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Isz Amerikos
Patarnavo
Policijantams
PALO ALTO, CALIF. —
William L. Conley atsėdėjo sa
ko laika kalėjime, atsitarnavo
savo bausme už vagyste Palo
Alto kalėjime, ir policijantams
buvo insakyta ji paleisti. Kai
policijantas atėjo jo kambarė
lio duris atrakinti, kaip ten at
sitiko kad spyna sugedo ir rak tas toje spynoje užsisuko ir už
kliuvo taip kad policijantas ne
galėjo ne duriu atidaryti nei
rakto isztraukti.
Kalinys William L. Conley
mandagiai pasisiulino policijantui in talka ir paprasze kad
jam paduotu biski drato ir ma
ža spilkute. Jis, būdamas savo
kambarėlyje spyna atsuko ir
rakta policijantui isztrauke ir
paskui gražiai su visais atsi
sveikino. Policija negali su
prasti kodėl jis taip seniai ne
padarė kai policijanto nebuvo
kalėjime, jis seniai butu galė
jęs sau sveikas iszeiti isz to ka
lėjimo. Dabar policija visas
naujas duris indeda ir naujas
spynas užkabina.

Apvogė
Prievaizda
NEW YORK, N. Y., —
J. I. Hass kompanijos darbi
ninku prievaizda, Anthony
Ferraro važiavo automobiliu
isz savo namu in darba kur jis
ketino savo darbininkams isz
mokėti algas. Su savimi auto
mobilyje jis turėjo visu darbi
ninku algas mažuose krepszeliuose. Kai jis savo automobi
liu sustabdė ant Sunrise Plento
del raudonos szviesos ant kelio,
kitas automobilius privažiavo
prie jo, keli vyrai isz to automobiliaus iszlipo, vienas isz j u
turėjo rankoje revolveri. Jie at
sidarė prievaizdo automobiliaus duris, inlipo, ir vienas isz
j u pastūmė prievaizda Ferraro
ir pats jo automobiliu valde.
Prievaizdui jo skrybėlė ant
akiu užmovė ir pavažiavę kiek
toliau jis iszstume isz jo automobiliaus ir pabėgo su automo
biliu ir visu darbininku algo
mis, kurios buvo apie $7,500.

Kiti vagiai insilauže in Per
ry Printing and Stationery
kompanijos spaustuvėje, kur
jie pasivogė apie $5,000 pini
gais ir tavoro, kaip tai brangiu
plunksnų, paiszeliu ir kaledi(Tasa Ant 4 Puslapio)

Naujos Japonijos Szvente

Japonai invede nauja szvente savo kraszte, kuria jie va
dina “Naujos Japonijos Szvente.” Japonai sako kad jie da
bar pradeda atstatyti nauja ir daug geresne Japonija. Szita
szvente buvo investa paminėti atstatyma sostines, Tokyo,
ir paskelbimą Naujos Konstitucijos kuri duoda daug dau
giau laisves Japonams negu ju paežiu valdininku valdžia
jiems pirmiau davė. Czia jauni Japonai nesza viena visu la
bai gerbiama ir garbinama szventoriu
isz szventyklos.
Szventorius yra iszneszamas isz szventyklos tik del labai
iszkilmingu ir didingu szveneziu.
bliaus kad mes tam pasigerusiam atstovui slastus ipataiseme ar ji parsumeme. Jeigu
koks Žydelis koki atstovą ap
suks, tai Amerikos valdžia tu
rės atsakyti. Negali nei užka
Amerikos Valdžia binti: Pirsztus nukastu! Tokie
jautrus tie delegatai!
Intarta
Tokiems jautriems delega
NEW YORK. — Ukrainu tams geriausia butu kur ten SiUžsienio Ministeris, Manuilsky biro laukuose susirinkti, kur
pasiuntė labai asztru laiszka jau niekas j u nekibintu, ir jie
Amerikos Sekretoriui Byrnes, I galėtu savo kletkose szventai
pareikalaudamas kad Ameri stenėti. Bet gal ir tenai jie
kos valdžia pasiaiszkintu ir tuoj aus nujaustu kad net vejas
tuojaus suimtu tuos žulikus, ir szaltis, tyczia kitu tautu de
kurie szove in Ukrainu delega legatus labiau kanda ir gelia
tą, Gregary V. Stadnik, kai jis negu kitus.
su kitu draugu nuėjo in maža
sztoreli ko ten nusipirkti. Ma DU ŽUVO TROKO
nuilsky sako kad czia nebuvo
paprastas vagis, nes nuo paNELAIMĖJE
szauto delegato Stadnik tie va
giai nieko nepaeme, bet tik pa- PENNSAUKEN, N. J. —
szove ir pabėgo. Jis gina kad Du vyrai buvo taip sudeginti
czia buvo kerszto darbas ir da kad jie pasimirė, kai j u trokas
bar reikalauja kad Amerikos susidaužė in tilto siena ir para-'
valdžia tuojaus tuos žulikus su mas ant Crescent Boulevard,
imtu ir nubaustu.
netoli nuo Bethel Avenue.
Musu policija staeziai sako Troko draiverys, Maurice L.
kad czia nebuvo jokio politisz- Hawkins, isz Milford, Del., pa
ko klausimo ar kerszto, bet kad simirė in Cooper ligonbute,
buvov tik vagyste, kuri tiems Camden, N. J. Jo pagelbininvagiams nepasiseke ir jie pabė kas, Stanley Frankel taipgi už
go. Bet Manuilsky vis giną kad kokios valandos pasimirė. Tre
czia buvo norėta tyczia du Uk- kas buvo pilnas gazolino, ir kai
rainijos delegatus nužudyti.
susidaužė in tilta, jis užsidegė.
Kaip tik szitoks atsitikimas Abudu vyrai szoko isz troko,
iszkelia klausima argi mes no bet jau buvo paskendę deganrime kad Tautu Konferencija cziame gazoline. Pirm negu
czia butu investa ir kad visi tie draiverys, Maurice L. Hawkins
delegatai ir atstovai czia Ame pasimirė jis ssuspejo paaiszrikoje apsigyventu.
kinti kas atsitiko. Jis sake kadi
Jeigu szitokie priekaisztai jis biski užsnūdo prie rato ir,
vis kils, tai mums reikes pa paskui pamate tilto szviesas ir’
statyti visa tuziną policij antu ' manstino kad priesz ji atvaprie kiekvieno atstovo ir ji! žiuoja kitas automobilius ir no-j
kaip kokia karalaite saugoti, rejo in szali pasitraukti, kai jis
Jeigu jis pasigėrės kur nugrius1 pasuko troka in szali jis patap
tai visa jo atstovybe kosere ke staeziai in tilto ramsezius.

UKRAINU
DELEGATAS
PASZAUTAS

ALietuviu Stu- Trumanas Paszadeniu Geras lins Komunistus
į Vardas
Isz Valdžios

ISZ INSBRUK. — Garsus
pamokslininkas Suso Braun sa
vo radijo pamoksluose jau ke
lis sykius iszgyre Lietuvius
studentus begyvenanezius Aus
trijoje, už ju gailestingumą ir
nuoszirduma.
Lietuviai studentai, patys
begyvendami beveik kaipo
baudžiauninkai,
neperseniai
tarp savųjų surinko 1,000 szilingu kad Grinso kaimo nelai
minguosius pabėgėlius suszelpti. Tie nelaimingieji buvo Aus'
trai.
Lietuviu studentu padėtis
yra labai sunki ir likimas ne
koks. Nežiūrint kaip gerai ir
WASHINGTON. — Prezidentas Truman-'
mandagiai Lietuviai studentai '
elgiasi, Austrai vis juos, kaip Į LIETUVIAI
as paskyrė komisija kurios darbas bus iszvalyti
ir visus kitus pabėgėlius viso
VOKIETIJOJE
kiais budais intarineja ir už vi
“visus Komunistus isz Valdiszku darbu ir isz
sokius kad ir ju paežiu jauni
NEW YORK. — Lietuviu augsztu ir atsakomingu vietų.” Republikonai
mo prasikaltimus svetimtauAmerikoje Informacijos Cen
czius kaltina ir smarkiai spau
tras pranesza kad iszvietin- jau seniai tokio iszvalymo reikalavo. ‘Saulėje’
džia ir isznaudoja.
tiems, klajūnams Lietuviams
Ir Austrai buvo užsikriete
jau visi metai atgal buvo raszoma apie tuos
Vakaru Vokietijoje dabar ne
Naciu liga ir priėmė Hitlerio ir
blogiausia. Kai Vatikanas in Komunistus, kurie inlindo in valdiszku darbus.
visu Naciu blogumus. Naciai
steige savo pasiuntenybe tenai
jau dingo, bet j u intekme, kaip
Už tai Prezidentas Trumanas, nors vitai Lietuviu reikalai yra tvarsenas raugalas visuose kraszkomi be Vokiecziu pagelbos ar
sais metais pasivelines, dabar pasiskubino
tuose atsirūgsta.
insikiszimo. Kanauninkas F.
Kapoczius yra Apasztaliszkas padaryti ta, ka Republikonai jau rengėsi
Atkirto Molotovui delegatas; jam padeda buvęs padaryti kai tik ju žmones in savo vietas
Stutthofo kalinys, Kunigas
Stasys Yla ir profesorius Kuni in Kongresą ineis.
Prezidentas Trumanas
gas Szidlauskas.

