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Isz Amerikos
Mainieriu
Streikas
Pasibaigė
13 SUSTRAIKAVO
6,000 Stoja Už
Straikuojanczius
LANSFORD, PA. — Szeszi
tukstancziai mainieriu isz Pan
ther Valley Kasyklų nutarė
iszeiti ant straiku pereita Subata, už tai, kad. trylika mainieriu susiginczino su kompa
nija kaslink darbo valandų ir
mokesties.
1,200 mainieriu
Lansford kasyklose neiszejo in
darba parodyti kad jie savo
draugus užjauczia ir jiems pri
taria.
i
Isz viso penkiolika mainie
riu sustraikavo (pereita Sere
da) in Lehigh Coal- & Naviga
tion Kompanijos mainas, kai
kompanija pranesze jiems, kad
ju mokestis bus sumažinta, nutmuszta, už tai, “kad jie tik ke
lias valandas in diena dirba ir
rokuoja kaip pilna szipta.”
Kai jie dažinojo apie tai, jie
mete savo tulszis ir atsisėdo
kasyklose, isz kuriu jie sako
jie neiszeis pakol jiems kompa
nija už pilnus sziptus užmokės.
Du mainieriai isz szitu iszejo
isz kasyklos del savo sveikatos.
Kitas Paul Redash teipgi iszlipo isz mainu ir nusikubino pas
savo pacziule, kuria jis tik die
na priesz tai buvo vedes. Bet
jis kitina sugryžti ir tenai po
žeme tupėti ir straikuoti su ki
tais.

Evan Evans, vice-prezidentas kompanijos aiszkina kad
szitie mainieriai sulaužė kon
traktą kuri unija su kompanija
buvo padarius. Jis sako: “Mes
tik praszome kad szitie mainie
riai savo kontrakto laikytųsi,
ir daugiau nieko.” Visu Pant
her Valley kasyklų ateitis da
bar pavojuje, nes kompanijos
negali szitu mainu laikyti ir
dirbti jeigu darbininkai, mai
nieriai tik tiek mažai anglių
iszkas in diena.
Szitie penkiolika mainieriu
tai ne pirmutiniai kuriems mo
kestis buvo numuszta del ne
pilnu ‘ ‘ sziptu. ’ ’ Apie du szimtai jau rado mažiau pinigu sa
vo pedese.
Szitas susikirtimas tarp
kompanijos ir darbininku iszkilo isz to, kad mainierys kuris
dirba ant kontrakto gauna mo(Tasa Ant 4 Puslapio)

' dalykiu isz Amerikos kariszku kaiszioja Sovietams kad jie vei daigtu Vokietijoje. Amerika1 da neteisinga ir karinga Užsiedabar turi baisiai daug visokio nio politka.
------Į tavoro
Vokietijoje,
kuris’ Moskvos radijo
—-j- —
taipgi-—
nusiISZ ITALIJOS. — Italijos mumg visai nereikalingas. Da-!skundžia kad Amerikos Pot
valdžios prekybinis eroplanas kar, kad Vengrijos valdžia ga-Į Sekretorius visai už dyka intanukrito, susidaužė ir greitai jetu Amerikos daigtus pirktis J r inej a Rusijos Užsienio politipaskendo Tyrhenian jurose,! Amerika jai paskolina penkio-' ka.
Kiek žinoma tai ant to eropla- jįka milijonu doleriu,
Szitas intarinejimas ar szitie
no buvo szesziolika žmonių. Jie Amerikos valdžia prižadėjo1 priekaisztai iszkilo isz visu tu
visi žuvo. Valdžia nieko nepaneužilgo Vengrai gales' susirinkimu ir tardymu kuskelbia ir stacziai užsigina, bet įaugįau visko gauti isz Ameri-j riuos Senatoriai dabar veda
kiek jau dabar girdėti, tai toje kos vįska gales pirktis su di- kaslink David E. Lilienthal panelaimeje žuvo Egipto Kuni- desne paskola>
| skyrimo kaipo pirmininko
gaiksztiene, Anina Fazil, apie Szita paskola ir szita pagel- Sprogstanczios Bombos Komipenkios deszimtys metu am bos ranka Vengrams yra duo- sijos. Per tuos susirinkimus,
žiaus. Ji buvo giminaite E«ip- dama, kad padėjus Vengrijos Senatorius Kenneth McKellar
tcs karaliaus Farouk.
valdžiai atsispirti ir atsikirsti' isz Tennessee stacziai užklausė
Italijos valdžia Jlaikrasz- pi.įesz Komunistus, kurie lenda Po-Sekretoriaus J
‘
: “Ar
Ącheson:
ežiams jokiu žinių neiszduoda in valdžia ir stengiasi savo tu manai kad Rusija nebutu vi
apart to kad trys toki eropla-į■ žmones in augsztas vietas inde- sus Europos krasztus užkaria
nai sykiu iszskrido, ant kuriu , ti. Sovietai su pinigais remia vus jeigu ji butu turėjus ta'
važiavo dainininkai kurie buvo szitus Komunistus. Už tai, sprogstanczia “Atom” bom
Egipte Opera dainuoti. Val Amerikos valdžia dabar viso ba?” In szita klausima Po-Sekdžia sako kad eroplanai veže mis galiomis remia Vengrijos retorius Acheson ramiai atsake
po deszimts ar po szeszis ke valdžia, kad užkirtus kelia Ko- kad Rusijos visa užsienio poli
liautojus. Bet apie KunigaikszI munistams.
ir pavergitika yra užgrob:
tiene valdžia sako kad nieko !
mo politika. Suvienytu Tautu
nežinoma ar ji buvo žuvusiu}
ISZ LENKIJ0S- — Amerikos AmbaUnija
’T ” dabar
J‘T'----step
si kaip tik
tarpe ar ne.
MOLOTOVAS
tokia politika sula&
sadorius Arthur Bliss Lane gavo insakyNUSISKUNDŽIA iSzitoks iszsirei zkimas Soma apleisti savo atstovybes vieta Varszavie .
AMERIKA PASKOLI
tai Molotovai
nusiskunLONDON, ANGLIJA. —
voje ir gryžti in Amerika, Jis iszvažiuos
NO $15,000,000
Rusijos Užsienio Ministeris džia. Molotovo 1 zkas da neisz Lenkijos Vasario, (Feb.) 24-ta diena
Molotovas inteike
trumpa pasiekė Washingtimo, ar nors
VENGRIJAI
laiszka Amerikos Ambasado valdininkai Wasl lingtone už NANKING, KINIJA. — Ge
ir keliaus stacziai in Washington, D. C.
riui Rusijoje, Generolui W. Be sigina kad jie nieko apie toki neralissimo Chiang Kai-shek
WASHINGTON, D. C. —
Buvo paskelbta kad Vengrijos dell Smith, kuriame jis nusi nežino, ir už tai is;; Washingto- sako kad Amerika bus kalta
Nors nieko tikro negalima gauti isz
valdžia gavo penkiolikos mili skundžia kad Amerikos Po- no da nėra jokio žodžio kaip 'sSXa^^'k^^lWashingtono, nes valdžia nieko nesako ajonu doleriu paskola kad ji ga Sekretorius, Dean Acheson in- Amerikos valdžia atsilieps ar
lėtu pirktis visokiu reikalingu tarineja Sovietu Rusija ir pri- kaip Molotovui atsakys.
kos valdžia nutarė daugiau pįe Ambasadoriaus Bliss gfyžima in Var-
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Kinija Nori
Pagelbos Priesz
Komunistus

KRITO IN JURAS'

Egipto Kunigaiksztiene Žuvo .
Eroplano Nelaimėje; Molotovas
Sako Kad Amerikos Po-Sekfetorius Veda Neteisinga Užsieno
Politika; Amerika Paskolino
$15,000,000 Vengrijai

Kinija Kaltina
Amerika

ir.szava, bet tie kurie apie tokius dalykus
pat ^jn0 stacziai sako jis jau nebegrysz.
Am-

patrijotams ir juos maistu

Darbo Sekretorius Už Darbininkus

pinigais neremti, tai tuo
sykiu Amerikos valdžia prail-l
,
,
gino kara Kinijoje. Jis sako basadonus Buss buvo paskirtas m VarszaM dabar ji su savo arnujomisĮy
j jk
Amerika užvepasiryžęs visus Komunistus isz
savo kraszto iszguiti, bet to de draugiszkus santykius šu nauja Lenkikiam darbui Amerikos pagelba
labai reikalinga. Jis taipgi jos valdžia. Dabar, jeigu jis nebegrysz in
mums prikaiszioja, sakydamas savo vieta, tai paprastas atstovas arba pakad karas jau dabar butu baig1 tas jeigu Amerika nebutu pa siuntinys Amerikos valdžia tenai atstovaus
sitraukus ir atsisakius .jiems pakol kitas ambasadorius bus paskirtas.
padėti. Jis nepatenkintas su j
Prezidentu Trumanu ir su'
__________
__________________
Amerikos ____________
Sekretorius George
Marshall
.Amerikos Sekretoriumi M»|pasiaiszkjn0 ka(] AmbaSadotiuS B11SS patshall, nes, jis sako, Amerika ‘
j prižadėjo in talka stoti ir jam1 važiuoja pasitarti, bet apart to jis nieko
padėti kara vesti priesz Komu- pjgpggjukino
nistus, o dabar ne tik nepadeda
bet net ir Amerikos vaiskas
Amerikos valdžia, jau kelis sykius peryra isztrauktas isz Kinijos.

