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Turkija Ant Kelio Rusijai
Isz AmerikoslApvoge Gele- Komunistams
Amerika ReStoti Nepatinka
Sekr.Marshall
mia Graikijos
Armija

Lenkijos

Truman Pravaro
Komunistus Isz
V aldisz. Darbus

CHATHAM, N. J. — Jaunas
NEW YORK. — Kai Amba
vyrukas kuris da nesugautas,
sadorius Patterson parvažiavo
labai apdaužė ir primusze sep
isz Yugoslavijos ir pradėjo vie
tynios deszimtys metu amžiaus PARYŽIUS, FRAKCIJA.— szai kalbėti priesz Yugoslavi
seneli darbininką ant Lacka Kai buvęs Generolas, dabar jos valdžia, visi nustebo, nes
wanna Geležinkelio stoties. Amerikos Sekretorius Mar-' dipliomatas niekados neprasiJaunuolis ta seneli su atbulu shall, važiuodamas in Moskva, szoksta ir gerai moka kaip saWASHINGTON, D. C. —
karabino galu primusze ir tik sustojo Francuzijoje, Komu- vc liežuvi sukasti ir suvaldyti.
Kai Prezidentas Trumanas pa visai mažai pinigu pasivogė, nistu Partija parode savo ne Geras dipliomatas visados
skelbė kad Graikijai gaus 250,- nors tenai buvo labai daug pi pasitenkinimą nedalyvaudami klausosi, nuolatos klausia,
000,000 doleriu paszelpos del nigu.
jo priėmime. Komunistu Parti daug sako, bet nieko niekados
sziu metu, jis tuo paežiu kartu Policija spėja, kad tas jau ja Francuzijoje yra valdžios nepasako.
pasakė kad puse tu pinigu bus nas vyrukas iszsigando ir ne pripažinta ir už tai toks neda
Dabar parvažiavo ir kitas
paskirta del ginklu, karabinu spėjo gerai visur apžiūrėti ir lyvavimas buvo labai aiszkus,
dipliomatas, Ambasadorius Ar
ir kareiviu lavinimo. Graikijos visus pinigus pasivogti. Tas nes visu partijų atstovai pribū
thur
Bliss Lane isz Lenkijos.
kariszki fabrikai bus atstaty septynios deszimtys metu am-* va in tokius iszkilmingus priė
“Saule” jau keli menesiai at
dinti ir visa armija bus per žiaus darbininkas, Patrick mimus.
gal pranaszavo kad jis ilgai
tvarkyta, nes Amerika pasiuns Reilly buvo nuvežtas namo, Į Francuzijos
Komunistams Lenkijoje nepasiliks; per Len
savo geriausius karininkus kur daktarai sako kad jam ims daug kas nepatinka ne tik savo
kijos rinkimus “Saule” sake
Graikams patarti ir padėti.
ilgai pasveikti. t Policija dabar kraszte, bet ir kituose kraszkad Arthur Bliss Lane yra ne
tuose, kur ju broliai draugai pageidaujamas žmogus Lenki
Viską daroma kad Graikija jieszko to jauno vyruko.
gauna per kakta. Už tai, Ame joje. Net ir laiku .sztininkai da
galėtu apsiginti nuo prieszo. O
ANKARA. — Turkijos krasztas gaus
tiszko suvaržymo kalbėti.
rikos Sekretorius yra jiems ne bar nustebo kai iszgirdo kaip
tas prieszas yra ne kas kitas
pageidaujamas žmogus; už tai szitas dipliomatiU dabar vie- Laikrasztininkai daug klau $150,000,000 nuo Amerikos, kai tik Kongres
kaip Sovietu Rusija. Amerika
jie su savo vadu nutarė nors szai ir piktai k
ta žino ir Rusija ta žino, ir Ru
apie Lenki- simu jam pastate ir jis atvirai as patvirtins Prezidento Trumano praszyma del
atsake kad:
tiek mums atkerszinti ir nepri jos valdžia.
sija žino kad Amerika žino; ir
buvo
in
tas
priėmimo
iszkiluž tai Rusijai baisiai nepatin
1—Jis pats prasziesi Wash paramos Turkams ir Graikams.
Arthur
Bliss
ane
per
trismes.
ka.
deszimts metu
bo diplioma- ington© kad jis butu parszaukTurkija bus pirmutine tvirtove priesz Sovie
PROVIDENCE,
R.
I.
—
Szitoks drąsus ir tikrai rei
tijos darba ir nei! syki niekam tas namo isz Varszavos, nes jis
Turkai jau seniai davė Sovietams
kalingas žingsnis gali labai Trys vagiai nutarė apvogti
nieko apie savo darba nepasa jau nieko negalėjo tenai nu tu Rusija.
viena
maža
užeiga
prie
vieszveikti
po
rinkimu
Sausio
(Jan)
greitai kita kara iszkelti. Ame
kė. O dabar jis kalba, pasakoja
žinoti, kad jie nepasiduos, bet jie buvo per silp
rika panasziai dare priesz Hit kelio. Kai tik jie inejo pro du
ir kaip kumute szermenyse ple menesi.
lerį. Pirmiau Amerika nusista ris su atprovintais revolveriais
pa. Tai negirdėtas dalykas!
2—Komunistiszka
Lenku ni ir per maži Rusijai pasiprieszinti. Dabar su
AMERSHAM, ANGLIJA.—
tė nieko nesiunsti in Vokietija, policijantai ju ten jau lauke ir
Vagiai rado visus langus ir du Matyti kad szitiems Ambasa valdžia ji laike ir laiko kaipo Amerikos pagelba, Sovietai turi skaitytis ne
paskui nutarė Hitlerio prie- paleido szuvius staeziai in
Žmogų,”
ris gerai užrakintas ir negalėjo doriams jau taip insipyko, taip “Nepageidaujama
szus, Anglija ir Francuzija juos. Du krito ant sykio, o treinkyrejo Komunistiszka val už tai kad jis reikalavo pilnu vien tik su Turkais, bet ir su Amerika!
niekaip insilaužti in Ponios E.
remti, po tam jau pati stojo in czias buvo nuszautaskai jis
Gibbs sztoreli. Bet jie nenusi džia, kad jie dabar nieko nepai teisiu Amerikiecziams ir tiesa
stengėsi
pabėgt.
Policijantams
kara priesz Hitlerį. Taip ir da
so ir tik nori Amerikiecziams pasakė apie tuos suktus ir ne
Turkams Amerikos pinigu visai nereikėtų,
minė ir rankas nenuleido, bet
bar gali būti jeigu Rusija ne buvo isz anksto praneszta kad
praneszti kas ten dabar darosi. teisingus rinkimus.
keli vyrai ketina ta maža val užsilipo ant stogo, ir lenta po
nes Turkija yra turtinga szalis ir jos pramone
nusileis.
Taipgi, matyti kad Amerikos
gykla apvogti, tai už tai jie ten lentos, plyta po plytos visa sto
3—Jis reikalavo kad, Komu
Tai tikrai butu baisu; bet ir lauke. Kas policijai prane- gą nuėmė ir gražiai visas ply valdžia pavėlina ir nori kad tie nistiszka Lenku valdžia paleis  yra gerame stovyje; bet tie pinigai kuriuos Pre
juo ankseziau mes susiszneke- sze nežinia.
tas sudėjo ant žemes ir paskui dipliomatai mums viską pasa tu isz kalėjimo szimta Ameri
zidentas Trumanas ketina jiems duoti, bus skir
kytu, nes paprastai jiems butu
sime ar susikirsime su Sovie
———□----------- ta sztoreli apvogė pasiimdami
kiecziu, kurie buvo suaresztuotais juo geriau. Juo ilgiau mes
papierosus ir saldaines, kurios uždrausta iszsižioti.
ti. Komunistai jam neleido su ti kariszkoms tvirtovėms ir fabrikams ir inrenglauksime, juo galingesnis prie
buvo apie szimto doleriu ver Kai “Queen Elizabeth” lai tais Amerikiecziais nei pasiti Turkijos armijos, kad juos butu pasirengu
szas bus. Szitaip jau keil metai
tes. Pone Gibbs sako kad jai vas inplauke in New York uos szneketi.
atgal reikėjo padaryti, bet ta
daugiau kasztuos naujas sto ta, Ambasadorius Arthur Bliss
4—Jis buvo iszvarytas isz sios atsikirsti Sovietams.
da per daug. Amerikiecziu ne
gas ant namo užsidėti, negu tos Lane jau buvo pasirengęs susiAmerikos Ambasados karnbasuprato kas darosi ir vis skaitė
saldaines ir tie cigaretai jai tikti su laikrasztininkais ir su
Anglija siunezia szeszios deszimts augsztu
ru ir su savo žmona apsigyve
Sovietus ir Komunistus kaipo
kasztavo.
'
1 jais laisvai be jokio dipliomano dviejuose
kambariuose karininku in Turkija, kurie mokins ir lavins
draugus. Dabar visu akys atsi MOSKVA. — Anglijos Už
vieszbutyje,
hbtelyje,
o devyni
darė Amerikoje ir visi Prezi sienio Sekretorius buvo pirmu
Lenkai Komunistai užėmė Turkijos kareivius ir karininkus.
dentui Trumanui pritaria. tinis atvykti in Moskva, kur jis
Amerikos Ambasados kambaAiszkus dalykas, Amerikos pasitiko Andrei Vishinsky.
Amerika tuojaus pasiims visokiu kariszku
rus.
Komunistams ir raudonsku- Ruskiai jokios iszkilmes nesu
riams baisiai nepatinka ir jie kėlė ir visai paprastai Bevina
PREZ. TRUMANAS ISZLEIDO INSAKYMA 5—“Nei laisves, nei lygybes, ginklu; paskui pertvarkys Turkijos kariszka
dabar savo propaganda prade priėmė. Bevinas pasakė kad
nei teisybes nesiranda Lenki laivyną ir gal kelis kariszkus laivus jiems
da leisti ir sako kad Trumanas Užsienio Ministerial stengsis
PRAVARYTI KOMUNISTISZKUS
joje.”
nori karo ir visai už dyka puo Moskvoje sudaryti taikos su
pasiims.
VALDININKUS
lasi ant Sovietu. Bet protin tarti ir iszriszti Vokietijos liki
«
gam žmogui, kuris nors kiek mo klausima. Jis, pasisveikin
Kariszki fabrikai bus insteigti, uostai buš
proto turi, szitas Prezidento damas su Andrei Vishinsky WASHINGTON, D. C. — į tas.”
giliau iszkasti ir pataisyti, kad kariszki laivai ga
Trumano nusistatymas yra ge nusijuokė ir pasakė kad jis ge Prezidentas Trumanas iszleido Amerikos Slapta “FBI” Po
ras ir reikalingas. Tik Komu rai iszsimiegojo kelionėje nes insakyma, kad “visi Komunis licija yra ingaliota visus val
lėtu inplaukti; kariszki eroplanai bus Turkams
nistai dabar piktinasi ir prie- jis nesitiki kad bus daug laiko tai kurie turi valdiszkus dar džios darbininkus tirti ir pa
parduodami ar paaukoti, ir tiems eroplanams
miegoti ar pasilsėti kai konfe bus butu tuojaus pravaryti.” tikrinti. Jau seniai to panaszinasi.
Visos administracijos ir visi szaus reikėjo! Jau seniai Ko
rencija prasidės.
vietos bus inrengtos.
Molotovas visai nepasirodė valdžios sztabai dabar turi vi munistai laiko sziltas vietas MOSKVA. — Vieszbutis
ii vieszai neprieme Bevino. Pa sus savo darbininkus peržiūrė musu valdžioje.
(hotelis) “Moskva” randasi Rusija visa tai girdi ir mato traukti. Turkas isz prigimties
SKAITYKIT
ti
ir
pertikrinti,
ir
jeigu
darbi

