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Telef. D. Straikas Prasidėjo
Isz Amerikos Ar Greisia Pavojus Žmones
Laukia
25 Vaiku

Spaudos Laisvei
Amerikoje

Prez. TrUHlcHlclS

Nori Sumažinti
Iszlaidas

Kovo
BERLYNAS.
(Mar.) asztunta diena, Vokie
taite studente, Gerda Roesch
NEW YORK, N. Y. — Įneš jiems nereikia paiszelisj
paiszelis buvo nuėjus in Kammerspiele
Komisija,
kuri
per
keturis
meĮ
kramtyti
ar
plaukai
rauti
ka ir Į Teatrą, kuris randasi Sovietu'
MOUNT KISCO, N. Y. —
Gražuole, Eleanor Holm, kuri tus szita klausima tyrinėjo ir kaip jis raszys. Jam viskas pa- priežiūroje.
buvo pragarsėjus kaipo gera, nagrinejo dabar staeziai sako reina. jau suraszyti ir iszspauz- Po teatro, kai ta Vokietaite
graži ir greita plaukike, iszte- kad Spaudos Laisvei Ameriko dinta; jis tik in savo spaustu jau vilkosi savo apnesziota pal
ves maszinas indeda kitu su tą, du Vokiecziai policijantai
kejo už Billy Rose, kuris po vi je gresia didelis pavojus.
rinktas
ir nustatytas žinias ir pareikalavo kad ji parodytu
sa Amerika pagarsėjęs kaipo Bet laikraszcziams, redakto
Redaktoriaus savo popieras ir viskas buvo
balių, szokiu ir teatru inrenge- riams ir laikrasztininkams bai iszspauzdina.
darbas
lengvas,
bet
skaityto tvarkoj. Bet tiedu policijantai
jas, ir kaipo laikrasztininkas. siai nepatiks kai jie iszgirs ka
Jiedu dabar laukia net dvide- szita komisija kaltina už szita jams nieko gero nėra.
privertė ja eiti su jais in poli
szimts penkių vaiku, kuriuos pavoju.
cijos sztabo ofisus. Jiedu ja inANTRAS PUNKTAS:
jiedu augins lavins ir mokins
vede in automobiliu, kuris tu
Laikrasztininkai raszo ne rėjo Rusiszkas laisnes, ir sau
ant savo dvaro Mount Kisco Szitie mokslincziai, augszcziausiu universitetu profeso vienam kuriam laikraszcziui, nuvažiavo.
kalnuose.
Jos vyras, Billy Rose, ren riai sako kad ne valdžia, ne bet keliem szimtams. Reiszkia; Jau beveik menesis praėjo
giasi važiuoti in Europa ir biznieriai ir ne politikieriai su jeigu vienas laikrasztininkas nuo to vakaro, o nei žodžio apie
pats iszsirinkti dvideszimts daro szita spaudos laisvei pa suklysta ar tyczia paslepia tei ta Vokietaite.
penkis naszlaiežius, kuriuos jis voju ir suvaržyma; bet patys sybe ar staeziai pameluoja, tai Nuo Kovo (Mar.) 8 iki 13,
parsivesz ir augins. Jis sako, redaktoriai, patys laikrasz keli szimtai laikraszcziu su penki kiti studentai isz Berly
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas
kad jiedu daro tik tiek, kiek vi cziai ir patys laikrasztininkai. klysta.
no Universiteto panasziai pra
si Amerikiecziai, kurie iszgali Szitu mokslincziu ir profe Taipgi reiszkia, kad mes ne dingo. Du buvo suimti užeigo
Trumanas pasakė prakalbas per vakariene,
turėtu daryti del naszlaicziu, sorių raportas yra paskelbtas galime žinias patikrinti. Mes je ant Unter den Linden; vie
sieratukus.
ir iszaiszkintas in szeszias di galime kad ir visa tuziną laik nas dingo nuo traukinio tarp p
•• .
Subatoje, 10:30 valanda vakare, surengta
deles ir storas moksliszkas raszcziu kasdien skaityti, bet Berlyno ir Naūmburg. Kiti
pagerbti Prezidento Jeffersono atminti. Per
knygas, kurios neužilgo bus tas paezias žinias tenai rasime. buvo suimti kai jie ėjo namo
iszspauzdintos ir iszleistos.
Ir suprantamas dalykas; nes isz universiteto.
szitas prakalbas Prezidentas Trumanas nieko
tie patys laikrasztininkai tas Visi szeszi suimti studentai PARYŽIUS. — Francuzijos
Norėdami savo skaitytojams
paezias žinias visiems tiems buvo nariai Kataliku Demo laikraszcziai per visa menesi j staeziai nesake apie ateinanezius Prezidento
daug laiko ir darbo sutaupinti,
laikraszcziams skelbia ir duo kratu Partijos.
straikavo. Kai tik straikos už- Rinkimus, bet jo draugai ir jo partijos vadai dakad jiems nereikėtų pinigas
Kovo (March) 21 diena Ka sibaige, visi laikrasztininkai
da.
iszduoti, laiko daug praleisti ir
taliku Partijos vadas, Jakob rado daug skandalu, daug vi.  ve visiems žinoti, kad “Prezidentas Trumanas
Ir
isz kitos puses, tokie laikakis
pražiūrėti
skaitant
tas
NEW YORK. — Mums pa
Kaiser, nuėjo in Rusijos kaketina in tuos rinkimus stoti kaipo savo parti
mokslininkai vis kaulija ir sa storas ir moksliszkas knygas, rasztininkai, raszydami in tiek riszka sztaba ir pareikalavo sokiu suktybių, prigavyseziu ir
daug
laikraszcziu,
tampa
tikri
kad Sovietas Pulkininkas Ser- iszdavyscziu! Tokios žinios jos geriausias ir isztikimiausias atstovas.”
ko kad pinigai ir turtelis, kurii'mes ežia svarbiausius tu moksžinių
diktatoriai,
nes
jie
nusta