Amerika Pardavė 100 Dideliu
Laivu Graikams; Prez. Truma
nas Atvyks In Philadelphia Su
katoje; Jeigu Valdžia Lewisui
Nusileis Tai Visi Kiti
Unijos Straikuos

Lietuviai Katalikai czia ve
da savo atskirus metrikus del
krikszto, apsiženijimo ir miri
mo. 190 kunigu czia dabar dar-

nenori kad Republikonai galėtu
kad jie Komunistus iszvare.

buojasi. Apie gimtas atskiru j j
vietų yra mtaisyta kaipo kle- J »

pasigirti,

Bet ir szitos komisijos visai nereikėtų,
Prezidentas su Kongresu visa ta dar-

bonijos su savo klebonais. Apie ha pavestu Edgar Hooveriui ir jo slaptai FBI
devyniolika vikaru padeda1
tiems klebonams. Randasi apie policijai.
Slapta, FBI policija visus tuos
23 gimnazijos, mokyklos, ir
v
.
v .
ssiaip dvasinis ir mokslinis gy.| Komunistėlius jau gerai pazinsta, ir VISUS

venimas eina gražia vaga.

juos labai gražiai ir greitai iszravetu, jeigu

Nors czia apie du sykiu tiek
kunigu randasi, bet nevisi gali
politikieriai nesikisztu ir darba netrukdintu.
----- O----------- ,------------ °—|
Warren R. Austin, vyres in darba stoti, vieni del senatnysis Amerikos atstovas in ves, kiti del sveikatos.
Tautu Konferencija, buvo
PHILADELPHIA, PA. — Miesto val
Kad palaikius szita taip gra-j
pirmutinis atkirsti Moloto žiai pradėta darba, tiems kuni
vui, Rusijos atstovui, kai tas gams uždrausta apleisti savo džia insake visiems biznieriams deginti tik
reikalavo kad butu paskirta vietas ar važiuoti in kitus
tas szviesas, kurios bizniui reikalingos ir visas
]
komisija prižiūrėti kaip mes krasztus be ypatingo ir asme
darome ir gaminame tas ninio leidimo nuo apasztalisz- kitas užgesinti. Viso miesto insakymus taupinti anglis, priszviesos buvo prigesintos taip gesint szviesas ir vartoti szilusprogstanezias
“Atom” kos valdžios.
kad visas miestas rodos prite-j ma tik tenai kur tikrai reikia,
bombas. Molotovas mums
.Czia kaip kunigai, taip ir ki mo. Mokyklos ima užsidarine- Visi szitie suvaržymai yra už
daug dalyku prikaisziojo ir
mus intarinejo, pakol War ti susipratusieji Lietuviai ma ti; Pennsylvanijos Universite- tai kad vienas žmogus, tupi
ren R. Austin jam taip suma to visiems lietuviams dideli pa tas pranesza kad jis del keturiu Washingtone ir nieko nesako:
ningai atkirto ir ji pasodino. voju isz miszriu vedybų, ir vi dienu visus savo kambarus ir “John Lewisas.”
si stengiasi, ar tai per pamoks namus užsidarys, kad sutaupi- Fabrikai ima paleisti darbi
ninkus, plieno ir geležies fabri
lus, per laikraszczius ar taip nus nors kiek anglių.
“SAULE”
per pasikalbėjimus raginti mu Suvaržymai kaslink szviesos kai jau tukstanezius paleido.
su jaunimą ženytis vien tik su' ir szilumos dabar yra griežtes “Visos unijos grasina kad
PLATINKIT!
savaisiais, one su svetimtau- ni negu buvo per kara. Net dvi- jeigu Lewisas bus nubaustas
SKAITYKIT
cziais ar svetimtautėmis.
deszimts viena valstija iszleido
(Tasa Ant 4 Puslapio) r
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Įkad Republikonams ne gerai
vesti Kongresą ir Senata nes LENKAI PERSPĖJA Per Gera Savo Szirdi
jeigu kas žmonėms nepatiks tai“
BAZNYCZIA
Nelaime Apturėjo
Republikonai turės už tai atsa
kyti. Republikonu vadams la-, VARSZAVA, LENKIJA. —
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Biznio mokslincziai ir Ame biau rupi 1948 metu Rinkimai Len^u Komunistiszkos val-l
rikos Iždo prižiūrėtojai ir tie del Prezidento, negu sziu metu į d^;os prezidentas Boleslavas' karta: daktara, rasztininka ir
kurie laiko visos musu kraszto' Rinkimai del Kongresmonu ir Bierut davė "
visiems Katali-^ kblis rodininkus, idant tie appramones vadeles, dabar ima1 Senatorių.
kams Lenkijoje žinoti kad Ka- žiuretu pakarta, ir rado ne tik
pranaszauti ir perspėti kad su Republikonai dabar kaip De- taliku Bažnyczia Lenkijoje ga- Czebatuota, nes ir szone dvi skiateinaneziais metais labai daug mokratai buvo su Rooseveltu,. jį gyVuoti tik su ta sanlyga }es>
pei- ka visaip mine.
niažu biznierių turės isz biznio yra atsakomingi už v^sa kern kad, “
Katalikai turi pripažiniszeiti, subankrutuos. Jle
‘ spe darosi ashingtone. Ir Repub- ^į Lenku Komunistiszka val — Mano ponai, atsiliepe bur
mistras, kada perskaitė suraja, kad daugiau negu puse visu' likonu vadams nepatinka.
džia, kunigai turi pripažinti "z’v”‘pvO’toį"ia"’tai dideli dytu ■'kurie naujus biznierius už K.acl Demokratai buvo su-į 'rr’n-nmTTici-icivimci
, gzone skilęs
,
. tie
..
I AomumsuszKus vaiaminKUS^i vai>• tos dvi
ir
sidėjo turės savo duris užsida- muszti, tai visai ne dyvai, nesjjr patį Bažnyczia turi valdžios
i ezebatai. Kitaip negal but, kaip
žmones nepaisė už ka jie vota-! klausyti.”
[ negyvėlis turėjo but nuimtas
vo bile tik už kitus, o ne už se--......................
toliau pasiaiszkino kad nuo kartuvių, ba paigal budelio
“Deja jums kurie vadinate nūs. V įsiems jau nisipyko ir in-i Jis
1 Į v1 • negali
T • sug.yVen- I pasakos, buvo sziandien
.
. •
įr• •.Q valdžia
kitaip
kas pikta geru ir kas gera pik kiro Demokratu Partija per
tu, kurie darote isz tamsybes tiek metu. Bet kas visus nuste ti su Vatikanu, su Kataliku Po- ir virve ant kaklo užnaryta, ne
piežiumi, nes: “Mes vieszai sa- taip, kaip jis vakar užnarino,
szviesa ir isz szviesos tamsybe, bino tai kad ir didžiuosuose j kome,
kad Vatikanas yra Vo-įo pats negalėjo ant žemes nusiisz to kas kartu saldu ir isz sal miestuose Demokratai pralai
kiecziu draugas.” Paskui jis leist, ba turėjo rankas suriszMODERNIZE
daus kartu!”
mėjo, kur Komunistai ir Ko
^YOUfc HOME
da perspėjo visus kunigus kad tas. Turėjo kas nors ji nuimtie,
‘ Szitiais Szvento Raszto žod munistu PAG draugyste reme jie ne Dievo Žodi, bet politika'nes kam? Ant ko? Ir del ko?
WITH PLEHTY
žiais, vienas žurnalas pradeda Demokratus. Demokratai tikė skelbia per savo pamokslus.
OF
REDDY&OXE5
Kam po tam vėla, pakorė ? Kam
straipsni priesz Amerikos josi kad Komunistai jiems pa
Prezidentas Bierut szitaip' perdure ? Kam apave czebatais,
spauda ir sako kad beveik visa dės nors fabrikuose ir unijose.
iszsireiszke už tai, kad rinki- o vyžas paėmė? Rodavokit ta ji
musu spauda yna apgaulinga ir Bet ežia Komunistai gavo pel
mai artinasi. O Kataliku Baž- anaiji, ba mano smegenys d'žiusveidmaininga ir skaitytojus su nosi.
nyczia yra nusistaezius priesz ta!
vedžioja. Szitame straipsnyje
valdžia ir dabar stoja in priesz- Pabaigęs kalba, prakalta nuraszytojas apgailestauja kad Muilas pabrangs beveik dvi
ingos partijos talka, kur Vice- siszluoste, ir ant kėdės atsiseAmerikoje nėra laisves spau gubai, raudos bus brangesnes,
Premieras Stanislaw Mikolaj- do, o visi tylėjo, vienas pialindai, kad laikraszcziai ir raiszv- nauji automobiliai visa szimtigavo su galva, kitas užsimansczyk yra vadas.
tojai žmonėms meluoja ir teisy ne pabrangs. Jau ir dabar kad
Szitas perspėjimas Bažny-' tijo, tai vela kaip katras ant j
----ir pigiausias naujas automobi
bes nesako.
ežiai tai visai ne naujiena, nes rankos pasirėmė, o vienas ker- ..^------------------------- ——;
' Sžiths žurnalas, “Reader’s lius darbo 'žmogeliui per bran- visi Lenkai ko panaszauslau-'ežioj sėdėdamas suniurnėjo.' Kai ini£Jai žmoniu vietojo
dingas ir tokiu pinigu vaisius ve galingos Rymos pamatus,
ant visu Amerikos 'a113Scope
ke, kai Kardinolas Hlond pa? Ant galo vienas, isz vyriausiu d;rf)a. ];a.
pinigus
ar uždarbis yra tik ant knygos, kada visi buvo ponai ir tik ver
laikraszcziu taip pyksta, už tai
siuntė visiems Lenkams kuniatsiliepe tais žo- i tada jau ženklas kad krasztas o nieko neduoda nei pramonei, gai dirbo.
—— rodininku
..... .
kad,
visi
laikrasztininkai Demokratas Prezidentas Tru- kams atvira laiszka, -Spalio
d'ziais:
. . , . • eina trepiais žemyn, nes toks nei fabrikui nei ūkini. Kaip tik
sziandien szmeižia ir panieki manas su Republikonu Kon (Oct.) 20-ta diena, kuriame jis
“t — Tai vyruti divai ir kaip , .
..
v , v. .
—
’
.
.
,
darbas
yra'bergždžias
ir nenau- toks bergždžias biznis sugrio- SKAITYKITE “SAULE
gresu
ir
Senatu
prisimena
Pre