ir jai baisiai nepatinka. Tur žiaurus ir drąsus, o dabar su
prastai Ruskiai tokius sveczius
Amerikos valdžia dabar pa skersai ulyczios nuo Kremlino,
ninkas
ar
kokios
administraci

kijos
susiedai, kurie Stalino Amerikos doleriais jis tapo
pasitinka iszkilmingai su paro
“SAULE”
simokino isz Kanados, kur keli' kur visi konferencijos dalyviai
jos
narys
yra
Komunistais
ar
darba dirba ir savo armijas tikrai galingas, su kuriuo visi
domis ir muzika, bet szita syki
Komunistai laike augszcziau- gyvena ir valgo. Trys didieji
nors
Komunistams
pataikauja
rengiasi
ant Turku rubežiaus, turi skaitytis.
nebuvo nei parodos, nei muzi
PLATINKI!!
(Tasa Ant 4 Puslapio)
|
(Tasa Ant 4 Puslapio)
jau ima bijotis ir rengiasi pasi
kos nei jokios iszkilmes.
ar pritaria, “jis bus atstatyv
~

Eroplanas Sudužo Egipte, 6
Žuvo; Popiera Kuria Variuoja
Laikraszcziams Vėl Pabrango;
Amerikos Valdžia Priesz Kumunizmo; Europa Negali
Prisilyginti Amerikai

Vagiams
Nepasiseke

Pavogė Stogą

Bevinas
Moskvoje

Pravaro Komunistus

Sovietu
Vaisžingumas

i

ŠAULĮ * ’ MAHANOY CITY, ?A.
neetieut valstijoje būriais ir
kuopomis traukiasi isz CIO
unijos kaip tik del susikirtimo
su Komunistais.
Jurininku unija dabar be jo
kios vienybes, nes ežia jau ia
virszu iszkilo nesantaika ir su
sikirtimai su Komunistais.
Daug tokiu susikirtimu su Ko
munistais in CIO unija dabar
pasirodo ir ardo visa tvarka
taip kad unija negali nei sa
vuosius narius suvaldyti.

