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Isz Amerikos
Pristato
Daug Gazo
WASHINGTON, D. C. —
Kongreso komitetas pranesza
kad jau viskas prirengta ir priruoszta pristatyti gaso isz Tex
as valstijos. Szitas gasas bus ar
jau yra pristatomas visiems
ežia rytuose per paipas. Val
džia pirmiau buvo uždraudus'
gasa ežia taip siunsti, nes val
džia norėjo mainieriams padėti
ir jiems anglių bizni nesutruk
dyti. Bet dabar jau gaso kom
panijoms buvo pavėlinta siuns
ti gasa in visas valstijas ir
miestus. Ir gasa yra daug pi
gesnis negu anglys. Dauguma
žmonių dabar iszmeta savo
anglies peczius ir szildo savo
namus su gasu.

Senoviszka Maszina Geresne

Musu mokslincziai visokias maszinas iszranda, kurios už
žmogų visokius darbus atlieka. Viena tokia maszina labai
greitai visokias rokundas sudaro, gali kad ir didžiausius ir
painiausius skaitlius in puse minutos surokoti. Bet Japo
nai tos musu maszinos neinvertina ir juokiasi isz jos. Jie gi
riasi kad jie turi maszina kuri yra keliu tukstancziu metu
senumo, ir kad jie yra geresne už musu naujausias ir ge
riausias.

mažai tokiu bagoeziu atsiras,'
automobiliai vėl pabrangs, . tai
, i
kurie gales nauja automobiliu
pirktis. O kai nauju automobii liu niekas nepirks, tai ir tie
darbininkai savo darbu neteks.
j Reiszkia, dabar, darbininkai
reikalaudami daugiau mokėti, i
: niekam kitam kaip tik sau;
skriauda darys.
Szitoks fabrikantu nusista; tymas ne vien tik su automobi
liais, bet ir su visokiais kito; kiais fabrikais ir pagamintais
■ daigtais.
Jau dabar naujas automobi
lius per brangus paprastam
darbininkui, tai retas kuris iszgales pirkti. Automobiliu par
davėjai jau dabar skundžiasi
kad daug žmonių, kurie pir
miau praszyte prasze naujo autcmobiliaus, dabar jau atsisako
nes neturi gana pinigu. Taip ir
bus su visokiais kitokiais daig
tais.

Rusija In
Pagelta

Galime Dėti
Pamatus Del
Tikros Taikos
Molotovas Velina Visiems Lai
mingu Nauju Metu; “CIO” Ir
“FOL” Unijos Jieszko Venybes;
J. Rockefeller Pasiulino Suvien.
Tautu Dykai Žemes Ir Namu
Vertes $8,500,000
NEW YORK, N. Y. ---- AngllJOS atStOdidvyrisĄ-as Revinas ir Rusijos atstovas Molotovas

didvyriais vadino. Sulyg musu

supratimo to žodžio
tai tik tas gali būti vadinamas
t
.
didvyriu kuris savo valia, be atsisveikino su draugais ir neprieteliais ir
jokios prievartos koki drąsu,!
apleido musu
kraszta kai Taikos Konferent
ISZ PARYŽIAUS. — Pran pavojinga ir dideli darba atMusu Karo Sztabas Japonijoje surengė lažybas arba
AngllJOS 1F RUSIJOS atStOcūzai ir Italijonai su pasibaisė lieka. Kareiviams nebuvo pro- Gija UZSibaige.
rungtynes tarp musu kareivio Thomas N. Wood, isz Dear
jimu ir iszgastimi seka naujie
“ "SK™
tad daug kas buvo nuveikta per
ing, Mo., ir Japono Kiyoshi Matsuzaki. Kareivis vartojo
nas ir gaudo visus gandus isz
naujasia ir geriausia Amerikoje padaryti del rokundu ma
Amerikos apie mainieriu strai- nieko negalėjo sakyti kur jis-SZltUS SUSinnklfflUS if pasitarimus ir Sako
szina, Japonas vartojo senoviszka, isz szniuru ir karolių pa kas. Prancūzija su Italija staeis ar kur ant karo lauko stos. karf jie tjki kad daugiau bus nUVeikta ateityje.
Ypacz kai szitos straikos pa daryta maszinele kuria iszrado ir padare keli tukstancziai cziai negali szia žiema pergy
Bet apart to, dabar jau labai
metu atgal. Japonas, su ta savo senoviszka ir gramozdiszka
taikė kaip tik in szalcziausius
venti be anglių. Jeigu Prancū negražios žinios terszia musu
Anglijos atstovas giriasi kad po asztuoorus kada visiems reikėjo ang rokundu maszinele sumusze ir pralenkė Amerikieti su Ame- zai ir Italijonai tuoj aus nesusi
kareiviu varda. Tukstancziai ni0]iĮ;0s menesiu praleistu pHe taikos Stalių. Dabar žmones sako tegu rikoniszka rokunda maszinele.
lauks anglių isz Amerikos, jie musu kareiviu dabar apleido
mainieriai laikosi tas savo ang
bus priversti kreiptis in Rusija Europa ir tenai paliko savo io, užsienio ministerial sudarė penkias su
lis. New Jersey valstija, kur kas tvarkoj. Kai tik jis priėjo
ir praszyti Sovietu pagelbos. Europietiszkas moteris. Jie te
szimtai tukstancziu tonu ang prie to automobiliaus, vienas
Stalinas kaip tik to ir laukia. nai apsiženijo ir vaiku susilau tartis ir iszriszo kelis pavojingus ir svarlių eidavo kas menesis isz' isz tu vyru atprovino revolveri
Jis tuoj aus pasiuns kelis tuks- kė, ir dabar ir tas savo žmonas biu klausimus.
........ mes „galime,
------- ” jis
“Dabar
Pennsylvanijos dabar jau par in ji ir kitas atėmė jo revolveri.
tanezius tonu anglių isz Lenki
* V7:^sake, dėti pamate del Tikros ir Ilgos Taikos.”
sitraukia ta gasa net isz Texas Paskui jiedu privertė ji inlipti
jos, bet su Sovietu Rusijos peir sako kad daug pigiau iszeina in jo automobiliu. Kai jiedu
cziecziu ir visiems duos žinoti,
Molotovas buvo savo prakalbas gerai panegu imti anglis isz Susiedo paskui ji lipo, policijantas isz- DETROIT, MICH. — Mes kad Rusija savo garbes žodi Anglijoje dabar jau yra daugiau negu 6,000 tokiu suviliotu .
.
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.
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Pennsylvanijos.
szoko ir pradėjo bėgti. Vienas jau seniai kaip raszome kad ai- iszlaiko ir neapleidžia savo moterių, ir tukstancziai vaiku, Sirenges ir beveik ant pometies žinojo ka
Visi didesni sztorai ir fabri isz j u paleido viena szuvi in ji gos ir kasztai sudaro užburta draugus, kaip Amerikiecziai kuriuos Amerikiecziai paliko'
“Asz tariu acziu visiems Amerikiekai jau ima vartuoti arba gasa ir paskui su policijos automobi rata, kuriame algos vejasi daro: gražiai viską prižada, bet ir pamirszo.
kasztus ir kasztai vejasi algas, savo žodžio neiszlaiko.
ar aliejų, ir savo orderius del liu pabėgo.
cziams uz ju gražu vaiszinguma man ir mąAmerikiecziui
kareiviui
bu