spėjo

Komunistiszka Lenku

valdžia,

kad

Peiping mieste buvo Komunistu sanmokslis ir tikslas visa HieS nepatenkimais su rinkimais kuriuos jie temiesta užimti, kai tik Ameri• i •«
r» • j
nr
j.
• •
kiecziai kareiviai pasitrauks. 031 laike- P'ezidc'itas Ttumanas stacziai paLewis B. Schwellenbach,
(po kairei) sznekasi su Senato
riumi Joseph H. Bali, Republikonu isz Minnesota ir su Senatoriumi Robert A. Taft, Republikonu isz Ohio, Sekretorius Schwellenbach yra atžagariai nusistatęs priesz visus
tuos naujus instatymus priesz
darbininkus ir darbininku uni
jas, kuriuos Kongresas dabar
rengiasi investi kad sustabžius
visokias straikas.

Kongresas dabar nori investi instatymus ir bylas uždraus
ti darbininku unijoms užimti
visus darbininkus fabrikuose
ir priversti visus priklausyti
prie vienos kokios unijos. Kon
gresas sako kad darbininkas
tori turėti pilna laisve pasi
rinkti in kokia unija jis nori
prisiraszyti ir nei viena unija
negali darbininko priversti
prigulėti in unija. Daug kitu
instatymu Kongresas dabar

rengia kaslink darbininku ir
poiicijantai suaresztavo dau- sake Lenkijos Ambasadoriui, kad Amerikos
visu uniju.
giau negu tris szimtus Kinies Jv.
. v
t .
.
Visu uniju vadai ir bosai da ežiu sukilėliu. Dabar Kiniecziu valdžia griežtai pasmerkia tokius sitktus ir nebar su iszgastimi žiuri in Kon ; armijos turi užimti visas tas'
gresą ir laukia pamatyti kas'. vietas, kurias Amerikiecziu teisingus rinkimus. Bet tuo laiku iszrode kad
dabar bus. Darbo Sekretorius kareiviai laike.
Amerika vis palaikys drau-( lsz Lenku Komunistu ar isz
Lewis B. Schwellenbach stoja
giszkus santykius su Lenkijos j u valdžios, neateina jokis žouž darbininku unijas ir perspė
valdžia. Dabar jau, su Ameri-J dis kaip jie in szita ASherikos
ja visus Kongresmonus kad vi
SKAITYKIT
kos Ambasadoriaus atszauki-;j žingsni
gi
..............................
‘
žiuri ir ka jie ketina
siems bus riestai jeigu darbi
mu isz Varszavos iszrodo kad daryti, jeigu Amerika visiszninkus nuskriaus ar inves Ko
Amerika rengiasi visus santy kai nutrauks visus santykius
kius instatymus priesz darbi-’
kius nutraukti su to Komunis- su Lenkijos valdžia.
ninku unijas.
PLATINKIT!
tiszka valdžia Lenkijoje,
---------- ★--------- -
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“Y kurio smokas kaip durnai nuo
deganeziu guminiu czie'batu,
Studentai Myli Savo Mokytoja
czia Amerikoje kasžtuoja da
bar apie deszimts doleriu. Už
deda viską isztirti.
tai jis toks ir gardus! Kaip mo WASHINGTON, D. C. —
Eroplanu
kompanijos
labai
ge