kraszto pramone ir susisiekimą sziandiėn siunezia savo vaikus krasztui sarmata, geru moky
'bus prisikėlimo pavasaris jei
suparalyžiuoti ir niekas nieko ki parapijines mokyklas ir in toju stoka yra visam krasztui
gu puosz geru darbu žiedeliai.
SARMATA
nesako, bet jeigu mokytojai su katalikiszkasias kolegijas ?
pavojus.
—M. D.
streikuoja ir vaikas negali in Mokytoju algos yra visam
Amerikos Mokytojai mokykla eiti, tai jau visi visa
Siuncziant pinigus per ban
Kviecziai, miltai ir duona
kosere spiegia ir rėkia ir mo
to kad negalima ant Rusijos |kini czeki arba ekspresini mo
Ubagai
pabrango ir da gal pabrangs už
DVEJOPAS
kytojus intarineja.
žodžio pasitikėti. Dabar Ame- ,ney orderi in iszdavysta “San
tai kad valdžia laibai daug
Ana rudeni Št. Paul, Minne
NUSISTATYMAS rikos dipliomatai ir 'atstovai ;ies,” pridekite deszimts centu
kvieczitl nupirko pasiunsti Eu
Jau kelis sykius buvo “Sau- ,sota valstijoje mokytojai suderinsis su Rusija prie taikos
ropos badaujantiems.
leje” raszyta apie mokytojus ,stsraikavo ir reikalavo dau
prie paskirtos sumos nes mušti
stalo, bet tuo paežiu sykiu ;
ir ju menkas algas. Dabar jau giau
,
algos; mokytojai Wester Amerikos Tarsis Su Amerikos valdžios atstovai bankos reikalauja deszimts
, Bet ąbelnai imant, pragyve
visi Amerikos laikraszcziai ir Ily, R. I., Youngstown, Ohio ir
centu
už iszmokejima czekiu ir
'
žurnalai ilgu straipsnius ra- Hartford, Conn., grasina kad Rusija, Bet Jai Ir Kelia gražiu žodžiu netikės ir ne- ekspresiniu
nimas dabar vis 'brangesnis ne
kvitu. Busime jums
lauks pakol Rusija visus Euro- '
gu kada buvo.
szo ir sako kad visam krasztui jie sustraikuos. Mokytojai in
dėkingi už tai ir neužmirszkite
pos krašztus prarys.
Pakirs
A F of L unija auga ir stip saimata, kąd Amerikos moky Buffalo, N. Y., sustraikavo ir|
Beveik visi Senatoriai ir ateityje, kada sinusite czekius
Vyriszki ir moteriszki dra rėja, o ta CIO unija eina tro tojai neuždirba gana del pra nemokino vaikus per isztisa
Kongresmonai
President ui arba ekspresinius money orde
buziai vėl ima brangti ir pa pais žemyn; daug darbininku gyvenimo.
sanvaite. Ana sanvaite dvi ki WASHINGTON, D. C. —
Trumanui pritaria; net ir tie rius, pridėti deszimtuka. Bei
Mergina ar moteris kuri be tos dideles mokytoju straikos Prezidentas Trumanas dabar
brangs. Bet žmones dabar jau nori igryžti in A F of L unija,
nutarė palaikyti dvejopus san kurie beveik visados jam prie- jeigu siunsite money orderiu
mažiau perka ir laukia pakol nes jiems jau insipyko būti jokio mokslo dirba fabrike du buvo tik atidėtos.
szinasi, kaip Senatorius Taft, per paczta, tada pacztas neima
atpigs. Biznieriai laukia Vely pravardžiuojami Komunistais ir tris sykius daugiau užsidir Detroit mieste mokytojai sa tykius su Sovietu Rusija. Pir
Republikonas isz Ohio, Kon- ekstra už iszmokejima money
ba negu mokytoja, kuri turėjo ko kad jie atides savo streikas mutinis nusistatymas yra, isz
kų ir tikisi kad moterėlės pirk- ir Komunistu stumdomais.
gresmonas
John Taber, Repub orderio. Acziu visiems.
ir pinigo ir laiko paszvest ko tik iki to laiko kol derybos del vien dirbti ir tartis del taikos
sis naujus rukus ir skrybėlai
“Saules” Redyste.
Amerikos kareiviai Vokieti legijoje. Mokytoja sziandiėn
ir susitaikinimo; antras nusi likonas isz New York.
tės nepaisant kiek kasztuos.
geresnes algos bus vedamos.
joje Ihbai apsiszauke, ir daug daug ilgesnes valandas dirba
statymas bus, Rusijai kelia pa Ir ežia ne vien tik paskolos
Bremerton,
Washington
mo

kirsti ir neleisti Sovietams to ai’ pinigu klausimas, bet tikros
Plieno ir geležies darbiniu musu augsztu karininku turės negu unijos daibininkas fabri
apie na lsz
kytojai
atszauke
savo
streikas
ir pasekmingos pagelbos. Kon ISTORIJE
----------------- iszo iszlins, Al
kai rengiasi straikuoti. Chrys atsakyti valdžiai už ju begie- ke ar mainierys mainose, ir kad visi tos valstijos valdinin liau savo rubežius stumti.
gresas ne tiktai paskirs tiek yva in virszu iszkils, Kaip už
ler Motors automobiliu darbi diszka pasielgimą. Kareiviai ir daug mažiau gauna mokėti.
Dabar, Moskvoje Amerikos
kai
prižadėjo
kad
visiems
mo

szimtu milijonu Turkams ir laikyti sveikata ir apsaugoti
įlinkai, tik laukia pažiūrėti ir karininkai gera bizni daro in Mokytojai ir mokytojos da kytojams algos bus pakeltos. Sekretorius Marshall vykdo
Graikams, bet tuo paežiu sykiu szeimynele nuo lygu,Verta Nepamatyti ka tie plieno ir gele ta “Black Marke ta,” kiti vie- bar jieszkosi sau kitus darbus Vienas laikrasztininkas Chi- pirmutini nusistatymą, tarda
prižiuręs kad tie pinigai butu užmirszt, Kaip dagyvent 100
žies darbininkai darys. Jei vie sziai su keliomis moterimis gy ir meta mokytojavimą, ar vis cagoje pranesza kad szeszios masis su Rusija apie taika.
tu krasztu apsaugai vartuoja- metu, Pamokinimai, Apie boba
ni straikuos, tai ir kiti taip pat vena. O kareiviai moterys ku mokina, bet gauna kita darba deszimts mokytoju dirba kaipo W ashingtone,
Prezidentas
mi. Jeigu bus reikalo, tai musu ka negalėjo savo liežuvio su
ris atvažiavo isz Amerikos pas vakarais. O toks dvieju darbu
darys.
Trumanas rengia ta antra kariszkas laivynas bus in tuos
tarnaites
restauranuose
vaka

savo vyrus, dabar tenai 7/okie- palaikymas nei mokytojai nei
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
rais, kur jos Užsidirba nuo $36 Amerikos nusistatymą: Jis su- krasztus pasiaustas.
tijoje
straksi
kaip
kokios
kara

tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
Vyrams ir vyrucziiams links
vaikams mokiniams ne gerai. iki $70 ant sanvaites. Beveik siszauke visus Kongreso vadus
lienes.
Szitoks
nusistatymas
dabar
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
mos žinios ir naujienos': Dabar
Viena mokytoja, Long Is visos ketina mesti mokytojavi pasitarti, ir dabar jau praszo
aiszkiai
visam
svietui
parodo,
Geros rodos, Gailinga ypata,
galima, pirktis gerus ir baltus
land augsztesnioje Oyster Bay mą ir pasilaikyti tuos darbus 250,000,000 doleriu paskolos kad Amerika dabar stoja in
Galybe Meiles, Juokai, Raganmaršzkinius, nors jie vis per- Valdžia negreitai pavėlins mokykloje, po mokyklai vaka restauranuose.
Graikijai, ir 150,000,000 dole talka Komunistu prieszams.
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
randas
pakelti,
nes
ji
prisibijo
brangus.
rais dirba in czeveryku sztora. Beckley mieste, West Virgi riu paskolos Turkijai, kad sziVisi
mes
labai
norėtum
ir
my

ba kaip ir visos Bobos. 15^.
tu milijonu randauninku, kurie
Ji sako ji jokiu budu negali su nia, Erskine Richmond buvo tie krasztai galėtu atsilaikyti lėtume, jeigu Rusija sutiktu su
Saule
Pub. Co., Mahanoy City
lerma
sukeltu
ir
per
rinkinius
Geru, nauju radiju negausi
savo dviem dukterim pragy pravarytas isz mokytojavimo priesz Sovietus.
musu
pirmutiniu
nusistatymu:
me iki kito meto, nors buvo nepamirsztu atkerszinti. Daug venti isz mokytojavimo algos. už tai kad jis vakarais dirbo Prezidentas Trumanas ty' sudaryti taika gražumu per
mums prižadėta, kad szia vasa daugiau yra tokiu žmonių ku Tie kurie gaudo szunis po mainose. Jis pasiaiszkino ko czia nutaikė kad szitas antras
SKAITYKIT
1 konferencijas. Bet jeigu Rusira jau 'bus galima gerus radi rie ant raudos gyvena negu tu ulyczia, tie kurie musu uly- dėl jis taip dare. Jis pasakė: nusistatymas 'butu pradėtas
1 ja nesutiks gražumu viską sukurie ant raudos1 leidžia. Ims
jus pirktis.
czias szluoja gauna daugiau “Mokykloje asz gaunu $178 vykdinti ta paezia diena kada■ tvarkyti, tai mes dabar jau
daugiau negu du ar tris mene
mokėti negu musu mokytojos ant menesio mainose asz užsi Sekretorius Marshall pradėjo' duodame Sovietams žinoti, kad
PLATINKIT!
Geležinkeliu kompanijos pri sius paiko! Kongresas iszdrys ir ir mokytojai.
dirbu $320«Įit menesio.”
pirma taikos nusistatymą vesti1 mes pasirenge ir kitokiomis
sipažinsta, kad joms trūksta sutiks pakelti visiems randas.
Vyrai ir riioterys kurie per Providen<fc mieste, R. I., mu Moskvoje.
priemonėmis pasinaudoti.
125,0'00 freitkaru. Ims daugiau
dėszimts ar dvideszimts metu zikos mokj pjas vakarais dir Amerikos valdžia jau supraL. TRASKAUSKAS
negu visus metus pakol visos Kongresas ir Senatas jau mokino mokyklose dabar meta ba in gas-, szana kur jis garengia
kelis
instatymus
priesz
. kompanijos gaus gana trauki
mokytojavimo darbus ir jiesz žolina par vmeja.
LIETUVISZKAS
darbininku
uniju
vadus;
ir
niu ir freitkariu.
kosi kitu darbu. O jaunieji mu Crockett Apygardoje, Ten
GRABORIUS
Prezidentas Trumanas neiszsu kolegistai nėsimokina ant nessee valstijoje mokyklos pir
Laidoja Kunus Numirėliu.
Tukstūncziai mokytoju meta drys pasiprieszinti.mokytoju. Pargryžusiems ka mininkas Subatoms dirba sztoPasamdo Automobilius Del
savo mokytojavimo darbus ir
reiviams staeziai pataria nesi- re, kitas eina vakarais ir Suka Gražus linksmas pavasaris ju graižius žiedelius ir aromaLaidotuvių, Kriksztiniu,
eina kitur darbo- jieszkoti. Su Darbininku unijos visomis mokinti ant mokytoju, nes tomis in laukus ir dirba su Juo vėl mus aplanke. O kaip links tiszka kvapa nesza in kaima.
Vestuvių Ir Kitokiams
ateinančiais metais beveik vi galiomis stengiasi valdžiai pa- jiems paaiszkina kad tenai dukais. Henderson mieste, toje mas pavasario laikas, kas gal Giriose skamba giesmes pauk::
Reikalams
::
paczio'je valstijoje viena moky ta linksmumą apraszyti arba szteliu, ore skraido visokį gy
sos mokyklos pajus mokytoju siprieszinti, 'bet tie vadai susi jiems ateities nėra.
CENTRE STREET
Krūmuose gieda 535 WEST
stoka. Mokytojai dabar eina prato jau per vėlai. Unijos per
Dauguma mokytoju jau tiek toja Subatoms dirba in deszim- apsakyti, vien tik gal isz- vūnėliai.
Telefonas Nr. 78
daug
jau
visiems
prasikalto
ir
i laksztingalele, artojas taiso
dirbti in fabrikus kur jie daug
MAHANOY CITY, PENNA.
iusiskolino kad jiems ims daug tuku szitora, o vakarais kitam reikszti szirdies jausmai.
insipyko.
žagre
dirvonus
arti,
piemenesZtorui
veda
knygas.
daugiau uždirba ir kur darbas
metu isz tos skolos isžbristi. O
Nuslinko tamsus debesiai,
daug lengvesnis.
kai žmogui skolos rupi, jis pats Brooklyne, Lotynu kalbos pasirodė giedras dangus, sau lis linksmai dainuoja daineles
‘ ‘ Portal to Portal Pay, ’ ’ ar
negali gerai mokinti nei kitus; mokytojas Daniel Lynch, Szv. lute lyg moeziute parėjusi isz ir gena gyvulėlius.
SAULE” YRA
ba, nuo Namu ligi Darbo mo
Afrierika turi isztiesti pagel
Pranciszkaus Prep-Sehool už- tolimos keliones prie savo my O kaip linksmas pavasario
mokinti.
kestis jau pasmerktas Kongre
GERIAUSIA
iuos ranka Anglijai ir pastoti
Žmonės per daug reikalauja. sidirba kelis dolerius tvarky- limu vaikeliu. Iszkilo ant gied laikas! Kur tik nepažvelgsi te
se. Unijos stengiasi pasipriekelia Rusijai.
isz mokytoju ir jiems beveik: damas krepsziasvaidžiu, bas- ro dangaus su maloniai szyp- nai matosi linksma gyvybes
DOVANA!
szinti, bet nieko, isz to nebus. Ir
apsireiszkima. Kokis didelis
nieko neduoda. Visos kūmutesi ket-bolininku sportus.
saneziu
veidu
savo
gaivina:
iKongresas ir Augszcziausias
CIO unija stengiasi nusikra
’ bailiai pasipiktina jeigu pama Mokytojas Kenneth Price cziais spinduliais, jame glamo skirtumas tarpe rudenio ir pa
Teismas pasmerkia szitokius
tyti Komunistu. Prezidentas
to jauna mokytoja rūkant, ge yra ženotas ir turi tris vaikus. nėja suvarguse žemele. Žiema vasario !
Jeigu nežinai kokia
unijos reikalavimus.
Jis vakarais taiso radijus ir re- iszšigandusi moeziute saule Rudeni ta pati žeme paru
Phil Murray nieko priesz Ko
riant ar ant szokiu einant.
- ...
«
duoja,
dangus
apsiniaukęs,
nupirkti
Dovana
savo
munistus vieszai nesako, bet
Politikieriai per daug kisza-■ frigeratorius.
les bėga, slėpėsi in amžinasties
Darbo Sekretorius Schwelsi ir per daug stramužina mo Ir szitokia litanija 'butu gali-, erdves, pasiėmė su savim szal- ores liūdnas, medeliai stovi
juos nei neužtaria. TukstanDraugui ar Draugei,
lenbach bus paszalintas, kai
kytojus ir mokytojas. Ypatin. rha per visus laikraszczio pus- ta sniego patala, kur laike už nuogi nudraskyti ju lapeliai
eziai . darbininku pasitraukia
tik Prezidentas Trumanas ras gai mažo miestelio puskeptil lapius tęsti, be kraszto ir bė
žiauraus vėjo. Pažvelgus in ta tai užraszk jiems laikišž szitos unijos kaip tik už tai
klojus pilkąją žemele.
tinkama žmogų ta vieta užimti.
paezia obeli kur dabar apsi
.
galo.
Bet
kiti
mokytojai
ne
to