liszku
knygų
punktus
isz
anks

mes per prakalta ar per sukty
gei Tulpanoff pasiaiszkintu Yra riebus maistas laikrasztibes susikrauname, nėra musu to paduodame. Mes dabar pa to ka ir kaip visi manstys ir in kas ežia darosi.
ninkams. Sztai kelios tos rie
Prezidentas Trumanas pasiaiszkino kodėl
duodame
ka
kiti
už
keliu
me

nuosavybe, bet mums tik pa
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Ruskiai prisipažino kad visi bios žinutes kurios pripildo
jis nori sumažinti kraszto iszlaidas, bet nesu
skolintas del gyvenimo kelio nesiu skaitys:
szeszi studentai yra kalėjime. Francuzu laikraszczius:
nes. Gyvenimo keliones pabai
Sovietai vis tuos studentus lai
tinka su Republikonais, kurie nori daug dau
PIRMAS PUNKTAS:
goje mes viską atiduosime ir
ko, nors jokiu prasikaltimu nė Bemokslis Žydelis isz Bessarabijos, kuris nemoka nei giau nukirsti nuo iszlaidu negu Prezidentas
Kompanijos ir milijonie
paliksime.
ra priesz juos statoma.
Kiti raszytojai ta pati daug riai per daug laikraszcziu užDabar ir kituose miestuose, raszyti, nei skaityti, ir kuris Trumanas pataria. Jis sako, kad negalima per
trumpiau ir greižeziau pasako: pirko ir dabar valdo. 76 komkaip Plauen, Leipzig, Baile/keli metai at^al buvo tik
“Plikas ežia atėjai; tuszczias panijos valdo 375 kasdieninius
Dresden ir Weimar katalikai “Ragsmonas;” Joseph Jano- daug taupinti pinigu, “nes toks taupumas gali
vici, susikrovė sau nemaža tur
laikraszczius. Reiszkia; szitos
iszeisi!”
studentai dingsta.
teli 80,000,000 doleriu. Jis ge-Įį labai brangiai atseiti.”
Kaip tik už tai mes malda kompanijos nustato kas bus
ISZ VOKIETIJOS. —
ra “bizni” vede su Naciais
knyge, o ne bankos knygute in- raszoma in visa czverti visu Skaudžiausias ir liūdniausias
Jis teipgi pasakė kad, “jis nenusileidžia nuo
priesz Francuzus per kara, ir
dedame in nabaszninko sukry- laikraszcziu Amerikoje! O prie klausimas Europoje yra mažu,
paskui savo pinigais reme savo nusistatymo kelia pastoti Sovietams.”
szitu kompanijų, reikia pridėti
Žavotas rankas.
nekaltu naszlaicziu klausimas,
Francuzu slapta, požemini kamilijonierius
Hearst,
ScrippsWilliam C. Durant pradejo
kurie sziandien neturi nei tėvu ISZ RUSIJOS. — Gal Sovie
tai musu “Saule” skaite kai ra Priesz Nacius ir užsitarnavo
Prezidento kalba buvo labai gera ir gerai
ir insteige tuos fabrikus, kur Howard ir McCormick-Patter nei giminiu, nei namu.
son.
Visi
jie
valdo,
tvarko
ir
mes
raszeme
kad
musu
atstoištikimo
ir
uolaus
patrijoto
gaminama automobiliai Chev
varda. Jis spėjo pasprukti ir pritaikinti prie aplinkybių. Laikrasztininkams
(
rolet, Buick, Pontiac,. Oldsmo nustato žinias del daugiau ne Szitokiu naszlaicziu, sieratu, vai su Sekretoriumi Byrnes ’
gu
puses
visu
laikraszcziu
.f p0|jtjk|erjams szįta j0 kgifog iabaį geraį pati
randasi
apie
10,000
Europoje?