Dabar
vėl
tas
užburtas
ratas
Už
tai
dabar
Lewisas
su
maianglių nutraukia ir sako kad O tiedu kareiviai, kurie buvo
palydovams. Užsienio Ministeriu Konnieriais yra Stalino szirdies! vo labai lengvai suvilioti ir prijiems insipyko laukti pakol su tais vagiais, stovėjo szalia ir pasirodo.
1
gauti
Europos
merginas.
Jis
mainieriai eis in darba.
negalėjo tam policijantui in pa- Automobiliu darbininku uni- draugai. Jis visoms tautoms
d<*ug gero nuveikė ir Sovietu dejos Prezidentas Walter Ren-1 dabar pirsztu prikiszamai rodopadavė savo naujai žmoneiei
Visa tai labai ne gerai mai- £elba stoti. Kai jiedu pasiaiszja yfjįį pSteilkilltcL Asz tikiuosiu ir
nieriams. Ir dabar visai maža' kbl0 kad Bedu gavo raida
raida ther sako kad visi darbininkai ir aiszkina, kad jokiu budu ne-|netikra savo adresą Amerikoje,
rengiasi reikalauti kad jiems galima tikėtis pagelbos isz kai jis gryzo ir jai szventai pri.
ka reiszkia kas szitas straikas nuo tu dvieJu vagiu, jie bu;rO| algos butu pakeltos trisde-1 Amerikos, nes Amerikiecziai žadeJ° kad Jis jos lauks. KaitllFlU VlItlGS kad daugiau buS flUVeikta kai
laimes ar pralaimės, bet jau ga- paleisti.
pakisti. Abu kareiviai važiavo j
Įima isz anksto pasakyti kad *n Valley Forge General Hospi- szimts centu ant valandos, jei-! tarpu saves peszasi ir Ameri-! Jls parvažiavo namo jam buvoKonferencija SUSifillks MoskVOjC. Dar
gu ne, tai visi darbininkai vėl'kos valdžia negali savuosius
~ . / ,
___ «. jv*jv
v uvoiuS'labai patogu
P^ogu jvisai
visai užmirszti.^
užmirsztt
tv. x.
mainieriai labai daug nukente- tak
suvaldyti. Ne taip Rusijoje.!kad j0 tenai Europoje laukia pOF aUKSti pUSlgirtl 31* pUSldldziUOtl S3VO F1Ustraikuoja.
jo ir nukentės už tai kad j u va Vagiai pavažiavo iki Coates Pirmiau fabrikantai ir kom-Į Stalinas visiems dabar gali pa- žmona ir vaikai. Arba jis, bu-J
das ir bosas Lewisas ožius va ville miesto ir tenai paliko pograŽi” ...............
panijos atstovai ginezydavosi sakyti kad Rusijoje vieszpa- damas Amerikoje
- gali diverse1 Veikta’S darba‘S- bet PradŽia
,
rinėja.
licijanto automobiliu ir kita ir nepristodavo, bet dabar jie tauja taika ir .viskas tvarkoj, Pareikalauti. Tada jis valdžiai JiS ranka VlSieHlS paBlOjO If paskutinieji JO
.
. • - ..
- . ’ . —. I
.
• i i• • i
x * YiorSlinrlo -no+ilr-m c?avn
rzvnrv 1
pasivogė. Policij antai tuoj aus jau
visai kitaip elgiasi. Jie nes tenai darbininkai nestrai- paduoda netikra savo tos žmo-^v jv •
“Asz
iszleido žinias apie vagyste per trumpai ir asztriai atsake kad kuoja,
neles adresa. Kai valdžia nesu-j^OUZIal buvo tikrai Amerikietiszki:
asztuonis miestus. Jie spėja darbininkai gali reikalauti!
randa tos jo žmoneles ir isz jos visieiDS vėlinu ir linkiu Laimingu Nauju
—————
kad vagiai važiuoja in Dela kiek tik jie nori daugiau algos. DIDVYRIAI MOLIO neateina nei žodis, kareivis
ware valstija.
Metu.” Jis apie linksmas Kalėdas nieko
gauna savo divorsa.
ir gaus. Bet jie szitaip visiems
f
----------darbininkams ir unijoms pasiEuropos žmones su isztiesto- nesako, nes
Sovietai Kalėdų negali pripa
aiszkino: Kiek daugiau algos WASHINGTON, D. C. —
COATESVILLE, PA. — Du
mis rankomis lauke Amerikos
jus reikalausite ir gausite, tiek Mes niekados nesakeme kad vi- pagelbos ir musu kareivius ant žinti, nes jie Kristus nepripažinsta. Bevinas
vagiai važiavo su dvejais ka
SKAITYKIT
daugiau mes reikalausime už si tie milijonai musu kareiviu, ranku nesziojo, bet dabar szi-'SU AllglijOS SZtabu if Molotovas SU S3VO SZtabu
reiviais automobilyj ę ant Lin
->uo A ITT i?Ne
naujus automobilius.
coln Highway netoli nuo
kurie po visa Europa pasipylė toks musu kareiviu pasielgi-j
Coatesville, Pa. Policij antas
Szitoks fabrikantu nusista-'yra ar buvo didvyriai, nors mas labai negardžiai atsirūgsta iszplauke ant Queen Elizabeth laivo.
PLATINKIT
!
Edward Deren sustabdė ta au
tymas pakirs ne tik darbininku dauguma laikraszcziu visus ka- ir visiems mums Amerikietomobiliu tik patikrinti ar visalgas, bet ir ju darbus. Jeigu' reivius ant ranku nesziojo ir ežiams sarmata daro.

Ohio valstijoje jau visi mies
tai gauna ta gasa. Pennsylvanijos gubernatorius uždraudė
toms kompanijoms ežia ineiti.
Bet ir Pennsylvanijoje daugu
ma žmonių jau ima vartoti alie
jų kai gaso negali gauti. Bet Ir
vieni ir kiti su anglimis jau ne
nori nieko bendra turėti.