na Sovietu Rusija. O “Read
patare
man
rodos,
niekia
nesveiksime,!
visiems Katalikams i
er’s Scope” in padanges kelia zidento Hooverio laikus, kada rinkimuose “balsuoti tik už pakol kaltininką nepagausime J
Szventa Sovietu Rusija ir jos visi mes keikeme Hooveri ir tuos kandidatus kurie nėra tas apie viską pasakys. Jeigu I
pravardžiavome ji nenaudėliu
pranasza Stalina !
prieszingi Kataliku Bažnycziai tas ežia netoli randasi, tai tuos^
ir sziaudiniu Prezidentu, neži ir Kataliku mokslui ir tikeji- czebatus turėjo ežia mieste
! Algos vis kils augszcziau, nodami kad Kongresas ir Sena muį >,
pirkti; turime suszaukt visus Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik
tas
jam
rankas
suriszo.
darbininkai reikalaus ir gaus
Komunistiszki laikraszcziai sziauczius, o tada dažinosime
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
daugiau mokėti. Ir kai darbi
ypatingai labai žiauriai puola kas dirbo tuos czebatus ir kam
ninkai tiek daug gaus mokėti, , Po pirmo pasaulinio karo ant Popiežiaus, už tai kad Va-^Pia^ave>
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
‘ ‘ tai pragyvenimas labiau pa- Prezidentas Vilsonas stengėsi
tikanas nepripažinsta Komu- Patiko ta rodą del visu, tuobraris!” Algos turi augszcziau investi taika ir taikos sutartis,
nistiszkos valdžios Lenkijoje. jaus burmistras iszsiunte pas No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų
bet
ir
tada
Kongresas
ir
Sena