politikieriai statosi mokslo ži
kad Komunistai szita unija
Pradžiugo visa gamta sulau dengusi žaliais lapeliais pasi raszti “Saule.” Pra
Kas jo vieta užims da nežinia. novai ir mokyylos sargai.
kie laimingi ir taip greitai kivaldo.
r. . i i
kusi szilto pavasarėlio, žemele puoszusi baltais žiedeliais, ru
Bet esame tikri kad Steelmo- Kai mokytojai tarėsi susida-. tus darbus neranda.
dengiasi žaliu rūbeliu, mede deni jie išzrode nudžuvusi be linksmins jiems gy
53 valdininkai ir valdiszkai nas tos vietos negaus, nors ryti unija, tai visi žmones pasi Per pastaruosius kelis metus
liai puosziasi gražiais lape gyvybes. Ir rodos negalima‘bu-Į venimą, ant viso me
darbininkai yra intarti kad jie daug laikraszcziu pranaszauja piktino, nors tie patys žmonasi daugiau negu 350,000 mokyto
liais, darželiuos gėlėlės krau tu tikėti jeigu savo akimis ne-i
yTa Komunistai. Senatas ren ir sako kad jis bus paskirtas. savo unijas turėjo ir turi. Mo ju apleido mokyklas ir sau ki
na pumpurėlius ir viena kita matytum kad tas sudžiūvęs to ir džiaugsis isz ta
giasi visus suimti ar nors isz tu
kytojas negali tiesa apie histo- tus darbus susijieszkojo. Da
St. Petersburg mieste, Flori
rodos norėdamos pralenkti sa medis kada norint žaliuos ir j vo dovanos! Prenu
vietų ir darbu paszalinti.
rija ar politika savo moki bar beveik visur randasi laikidos valstijoje, visi raižytojai,
vo gražumu: lelijos, rožes jur- pasipuosz gražiais žiedeliais, o
niams pasakyti, bet turi taip, nu mokytoju, kurie neprisirenmerata Suv. Valstijo
laikrasztininikai ir darbininkai
giniai, rūtos, nasztailes, jaz vienok taip jra.
CIO unija sziais metai ne
mokinti kaip tiems to miesto ge ir netinka mokinti, bet vis
minai, balti dobilėliai.
sykiu su visais redakcijos pisometams $5.00
Tas pats ir su žmogum yra, se
duos pinigu del politikos ir ne
ab miestelio politikieriams pa gi mokina už tai kad tinkamu
riais sustraikavo, taip kaip
mokytoju negalima gauti.
Czia darbszti bitele atlėkusi kada žmogus mirszta, jo kūnas
tinka.
rems Komunistu sudaryta poPhiladelphijoje
sustraikavo
Vieszpatysin
geliu darželi, skraido nuo tampa panaszus tam rudenio Kitose
Ir
czia
tik
puse
bėdos.
Per
litiszka darbininkui PAC parti
priesz lailkraszti “Philadel Dabar jau mokytojai ima pastaruosius metus po karo vienos gėlėlės prie kitos, renka
medeliui, gyvybe apleidžia ji tese $6.00. Užraszant
ja, nes unijai reikia pinigu sa
phia Record.” St. Petersburg straikuoti ir vėl žmones pikti pradžios, užgimė apie 13,000,- saldu meduti. Czia gegute rai laikinai. Bet ateis alikas, ateis
viems reikalams. Ypatingai
laikraszczio redaktorius visus nasi. Mainieriai, plieno darbi 000 kūdikiu. Neužilgo jie pra bieji atlėkusi in rožių krūmą tas prisikėlimo žmogaus pava reikia drauge ir pre
automobiliu darbininku unija
tuos straikuojanezius darbi ninkai ir automobiliu darbi dės eiti in mokykla. Kas juos džiaugsmingai kukuoja, links
saris, kelsis ir tasai žmogus
reikalaujia isz CIO unijos pa
ninkus pravarė ir kitus pasi ninkai gali straikuoti ir viso mokins ? Daugiau negu szimtas mina mergele darželi ravejant. permainytame kūne taip kaip numerata siunsti per
gelbos.
I 1 ' I i.. ĮI :£į
samdė; ir visai unijai pasakė
arba
tukstaneziu vaiku sziais me Sodne pražydo obelis, stovi isz- kėlėsi pavasari medžiai ir gė Money-Orderi
i.’
, .
,
pasiszvilpti. Dabar straikoriai “Talmudo Paslaptys” tais pradėjo mokykla negu per didi lyg jaunamarte vestuvių lėlės, nes Dievas iszmintingas,
Komunizmas baisiai daug
pinigais registruotam
be daifbo ir. priesz savo strainai, o mokytoju sziais metais dienoje pasipuoszusi baltais Jis nesutvėrė žmogaus men
kasztuoja CIO unijai dabar
kuoja. O laikrasztis gavo daug
Apie Žydu Tikybos Prisaky mažiau negu pernai buvo. Ar žiedeliais, o apie ja stovi ligi kesnio negu medžio arba gėlė laiszke.
Daug, darbininku ir kuopu pa
daugiau nauju skaitytoju ir ei
mus. Labai užimanti Apysaka. kada ateina mums in galva pa pamergių burnis, vysznios, sly lės. Jeigu medis ir gelele prisi
sitraukia isz unijos ir sudaro
na kaip ir ėjo.
siklausti kas ir kaip sziandiėn vos, gruszes, agrastai, invai- kėlė tai kaipgi žmogus.. Dievo
::
Tiktai
::
nepriguilmingas unijas, bet vė
musu vaikus i mokina mokyklo rios spalvos žiedėtais pasipuo- paveikslas, turėtu žūti amži Saule Publishing Co
liau tos unijos prisidės prie A
se? Ar tai dyvai kad tukstan szusios. O szvelnus vejalis lyg nai? Ateis ir žmogui prisikėli
Skaitykite “Saule”
Saule Publishing Co.,
F of L unijos.
Mahanoy City, Pa.
cziai kitatikiu nęt ir Žydu tėvelis maloniai glostydamas mo pavasaris, laimingas tasai
Mahanoy City, Pa.
Elektros ^Viuinkąi? Qon-
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Žinios Vietines
(ė'
-------■— Utarninke pripuola Apreiszkimo Szv. P. Marijos.
— Gerai 'žinomas Joseph A.
^Whitaker, 62 metu amžiaus,
nuo 237 AV. Centre uly., pasimi
rė Ketverge, 8:15 valanda va
kare, Locust Mt. ligonhute.
Daugelis metu adgal, velionis
laike saliuna ant kampo Lin
den ir Centre uly. Paliko sese
rį, broli ir keletą anukus.
— Seredoj Szv. Ludgero,
taipgi pasninkas.
— Ketverge Szvento Daniaso.
i ; l. ja — L. D. S. 104 Kuopa, ren
gia Dideli Baliu 12-ta diena
Balandžio (April) 1947 m., Aidukaiczio Svetainėje, mieste.
Balius prasidės 8 valanda va
kare iki ? Szokiam griesz Lietuviszkas Orkiestra. . Tikietai
dabar parsiduoda po 50^.
—• Petnyezioj 7 Marijos
Skausmu.
•— Nedelioj pripuola Verl>u Nedelia.
- ------ - --------