Algos Ir
Kasztai

P^Ui

PAVOGĖ
POLICIJANTO
AUTOMOBILE

MOTIEJAI
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STALU

nereikia. Ir tai tikra teisybe,*
arba ekspresinius money orde
Sovietams czia visai nereikia
Rengiasi Del Fut-Bolo Sporto
rius, pridėti deszimtuka. Bet
raudonosios armijos isz Krem
jeigu sinusite money orderiu
Kiniecziai turi priežodi ku WASHINGTON, D. C. —
lin o, nes Komunistas Tito czia
per paczta, tada pacztas neima
ris pataria kaip vaikus augin Graikija buvo užkariauta, ap l Stalino vardu valdo. Amerikos
ekstra už iszmokejima money
1 Kai tik suvaržymai buvo pa ti. Jie sako: “Duok diržu savo supta ir pakludinta prieszo,
vaiskas czia sudaro tik ketvir
orderio. Acziu visiems.
naikinti, ant rytojaus viename vaikui kasdien. Jeigu tu neži,: Pa*kui buvo suardyta ir isznieta nuoszimti gyventoju skai
“Saules” Redvstc.
laikrasztyje buvo pagarsini-' liai a£ ka, tai tavo vaikas ži-. kinta kai brolis priesz broli sto- eziaus.
I jo. Del Graikijos, Rusija taip
anas kad galima pirkti net 110 >>
Neužmirszkite kad daba1"
_____ ::_____
I labai susirūpino apie ta visu Vengrijoje Sovietai karei-'
Užimtas tukstaneziu baczku vi
“Saules” prenumerata in Su
p;
nių. Jau keli metai kaip nebu Amerikos prekybiniu laivu’ vicszpatyscziu apyskaita ka- viai valdo ir tvarko. Sovietu
J-’
vien. Valst. yra $5.00 metams,
vo niekur galima pirktis vinių jurininkai yra valdomi Komu-' rei-viu ir kariuomenes. Anglija kareiviu czia randasi apie 60,o $3.00 ant puses meto.
ir už tai daug kontraktieriu ne nistiszkos unijos, kur visi va- baiko Graikijoje apie 45,000 ka- 0C0. Jie žino kad czia daug ka-,
galėjo namus statyti. Szitos vy- dai yra perdėm Komunistai. ^eiviu. Szitie Anglijos karei- reiviu reikia nes Vengrijos gyJ
aiis kasztuoja vienuolika dole Jeigu kada ir iszkiltu karas su viai Y™ kaiP koks kĮPSzas ar ventojai ne per gerai iszmoko
SIENINIAI
$
riu už bączka. Tai jau doleriu Rusija, mums butu didžiausia dieglys Rusijos Rojuje Ball<a- to Komunistiszko mokslo.
★
*
KALENDORIAI |
*
pigiau negu buvo kai visi kasz- beda savo prekybiniu laivu ju-'nuo-e- Balkanuose Sovietai^ Lenkijoje randasi 350,000
*
tai buvo suvaržyti ir valdžios rininkus suvaldyti, nes jie la-' viska ir vis^ valdo> ir vien tik Sovietu; Komunijoje 250,000;'
*
1947 M.
Ž
8
Graikija
kelia
laiko
paBulgarijoje
85j000;
4.
!
jiems
Bulffari1o
i
e
85,000;
Finlandi1
prižiuromi. Bet tai tik puse tos biau isztikimi Rusijai negu sa-, (
¥
Szitie Universiteto studentai Washingtone rengiasi prie 8;
pasakos: Labai indomu buvo' vo krasztui, Amerikai. Augsz-. stovus.
15
coliu
ploczio
x
23%
col.
*
*
joje 15,000.
fut-boles sporto. Jie rita in kamuolį sniegą ir stumia su vi 8
dažinoti kas tas vinis dabar fį karininkai nedrysta iszsižio-j Du metai atgal trys didžio8 ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 *
4
( Vien tik Czekoslovakijoje
somis
savo
jiegomis,
taip
kaip
jie
stumtu
savo
prieszinink
parduoda ir kas ju tiek daug ti ;ar pasiprieszinti tokiems sios vieszpatystes turėjo dau-'
Adresas:
*
randasi tokia tvarka, kur Ry kus fut-bolo žaidime. Czia ta sniego kamuolį stumia Mar i SAULE PUBLISHING CO., *
turi ir taip greitai gavo. Nagi]raudoniems
Židikams -kaipx- giau negu 30,000,000 k/reiviu
*
- i
tai su Vakarais taikoje sugyve-i shall Dallas, Bruce Rehn, Jim Fostsr ir Harold Loyd. Ant Ss MAHANOY CITY, PA. U.S.A. $
viena moteriszke, po vardu
___ Harry Bridges ir jo palydo- karo stovyje. Sziandien randa*
na; Czia Komunistai ir Katali- rytojaus szitie sportininkai stojo in fut-bolo žaidimą priesz
Mrs. Antoinette Sapienz-a del vams.
si tik apie 10,000,000. Amerika kaį is2vien valdo> ir czia randa.l Montana Universitetą ir juos sumusze.
JTievy, isz 2702 Wisconsin Ave., Į Jeigu kada Prezidentas Tru- su Anglija pirmueziausia prasi tik apie 5,000 Sovietu karei-1
Pasiskaitymo Knygeles
jVVashingtone. Szita moterele manas ar Kongresas duotu mu-. dėjo visus kareivius isz vaisko
...
, viu. Gal kaip tik už tai kad tiek
yra
>su---«/ vieno nario namu Aprižiurę- -Slaptai
x----FBI—Policijai
-------—-T- •laisva
—
(paleisti,
vj bet
W V JCA.
jau
VK dabar. —ir Jjos ru- mažai Sovletu kareiviu czia
Penkios Istorijos apie Buriko
AGRICULTURAL WASHINGTON
jimo ir statymo nauju namu ko- ranka ir pavelinimta tuos Ko-, pinasi daugiau apie imima in
iL randasi kad Komunistai kaip
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
FARM AND RURAL NEWS * HOMEMAKERS’
misijos žmona, iSzitas žinutes munistus surinkti ir musu pre- vaiska, negu paleidima. Galin.,
NOTES
*
TIMELY INTERVIEWS WITH
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
’1 na atvirame
oL
m ii kyibini* 11
--- - 1
••
•
__
i__ i žmones su kitais sugyvena.
praneszia Upton Close
laivyną ’iszvalyti,
tai' gos armijos
sziandien
sudaro
FOLKS IN THE NEWS
*
SIGNIFICANT
pasaka); Užliekos isz Senovės
PRICE TRENDS
*
HIGHLIGHTS OF THE
laiszke Lapkriczio (Nov.) 25- daug garbingu žmonių samia-1 labai gražia paroda ir kitus ap-1 Egypte randasi apie 100,000
Padavimu; Peary ant Žemgalio
WEEK AFFECTING FARM AND RURAL LIFE
ta diena.
tia gautu. Washingtone pama-l malszina ar iszgazdina, bet ar-'Anglijos kareiviu. Bet Anglija
(Atminimas isz keliones in Le
•r
• i
I negali.. musu fabrikuose
„ . ..
1 wo
’.rrini.ianstiti.Tnc našiža.rlfmię;
WPPA Every Wednesday
tytume visa eile Komunistu
1 rnijos
yra ■REgiptiecziams
pasižadėjus
dinius Krasztus). 96 pus. . .25$
1:30 to 1:45 P.M.
Valdžios paskirta komisija, augsztose vietose ir CIO dar- dirbti ar mums reikalingu kad už triiu metu nekus nei vie'
Trys Istorijos apie Irlanda
kurios darbas buvo ir yra pri- bininku unija netektu daug sa- daigtu pagaminti, Galinga ar- no Anglijos kareivio ežio. Ang
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
lija
isz
Palestinos
jau
butu
searba Nekaltybe suspausta; Ro
žiūrėti nauju namu statymą ir (vO g.alingiausiu vadu.
mija yra knasztui nuostolis ir
pasitraukus, kad ne visi tie Siuncziant pinigus per ban bankos reikalauja deszimts bertas Velnias; Medėjus; Kaip
paskirstymą, dabar jaueziasi Bet niekas nedrvsta szita naszta. Kai mums, taip ir Ruj susikirtimai tarp Arabu ir Zy- kini czeki arba ekspresini mo centu už iszmokejima czekiu ir Kuzma Skripkorius liko Turkaip paukszti klietkoje. Vai- dauba pradėti. Musu Slapta FB sijai.
__________________
-I
i
•
•
•
i
v.
1
,
•
1
I
‘ du.
ney orderi in iszdavysta “Sau ekspresiniu kvitu. Busime jums ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$
tižia milijonus doleriu sukiszo I policija daug žino, bet nieko
Sovietu Rusija, kurios armi-.
Saule Publishing Co.,
ir prąkiszo statymą didingus ir‘neįgali daryti, pakol Preziden- jos sziandien yra didesnes ne-1 Pacifik° toaszte Amerika tu' tes,” pridekite deszimts centu dėkingi už tai ir neužmirszkite
Mahanoy City, Pa.
ri 60,000 kareiviu ant Korėjos prie paskirtos sumos nes musu'ateityje, kada siunsite czekius
baisiai brangius namus, kurie tas Trumanas ar Kongresas
gu Anglijos, Amerikos ir Franpateko bagoeziams ar kompa duos jai piavelinima.
- l!-----------------euzijos sykiu, jiau atjauezia ta salos. Czia Amerikiecziai stovi ------- ------------------------- -----------nijoms. Paprastas 'žmogelis,
didingos armijos naszta, ir už- staeziai priesz Sovietus, kurie
kaip jieszkojo, taip ir jieszko Teisėjas Howard Taft pasa
i tai Rusijos atstovai jau ima antra Korėjos dali valdo.
sau namelio.
koja apie viena jaunikaiti, ku
I kalbėti apie nusiginklavimą. Japonijoje Amerikiecziai tu, ...
,
,
f
t
.
,g
Dabar, kai Republikonai in ris nužudė savo tęva ir motina . Rusijai sziandien visi tie jos ri iapie
150,000 kareiviu, ku- Išminkite isz sekanezio katalogo už >1 vertes knygų, prisiuskite tik
_
