanijai kada Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10«
kad jam nevalia da per devy
kunigo. 47 pus............... 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
toks Amerikos Tarybos Infor and Social Council.” Kada ta prezidentas paskyrė ji Preky savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis kejimas
No.
140
Keturios
istorijos
apie
rgis
Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
nias dienas iszszaukti mainiejmacijų Centras tas savo žinu komisija bus insteigta jos pir bos Sekretorium. Priimdamas sos bobos.
Maža
katiluka,
Lietuvos
skausmai
us;
Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Teip-gi juokai, Rodos,
rius ant straiku.
Mocziutes
pasakojimi;
Pasaka
apie
Iszreiksztas
Razbaininkas; Žydai kai
ma
pareiga
bus
nuspręsti
ko52
tes pristatytu visiems Lietupaskyrima, p. Harriman minė trumpi pasakaitymai ir t. t.
eiles,
Vargdienis,
Pirmutine
szalna.
muose;
Nevidonas.
90 puslapiu. 25s
puslapiu..............................................15<
Visi kiti uniju vadai dabar viszkiems laikraszcziams, ir vi j kias teises, pareigas ir praktijo, kad jis pilnai apsipažinęs su No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ............. .....................20c No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
laukia pamatyti kiek Lewisas sai nesirūpintu špauzdinimu ka padengs informacijos laisNo. 141 Keturios istorijos apie
departamentu — 1933 metuose, gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- Kalvi
Paszku; Atsitikimas senam iliaus; Iszklausyta malda vargszo;
gaus mainieriams pakelti al siuntimu ar platininiu savo tu ve.”
i
4
• bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
buvo narys Biznio Patarėju]Kalp trBūktef. dvare; Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus................................. 15«
gas, tada ir jie visi straikuos ir surinktu žinueziu ? Tai butu di Ta prirengimo komisija toNo. 170 Asztuonios Istorijos apie
Tarybos ir pirmininku nuo liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu......................................15c Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiitas;
panasziai reikalaus.
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
I No. 116 Istorija &pie Sierata,
dele pagelba musu laikrasz-į liau pabudino kad pakol nebus 1937 iki 1940 metuose.
Auklejim&s
sveiko ir serganezio kukslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
Lewisas gal butu nusileidęs ežiams ir tiems Informacijų priimtas tarptautinis teisiu 'bi- Harriman, 54 metu amžiaus,'I puikus apraszymas. 119 pus. .. . 15c Jerubausko;
dykio;
Herodas
Boba; Kas nepažinsta
Osieczns, 40 puslapiu
No. 119 Keturios istorijos apie
Dievo
tas
nepažinsta
Tėvu; Per ta
ir nutilęs, jeigu valdžia butu Centro darbininkams butu liūs, tarptautines sutartys turi priklauso vienai isz turtingiau Garžia Haremo nevalninke: TMoszis:
....................... 15c
msybe
in
ez
vieša;
Pasitaisias
prasi
isz pat pradžios griežtai nusi- daug lengviau. O visi kurie apsaugoti žmonių teises. Ir Už- siu szeimynu Suv. Valstijose. | Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
62 puslapiu ....................... 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
2Be
staezius, bet rodos nėra žmol skaito ar moka skaityti, sau pa-1 sieniu Ministeriu Taryba inra- Jo tėvas 'buvo E. H. Harriman, 1 No. 120 Dvi istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkąs; nuslapiu ..........
No.
171
Vieniolika
puiku
istorijai
58 Ar paszaukt teta zokoninka Bernągaus Washingtone gana drą siskaitytu ar viename ar kita- sze žmonių teisiu parupinimus geležinkeliu didžiūnas. Pratur kas isz girrios ir Ant nemuno.
61 puslapiu........................ 15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
puslapiu
........
...............
15c
saus Lewisui pasiprieszinti.
me laikrasztyje. Toks Informa-' drafte sutarties del Italijos, tėjo kada geležinkeliai pradėjo No. 123 Septynios istorjos apie dina.
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
Dabar galime laukti daug ciju Centras butu panaszus iii Vengrijos, Rumunijos, Bulga- siekti vakarus.
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
daugiau straiku. Ir szitos strai- Amerikos “Associated Press” rijos ir Suomijos. Bet tos vals Naujasis Sekretorius lanke lis;
Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ar
“
United
Press
”
sztaba,
ku