'-

Gilberton, Pa. — Žinios praneszta isz Detroit, Mich., kad
ponia Katarina Lakavicziene,
numirė tame mieste. Apie peli
ji metai adgal velione persikė
le in Detroit. Gimė Lietuvoje,
^atvyko iii Gilbertona daugelis
Įmetu adgal. Prigulėjo prie Szv.
Liudviko parapijos Maizevillejje. Paliko dideliame nuliudime
jtrys dukterys: ponios Katarina
ĮAbugliene (isz kur laidotuves
atsibus, 241 N. Railroad uly.)
isz Frackville; Ber. Higgins isz
Detroit, Mich., ir J. Juozupayicziene isz Mahanoy City; du
Bunu: Juozapa, Allentown, Pa.,
ir Antana, Detroit. Laidotuves
invyks Utarninke, su Szv. Miszomis Szv. Liudviko bažnyczioje Maizevilleje ir kuna pa
laidos parapijos kapinėse.

Nown. Bet eroplanas jau nesugryžo ir nebesugrysz, nes jis
sudužo ir nukrito in Afrikos
tamsias girias ir pelkynes.
Amerikos ir Afrikos kariszki eroplanas tuojaus pakilo in
padanges jieszkoti vietos kur
tas eroplanas nukrito, kai buvo
dažinota apie nelaime. Ant'
eroplano buvo keli augszti val
džios žmones. Visi ant to ero
plano žuvo, nes tie kurie atnesze pirmutines žinias sako kad
eroplanas visai sudaužintas ir
sunaikintas ir niekas neiszliko
gyvas.

/

Dirba Su Kojomis

Czia galima rasti daug dau-' ta. Iszrodo kad ar viena ar ki
giau visokiu valgiu negu Ang ta tauta tyczia viską trukdo ir
lijoje, bet tuo pat sykiu ir kasz- nenori iszkelti Vokietijos tai
tuoja daug daugiau negu Ang kos , klausima, kuriam, szita
lijoje: kumpis $17 už du svaru,1 Konferencija buvo ir suszaukviszta $7 ant svaro, sviestas ta.
$20. Galima saldainiu baksa
nusipirkti už $16 ar $20.
Szitas sztoras mažai kostumeriu turi. Vienas, kitas sveczias užeina, bet antru karta
jau nesugryszta; o Ruskiai tai
tik per langa žiuri ir seiles ry
ja-

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

MOSKVOS

PRAVARO
KOMUNISTUS

LAIKRASZCZIAI
PURTOSI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sias valdžios vietas ri kur val
dininkai pardavė daug labai
svarbiu žinių ir paslapcziu Ko
munistams ir kur valdininkai
pataikavo Komunistams.
Prezidentas tuojaus sudarė
komisija kur isztirs ir nuspręs
darbininko isztikimybe savo
krasztui. Ir kaip szita komisi
ja nuspręs taip ir bus; “Darbi
ninkas negales in augsztesni
teismą szauktis.”
Tai ežia labai graži pradžia
ir parodo kad jau net ir Wash
ingtone žmones ima susipras
ti ir pamatyti koks mums pa
vojus gresia isz Komunizmo ir
nuo Komunistu. Kad dabar
Darbininku Unijos panasziai
padarytu ir visus Komunistus
iszmestu, tada butu ir Unijoms
ir Darbininkams daug geriau!

Jimmie Kenney, trylikos
metu amžiaus vaikas isz San
Mateo, California, užgimė be
ranku, bet jis taip save iszsimankszte ir iszsilavino
kad jis gali su savo kojomis
beveik viską daryti taip
du isz szitu keturiu tuojaus pa
simirė nuo savo žaizdų. Jau nė
ra vilties kad kitus lakūnus su
ras, nes jie greieziausia su eroplanu nuskendo.

kaip kiti su rankomis. Jis
gali su savo kojomis knygos
puslapius versti, radijo užsi
sukti ir net raszyti su paiszeliu ar su plunksna. Jis neat
silieka nuo savo draugu mo
kiniu asztuntame mokslo

MOSKVA. — Visu Rusijos
laikraszcziu sztabas “ Tass ” Whenever I hear one of my neph
ews say he has bought United States
piktinasi ir purtosi isz Prezi Savings Bonds, I feel like nudging
and saying: “Nephew, you
dento Trumano nusistatymo him
haven’t really bought anything. That
sound strange at first, but the
remti Graikija ir Turkija. Jis may
proof is simple. Ordinarily when
skyriuje. Tik tiek jam gaila
something you have to
sako kad Prezidentas Truma- you buy
your money. What you have
kad jis negali beis-bole losz- nas yra prieszas “visu Graiki spend
actually done in acquiring savings
bonds is to exchange non-interest
ti ir negali pats status stovė
jos demokratu.”
bearing notes for interest bearing
ti nes negali lygsvaros iszones. You have merely converted
money into a different foim, a
Laikrasztininku
sztabas your
laikyti.
form in which it will start growing
taipgi sako kad Prezidentas in amount. In savings bonds form
your money earns $4 for every $3
. ----- ----- *----------Trumanas davė
Amerikos invested in ten years.
Č7; S. Treasury Department
Kongreso žinoti kad “su ta pagelba Graikijos valdžiai, Ame SANDELIS KNYGŲ
SOVIETU
rika rengiasi visa Graikija pa
IR ŽOLIŲ
vergti ir valdyti. ’ ’