policijantusJ ^ua aPra8Zymas> didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neataakilti, už tai kad darbininku vi
Prezidentas Bierut labai VISĮ-1S sziauczius i
pu81apiu. Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugavesiems fabrikams reikia ir rei tas jam kelia užkirto, ne už tai pyksta ant kunigu už tai kad
»ieicziausia stotu kan- n0> 102 Prakeikta, meilingas kri Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
kės, nes dabar daug daugiau kad Kongresmonai ir Senato jie nesutinka paszventinti Ko-1 celerijoj. Neiszejo adyna laiko,
aprašomas, 202 pua. 35a toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu-- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
darbininku reikia negu per ką riai nesutiko su taikos nusista munistu kapus ir neiusileidžia &zltai ™S1 sziaucziai suėjo, »a pirmutineg puses szimtmeczio, isz- nūs prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
rą reikėjo del kariszku darbu. tymais ar sutartimis, bet už tai in bažnyczia tuos kurie kaipo lai)a^ mie^tiszkos valdžios bijo- imta
uuv. lOi.
UZ.L1CK.U. Su pa- rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Bleszla-vežis; Grapas; apie Egk
isz AUVIUJISIIU
Lietuviszku užlieku,
kad Prezidentas Vilsonas buvo
1 veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik/
Komunistai gyvena ir mirszta.'jo- P» taną stojo burmistras,
Na- paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
■ Amerikos valdžai, keli mene- jiems ir ju partijai svetimas
Prezidentas Bierut sako kad aPie viską papasakojo ir už-j vaijOje pas Maurus, Vieszkeiio Duo- No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
isiai atgal slapta pasiuntė viena žmogus. Dabar labai panasziai
Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepejis ir jo valdžia nori užvesti ,)au»a110 nusiminusius sziau- | bes,No.Karalaitis
106
Penkios
istorijos, apie
iszrodo
su
Trumą
nu
ir
Repubežius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
savo szpiega in Mexico, kad jis
draugiszkus santykius su Vati-'czaus’
kožnas pasakyt Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 62 puslapiu............. ........................ 15c ponai. 105 puslapiu.................... 25«
No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
mums reikalingu žinių surink likonu Kongresu ir Senatu.
kanu ir SU Popiežiumi, bet pa-^e^s- ^O, O ir prislėgti, o netei- Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žadinėta ir Apie Urlika Razbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Bala*
au. Viskas buvo labai slaptin Republikonai mums per rim tys
__ -r -..i__ i i___ 2—_• i a.-. _ sintra nrisicwa irva rli/lnlin miai_
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas antį
Lenkai kunigai ežia kalti su sinSa prisiega yra dideliu nusi pinasi
sekanti skaitymai: Ha isz magai padaryta. Tas musu szpie- kimus daug prižadėjo, bet per
No. 189 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
gavo nusistatymu priesz vai-! dePmulimas
Totorių: Baltas V&idulis; Atmo- 22 puslapiu ..................................10e
gas tenai važiavo kaipo vyno daug isz ju nesitikekime. Viską džia. Jis sako kad galima susi-Į
^am ^ePe ko'žnam isz ka- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- kejimas
kunigo. 47 pus............... 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
kompanijos agentas, pirkti ir ka Republikonai dabar darys, tarti ir sugyventi su Vatikanu, leidos prisiartint prie stalo ir savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis No. 140
Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
j Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
parduoti brangaus ir seno vy bus taikoma in 1948 metu rrinbobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
jeigu tik Popiežius pripažins apžiūrėt czebatus. Nereikejo ii- I bos
trumpi
pasakaitymai
ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkaa; Žydai kai
kimus.
Jiems
jau
dabar
labiau
no. Kai jis atvažiavo in Guada
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25<h
j u valdžia ir juos užtars nor gai laukt, ba treczias isz kalei- puslapiu, ...................
15c
lajara, Mexico, kur randasi di lupi Prezidento rinkimai negu
64 puslapiai ................................... 20c
nos
paszauke:
No.
112
Trys
apisakos
apie
pinitiek kiek jis dabar užtaria VoNo. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No. 141 Keturios istorijos apie
džiausias ir puoszniausias krašzto gerove. Ir tai visai su
—
Tegul
man
szviesus
Sudas'
?
ai
galva-žudžiai; Ražanczius iszgeliliaus;
Iszklausyta malda vargszoj
kieczius.
,
.
.
, .
'bsti nog emert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 154
kotelis ir puikus viasarna- prantama, Demokratai taip pat
dovanoje, nes tuos czelbatus asz juoįįngi szposelei, Kaip trauktgi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
iniai milijonieriams, jis iszlipo dabar daro ir darys,
, dirbau, taip asz, tai mano dar- liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu ...................................... 15c No. 170 Asztuonioa istorijos apit
I No. 116 Istorija apie Sierata, No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
isz traukinio ir kaip dideles vyPERSPĖJA LENKUS bas, asz pažinstu
ant
darbo.
n
‘ I puikus apraszymas. 119 pus.... 15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kujno kompanijos atstovas sau Darbininkai per laikraszcziu
Į Asz juos padirbau del vieno No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta.
anandriai apsidairė. Tuo jaus1 ii’ redakcijų ima straikuoti ir
Haremo nevalninke: T-uoszis:
.......................................... 15c Dievo tas nepažinsta Tęva; Per ta
LONDON, ANGLIJA. — ! puikaus isz Mossinos žmogaus, Garžia
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
įprie jo priėjo to miesto polici-1 neužilgo beveik visi sustrai- Anglijos valdžia paskelbė kad ° kad jam buvo per dideli, tai Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakercxio. 121
62 puslapiu ................................. 16c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
gos virszininkas, ir pasiszaukes1 kuos reikalaudami kad jiems ji pareikalavo isz Lenku Ko-neemė.
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; puslapiu .......................................... 2*u
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernagi in szali jam paaiszkino kad algos butu pakeltos apie dvide- munistiszkos valdžios kad rin- — Na tai tu ta pakoreli apa- kas Isz girrios ir Ant nemuno.
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
puslapiu
.......................
15c
dina. 61 puslapiu . .................
15c
jis ir visi jo polieijantai mielu | szimts penkta nuoszimti. Laik- kįma. Lenkijoje buta laisvi
ir Vai? Pertrauke rustai burmis- No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
jloru jam ir Amerikos valdžiai raszcziams popiera jau ir taip1
.............................
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
teisingi,
taip kaip buvo nusta- tras.
grabelis;
Drąsus szuo; Kolera; Sene- maivninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia,
patarnaus jeigu tik kils reika-'per brangi, darbininku algos tyta Potsdam Konferencijoje.
— O tegul ant mano galvos Ha; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
las. Ir jis musu szpiegui užtik-1 augsztos ir da pakils! Tai dau- Anglija reikalauja kad visos puola, szimtas kurpaliu, tegul eonus,. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi ’storijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo mus®
rino kad niekas apie tai nežino,'guma laikraszcziu bus privers- partijos butu pavėlintos lais- mano szirdi pervere storiause No. 127 Trys istorijos apie Duk Nihilistu; Stebuk ’ kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei
. 61 pmttpic. ................ 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniapart policijantu ir vieszbuczio ti pakelti prenumeratus, skai- vai ir nesuvaržomai statyti sa- yla, to nepadarytau — nieka- Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c Nikitas
No. 150 Keturiom Marijos apie Du ikio. Suvirai 100 puslapiu...........25e
tytojams
mokestis.
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
ktė
akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
Xhotelio) sanvininku.
vo kandidatus ir leisti žmones dos. Pardaviau juos per jurgi6*
sis; A’it keik užlaiko moteres paslaptį, Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
Ir sziandien Amerikos Sztauž juos balsuoti. Rinkimai te- niu jomarka.
61 puslapiu ................................. 15c puriapiu ......................................... 1H
PUIKI ISTORIJA
bas
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
bas nesupranta
nesupranta kaip
kaip tos
tos žinios
žinios Geležis ii plienas da labiau nai atsibus Sausio, (Jan.) de- — Na tai kam tu juos partas
Szvilpikas;
Pas
merga;
Gražios
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam Įsa
isz valdžios iszejo ir kaip net | Pabrani^s- Įr kai plienas pa vyniolikta, 1947 metuose, bet daviai?
akys;
Tarnas;
Vargdienis
Jonukas
davinėti
pinigus. 45 puslapiu.
15«
ten Mexikoje taip greitai paži brangs tai visi tie daigtai kurie jau isz anksto Anglija pranesza — Perpraszau, szviesiausio
karalium. 61 puslapiu ................ 15c
No. 175 Pasiakaitimo knygele j
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraus
nojo, ka mes namie slaptai 'da yra isz plieno ar geležies daro-- kad ji prižiuręs kad tie rinki- sūdo, turiu valandelia pamansmas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
<ini pabrangs.
lėme.
mai butu teisingi. Amerikos t tyt.
puslapiu............................................ l^c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanavaldžia taipgi davė visiems Ir pradėjo pirszta prie kakNo. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
<
-------- ::-------Republikonai stengsisi tak Lenkams Komunistams žinoti tos pridejas mislyt, tai vela
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Rinkimai ne vien tik Demo
puslapiu
..................................
..
1
5c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
sas sumažinti nors koki dė kad mes seksime tuos rinki- burt ir ant galo paszauke:
kratams nepatiko, bet taipgi ir
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke ............................*.............
a th
’...
°
iszimta nuo szimti, parodyti mus. O jeigu tie rinkimai mums — O! Be to: Pardaviau juos
pitonas Stormfield danguje; Pabė
Repubhkonu Partijos vadams.!^____ K ..
,XT-k„
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
i žmonėms kad jie geresni už De nepatiks ir nebus teisingi, tai ponui Vaitiekui, tam szinkoBepublikonai tikėjosi gauti'
40 nualanin . . ...........1 Kr
mokratus.
Lenkai Komunistai žino kaip riui, ka už miesto gyvena, taip
Adresas:
virsiu Kongrese, bet ne Senate.
TIKTAI,
Jeigu užraszysite savo drau
mes labai greitai galime visus taip, už deszimts auksinu, tai
Jie staeziai nenorėjo imti vir
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing Co
juos
nubausti,
nes
jie
laukia
digaliu
prislėgti.
šau Senate. J. P. Morgan, Al Skaitykite “Saule”
SAULE PUBLISHING CO. rės didžiausia linksmybia per
deles paskolos isz Amerikos, į
—Toliaus Bus—
fred Sloan ir kiti dabar sako
MAHANOY CITY, PA.
Mahanoy City, Penna,
visus metusi