parva
ž
iavo
isz
anos
Moskvos
isz
kraszto
iszsineszti
pirm
nebile ir Cadillac. Jis, vaikas bū
Amerikoje.
Suvienytu
Tautu
Paszelpos
|
Ecnferenci
j
os
be
keliniu
ir
be
£
u
policija
susekė
jo
veidmaidamas, dirbo sztore už du do
ko. “Jis dabar drąsiai ir aiszkiai kalba ir pasileriu ant sanvaites. Paskui mi Szitu laikraszcziu redakto Administracija, UNRRA buvo marszkiniu. Nes dabar Sovie- uiszkus darbus,
lijonus susikrovė ir milijonus riai tik ta raszo ir spauzdina ka nusistaezius tokius naszlai- ■ +aį įSzleido insakyma ir perspe- Pclicija suseke ir surado' sako kur jis stovi. Prezidentas Trumanas daug
...
.
.
.
prakiszo. Jis kokius penkis sy jiems tie milijonieriai sanvai- czius siunsti atgal in tuos jima kad delegatams ir sve- kad keli desietkai klosztoriu ir,
vienuolynu
ežiams nevalia atiduoti savo
_____ turėjo insitaise'«aUJU draUgU IT remejU g3VO pO SZltOS JO
kius isz szimtu milijonu dole ninkai insako. Reiszkia; laik- krasztus isz kuriu jie ar j u tė
riu turteli susikrovė ir penkis rasztis, kuri jus skaitote savo vai parėjo.
senus marszkinius, kelines, spaustuves, su maszinas su kuJ kalbos
Bet
dabar
ateina
žinios,
kad'
czeverykus ar sunesziotus dra- riOmis dvasiszkiai spausdindasykius to turtelio neteko!
miestelyje klauos boso kuris
vo palszyvus pasportus. Kai
“Jis mirė neturtingas, bied- nieko apie jusu miesteli nežino tokie naszlaicziai savo kraszte' kuz^us Ruskiams.
PEIPING, KINIJA, — Komunistai Kinas, sulaukės 85 metu. Bet, jis ir nepaiso; reiszkia, tas laik- papuola in valdžios rankaso ir1, ^da^> Sovietai nenori kad Ru- penki dvasiszkiai buvo subusijos
czysti
žmones
užsikriestu
i
aresztuoti,
Komunistiszki
laiktiek pat isz ežia iszsinesze bied- rasztis neatstovauja nei jusu buvo in nelaisve paimti, ar L „
i niecziai užpuolė ant Amerikiecziu kareiviu Manas mirdamas, kiek jis butu nei jusu miesto ar miestelio, va siuneziami in valdiszkas Į su Kapitalizmo ligomis. Sve- raszcziai plojo rankas ir kazoI « h4
r. TTA n AVI m n zT
iszsineszes jeigu jis butu su Reiszkia, , kad tam laikrasz- mokyklas, kur jie yra mokinJcziams nevalia savo senus dra-(ka szoko; ir pradejo pasakoti'rinu, Peiping mieste ir nužudė penkis Amerikie'
kuzius, nei parduoti, nei ati- įr plepėti kaip Gestapo žulikai
.
------ —------ —--- =——
tais milijonais mires!”
ežiui rupi ne jusu ar jusu mies mi Komunizmo
duoti; nei su jais už patarnavi-1 slepiasi už miniszkiu andaroku. CZ1US ir usžeide apie szeszloll‘ Komunistus, bet Komunistai
Komunistą
telio gerove, bet ineigos, pini
pasitraukė pirm negu musu
Rusija
ir
tie
krasztai
ku-ma
atsilyginti.
Sovietams
daugį
...
ka.
Komunistu
žuvo
daugiau
mus
gai, kurie plaukia in to milijo
SKAITYKIT
riuos
Rusija
valdo
labai
nori
meriau
kai
Ruskiai
būva
ani
Pollcl
j
a
rado
dau
^
karablnu
gaužpult
negu
szimtas
pirm
negu
jie
ga