Milijonierius ir keliu Prezi terėles skrybėlaitė: Jeigu bran
Isz visu tu tardymu ir pasi
dentu patarėjas, Morgenthau gi tai ir graži, jeigu sznapsas ra bizni dare, visi važiavo, tarimu iszejo keli patarimai,
raszo savo atsiminimus. Toje brangus tai ir skanus. Jis yra skrido eroplanais, buvo sunku kaip padaryti skridimą sauges
knygoje randasi labai daug Szkoti jo ja daromas ir czia at- gauti vieta ant eroplano, reikė ni:
jo keliomis sanvaitomis isz
asztriu ir kenksmingu iszsi- vežiamas. '
reiszkimu -kuriuos -Morgenthau Maisto Ministeris, John kalno pirktis tikietas ant ero Brigados Generolas Milton
atsiminė isz Prezidento Roosė- Strachey paskyrė 50,000 tonu plano. Bet ana sanvaite tas Arnold, kuris dabar yra vice
velto gyvenimo apie didelius miežiu bravorininkams del aras kuris taip didingai in pa prezidentas Transport Asso
biznierius, garbingus politi “Scotch” sznapso. Isz to biz dangės pakilo, nutupe kaip ko ciation pataria kaip butu gali
ma eroplanams kelia in nusilei
kierius’ir net kongresmenus ir nio Anglijos valdžia gauna kia visata.
dimo vieta parodyti per mig
senatorius. Valdžia dabar no apie 16,000,000 (16 milijonu)
Eroplanai tuszti lekia sker
las ir ūkanas. Miglos ir ūka
ri tokias knygas uždrausti, nes doleriu in metus.
sai ir iszilgai. Amerika, pus
nos tai sudaro didžiausia ero
isz, ju (. .nieko
gero nebus, o laBuvęs Anglijos Premieres tuszti skrenda skersai mares
j J, \
planams pavoju. Jis sako kad
bai daug žmonių inžeis ir in Winston Cliurchillis pasijuokė Vien tik drąsuoliai dabar drys
valdžiai kasztuotu 77,700,000
tars.
isz Amerikiecziu. Jis pastebėjo ta in eroplana lipti. Biznieriai
doleriu.
kad bonka to brangaus valdžios žmones, fabrikantai h
Musu kareiviai parvažiuoja ‘ ‘ Scotch ’ ’ sznapso yra Ameri kiti dabar jau nesiskubina, bet 1— Intaisyti labai dideles
m ano, pienburniai užima j u kai parduodama už vieną dole randa gana laiko traukiniu va szviesas prie vietų kur eropla
vietas, musu armija silpna., vi ri. Amerikos valdžia uždeda žinoti ar laivu plaukti, hropla nai nusileidžia. Szitokios szviesu pajuokiama. Musu kariszka $2.32 taksu ant kiekvienos bon- nu kompanijos sanvininkai už sos kasztuotu apie 250,0,00 do
galybė ir garbe eina trepais že kos. Reiszkia, bonka “Scotch” galvos stveriasi, plaukus rau- leriu del kiekvienos vietos kur
myn kai Rusijos galinga armi sznapso ant Amerikos kranto nasi. Nuo Kalėdų iki dabar tos eroplanai pakyla in padanges
Apie asztuoni tukstaneziai prezidento vieta in Columbia Po kaire yra paveikslas stu
kasžtuoja $3.32. O $6.68 tai yra kompanijos patrotino beveik ir isz padangių nusileidžia.
ja vis eina augsztyn.
pelnas tam kuris ta sznapsa visa savo bizni ir milijonais do 2—Intaisyti gerus radijus, studentu isz Californijos Uni- Universitetą, kur ilgus metus dentu susirinkusiu vieszai pro
vėrsiteto sudarė parodas ir vi- Daktaras Murray Butler buvo testuoti ir praszyti kad Prezi
leriu in skyle inejo.
per kuriuos darbininkai ant
' Mes nenorime imti ar leisti niusu ponueziams parduoda.
sokius vieszus susirinkimus prezidentu. Szitas pakvietimas dentas Sproul juos neapleistu,
musu vaikus in vaiska. Mes Tiė musU ponueziai ir ’bajo
Priežastis viso szito visai ne žemes gali eroplano lakūnui praszydami ir beveik reikalau
butu Prezidentui Sproul ne tik o po deszine, stovi Prezidentas
not ’š au įsakome kad karas reliai, kuriu gyslose teka brau sitikėto biznio nuslugimo ne pasakyti kaip ir kada nusileis
dami kad ju Universiteto mo garbe, bet taipgi ir nemažas pa Sproul, kuris visiems pranebaigtas ir viskas tvarkoj, mes gus ir už tai skanus “Scotch” sunku matyti ir suprasti. Nuo ti nakczia ar per miglas. Szitokytojas
ir prezidentas juos ne didinimas jo algos. Bet visi stu sze apie savo nauja garbes vie
norime gtryzti m paprasta gy sznapselis sykiu su mielynu Kalėdų iki dabar daugiau negu ki radijo intaisymai kasztuotu
paliktu. Californijos Universi dentai isz Californijos ‘Univer ta.
venimą ir viską užmirszti, mes krauju giriasi ir didžiuojasi trys szimtai žmonių žuvo ero apie $70,000 del kiekvienos vie
teto Prezidentas, Daktaras siteto vieszai praszo jo pasilik
nenorime per daug kisztis in kad jie tik brangu ir už tai ge planu nelaimėse. Eroplanu tos kur eroplanas gali nusileis
Sproul buvo pakviestas užimti ti ir tos naujos vietos neimti.
Europos reikalus nes mums per ra sznapsa “fain sztofa” ge kompanijos dabar nei neslepia ti.
daug kasžtuoja, mes norime sa ria, neturi nei smoko nei proto tas nelaimes. Jos negalėtu pa 3—Armija turi tokius intaiSKAITYKIT
vo skolas . sumažinti , ir žmo ir tik už dyka savo pinigėlius slėpti kad ir norėtu, nes per symus, kad darbininkas ant že
PLATINKIT!
meto. Ta
bonka “Scotch”
‘ nems taksas numuszti.
r • .
- .
laikraszczius ir per radijo žmo mes per radiją gali pats kad ir
sznapso, už kuria jie deszimts
Visa tai laibai gražiai skam doleriu leptelia ant ‘baro yra ti nes apie tas nelaimes pasiskai didžiausia eroplana isz padan 2— Visus eroplanus daug ge- kimas nei prieziniu nei aplinAnt Gavėnios
gių nuleisti ant žemes. Lakūnas riau prižiūrėti, isztirti ir patik kybiu nejieszko ir nelaukia. Jis
ba, bet, taip darydami mes už krumoje mažiau negu dolerio te ir iszgirdo, ir nusigando.
—t—
leidžiame pirma vieta Rusija verta!
Europoje Francuzu, Anglu tame eroplane nieko nedaro, rinti pirm negu jie iszsikelia in pastebėjo kad jis yra tokios
nuožiūros: “Ar eisi ar neisi, Graudus verksmai arba pasiir padarome ja galingiaus’
Hollandiecziu ir Amerikiecziu bet paleidžik savo vaira ir padanges su žmonėmis.
budinimas prie apmislinimo
kraszta ne tik Europoje bet ant Kongresas dalbair svarsto tris eroplanai isz padangių krito. klauso patarimu isz žmogaus 3— Geriau apszviesti visas jeigu likimas tau koja pakisz
Kanczios Vieszp. Jezuso Krisviso svieto. Czia visi mes kalti budus sdvaldyti visus tuos uni- Kai Metropolitan Operos dai ant žemes kiiris per radija ir vietas kur eroplanai nusilei tu suklupsi ar padangėse be- titso, pagal senoviszka būda,
skrisdamas ar už pecziaus be
be'f didesiie kalte krinta ant- ju pareikalavimus: 1-—Kon nininke Grace Moore ir Szvedi- per elektra t j. eroplana gerai ir džia.
10c. Stacijos arba Kalvarija V,
lupdamas. ’ ’
giu, per migKunigaiksztis
Gustav saugiai isz r
mūšų Vadii ir politikierių, ku gresas gali panaikinti visa ta jos
Jėzaus
Kristaus 100. Laužikas
įedo—ant-žsU-- 4—Intaisyti geresnes rodykrie žino kas ten darosi bet ne “double-time’’ mokesti, kuria Adolf žuvo eroplano nelaimėjo;
arba muka musu IszganytojaUs
intaisymai kasz- les ant eroplanu, kad lakūnas
drysta mums1 teisybe pasakyti darbininkas gauna jeigu jis il- visi laikraszcziai po visa pa mes. Szito’
Maldų
Vainikėlis
Jezuso Kristuso 50. Tretininku
geriau ir tikriau žinotu kur jis
nes jiems daug labiau rupi szil-■ giau dirba negu jam nustatyta. sauli skelbe tas liūdnas žinias tuotu daugia u negu $130,000 lekią, kaip jo eroplanas dirba
Seraphiszkas officium 100. No
::
Knygele
::
ta vieta ir votai, balsai negu Reiszkia, kompanija turi dvi-. ant pirmutinio puslapio. To del kiekvieni s vietos.
vena Stebuklingo Medaliko
ir kaip augsztai jis lekia nuo
musu kraszto gerove ir viso pa• gubai už adyna darbininkui kios žinios nebuvo eroplanr
4—Intaisyti maszinas kurios augszcziausio kalno.
Dievo Motinos Garbei 100. Is
aSF Knygele, Dabar $1.00 FSS
saulio likimas.
mokėti jeigu jis ilgiau dilba. kompanijoms negerai. Hol miglas ir ūkanas iszblaszkytu
torija apie Amžina Žydą, jo ke
,-n
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
5— Nepavelinti vienam laku
Dalbar kompanijos neduoda land!jos ir Szvedijos valdžios ir iszvaikytu ne tik nuo žemes,
lione po svietą ir liudymas apie
Puslapiu; Juodi Apdarai;
General Motors automobiliu darbininkams ilgiau dirbti tuojaus uždraudė eroplanams bet ir isz padangių virsz vietos nui per tankiai ar per ilgai ero
Jezu Kristų 200. Maldų Vaini
Aiszkus drukas; smagi
kompanija sako kad visi auto nors darbininkai ir norėtu dau tiek daug žmonių ir tavoro vež kur eroplanai turi nusileisti. plana vairuoti, draivyti, nes la
kėlis knygute $1.00.
kūnas
pats
nežino
kada
jis
pa
ti,
insake
kad
eroplanai
turi
mobiliu
darbininkai
dabar
tugiau užsidirbti. Jeigu kompa
Tokie intaisai kasztuotu apie
Rodykle:
t
<
SAULE PUBLISHING CO.,
rėš 453 šanvaites dirbti, (arba nija turėtu tik paprastai u'ž ta būti lengvesni.
250,000 doleriu kiekvienai vie ilsta. Uždrausti dideliam ero- Bažnytinis metu padalinimas.
Mahanoy City, Paplanui nuo žemes .pakilti be Pataikai.
asztuonis ir puse metus kad at valanda daugiau mokėti, tai
Azijoje szeszi Kinijos ero tai.
nors dvieju geru lakunu, kad Kalendorius.
a’dirbtu- tas algas kurias jie1 daug darbininku turėtu progos
planai sudužo. Ant vieno tu nu Paskui Lakunu organizaci viens kita galėtu pavaduoti.
Maldos Rytmetinei).
Neužmirszkite Guodotini Skai
prakiszo per streikas, nes- jie daugiau užsidirbti.
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malda.
jos
prezidentas
David
L.
Behnkritusiu eroplanu važiavo Me
tytojai, atsilygint su prenumerata už
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
ne tik visus savo pinigus pralaikraszti “Saule” kurie apie tai už2—Kongresas gali investi in- todistu Bažnyczios vyskupas cke pataria kad reikia geriau 6— Prižiūrėti kad nebutu jo Apasztalu
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mirszo ir prasze idant nesulaikyti
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Deszimtis Dievo prisakymu.
su savo žmona. Kinijos valdžia prižiūrėti lakūnus ir visits ku
laikraszczio.
PASKUBINKITE I 1 1
Tai dabai*, kad ir daugiau gau darbininkai gaus užsilikusias insake visus eroplanus patup rie prie tu eroplanu dirba.
plane, nes daug nelaimiu būva Du didžiausi meiles prisakymai.
Tikėjimo, Vilties, Meiles i
na mokėti, jiems ims daugiai algas kad tie pinigai ne darbi dihti ir uždraudė prekybiniems
kai eroplanas padangėse užsi Aktai
Gailesczio.
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45.
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Pietų Amerikoje, Argentino giasi dažinoti kas atsitiko ii plana isz padangių nuleidžia Giesme Szventas Dieve.
Dildeli sztorai, kurie užima
Saule Publishing Co.,
3—Kongresas gali visiems
Miszparu Maldos.
keli-s skvierus miestuose, dabai teisėjams uždrausti priimti to je, Brazilijoje ir Colombijoje kaip nelaime invyko.
kad nei vienas eroplane nebūva Maldos
Mahanoy City, Pa.
pirm Iszpažinties.
parduoda juos universitetams kius uniju ar darbininku skun eroplanai krito isz padangių, ir
nei nesužeistas, bet kai tik tas Perkratymas sanžines.
ir mokykloms ir paltys krausto dus, taip kaip Prezidentas Roo- Amerikos laivyno ir armijos
eroplanas krito ant žemes jis Maldos priesz pat Iszpažinti.
Susimildami, jeigu iszkeliauImdamas nuo kunigo iszriszima.
si isz miestu, nes taksos per seveltas uždraudė auksa varto eroplanai užkliuvo už kalnu,
užsidega ir gaisras visus sude Malda po Iszpažinties.
nate in kita miestą ant apsigy
Litanija apie visus szventus.
Brangios ir biznis prastas mies ti, b Kongresas Uždraudė teisė paklydo debesyse, nerado kur
gina.
venimo ir geidžete permainyti
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų,
tuose kur sunku su automobiliu jams priimti skundus pries; nusileisti per ūkanas, nepatai
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
laikraszti, prisiunskite savo se
Kai visi szitie tardymai, pa
ke in vietas parengtas jiems
privažiuoti. Vis daugiau ii valdžia.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus
na
ir nauja adresa ir miestą ku
sitarimai ir mitingai buvo ve Malda prie Panos Szvencziausios.
daugiau sztoru dabar randasi Alba Trumanas gali padary nusileisti ir vis didino skaicziu
dami, Prezidentas Trumanas Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. riame gyvenot ir apsistojot, nes
už miesto, laukuose, kur gali ti ta pati ka Rooseveltas pada sudužusiu eroplanu ir žuvusit
be to, negalime jum siuntinėti
nudžiugino eroplanu kompani Artindamasi prie Szv. Stalo.
'
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuks
ma lengvai ’su automobiliu pri re, būtent, jis gali augszcziau- žmonių.
jas kai jis vieszai pasakė, kad Paikiaus atiduodamas Dievui gar laikraszczio in nauja vieta.
važiuoti. ,'fizitokia tvarka su siajam teismui insakyti, ko isz Eroplano kompanijos ginasi
be kalbėk.
Daugelis praszo idant permai
visos tos nelaimes ji npiszgazmažina taksu ineigas miestams jo valdžia tikisi ir kaip jis tu ir aiszkinasi kad dauguma szi
Malda Szv. Ignr-o.
nyt adresa, prisiunezia savo
dino, ir kad jis jau dabar ren Malda su rituoti, 'te atlaidais.
- ir valstijoms, ir taip visiems ri ne tik skunda iszriszti, bet ir tu eroplanu skrido sau vieni, be
varda ir pravarde bet nepaduo
giasi skristi eroplanu in Meksi Malda prie Szv. Sa. . amento po
i-' mažesniems biznieriams ir taiį Amerikos Konstitucija isaafez jokios tvarkos ar jokio marsz
Komunijos.
da kur gyveno ir in kur iszvaka. Prezidentas Trumanas, nu
Garbinimas Szv. Sakramento
sau šanviriinkams taksos bus kinti.
ruto, ir kad kompanijų eropla
žiavo. Tokiu laiszlku sziandien
sijnokdamas pastebėjo, kad Ii
Malda Szv. Tamosziau*pakeltos pabrangintos.
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aplaikome daug, nes svietas la
Kaip Kongresas szitus dar nai labai mažai tokiu nelaimiu
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Kongresas pareikalavo kad
Padvos.
Jeigu prisiunsite sena ir nau
Neužmirszkit atnau per tankiai prasiszoko.
RASZYMO
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nerugokite, jog laikraszczio ne
praneszeme! Bizni be pinigu gautu mokėti nuo to laiko kada
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
Giesme Laba Nakt.
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atlaikote. ‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste
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virszininkai nutarė nieko ben
vo uždrasta pasikelti in p.adan-p p J
dro neturėti su Anglijos Amba
ges del szalczio. Ant rytojaus^
sadoriumi, bet ir isz to nieko
kai szitas kariszkas eroplanas
nebuvo. Tada Komunistai pa
iszskrido su maistu, lakūnas]
M ta tata ta fe to te to te ta te ® te te ta m’ ta fe te te fe • ta te fe te tam
vartojo savo geriausi ir jiems
r -—1 Utarninke pripuola Szv. per radija pranesze kad szaltis ?a
jau seniai inprasta ginklą:
i
padangėse da baisesnis negu
Simeono.
i szmaizima.
— Seredoj pripuola “Pe vakar buvo. Kai tik jis szitas
Į WASHINGTON, D. C. —
Illi® 1 Per visas szitas Taikos Dery- Jie dažinojo kad Anglijos
lenu Diena.” Yna tai pradžia žinias pranesze, jo eroplanas'
i tas po karo, Rusija turėjo ir Ambasadorius septyni metai
nukrito netoli nuo Butterton]
Gavėnios. Pasninkas.
'turi
tris galingas jiegas, ku-] atgal gavo “divorsa” nuo sa— Jurgis Balutis isz Gi- miestelio, kur jis ketino maisto i
i rias ji vartoja, viena po kitos vo Amerikietes žmonos. Jie
rardvilles, ana diena motoravo iszmesti ir toliau skristi. Visi'
Į baisiai pasipiktino kad divorin miestą su reikalais, taipgi ant eroplano žuvo.
sulyg aplinkybių.
sotas žmogus tokia augszta,
atlankė ■“Saules” redakcija Szesziolika kitu tokiu ero-i
Kai tik Japonai ir Vokievieta gali užimti. Bet to nebuvo
atnlaiujinti prenumerata del planu rengėsi skristi su maistu
ežiai pasidavė ir kai karas uzsi-Į
I gana, jie paskui isz pirszto iszsavo motinėle, kuri labai myli kai szitas nukrito. Valdžia'
baigė, didžiausia ir galingiau-]
I lauže, iszsigalvojo ir kitus prieskaityt ‘ ‘ Saules ’ ’ laikraszti. tuojaus iszleido insakyma, kad;
šia jiega buvo Sovietu Raudo-]j kaisztus. Žmogus kuris gavo
nei vienam eroplanui nevalia
Acziu už atsilankyma.
na Armija. Sovietai sutiko pri
i divorsa negali jau sau vienas
— Ketverge Szv. Eucherius. pasikilti nuo žemes.
būti in Taikos Konferencijas,
’
gyventi; tas kiekvienam geram
■— Petnypzio-j Szv. Pepino
bet tie atstovai kurie sėdėjo
| Komunistui kaip ant delno
— Su'batoj Szv. Petro Anprie taikos stalo nieko nežinojo
I aiszku. Tai jie tuojaus kur ten
tiokijo; ta diena taipgi pripuo
ir nenorėjo žinoti apie savo
i surado ar dažinojo kad Anglila (1387 metuose) Lietuviai
kraszto armijas, kurios visai' .
priėmė Krikszczioniu Tikėji
kita darba dirbo. Kai Raudonal1jos
: Ambasadorius turi net penx i kias meilužes m penkis skrrmą.
,
x _
Armija užimdavo koki kraszta, l .
,
x x
„
... i tingus krasztus Europoje,
— Subatoj Amerikos szventada atstovai konferencijoje]
te, Prezidento Jurgio Washpatardavo kad reikia pamirsz-] Ir to nebuvo gana. Komunisingtono Gimimo Diena. Vaikai ST. PAUL, MINN. — Ame
ti kas buvo ir priimti ta užka-] tai paskui suaresztavo Ambamokyklose apvaiksztines Wa- rikos Mokytoju Federacija tu
riavima ar tas skriaudas kaipo saderiaus 56 metu amžiaus
sliingtono diena su tinkama rėjo savo metini Seimą St. Paul
jau atlikta darba kurio nega-] sekretorka, Marie Marynowsmieste, Minneapolis valstijoje.
programų.
ka, kuria jie intare kad buk ji
lima dabar jau atitaisyti.
— Alfredas Ardickas isz Per szita seimą buvo iszkeltas
prisidėjo prie Grocholski sanKai
Raudonos Armijos
s7kūtaio"7
Girard Manor, Pa., motoravo klausimas ar reikia valdžiai
smurto darbas buvo užbaigtas,
in miestą su reikalais, prie tos szelpti ir palaikyti vien tik vie
szasias
mokyklas
ar
ir
tas
taip
Molotovas ta pati darba vede' Ambasadorius x Arthur Caprogos atlankė ir “Saules”
toliau per politika, per diplio-] vendish-Bentinck visu szitu
ofisą, laltnaujinti prenumerata vadinamas katalikiszkas, para
pijines
mokyklas.
matija, per susirinkimus ir szmeižtu nepaisė, bet savo valĮdel savo motinėlių, nes pone
Ardickiene yra musu sena Delegacija • isz New York Jis Nepažino Jokios Kitokios Garbes, Kaip Tik Savo Kraszto Gerove konferencijas. Jis konferenci- džios darba dirbo kaip jam buĮ jose, kaip koks gaidukas strak- vo insakyta. Jis ant visu kiau
skaitytoja. Acziu už atsilanky valstijos pareiszke kad reikia
palaikyti vien tik vieszasias Jurgis Washingtonas (1732- sveikino su tuo juoduku. Jo tas stumdė, bare ir stramužino sej0 įr vjsko reikalavo. Kol simu sutiko su Amerikos Ammą,
mokyklas, bet szitas inneszi 1799) gyveno, darbavosi ir mi- oficieriai baisiai dyvinosi ir kareivius ir keike kad jie nepa- Amerika, su Anglija tylėjo ir basadoriumi Arthur Bliss
A Shenandoah,, Pa. — Jonas mas buvo tuojaus iszmestas kai i re tik su vienu tikslu; del savo net pasipiktino. Vienas oficie- jiegia. Kaip tik tuo laiku pri- jam lenkėsi, jam pataikavo J Lane, bet visi tie szmeižtai taip
Dougas, nuo 508 West Cherry atėjo laikas balsuoti, ir buvo ■ kraszto geroves. Jo vardas ir jo rius Washingtonui net priki- jojo vienas oficierius, kuris nu- viskas buvo tvarkoj. Bet kai pakirto jo jiegas ir taip suganesza visiems mums szo: “Tas skarmalas, niekam szoko nuo arklio ir kareiviams Amerikos ir Anglijos žmones dino jo varda, kad valdžia tuulyczios, numirė Seredoj 2:30 nutarta kad valdžios pareiga
galanda popiet, Locust Mt., palaikyti ir pagelbos ranka isz- garbe Jis visiems sake kad be nevertas juodukas Tamstai tik in talka stojo. Kai saržentas savo atstovus paėmė nagan ir rej° ji atszaukti. O Komunisligonlbute. Velionis sirgo jau tiesti visoms mokykloms. Szi- įroiiszkOs meiles negali būti skrybėlė nusiėmę, o tu jam buvo to oficieriaus užklaustas pareikalavo kad tas Molotovas] tui kaip tik to ir norėjo,
nuo Gruodžio 13-ta diena. toks nusistatymas primena vi- galingOs tautos. Mes geriausiai taip žemai nusilenkei.” Wash kodėl jis tiems kareiviams ne-butu patupdintas, ir kai tie at
Kūnas paszarvotas pas, II. Va- siems ta tiesa kuri yra beveik galime savo kraszto Pirmutini ingtonas atsigryžfo in ta oficie- stojo in talka, jis su pasididžia- stovai aplaužė Molotovui ra MAINIERIU STRAIlukieviczio koplyczioje. Lai uzmirszta, būtent kad: “Vie-, prezidentą pagerbti, darydami riu ir pasakė: “ aip tik už tai vimu pasiaiszkino: “Asz esu gus, tai Rusija treczia savo ga| linga jiega paleido in ta pati
szosios mokyklos nėra vienatį- kaip jis sake ir pats dare: Isz- asz turėjau W
usilenkti. saržentas.”
KAS PASIBAIGĖ
dotuves invyko Panedelyje.
Oficierius
nusiėmęs
skrybėlė
darba.
būdas.I tiesdami broliszka ranto
n is Amerikos mokslo būdas,
ranka ki Ar tu nori —
bet
tik
dalis
Amerikos
tvarkos
1
mandagu- nusilenke ir atsake: “Asz esu
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tiems, ir stodami in talka tiems pralenktif ma
St. Clair, Pa. —■ Szvento Ka
Generolas Jurgis Washingto Treczia Rusijos jiega, ar tredel
mokslo.
’
’
me?
”
kuriems
musu
pagelba
yra
zimiero Parapija turėjo savo
czias Stalino inrankis yra Ko
Jurgi nas. ”
Mes dabar ge
Metini Sodno Baliu, Nedėlios Parapijines mokyklos yra sziandien taip reikalinga.
munistai ir Komunistiszka keti ne nuo valandos, bet nuo
vakara, Vasario (Feb.) 16-ta taip pat vieszos, kaip ir tuos] Kai §yki Washingtonas at Washingtona kaipo didvyri ir gus ir iszrode kaip koks pa propaganda, kuri susidaro isz masto. Kiek jis iszkasa, už tiek
diena, in kuri atsilankė daug musu taip vadinamos “Vieszo- važiavo in Milferd miesteli su drąsuoli, bet tikrumoje Wash prastas darbo žmogelis, kai•0 ! melagyseziu, veidmainyseziu ir]i jis gauna mokėti. Kai viskas eižmonių isz toli ir arti. Szitu pa sios Mokyklos.” Jeigu mes pa-, keliais augsztais karininkais ir ingtonas buvo nedrąsus ir bau- mietis. Bet jis visa tai nugalėjoJ szmeižtu. Szita paskutine gal ir I na gerai, ir kai anglis yra czysPer kara del nepriklausomy ir didvyriu tapo. Jo gyvenimas
ta ir gerai prieinama, szitie
ežiu sykiu buvo ir Vasario Sze- žiūrėsime in Amerikos praeiti,' generolais, vienas juodukas
• galingiausia.
mums
parodo
kad
didvyriai
pamatysime
kad
taip
vadina-]
bes,
Amerikiecziai
kareiviai
mainieriai kurie dirba ant kon
i (nigeris) nusiėmė skrybėlė ir
eziolikto , Įaętuvps Nepriklau
Kaikuriuose
krasztuose
žmo