tybes
da
turi
aiszkiai
parodyti
kos bus da ilgesnes negu per
Yale Universitetą. Mokslo die gonus. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo mus®
istorijos apie Duk- Nihilistu; StebrfVla» kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausi®
nai. Kita meta 'beveik visi fab ris renka žinias ir laikrasz ka reiszkia pagrindines laisves nose vasaros metu dirbo Union'i No. 127 Trys __
.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauni1 te pustyniu; Peleniute; Du brolei Nikitas . 61 pusi.
cziams pristato.
kaip, politines opinijos, vieszo Pacific Railroad fabrikose ir Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. . 15c No. 150 Keturios u 'rijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25«
rikantai
ir
darbdaviai
turės
r. f
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
ktė akmenoriaua; Klara; Nuspręsta
mokėti da didesnes algas. Ir O kaip dabar dalykai stovi, susirinkimo, kalbos, spaudos ir ofisuose.
61
sis; A»it keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
kaip tik algos pakils, viskas vėl tai prasta nauda isz viso to tikybos.
Baigdamas mokykla jis dir
puslapiu
..........................................
1®<
61
puslapiu
.............................
15c
PLATINKIT!
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
darbo, nes ne per daugiausia Apart naujos “Sub-Commis- bo Omaha, Nebraska, relių per-į
da daugiau pabrangs.
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
=> “C A TIT I?” C=
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz
Drabužiai pabrangs. Raudos musu žmonių gauna tas žinu sion on Freedom of the Press . žiūrėjimo grupėje. Dirbo inakys; Tamas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15«
tes,
ir
isz
kitos
puses
drukas,
pastovil
vairiausius
ir
praseziausius
and
of
Information,
karalium.
61 puslapiu................ 15c
pakils. Bet maistas jau ima at
No. 175 Pasiskaitimo knygele;
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
alutinai tapdamas
pigti, nors aplamai žiūrint pra spauda prasta, popiera ne ko Commission on Human Rights’darbus,
mas;
Drūtas Petras; Noogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
Andrius J. Recklitis
gyvenimas da labiau pabrangs. kia ir susisiekimas per paczta turės komisijas 1—-Apsaugoti Vice-Prezidentu Union Pačipuslapiu............. ............................. 15c (su paveikslais); Kaimiecziu AimanaNo. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
su skaitytojais irgi jau ne koks. Mažumus, 2—Sulaikyti atžy- kad koja nepasigadintu, nes PIRMOS KLIASOS SALUNAS
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
206 West Centre Street
Seymour L. Cromwell, 'buvęs Tai czia mes tik patariame minima del raszes, lyties, kai-ananstinu jog bus negerai,
puslapiu .........................
15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
MAHANOY CITY, PA.
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preka ............................. ........lis
New York Biržos Prezidentas kaip 'butu galima daugiau dar- 'bos arba tikybos. Neturės■ Ponas eme nuo jo kriukius ir
pitonas Stormfield danguje; Pabė
catkv
uu nuveikei,
sako jvau
kad /.uiuguns
žmogelis nuns
kuris štilis
kelis1 bo
nuveikti geriau visus pa- “Sub-Commission on the Sta^sako:
Jonai kur taip skubiniesi?
Einu gėlė; Kas-gi isztyra; Prigautas vagis.
kaip origina-i — Stok drąsiai, niekas nep. Andriu Reckliti.
Kas tenai KG
szimtelius turi ir perka stocku J siekti ir mažiau pinigo iszleis- tus of Women,
nmdanin
H»f'
■i
...
' • >
j naujo yra? Tai geriausia Lietuvis^Adresas:
Jeigu užraszysite savo drau
2___ 1 J_jjti,
szieru isz tikro durnai
daro.'ti, jeigu dabar tas Informacijų liai inveikta. Ta komisija fapo , sistos.
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis užJeigu kas tik ibiski krustelia Centras turės būti paežiu iszei- komitetu raportuodama tie-j Klimas stojo, bet bijojo isz iaiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip, giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing Co,
siog Economic ir Social Coun- vietos judintis, nes jam nuda- minksztus_ gėrimu_ir kvepianeziu. rės didžiausia linksmybia per
ant biržo frunto, tas nabagas'vijos Lietuviu užlaikomas.
I ...
. '
.
'.
...
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W.
Mahanoy City, Penna.
ęil,
t
’
fic
___ ‘iir paskiau pirmininku ^Centro st.t mahanoy city, pa. visus metus!
Sftvo keliąs s^iiįitęliąis pir-^
■■
V-ii-g-'
■■ •

Kas Girdėt

________ t.________

ŽMONIŲ TEISES IR

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

________

__ i

T* SAULE ”

►VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV | ve,

kad kaulai girgždėjo, 0
_ 1 szirdis plauke isz baimes. Po-,

MAHANOY CITY, PA.
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gera

PER
SAVO SZIRDI NELAIME
paskyrė'1 hiena padėkai oti, n
prasze Plymouth’o kolonijos
- - APTURĖJO - galvos prisidėti prie szvėntiPirma Dekavones Diena ino. Po tam laikas nuo laiko,
žinot, mano Klimai, jog tu nie- Am.rike (Thanksgiving Day) vietiniai apvaikszcziojimai lai
r
(Tasa)
szimti sanvaieziu buvo užrisz-■ kados kojos nenulaužia i ir tik I apvaiksztinejo Plymouth’o ko- kyti, bet tik laike revoliuciji- ęENIAUS kaip žmones pašn stovėjo puiki karcziama. Puita, atleido szniurus, o ponas ta• tau taip inkalbejom, idant tave I lionistai 1621 m. Keleivai atke nes kares, pabaigoje sekanezm eko j<i buvo geriaus. Teisybe, kus namas ir szvarus o taiposgi
Pone isz dvaro atsiuntė del
kad buvo gedaus, norint nevi- ir kitos trio'bos gražiai iszrode;
nuo gėrimo atpratini.
re:
ldavo per jūres in'steigti naujus szimtmeczio, Kongresas pasky
vaiku sziltas drapanelias, Ma
— Mesk kriukius ba jau ne — O del ko man taip labai namus svetimoj žeme j, del ti- rė tautiszka “Dekavones Die .- ame. Buvo‘spėtas prastesnis galima suprast, jog tame name
rinka griebėsi prie darbo, szereikalingi.
dege ?
kejimiszku persekiojimu savo na.”. 1789 m., Jurgis AVashing- it teisingesnis, buvo daugiaus radosi apsukrus gaspadoriu
re.arklius ir karve, o kada, turė
— Bijaus, dauggalis pone, — Ba liepiau tau garstukais szalyje. Jie isz laivo iszlipo antį tonas, pirmas Su v. Valstijų geroves mažiau rupesties ir vi- Teisybe, geras isz jo buvo gasjo sziek tiek laiko, tai del mote
apdet, kad tau kraujas in gal Plymouth’o o'akmens, kad vė Prezidentas, iszleido pirma Ue-!sokiu ergeliu, ypacz teisiuose į padorius o da geresnis žmogus.
rų siuvo vistias ir andarokus,
va nemusztu.
liaus radosi Massachusetts val- kavanos atsiszaukima, paskiru pe!bllV0 tįek tasyniu ir gaisza- Buvo milžiniszko ūgio, drūtas,
už ka kožna sziuom tuom atsi
kaĮp sziandien, ba jeigu petingas, ne viena galėjo perTada Klimas net augsztiiij stij Grnodžio-Dec. 21, 1620. Isz damas diena, bet vistiek
mokėjo: davinėjo pienla., bul
paszoko, pasikloniojo ponui ii j vįso ke]Givįu buvo 102, kuomet isziaurines valstijos apvaiksz kur kas pasidarė, tuojaus gazdint, nes kas ji pažinojo, tai
vių, kiausziniu ir kitokiu daiggaspadorista pragaiszinau ir laivas “Mayflower” apsistojo cziojo diena.
su szirdžia ir dvasia prie jo prit r uni pa i pa ba igda v o.
tu, per ka 'bado nekente.
nežinojo ka daryt, taip jam Cape Cod, ir kelione buvo de-> Pietuose diena beveik buvoįi Kitados teisinos buvo daug lipo; nebuvo godus, taip kaip
Po valiai pradėjo ir Klimas,
smiagu ant szirdies pasidarė.
iki 1855 m., kuomet I skaudesnes, ba tankiai kerojo i daugeli szinkoriu turime, neszzimts syk ilgesne už sziandie- nežinoma
taisytis, vienok per septynias
.
...
.
i
Pakoliojo da vela ponas Ma nos kelione.
Virginijos
gubernatorius
pa
 smerezia, ypaez už vagyste ;Į truciJ° ž,uoniu kokioms pamazsanvaites isz lovos nelipo, o
rinka; na ir ji prižadėjo toki
siuntė praneszima valstijos le- sziandien suvis kitaip, ba tik už 'g°ms, o girtuokliu ir paleistupaskui vaikszcziojo su kriukais
pat vest gyvenimą, koki vedė Moterys ir vaikai pasiliko gisliaturai praszy damas pa-'
o iszrode kaip lozorius, taip bu
gyvastį koroje gyvaste o ir viu nekente, per ka puikiausi
per ta deszimts sanvaieziu ka ant laivo kuomet vyrai pabū skyrimą dienos.
vo pasibaigas.
kaip kada palengvina, o tai del žmones pas ji isz miesto atke
davo jo viena dideli narna. Be
da vyras sirgo.
1864
m.,
Prezidentas
Lincol-į
liaudavo, ba Vaitiekų pažinojo
Kada jau buvo geriaus, eme
Padekavojo Klimai ponui už veik puse kolionistu iszmire nas iszleido atsiszaukima pa-j to, kad žmogui nedarytie
ir negalėjo jo iszsilenkt, 'ba kožpaezia ir vaikus, nusivilko ant
jo pamokinimą, o ponas davė per pirma baisis žiema, bet su skirdamas ketvirta Ketverga! skriaudos, kad duotie ant mekriukiu in dvara, idant padeTARADAIKA
pavasariu visi kiti pradėjo
tavones laika, taip lygiai, kad nas, jeigu ne gert, tai pasisznejiems puikia dovana.