Rusija susidraugauti. Taip jie
norėjo, taip ir padare. Bet me
tai nesuejo nuo to laiko kada
VAISZINGUMAS
Aukso altorukas, maldų knyga Tilžės
Stalinas, Molotovas ir visas spaudimo grąžais celuloidos apdarais,
Argentinos valdžia sudarė pra-(
maldos su paveikslais $1.75;
Sovietu Politburas klausėsi misziu
mones ir perklybos sutarti su
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Vainikėlis, maža maldų knygele, pa
Trumano prakalbos, bet nieko veiksluotos misziu maldos 75c; KanRusija, ir jau Argentinos žmo
nes nori nusikratyti tos bergž atstovai, Bevinas, Marshallas vieszai nesako kaip jie jauezia- tyczkos giesmių knyga $2.50; Aficieraus auksztu klausimai, o kareivio
ARGENTINOS
džios draugystes. Rusija Ar- ir Bidault kitame vieszbutyje si.
,
mandagus atsakymai, maiszas juoku
15c; Alenute ir Jonukas gražios pasa
gentiniecziams pati dangų pri gyvena.
Laikrasztis “Isvestia” ant kos 25c; Apie dangų, saule ir kitas
MEILE ATSZALO žadėjo ir, sulyg savo senu paplanetas 10c; Biblija su apie 379 nau
Tame “Moskvos” vieszbu paskutinio puslapio iszspaudi- jais
proeziu, nieko nedave.
paveikslais su apskaitymu ka jie
no
ka
tie
Kongresmenai
ir
Se

tyje gyveno neprasti žmones,
reiszkia $2.25; Celibatas arba1 nežeKomunistai Prakiszo Dabar Argejntiniecziai varo augszti valdininkai, politikie natoriai sako kurie yra Prezi notu kunigu gyv. 30c; Burtai ir bur
35c; Dainų knyga gražiausiu
STRAIKOS
o in Rusija ir riai ir artistai. Vienas Sovietu dentui Trumanui prieszingi, tininkas
Gera Propagandos Komunistus
dainų 75c; Detroito lietuviu musztyjie patys tai asi ir nori vėl virszininkas prisipažino vie bet nieko nesake apie Prezi nes, už dalinimą nekatalikiszku lape
ATSZAUKTOS
prie bažnyczios 35c; Pamokslai,
gerintis Amerjikiecziams.
Proga
nam ra-szytojui kad nebuvo dento kalba. “Pravda” vis liu
spyeziai, monoliogai ir pilnas trokas
laukia
pakol
pats
Stalinas
ar
"P i
•c.
Rusija baikos visus tuos ponus isz to Molotovas paskelbs ka reikia !juoku 35; Eustachijusa graži apysa
ka isz pirmutiniu amžių krikseziony110,000 D a r b i n i n k u BUENOS AIRES. — Argen su savo Komiilnistais visa Ar vieszbuczio iszkrapsztyti.
bes 35c; Iszganingi dunojimai apie
sakyti
ir
raszyti.
Bet
jau
isz
tinos krasztas ir visa Argenti
Motinos Dievo 35c; Girtuok
Buvo Pasirenge Strai- nos valdžia labai linko in kai gentinos kras sta neužimtu ir Vieszbutis gražus, erdvus, anksto galima matyti kaip vi sopulius
liu
gyvenimas,
ju gadzinkos ir szeiisz Pietų Ame ūkos savo propa didis ir poniszkas. Pavyždžiui,
si
laikraszcziai
Rusijoje
atsi

miniszkas gyvenimas. Nupiesztas su
riąja
puse
ir
glaudėsi
prie
Ru

kuoti. Susitaikė
ganda skleisti, po visas Pietų Amerikos laikrasztininku pir
15 paveiksliu 35c; Geros rodos ir nau
lieps kai tik isz savo valdžios dingi
sijos. Komunistai beveik sta- Amerikas ir r et pas mus, bet
pamokinimai 15c; Gudrius pie
mininkas, Michael McDermott žodi gaus.
menukas, žiemos pasaka 25c; Istorija
cziai
valde
visa
kraszta.
Ar

Shenandoah, Pa. — Matas CLEVELAND, OHIO. — gentinos valdžia tikėjosi daug dabar matyti tad patys Argen- gavo net tris didelius kamba
seno ir naujo Testamento 25c; Kaba
las, laimes nuburimai 15c; Karves ir
Žukas, kuris dirba del Daly Darbininkai kurie gamina gu ko gauti isz Rusijos. Argenti tinos gyventojai su tais Komu rius ir moka tik devynis dole
gardu suriu padarimas 25c; Keliau
MARSHALLAS
rius ant dienos.
Construction Kompanijos, li ma buvo pasirenge sustraikuo- nos valdžia jau seniai kaip nistais apsidirbo.
tojai in szventa žeme 35c; Lengvas
y
ti nes kompanijos nesutiko
būdas iszmokt angliszkos kalbos, be
kos sužeistas in koja per nu
SU STALINU kito
Laikrasztininkai sako kad
pyksta ant musu Amerikiecziu
pagelbos 35c; Laime ir planetos,
jiems
algas
pakelti
szesziolika
puolimą anglies nuo troko. Gy
nuspejimai 25c; Paparczio žiedas, nu
SKAITYKIT
ežia
daugiau
maisto
randasi
už
tai
kad
mes
jos
pramone
?r
centu ant adynos. Kompanija
PASIKALBA sako kur ir kaip ji atrasti 25c; Pata
dosi namie.
negu
Anglijos
vieszbu
ežiuose.
bizni
suvaržome.
užsienio
sutiko duoti deszimtuka dau
rimas vyriams ir moterims apie lyties
^“SAUEE”^ Ir nebrangu. Gerus pusryczius
— Pranas Stasukas, 64 me
dalykus ir kiti szeiminiszki patarimai
giau, o darbininkai reikalavo Argentinos žmones ketino
MOSKVA. — Kiek dabar su
paveikslais $2.50; Pontsko Piloto
tu nuo 607 W. Coal ulyczios ir
su
kiausziniais,
suriu,
sviestu
PLATINKIT!
mums gerai atkerszinti ir su
szesziolika centu.
galima
sužinoti,
tai
Amerikos
galas kuris apsud. Jez. 10c; Pekla,
Max Kosar, 43 metu, nuo 23
ir duona galima gauti už pus
Kai jau visi rengėsi iszeiti
Sekretorius Marshall susitiko kur ji yra ir kam reikalinga 30c; Rak
Weston Place, likos-apdeginti
antro dolerio. Pietus ar vaka
tas in geresni ir laimingesni gyveni
su Stalinu ir jiedu dabar slap mą nurodo kaip tapti turtingu $1.00;
per ekspliozijos gazo, Packer ant straiku, kompanija sutiko
riene
kasztuoja
apie
tris
dole