negimsta
didvyriais
bet
tokiais
mos
privatines
mokyklos
daug
pasveikino
Washingtona.
Jurvienoje
vietoje
sunkiai
dirbo
ir
trakto paleidžia viena ar kita
somybes Paminėjimas.
senesnes negu vieszosios, kad ! gis Washingtonas nulipo nuo prakaitavo, stengdamiesi už per savo darba ir prakalta tam nes staeziai parode Komunis szuvi, savo szipta pasidaro in
Isz ryto per Szventas Mi- pirmieji Amerikiecziai visi ėjo savo arklio, nusiėmė skrybėlė kelti ar užvilkti sunkia kanuo- pa.
tams kad jie tenai nepageidau dvi ar keturias valandas ir jau
szias buvo daroma kolekta del in privatines, o ne in viesza ir isztiese savo ranka ir pasi- le ant kalveles. Vienas sarženjami kaip Maragha mieste Per- I traukia sau namo. O kai anglis
Amerikos Lietuviu Tarybos sias mokyklas, kuriu isz pra
totas zijoje, kur keturi Komunistu , buvo akmenuota ar buvo sun(Vajui.
džios visai nei nebuvo.
vadai gavo žvaigždes skaityti, ] ku prįe anglies prieiti, tai tas
galėtu Dievui atiduoti garbe
Per Sodno Baliu buvo pri Hill-Thomas-Taft
Washington©
buvo pakarti už tai kad jie su-] pats mainierys gauna $10.78 už
Inneszi- Washington© Malda sulyg savo insitikinimu ir tikė
rengta tinkaina programa su mas arba Byla, kuri reikalauja
jimo. Bet tavo Apvaizdos ir pa
Patarimai tuntavuojo žmones ir vede su-( ta szipta, nepaisant kad jis ir
gražiomis Lietuviszkomis Dai kad valdžia palaikytu vien tik
kitelius Azerbaijan apygardo nei vieno špato, szavalo ang
gelbės, Visagalis Dieve, mums
nomis. Visi svecziai gražiai pa vieszasias mokyklas yra prie- Valley Forge, 1783
lies neiszkastu.
nėra vilties gražiai gyventi ar “Viską, ka tik darai, daryk je.
silinksmino ir vakara praleido. szingai tiesai ir Amerikos inBet
szitoks
atsikirtimas'
ne
kuo geriausiai.”
ilgai iszteseti. ’ ’
I Kontraktas tarp unijos ir
Kunigais Petras Laumakis, steigeju nusistatymams. Mur- Kai Generolo Jurgio Wash
“Visados sakyk teisybe; ne visur galimas, nes Komunistai i kompanijos reikalauja kad
klebonas darbszcziai darbuoja ray-Morse-Pepper Inneszimas ingtono armijos buvo suardyne visur taip vieszai priesz val mainierys indetu, pilna szipta,
meluok.”
si ir rūpinasi parapijos reika arba Byla, kuri buvo investa in1 tos ir sumusztos, kai jo kareiViela vos Pradžia
“Nieko nesakyk nei isz pa- džia stoja. Jiems geriau sekasi iszdirtu septynias valandas.
lais, ypatingai dalbar jis dar Senata Liepos (July) 31 diena,' viai badavo ir baisu žiemos
isz pasalu pulti, ne tiek in akis Dabar, kai tie mainieriai ant
vydo nei isz kerszto. ’ ’
buojasi jaunimo tarpe. Jis yra sutinka su tiesa ir pripažinsta! szalti kente be jokios szilumos
szokti kiek su veidmainyste ir kontrakto traukia sau namu po
“Niekam niekados neprikapelionas pargryžusiu Kata tinkama vieta visoms mokyk- ir be tinkamu drabužiu, ir kai
szmeižtais pakirsti valdžia ir dvieju ar keturiu valandų dar
kaisziok; nekeik, nepiktžod ■
liku Kareiviu Organizacijos, loms. Amerikos Mokytoju Fe- net pats likimas jiems koja patuos kurie valdžia atstovauja.
bo, tai kompanija sako kad sužiauk ir neburnok. ’ ’
kuri laibai gražiai yra vedama deracija taipgi pareiszke kad, kiszo kai Anglijos papirkti kaKomunistai labai gražiai ir lyg j u kontrakto, ji gali nu“Kai kitas kalba, tai tu
sulyg Amerikos nusistatymu'r eiviai baliavojo ir rengėsi ant
yisatme mieste.
pasekmingai
savo szmeižto muszti tiems mainieriams moklausyk;
netrukdyk
nei
kalbė