Lapkriczio
menesio
kaipo
tankavot ponui už gena szirdi ir
Kada abudu parėjo namo, darbszcziai apdirbineti žeme. tiszka “Dekavones Diena,” ir kaip Dievas su nusidejelais da kucziuot norėjo.
kad paėmė ji pats nuo kelio su
rado kunigą. Geradejas pa- Susidraugavo su Indi jonais, iki sziam laikui priimta diena, ro; nes; seiliaus be jokio iszsi- Ir gerai ėjosi del Vaitiekaus,
nulaužta koja ir kad per visa ta
Jau nežinau ka
szventino jiems stubelia ir do kurie pamokino kaip auginti bet kas met prezidentas iszlei- teisinimo žadindavo ir ne vie ba turėjo gera paezia kuri nie
laika apiekavojosi ligoja.
daryti, vanojo Motinos Szvenczziau- kernus.
nas, kaip sziandien, butu pora kados ant jo nerėkdavo, ba ne
džia atsiszaukima.
Nusidžiaugiąs ponas painuTuriu savo kurna
menesiu kalėjimo latmetavojas buvo už ka, tai ne be to, kožna
sios abroza, priesz katra kas
tias Klimą paklausė:
papraszyti; diena meldėsi praszidami Jos Su antra žiema, ir ju pirmais
savo visa kaltia, turėjo sau vir gera moteriszke privalo trupu
metais svetimoj szalyje, jau
— Ir ka, kaip einasi, Kli- Kad
;
kiek bobelių pakocziuotu, užtarimo kožnam daigte.
Pasiskaitymo Knygeles ve ant kaklo, užsiniart ir pats ti pabaust.
pasibudavojo namus ir ap
mai?
Ir jom velniu truputi
Nuo to laiko ėjosi jiems la vaikszcziojo pirma pinti. Ed
pasikabint, jeigu nenorėjo kad
— Dekavoju kunigėliui jau
duotu.
Penkios Istorijos apie Burike kiti pakabintu. O kas da blo- Taigi, viena karta Vaitiekus
bai gerai.
ward Winslow, vienas isz kolo
man kone gerai, tiktai da nega
O Dieve, kas nusides,
Kada perėjo deszimts metu, nistu parasze draugui Angli *r Enrikas, Kareivis ir Velnias; giause., jog spaudintas niekur per gera savo szirdi didele ne
liu stovėt ant tos skaudamos
Kas isz to bus?
ne geda buvo dirstelėt in Kli joj sekaneziai: “Pintis užsibai Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko negalėjo tolinus szauktis, kad laime apturėjo.
*
*
*
kojos, ka per savo iszdykuma
mu gaspadorysta, gyvuliu viso gė, ir musu gubernatorius isz- pasaka); Uzliekos isz Senovės gaut palengvinimą, kaip tai
—BUS DAUGIAU— C!
nusilaužiau.
<Jeigu moterėlės norite tykumą
kiu pilna, o Klimiene kaip Ne siunte keturis vyrus pauksz- Padavimu; Peary ant Žemgalio sziandien turime žemesnius ir
turėti,
— Na, o dabar pasitaisė?
(Atminimas isz keliones in Le
dėliojo pasirodydavo, tai pui— Praszau kunigėlio, per- Tai
'
degtines turite iszsižadeti, kiausei iszrode už kitas kaimo cziauti, idant galėtume pasi dinius Krasztus). 96 pus. . .25^ augsztesnius sudus. Tada kozPUIKI ISTORIJA
nas miestas ir miestelis turėjo
džiaugti dar'ba užbaigė. Jie ke
trauke Marinka, per deszimts
Nes katra girtuokliauja,
gaspadinias, o kokia buvo dar
Trys Istorijos apie Irlanda savo sudus ir ant smert galėjo
sanvaieziu anei laszo arielkos Tai vyras pesztis nepaliauja, bininke ir del savo vyro gera, turi, tiek paszove paukszcziu,
jog visai sanyaitei pakako. arba Nekaltybe suspausta; Ro ■ irnyt, bunnistras su lovininneinate.
Nuolatos musza,
bertas Velnias; Medėjus; Kaip <ais ypaez vagi, lįGpdavo pa.
kad net miela buvo pažiūrėt; o
tokios nepasigailės, kad ne but pasiliovia, tai kažin Tarp kitu pasibovinimu, biski
— Na ba sirgo, but jam labai Niekados
i
Kuzma Skripkorius liko Tut kart n- po visam. O žinoma ta
paszaudeme. Daugelis Indi jonu
vodijus; nes dabar esi sveikas,
Ir ant jos nesusimyles.
kaip butu nusiterszia.
ting Ponu. 78 puslapiu, . . 20<' da mokintu nebuvo apie teismus aplanke, ir tarp ju atėjo
tai iszgersi pas mane stikleli
Katra degtine geria,
Saule PublishingO (VJ • *
— GALAS —
mas nieko neiszmane, per ka ne:
ju didžiausias karalius, Masisz džiaugsmo, jog atgavai
Kaip maszina kvėpuoja,
Mahanoy City, Pa,
salsoit, su apie devynias de
™na nekaltai isz szio svieto be
sveikata.
Naminio darbo nežiūri,
Tiktai
Ne
Daug
laiko iszstume. Kož''znas miesszimts vyru ir mes’ visi per tris
— Labai žemai dekavoju
Nes savije tingini turi,
dienas linksminpmes ir šzven- “Talmudo Paslaptys” tas turėjo ir savo karti
kunigiu, bet negersiu.
Visados susnūdus,
uves, kū
Antanukas inbegias in aptemc. ” Paukszi^iai kuriuos jis