valdžia inejo, jie neužilgo pra ir paskui teisme prasziesi pasi i kareiviai labai reikalingi fab-1 riems in talka stoja apie 30,000
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
dės visokius namu statymo biz gailėjimo nes jis yra naszlai- rikuose.
Anglijos ir Australijos karei-1
nius iszkelti in viršau. Tada tis.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
Bet ant nusiginklavimo} viu. Czia randasi tik kokia sepims dantys byrėti.
----------------- -- -------- - - ------- - . ■
•j,1 tinta dalis kariuomenes prilyKai Kanados valdžia sueziu- klausimo Taikos Konferencija
- • 1 ginus prie Vokietijos kareiviu No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų ap^.
po
Rusijos
sznipa
Redin,
musu
nieko
negali
sakyti
ar
daryti.
. kus apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsaVienas redaktorius, ir gražu
l skaieziaus.
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; PuaiaugaveSlapta
FBI
Policija
tiek
žinojo,
Ir
musu
dipliomatai
nieko
ben(
mu ir piktumu prasze popieros
Prakeikta,
meilingas
kriKetvirtas
prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpata Jėzus ir miszke me,No;.T?2
tiek daug visokiu priparodini- dra su tuo klausimu neturės, Kai Sovietai kareiviai _buvo j Dlill&llSZKH
aprasz.ymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
del knygų apdiarymo, bet nega
mu turėjo, kad tas sznipas butu pakol jiems Rusija neužtikrins priversti pasitraukti isz Man-' No. 103 Vaidelota, apisaka isz nūs prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
vo nei vieno puslapio. Kai tik
ligi gyvos galvos tupejes kale- kad ji isz tikro nori nusigillk= chlirijOS, jie VISI tllVO nUgatelĮ-' pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
vjsi suvaržymai 'buvo panai
. _. .
,
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
jime.
Bet
kas
atsitiko?
Amenhioti.
U
m
Port
Arthur
ir
Dairen,
kur
dideliu pu,lapiu. s6c turi savo vieta; Ka pasaka ka tras Aržiuolas ir Uoeis; Budyne; Puill
kinti, tam paežiam redaktoriui
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. Z5
^a^ar buvosiulino 100,000 mastu tos po kos valdžia, Kongresas ir Pre Berlyne Amerikiecziai kareiNo. 161 Keturios istorijos apie Aut
valioje pas Maurus, Vieszkelio DuoNo. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
pieros ir per aszaras prasze kad zidentas Trumanas rankas vial maiszosi, petis in peti 3U Rusija baisiausiai nepatinka bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e kamas
prapulties
kranto; Mistras ir Krepežiedas ir Apie Drūta Alksni,
szius;
Kampelis
duonos; Isz ko dideb
Slaptai
Policijai
suriszo,
jos
Sovietais
kareiviais
‘
*
jis pirktu, nes tada jau kompa
Kol dip- kad Amerikos Marinai ir karei- No- 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu................. ................ 15c
ponai.
105
puslapiu
.................... 2H
1
|
Gregorius;
Isz
numirusiu
prisikels.
neapleidžia Kinijos.!
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
nijos bijojo kad ta popiera at vadui J. Edgar Hoover uždrau-1 liomatai ne3utik ir nesusitA Į viaį
No. 162 Trys istorijos apie Bais*
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
cle patiauKti ta Ream czia m kįns kaslink Berlyno ir visos Czia Amerikos vaiskas turi
No. 111 Sziupinis (3 dalis), taipigs.
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
43 puslapiu..................................... 15c
teismą, už tai kad musu valdžia Vokietijos šaldymotol tenai'apie 15,000 marinu ir kareiviu.
proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
hiioin nniin Slfalima in-žpUfi ar
i
1SZO bszhns; Apie boba ka negalėjo
22
puslapiu
.................................
10«
Totorių: Baltas V aidulis; AtmoNepaisant kas tas maįnieriu o jojo poną liauna inzeisn ai pelkes visoms tautoms palaiky- Kiniecziai tarpu saves dabar Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
jam sarmata padaryti.
- ■
ti dideles ir galingas armijas, kariauja. Vieni pusei Sovietai8avo iiežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
istraikas laimes ar kaip LewiNo.
140
Keturios
istorijos
apie
rgis
Skaptukas; Ergelei Pono Morka
_______ ••_______
c •
•
. . r,nn
Tr
x
x n
, . (Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Maža
katiluka,
Lietuvos
skausmai
us;
Du ar keturi; Svjetas dvasiu;
Lziandien
czia
randasi
700,000
Komunistai
stoja
m
talka,
kiBoa
bobos.
Teip-gi
juokai,
Rodos,
sas iszsisuks ar bus nubaustas, TT -£> •nm-i'zn
n.a
’
z
ri
ii
a
lairraa
.
..
.
......
.»
...
..
.
.
L
.
.
..
iltt
52
Mocziute?
pasako
jimi;
Pasaka
apie
Iszreiksztas
Razbaininkas; Žydai kai
puosznus laivas ^-Sovietu kareiviu; Anglija turi tai pusei Amerikiecziai padeda'trumpi pasaksitymai i
jau dalbar tos straikos davė Francuzu
eiles,
Vargdienis,
Pirmutine
szalna.
41
vi
z1
iz-x
!▼
n
n
r?
jrv
zv
v-vi.iZI
_
__
viaeil
n
muose;
Nevidonas.
90 puslapiu. 25«
puslapiu..............................................15c
Amerika 230,000; ir pataria.
64
puslapiai
.............
.
...................
20c
ženklą kitoms stnaikoms. Ir jau S. Normandie kasztavo musu 350 000'
No. 112 Trys apisakos apie pini
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
valdžiai daugiau negu Tvisas
"— Francuzija 75,000 ir Belgija
No. 141 Keturios istorijos apie iliaus; Iszklausyta malda vargazoj
.
gai
galva-žudžiai
;
Ražanczius
iszgelnieko daugiau nematyti nuo
s J
Dabar,’ kai didžiųjų
. .. nog smert;
. Apie
* • Szv.
c Kristupą;. Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15«
milijonas doleriu laikyti ji mu- 25
J vieszpa- jbsti
dabar ligi pavasario ar vasa
tyseziu armijos taip po visa Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir No. 170 Asztuonios istorijos apie
su uoste per kara, dabar jis yra'
ros, kaip tik straiku, susikirti
Amerikiecziai retai kada svietą iszsikirstytos, tai baisiai liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
parduodamas už $161,000.
X •
X
X
1
1 1 ,1 X••iii No. 116 Istorija apie Sierata, No. 142 Trys istorijos apie Pavei
mu ir visokiu kivireziu tarp
vartoja apszarvuotus automo- sunku kalbėti apis nusiginkla-' pūiku8 apra8zyma8. n9 pusi. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kudykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
fabrikantu ir darbininku.
bilius ar tankas taikos laiku, vima. Už tai dabar dipliomatai No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczns, 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
....................... 15c
Garžia Haremo nevalninke: T-noszis:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
bet Trieste mieste tokie apszar- prie taikos stalo gražiais ir Ii Viena
iena motina;
uiuuna, Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis;
Duktė malkakerczio. 1X1
..... 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
vuoti automobiliai yra labai tuszcziais žodžiais kalba apie 62 puslapiu
Kai viename Anglijos mies
nuslapiu ............
26s
telyje duobkasiai sustraikavoj
reikalingi, Anglija czia turi taika, o karininkai didesniu ar-' No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkaa; No. 171 Vieniolika puiku istorijų
kas Isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna40,000 kareiviu, Amerika 30,- miju reikalauja. Visi kalba ir puslapiu ..................
vienas kunigužis savo parapi15c dina. 61 puslapiu.........................15c (su paveikslais), apie Džiaugsmai
nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
000. Czia j u darbar ne tiek už- mitinguoja apie taika, bet prie No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir
jiecziu gražiai prasze: “Ger
Isz
Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
imti ar užkariauti ta miestą, karo rengiasi; visi, viens kitam grabelis;