Kas Girdėt

7

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

a

Kapitonas
Velnias

I

'‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.
pradėjo su dyvu in szalis dairy- Vaitiekus tuo jaus uždare pa- state. Nes labai-Vaitiekiene nu- veli ant rogių, eme virve ir nu- 'ISTORIJE apie Gregorius
tis, nežinodamas kas su juom ežios burna su irraže
kam tas pa
naemes
ore i fa i na
grąže muczele.
muczele, o sidvviio.
sidy i jo, kaip
eme s kita vnžavn
važevo greitai
pass kartuves. ----- ------ Isz Numirusiu
bliuda, pusiau perpylė žirnius Uždėjo negyvėliui 'virve ant Prisikėlė, Dorybe Veda In Laii po tam tarė:
stojosi!
PER GERA SAVO SZIRDI NELA
neturėtai duszyte kokio ir laszinius padalino.
j kaklo, pakorė ir grcit parvaže- me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
— Vaikia, tarė patyka Va
|
::
S5f
::
- APTURĖJO - — Matai mano duszyte ne-(vo namo.
tiekus — iszgelbejau tave nuo szilto viralo, ba labai esu iszia
norint
Saule
Publg.
Co.,
Mahanoy
City,
Pa.
| toli namu radau pakeleivinga/ — Na, tegul dabar
smerties, tai dabar saugokis ir kės ir perszales.
pasitaisyk, ba kita karta taip Apmalszinta pati paėmė nuo pusiau suszalusi grabeje. Juk vienas dažino kas su tuom ne-;
Kas tai galėtu but?
del tavos nepasiseks. Paimsiu prižadės bliuda , kureme buvo negalėjau jo palikt. Paėmiau,'gyveliu atsitiko. Nes jam joke “Talmudo Paslaptys”
(Tasa)
Pakartas turėjo ant saves dabar tave ir per pora dienu žirniai su laszinais, ka Vaitie- ji su savim, paguldžiau ji sto-Į skriauda nepadariau, ba pagal
Buvo tai priesz Užgavėnėm. marszkonius rublis, su vyžoms paslpias laikysiu, pakol nešusi - kus labai mėgo ir ant stalo pa- neleje ant szieno, ba grinezioje suda neprivalo but gyvu, o ko- Apie Žydu Tikybos Prisaky
Szalo gerai o sniegas nuo me ant kojų, kabojo spakainisi, o
nedaugyra vietos. Vargszas ai- kiu budu pasibaigė, nieks neži- mus. Labai užimanti Apysaka.
nulio žibėjo kaip stiklas, kada ties juom skraidė daugybe var užrabežia. Tiktai niekam apie
kanas ir perszales, turiu ir jam nos.
::
Tiktai 150
vėlu vakara ponas Vatiekus ro- nu ir juodvarniu, kurie norėjo tai nekalbėk, ba man bėdos pa
nuneszti, o man bus invales.
Parvaževes ženklus kraujo
gutems gryžo isz Poznanians sau iszkelt puikias Užgavėnes.
Nesipricszino pati, per ka praszalino, apžiūrėjęs arklius “Saule - Miahanoy City, Pa.
darytai, tiktai pasitaisyk, sa
namo, kur turėjo daugeliu vi Irtai nedyvai, nes Vaitiekus
Vaitiekus nunesze jam in sto-Į atsigulė; bet užmigtie ir dabar i
kiau, o tai bus del tavęs pamok-!
sokiu reikalu. Teisybe, ketino patemijo, jog tos varnos ir
uolia ir kada tas godžiai valgė, negalėjo, norint turėjo spakai PaSiskaitym0 KflygeleS
nimu.
jis sugryžti anksti, nes kaip juodvarniai apie
negyvėli
Vaitiekus in ji tarė, iszeida- na savžine, ba padare, kaip pri
Tai pasakęs, eme ji in glebi,
kelionai visada atsitinka persz- skraidė, o prie jo nesiartino ?
mas:
gulėjo; vienok labai rūpinosi, i Penkios Istorijos apie Buri'ko
nunesze ant rogucziu, užklojo
kados: no viską greitai atlieka,
— Czia kas norint turi but. savo skranda ir sziaudais ap— Na, dabar bukie spakai- Ant rytojaus mieste buvo jo- r Enrikas, Kareivis ir Velnias;
kaip žmogus nori, o vela sueina
nas, nieks tave neras, <o kaip markas. Kaip tik praszvito, vi-, Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
žmogus su sziuom ir tuom, tai Tare Vaitiekus. Iszlipes isz ro tarsze. Norint pats buvo be
viskas apsinralszins, tada tave sais keliais trauke žmones iii pasaka); Užliekos isz Senovės
neapsiena ba czerkeles. Užtrn- gių ir prisiartino prie kartuvių. skrandos, szalczio nejauto, ba
Tame
pakrutino
negyvėlis
su
pergabensiu per rubežiu. Mie- miestą peksti ir važiuoti, bet Padavimu; Peary ant Žemgalio
kias pora dienu, gryžo pats vie
jam ir taip buvo szilta.
koja;
ar-gi
tai
ne
vėjo
taip
bu

gok sveikas!
niekias prie kartuvių ne nesusi- (Atminimas isz keliones in Be
nas ir labai nudžiugo kada pa
— Dabar gulėk spakainiai'
tu?
Sztai
vėla
su
koja
krustelė

Ir nuėjo Vaitiekus džiaugda laiko, tiktai kožnas isz paniūru dinius Krasztus). 96 pus. . .250
mate savo miestą; norint važia
nei nekrustelk!
jo
ir
visas
sukrutėjo.
Dabar
masis in grineziai, kur suval dirstelėjo ir toliaus trauko. Ka Trys Istorijos apie Irlanda
vo per miestą, bet nesustojo,
Padalino arkliam po botaiga
viską
Vaitiekus
suprato.
tiktai norėjo ka greieziause
giau savo vakariene, da trupu da jau buvo dienos geras lai arba Nekaltybe suspausta; Ro
ir
važiavo toliaus; neš vela su
rastis savo grinezioje. Ir ark — Turėjo nabagėliui liuosai
ti su paezia pasisznekucziavo, kas, atėjo vaitas isz netolimo bertas Velnias; Medėjus; Kaip
stojo,
kad
atrisztie
skambuti,
liai nereikalavo botago, ba jau virve ant kaklo uždėt tai už tai
norėjo patyka parvažiuot. Už Luizernes piav., yra miestelis, po tam atsigulė, nes negalėjo kaimo, dirstelėjo ant kartuvių Kuzma. Skripkorius liko Turte netoli szilta skranda glamžy d a nepasibaigė; Kažin kas but,
niekaip užmigt, norint buvo'ir labai dyvijosi. Už valandos, ting Ponu. 78 puslapiu, .. 200
tis. Manstijo, kaip jp pati kad asz virvia nupjauezia, o mažos valandėlės buvo namie, Kur daug musu tauto žmones nuvargtas, o labai malonėjo aki vela atėjo kokis tai žmogus,
Saule Publishing Co.,
gyvena, užmerkt.
džiaugsis pamaezius ji. Teisy gal ir but gerai, juk iki rube- o važiuojent gyvos dvases ne
dirstelejo
augsztin
ir
su
galva
Mahanoy City, Pa.
j
pasitiko.
Yra ten ir tokiu mergeliu,
be, susirūpino ba! parėjo jam žiaus tiktai trys mylios!
Ant galo užmigo, Sapnavo palingavo. Ne ilgai trukus, suNeturi jokios dalies,
ant minties, jog gaus szuns po Apsidairė. Niekas manes ne Naanie buvo tyka, visi miego
baisius sapnus, rodosi jam, jog si rinko kuopele žmonių, o kož
teriu, kad taip ilgai užtruko, mato, niekas mane ne žinos, o jo, tai Vaitiekui buvo po du- Ba taip puikiai iszmokytos, sėdi ant kartuvių ir pajauje
nas su dyvu rode su pirsztu
Juokingai parėdytos,
nes vela jo mintos iszsiblaiva, gal vargszas pasiprovis, jog sziai, pamažel'i užvaževo ant
virve, nes nestengia o ežia kibo augsztyn.
ba atsiminė kad veža puikia1 stebuklingu budu liks iszgelbe- kiemo, arklius iszkinke, invede
Ir gieda pasakot,
da gyvas žmogus, tai vela sap- — O tegul paraitai pagriebė,
muczelia, tame sztai rog'cs su tu.
in strinele, paszere, po tam
Net turiu nustot.
nuoje, jog ji pati ketina kart už tarė vaitas, ežia vyruczei rastojo ir pradėjo arkliai atbuli Ne daug maustydamas, nusi dirstelėjo in roges, pakele pa
Yra ten viena,
tai, jog nuo smerties atgelbejo ganysta ar monai? Juk vakar
eit ir prunkszt. Nulipo nuo ro metė skranda ir užsluoge stul kerti, kuris jau buvo atsigeiveKur saliune buna,
piktadari; ant galo vela sap- visi matėme, kaip korė, turėjo
gelių Vaitiekus ir Žiuri, ant ke pu ant kartuvių, džiaUgdama- liaves, nuvede in stoinela imant
Ten ji labai norėjo.
nuoje, jog užlipo ant kartuvių, ant kojų vyžas, o sziandien vy
lio nieko nematyt, per ka stojo srs, <ias mieste per sumiszimas szieno paguldė.
Guzute taip trauke,
per daug pasilenke ir nupuolė reli su puikiais czebatais manprie arkliu, paglostė, sodo iu pasidaris, kada rytoj pamatys
Ir ne paisė,
■— O dabar gulėk spakaiant žemes suszuko paszoko lo dra.uje! Ar ji velnei nakti parė
rogutes ir vela riktelėjo ant Jog pakartas pabėgo. Po tam
iiiai,
isz
vietos
nesijudink,
atBa
to
ji
labai
norėjo.
voje ir pabudo.
arkliu:
dė, idant galėtu pekloje puikiai
iszisreme isz kiszeniaus peili nesziu tau ka norint isz stubos
Buvo jau treczia adyna nak pasirodyt ?
— Berūk! Sartuk!
nupjovė ir pakartasis in pasidrūtint, ba kaip manstiju,
Isz vieno didelio miesto
ti. Menulis jau nusileido, buvo Kožnas persižegnojo ir trau
Nes nieką negelbsti, arkliai V ega nupuolė. Tada nulipo tavos ant kartuvių niekas nelaiszkia gavau, tamsu, kaip maiszia, o Vaitie ke in miestą, ka ir vaitas ta pa
ne isz vietos nesijudina, tiktai Va tlekus, virre nneme> paP
Jokios naudos isz jos
Tai pasakias, ome skranda
arba pradžia
kus isz nenoro patempęs ausi ti padare.
yrėsi in szali.
'° P™ gulinezio ir klaus®, visus pirkinius ir nuejas po
neapturejau. klausė, rodos ka ketino isz- Ta paezia diena burmistras
SKAITYMO ★
Tada Vaitiekus pradėjo žiū ai da kvepuoje?
Nes nepažinstamas rasze,
miegstubes langeliu patyka pagirst.
Ant
galo
taip
ji
apėmė
su
visais
rodininkais
daro
apie
■
^
ve
Pavo,
buvo
gyvas
rėt in paszali ir suprato arkliu
Kad iszbart moterėles prasze. nerimastis, jog negalėjo dagu- žale stala apsode rodą, ant ku
barszkino.
.. .IT..«
baime.
jaus perpjovė virve
1
Užmokėt
prižadėjo,
—
Ar
tai
tu,
Vaitiekau?
Pa