1 tos gale miesto stove)
— Ne'bijokie, Klimai, tai li
Raugalais susmirdus,
jo o ir satieka — Praszau duot man už
TIKTAI
minėjo buvo laukiniai kalaku Apie Žydu Tikybos Pri5aky. vo budeli.
keris, saldus kaip vanduo, nie
Sveikatos neturi,
25 centus ricinavo aliejau,
tai (turkai.)
ką nevodis, ir pripylė dikta
Narnoje neapsiszvarina,
mus. Labai užimanti Apysaka.
tiktai ne daug!
SAULE PUBLISHING CO.,
stikleli likeriaus, kuris puikiai
Ir apie nieką nesirūpina.
::
Tiktai 15$*
Netoli vieno tokio garbingo
Aptiekoris — Del ko ma
1861 m., Dekavone laikyta
MAHANOY CITY, PA.
iszrode ir kvepėjo.
O josios vyras,
Stovėjo kartuį
žai?
Bostone kuomet laivas atvyko Saule” - Mahanoy City, Pa.
— Dieve užmokėk, 'bet ne Tai tikras vargingas žmogus,
Antanukas — Ba tai del su ilgailaukianczio maisto; ir
Vles2kolis. Tolia
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
gersiu.
Turi ja užlaikyti,
sekancziais
metais,
Massaeliumanes motinėlė duos!
— Jonai! Paszauke ponas
Ir sunkiai ant jos dirbti.
ant lekajaus, atneszk ežia spiIr nieko negali sakyti,
rutaus, ba Klimas nepratias
Ba jeigu ka atsakytu,
ACZIU TAU, VIESZPATIE!
gert saldaus likieriaus, o to, tai
Ta su kitu iszbegtu!
*
*
*
iszgers ba macui, kaip ugnis.
■ N. -— Dauggalis pone, kad ji
Ten apie Pittsburga žinia
%
but auksine, o karti kaip pipi i
gavau,
s
rai, tai nenoriu ir pakol gyvas Net isz piktumo paszokau,
N
y
busiu, in lupas neimsiu. Pakol
Apie beprotia mergeliu,
jos negeriau, buvau sveikas ir
Ir jos kvaila sportuka,
linksmas, o kaip tveriausi prie Kur badai biauriai apsiėjo,
tos prakeiktos arielkos, tai ir
Kad net man ant minties
gaspadorysta pragaiszinau ir
neužėjo,
vos ant viso gyvasezio kolieka ;Kad apie tenais tokia iszgama
nelikau.
randasi,
Tada ponas nusijuokė, pada
Ka su publika nuolatosi
vė Klimui ranka ir tarė:
kandasi,
— Labai gerai, mano Kli Nes dorybes jokios neturi,
• tve
mai! O tai dabar tau pasakysiu, Ir ne ant geru žmonių nežuri,
DEKAVONES DIENOS PRIEŽASTIS
Pragiaroje už tai staugs,
jog tik tave bandavoju, ar tik
Dievo pagelba szauks.
rai atsižadėjai to nelabo gėri
*
*
*
Per devynias ilgas ir nuobodžias sanvaites, per szeszios
mo, ir su džiaugsmu matau, jog
1
Pennsylvanijoje vienoje;
deszimts tris kiauras dienas ir vargingas naktis, mažas lai
vela busi geru gaspadorium,
Saliunoje vienoje, •
velis buvo bangu neszamas ir vartomas skersai Atlanto
kaip kitados buvai. Szimai! Su
vietoje,
mares beveik per visa rudeni, 1620 metuose.
riko ant nomiesninko, atriszkie
Sp.ortelis baisiai pliovojo,
jam koja.
Vienas szimtas ir du nuvargę ir iszsigande žmones tame
Kaip koks szveris lojo,
— Dauggalis pone, tegul da
laivelyje plauke, vargo, lauke ir meldėsi. Jie buvo iszguiti,
Ant tikėjimo pliovojo,
buna, ba da neturi upajiegu.
iszvaryti isz savo teviszkes už tai kad jie norėjo savo Dieva
Ir nieko nebijojo,
— Ne'bijokie, Klimai.
savotiszkai garbinti. Jieszkodami laisves savo Dieva gar
Atfiszo jam koja ka per de- Kad kas jam in kaili duotu,
binti, jie atsidūrė už juriu mariu, už vandenų in svetima, vi
Tai gerai butu,
sai nežinoma kraszta, ir visai nauja pasauli.
Tokiu turime daug,
I
_ _______________
? Kad Dievas tokiu nubaustu!
Penkiolika metu jie dirbo, vargo, pakol prasiskyne nors
maža sau takeli szitoje naujoje žeme j e. Tada jie vieszai ir
KALENDORIAI 5
iszkilmingai paskelbė kad jie viena diena paskiria Dievui
1947 M.
} 'Nors dabar visi mes kalbame
dekavoti už visas jiems suteiktas malones naujame pasauly
apie taika, nors musu valdinin je. 1635 metuose, szitie žmones apvaikszcziojo savo pirmuti
$ 15 coliu ploczio x 23% col. * kai bėginėja in visokius taikos
ne “Dekavones Diena.” Isz ryto, visi ėjo in bažnyczia pasi
★ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 * susirinkimus ir konferencijas, melsti ir Dievui padekavoti, o po bažnycziai surengė puosz5
Adresas:
Amerikos valdžia paskirs bili nius pietus ir iszkilmingas vakarienes in kurias visus, ir
$ SAULE PUBLISHING CO., J
biednus ir turtingus, ir ponus ir ubagus užsiprasze ir pri
| MAHANOY CITY, PA. U.S.A. * į jonus doleriu del kariszku
inklu ir naujji iszradimu.
ėmė. “Tai buvo tikra Dekavones Diena.”
_e... . -■ ■ -< ...

