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Karas Artinasi Palestinoje
-

Isz Amerikos
Mainieriai
Be Darbo

Iszgelbejo Savo Sesute
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•
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WILKES-BARRE, PA. —
Penkios kasyklos kurios prigu
li prie Lehigh Valley Kompa
nijos ir dvi Payne Kompanijos
užsidarė už tai kad negauna
gana karu del anglių. Anglių
jau ir per daug yra iszkastu ir
nėra kur jas dėti ar vežti.
Kitos mažesnes kompanijos
jau kelis sykius užsidarė del
keliu dienu ar sanvaieziu, nes
Kai jos motina suspiegė
neturi kur anglis dėti. Kai szi“
Ugnis!
”, septynių metu mer
tos didesnes kompanijos užsi
Margaret Boccino atsi
darė Subatoj tai mainieriai pa- gaite
i
minė
kad
jos maža, 14 menesiu
trotino ne vien tik savo dienos
uždarbi ar alga, bet ir ta sesute da guli loveleje. Tai ji
“Time and a Half’ ’ laika ir pu nieko nepaisius ir nieko nesibi
se, kaip jie gauna mokėti kai jodama inbeg'o in deganti na
rna ir isznesze savo sesute, Anjie dirba Subatoj.

■

Anglijos
Anglija PasirenPramonegus Prieszininkus
Negana Darbininku,
Trūksta Tavoro,
Fabrikai Pustuszti

Trūksta Karu; 6,000
Nedirba

★

Numalszinti
Apie Du Milijonai Žmonių Ne
ras Darbo Szia Vasara; 7 Angliakasyklos Kurie Priguli Prie
Lehigh Valley Ir Payne Komponijos Užsidarė Wilkes-Barre;
I Laikrasz.yPhila. Record Sustojo

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos valdžia (labai susirupinus už tai kad pramone, vi
sas biznis labai prastai stovi.
Visiems fabrikams trūksta
darbininku ir reikalingo tavo
ro. O tie kurie dabar da dirba
vis reikalauja daugiau mokėti.
Jau eina gandai kad Anglija
jokiu budu negales mums at-l
mokėti tuos 3,750,000,000 dole
rius kuriuos ji pasiskolino.
j

Anglija szianden reikia
daugiau negu 6^,000 darbi-j
ninku del fabrir
" ’ ” •
ISZ JERUZALĖS. — Anglijos Karos
►ti ir negali didžiausias ir Svarbiausias
negali pilnai
ogu dalyku klausimas yra anglių kasykloj, Sztabas iszleido labai griežta insakyma kad
pristatyti rei
savo £monems į, įiunsti in kimainos. Maxiiieriai straikuoja,
tug krasztus del iznio.
visi Anglijos gyventojai, moterys ir vaianglių nekasa ir fabrikai turi
zšiaaryti Kai angim netun
kai turi tuojaus būti iszvežti isz Palestitai tada viskas^!
;ta. Pa
Kai mainieriai pareikalavo
' Daug mažiau vaiku gimsta
ti valdžia prisipj
eroplanais ir patrankomis, bet negali pragyvefl mo kasztus Anglijoje. Kas metai vis ma nos, nes visa Palestina pavirs in karo lauka.
ir gavo kad jiems daugiau mo
taipgi ir su vienybe tarp skir sulaikyti. Viską ne tik bran- žiau ir mažiau jaunu vyru ir
kėtu už “overtime” kai jie il
Žydai jau per ilgai kibino ir erzino ta
tingu ir viena kitai beveik prie- gu, bet vis bran; sta. Valdžia merginu randasi del darbo.
giau dirba, kad jie dvigubai ar
szingu tautu, kurios visos stoį negali savo skol; ; iszsimoketi Valdžia dabar priverezia valka J Anglijos liūtą, kuris tyliai sau tupėjo kai
nors pusiau tiek daugiau gau
tu mokėti, jie patys sau duobe
jo in talka ir sudarė viena frun- Į ir kas menesis eina giliau ir gi- ar mergaite eiti in mokykla iki Žydai kaip kokios muses apie ji zurzėjo.
ta priesz Vokieczius. Szitokia' 1 liau in skola.
iszsikase, nes dabar kompani
penkioliktu metu. Pirmiau ke
jos jiems neduos progos ilgiau
vienybe buvo ne kas kita kaip
turioliktos metu vaikas galėjo Jau kelis sykius Anglijos Karo Sztabas per
Gyventojai
po
visa
kraszta
WASHINGTON,
D.
C.
—
dirbti.
labai geras dipliomatijos dar
jau mesti mokykla ir stoti in
spėjo Žydus, kad jie Anglijos kareivius prie
jau ima pykti ir murmėti ir pa darba.
Amerikoje
nėra
mokyklų,
kur
bas.
Mažesni briekeriai ir tie
rodyti savo nepasitenkinimą
kantrybes galo prives. Bet Žydai vis manžmones kurie patys anglis kasa jaunas vyrukas galėtu mokin Generolas Marshall buvo
(Tasa Ant 4 Puslapio)
su valdžia. Darbininkai nera
tis
dipliomato
darbo
ar
reng

ir parduoda jau eina isz biznio
artimas Roosevelto patarėjas;
driai sau szokinejo ir visokius reikalavi
ir isz darbo, nes jiems sunku tis in dipliomatija ar politika. jis dalyvavo karo ir taikos kon mus, nepatenkinti. Fabrikai
savo anglis parduoti. Didžiau Tai ne karta iszkyla klausimas ferencijose. Kai jo karisžkas tuszti, darbininkai straikuoja.
APLEIDŽIA KINIJA mus state, prieszinosi ir net isz pasalu
siu kompanijų freitkariai iszti- kaip szitie žmones iszmoksta darbias užsibaigė, jis buvo pa Anglijoje, kaip ir Amerikoje
puolėsi ant Anglijos kariuomenes.
sas sanvaites stovi pilni, nes savo darba, kur jie gali pasi skirtas in dipliomato darba Ki
mokinti
tokio
darbo.
Nes
dip