biamieji, susimildami, stengkidos;
Kaip Vincas ingalejo paezia;
Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
Mailach;
Paskutinei Valandoi; Sla
i kiek sulaikyti Komunisto Tito draugiszka ranka isztiese, bet lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c
ties kuo ilgiausiai gyventi, ir
ptybe
gymimo
mumisie Dievo musu
gonus.
45 puslapiu.................... 15c
No. 146 Dvi ’glorijos apie Auka
j armijas kurios jau prie rūbe- kitoje pagali laikosi,
nemirkite jeigu jau tikro reika
jame
atsigymimo;
Metai Svarbiausia
No. 127 Trys istorijos apie Duk Nihilistu; Steb’’U»» kuczios nakti.
atsitikimu;
Nusiminimas
seno jaunižiaus
tik
laukia
progos
visa
lo nėra, pakol szitos straikos
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei Nikitas . 61 pus. :W.................. 15c
ikio,
Suvirsz
100
puslapiu
.......... 25c
praeis, nes mes neturime kad '
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c
No. 150 Keturios i<' 'rijos apie Du
kraszta užimti. Komunisto Ti
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Ar Skauda?
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
to armijos turi daugiau negu
kas jums duobe iszkastu ant
61
sis; A>it keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
.164
puslapiu
250,000
kareiviu.
61
puslapiu
.................................
15c
kapiniu.” Vienas parapijietis
PUIKI ISTORIJA
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
savo kunigužio nepaklausė ir
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam is»
Vienuos mieste, Austrijoje
S
visai be jokio reikalo pasimirė.
15«
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
arba pradžia
Anglija turi 25,000 kareiviu,
karalium.
61
puslapiu
................
15
c
★
No. 175 Pasiakaitimo knygelei
Tokiu savo pasielgimu jis vi
★ Amerikiecziai 15,000,
Prancū
No.
152
Trys
istorijos
apie
KajiKuczios
Žemaites, vaizdelis; Gudrai
SKAITYMO ★ zai 20,000 kareiviu; O Rusija
sus gerus parapijieczius bai- :
mas; Drūtas Petras; Nuogalių. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglii
★
puslapiu.....................
15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana★
šiai papiktino, nes jie visi siake ★i★
.. .ir...
turi daugiau negu 60,000 karei - '
★
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kad jam nereikejo taip skubin
viu. Czia matyti kad Rusija
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
RASZYMO
tis mirti ir kunigužiui kerszin- ;
puslapiu ..........................................15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
viena turi tiek, kiek visos kitos
★
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke .............................................
Jonas — Ar tavo czevery
ti.
★ trys sykiu.
pitonas Stormfield danguje; Pabe
★
kai skauda?
:64 pus., Did. 5x7col
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
}
Yugoslavijoje Sovietai be
Petras — Ne, bet mano ko
.<0 unalapiu ................................ 15«Jau dabar eina gandai kad
TIKTAI,
Adresas:
į
Dabar Po 25c. * veik visai neturi savo kareiviu. jas skauda.
. 50c
Jeigu užraszysite savo drau
pavasaryje Kongresas inves k
Gal apie 5,000. Ir jie tuomi gi-!
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing Co«,
kelis insta tymus priesz unijas į
‘ ' ŠAULĮ ’’
$
SAULE PUBLISHING CO. rės didžiausia linksmybia per
riasi ir visiems aiszkina kad
ir darbininkus. Dabar jau ir ge- ★ MAHANOY
yrAHAHOY CITY
CITY, PA.
PA. ★ jie nesiunezia savo armijas kur; Pirkię Ų. S. Bonus Sziadien!
MAHANOY CITY, PA.
Mahanoy City, Penna.
visus metusi
Liauji cĮuininku__ įf _
f^W4******************
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isztvįrkeliu.
smarkus
antras
perkūno Po valandėlės; isz- Alijosziaus
— Ir asz taip buriu, - atsake
Viena szventadieni dideliam trenksmais ir viskas nutilo.
namu pradėjo kilti szviesus ug
jam burtininkas’: Tik tu ” nie
! miestelyje buvo dideli latlaidai.1
nies liežuviai, laižydami su
kam nesakyk, nes tada ir tau
Juozas ir-gi nuėjo. Miestely sugriuvusios karezemos sienas.
niekas nepatikęs. Asz tave pa
I sitikp senus savo sėbrus, ir visi
Tuojau užsidegė ir nuvirtęs
mokiau, tavęs gailėdamasis.
Į nuėjo smukiem Ant stalo tuo-1
sziaudinis stogas, nuo jo užsi
Žmogelis padėkojo ir, parė
| jaus atsirado keletas buteliu'
degė ir pavietis su szienu ir r^YVENO tuomet vienas nu jės namo, eme darytį, kaip jam
Į S Z E J A S isz bažnyczios parėjės, dažnai iszkoliodavo . baltosios, alaus, užkandžio ir
sziaudiais. Miestelyje pasidarė
skurdėlis. Jis buvo geras ir senis patarė, ir greitu laikn
Juozas Vedega, sukinėjosi bet ji viską ramiai nukenteda-jI prasidėjo, kaip paprastai, gėri
szvie'su, kaip diena. Subėgo daibsztus žmogus, bet niekas praturejo, ir visi žmones eme
linksmai rinkoje, szeikinosi su vo, vienok dabar Veronika sto mas.
žmones gaisro gesinti, 'bet in- jam nesisekė. Augina gyvulius kalbėti, kad jis esąs 1 didelis
patinstamais ir kaimynais. vėjo Juozui akyse ir buvo gra
szelusio ugnies gaivalo jdu nie ir mano, pralobs atsigaus.* Visu burtininkas, ir kad patsai nela
Gerdami, vieni kortomis lo
Paiskui, susirinkę būrelyje nu ži, meili, kaip auiiuolas. Jis da
kas nebegalejo užslopinti. Tik-! gyvuliai sveiki ganosi, o jo, basis jam tarnaująs. Visi 1/albai
sze, biauriais keiksmais perėjo smuklen, buteliuko isz- bar tik pamate, kokio brangaus
Irai sakant, nebebuvo ir reikalo kai]) maitai, suserga ir puola. ji gerbe ir net bijojo, nes mane,
• traukdami loszima, kiti kalbė
traukti. Juozais pats gere “bal turto neteko, dabar tik supra-' .
gesinti, nes namai jau buvo Pasėja javus, visu geri auga, kad visa, ka kiekvienas žmogus
jo su mergomis, nepadoriai
tosios” nesigailėdamas ir kitus to, kad kitos tokios gyvenimo
perkūno sutriuszkinti, todėl džiugina žmonių akis, o jo ar daro ar kalba, jis visa žino.
i juokavo ir dainavo. Praėjo ir^
gerti rag’no. Mat, sziandiena drauges nebesuras. Tokios “
žmones visa dome ir pastangas visai nedygsta arba užauga to Pnaturtejo žmogelis ir gyve
i misziu laikas. Žmones pradėjo
kriksztynos! Juozui davė Die-Į mintys da labiau suspausdav/o1
.
...
kreipe, kad neduoti gaisrui ki menkucziai, jog varkszas net no dabar, kaip koks ponas. Ne
i .skirstytus namo, prisiartino xi‘
vas sunu ir sziandiena atvežei Juozui szirdi, ir jis, kad nuslo-;
pnaplisti. Stebėtina tai buvo sekios neatgauna. 0 jei uždera, dirbo, kaip koks ponas. Nedir
vakaras. Juozo draugai, ap-'
kūmai pakriksztyti. Kūdikio pinti ta gailesti, da labiau gersi
svaige nuo degtines tai koliojo-Į
naktis. Czia milžiniszkas plesz- kaip kad kitu žmonių, žiūrėk bo, nevargo tik gere ir gardžiai
Asz gaunu teligramus,
motina, Veronika, sunkiai sirg degtine.
kantis laužas raudonai nuszvie- pasikels audra su ledais ir isz-. valgė, nes žmones nelaimėn pa
si, tai bueziavosi, kiti-gi knar-Į
Beveik kožna diena,
dama pasiliko namie, o Juozas, Mažasis Juozukas likos glo
te durnuose paskendusi visa guldys jo szniureli, lyg jis vie-’ kliuvę, nesze jam, ka tik turėjo
ke kertese inbede uosi neszvaKozinas vyras ant bobos
dėkodamas Dievui už sunu, ge boje vyresnes už ji sesers Ma
nas butu užresztas: kitu ne ne-' geriausio.
rion žemeli. Juozas ir da keli jo
rūgo ja, miesteli. Isz virszaus dideliais
re da labiau negu paprastai. rytes ir brolio Jonuką, negalė
draugai losze kortomis, o szale Ir ant savo bobos dejuoja, laszais krito gausus lietus. pakliudys.
Gyveno tame kraszte galim
Jau vakarais prisiartino, o jie jo ilgiai gyventi: pradėjo silp
Skaistus
žaibai
raiže
tamsu
jo isztvirkele Barbora kaž-ka
Vargo, vargo žmogus, visai kas karalius. Kai jo tėvas mirė,
Pucuoje nugara,
vis da gere. Tiktai gerokai su nėti, paskui kosėti ir sztai mi
dangų
nuszviesdami
visa
pa