ir sulyg laisve ir lygybe, visos] rytojaus visa Generolo Jurgio
tojo nei tu kurie nori pasiklau darba atliko Lenkijoje kai jie kesezius.
yra lygios nes visos Washingtono armija sunaikin
EROPLANAS mokyklos
Anglijos Ambasadorių Victor ' Szitokios straikos ežia visai
syti.”
ta pati darba dirba, būtent, ti, Generolas Jurgis Washing“Žmogus gali tuo paežiu Cavendish-Bentinck taip ap-] ne naujiena. Kitos tokios strairengia jaunimą in tautos dar-] tonas szitaip meldėsi, poteria
SUDUŽO
kartu būti ir linksmas ir ge szmeiže, taip visus suvedžiojo,1 kos buvo Spalio menesyje
ba, ir visos yra vertos valdžios vo:
kad Anglijos valdžia turėjo ji] (Oct.) 1937 metuose.
ras. ’ ’
pagelbos.
LONDON, ANGLIJA. —
“Visagalis Vieszpatie Dieve,
isz Lenkijos Ambasados isz- Szitos straikos greitai prasiBaisus szaltis, sniego pūgos
mes in Teve kreipiamies ir meltraukti
ir in kita vieta paskir-^ jej0 įr greįtaj užsibaigė, nes viir viejas apsupo visa Anglijos
džiamies
kad
Tu
Savo
Apvaiz