.

.....

DIEVE UŽMOKEK"“-^^-.... J

'-i—,

*

*

<-

i

bh

*

apitonas
Velnias

•‘SAULE”

verge 6-ta vai., ryte namie, 40
Liberty Hill, invyko Panedely- O
je, su apiegomis Szvento Juo
zapo bažnyczioje 9-ta valanda,
— Nedelioj prasideda Ad ir palaidotas parapijos kapinė
se. Graborius L. Traskauskas
ventai.
—■ Tiktai 24 dienos iki Ka laidojo. Velionis sirgo per du
lėdų. Szimet Kalėdos pripuo metu. Gimęs Lietuvoj, atvyko
in McAdoo, in trumpa laika pe-j
la Seredoje.
f Petras, 21 metu amžiaus, sikele in Mahanojuje. Paliko
sūnūs ponios Agnieszkos Szer- paezia Margareta, 4 dukterys: <£«
pinskienes, nuo 502 W. Spruce Katarina, pati Juozapo Kokito,
Uly., persiskyrė su sziuom svie mieste; Helen, Morta ir Patri
tu Subatos ryta, 7:40 valanda, cija. 7 sūnūs: Antana, Edvar
Pottsville ligonbute. Velionis dą, Juozapa, Vincą, Pranciszsirgo trumpa laika. Ginies ku, Albina ir Robertą, visi na
$
Mahanojuje. Dirbo Philadel- mie.
fijoje. Prigulėjo prie Szvento — Ketverge Szv. Jas. isz
Juozapo parapijos. Paliko sa La Marco, taipgi ta diena yra o
vo motinelia, (jo tėvelis Anta Amerikos Szvente “Dekavo
nas Szerpinskas mirė keturi! nes Diena — Thanksgiving'***
metai ladgal); viena seseri Ona, Day.
pati Prano Kusnocko namie; 2 — Subatos ryta, 9:30 va
brolius: Vincą ir Antana Phila landa, Szv. Juozapo bažnyczio
delphia, Pa. Laidotuves atsi je, Kunigas K. Rakauskas su
bus Utarninke su apiegoms riszo mazgu moterystes, Jonina
Szv. Juozapo bažnyczioje 9-ta duktė p. Mykolu Kaminsku
valanda ryte ir bus palaidotas nuo 736 E. Market uly., su Jonu
parapijos kapinėse. Graborius sūnūs p. And. Wargu, nuo 335
L. Traskauskas laidos.
W. South uly. Svotai buvo po
— 40 valandų atlaidai Szv. ne Teresa Matz ir Andrew
Juozapo bažnyczioje prasidės Wargo.
Nedelioj, Gruodžio (Dec.) 8-ta — Pranas Jogys nuo 410 E.
diena.
Market uly., likos sužeistas in
. —- Subatoj, 8:30 valanda tesą koja laike darbo Mahanoy
ryte, Szv. Juozapo bažnyczioje City kasyklose. Gydosi namie.
Kunigas P. C. Czesna suriszo t Martinukas, 6 metu am
mazgu moterystes panele Regi žiaus, mylimas sūnelis ponstna Dulskiute nuo 612 W. South vos Vincu Setevicziu, nuo 638
uly., su Tarnu Murausku sūnūs W. Mahanoy Uly., numirė Su
p. J. Murausku, isz Trentono. katoje 7:50 valanda ryte. Vai
Svotai buvo Eleanora Dulskiu kutis sirgo per szeszis sanvaite ir Joseph Byer. Laike Szv. tes nuo lukemia liga ir per koki
Misziu Panele Eleanora Bocz- tai laika gydosi Temple ligon
kauskiute pagiedojo “Avė Ma bute Philadelfijoje. Daktarai
ria” ir “Veni Jesu.”
stengėsi iszgelbeti jo gyvastį,
Dekavones Diena’ pri bet visi stengimai nepasiseke ir
puola Ketverge Lapkr. - Nov. Dievas paszauke vaikuti in sa
28-ta diena.
vo karalysta. Gimęs Mahano
— Miestas yra puoszimas juje ir buvo mokinys Szv. Juo
ant Kalėdų. Elektriką intaise zapo Mokyklos. Paliko didelia
ir sudėjo žibutes musu gerai me nuliudime savo tėvelius (jo
žinomas elektrikinis ko ntrak motina po tėvais vadinasi Mor
torius Florianas Boczkauskas, ta Tuniliute.) Laidotuves atsi
[Flo Electric], 300 W. Pine UI. bus Seredoj su Szv. Misziomis
t Laidotuves a. a. Antano Szvento Juozapo bažnyczioje
Szerksznio, kuris numirė Ket- 9-ta vai. ryte, ir 'bus palaidotas

Žinios Vietines

MAHANOY CITY, P£.