sznibždejo jam in ausi. Juozas
sunyko suliesėjo, žmona ir vai jis paliko jam didele valstybe,
O kaip ta gyduole negera,
temus iszsiruosze namo va re.
sauli, perkūnai trenke vienas kiai badu mirszta, nei ko valgy stipria kariuomene, pilna iždi
szypsodamas klausė nepadoriu
Tai tuojaus pas mane
žiuoti.
Nors Juozas klibai Veronikos
Barboros žodžiu ir kinkavo su
raszo ir praszo: po kito; žmonių riksmas, gyvu ti, nei kuo kūnas pridengti. Ir ne pinigu ir stebuklinga aukso
Parvažiavę pririszo arkli pa gailėjo, bet praėjus keliems me
liu bliovimas, lietaus sznioksz- sugalvojo žmogus tada:
gaivia. Bet staiga jam akyse
žiedą. Mirdamiais jis insake sū
Gelbėk mane dėdulė,
tvoryje, szukaudami ir dainuo nesiams po jos mirties, visai
timas,
viskas
susima
isze
iii
vie

pradėjo rodytis debesys, lyg
Ba negaliu susigyventi
— Dievas mane užmirszo, ar, nui neszioti ta žiedą visuomet
dami inejo in vidų, bet staiga apie ja užmirszo. Susiejas su
na
chaosini
užima.
j kokie szeszeliai pro akis pradesu bobule,
gal neapkenezia, kad mane vie ant pirszto ir niekuomet jo ne
ju dainos nutruko. Visi svecziai tokais- pat girtuokliais, kaip ir j
Tik
artinantis
rytui
praėjo
j jo bėgti: kortos iszkrito jam isz
na tik nelaimes persekioja. Ei nuimti.
Jau nežinau ka turiu
stovėjo prie lovos, o szale Vero giis pats, girtuokliavo, juokau
ranku, iszverte paraudonavu
daryti, debesys, karezema jau baigė siu, parduosiu savo vele nela — Atmink, sūneli, kalbėjo
nikos stovėjo uždegta vaszkine davo, kortomis losze, kartais
degti; kitu-gi žmonių butai liko ba jam: vis tiek žūti, pasikorus jam tėvas mirdamas: Kol ta
sias lalkis, lyg pragaro valdovą
Ir kokia patarimą duoti,
žvake. Veronika da pravėrė susimuszdavo, paskiau pradėjo
apsaugoti.
pamatęs ir susilenkęs pradėjo
Maniau kaip tam užbėgt,
ar nusiskandinus. Geriau par- žiedą turėsi, jokiu nelaimiu nei
akis, bet tuojau vėl užmerkė. net valkiotis paskui isztvirkuUžtekėjusi
saule
rado
kar

trauktis atgal prie Barboros.
siduosiu, tai nors kelis metus tu, nei tavo valstybe nepatirs.
Ir ant visados bobas
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SAULE
”
o ne stovinti kaip szita statu miestelis, plyszo dangus ian-(
in kaili gausi.
— Tai ir tu taip buri? Pa nerugokite, jog Iaikraszczio nej aplaikote. ‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste
la parodo.
PLATINKIT!
truoju žaibu, sukrėtė žeme
klausė jo žmogelis,
Saule, Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Szaltas Oras.

— Utaminke pripuola Szv.
Lazaro.

City, Pa., kuris taipat užbaigus
szventinimo apeigas suteikė
Palaiminima Szvcz. Sakramen
tu visiems dalyviams szventinimo apeigose.

NAUJI OFISAI
DEL RANDOS
PRIŽIŪRĖJIMO

MA HANO Y CITY, PA.