Komunistai Lenkijoje susi- i si Panedelyje gryžo in savo
kraszta. Žmones nuo szalczio Taip Ir Taip Negerai
L. TRASKAUSKAS ti.
doje laikysi musu jauna tauta,
nesze
su Komunistais broliais darbus.
mirszta, suszalo, kiti badu
Pirmojo Amerikos Prezi
LIETUVISZKAS
kad Tu visu piliecziu szirdis
Londone ir pradėjo savo
mirszta, nes negalima jiems
dento Jurgio Washingtonos
GRABORIUS
iszmokinsi paklusnumo vy
szmeižto
darba priesz Ambasa Kaslink straiku laimėjimo,
pristatyti maisto.
szeimynos skiautere arba ženk Laidoja Kunus Numirėliu.
riausybei ir valdžiai, kad jie
dorių, kuris nebuvo palankus tai “niekas nelaimėjo,” nes
las davė musu pirmiemsiems
Asztuoni lakūnai su kariszkompanijos neteko keliu szimPasamdo Automobilius Del Lenkams Komunistams.
viens kita mylėtu ir visi palai
Ame
r
ikie
ežiams
pavyzdi
del
ku eroplanu, bomberiu veže
tu tukstaneziu tonu anglių, o
kytu viena Suvienyta Valstijų'
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Amerikos žvaigždėtos ir dry-1
maisto keliams miesteliams ku
1
Jie
pirmiausia
Ambasadorių
mainieriai
neteko kelis “szipVestuvių Ir Kitokiams
vienybe.
žos vieliavos, kuri ir sziandien
intare
kad
jis
susinesza
su
Len-]
tus
”
ir
susimažino
sau pedes,
rie buvo visai atkirsti nuo vi
::
Reikalams
::
“
Ir
teikis
palaikyti
visus
yra visu Amerikiecziu gerbia-]
sokio susisiekimo per sniego
kijos valdžios prieszais. Bet su Tiems mainieriams kurie praCENTRE STREET I szitu skundu jie nieko nepeszej dėjo szitas straikas, pati Unija
pūgas. Szaltis buvo isz tikro Agota—Jau nėra biaures- mus Savo Dieviszkoje Apvaiz ma vieliava. Žodžiai po szita' S3S WEST
Telefonas Nr. 78
baisus ir nebuvo galima gerai nio daigto, kaip turėti vyra doje ir Meileje; iszmokink mus Washingtono szeimynos skiau-'
MAHANOY CITY, PENNA.
nes Ambasadorius visai nepai- insake, “kad jie turi septynias
mylėti tiesa ir mielaszirdyste; tere yra Lotyniszki ir jie reiszmatyti nei žemes, nei dangaus. su kosuliu!
se, o jo valdžia Londone Ko- valandas dirbti, jeigu nori gauDiena priesz tai visi eroplanai Ona^-Taip, bet, niekiau yra duok visiems tikėjimo laisve, kia: “Tikslas ap vainikoj a visa
munistams neintikejo. Lenki- ti už septynias valandas mokė
kad kiekvienas musu pilietis darba.”
I Skaitykite “Saule”
tupėjo ant žemes, nes jiems bu- turėti kosulį be vyro!
jos Komunistiszkos valdžiost ti.”
-...... —y j*.
/
——---------- 1 - •

Rusijos
JURGIS WASHINGTONAS
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’‘SAULE1’ MAHANOY CITY, PA.

Visa Eile Gražuoliu

Senelio Pasiuntnys |

1STORIJEapie Ea isz
“Už Jokius Pinigus
----------------- iszo iszlins, Ąl“Saules” Neapleistu!” yva in virszu iszkils, Kaip ui-