>!«**»***♦♦♦«♦*********»**| parduotu aliejaus

Diekavones Diena

1946

**
*

Day” buvo apvaikszcziota Naujoje Anglijoje po
pirmos pjūties naujame pasaulyje, 1621 metuo
se. “Artinkimies prie Vieszpaties su dėkingumu
ir didžiu džiaugsmu ir dėkingumo giesmes Jam
giedokime.” Toks buvo pirmųjų Amerikiecziu
upas ir nusiteikimas per “Dekavones Diena,”
toks turėtu būti ir musu nusiteikim - sziais
metais.
.:

Vakaras Nuo Balkono; joms, tai

tiek daug aliejaus
************************** i mums ežia pristatytu, ir taip
! pigiai, kad ‘ ‘ beveik visos mai
Balzganas menesio veidas
nos turėtu užsidaryti!” Bet,,
Kalno skiauturej pastiro,
kol kas, valdžia neparduoda.
Ruszkanu nuotaiku skardas Lewisas gerai žino kad taip ga
Mincziu sunkumon paniro.
li labai greitai atsitikti. O tada,
*Caux ir Glion žiburiai
visu mainieriu darbo dienos
Kalno atszlaitemis spinksi, ji butu suskaitytos.
Mirga akyse žvaliai,
Už tai, dabar matyti, kad
Siela atodūsiais tvinksi.
mainieriams szitos straikos neVaidenas kauniszkiai žibin , gali ant gero iszeiti! Ir daugu
tai, ma mainieriu visa tai labai ge- In žalia ji kaina pakopė;
rai supranta, bet jie nieko ne
Lietuvos sopuliu labirintai, gali padaryti, nes Lewisas savo
Laimėtoju bizni sulopė!
mainieriu nesiklausia, bet pats
Paežeres medžiai paniurę,
savo daro ir nieko nepaiso!
Ilgus usus papūtė;
Mano lemti pakorė
NAUJA BRAZILIJOS
Laiko verpetai pasiute.
VALDŽIA
Tyliojo vaizdo aitrumą
V .1
Rėžia tramvajaus urzgimai,
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Manojo žvilgio klaikuma
Lydi Tėvynės arimai.
Andrius Vilkaviszkietis nisterijos paszalintas kaip tik
Montreux, Spalio 12,1946. už tai kad jis per daug linko in
buvusio Prezidento Vargo pu
Gaux ir Glion, tai yra kalnuo se. Jo vieta užėmė Generolas
tos Szveiczrijos vasarvietes, Canrobert Pereira de Costa,
kuris yra Prezidentas Dutrai
netoli nuo Montreux.
isztikimas. Jeigu vaiskas ir ka
Szitas eilutes redakcijai pri rininkai vis rems esamaja val
siuntė Pone J. Waishis, isz džia ir Prezidentą Dutra, tai
Montreal, Quebec, Canada. Jos viskas bus tvarkoj.
buvo jai prisiųstos Andriaus
Konekovos isz Szveiearijos.
Maldų Vainikėlis
(Szirdingai Aeziu!)

::

Knygele

::