WASHINGTON,
D.
C.
—
nėra kam tas anglis pirkti. O|
nijoje, kur jis turėjo skaitytis
Kai Žydu požemine, slapta draugyste
kai anglis stovi freitkariuosei liomato darba kur kas sunkes su Sovietais ir Komunistais.
Visu Mylimas
Amerikos valdžia davė Karo
tai kompanija turi už kiekvie-' nis ir painesnis negu didžiau
Sztabui insakyma isztraukti pavogė du Anglijos žmones , viena kari
na freitkari randos mokėti kas sio biznieriaus ar mokineziau- Kai Atlanto Cziarteris buvo
musu karininkus ir kareivius
dvideszimts keturios valandos. šio daktaro. Dipliomatui ne paraszytas, ir kai Anglija su’
isz Kinijos. Dabar Amerika pa ninką ir viena bankieriu, teisėja, ir pasakė
Ne retai pasitaiko kad kompa vien tik žmogus rupi bet viso Amerika sudarė sutarti ketu-1
lieka Kinieczius pesztis tarpu
Anglijos Karo Sztabui, kad szitie žmones bus
nija, neradus pirkėja, insako kraszto žmones, visa žmonija/' riais menesiais priesz Pearl
saves kaip ir kiek jie nori. Ge
Harbor ir priesz instojima in
visas anglis iszversti, nes jai visa savo kraszto gerove.
nerolas Marshall visokiais bu- [nužudyti, jeigu Anglijos valdžia nubaus du
neužsimoka ilgiau randavuoti Naujas Amerikos Sekreto kara, kai Prezidentas Roose-'
dais stengėsi Kinieczius sutai prasikaltėlius Žydus, Anglijos Karo Sztaveltas tarėsi su Churchilliu,1
tie freitkariai.
kinti, bet nepasiseke. Dabar
rius George C. Marshall, yra la
Generolas Marshall taipgi te-'
bai gerai pasirengęs ir pasiKiniecziai viens kita žudo, ir[bas nusileido, nutilo ir atidėjo tu prasika!
nai buvo ir tarėsi su Anglijos
yra Komunistu p judinami.
ruiszes savo atsakomingam
MOKYTOJAMS
Karo Sztabo Vadu, Dili.
Abudu suimti Anglai buvo pa
Amerikos valdžia galutinai pa teliu teismą.
darbui kaipo musu kraszto j
DIDESNES ALGOS Sekretorius. Paprastai yra sa Kai tik Japonai užpuolė ant
sakė kad Amerikiecziai karei- leisti, ir tyla užvieszpatavo Palestinoje. Žyviai
nesikisz in Kinijos vidaus
koma kad karininkas negali Amerikos ir Hitleris paskelbė
reikalus ir nei vienai inei kitai dai nudžiugo ir jautiesi, kad jie gerai pa
ST. PAUL, MINN. — Moky būti geras dipliomatas, nes jis kara priesz mus ir priesz Ang
partijai nestos in talka.
tojai ežia jau kelis sykius strai-Į per daug kumsztimi ar karabi- lija, Generolas Marshall buvo
mokino Anglus. Bet ta tyla buvo priesz
kavo, reikalaudami daugiau nu pasitiki. Bet prie szita kara pasiunstas in Anglija, pasitar
Amerika norėjo Kiniecziams’
j _
algos. Czia buvo didžiausios mes mateme kad musu galin ti ne tik apie apsigyvenimą ir
padėti priesz Komunistus, bet a
mokytoju straikos, ir dabar ki giausi generolai buvo taipgi ir kariavima, bet taipgi apie pa
Jau treczias tas kaip dai Kiniecziai Amerikiecziu pagel Anglijos Karo Sztabas visai ti kariuomenes tvirtovėse, nes
skolas ir bendra pagelba. Jis
tos straikos neužilgo iszkils apsukriausi dipliomatai.
nininkas ir losz s Bing Cros bės neinvertino ir pradėjo mus netikėtai paskelbė kad visi Žy- visas miestas bus karo laukas.
jeigu mokytojai negaus dau Kai tik General George C. tenai us Ambasadoriumi Wi- by yra iszrinkta :aipo garsin intarineti ir musu kareivius dai kurie bus suimti, bus. paneApie 2,000 Anglu szeimynu iszgiau mokėti.
Marshall buvo paskirtas Ame nant ir su Administratoriumi giausias ir visu blausiai my szmeižti ir paniekinti. Aname valia gražinami in tuos krasz- važiuos namo in Anglija.
Chicagoje mokytojai jau ga rikos Sekretoriumi, daug žmo Hopkins pasitarė, kaip Angli limas ant radij< ant moving “Saules” numeryje buvo para- tus isz kur jie atvažiavo. Ne Anglijos Karo Sztabas sako
vo pakelti algas. Chicagoje mo nių net iszsigando ir sake kad jai geriausiai ir greieziausiai pikezieriu. Jis is sykius at- szyta kaip Kiniecziai niekina vienam Žydeliui blusos barz kad szitie insakymai nepaliekytojai gauna daug daugiau mes sekame Vokiecziu pavyz in talka stoti. Anglijos drąsus; vaizdavo jauna unigeli pa- ir pažemina Airierikieczius ka doje numirė, nes dauguma at czia Amerikiecziu tenai gyve
lakūnai jau buvo isz padangių1 ...
. ir . ta. erai jam pa- reivius. Dabar iszejo insaky- važiavo isz tokiu krasztu kur nančiu. Amerikiecziai tai
mokėti negu kituose miestuose,
džiu ir in valdžia insileidžiame■ nugramzdinę Hitlerio galia- i veiksluose
. . ...
bet vis negana tokiam svam
1 siseke, kad lis ziais metais mas visus musu karininkių ir. Žydai ir sziandien yra perse- Amerikos Ambasados darbas
kariszkus žmones.
giausius
eroplanus.
Vokiecziu'
|buvo iszrinktas aipo gabus kareivius isz Kinijos isztraukti klojami,
biam darbui, kai paprastas
ir rūpestis. Isz Amerikos Am
galinga
Luftwaffe
jau
buvo
ii
JJCV11XXU1
xxiLuvvxjAuu *-tarpu
vcvi£/u.—»□<*žmones turėjo pa- basados da nieko negirdeti.
loszikas, geras inininkas
;ir
4~ i ir
--- palikti
lil~“ Kinieczius
sa- *Anglijos
1-darbininkas tris sykius tiek už
Naciai, Vokiecziai buvo sugelina. Ji ežia rodo kaip ji isznesze savo sesute isz deganezio
namo. Mažute Angelina visa
kosere rėkia ir rodos visai neži
no ir nepaiso
t jos vyresne
sesute jai padare (ir kaip ja mm
mirties
iszgelbejo.'
,,,

Dipliomato
Mokslas

TT’CII

(dirba.

muszti ne vien tik su armijomis

(Tasa Ant 4 Puslapio)

visu mylimas žfus.
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I ves pesztis ir viens kita žudyti, likti savo namus ir apsigyven-

SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Tas klausimas apie užmokė
KITADOS IR DABAR “BALF” VAJAUS
Generis pajuto smūgi in paSzi karta minia pasidavė.
jimą darbininkui už laika kuri
kauszi.
Policijantai
už
ginklo
Policija mindžiojo szvaiste
BEDARBIAI
jis praleidžia eidamas in darba
ATIDARYMO
nusitvėrė.
žmones.
Žmones rėkdami pra
visai netikėtai, kaip su kokia Buvome bauginti nuo mia’žens
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
—
Iszsiskirstykit!
Szauke
dėjo skirstytis.
ISZKILMES
lazda bumptelejo paežiam dar- pekla. Velnią mums perstatinejie.
butu gieda test ta nesąmoningą
Visos prieszakines eiles val
Nors Italijai baisiai reikia bininkui per galva. Nuo vartų' jo 'žmogiszkam pavidale, bet su
NEW YORK. — Sausio 24 d. bėgimą.
Bet
minia nesijudino. Prie- kiojosi ant žemes. Kruvini, su—
t-.!
ta
permaina,
kad
turėjo
ragus,
kviecziu ir valdžia praszo pa- ligi vartų mokestis, arba “Por
dabar taip' smaila barzdukia, ilgus nagus Waldorf-Astoria kotelyje te — Jog mes irgi žmones, ta szingai, lyg kad areziau susi muszti kūnai užklojo sza’i gat
gelbos isz Amerikos, patys Ita- tal to Portal Pay
vyko oficialus ir vieszas BALF rė senukas visu kunu virpėda glaudė.
ves. Szirdi veriantis dejavimas
iijonai slapta iszveza kviecziu iszaugo kad szitas klausimas iismailauodega,antgaloketi1947
metu Vajaus atidarymas, mas.
Nuleistos galvos pakilo, a- ir raudos pripildė gatves.
?
Black'
dabar
tapo
valdžios
klausimu.'
110
tai
būti
gana
mandagus
isz savo knaszto ir per“'____
kurio
programa
buvo,
iszaiszkys
drąsiai
žiurėjo
in
polųeijau

— Argi mes kalti, kad 'dar
Marketa” parduoda Yugbsla- Jeigu fabrikantai turės darbi-' žmogelis ir laibai paklusnus
' ----- G ALA S----kinta per WNYC radijo stoti. bo negauname? Padavė baisa tus.
ninkams
visas
tas
užsilikusias
tiems
kurie
ji
reikalavo.
Tik
vams. Szitas biznis geriausia
Vajaus atidarymo pietų jau apiplyszes vaikiuksztis.
—Nagi, suduokite man! Su
eina pietinėje Italijos puseje ir algas atmokėti, tai valdžia tu ■ tada buvo baisus, kada ji ma
tru
invokacija
atkalbėjo
J.
E.
szuko
maža moteris, pirmyn
res fabrikantams visas ju tak- liavojo ant audeklo prie katilo
— Asz viena trejetą vaiku
Skaitykite “Saule”
ant Sicily salos.
sas atmokėti, jeigu valdžia tas1 smalos, kuriame virė tuos, ku- Arkivyskupas J. Francis A. maitinu, sudejavo iszblyszku- iszszokant.
taksas fabrikantams atmokės,'pte už savo nusidėjimus 'buvo McIntyre; Amerikos himnas si moteris. Argi asz kalto, kad — Taip, suduokite, muszAmerikos automobiliu fabri
sugiedotas artistei Barbarai jie dabar alksta?
kite mus! Nutvėrė jo žodžius
tai darbininkai turės daugiau' liusiunsti in pekla.
kai Vokietijoje atsidaro ir pra
Bet argi randasi tokia pekla Darlys vadovaujant. Inžangos — Stokite, stokite! Szau- . enuke. Vercziau mus visiszdeda dirbti. Jie dabar gamina taksu mokėti.
pasakė BALF pirminin ke maža moteris. Jog mes nie kai užmuszkite! Ir jos iszlblyšzir tokis velnias, kaip mums ji žodi
'
ir daro tik dalis del senu auto
kes veidas pakrypo in polici
perstatinėjo ir kalbėdavo isz kas Kun. Dr. Juozas B. Kou- kame nesiame nusikaltę!
mobiliu, kurie dabar suluže Visi Amerikiecziai iszsigan- jaunu dienu? Kas tam tiki? Su czius.
Programos
vedeju
pa