-jy-'-vo Slu.;sztoes ™ let, atsikėlė pamaži, užsimėto rio gulėjo ir tie czebatai, o ku
RASZYMO
Pakelėje stovėjo kartuves o
Bet man apie užmokesti
klausė vidui pati.
ant pecziu skranda ir iszejo riuos tai pakartasis turėjo ant
ant ju kabojo žmogus. Nenusi ka
bOnkUt“ ™
ne eina, laukan pa’žiuretie. Kada buvo kojų. Žino apie ta atsitikime,
■— Taip, tai asz, mano dudyvijo tai pamatęs, ba tai nebu' ir su ta k°
las2u in 'bu™a
Noriu teisybe žinot,
ant kiemo, iszgirdo barszkan- pasklido po visa miestą, per ka i 64 pus., Did. 5x7col
vo naujiena, nes tiktai mausti -te-t Psamenkina"°lka pradV szytia, atidaryk duris!
Kaip
tikrai
atsieina.
czius stoneliai lenciūgus; tame žmones spaudėsi, idant tikra
Nepoilgam durys atsidarė, o
jo tuom, ko tie arklai baidosi
t Dabar Po 25c.
Ne
vienas
piktumą
turi,
štoneles durys atsivėrė.
teisybe dažinot; o ponas bur
drauge ir paezios burna, nes
al!is
Kaip inkast kuom neturi.
— Vardan Dievo Tėvo ir sū mistrą buvo nusiuntęs pas pa- ■A
padrutino!
Vėl intrumpa laika,
★
naus, o ežia kas dabar isz stone(Tasa Ant 2 Puslapio)
★ MAHANOY CITY, PA.
Man teligrama duoda,
★
.
<les iszjojo? Ir tiesiog joja ant
+X-4-M-M-M-4*******************
Ir melagystes paduoda.
vartų.
Bet asz ant raszto numanau,
'I
Ir butu nujojąs jeigu Vaitie Zabovos Didesnes
Ir
žinau
kad
tai
neteisybe,
T
kus nebutu stovejas ant vartų,
Ir Gražesnes
SAULE” YRA
Todėl, laisz'kias ir teligramas
i
o kada, paszauke. “Sustok!”
In gurbą gavosi!
Tas nepaklausė; Vaitiekus pa
GERIAUSIA
griebė už stovinezios prie var
Naszles meilios poniutes,
DOVANA!
tų szakes ir smeige jojanti jog
Gieda turėkite,
tas net nuo arklio nusiverte.
Už skvernu sportams
Tuo jaus Vaitiekus prisiarti
ne griebkite nęs prie gulinezio ir kaip persi
Jeigu nežinai kokia
Kaip pro saliuna eina,
gando, kada pažino ta pati panupirkti Dovana savo
O in vidų neineina.
koreli kuri nuo kartuvių nuo- |
• av
..
Tokis sportas gali
Draugui ar Draugei,
me.
gieda padalyti.
— Ar tai szitaip tai tokis tu |
tai užraszk jiems laikTaip davadna naszle nedaro, pauksztis? Nenorejiai palaukt
Ir tokio biznio nevaro!
pakol asz per rubežiu buezia
raszti “Saule.” Pra
pergabenes, tai tu norėjai pats
linksmins jiems gy
Perpraszau misiukes mano, palbegt ir da norėjai man geKurios mažai iszmano,
ria.use arkli pavogt!
venimą, ant viso me
Kad nerugotu,.
Bet gulintis nieką neatsako,
Bet malsziai sau sėdėtu,
to ir džiaugsis isz ta
ba taip gėriai pataikė in kairi
O jeigu katros jaueziates, szona, jog tas nei ne aiktelėjo.
vo dovanos! Prenu
Tai manes szaukites,
— Na tai rods pasidariau, ir
Bet kita syk,
merata Su v. Valstijo
pradėjo Vaitiekus kasytis pa
Nereikalingai ant manes
ausį. Na ka ežia dialbar po kvase metams $5.00
szokat, rabu daryt?
Geriau apsimalszykit,
Tame giliukninga mintis
Kitose VieszpatysMergaituke, Amanda Aljam in galva atėjo. Iki dienai!
Ir kitu nevargykia.
Užraszant
Nedelioj prasidės Adventai, da toli, eme greitai arkli, pa lersmeyer, isz New York tese $6.00.
’
- f* . r r
miesto, jau isz anksto iszsiTaigi apsimalszykite,
kinkė in rogutes, uždėjo negyreikia drauge ir pre
rinko savo Kalėdų Dovana;
Nuo visokiu linksmybių!
lele, kuri beveik didesne už
numerata siunsti per
15
*
ja.
Mergaituke
iszgirdo
kad
RTF.MTNTAT ‘^£11
*
arba
SKAITYKIT
sziais metais Kalėdų Diedu Money-Orderi
★ KALENDORIAI
kas visoms mergaitėms at
pinigais registruotam
1947 M.
nesz daug didesnes ir gražes
nes lėlės, tai ji, nelaukdama laiszke
PLATINKI!!
★
15 coliu ploczio x 23% col,
Kalėdų parodo tam Kalėdų
Neužmirszkite kad dabar J ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
Diedukui kokia lele ji nori
del Kalėdų. Matyti reikes ne Saule Publishing Co.
“Saules” prenumerata in Su
Adresas:
i mažos
• „
nn
i
SAULE PUBLISHING CO.,
pancziakos tokioms
vien. Valst. yra $a.00 metama, * MAHANOy city, pa. u.s.a.
Mahanoy City, Pa.
dovanoms.
o $3.00 ant puses meto.
3 J V.
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Žinios Vietines SZVIESOS