laikyti sveikata ir apsaugoti
szeimynele nuo lygu,Verta NeKa raszo
JXtl
1 ClOZiU Alg. Žilinskas, isz -------------Kingston, Pa. — Gerb. Redak-1 užmirszt, Kaip dagyvent 100
cija: Laikrasztis “Saule” kuri' metu, Pamokinimai, Apie boba
jus leidžiate ir redaguojate ka negalėjo savo liežuvio buĮRŪDIJUS tupėjo kieme uo-Į bet kad niekas apie tai hežino- labai senas ir silpnas, treti me
kaip nors paveikia mano moti-' laikyti, Leibaus gimoras, Gir
dega prisėdės ir szildesi tu, net pats senelis.
tai nesikeie isz lovos. Jis nesir
na. Ji sako kad jis isz tikro1 tuoklis Jurgis, Kaip pažint atsaulėje. Viena akim debeziojo Jonas Serbe, senelis buvo jau go, bet buvo jiegu nustojus ir
ja daug visoko pamokina ir vi- maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
in visztas, aplink ji sukinėju
atmintis jam buvo susilpnėjus.
sas žinias ir naujienas greitai Geros rodos, Gailinga ypata,
sias, bet nedrysusias per arti
Kaip visi persene žmones, mėg
’ir gerai raszo. Ji už jokius Galybe Meiles, Juokai, Bagant; ■ i"-'
prieit, kita sziiaip po kiemą
davo paniurnet; kai ko. u'žsima-l
pinigus “Saules” neapleistu!.iszka Lazdele, Teisybes ir Bonydavp sunku būdavo atkal-'
žvalgėsi, domėdamos, kas kur
„ . .
,, i ba kaip ir visos Bobos. 15£.
Per Kalėdas asz jos paklau-1
.
Nj
darosi.
biria. Nors visi kiek galėdami
..
. . . v , i Saule Pu b. Co., Mahanoy City
siau: Ka ji norėtu del Kalėdų
Be triukszmo atsidarė gyve
stengdavosi seneliui intikt, vis
nuo
manes? Ir ji tuojaus pa
namųjų namu durys, bet Kud
dėlto dažnai jis pamurmėdavo.
sakė: “Kad asz jai “Saule”|
SKAITYKIT
lius tuojau pasuko galva in ta
Tik vienas Jonukas buvo jam
laikraszti užraszycziau del a-[
puse. Jis pamate Jonuką, tik
tikrai geras, tik ju8 visai pasi
PLATINKIT!
Szitos gražuoles ne vien Detroit, Helen Holm isz Lans teinaneziu metu.” Taip asz ir
peržengusi slenksti, atsargiai
tikėdavo.
tik savo gražumu atsižymej o, ing, Alberta Powers isz Ann kitais metais darydavau. Jau'
beuždaranti duris. ,
Pavasairi’ senelis buvb inside-' bet taipgi savo jiegomis ir rau Arbor, Corinne Dixon isz De
per ilgus metus ji skaito
iNa, ka tas daro? Ko taip
jes in galva, kad būtinai turi menimis. Jos sudaro Michigan troit, Elaine Healy isz East
‘‘Saule’ ’ ir rokoja kad tai ‘ ‘ge Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
■ • -J ■ ( • t
žvalgosi ir ka tur po skvernu ?
pasimatyt' su slavo šeriu draugu valstijos Kolegijos plaukikių Jordan, Barbara Wright isz
riausia jai dovana.” Asz pa
Apsidairęs aplinkui, Jonu
TARADAIKA
į Pe^ni Saridvaldu. Ko isz savo rateli. Visos jos plaukia kaip Saginaw, Gloria Leclercq isz klausiau: Ar ji ko kito nenorė
kas nuėjo žingsniu per kiemą
draugo jis norėjo, tikrai ir patą žuvytes. Jos pirma garbes vie Teaneck, N. J., Dolores Sulli
tu sziais metis, bet, ji užsispy
už svirno, sukdamas in szali
gerai nežinojo; matyt, kad bu ta laimėjo plaukimo lenktynė van isz Wayne, Joan Faust isz
rus reikalavo kad asz jai
nuo Kudliaus, su kuriuo nė vi
vo labai jo pasiilgęs.
se. Isz kaires in deszine sėdi Shamokin, Pa., Jane Zimmer “Saule” užraszycziau.
Amai diena tiligrama
sai' gerai gyveno. Mat, Jonukui
Isz pria’dziu tik isz tolo ąpije ir szypsos: Joyce Zilliker, isz man isz Traverse City, ir Vir
gavau,
Asz pati jau ne taip gerai
nepatikdavo Kudliaus ilgos
tai
sunui užsiminė:’
' Detroit, Ursela Weicken isz ginia Annas isz Detroit.
Net in Rockvilla nulėkiau,
moku Lietuviszkai skaityti,
ausys irtai, kad niekad glosto
—; Vasara turiu tiek sustip
In viena pleisa ten
bet vis stengiuos pasimokinti,
mas nevingiuodavo jam uode
regėjau, rėt, kad galėsiu pasiekt Petrą Vyrai sužiuro in ta puse ir vie siszauke, o jis niekad isz namu “o daugiausia iszmokstu isz
ga, nežiūrėdavo jam in akis, ar
Linksminosi, tai linksminosi, Sandvalda, turiu su juo pasi nas pasakė:
niekur neiszeidavo.
“Saules” straipsniu.’ ir asz tu
ba tupėdavo taip elgdavosi del
kalbėt.
Pasigėrusios materiukes
— Ka szui tenai mato? Gal — Tai dabar nieko 'kito ne riu prisipažinti, kad “Saule”
to, kad manės turis didesniu
Suims in tai viąldydamos, koks valkata vėl pasirodė. Bet lieka, kaip mest szienavus ir
ant visu kabinosi,
ir man geriausias laikrasztis! ’ ’
reikalu, ne kaip su tokiu vaik
kad nenusiszypsotu, atsake:
Per veidus tviszkino,
szeimininkas in tai atsiliepe: eit jo po gilia jieszkot.
palaikiu galiszuot, ypacz; tas
Nuoszirdžiai jums dėkoju už
— Gerai, teveli.
Prie katro tik prisikabino.
— Et, taip sau nesižino ko
*
*
*
vaikas seniau jam mokėjas ir
jus pasidarbavima iszleisti to
Bet vasara atėjo, o senelis ne noris. Nutilk, visai be reikalo
O, kas do plovones,
gerokai insipykt.
Jonukas
pasileido
keliu
in
ki gera ir tikrai' Lietuviszka Sieniniai Kalendoriai, 23%
buvo ir tiek sus'tiprėjąš, kad loji.
Kad negalėjo klausyti
coliu
ilgio -15 coliu ploczio, po
Po valandėlės Jonukas su1
riet kiti žmones, galėtu ant kojų atsistot.
Ir nuėjo visi in lauka, Kud giria, priėjo labai statu akme- laikraszti. Sztai asz prisiun- 35c
arba
4 už $1.00. Adresas:
gryžo atgal, bet jau nieko netu
Vieniai diena tarė sunui:
Todėl negirtuokliaukite,
lius vėl atsitūpė, bet akiu nuo < nuota kaina, in kuri saule ežiu jums moni-orderi už laik- 1
szviete visa jiega. Bet Jonukas raszti del ateinaneziu metu. Saule, Mahanoy City, Pa.
rėjo po skvernU; nuėjo už na
— Turi Petra man pakvies- kalno nenukreipdamas.
Ba tai sarmata!
mu ir atsistojo ant didelio ak
*
*
*
dint, noriu su juo pasikalbėt.
Kai darbininkai parėjo pie nenusiminė, eme drąsiai kilt Siunskite, kaip ir siuntete Siuncziant pinigus per banmens.
— Gerai, progai pasitaikius tų, tai Kudlius da karta pamė auksztyn. Bet juo toliau ėjo, “Saule” ant mano mamytes kini czeki arba ekspresini mo
Kokia tai moteriuke,
Kudlius, palydėjus ji akimis
padarysiu, atsake sūnūs.
Su kitu vyru pergyveno,
gino triukszmą kelt, nubėgo h >- juo laibiau linko jo-kojeles, juo adresą Ona Žilinskiene, Kings ney orderi in iszdavysta “Sau
Ulž kertes, atsikėlė isz vietos,'
Bet. paskui Jonukas girdėjo, damas galiukai in kaina ir tuo- ! sunkesnes darėsi kelinaites. ton, Pa.
Kur ten pametus vyra,
les,” pridekite deszimts centu
da karta laipsidaire ir nutrip- In didele miestai atvažiavo, kaip tėvas kitieiris sake:
jau atgal prie « eimininko, paš Pakilęs iki puses kalno, turėjo
prie paskirtos sumos nes miisn
cziojo už svirno, norėjo pama
— Kur ta Sandvalda, tokio kui karta in k iną ir v • 1 atgal. sustot ir nusivilkt szvarkeli. jes drąsos, žengė1 lyg 'bijoda ban'kos reikalauja deszimts
Ir sako kad da panele,
į Užsimėtės
ji ant rankos, nu tyt, ka Jonukas tenai nuneszias
amžiaus žmogų, parsitrauk.-i Szeimininljį
Po vietas valkiojesi,
mas, kad szaikele po kojomis centu už iszmokejima czekiu ir
. da laibiau
žinigsniavo
tolyn.
paliko.
isz
taip
toli.
Ir kur ten ant vestuves
ir lie ant jo supyki, ^iyre
nesu'brasz.ketu.
ekspresiniu kvitu. Busime jums
Pasznipinejas po pąplokszPo valandos jau buvo ant Ilgai taip ėjo. Keista kelia dėkingi už tai ir neužmirszkite
O senelis vis minėjo savo pe nurimt.
buvo,
cziu akmeniu prie sienos rado
draugia, ir pageidavo kad grel- Kai darbiniijikai iszejo sau. kalno; toliau kelias ejo'miszku lyg žeme buvo prarijus. O ap ateityje, kada siunsite ežekius
Su kokiu ten sportuku
ryszulį; apuostos sužinojo, kad
insigavo, cziaui jam pranesztu, kad nors Kudlius, palydĮejas juos ilgu i tik kiek kildamas auksztyn.
linkui taip nejaukiai tylu! Vai arba ekspresinius money orde
jame yra sviestainis. Nuspren
su juo pasimatyt. Tiesa, iki jo žvilgsniu, nutripseno uodega Jonukas atsisėdo. Būvą insi- kas krupeziojo, iszgirsdamas rius, pridėti deszimtuka. Bei
Bet isz vestuves ka tik
dė, kad ta diena negalima Jo
parvežliojo, buvo gana toli: viesžkeliu pus- pabrukęs, liežuvi nuo karszczio tikiriės, kad dabar jau ne daug kaip vovere skujas lukszitena. jeigu siunsite money orderiu
nuką isz po akiu paleist.
treczios mylios, bet tiesiog per iszikiszias, kaino linkui.
jam kelio liko. Kiek tos mylios Ėjo ir ėjo, vis greieziau, pa per paczta, tada pacztas neima
Net palycmonas palydėjo.
mišzka ir per kalną ir vienos
Paskui, sugryžės in kiemą,
but, gerai nenumane, bet netu galiau eme bėgt; raukėsi lyg ekstra už iszmokejima money
nebutū.
atsitūpė niekadeja kiek arrėjo jau but airti namu buvęs, rengdamos verkt nors asztiriv orderio. Acziu visiems.
tos moterėles,
cziau prie gyvenamųjų namu,
Tuomet
ir
parėjo
Jonukui
in
tik gerai kažin kaip toli. O 'gal nebuvo matyt, tik vis labiau
Tai nelabos,
“Saules” Redyste.
kad galėtu matyt ir Jonuką.
gaiva
nueit
pas
Petra
Sandval