jai!
tus.
1
Grandine policijautu artino
stovi; paskui kiek vėliau, kai do ir visas Kongresas susirūpi paauginau toki paveikslai pek kviestas generolas William N.
si. Jie smūgiais vare atsiliku Policijantai pradėjo leist
bus galima gauti gana plieno no isz visu tu baisiu nelaimių los ir velnio iszauszdavo mums Haskell, C.A.R.E. vedėjas.
sius. Viens isz raiteliu, iszvy- smūgius. Pradžioje in vyrus.
tai tie fabrikai pradės gaminti su eroplanais. Dabar visi moks- isz smegenų.
Lietuvis ministerio vardu des, kad pabėgėliai sustojo mė Ilgasai Generis, ant kurio trys
naujus Amerikoniszkus auto liszkai kalba ir aiszkina ir tei Paaugta, persitikrinant, kad kalbėjo Lietuvos generalinis
policijantai užpuolė, pargriu
tėsi in juos riszczia.
sinasi.
Eroplanu
kompanijos
mobilius Vokietijoje.
pekla ne yra. tokia kaip mums konsulas J. Budrys. Po jo kal — Prasiszalinkit, sumin- vo ant žemes. Už jo nupuolė
kaltina valdžia, valdžia intari- ja perstatinėjo, ne dangus ne bos, generolui Haskell papradžiosiu! Suszuko jis ir pasta abi senukes pirmoj eilej stovė
neja
kompanijas.
Ir
mes,
kaip
Sovietai labai prižiūri visus
gali būti vieta, kurioje nuogi szius palgerbti Lietuva, sugie te arkli piestu ties prieszaki jusios.
ir
kiti
laikraszcziai
drystame
—- Galas! Galas! Viena isz
mokytojus Berlino vietuose.
žmones sėdi ant miglu grajiu- dotas Lietuvos himnas. Pa nes eiles galvomis.
savo
žodi
isztarti.
Mes
tik
tiek
grindine
kalba
pasakė
James
ju
suszuko!
Peržiuretojiai tankiai ateina in
dami ant auksiniu arpu.
Minia apmirė isz baimes.
norime
pastebėti:
“
Kai
tik
mokyklas ir klausinėja vaikus,
Musu pekla ir musu dangų A. Farley, buvęs paszto minis- Daugelis uždengė akis. Bet ar — A-a! Beviltingai szau★
valdžia
susirūpino
apie
iszlaimokinius ir peržiūri visas kny
nesziojame su savim — musu teris, BALF Vajaus Garbes klys, iszvydes ties savimi dide kie kita, ve kaip jie 'žudo ne
SKAITYMO
gas. Jiems labiausiai rupi žino das, ir nutarė mažiau paskirti szirdyse ir smegenyse. Tverė Pirmininkas. Savo kalboje jis le žmonių mase, padare žingsni kaltus žmones!
★★
.. .ir...
ti kaip mokytojas mokina vai del iszlaidu del eroplanu ir ero- me juos musu mintimis ir musu paminėjo apie Lietuviu praei in szali.
Bet policijantam nepavyk ★
★★
planams
stoicziu,
kaip
tik
nuo
ves
kovas
už
laisve
ir
dabarti

★
kus sziu dienu ■ istorijos. Kai
pasielgimais, tai priguli, kaip
— Žiūrėkite! Suszuko se davo toliaus pasislinkt. Mote
RASZYMO
ne Lietuviu padėti tremtyje. nis, stovejas užpaklinese eilese, rys puldavo pirmyn ir užtver ★
tik mokytojas nors žodi prasi to laiko prasidėjo szitos baisios mes gyvename.
nelaimes. Visos aviacijos szataria apie Amerikos koki gera
J eigų žiurome ant savo gy Jis ragino szelpti Lietuvius — gyvulys geresnis už žmogų! davo ijems kelia.
*64 pus., Did. 5x7col
kos
turėjo
daug
darbininku
pa

darlba, jis jau turi sau kito
venimo kaipo užtikrinimo sau tremtinius ir atidaryti jiems Pribėgo keli policijantai.
—
Muszkite
bobiszkas
szuleisti, uždaryti daug eropladarbo jieszkotis.
geresnio būvio, pildymo geru vartus in Amerika. Savo kalba — Ar kojos atpuolė, ar ko kes! Suszuko ju virszininkas i
Dabar Po 25c.
nams nusileisti vietų ir negalė
★
darbu ir dasiekimo garbinges baigė pareiszkinau, kad BALF kis velnias?! Suszuko auksz- sedejusis ant arklio. Už jo ma
jo tetaršyti tinkamu apsaugų
darbas yra vertingas tikslas,
“SAULE"
tas ir storas policijautas ir tėsi daug raiteliu. Jie risezia
Jau matyti isz kur vejas pu- eroplanams miglose. Valdžia nio tikslo savo gyvenime, tai
vertas visu prarmos.
* MAHANOY CITY, PA ★
mostelėjo siavo gumine lazda. mėtėsi in minia.
czia: Pigesni pardlavimai; Vi sutaupino kelis milijonus dole rasime savyje dideli ųžganadiJ. E. Vysk. Vs John Mark
liojanti pagarsinimai; kasztu riu ir keli szimtai žmonių žu nima.
Argi mintis apie pekla pada Gannon, (Eflc, Pa.), Vyskupu
sumažinimai; Sztoro stalu už- vo.”
ro mus geresnias. Visai ne! Ar- AdministraciW' Tarybos (N.
krovimas; Darbininku atsta
negeriau maustyti apie negra- C.W.C.) iždiniĮkas, inteike BA
tymas; ir Darbo jieszko jimas:
LF pirmini
Kun. Dr. J. B.
Biznieriai, viesžbuteziu kote da, ne kaip apie bausmia?
Visi szitie invykiai yra tikri
Koneziui
n^iikos kataliku Kszsirmkite isz sekanezio katalogo už JI vertes knygų, prisiuskite tik
liu ir kliubu sanvininkai dabar Žmogui prisiartinant prie
ženklai, kurie parodo kad biz
jau Lozorių gieda Floridoje. grabo, jo kūnas silpnėja ir ant vyskupu dq a lietuviams
)
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
nio, pinigu ir geru darbu sal
czeki. Savo jauNėra gana biznio, nėra bago- galo pasilieka netinkamu. Toi- szelpti, $10,
daus menulio kelione užsibai
Adresuokite; SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
triojęAeJboj uU.-rapiv.0.1'01^czziu svecziu, nėra doleriu. Biz
gė. Czia tik pradžia, ežia tik de nis Floridoje tikrai prastas.
ti Bene nesu s^rikos Lietuvio
lo būti didesniu dvasiszku pa/
besėliai (ateinanczios audros! Del to yra dvi geros priežas
Paszelpo->i«iį a, gelbėti Lie No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijoB api® Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų ap^
"sistengimu susilyginant su
ti. vilties,, kad kus apraszymas, didele knyga, 404 mleras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neataaties. Pirmutine, tai kad szi žie silpnėjimu musu kūno. Dauge tuviams ir ta
puslapiu.
apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugave.
Lietuva atgaffs savo laisve ne No. 102 Popierinei
Fabrikantai jau dabar iszsi- ma vbuo tokia graži ir szvelni,
Prakeikta,
meilingas
kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke m*.
lis 'žmonių tame apsileidžia, kulkomis ir raujo praliejimu, minaliszka
apraszymas, 202 pus. 85c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
gande, stengiasi atpiginti savo kad žmones visai nenorėjo va
nuolatos verkdami ant savo gy
No.
103
Vaidelota, apisaka isz nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
bet pasaulio! valstybininku
tavora ir daigius. Sztorininkai žiuoti in sziltus krasztus; kita,
pirmutines puses szimtmeczio, iszvenimo, rodos kad verksmas
No. 182 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
dosnumo deka.
nenori brangiu daigtu pirkti taip pat svarbi priežastis, tai
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz VMenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapos; apie Egi*
jiems prigelbes.
Baigdamas programa, gene- veikslais, 177 dideliu- puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasako ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
nes jie jau neturi tokiems dalg kad pinigu visiems ima pri
No. 104
Trys istorijos, apie Ne
Atsimykime
ant
to,
kad
baidolas Haskell perstatė Prelatą valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
iams gana pirkėju, kostume- trukti. Tie kurie turi pinigu,
1 me apie pekla, kaip mums isz Patrick O’Boyle, War Relief bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Aut
riu.
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties krauto; Mistras ir Krepe
jau in protą atėjo, o tie kurie! jaunu dienu perstatinėjo neve
No. 106 Penkios istorijos, apie
Services, N.CAV.C. reikalu ve Gregorius;
62 puslapiu....................................... 15ei sziue; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Isz numirusiu prisikėlė,
proto neturi ir pinigu neturi.
da
prie
geros
pasekmes.
Mes
No. 134 Dvi istorijos apie Baisiį ponai. 105 puslapiu..................... 21c
dėja,
kuris
atstovavo
Kardino