eroplanai
galėjo
ant
ju
užpulti.
rines Rusija valdo labai nori geriau kai Ruskiai būva apnieriaus kiszenius.
szitokiu naszlaicziu, nes jie ti-1 driske negu, kai jie apsirengia'ir kariszku £inklu vieno gar- Įėjo pasitraukti.
Užpuolimas tęsęsi net per
“SAULE”
bingo
patrijoto
skiepe.
Savitris
valandas. Komunistai paSzitokiu laikraszcziu redak kiši isz j u padaryti gerus ir isz-' su Amerikoniszkais drabu
Amerikos kariszki eroplanai
toriams darbas labai lengvas, tikimus Komunistus.
PLATINKI!!
(Tasa Ant 4 Puslapio)
žiais.
pakilo in padanges priesz tuos
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kinecziai Nužudė Penkis Ame
rikiecziu Kareiviu Ir Szesziolika Sužeidė Peiping, Kinijoje;
Yugoslavija Reikalauja 150
Milijonu Doleriu Isz
Austrijos

Daug Suktybių
L ranCUZIJOje

Pinigai Tai
Ne Turtas

Naszlaicziai
Benamiai

Be Marszkiniu

’•SAULE”

Kas Girdėt

Graikams ir Turkams tik pra-Į
džia. Italija su Perzija taipgi
tuojaus kreipsis in Amerika ir
praszysis tokios paczios pagel
bės priesz Sovietus.

MAHANOY CITY, PA.