jau
buvo arti namu buvęs, tik varėsi in sparta; atrodė, lyg
-----------------------k
Net keletą svaiguli gavo,
Jonukas stovėjo ant akmens
da tiesiu keiu per kaina, ir pa
gerai nebuvo apsidairęs.
Ir susirupczįavo,
buvo keno vejamas ir isz szonu
prie ' sienos szventadieniszkai Norints pas skvaijera nuėjo, sakyt jam senelio pageidaviPasižiurėjo in pi'ieki. Nieko puolamas; bego ir bego, iki už “SAULE” YRA
apsitaisęs. Jo veidas buvo rim ■Sztai po fainois užsimokėjo. ma.
nebuvo matyt, tik abipus kelio kliuvo už medžio szaknies ir
GERIAUSIA |
tas. Jis žemai, gražiai lenke
Todėl
sziandien
tokia
slapta
giria.
Gal reikia pasiskubint, krito in szilus pomdidele puIsztikrųjų tai gieda,
gaily a, kas karta sakydamas:
ruoszesi ir valgio jau buvo pakad bent iki vakaro nueit.
ir moterių kvailybe,
szim.
DOVANAI
— “Labai diena.’’
sigamines.
Pakilo isz vietos ir eme bėgt Surikęs tuojaus atsisėdo:
Argi tai ne niekai,
---------------------!
Paskui, kai tai jautėsi iszmoPastovėjo ramiai, iki daroitolyn. Czia prisiminė, ka turis jam atrodė, kad kas ji cziumpa,
Kad moterėles koliojėsi,
•
,
■
kes, žiemai nulenkė galva ir ta
nirikai, padeje dalgius, pavalgė
padaryt. Taigi sustojo, nulen
Ir ant galo teisojesi,
Jeigu
nežinai
kokiai
Į Bet nieko arti nebuvo, v is;
rė:
ir nuėjo pramig't.
kė galva:
Bai'gali, szur kad lazdų
— Laba diena! Ar Jus esat
Paskui greit nuėjo už svrrio, Motina suenie nerimas. Szo-! ~ Baba die'na’ Ar > Pe'tras ■ dėlto jam atrodė, kad kas ap nupirkti Dovana savo
reikėtų,
linkui miszke jo tyko. Nedryso
Petras Sandvaldas ?
pasiėmė ryszuli su maistu ir ko jieszkot visur, kur sūnelis I Sa nd valdas ?
Kad net nusidėtu.
atsistot, tik palengvele szliiauže Draugui ar Draugei*
Ir tuojaus pats už ta Sand
pasileido in kelione.
Badai vyras galėtu
galėjo but. Neradus pasiuntė'j — Ašz' vaikeli asz. Praszau vis ąreziau prie puszies, tary
.valda atsake :
Niekas to nestebėjo, tik vie viena isz merginu in kaimynus, I’ prisėst.
tai užraszk jiems laik
gerai skusti,
tum, tas medis galėjo ji iszgel— Tas pats esu, tas pats.
nas
Kudlius.
—
Dėkui,
pastovėsiu.
Bet ar isz tokios,
ar nebus tenai nubėgės.
bet.
raszti “Saule.” Pra
Prasziau prisėst.
Staiga jis pastate ausis. Mat, Motinos nerimu ir kiti užsi — Isz kur ateini?
Velnias gali iszvaryti!
Ilgai
paskui
sėdėjo
po
med

—- Dėkui.
Jonukas pasuko in miszka ir krėtė, eme dairyytis, kalbėtis.
— Isz Sėrbeju. Ateinu nuo
*
*
*
linksmins jiems gy
— Isz kur ateini?
pranyko tarp medžiu. Kudlius Mergina, stigryžus isz kai- senelio. Jis siunczia labu dienu žiu, dairėsi, žvalgėsi visas ne
Žinote, kad tarp daugelio
ramus.
.
venimą, ant viso me
— Isz Serbių. Mane ežia at
paneliu, sulojo garsiai storu balsu.
I mynu, pasakė, kad tenai nieko I ir praszo, ar negalėtumei jo at- (| Tik iszgirdo ka užpakalyje*
siuntė tėvelis, liepe duot labu
Netrukus pasirodė ant duru apie Jonuką nežiną. Tuomet vi-Įlankyt: turis apie viena dalyką
Visokiu yna netiku,
to irdžiaugsis isz ta
| brazdant.
dienu ir pasakyt, kad laukia
slenkszczio
Jonuko tėvas susi si pasileido jo jieszkot po vi- Pasikairiet.
Nes savo kalba, kalbėt
Į Iszplętes akis insipraude in
Jus sziais dienas atsilankant J
vo dovanos! Prenu
’•V|Sais trėbas; pagaliau motina'
Sakykit, sakykit! Tai
nenori, raukęs, kad ji szuo isz miego
tarpa szaknu. Tik sztai pasiro
turis'būtinai apie viena reika
prižadino.
praszau
in
vidų,
teks
ir
pernakSu nuskurusiu kitu tautu
| eme ji vardu szaukt. Paskui ja
dė kažin kas didelis, juodas; merata Suv. Valstijo
Iszgirdes duris varstant ir kiti, kur kuris buvęs, eme ji Ii vot.
lą pasikalbėt.
vyruku,
vis artėja;, bego prie jo. Paskui se
metams $5.0(11
Kudlius eme da smarkiau lot,1 szaukt, Bet niekas neatsiliepe. Vaik(>
— Mat kaip! Tai praszau in
sieke ir toliaaJ
Kalbėdama kaip monkes
aiszkiai
pamate
iszkelta
aukszsvecziu kambairi turėsi pasilikt
raivosi, ; nubėgo galiuką takeliu in kai Tada sžeiminirikas įrisimine1 Eina jis -in sveczia kamb'a?b
tyn uodega ir pora akiu in ji Kitose
Vieszpatyspas mus iki rytojaus.
na ir atsigręžę.
Kudliu
l^en ji vaiszina kava ir teszlai-,
Nuo pavietres ir tokiu
1
maloniai
žiurintežiu.
Da karta visa tai sukalbėjo.
-—- Tai biaurybe szui! Visus, — Ar nehnS in o-irin n^J ™i8’ PaSkuI Vakare '^uldo ia
merginu,
- Ar nebus in ogiria nube-i Iuais
:raKare
'?Uiao cvlli
111,IclIZelo'cVJ.
' PaSmvle ikm azsaros ir jis tese $6.00. Užraszant
• 1 ‘ r asKUL
I1
j- Ctbipyiv
Norėjo da ir treczia karta pra
isz miego prikels! Sumurmėjo o
es,
kad
szuo
sziandien
taip
minkszta
lov
b
^
‘
uksz-ta,
auksz-j
„
.
_ , ,. ’
Iszigelbekie mus Dievuli,
ges, kad szuo sziandien taip!
- '
'
i abiem
rankom apkabino Kud- reikia drauge ir pre
dėt', bet'1 gryžo szieiipiuviai isz
szeimininkas.'
taf
,
Jus vyrukai ant to,
keistai ten link lojo, bėgiojo?
liause sprandą.
lauko 'fcušryėziu, tai nutilo ir Kantrybe apsiginkluokite. '
Bet Kudlius vėl eme lot.
e
Tuojau visi prisiminė, kaip1 Tik sfaiSa isz
1° ko'ja Pab-’ j|
numerata siunsti per
karta Kudlius nesiprie.
I
.
niėkadejai atsisėdo ant akmens*. Todėl, bus gana sziandien.
—- Nurimk biaurybe ! Šaulį^ tuomet buvo, ir eme szaukt szu- kll° tetirvinąs; jis iszsigando,i. iSzii
Visa tai buvo daroma del to,
telejo
ir 1pagavės
n , keista
i •
• szuns ne pn- i net aiktelėjo. Pažino, kad tai szino; iatsgule szalia vaiko ir Money-Orderi
arba
J szeimininkas
.
®
| m• ; 'bet,
ir
eme laižyti jam veidą ir ran
kad Jonukas ta. diena buvo su
akmeni mete in szuni.
buvo pauksztis, bet isz.ga.stis
ISTORIJĘ apie
kas.
pinigais registruotam:
manęs patarnaut savo seneliui, ————— Isz Numirusiu Kudlius uodega pabrukęs
nuo to nepraėjo.
Istorija apie “AMŽINA ŽY Minutėlė pastovėjo visai ty
*
*
laiszke,----------------- Į
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai pasileido atgal in kiemą, atsi
DĄ.
”
Jo
kelione
po
svietą
ir
gulė
ir
tik
nepatenkintu
žvilgs

liai,
apsidairė.
Pastebėjo,
kad
Kita diena davė Jonukui ve
me, Szaltiszaiti ir Debesėli*.
SKAITYKIT
riy -. J
t & ii
niu pažiurėjo in szeimininka. liudymas apie Jezu Kristų.
pamatęs kelia, aplink tik misz- žimą ir vežiką nuvažiuot viesz::
S5< 'j ::
Kai darbininkai po poilsio
20 Centai,
kas.
keliu ir paklaust Petrą Sand- Saule Publishing Co.;
v=“SAULE”^
iszejo in kiemą, Kudlius vėl i n-1 SAULE PUBLISHING CO.,
Saule Publishing Co.,
Kelias reikia, vėl rast. Pasu- . valda, ar galėtu atlankyti seni
Mahanoy City, Pa.
PLATINKIT!
MAHANOY CITY, PA.
nirto lot in takeli .žiūrėdamas. Mahanoy City, Pa. - XLS.A. ko iii szali, bet jau buvo nusto- Joną Serbe.
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