Zmpnes vėl viską ima pirktis
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
Žudinsta
ir Apie UrlikaRazbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Balsi
ant iszmokesczio; tai ženklas Traukiniu kompanijos jau patys pekla tveriame, nežino- lą Francis Spelhnana ta diena No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal 43 puslapiu....................................... 15c: naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma1
darni
del
ko
ir
kaip!
turėjusi iszvfkti Kanadon ia iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 189 Trys istorijos apie Užpuo. proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
kad pinigai jau iszgaravo, kad mato kad biznis prastas. Kom
kardinolo Villeneuve laidotu Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo-. 22 puslapiu .................................. 10c
kiszeniąi jau tuszteja. Bankos panijos dalbar stengiasi prisi
zavo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Jenesiskubina skolinti pinigus vilioti žmones važiuoti ant “Talmudo Paslaptys” ves.
No. 140 Keturios istorijos apie1 rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Paskutiniai kalbėjo New sos bobos.
del biznio ar del namu.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai' ne; Du ar keturi; Svietas dvasiu,
traukiniu. Bet szia vasara ant
trumpi
pasakaitymai
ir t. t.
52 Mocziutes pasako j imi; Pasaka apie1 Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Mayoro O
visu traukiniu jau bus daug Apie Žydu Tikybos Prisaky Yorko miesto
puslapiu............................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25«
Maži biznieriai jau dalbar tuszeziu sėdynių.
20c
mus. Labai užimanti Apysaka. Dwyer atstovas Deputy Com No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ...............
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No. 141 Keturios istorijos apie
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelmissioner
of
Velfare
Joseph
P.
ima jausti pramones priespau Galima dabar bet kur va
udaus;
Iszklausyta malda vargszo;
::
Tiktai 150
::
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
Geras Medėjus...................................15«
Piccirillo ir Amerikos Darbo Juokingi
da. Daug jau užsidaro savo biz žiuoti su eroplanu ir nereikia
dvare;
Geležinis
vyras
į
.
Smakas
ir
szposelei, Kaip traukt giFederacijos urmininko Wil liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu....................................... 15c No. 170 Asztuonios istorijos apie
nius nes mato kad nieko nėra. isz anksto užsipraszyti siau vie Saule, Mahanoy City, Pa.
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
liam Green, aitovas William No. 116 Istorija apie Sierata, No. 142 Trys istorijos apie Pavei Auklėjimas
Tukstancziai kitu užsidarys.
sveiko ir serganezio kutos. Eroplanai dabar pustuszti
puikus apraszymas. 119 pus... .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
Collins, kuris įtvirtino BALF No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczns. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinste
Susimildami,
jeigu
iszkelian
lekia. Žmones bijosi eroplanu.
........................15c "Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Apie du milijonai žmonių ne Autobusai irgi jau ne pilni nate in kita miestą ant apsigy vaju organizMtu darbininku Garžia Haremo nevalninke: T-noszis
msybe in zz vieša; Pasitaisias prasiViena motina; Vaikucziu plepejimaf
No.
144
Penkios
istorijos
apie Ra
ras darbo szia vasara, nors fab važiuoja. Mažiau žmonių važi venimo ir geidžete permainyti vardu.
62 puslapiu ...................................15c nka apvaizdos; Nedaejusia žudinsta; žongelis; Dūkta malkakdrczio. 121
Pasibaigus jalboms, Kun. No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; ouslapiu .......................................... 26c
rikantai vis jieszko ir praszo lieja; tie kurie važiuoja, ima laikraszti, prisiunskite savo se
No. 171 Vieniolika puiku istorija
kas Isz girrios ir Ant nemuno.
5? Ar paszaukt tęva zokohinka Berną
darbininku. O ateinanczios vi traukini, kuris, jie jauezia yra na ir nauja adresa ir miestą ku Jonas Balkunj Maspetho pa puslapiu
........................................... 15c dina. 61 puslapiu.................. .. ..15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
sokios straikos tai daugiau saugesnis, ir daug patogesnis. riame gyvenot ir apsistojo!, nes rapijos lietuvi vardu inteike No. 123 Septynios istorjos apis No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale
be to, negalime jum siuntinėti $1,000 czeki ,spetlio vajaus Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o dos;
žmonių iszmes isz darbo ir su
Kaip Vincas ingalejo paezia;
maluninkas
pabėgo
;
Stebuklinga
puo

grabelis;
Drąsus
szuo;
Kol
era;
Sene

Iaikraszezio in nauja vieta. kvotos saska n. Ta proga lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mail ach; Paskutinei Valandoi; Sla
gadins bizni!
Kun. V. Kar viezius, Bay- gonus. 45 puslapiu..................... 15c No. 146 Dvi ’riorijos apie Auka ptybe gymirno mumisie Dievo must*
LIETUVISZKA UŽEIGA! Daugelis praszo idant permai
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia
nyt adresa, prisiunezia savo onne, N. J., £ Mykolo par. No. 127 Trys istorijos apie Duk Nihilistu; Stebtrkta# kuczios nakti. atsitikimu; Nusiminimas seno jauniUnijos dalbar mato kad strai
tė pustyniu; Peleniute; Du brole Nikitas. 61 ptuu- 'ė ........... '..15c
ANDRIUS
varda ir pravarde bet nepaduo klėb. Kun. M. miežio vardu, Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. -15c No. 150 Keturie m r‘ ’rijos apie Du ildo, Suvirsz 100 puslapiu........... 26c
kos yra ne madoje, kad visiems
No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta
ktė akmenoriaua;
Nuspręsta
da kur gyveno ir in kur iszva- inteike nuo I Jp Nr. 61 skyžmonėms darbininku straikos
RĖKLAITIS
Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
61
sis;
Alt
keik
užlaiko
moterea
paslaptį
žiavo. Tokiu laisžku sziandien riaus $450 ir J Szv. Juozapo
insipyko, ir už tai dabar unijos
puslapiu .................................
15<
61
puslapiu
.................................
15c
206 WEST CENTRE STREET
PUIKI ISTORIJA
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
aplaikome daug, nes svietas la parapijos, Bajne, N. J. $50.
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
ne taip garsiai kalba apie strei
MAHANOY CITY, PA.
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam tai
bai maiszosi, o del mus yra ne Katheryn A. Aaksy isz Bos r
kas ir stengiasi draugiszkai su
ia
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15*
reikalingas sukimas galvos ton, Mass., BiF Nr. 17 sky
sitarti su fabrikantais. Tas bu
karalium. 61 puslapiu................15c
No. 175 Pasiakaitimo knygelei
ALAUS - DEGTINE - VYNAS jieszkoti po visas knygas isz riaus pirm., inie $200 BALF
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudru
vo matyti kaip unija susitaikė
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
Nr.
17
skyriarkrdu.
Isz
viso
kur musu skaitytojas rasze
su Plieno ir Geležies fabrikan
puslapiu.............................................15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana
Vieta kur sustoja kitu miestu laiszka ir kur seniau gyveno vajaus atidarj metu BALtams. Ta pati matome Automo
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
fe
pravažiuojanti Lietuviai.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Jeigu prisiunsite sena ir nau F’ui teteikta ;7000.
biliu darbininku derybose da
puslapiu .......................................15c rtai; keletą Juoku ir Paveikslo.
Muzikaline jgramia labai
ja adresa, tai greieziau galėsi
bar del daugiau algos.
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke ..........................
1#«
Užkviecziu Savo Draugus
pitonas Stormfield danguje; Pabė
me permainyt ir greieziau gau skonongai atli art. Barbara
Lietuvius Atsilankyti.
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
site laikraszti. Kitaip ant mus Darlys. Jai alęonavo Tadas
Visu uriiju vadai dabar pri
■rfO nualapin .C..............
TIKTAI,
nerugokite, jog Iaikraszezio ne Szidlauskas. pezius salėjo
50c
Adresas:
sibijo valdžios, nes ateina viso
Jeigu užraszysite savo drau
priiminėjo,
tazkais
ru'bais
atlaikote.
‘
‘
Saules
’
’
Redyste
kie gandai apie naujus instatygių ar drauge “Saule” tai tu
pasirengusios jia Valaitiene SAULE PUBLISHING CO. rės didžiausia linksmybia per Saule Publishing Co-,
Pirkie U. S. Bonus
mus priesz darbininku unijas
ir Aldona Valiute,
MAHANOY CITY, PA.
Mahanoy City, Penus.
SKAITYKITE “SAULE
įr jų vądųs,
_.
visus metus!