Balsas Isz
Washington©

Vaiku San vaite

ISTORIJE apie Gregorio^
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

%*

Ponas Lilienthal yra paskir
tas ir patvirtintas kaipo pirmi Sovietai tikėjosi kad AmeriSAULE PUBLISHING CO.,
apleis Korėjos kraszta
ninkas Sprogstanczios “A- kiecziai
J
Mahanoy City, Pa
- U SA
tom” Bombois Komisijos. Nie- ir
i paliks vienus Sovietus tenai
WASHINGTON, D. C. — ir dabar mažiau gales paaukoti'
ko nereisžkia kad buvo neužgin valdyti. Bet, dabar Amerikos
Siuncziant pinigus per banVienas
Anglijos dipliomatas mielaszirdystes darbams ir
czyjamai priparodyta kad jis valdžia duoda Rusijai žinoti
kini czeki arba ekspresini moKomunistus užtaria ir su jais kad Amerikos kareiviai tenai pastebėjo: “Mes nuėjome gulti maitinti badaujanezius.
ney orderi in iszdavysta “Sau
pasiliks. Ir dabar Kongresas viename pasaulyje, ir ant ryto-, Anglijos buvęs Premieras
draugauja.
les,” pridekite deszimts centu
Garbes vertas ir mokintas rengiasi paskirti daugiau negu jaus atsikeleme visai kitame, j Churchillis, iszgirdes Prezi-'
prie paskirtos sumos nes musu
mokslinczius, Einstein ji užta puse bilijono doleriu tam tiks Prezidento Trumano kalba dento Trumano drąsius žo-j
bankos reikalauja deszimts
lui.
Stalinui
szita-s
Amerikos
isz
Washingtono
sukriete
viso
džius,
suszuko,
“
Jeigu
Ameri-,
ria. Visi mes priesz toki mokscentu už iszmokejima czekiu ir
lincziu lenkiamies ir ji apsta- nusistatymas baisiai nepatiks. svieto pamatus, permaine su-' ka butu szitaip pasakius penki
ekspresiniu kvitu. Busime jums
tartis, sutvėrė naujus ryszius,':metai atgal, tai karo visai ne
vojame ir jo moksliszka žodi
dėkingi už tai ir neužmirszkite
invertiname. Bet profesoriaus Suvienytu Tautu Taryba pa sudarė anujas draugystes ir vi būtu buvę!”
I ateityje, kada siunsite czekius
ar mokslincziaus balsas ar žo skyrė komisija isztirti tuos su sa politika ir dipliomatija ko ‘Anglijos Užsienio Sztabas
arba ekspresinius money orde
sikirtimus tarp Graiku ir Ko jomis augsztyn užvertė.
pastebi: Amerika dabar taip
dis mus neiszgazdina.
rius, pridėti deszimtuka. Bei
munistu Graikijoje. Szita komi
drąsiai
ir
taip
garsiai
savo
do
jeigu
siunsite money orderiu
Kai mokslinczius moksliszsija yra sukta ir neteisinga. Prezidentas Trumams visai lerius skambina, kad iszrodo
per paczta, tada pacztas neima
kai kalba apie savo amata, apie
Szitos komisijos sekretorius, ne kaip dipliomatas ar politi kad ji dabar visa svietą ren
260
Vaiku
Kliubai,
drau

gautu
progos
pasilinksminti,
ekstra už iszmokejima money
savo mokslą, mes su atyda
Pulkauninkas Lund yra Nor kierius kalbėjo, nes jis aiszkiai giasi atpirkti.
gystes szves Vaiku Sanvaite, pasibovinti ir laika gražiai orderio. Acziu visiems.
klausomies ir szventai jam ti
vegas, ir žinių skelbėjas yra ir suprantamai kalbėjo kaip
Bet
Turkams
ir
Graikams
tu
nuo Balandžio (April) 14 iki ir tnkamai praleisti. Dau
“Saules” Redyste.
kime. ^Bet kai jis ima apie poli
Stanley Ryan, isz Kanados ku teisingas ir atviras žmogus. Amerikos doleriu skambėji 20. Szitie Vaiku Kliubai ran giausia jie sportu ir žaidimu
tika plepėti, tai jo žodis tiek
ris pareina isz Rusijos. Szitie- Politikierius ar dipliomatas mas yra malonus balsas, nes jis dasi visur Amerikoje. Kiek užsiima. Szitokie kliubai
mums reiszkia kiek musu drau
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
du tos komisijos nariai dau niekados taip nekalba kad ji jiems iszganyma atnesza.
vienas toks kliubas turi nuo vaikui duoda užsiėmimą ir
go sziąucziaus ar kriaueziaus.
kas
suprastu
ar
kad
jis
ka
pa