UŽGESO,
MOKYKLOS
UŽSIDARO

jis del Kalėdų isz pedes iszeis ir’ jie ne tik vagys, bet ir drąsus
daug kostiumeriu patrotins, ir razbaininkai. Jie drąsiai su
savo varda da labiau susiga-j mažu trokucziu privažiavo prie
dins.
I sztoro kur parduodama taba’ — Nedelioj pirma diena
Jeigu Lewisa valdžia in ka- kos ir cigarai. Jis iszlipo ir draGruodžio (Dec.) — Paskutinis
lejima padėtu, jis taptų ne vien šiai inejo in sztora, iszsitrauke
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
szio meto menesis.
tik mainieriu, bet visu darbi- revolverius ir privertė sanvi— Gruodžio (Dec.) 1-ma
ninku szventas muczelninkas, ninka ir darbininkus ineiti in
tai visi darbininkai visuose
diena prasidės sezonas ant
kuris yra kapitalistu persekio- kita kambarį, kol jie brangiaufabrikuose sustraikuos! ” Jei
szaudymo stirnų ir pasibaigs
jamas. Jeigu valdžia Lewisui sius cigarus ir tabako susiringu mainieriai ilgiau pastraiGruodžio 15-ta diena.
nusileis, tai visi kiti uniju va- ko ir insidejo in savo troka ir
kuos, tai nebus galima unijoms
— Ana diena lankėsi re
dai ims taip pat reikalauti ir paskui sau nuvažiavo pirm nepaskelbti straikas kituose fab
dakcijoje ponas Vytautas Gostraikuoti. Jeigu Trumanas da- gu policija galėjo pribūti. Jie
rikuose, nes jie jau ir taip bus
berys isz Wallingford, Conn.,
bar Lewisui ragus neaplaužins,1 pavogė $400 pinigais, ir cigaru,
be darbo.
Edvardas Babarskis su paczia
tai visiems mums bus sarmata, cigaretu ir tabako už $3,750 ir
isz Somersville, Conn. Visi
nes mes Amerikos prezidentą vienos darbininkes, Selma Schyra skaitytojai laikraszczio LAIKRASZTININKAI
iszrenkame, o ne darbininko įeiber kailinius, kurie ji sako
“Saules.” Taipgi atlankė p.
bosą. Jeigu Lewisas dabar ne- jai kasztavo suvirsz $300.
STRAIKUOJA
Juoz. Czeskus, ant E. Centre
bus nubaustas, tai jau mums
------------------------Uly., mieste; pas pus-broli An
kitu rinkimu nereikia, nes ga- -Siancziant pinigus per bandriu Soroka, iShenadorije. Ir CAMDEN, N. J.— Camden
lime paskirti Lewisa ne tik kini czeki arba ekspresini movisi dalyvavo vestuves paneles mieste, laikrasztininkai kurie
Amerikos Prezidentu, bet isz-iney orderi in iszdavysta “SauLillianos Valentaitės duktė p. redaguoja ir iszleidžia “Cam
mesti Kongresą ir Senata, nes tęs,” pridekite deszimts centu
den Courier” ir “Morning'
Floriano ir Mikalinos Valentu
jie jau bus isz mados iszeje ir* prie paskirtos sumos nes musu
Post
”
jau
treczia
sanvaite
kaip,
su Warren Postam isz Cornwall
visai nereikalingi.
bankos reikalauja deszimts
straikuoja. Darbininkai ir raHeights, Pa.
Jeigu vienas žmogus, kaip( centu už iszmokejima czekiu ir
Szirdingai acziu visiems už szytojai vieszai marszuoja prie
mažas kupstas gali visa vežimą ekspresiniu kvitu. Busime jums
laikraszcziu duriu ir langu ir
atsilankyma.
Szitos dvi mergaites turėjo savo namus apleisti, iszsikraustyti, kai debesys pratruko apversti, tai jau laikas naujas'dėkingi už tai ir neažmirszkite
nenori inleisti tuos kurie ne— Nedelioj prasideda Ad
ir miestas buvo beveik visas apsemtas. Jos raitos sau iszjojo isz savo namu. Tiek ežia pri vežimas pirktis ar ta kupstą1 ateityje, kada sinusite czekius
straikuoja.
ventai. Laikas apsimalszinii arba ekspresinius money ordeAna sanvaite darbininkai su lijo kad visi skelpai buvo užsemti, ir automobiliai negalėjo važiuoti. Po keturiu dienu iszrauti.
ino nuo visokiu linksmybių.
rius, pridėti deszimtuka. Bet
sikirto su policija ir trisde- vanduo atslūgo ir žmones gry Zo in savo namus.
— Petnyczioj Szv. Saturni
jeigu siunsite money orderiu
szimts du buvo suaresztuoti. '
LAIVAI
GRAIKAMS
no. Kita sanvaite, Nedelioj pri
per paczta, tada pacztas neima
Tos paczios straikos yra veda
puola: 1-ma Adventu Nedelia ir
ekstra už iszmokejima money
mos ir Philadelphijoje priesz
Šzv. Elegijo, taipgi pirma die
WASHINGTON, D. C. —
orderio. Acziu visiems, i <
“Philadelphia Record.” RaAmerikos valdžia susitarė su
na Gruodžio (Dec.), menesis
“Saules” Rėdys te.
szytojai ir redaktoriai reika
Graikais
ir
jiems
pardavė
szim
WASHINGTON, D. C. —
paszvenstas garbei “Atėjimo
ninkai, visos darbininku unijos’ rinkimuose priesz Prezidentą
g-".” 1 ■ ■
■
—L
. ■■ 11
,
lauja kad jiems algos butu pa Visa ana sanvaite, visi laik
“Liberty
Kristaus,” Panedelyje Szv. Bisusirūpino ir Lewisui in talka Roosevelta ir stengėsi visus ta dideliu laivu,
keltos. Visi trys szitie laikraszMaldų Vainikėlis
raszcziai ir radijai tik apie stojo. Reiszkia dabar galima mainierius ir kitus darbininkus Ships.” Szitie laivai sveria po
Jbianos; Utarninke Szv. Prancziai yra vieno žmogaus nuosa
viena žmogų rasze ir kalbėjo; sakyti kad Lewisas su 15,000,- patraukti nuo Roosevelto ir 10,000 tonu. Graikijos laivynui
ciszko Ksav., Seredoj Szv. Bar
:: Knygele :: ■>
vybe, J. David Stern.
John Lewellyn Lewis. Lewisas, 000 darbininku stovi priesz remti Wendell Willkie. Lewi szitokie laivai labai reikalingi
boros; Ketverge Szv. Sabo;
Laikraszcziai vis yra reda mainieriu bosas ir antras prasas ilgus metus darbavosi ir del pramones, kad jie galėtu sa- ESU Knygele, Dabar $1.00 "W-23
Amerikos valdžia.
Petnyczioj Szv. Nikalojaus;
guojami ir iszleidžiami, nepai naszas, kuris mainierius iszvis aki turėjo in Amerikos, vo užsienio bizni atsistatyti ir 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Subatoj Szv. Am'brazo.
sant straiku. Jeigu szitiems pa vede isz skurdo in tikrus ponus O mainieriai irgi nieko ar Vice-Prezidento vieta. Kai po vesti.
Puslapiu; Juodi Apdarai;
t Betracija
Sheehaniene siseks laimėti straikas, tai visi
maža ka sako. Jie da vis tiki ir
Aiszkus drukas; smagi |
.(Valakoniute), 41 metu am kitur visur pradės reikalauti dabar susikirto su Amerikos tarp saves sznekasi kad ‘ ‘ Le szitu rinkimu buvo aiszku kad Graikijos valdžia sutiko
. *
žiaus, nuo 616 W. South Uly., daugiau algos, ir tada jau visi valdžia in žut-butine kova. Le wisas nedurnas. Jis žino ko jis Lewisas neturi jiegos politiko czverti pinigu duoti ant ranku,
Rodykle:
j
numirė Panedelyje 1:15 valan laikraszcziai turės pakelti savo wisas dabar stato savo mokslą, nori, ir jis gaus ko jis reikalau je, jis pasitraukė isz CIO prezi ir kitus ant iszmokesczio. Kad Bažnytini* metu padalinimas. j4.
dentystes.
politika, patyrimą, iszkalbinGraikams butu lengviau ta sko Pasnikai.
da popiet, Pottsville ligohbute. prenumeratorių,
skaitytoju guma ir apsukruma priesz ja.”
iVelione sirgo per du metu. Gi kasztus.
Nuo to laiko iki dabar Lewi la mums atsimokėti, Amerikos Kalendorius.
Lewisas pagarsėjo ir iszkilo
valdžia prižadėjo daugiau ta Maldo* Rytmetine*.
Amerikos valdžia.
mė Mahanojuje. Prigulėjo prie
Vieszpatie* malda.
1919 metuose kai jis tapo Mai sas kelis sykius susikirto su
Lewisas paskelbė kad mai nieriu unijos prezidentas. Už valdžia, bet didžiausias susi bako pirktis isz Graiku.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Szv. Juozapo parapijos. Paliko
Apasztalu Sudėjimas.
nieriu kontraktas su valdžia keliu menesiu jis susikirto su kirtimas buvo 1943 metuose,
savo vyra Tamosziu; 3 sūnūs: SUKILIMAS
Deszimtis Dievo prisakymu.
yra baigtas, ir 400,000 mainie valdžia ir nusileido savo mai- kada Prezidentas Rooseveltas
Du didžiausi meile* prisakymai.
Juozapa* Richardą ir Vinca; 3
NUSIŽUDĖ
ISZ
ARMIJOJE riu paliko savo darbus ir su- nieriams pasiaiszkindamas turėjo nusileisti. Rooseveltas
Aktai Tikėjimo, Viltie*, Meiles I*
dukterys: Florence, Dolores ir
Gailesczio.
PAVYDO
straikavo.
tada
pastebėjo:
“
Mainieriai
Mare visi namie. Taipgi 4 bro
Maldos vakarine*.
kad, “Mes negalime kovoti
SANTIAGO, CHILE. —
Giesme
ant pradžios Misziu.
neklauso
Lewiso
kai
Lewisas
lius: Juozapa, Shenandoah
“Valdžia insake Lewisui ne- priesz valdžia.”
Misziu Maldo*.
,
Chilijos kareiviams buvo už
Hghts., Stanislova, Frackville;
MOUNT
HOLLY,
N.
J.
Psalme
45.
;
drausta iszeiti isz savo namu szaukti straiku ir grasino kad 1922 ir paskui 1925 ir 1926, per linkimus, bet tie patys maiAlberta mieste ir Vinca namie;
Darbininkas, Nathan Barber, Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
į
sziandien, kai pakilo gandai jeigu jis nepaklausys jis bus metuose Lewisas kariavo už jiems sako nebalsuoti už mane
3 seserys: M. Bush, Philadel
61 meto amžiaus, pasipjovė isz ' Maldos pirm Iszpažintiea.
suaresztuotas
ir
in
kalėjimą
in,j
nieriai
manes
neklauso
kai
asz,
kad kariuomene rengiasi sukil
mainierius ir nepavelino maiPerkratymas
sanžine*.
'*1*
pavydo
ir
piktumo,
kad
viena
phia, Elz. Wiley ir Katarina
mestas.”
ti ir valdžia paimti.
nieriams numuszti algas, kai j u iszrinktas jiems ka pasa
Maldos priesz pat Iszpažinti.
darbininke, kuri sykiu su juo Imdamas
.Valukoniute mieste. Laidotukau.
’
’
Lewisas
nieko
nesako,
nesinuo kunigo iszriszima.
visiems kitiems buvo algos nudirbo papaikiu namuose, iszei- Malda po Iszpažintie*.
yes invyks Petnyczioj su apie- Per kariszkus manksztymus, spreczino, nesiprieszino. Mai
musztos.
Dabar Lewisas vėl su Prezi
davo ant deitu su kitais vyrais. Litanija apie visus szventu*.
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- manevras, keli augszti karinin nieriai suprato kad tas j u vado
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
dentu
susikirto.
Trumanas
nė