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

V* S AULE »’

MAHANOY CITY, PA.

bus pinigu? Paklausė žmona, i
draskė jam vidurius.
| — Policija! Praskambėjo
Mokslinczius Thomas A. Edisonas
— Gal būt, ir bus, atsake jis,
Kvartaluose, kurie buvo sza-^ ryszkus kliksmas. Minia atasz popiet nueisiu in rotusze
lįa parko jie vėl pradegi klau- szlijo nuo rotuszes. Bet tai ne(kambariai miesto valdybos.) I
sinet, ar nėra darbo?
j buvo bėgimas. Minia, pasitrauDvylikta valanda jis pakilo
i Bet jiems nesiseke. Vienoje ke in balsu garsu.
_ ,
TIESAS, nususęs Generis se-Į tai nepagelbesia. Badas isz to ir apžiurėjo kambarį.
vietoje tarnaite padavė jiems J — Tegu eina! Szauke ma— Tu ko ? Paklausė žmona.
dėjo virtuvėje. Jis nuszalo.! nepraeisiąs.
I kaip elgetoms, szmoteli duonos ža moteris. Ko jiems reikia.?
Jis visa nakti susirietęs virtu — Nejaugi ir sziandien ne — Nieko, niūriai burbtelėjo
įkitoj vietoje juos apysenis po- Musu kraujo?
jis.
I
vėje prasėdėjo ir svajojo. Bet
1 n as szunimis užpjudė. Nusimi- — Tegu ateina! Pritarė
— Nieko neliko, ka jie butu
nieko gera jam in galva nepa
ne jie toliau nuėjo. Isz patko kiti.
galeje paimt, tarė ji verkianj Generis nusprendė da karta in' Balsai didėjo. Dalbai- jie lerėjo.
cziu balsu. “Mums jusu graBet ir kas buvo galima su
geležįnkeli nueit laimes iszme-j ke isz visu pusiu.
mozdai nereikalingi, tarė va
i gint. Bet ten tiek daug noriu-Į — Mus apsupo, tarė Gargalvot ? Septynios sanvaitos
kar pirklys, pas mane ir taip
kaip jis be daibo. Vaikai ba
•cziu surinko, kad jiems nuo sa- benius.
visko
prikimszta.
Kas
isz
ma

dauja, žmona badauja ir jis
vo užmanymo noroms neno- — Tegu apsuvia, atsiduso
nes juos nupirksias?”
pats žinoma, irgi badauja.
auroms prisiėjo atsisakyt. Jie moteris. Vis-viena visu neisz—
Na,
o
kiti?
Paklauso
vy

Penkta, valanda isz ryto jis
aps išriko ir nuėjo in aikszte. |inuszia.
rais.
tykiai iszejo isz namu. TuszAikszte buvo žmonių kimsz- — Bet jie szaudo, suszuko
'
—
Vaikiszczias
visur
bu
czias pilvas ji varyte vare per
te prikimszta. Rodėsi, kad isz senis, atsitraukdamas atgal,
i
ves. Visur atsakyta. “Pas mus
tamsias ulyczias tiesiog in
viso kraszto bedarbiai susirin-' — Ir da kaip szmido!
baldai isz viso priemiesezio,
dirbtuves. Jau buvo szeszta va
ko. Vargas ir neturtas mėtėsi Pryszkiai szauke 'balsas, daumums nėra vietos jiems sudėt,”,
landa, daugelis susirinko. Pa
akysna. Drabužiai kabojo ant gelis jau parpuolė.
sztai ka kalba jie visi.
prasti darbininkai, angliaka
ju kaip lant daržiniu baidyklu. Maža moteris grūdosi pirVyras iszejo, giliai atsidu
siai ir prekių krovikai. Jie grū
Geltoni nukamuoti veidai. Su- myn. Garbenius ir Generis męsęs. Žemai jis susitiko garbi
dosi prie ofiso ir tanike užvaizsikuprinusios ypatos. Inpuoį- tesi paskui ja. Bet jiems įęT
Geri
tėveliai,
niuotąjį
Fabijoną.
dos.
1 usios, indubusios akys ir vei- davė toli nueit. Minia juos
Geri ir ju vaikai,
— Ir tavo bliauja? PaklauJis vėl juos pavarė.
dai.
stūmė. Panika didėjo. Dauge
Pasielgineja
gerai,
se
se
Fabijonas.
— Darbo nėra! Suszuko jis,
Jie
stovėjo
būreliais.
Kui

lis garsiai reke. Daug buvo
Amerikiecziai rengiasi isz- ir ant traukinio rado laiko ir
Paczedžiai gyvena,
— Taip, atsake Generis,
ir sziandien nėra ir rytoj ne
kilmingai apvaikszczioti Tho vietos mokintis. Jis insitaise ne kur susirinko gerokos, mi kruvinu. Kraujas tekejo per
Buna apszviesti gana,
nuo pat ankstybo ryto.
bus. Gal but, visa menesi ne
,
mas A. Edisono szimtmeczio sau visokiu chemijai reikalin nios. Susieidavo ir prasiskirs- isžblyszkusius veidus.
Nes užsiminėją
— Tai virsz žmoga us j te
bus!
sukaktuves, Vasario (Feb.) gu bonkucziu ir maszinu ir tydaivo. Kalbėdavo susijaudi Jie buvo bemėgina sustot,
skaitymu, gu! Suszuko garbanius.
Generis smarkiai pasisuko ir
nę.
Girdėjosi szauksmo bal bet tai jiems nepavyko. Minia
Saugojusi girtavimu,
Generis ruszcziai sueziaupe 11 diena. Eedisonas buvo pats mokinosi. Kai syki atsi sai. Bet abelnai imant viskas juos savo judėjime nusinesze.
iszejo isz kiemo. Jis nudūlino
Amerikos garsiausias ir di tiko nelaime ir viena tu bonku
Toki vaikai visur tinka,
lupas.
in gretima kasykla.
Visa aikszte. leidosi bėgt.
džiausias iszradejas. Jis gimė cziu sudužo ir visas traukinys I buvo ramu.
Ir
del
žmonių
patinka.
—
Kagi
daryti?!
Paklausė
Bet jo net neinleido, ten jau
I Garbenius ir Generis prie Žmones grūdosi ir skirstėsi in
Vasario (Feb.) vienuolikta d., prasmirdo, konduktorius Edi
Bet ir kitokį sztama
jis.
Ar verkt su jais? Jie
buvo szimtiai savu bedarbiu.
i pat rotuszes prisigrūdo. Jie szalis. Vėl mėgino, susirinkt
1847 metuose.
soną už kaltūnu isztrenke isz
turime, drauge nuėjo per ulyczia.
Visas kelias buvo bedarbiais
traukinio. Jis tada buvo apie 'klausėsi kalbu. Bet niekas nie- Juos vėl iszvaikydavo., Nuo
Kuriuos už Lietuvius
rusėtas. Nekurie koliojosi, ne— Generi, likime in aiksz- Jis pradėjo savo moksliszka
| ko tikrai nežinojo. Daugelis aiksztes žmonių minia pasiliko
turime, te, tarė garbanius.
iszradimo darba kai jis buvo penkiolikos metu amžiaus.
kurie niurnėjo. Didžiuma ėjo
nežinojo, del ko jie ežia atėjo. in ulyczia. Ulyczia buvo pęt
Edisonas sunkias ir juodas die
Bet, negalime prilygint
Aikszteje buvo daugybe dvideszimts-pirmu metu. Nuo
tyliai, galvas panėrė.
Tarsi szauklys perbėgo per daug siaura, idant tokia mase
prie Lietuvius, žmonių. Didžiausis susigrūdi to laiko iki jo mirties szeszios nas pergyveno pirm negu at
Jis nežinojo, ka daryt. Ndvymiestą, isz vieno galo in kita: sutalpint. Prasidėjo spaudi
siekė mokslincziaus varda ir
Tiktai prie laukiniu
mas buvo prie durti savytarpi- deszimts trimis metais vėliau,
ko in viena vieta, kur jis kadlaibedarbiai; turi aikszteje susi- mas, dauguma sumindžiojo.
Komunistu. nes kasos.
jis iszrado 1,097 nauju dalyku garbe. Kai jis buvo užklaustas | rinkti. Draugai prie artimiausia buvo samdomas smėliui
Bet persekiojimas nesiliove.
*
*
*
— Ar yra pinigu? Paklau ar nauju budu eriau dirbti ar kokie nepaprasti gabumai jam | šio būrelio prisijungė. Mote- Policijantai vare prieszais sa
kast. Prižiūrėtojas tiktai pasi
patogiau gyventi; Daug daly padėjo toki augszta mokslo | ris, ant kokio tai paauksztinijuokė :
Ana diena pro Girardvilles sė vėl atėjusieji.
ve atsilikusius, kaip banda.
— Lukuriaujam,
pratese ku, kuriuos me sziandien var- laipsni pasiekti, jis pasakė, I mo stovėjusi sake prakalba. Garbenius gumine lazdia ga
važiavau,
-— Mes patys paskutine die
kad didžiausias jo gabumas
mažas žmogelis visiszkai gel toj ame, mes vi|ai neturėtume
1 .Maža ir liesa, 'bet gy vomis aki- vo smūgi in peczius. Paskui
Pusėtinai ten Lietuviu
na dirbame. Darbas jau neapsi
buvo norėti ir sugebėti dirbti
jeigu
Edisonas
lebutu
diena
ir
tonu
veidu.
Draugai
prisijun