PAVASARIS
Sveikata ligoniams knygute apraszo
duoti dvylika centu ant adynos
tai pasikalba.
Nr. 2, Locust Coal Co., kasyk
rius. Tai beveik taip pat kaip
apie 350 visokiu vaistiszku augmenų
daugiau ir darbininku unija
Apie ka jiedu pasitaria neži ir nuo ko jie yra 25c;Naujas saviszrolose. Nelaime atsitiko Ketver
ir Amerikoje.
susitaikino. Taip ir straikos
su paveikslais juokingi skaitymai
nia, bet galima spėti kad Stali las
ge popiet. Stasukas ir Kosar
40c;
Praloto olszausko darbai ir nuo
Sovietu
valdininkai
nei
pu

buvo atszauktos.
nas ka nors pasakys apie Pre pelnas už pasmaugima savo meilužes
randasi Locust Mt. ligohbute.
ses tiek negauna kiek svecziai
. Nors szitie darbininkai susi
zidentu Trumani pareiszkina, su paveikslu 25c; Virėja, kepeja su
delegatai. Už tai galima tikrai
apie 450 visokiu reikalingiausiu re
taikino
be
straiku,
bet
daug
ki

kad Amerika stoja Graikijai ir ceptu $1; Laiszkams popiera in LieGirardville, Pa. — Ronaldas
sakyti kad, Sovietai yra vaiItuva su pasveikinimais ir dainei, 1
Turkijai in pagelba.
Balutis isz miesto turėjo opera tu darbininku ima reikalauti
szingi
ir gražiai priima sveItuz. 40c.
ŽOLES ARBATOS FOR
daugiau
mokėti,
ir
vargiai
jie
cija Locust Mt. ligonbute.
Sekretorius
Marshall
nesu

MOJE:
Kiekvienos
rusies atskiriai in
czius. Svecziai gauna deszimts
visi taip tvarkingai susitai
pakelius
su
lietuviszkais
angelskais
sykiu daugiau cukraus ir viso tinka su Molotovu kaslink Vo nurodimais. Nuo nervu,ir iszgasczio,
Connerton, Pa. — Puldamas kins. Automobiliu darbininkai
kiu gardumynu, negu Sovietu kietijos skolos Rusijai. Jis sa bemieges, galvos ir sprando skaudėji
nuo trepu in skiepą Matas Lus- jau dabar stato savo reikalavi
ko kad tie slapti pasižadėjimai mo ir visokios nervu suirutes 85c;Nuo
valdininkai.
ir pataisimo kietu viduriu
keviczius, 30 metu, sužeido kai mus, ir tukstaneziai kitu darbi
Yaltos Konferencijoje buvo suvalinjimo
60c; Nuo inkstu ir streinu skaudėji
ninku
duoda
savo
kompani

Ir
galima
sau
kitokiu
valgiu
re koja. Gydosi Locust Mt. li
panaikinti Pitsdam Konferen mo, varo laukan akmenėlius 60c; Nejoms žinoti kad jie streikuos.
nusipirkti jeigu vieszbutyje
gonbute.
cijoje, ir kad Rusija negali da sislapyk bemiegant 60c; Nuo kosulio,
dusulio ir mainu astmos, lengvina atnegana ar nepatinka. Ant tos
bar reikalauti isz Vokietijos, koseti 60c; Nuo cukrines ligos 85c;
paezios ulyczios yra valstybi
EUROPLANAS
$10,000,000,000.
Sekretorius Nuo nemalonaus kvapo isz burnos 85
EROPLANAS
nis sztoras “Gastronomas.”
Nuo užisenejusio nosies ir galvos
Marshall sako kad Rusija jau c;
katario, hay-fever, $1.25; Nuo viso
NUKRITO
SUDUŽO EGIPTE
daug daugiau negu deszimts kiu rumatisku sausgeliu -60c; Vyriszrr
------bilijonu doleriu pasivogė ir pa kumo pataisimui, oh boy, geraveikia
ne tik vyriams, bet ir sutingusias lei7
Žuvo
Anglijoje
CAIRO, EGIPTAS. — Ame
Neužmirszkit atnau sisavino isz Vokietijos.
dukes pa-akstina $1.25; Moterių mė
rikos Armijos prekybinis C-47
jinti savo prenumerata už laiknesiniu reguliavimas 60c; Gimdos to
eroplanas skrido per Ethiopi- LONDON, ANGLIJA —
Ana Petnyczia, Kovo už tai kad su pavasariu arti raszti “Saule.” Del daugelis Molotovas užsigynė ir sake nikas praszalina kliūtis nevaisingu
75c; Trajanka del arielkos 75c;
jos dykumas ir kalnus. Pulki Anglijos Karo Sztabas prane- (March) dvideszimt pirma, nasi ir mokyklos pabaiga ir laikas jau pasibaigė ir apie tai kad Sivietai nieko isz Vokieti mo
Pailiu arbata 85c, Mostis $1.25; Nuo
jos
neiszsinesze,
bet
Sekreto

ninkas William K. McNown, sza kad vienas kariszkas ero atsilankė pas mus Pavasaris. atostogų pradžia. Vaikai tik praneszeme! Bizni be pinigu
surūgusio pilvo, heart-burn 85c; Nuo
Amerikos kariszkas atstovas planas, “RAF Lancaster’’ nu Ne visi vienodai sutinka ar laukia kada jie gales sau in sunku varyti, ypatingai laik rius Marshall kaip tik to ir szirdies ir vandeninies ligos 60c;
Kraujo valytojas valo krauja 60c;
in Saudi Arabia buvo tame ero- krito in mares apie penkios-de- sutiko Pavasari, nes nevi- kalnus ir girias eiti, kiti die raszczio, kuris sureikalauja lauke. Jis prikiszamai priparo- Plauku tonikas augdina plaukus valo
de kada ir kiek visokio turto paliszkanus ir apsaugoja nuo slinkimo
plane. Bet jis turėjo reikalu in szimts myliu nuo Airijos krasz- siems ta pati Pavasaris nas skaito kada jie gales eiti kožna doleri. ACZIU!
Sovietai pasivogė isz Vokie- ir pražylimo 60e; Seneliu arbata ku
Addis Ababa kur jis isz eropla to. Ant eroplano buvo devyni reiszkia. Szeimininkes tuo žvejoti, žuvauti ar maudytis.
nuvargę ir negali ramiai pasilsėti
cziu. Mooltovas neturėjo nei ka rie
85c; Aukszto kraujo milteliai 5 unc.
jaus pradės ar jau pradėjo Bet visiems; darbininkams,
no iszlipo.
lakūnai.
Neužmirszkite kad dabai
sakyti, tik paraudi ir nutilo.
$1; Tyra mostis malszina bile koki
Eroplanas da toliau nuskri Eropalnai ir laivai greitai namus valyti ir doroti, kitos vaikams, szeimininkems ir “Saules” prenumerata in Su
nežiuli rože, eczema ir t. t. $1.25; Ra
Nors derybos eina visu spar- munėlės, trukszoles, liepos žiedai, Vado. Buvo susitarta kad tas pats nusiskubino in ta vieta kur jis moterys ir vyrai jau darže visiems žmonėms pavasaris vien. Valst. yra $5.00 metams
tumu toje Konferencijoje, bet lerijonai, peliunas po 25c; gausit pas
eroplanas begryždamas vėl su nukrito. Vienas laivas surado pradeda dirbti. O vaikams yra toks malonus už tai kad o $3.00 ant puses meto.
I M. ŽUKAITIS, 336 Dean Park,
bveik visai nieko nėra nuveik-j
Spencerport, n. y.
stos paimti Pulkininką Mc- iznt mariu keturis lakūnus. Bet pavasaris yra toks malonus jis tiek daug žada.