Bet Lewisui neužteko vien
Darbininke Atkinson yra 55 Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
je 9 valanda ryte ir bus palai kai valdžiai pareiszke pasiprie- nutylėjimas yra ženklas “straitik darbininkais rūpintis ar ra toks gabus, apsukrus ar isz- metu amžiaus. Ji buvo tuojaus Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*.
dota parapijos kapinėse. Gra- szinima, ir isz to kilo gandai kuoti.”
unijoje darbuotis. Jis insimai- kalbus, kaip buvo Rooseveltas, nuneszta in ligonine kur dakta Malda prie Panos Szvencziausioa.
kad armija rengiasi sukilti.
•borius Traskauskas laidos.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Szitas susikirtimas ne vien sze in politika ir 1932 metais bet Trumanas dabar turi lais
rai turėjo net dvideszimts tris Artindamasi prie Szv. Stalo.
—< Jennia Vaitkevicziene Santiago miesto laikrasz tik vieno žmogaus su valdžia.
pareiszke kad jis ir jo mainie vesne ranka ir gali pasitikėti “stiezius” indeti in galva ir Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
duktė ponstvos Ant. Szemoniu cziai sako kad karininkai suki Visi fabrikantai pramone ir
riai yra prieszingi Prezidentui kad beveik visas Kongresas ir veidus, taip baisiai tas pavy Paikiaus atiduodama* Dievui gar
nuo 28 E. South Uly., randasi lo už tai kad jie nori daugiau kiti darbininkai atjauezia szi
be kalbėk.
Roose veltui. Bet paskui jis at- Senatas stos su juo priesz Le duolis darbininkas Nathan Ba Malda Szv. Ignaco.
algos;
valdžia
nesutinka.
EI
Locust Mt. ligonbute.
tas straikas.
szauke ta savo pareiszkima ir wisa. O Rooseveltas ant to ne ker ja apdaužė pirm negu pats Malda su visuotiniais atlaidai*. j
Murcurio laikrasztis raszo kad
Malda prie Szv. Sakramento po t
Hudson, N. Y. t Lapkriczio keli augszti karininkai buvo Už dienos, kitos, kai tik stojo už Roosevelta vien tik už galėjo pasitikėti, nes tada vi sau gala pasidarė.
Komunijos.
(Nov.) 17-ta diena atsiskyrė su sulaikyti ir turės pasiaiszkinti. mainieriai sustraikavo, fabri tai kad jis norėjo daugiau dar siems Senatoriams ir Kongres
Garbinimas Szv. Sakramentas
Daktarai ir policijantai pri Malda Szv. Tamosziau*.
sziuom pasauliu gerai žinomas Kongresas dabar jau tariasi kai pradėjo užsidaryti; plieno bininku prisitraukti in savo menams rūpėjo ateinantieji
pažino kad Nathan Barber pats Malda prie Vieszpatie* Jėzaus.
Pranas Grigalaitis nuo 154 taryboje kiek ir kaip karinin krosnys, pecziai prigeso; gele unijia. 1936 metuose Lewisas rinkimai. Dabar rinkimai pra
save nusižudė kai policija ji in- Malda prie Panos Szvencziausioa.
Green ulyczios, staigai numirė kams ir kareiviams algas pa žinkeliu kompanijos sustabdė nesutiko su Amerikos Fedara- ėjo, ir Demokratai pralaimėjo, tare del tos merginos apdaužy- Malda Szv. Bernardo prie Szv. i
Panos Marijos.
.'Į
namie. Velionis gimęs Lietu kelti.
daug savo traukiniu; žmones cijos Darbininkais, paliko ta ir jiems dabar niekas nerupi, mo.
Ranžancziu* prie Szv. Marijos
į
voj. Paliko dideliame nuliūdi
jieszkojo anglių del szilumos; unija tapo vadas CIO unijos. kaip tik duoti paežiam Lewisui
kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijoe.
me savo paczia Joana (Tautmiestu szviesos buvo pritem- Tais paežiais metais Lewisas paragauti pralaimėjimo ragaiLitanija prie Szv. Antano i*z
APVOGĖ
dintos, kad sutaupinus elektra. vėl Prezidentą Roosevelta pa szio.
kaitie), sunu Juozapa ir duk ŽMOGUS SU
Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Apie 25,000,000 darbininku ne smerke, kai Prezidentas nesuti Kaip viskas iszeis, sunku pa
terį Elžbieta. Laidotuves atsi
6 ŽMONOMIS teks darbo jeigu szitos 400,000 ko su Lewisui, kuris norėjo kad
PRIEVAIZDA Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
buvo Lapkriczio 19-ta diena su
sakyti, bet mes spėjame kad
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
mainieriu straikos ilgiau prasi valdžia stotu jo CIO unijai in ežia ir vienas ir kitas nusileis,
Szv. Misziomis Said. Szirdies
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
PROVIDENCE, R. I. —
Per Procesija.
talka.
tęs.
Jėzaus bažnyczioje 9-ta valan
abudu pasisveikins ir susitai
Giesme ant Procesija.
Thomas A. Robertson, 22 metu
da ryte ir kūnas likos palaido
Giesme Laba Nakt.
amžiaus darbininkas, buvo su Bet szito susikirtimo pasek 1940 metuose, jau Lewisas kins, o nabagas mainierys niu dovanu už kokia $10,000.
Ministrantura*.
įj
tas in Cedar Park kapinėse. A.
imtas ir suaresztuotas, kai jo mes da platesnes: Visi darbi vieszai ir žiauriai stojo kovoti tuszczia maisza sau laikys, nes^ Szeszi vyrukai pasirodė kad
a. Pranas Girgalaitis buvo
Sanio. Mahanov City. Pa.
penkta žmona ji apskundė. Jis
skaitytojam “Saules” per dau
REDDY KILOWATT
.... Way to a Man's Heart
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
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