užtikau,
I mis ir tvirtai apibržta burna, galva paliete skaudus lazdos
moka, rytoj pabaiga!
daug daugiau už kitus.
gė prie laukiancziuju. Už nakti dirbės.
j — Ve koks musu gyveni- smūgis. Jis sukliko, kaip gy
Jis nekuri laika žiurėjo in
Yra ten daug davadnu,
Kita
syk;
jis
užklaustas:
Komiegodavo,
Jis
visai
m
kiek laiko minia pradėjo siū
jnas! Kalbėjo ji. Trisdeszimts vulys. Bet tai sopėjimo nepą. Ne jokiu vėjavaikiu.
žemkasius, lyg kad szildesi szi■•valau ; kios dovanas yra --reikalingos metu sunkaus kasdieninio dar lengvino. Jis leidosi bėgt iaz
jam užįekd
Laikraszczius ir
buot. *
1"
lumoj, kuria dambas skleidė. Po
’Iii jis vėl ■mokslincziui; ar inkvepimas, bo, paskiau nieko nėra, o po to visu jeigu. Beganczioj minioj,
— Atidarykite!
Suszuko das pamiegoti. !
knygas skaito,
to, dūlino toliau.
juodbarzdis vyras pabeldes in in darba stodaA f Jis, jaunas paszaukimas, paszaukimas ar badas ir džiova. Vaikai mirsz- buvo keli tukstaneziai. Polici
Veju nesivaiko,
Diabar jis keliavo, pats neži
būdamas, laikr zezius neszio- augsztu protu apdovanojimas? ta, kaip muses, o vyras sodina jantai nesiliove pabėgėlius per
duris .
nodamas kur. Buvo užsukęs in
In bažnyczia atsilanko,
sekiot. Jie apkuldžindavo dre— Pinigu! Pasigirdo isz davo. Mažai j m laiko buvo Jis atsake: “Ne inkvepimas ar ir grūda on kalėjimus!
geležinkeli, bene ten gausias
Po karczemas taip
paszaukimas,
bet
vien
tik
sun

isa
diena
atiI
mokintis,
nes
— Tai pas juos vadinasi banezias senukes, sukniubu
nesitranko,
paskutiniu eilių, bet niekas ne
darbelio. Buvo nuvykęs pas
kus
darbas,
nenuilstamas
pasiI
duodavo
duono
uždarbiui
neteisingumas, szauke kita, asza- sius senius.
sirodė. Kuomet užimąs padi
Per pede daug gerymo
daržininkus kur jis keletą kar
1
sziodamas
laikraszczius
szventimas
ir
tikras
ir
teisin

ant
rom pasriuvusi.
Bet minia nesiskirste. Prie
turėjo, dėjo, isz visu pulsiu pasirodė
tu bulves kasė. Darbo niekur
gas
prakaitas.
’
’
I
traukinio
“
Grand
Trunk.
Bet
Visi kalbėjo ir iszvien szau miestyj jie vėl susiliejo in dide
nebuvo.
Ba geras žmogelis apdalinę jo, policijantai.
□ □ o
Suszuko
Tamoszius
Aiva
Edisonas
ežia
—
Imkite
juos
!
_____
ke,
nusitvėrė už galvos ir skun le mase.
Gere
ir
dainavo
Vienuolikta valanda jis išž
dėsi likimu.
Tai policija privedė in pavienas, eidamas pirmyn in miioto nuėjo namo.
Kiti po nuraus leliavo.
rė.
Vis-gi
jie
suspėjo
surinkt
Del
ko
mes
daleidžiam,
szelima.
Jie pradėjo stumt už
nia.
cziupt pasiuntė jiems pavymui
Žmona, sėdėjusi su vaikais
*
*
*
Prieszakiniai atgal pasida sziuviu. Jie nudžiugo, kad lai du maiszū geležies szlako ir nu idant su mumis taip pasielgtu ? pakalinius, trempt juos ark
virtuvėje liūdnai in ji pažvel
Girdėjau kad vienam
liais. Muszesi, kaip padūkę,
vė. Minia pavyko iszsklaidyt. mingai gavo pasprukt. Gerai, tempė juos in miesto centra tū Insikiszo jaunas vyrukas.
gė. Kuomet jis tyliai atsisėdo
mieste Skulkile,
lam pirkliui, kuris juos supirk — Taiv, del ko? Pakartojo Bet žmonių sriove savo jude
— Mus labai maiža, suszuko kad nors maiszas pasiliko!
ant suolo, ji garsiai eme rau
Kas tokis badai
juodbarzdis, popiet czionai sn- Maisza jiedu iszkrete in gar davo. Už tai jie gavo vienioli- moteris vis da stovėjusi auksz- sio nepagreitino. Prieszingai,
dot.
pairo,
cziau už kitus. Jog net gyvu jie lig kad sutramdė eisena.
binio rusi ir vėl iszejo in mies ka centu!
gryžkite.
Vaikai irgi pradėjo žliumbt.
Motinos vaiku neprižiūri,
Pirmose priemiesezio ulycziose
— Popiet. Suaidėjo mi tą, bet dabar jau in kita, Jie Garbenius nusipirko duonos liui neleidžiama badant!
Vaikezas, besedis ant grindų,
Nebagelei daug bužiu
kuria
jis,
matomai,
buvo
keti

—
Padarykim
demonstra

minia staiga sustojo.
keliavo
link
krosnies
kurioje
pradėjo rankutėmis grindis
turi. nioje.
nes namiszkiams nuneszt. Bet cija! Pasiūlė vaikinas.
Abudu prieteliai irgi leidosi geležis tirvinama.
daužyt. Sėdėjusi szalia jo mer
— Kodėl mes aplamai im
Puikios motinos,
kuomet
jie
inejo
in
parka,
jis
—
Ve
tai
butu
gena,
pritarė
nare, negu pirma. Nuo aiksz-j Cziia jie rinko iszmestus ge
gaite ulždenge veidą savo ma
ant, begame? Paklausė maža
Nėra ka sakyti,
tęs jie iszejo in svarbiausia ležgalius. Apart ju atėjo ir ki neiszkente ir ja suvalgė. Badas Generis. Sziandien iszryto jau moteris Generic, greita su ja
žais pirszcziukais. Sūnelis pri
Jeigu szvarumo nemoka
apie tai buvo kalbėta.
ulyczia, žiurėjo in perpildytas ti bedarbiai. Visi jau žinojo,
siglaudė prie lango.
bėgusio.
užlankyti.
kad
popiet
reikia
aikszteje
su