VISOJE AMERIKOJE
žai ko gero mums nuveikia.1 18 NUOSZIMTIS AUKaip ir dabar jie szoka teisin-'„„
T
u
tis, kad jie ežia visai nekalti? TOMOBILIU NELAU
Jeigu jie nekalti, tai kas kai-! MIU ATSITINKA
Vlulctb bublKUIldi, Uub ld/Udl 111d-

POTTSVILLE, PA.
Cumbola, Pa. f Ona, pati Į Ralph R. Haarmeyer, Randu (tas
_____
_______________
kad___
tokirpasmerti
namai da1
Stanislavo Drauginio, staigai Direktorius pranesza kad yra vis laikomi ir ant raudos leiAutomobiliaus peržiū
—> Szia sanvaite ezvertis numirė namie. Gimus Gumbo nauji ofisai insteigti ir atidary- džiami?
rėjimas ir patikrinimas apsau
meto, pasninkas: Seredoj, Pet-, loję. Paliko savo vyra, tris sū
ti del visu randos klausimu mu--------------------goja tave. Visoje Amerikoje
nyczioj ir Subatoj.
nūs taipgi keletą 'brolius ir se- su apylinkėje, Carbon, SchuylJ BJįJJIJįyjIJĮ
18% visu automobiliu nelaimiu
— Ponas Aleksandras Va- serys.
kili ir Lower Luzerne Apygar
l atsitinka nuo sugedusiu auto
lukonis ir sūnūs Vincas isz Shedų.
IN TALKA mobiliu, bet Pennsylvanijoje
nadoro motoravo in miestą pas
Nuo Panedelio,
Gruodžio
Kitokios Kalėdos
tik ketvirtas nuoszimtis tokiu
szvogeri Feliksą Valasziuna ir
(Dec.) 16, 1946 szitokia tvarka SAN FRANCISCO, CALIF. nelaimiu atsitinka.
szeimyna, prie tos progos at
bus laikoma Randos sutvarky- Robert Harold Scott, 57 metu
amžiaus veteranas, kareivis Kai peržiurai ir patikrini salankė ir “Saules” redakcija,
mo ofisuose:
Carbon Apygardoje, County nuo Pirmo Pasaulinio Karo, vo automobiliaus stabdžius,
nes ponas Valukonis yra musu
Court House, Mauch Chunk J vadinasi save tikru bedieviu.'briekas, szviesas, ratus, tajesenas skaitytojas. Acziu už at
Pa. ant treezio auo’szto, khs Jis Per tris metus vis reikalavo rius ir taip visa automobiliu!
silankymai.
Panedelis nuo deszimts isz ry- Per teismus, kad jam butu pa-, tai pats apsisaugoji nuo pavo. — Žydu Szvente prasidės
vėlinta per radijo skelbti bedie- , jaus ir nuo nelaimes.
to iki trijų po pietų.
Utaminke, Gruodžio 17-tia die
Office of Price Administra-j vystes insitikinimai, taip kaip Duok savo automobiliu
na ir tesis lig Gruodžio 25-ta
tion ofise, ant 115 N. Centre kiti platina ir skelbia tikėjimą.1 sziandien peržiureti.
dienai.
ulyczia, Pottsville, Pa., kas) Radijo stoeziu . sanvininkai^
— Seredoj Szv. Rufo, taip
Utarninkas ir Ketvergas, nuo' 1° visai neklause ir nepaisė, bet Visi automobiliai turi būti
gi pasninkas.
deszimts isz ryto iki trijų po galu gale viena radijo stotis K peržiureti ir pertikrinti Sausio(
QW sutiko ir paskyrė tam be-^ (Jan.) 31, 1947. Laikas nebus
pietų.
—• Ponas Petras Garnius ir
City Hall Hazleton, Pa., nuo dievini penkiolika minueziu pratęstas tiems kurie nesuspės'
draugas Matas Raiga'žinskas isz
j iKi to laiko savo automobilius
Panedelio iki Ketvergo, nuo visai už dyka.
Gilbertono, lankėsi pas pažinspirmos iki ketvirtos , valandos To bedievio pamokslas buvo duoti peržiureti Nebus valia’
tamus mieste, taipgi ir “Sau
visai prastas ir beveik nieko automobilius varyti be to ženk-'
po pietų.
les ” redakcija. Ponas Garmus
Szitomis pažymėtomis dieno neintikino in jo bedievyste. Jo lėlio kuris parodo kad viskas
yra musu skaitytojas ir myli
mis ir valandomis pribus at didžiausias priparodymas, kad' tvarkoje ir kad automobilius
skaityt “Saule.” Acziu už atsi% Dievo negali būti buvo senas'yra peržiuretas.
stovas isz Scrantono ofiso. Jis
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lahkyma.
ir
visiems
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žinomas
prievisiems patarnaus ir iszaiszį — Ketverge Szv. Fausto.
kins visus randos klausimus. kaisztas. Jis sake: “Apie 17,PLATINKIT!
060,000 dabar gyvenaneziu
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ar
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j — Tik 7 dienos lig Kalėdų.
Arizona valstijoje, kur ar galima randauninka iszva- Amerikiecziu mirs nuo vėžio Iir“SAUE”
' — Pone M. Stalgaitiene isz žmones sniego niekados ne ryti isz namu ir kaip kita insi- gos. Tai neplepekite man apie
McAdoo, ana diena lankosi pas mato, ir kur vis labai karszta leisti, ir per ji galima praszytis koki ten Mielaszirdingą Die
Pajieszkojimas
gimines mieste, taipgi atlankė ir kur nieko žalio negalima pavelinimo randas pakelti, ar va.” Tai beveik ir visa jo kal
ir “Saules” redakcija, nes po nei auginti nei pamatyti, szi- ba namus parduoti ar ant kito ba, visas jo pamokslas.
ne Stalgaitiene yra musu sena tos dvi merginos redo ir ži- vardo užraszyti.
Taip ir butu užsibaigęs visas Pajieszkau darbo buezernioskaitytoja. Szirdingai acziu už buczius kabina ant cactus
tas bedievystes pamokslas, bet je arba grosernioje. Moku 4 ar
jo prieszai, tikintieji žmones, 5 Kalbu; 20 metu dirbės vienoj
atsiliamkyma.
medžio taip kaip mes ant eg BAISI NELAIME
kunigužiai ir svasiszkiai stojo vietoj, ir turiu pabudima nuo
ft Senas gyventojas Petras leles. Visas szitas krasztas
NEW YORKE jam in talka. Visi tuojaus pra boso ir nepripažystu gerymo
Stutczkonis (Staconis) nuo 28 yra pavadintas “Saules Slė
dėjo raszyti ir pyszkinti laisz Asz esu naszlys. Pajieszkau
So. 10-th ulyczios, numirė Su- nis ’ ’ už tai kad ežia taip la
NEW YORK, N. Y. — kus in ta radijo stoti, reikalau vietos atsakanezios, ba asz esu
batoj 9-ta valanda vakare, na bai karszta.
Kai senos ir apleistos ledaunes dami kad tam bedieviui butu atsakantis žmogus MpDu;
, ,
, .
1Qziu atmie, sirgdamas ilga laika. Ve
didele ir stora siena sugriuvo, uždrausta kalbėti.
siszaukte ant szio adresolionis įgime Lietuvoj, atvyko in
ji nukrito ant randauninku na Tas bedievis kaip tik to ir Frank Bludys,
Amerika daugelis metu adgal, PERSPĖJA
mu, 2515 Amsterdam Avenue, norėjo, nes jis gerai žino, kad
235 So. Allen Ave.
ir per visa laika gyveno MahaALBANIJA New York. Ta ledaunes siena radijo stoties sanvininkams la
Donora, Pa.
nojuje. Prigulėjo prie Szvento
sugriovė ir sutriuszkino visus biausiai rupi žinoti kiek žmoJuozapo parapijos. Paliko di LONDON, ANGLIJA. —
: i i ------;
nnre nronamus ir pagavo tuose namuo= niu
klausosi kokios nors pro-)
deliame nuliudime: paczia Anglijos valdžia pasiuntė
se daug žmonų. TrisdeszimtsMortai; trys dukterys: Ona, pa griežta laiszka Albanijos val septyni žmones žuvo szitoje ne gamos. Jiems visai nerupi ko-|
kia ta programa bus, bile tik'
ti And. Wahalec, mieste; Marie džiai ir staeziai pasakė kad Al laimėje.
pati Charles Masinigton, Phila banijos valdžia yra kalta už su Policija, ugniagesiai ir taip žmones klausosi. Dabar, juo
delphia, Pa., ir Franciszka na sprogdinimą dvieju Anglijos i žmones diena ir nakti dirbo at- daugiau laiszku visi raszo
mie. Tris sūnūs: Juozapa, De kariszku laivu Corfu Channel kasti tuos griuvėsius ir iszgel- priesz to bedievio kalba per ratroit, Mich., Antana ir Joną vandenyse, kur buvo tyczia pa- beti užgriuvusius žmones. Su- dijo, juo daugiau jam padeda,'
mieste. Taipgi 8 anukus ir anū skandinta sprogstanezios mai- bato j paskutinis kūnas, lavo- nes jis dabar gali visiems paro-' įk
kes ir viena pro-anuka. Laido nos, arba bombos ant kuriu^nas buvo iszimtas, jaunos sze- dyti, kad net ir katalikai jo
programos klausosi ir laukia, Į-w
tuves atsibus Seredoj, su Szv. Anglijos laivai užplaukė. Ketu- sziolikos metu mergaites,
Miszomis Szv. Juozapo bažny- rios deszimtys keturi Anglijos Dabar policija ir miesto val Radijo stotis gavo 3,257
laiszkus ir telegramus. Apie &Į
czioje 9-ta valanda ir bus palai jurininkai žuvo.
džia
stengiasi
iszsiteisinti
ir
...
,
.. . . ---- ---- °---- --------------------i z,uuu
2,000 sziiu
szitu laiszKu
laiszku reixaiavo
reikalavo
dotos parapijos kapinėse.
Anglijos valdžia reikalauja rasti ka kita kaltinti. Policija kad jam butu uždrausta kalbe lg
ld Albanijos valdžia in dvi Gno
’n.vn Icplici
....tie i.i.
, ' r/*
sugavo
kelis vsdkrie
vaikus, Irnria
kurie nzsn
užsi-J ti> bet visi
laiszkai parode
g
— Petnyczioj Szv. Liebera- kad
sanvaites
atsipraszytu
ir
atsi