VALDŽIA VISIEMS
INSAKO TALPINTI
ANGLIS

Knygele, Dabar $1.00
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Rodykle:
Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles it
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieva.
,
Miszparu Maldos.
4
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų*.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar
be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po
Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento
Malda Szv. Tamosziau*.
Malda prie Vieaxpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Ssr.
Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos
kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz
Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak,
Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
■i
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Szitokios straikos nėra mai
nieriams visai negerai, nepai
sant kas jas laimes ir kiek dau
giau mainieriai gaus mokėti.
Visiems jau ligi gyvo kaulo insipyko visokios straikos! O da
kai jau žiema su szalcziu barszMes už daug ka turimy Sziandien būti de
kina in duris. Ir da prie to pri
sideda kad Kalėdos jau tik už
kingi; “Musu krasztas ne tik sau turi gana maiskalnelio, ir visiems rupi ar tai
to, bet gali visu kitu krasztu badau i an ežius su
kas nusipirkti ar pasidaryti.
Szitos straikos viską vėl kojo
szelpti ir iszmaitinti. kąrąs užsibaigė ir musu
----------------- o
mis augsztyn užverezia. Jeigu
da iki sziol mes vis laukėme
vaikai ir broliai pargryžo namo. Musu krasztas
naujo automobiliaus, ar naujo
nebuvo užkariautas ir sunaikintas,
Mes dabar
radijo, refrigeratoriaus ar ko
kito, ir jau tikejomies gauti
Taikos ir Ramybes jieszkome ir kitus vedame
J^UOSZIRDŽIAI aeziu visiems tiems, kurie pa
nors del Kalėdų, tai dabar už
aukojo Drabužiu ir taip reikalingu dalyku
tuo Taikos taku ir gražesni ir szviesesni rytoju.
szitu straiku da koki menesi ar
per “Drabužiu Vaju,’’ Lapkriczio (Nov.) Dvidekita turėsime palaukti.
Už visa tai, mes, kaip tie pirmieji Amerikiecziai
szimts ir Dvideszimta-pirma, Mahanoy City, Pa.
Kai tik mainieriams bus pa
Ne tik miesto Lietuviai, bet ir kitataueziai pa
galime sakyti: “Aeziu Tau, Mus Vieszpatie!”
keltos algos, visos kitos darbi
rode savo duosnuma ir užuojauta prisidedami prie
ninku unijos taip pat reikalaus
Lietuviu Vajaus.
ir straikuos. O kai jos gaus
Ipatingai aeziu “Saules” redakcijai už pagarsi
daugiau mokėti, tai vėl viskas
nimus kuriuos ji davė dovanai — už dyka. Taipgi
paszeliszkai brangs. D visas tas
aeziu Jonui Alanskui už trokus, kuriuos jis davė su
brangumas ateina kaip tik per
rinkti drabužius; Szvento Juozapo parapijos SodaDekavones Diena ir ant Kalė
lietems; Parapijines Mokyklos Vaikucziams; Syd
dų.
ney Shanfield kuris pristatė indus baksus, drabu
Dabar miestuose, visi, kurie
žiams supakuoti. Žodžiu sakant, aeziu visiems
tik gali meta laukan savo sziluSzvento Juozapo Parapijos Parapijiecziams ir vi
mas ir peczius, kurie buvo kū
siems Mahanoy City miestelio gyventojams už ju
parapijos kapinėse. Grabelius dos, ’buk jo du sūnūs kuris j u na ir likos palaidotas su Szv. renami su anglimis ir sau insigera szirdi ir karo nukentusiems užuojauta.
nematęs per 41 metus, Juozapa Misziomis Szvento Mykolo taiso aliejaus peczius. Didesni
L. Traskauskas laidos.
Musu broliai ir sesers Lietuviai, pabėgėliai, bena
— Isz priežasties Amerikos ir Petra Enickiai, likos netikė bažnyczioje, ir parapijos kapi sztorai ir fabrikai taipgi deri
miai ir iszvietintieji kurie nuo szito nelemto taip
Szvento “Dekavones Diena” tai surasti ir gyvena mieste nėse. Velionis paliko dideliame nasi su aliejaus kompanijomis
baisiai nukentejo mums amžinai bus dėkingi.
ateinanti Ketvergą, Parapiji Sheridan, Wyoming.
nuliudime savo paezia Veroni kad jiems butu indeti aliejaus
Bendras Amerikos Lietuviu Paszelpos
ka, trys dukterys: Helena, Flo pecziai, vietoj tu kuriuos ang
nes ir Publikos Mokyklos bus
Fundo Skyrius Nr. 83,
uždarytos, taipgi bankai ir Minersville, Pa. — Loretta rence, Agnieszka ir sunu Bena, lis degina.
Pirm. Klebonas, Kun. P. C. Czesna.
Visi jau pripažins ta kad SAULE PUBLISHING CO..
pacztas.
Vice-Pirm. Stasys Gegužis.
Ivanauskaite
isztekejo
už taipgi po-vaikus: Helena, Ve aliejaus sziluma yra sziltesne ir
Mahanoy City, Pa.
Raszt. Charles Rusk.
Shenandoah, Pa. — B. Stepu- JjOuis Delinko Subatos ryta, ronika, Vinca ir Joną. Lai Die szvaresne. Neužilgo bus ir pivas suramina likusia szeimyne-'
naviezius isz miesto, likos 'Lapkriczio, (Nov.) 23-czia die
o
lia, o a.a. Simonas buna priim-'(gesne. Tada mainoms ir mai L. TRASKAUSKAS
na,
Szv.
Pranciszkaus
Parapi

skaudžiai sužeistas in galva,
tas tarp iszrinktuju dangiszko- nieriams bus isz tikro beda!
veidą ir koja Locust Mountain joje. Jaunieji gyvena Seltzer
LIETUVISZKAS
Jau dabar eina gandai kad
City. Szventas Miszias atna- je karalystėje.
kasykloje
per
nupuolimo
ang

GRABORIUS
kompanijos reikalauja isz val
AGRICULTURAL WASHINGTON
szavo ir szliuba davė parapijos
lies.
Jisai
likos
nuvežtas
in
Lo

džios kad valdžia aliejaus kom Laidoja Kunus Numirėliu.
FARM AND RURAL NEWS * HOMEMAKERS’
Istorija
apie
Amžina
Žydą.
vikaras,
Kun.
Jeronimas
Bag

cust Mt. ligonbute.
NOTES
*
TIMELY INTERVIEWS WITH
panijoms parduotu ta ilga, co Pasamdo Automobilius Del
Jo kelione po svietą ir liudymas
donas.
FOLKS IN THE NEWS
*
SIGNIFICANT
lio platumo vamzdi, paipos li Laidotuvių, Kriksztiniu,
PRICE TRENDS
*
HIGHLIGHTS OF THE
apie Jezu Kristų. Per paczta
New Philadelphia, Pa. —Ana
Vestuvių Ir Kitokiams
nija per kuria per kada aliejus
WEEK AFFECTING FARM AND RURAL LIFE
20 centai. Adresas:
::
Reikalams
::
diena gerai žinomas senas gy Olyphant, Pa. f Gerai žino
buvo pristatomas isz tolimu
WPPA Every Wednesday
Saule, Mahanoy City, Pa.
ventojas p. Antanas Enickis, mas musu tautietis Simonas
vakaru in rytus, taip kaip mes 520 WEST CENTRE STREET
1:30 to 1:45 P.M.
Telefonas Nr. 78
aplaike linksma žinia nuo savo Avižas, nuo 220 Susquahanna
vandeni gauname isz kalnu.
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
MAHANOY CITY, PENNA.
marezios, isz Lamora, Colora- uly., numirė Spalio 21-ma die- Skaitykite ‘ Saule”
Jeigu valdžia saitas paipas

ACZIU!

O

PIRMUTINE “Dekavones Diena - Thanksgiving

kompani-