visokiomis
gėrybėmis
krautu

Tuo tarpu aikszte vis dau
Verke isz bado! Moteris, dėl
Kodėl, isztikruju? Ta
Kad taip daug guzutes
:: JUOKAI :: giau ir daugiau prisipylė žmo re —
sirinkt.
Bet
niekas
nežinojo
ves.
Lyg
kad
sumuszti,
bego
to, load vaikams nebuvo kas
savo
ruožtu Generis.
negertu,
jie
puoszniomis
ulycziomis
pa-Į
susirinkimo
tikslo.
valgyt. Vaikai, dėlto kad j u
nėmis, lyg kad mieste buvo — Argi mes neturime tei
Tai laiko turėtu,
Muzejuje
— Gal but, demonstracija?
kol
nepateko
in
savo
kvartalai
burnoj jau trys dienos duonos
vien
tiktai bedarbiai. Isz prie ses pasakyt, kad mes badauNe viena jau nuo gerymo
Prie kasyklų vartų jie susto-' Isztare savo nuomone žilagal
trupinio nebuvo!
miesezio žmones keliavo su jam? Ar-gi mes neturime teisęs
liga gavo,
Ateina žmogelis in muzeju glaustomis eilėmis.
jo.
Fabijonas
iszvyniojo
maivis
senis.
'
•
Generis patsai su džiaugsmu
praszyt pagelbos? Suszuko
Kad nepakėlė kūno
ir klausė virszininko:
apsiverktu, bet jis žinojo, kad
Triukszmas didėjo. Nuotai velei motesis,
savo. sza, ir jie pradėjo rinkt anglis. į — Arba eikime in burmis
— Kas ten guli po stiklu? ka buvo pakilusi.
Jie
kantriai
iszvartydavo
sutrą,
suszuko
moteris
skarma

— Argi tai draudžiama?
O kas nori apie szvaruma
Virszininkas
—
Tas
dide

lais
apsisupusi.
szalusius
akmenis,
sužeidė
ligi
—
Pinigu
!
Szauke
vieni.
Ant Gavėnios
Niūriai pakartojo Generis.
idažinot,
lis raudonas szmotas? Tai
krauju
kelius
ir
rankas
ir
abu!
—
Demonstracija
!
Szauke
—
Gal
but,
duosią
pinigu?
Minia eme leeziau žingsniuot.
Turi ant vest atryto
—t—
yra
liežuvis
Adolpo
Hitlerio.
du
drebėjo
nuo
szalczio.
Bet
Pasikalbėjimai neatitraukė
I kiti.
nusiduot,
— Reikia sustot. Insikiszo
Graudus verksmai arba pasiŽmogelis — O tas mažes
viskas
jau
'buvo
priesz
jus
su

Žodis
“
badas
”
vis
tankiau
.juos
nuo
jieszkojimo.
Jie
ta.zmažas siuvėjas blizganęziomis
budinimas prie apmislinimo
Ten tai szvaruma
nis dalykas szale?
girdėjosi. Jis 'buvo vįąu lupo akimis.
Kanczios Vieszp. Jezuso Krispamatys, rankiota, Jie mažai surinko. I domis ardydavo krūvas iszt .
.
Virszininkas — Tai yra se. Jis kureziai visoj aiksztej
Ne
trukus
jie
susidūrė
su
sar

mestos
netinkamos
geležies,
ir
tuso, pagal senoviszka būda, O isz meszlu neiszsirabantys,
liežuvis to paties Hitlerio, skambėjo. Bet minios balsas — Reikia, reikia, tarė senu
gu.
Jie
leidosi
bėgt,
bet
jis
juos
dėdavo
szmotus
geležines
ru

10c. Stacijos arba Kalvarija V
Puikiu bobelių ten
ke, kuri ilgiau negalėjo ant ko
dos, kurios jiems pasisekdavo kada da buvo kūdikiu!
ne buvo panaszius in triuksz- jų iszsilaikyt. Daugiau reik
Jėzaus Kristaus 10<b Laiszka?
gyvena, pastebėjo.
Jie pasislėpė in krumus. Sar surast, in maiszus ir ragažes.
miinga. Tai buvo greieziąu de vyriszkumo!
arba muka musu Iszganytojaus
O da puikesnis ju
gas
izsvydes
kad
ju
negales
sujavimas. Jo klausyt buvo ne
Laikas nuo laiko, atvažiuo
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku
Ant Ulyczios
pasielgimas!
— Che-che, pridūrė liesas
jauku. Judėjimas minioje vis
davo mažas traukinėlis ir iszSeraphiszkas officium 10^. No
Ir ant to bus gana.
angliakasis, jog isztiesu, mes
Žmogus užklausė einan- didėjo. Žmonių bangos plauk
U5V Neužmirszkit atnau mesdavo naujas krūvas szlako,
vena Stebuklingo Medaliko
nuo bėgimo sotesni nebusime.
jinti savo prenumerata už laik- likuczius netinkamus krosnyje czio vaiko kuris vede už ran davo prie rotuszes ir atgal atDievo Motinos Garbei 10^. Is
Jis staptelėjo. Paskui ji ki
SKAITYKIT
szliedavo. Visa mase didžiai
raszti “Saule.” Del daugelis tirpdint geležines rudos. Jie kos neregi:
torija apie Amžina Žydą, jo ke
ti sustojo. Jie nesirenge poli
— Nuo kada tavo tėvas sujudėjo. Tokia didele vargo
laikas jau pasibaigė ir apie tai i atsitraukdavo ir paskiau da su
lione po svietą ir liudymas apie
“SAULE”
kiekybe dare nejauku inspudi. cijai pasipriesziht. Bet visus
praneszeme! Bizni be pinigu didesniu pasiryžimu puldavo nemato?
Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini
tokis jausmas apėmę kad jie
PLATINKIT!
sunku varyti, ypatingai laik- j in karszta mase, jieszkant tin
Vaikas — Paprastai nuo Tarsi didele sriove skurdo,
kėlis knygute $1.00.
daugiau esą neturi Bėgt. Esą
raszczio, kuris sureikalauja kamu szmoteliu.
septintos valandos isz ryto vargo ir bado apjuosdavo aukSAULE PUBLISHING OO.,
Į Bet ir ežia juos veikiai pava lyg devintos vakare.
sztas namu sienas.
(Tasa Ant 2 Puslapio)
Pirkie U. S- Bonus Sziandien! kožna doleri, —ACžIU
Mahąnoy City, Pa.
. - — !.

★ BEDARBIAI ★

■ •

b;

’rSAULE” MAHANOY CITY, PA.
1947 FEBRUARY 1947
SUN MON TU£ ws nnni FW
SAT

*

u

rupesties žmogus. Bet visi tie rvipT TAM A TA
darbininkai kurie tiek daug ylrLlUMA 1U