kure ugni toj'e apleistoje le- kad daug žmonių klausiesi tos Bį
to, ir pasninkais.
lygintu, o jeigu ne tai Anglijos dauneje ir taip padegino tos se jo
j programos. Tai tam bedie-1^
— Pone Ona Januszkevi- valdžia visa szita klausima ir
slc į.
nos sienos pamatus. Jie sako vįuį ja/baį gražiai padėjo visi
eziene isz Ringtown lankėsi skunda paves Suvienytu Tautu
kad tie vaikai kalti už visa szikurie priesz ji taip karsztai
mieste su reikalais, taipgi at Tarybai. Kai szita raszoma tai ta baisia nelaime.
„
rasze laiszkus. Tokiam reikėjo
lankė ir “Saules” redakcija. nieko negirdeti kaip Premieras Bet laikrasztininkai primena
visai nieko nesakyti. Tada, pa-į
Pone Januszkevicziene yra mu Hoxhas in szita laiszka atsilie visiems kad tie namai ir kam
ti radijo stoties kompanija ji
su skaitytoja ir myli skaityt pė ir ka jo valdžia ketina dary bariai kuriuose miesto biedniepaszalintu, nes programa ar
la'ikraszti “Saule.” Acziu už ti.
ji vargšai gyveno buvo jau se pamokslas, kurio niekas nesiatsilankyma.
Alhainjos Premieras Hoxhas niai pasmerkti, kaipo pavojin- klauso negali ilgai gyvuoti,*.^
jaucziasi galingu drąsuoliu nes ir netinkami del žmonių gyve- taip kaip laikrasztis, kurio nie-.
Frackville, Pa. — Nedelioje Sovietai ji remia, bet jis dabar nimo. Bet nei valdžia nei poli- kas neskaito.
Gruodžio (Dec.) 15 diena, 1946 nežino ar Sovietai galės ar no cijantai nieko apie tai nedare.
O antra vertus, jeigu su dur- i
m., 7 valanda vakare Lietuviu rės insikiszti jeigu szitas klau Ir ta ledaunes siena stovėjo,' nįu susiginezysi,
kartais bus
Apreiszkimo Paneles Szvcz. simas bus Tautu Taryboje isz- stūksojo ir riogsojo tenai kaip sunku atskirti, katras durnas.
parapijos Ibažnyczioje invyko keltas.
kokia rona. Valdžia turėjo ta)
Szventinimas 2 Nauju Szoniniu
siena jau seniai nugriauti. Bet)
Vyras In Paczia
Altorių ir taipat nauju Spal
dabar niekas nekaltas, kaip tik į
vuotu Langu.
tie vaikai, kurie toje ledauneje
Vyras — Ar girdi Mariuk,
Kun. S. J. Norbutas parapi L. TRASKAUSKAS užsikūrė ugni.
jos klelbonas dalyvavo szventiRaudonas Kryžius paskyrė kelkis.
LIETUVISZKAS
Pati — Kas atsitiko?
nimo apeigose.
$10,000 doleriu suszelpti tuos
GEABORIUS
žmones kurie iszliko gyvi, bet1
Vyras — Girdžiu koki tai
! Kun. M. F. Daumantas, kle Laidoja Kunus Numirėliu.
riksmą už sienos pas kaimy
bonas Szv. Vincento parapijos, Pasamdo Automobilius Del dabar nieko neturi.
Szitokiu apleistu namu, ku nus ; gal stuba dega ar smąGirardville, Pa., pasakė pritai Laidotuvių, Kriksztiniu,
rie sudaro visiems pavoju ran gesi?
Vestuvių Ir Kitokiams
kinta pamokslą szventinimo
Pati — Tai nieko Jonuk,
dasi beveik visuose miestuose.
::
Reikalams
::
apeigoms.
Czia valdžios darbas prižiūrėti! parėjo Mikaitis isz naktinio
Szventinimo apeigas atliko 520 WEST CENTRE STREET
kad tokie namai butu pataisyti: ‘ ‘ szipto ’ ’ tai su pacziule svei
Telefonas Nr. 78
Kun. P. Czesna, klebonas Szv.
MAHANOY CITY, PENNA.
ar visai nugriauti. Valdininkai kinasi,
Juozapo parapijos, Mahanoy,
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Car inspection proves its worth in protecting
yon. While the national figure for fatal traffic
accidents due to mechanical failure of cars
is 18%—in Pennsylvania it is only 4%.
Checking your car’s brakes... headlights;
tires... and steering gear and making certain
they are in good condition protects YOU
from mechanical hazards.
Have your car inspected today.
CARS MUST BE INSPECTED BY JANUARY 31,1947
There will be no extension of this period.

You will not be
this date unless

inspection

allowed to drive after
you have an official

sticker*

CAR INSPECTION IS A MUST TO

SAVE

CMSv, ; to

SAVE LIVES
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