Duodu Savo Žodį Asz Stengsiuos Kuo

pasimokino.
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Potsdam Konferencijoje jau
reikalavo ir taip ilgai straika-j
IVlUlYoLAo
dipliomatai stojo in darba,
vo, dabar negali straikuoti, nes'
nes Hitleris buvo sumusztas,
darbo neturi. Jie dabar turi
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Europoje karas baigtas, nors
jieszkoti sau darbo.
Į
-------Japonai vis kariavo ir vis ne
Laikrasztis “Philadelphia pakirsta, bet ir Anglija buvo
pasidavė. Czia kilo užkariavi
WASHINGTON, D. C. —
Bulletin” kuris J. David Stern nuilsus ir silpna,
mo ir valdymo klausimai. Ta
Kcngresmonas Fred A. Hart iszpirko, sako kad tik tie bus
Už
dvieju
menesiu
Rusijos
baisi, sprogstanti “Atom”
ley, Republikonas isz New Jer i pasamdyti kurie nestraikavo,'
sey sako kad jo komitetas in- į bet per tas straikas savo dar-' Užsienio Ministeris Molotovas bomba da nebuvo pasirodžius,
su eroplanu atlėkė in Washing-' bet jau buvo Japonams gamives instatyma suaikyti ir apru-j
Reiszkia, tie kurie
— Vasaris — February.
bežinoti John Lewiso prasiszo- straikavo dabar randasi be', tona. Ji czia pasitiko Generolas narna. Generolas Marshall ir
į Marshall,
Sekretorius Hull,1 szitoje konferencijoje dalyva— Atmainin'gas oras.
kimus priesz Kovo (Mar.) 15 darbo.
i
diena. Jis sako kad visas komi “Philadelphia Record” bu-I1 Admirolas King ir Rusijos vo.
— Vaitiekus
Kusakevitetas stengiasi dabar pasisku tu buvęs 77 metu senumo Ge- Ambasadorius Litvinovas. Ru-j Kai karas jau visur užsibai
czius, nuo 1139 E. Centre uly
binti ir užbėgti Lewisui už gūžio (May) 14 diena. Jis buvo I1 sijoje karas tuo laiku siautė, gė, kai dipliomatai apie taika
czios likos sužeistas laike dar
akiu, nes Lewisas grasina , pradėtas 1870 metais ir buvo Sevastopolis jau buvo apsup peszesi, Generolas Marshall ga
bo kasyklose.
straikas Balandžio (April) pir pirmutinis laikrasztis kuris tas ir griuvo. Molotovas pra- vo labai sunku darba; jis buvo
—- Utarninke Szv. And
i sze savo krasztui pagelbos.
ma diena.
paskirtas kaipo Prezidento
buvo parduodamas už viena
riaus Corsini.
Jis paskelbė szitas žinias centą.
| Per visa kara Generolas Trumano atstovas in Kinija.
kai Senatas pareikalavo kad Visi laikraszcziai ir laikrasz-: Marshall su kitais generolais Jis czia susitiko ir susikirto su
— Lietuviu Moterių Kliubutu investos teises ar insta- tininkai apgailestauja kad sudarė bendra Karo Sztaba ir Į Komunistais. Jis per meta
bas isz Schuylkill pavieto laike
tymai kurie uždraustu visokias I teks senas ir toks geras laik-! vede bendra kara ir sudarė stengėsi sutaikinti Kinieczius
savo Vakariene ir Szoki, Pane-:
J
*
straikas. Senatoriai ir Kon- irasztis turėjo' nustoti ėjas, bet bendra frunta, ir bendromis'patrijotus su Komunistais, bet
delio vakara Elk’s svetainėje,
mieste. Daug publikos dalyva
gresmonai sako kad jie prisi- czia niekas kitas nekaltas kaip jiegomis sustabdė Vokieczius' jam nepasiseke. Kad ir nieko
renge net ir virsz Prezidento^ tik unįjos ir darbininkai, kurie ir pradėjo Hitlerio galingas ar-1 gero per ta meta nebuvo nuvo tame vakarėlio.
Trumano eiti jeigu jis nesutik nežinoj a kada jiems gerai bu mijas kulti.
veikta, bet Generolas Marshall
. — Seredoj Szv. Agotos.
tu ir norėtu tuos instatymus vo.
...............
daug pasimokino ir labai gerai
Casablanca susirinkime Aliiszmesti.
— Amerikos jaunieji Skau
del savo darbo, kujantu vadai ir "cUdH^sudTr'e
<
tai, kuriu randasi daugiau ne
. .
„ ... .^iri ji dabar turi. Jis Komunisplanus kaip Nacius užpulti ir
ANGLIJOS
gu 1,980,000 apvaiks'zczioja sa Jaunieji Amerikos Skautai
Skautai szitokius pasižadė KAREIVIAI PABĖGO
kaip persilaužti per Vokiecziu | tus dabar labai gerai pažinsta,
vo draugystes in s i kūrimo duoda savo garbes žodi, kad jie jimus padaro kai jie stoja in
PRAMONE rubežius. Czia Generolas Mar ir Sovietai Generolą Marshall
szvente per Skautu Sanvaite. viską kuo geriausiai darys, draugyste. Vasario (Feb.) 7
ISZ KALĖJIMO
shall pasitarė su Anglijos Lai gerai pažinsta ir žino kad jis
nuo Vasario (Feb.) 7 iki 13 d. kad pildys savo pareigas savo iki 13 d., yra paskirta “Skau
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
baiku nekreczia.
vyno Admirolu Pound ir nuta
Skautu Draugija Ibuvo sutver Dievui ir savo krasztui, ir kad tams Sanvaite. ’ ’ Szita Skautu NEW YORK, N. Y„ —
rė žengti in Hitlerio užkariau Dabar Generolas Marshall
ta ar inkurta trisd'eszimts-sep- jie užlaikys visus Skautu -in- Sanvaite apvaikszczios dau Penki armijos kaliniai, prasi- Namai neatstatyti, kurios
užeme James F. Byrnes vieta
ta Europa per Italija.
kaltusieji kareiviai nupjovė
tyni metai atgal.
status, kad jie visiems visados giau negu 1,980,000 Skautu po i sztangas nuo kalėjimo lango, Vokiecziai sugriovė per kara.
Kanadoje, Quebec mieste, kaipo musu kraszto SekretoNėra
gana
darbininku
ir
stoka
ir
visur
padės,
in
talka
stos,
visa
svietą.
Kiekvieno
Skauto
Skautu priežodis per ta san
iszlindo ir pabėgo isz kalėjimo reikalingo tavoro. Jiems reikia kai Rooseveltas su Churchilliu irius. Szitas darbas yra baisiai
vaite yra:“ Viso Svieto Skau kad jie stengsis rūpintis savo priežodis yra: Būti Pasiren- ant Governor’s Island. Keturi
atsakomingas ir svarbus, nes
visokiu maszinu del darbo ir ve- susitiko pasitarti, Generosveikata, ir visados bus gar ges.
tai Rengiasi del Rytojaus. ’’
dabar, kia Republikonai valdo
isz szitu pabėgėliu buvo ežia i del fabriku.
las Marshall taipgi tuos pasibingi ir teisingi.
atvežti isz Fort Dix, isz kur jie Ir pinigai sudaro bėdos, tarimuose dalyvavo. Rudenio Kongresą, o Demokratai valdo
. Per pastaruosius dvejus me
mėgino pabėgti per Naujus Anglija turi per daug pinigu pradžioje, 1943 metuose Ame- Prezidentą, tai galingiausias
tus, Amerikos ir kitu krasztu
kykloje prie mokytojo Margai- Metus. Jie iszsį ruko isz kalėji namie ir negana užsienyja, ir rikos kareiviai jau buvo ant Si- ir intakingiausias žmogus viso
Skautai surinko ar sudovanojo ligonbute.
czio. Paliko dideliame nuliūdi mo ir paskui neplaukė 200 pė už tai negali per daug biznio1 cilijos Salų ir rengėsi persi je Amerikos valdžioje yra ne
$110,464.36 pagelbėt! savo bro
Amerikos Prezidentas, bet
lius Skautus Europoje. Beveik Girardville, Pa. t Sirgdamas me savo vyra Prana, dukterys: du prie mažo lo elio, laivelio ir daryti
kitais krasztais. Ir laužti staeziai in Italija. VokieAmerikos
Sekretorius, kurio
Teresa
Lasavage
isz
Dubois,
taip
pabėgo,
iszki sargai ir stoka prekyginiu laivu stabdoi ežiu armijos stovėjo prie Stavisuose miestuose ir mieste- per tris sanvaites, gerai žino
rankose
yra
visa musu Užsie
Jtuose per visa sanvaite Skau mas Antanas Levutis, Sr., nuo Pa., Marie M. Bier, mieste; policij antai da r tu pabėgėliuL. bizni. Vokieczia daug prekybi- Į lingrado vartų.
nio politika.
.
tai rengia visokius vakarėlius 147 W. Ogden ulyczios numirė tiapgi seserį Magdalena Ves- 'visur jieszko. * esztas kareivis1;niu
Anglijos laivu paskandino Cairo ir Teheran konferenci
ageliais buvo ;per
S1 kara.
_ )
ir pramogas ne vien tik sau, bet Scredo'S vakara Ashland ligon ieriene ir byoli JuozĮi Ungunai- kuris su tai
jose ryts didžiūnai pirma syki
ti,
mieste,
ir
seserys:
Teofile
ir
kalėj
imeĮ
pabėgti
ir
\
bute,
nuo
szirdies
liga.
Velionis
ir savo tėvams.
Valdžia tariasi imti visus pa- susitiko. Ir ežia Generolas ★
kitados dirbo H ia m m o n d Agota Lietuvoje ir dvi pus-se- pasiliko kS0|
nevalia in darbu. Tokia tvarka Marshall pribuvo, bet ne jam t
— Ketverge Szv. Tituso kasyklose. Gimęs Lietuvoj, at serys: Szv. Kazimierio Seserys,
labai greitai pripildytu visus į teko vesti Europos karas. Ge?* KALENDORIAI
Vysk.
vyko in Dubois, Pa., 40 metu Sesele M. Concepta ir Sesele M.
1947 M.
fabrikus, bet žmones taip ant nerelas Eisenhower buvo tam *
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Christina,
Szv.
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Vie
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po
trumpam
laikui
gy
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