giausia prasižengė, meluoda
Italija, kuri buvo sumuszta 300 iki 8,000 nariu. Szitie
patraukia vaika nuo ulySziauczius kad jis ir geriau
mi, iszkreipdami žinias ir ty- sakytu.
ir pažeminta, niūriai ir piktai Vaiku Kliubai yra sutverti
czios kur jis paprastai basias butu, mums keliniu jau neczai Graikus intarineja ir Ko Nors Prezidentas Trumanas pastebėjo: “Dabar visai nėra ir palaikomi, kad vaikai mauja.
pasteliuos, kriauezius musu
munistus iszteisina.
aiszkiai kalbėjo, bet vis vienas jokios abejones kad Amerika
batams puspadžius neprikals.
dalykas mums neaiszkus.. Jei baiku nekreczia. Prezidento
dinius Krasztus) . 96 pus. . .25?
Tas pats ir su musu gerbia
Tokyo mieste bootlegeriai gu mes dabar stojame Grai Trumano žodžiai paskelbia ka Pasiskaitymo Knygeles
mu ir mokintu mokslincziu
Trys Istorijos apie Irlanda
daro sznapsa isz gazolino, ku kams ir Turkams in pagelta ra, ir visam svietui pasako kad
Profesoriumi Einstein. Jis pats
ri jie nuo Amerikiecziu pasiva priesz Komunistus, tai kodėl ji nepaiso kaip reikes kariauti, Penkios Istorijos apie Burike arba Nekaltybe suspausta; Ro
tapo Amerikos piliecziu tik ke
musu valdžia pataria Kinijai ar su pinigais ar su kareiviais. ir Burikas, Kareivis ir Velnias; bertas Velnias; Medėjus; Kaip
gia.
li menesiai atgal, o jau nori
derintis su Komunistais? Ar Italijonu Komunistu spauda Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko Kuzma Skripkorius liko Tur
mus pilietybes mokinti. Mes
Kompanijos kurios daro ir Geltoni Komunistai yra kitokį isz skausmo suriko: “Amerika pasaka); Užliekos isz Senovės ting Ponu. 78 puslapiu. .. 20tf
visa, jam prigulinczia mokslo
nuo Baltu Komunistu? Mums su savo prakeiktais doleriais Padavimu; Peary ant Žemgalio
garbe atiduodame, bet prime gamina gaza del szilumos ir vi
(Atminimas isz keliones in Le- SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa
rimo, dabar reikalauja kad iszrodo, kad ir vieni ir kiti yra rubežius nori nustatyti.”
name jam kad kiauszinis viszvaldžia nesikisztu in ju reika raudoni ir pavojingi.
Komunistas
redaktorius
tos negreitai pamokins.
lus. Jos sako kad valdžia netu Prezidentas Trumanas pri Pietro Nenni savo laikrasztyje
Mes kaip sakeme, taip ir sa
ri jokios teises uždrausti joms pažino ir visam svietui pasakė, piktai prikaiszioja: “Vakar
kome, kad musu valdžia klai
investi ta siavo gaza kur tik kad Amerika stoja in žut-buti- Vokiecziai; Sziandien Amerida daro paskirdama in tokia
žmones jo nori. Mainieriai ir ni kara priesz Sovietu Komu-. kiecziai, o Italijonai Italijai
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik
atsakominga vieta žmogų1, kuri
mainieriu unija laibai prieszi- nistiszka valdžia.
niekados! ’ ’
tiek daug augsztu ir atsakonasi, nes jie sako kad jeigu
O paprastas, darbo žmogelis
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
įpūigu. žmonių, su priparodinižmones ims vartuoti gaza tai Czia ne vien tik Graikijos ir Italijoje, tik sunkiai atsiduso:
rnaį-s intaria kaipo Komunistu
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City. Pa
mainieriai nukentės. Kiek da Turkijos klausimas, ar tik Vi “Acziu Dievui; dabar žinome
draugu.
bar galima pramatyti ir inspe- duržemiu Juru ir Rytiniu kur Amerika stovi.” Vienas No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi160 Keturiolika istorija ap*.
ti, tai iszrodo kad, “nei valdžia Krasztu, bet viso svieto pasi Italijonas kriauezius iszreisz- kus apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pas. 15c PoNo.
laikui; Onytės laime; Per neatea*
Darbininku unijos dabar su
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie
nei mainieriai tu gazo kompa dalinimas in dvi dalis, in dvi
in balta vergija; Pusiaugavedaro labai gera 'bizni. 13 mili nijų nesustabdys!” Daugiau ir galingas armijas: Komunistai ke beveik visu Italijonu baime No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau rguma
kai jis vienam laikrasztininkin minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- nia; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
jonu darbininku in metu sumo
daugiau žmonių imia vartuoti ir Laisvi Žmones; Bedieviai ir prisipažino: “Dabar, jau vis No. 103 Vaidelota, apisaka isz nūs prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
ka daugiau negu 400,000,000
puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
gaza vietoj anglių, nes gazas Krikszczionys, ar kaip jau se kas daug aiszkiau; bet kai pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigias Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
doleriu. Unijų vadai jokios at
daug pigesnis ir daug patoges niai m«s sakeme: Priesz Dieva mums reikia pasirinkti tarp veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasaka ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
skaitos neiszduoda.. Tai visai
nis, nes nereikia rūpintis lapie ar su Dievu.
Graikijos ir Turkijos ant vieno No. 104 Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 73 puslapiu......... . .20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
ne dyvai kad tiek visokiu suk- pelenus.
szono, ir Rusijos ir Yugoslavi- bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c No. 188 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
nutilo,
bet
Sovietu
valdžia
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepe
cziu ir žuliku tose unijose atsi
jos ant kito, tai mes atsiduria No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu ....................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Komunistu
spauda
sznairuoja,
rado.
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
me tarp velnio ir szetono.”
Moskvoje viso svieto moks- “Hitlerizmas!”
No. 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu........... . ...25l
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
'Chicagoje už rinkimus in
Žudinsta
ir Apie Urlika Razbaininka,
Visuose pasaulio krasztuose No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
No. 162 Trys istorijos apie Bais*
lincziai ir didžiūnai susirinko
unijos valdyba susikirto kelios
43
puslapiu
..............................
.15c naktis; Dzuoko pasaka.; Protas am
pinąs! sekanti skaitymai: Ha isz ma
Lenkijos
Komunistiszka
laikrasztininkai
paiszelius
visa pasauli permainyti. Bet
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
No. 189 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu
gaujoš razbaininku. Viena va10sziia konferencija staigia susto valdžia Lozorių gieda ir pri- kramtė, ant raszomuju maszi- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu
kara bartinderiu unijos prezi
kaiszioja,
kad
Amerika
tiek
pi

zavo
liežuvio
sulaikyt;
Girtuoklių
kejimas
kunigo.
47
pus
................16c
neliu
birbino
ir
stengėsi
pa

No. 164 Septynos istorijos apie Je
jo.- visi tie mokslincziai ir ga
dentas James Crowley važiavo
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles:
No. 140 Keturios istorijos apie -gis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
nigo
praszvilpia
visai
už
dyka
tys
suprasti
ir
kitiems
paaiszliūnai prilipo prie radiju. Visu
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos Maža katiluka, Lietuvos skausmai cs; Du ar keturi; Svietas dvasiu
namo su savo žmona. Pasigirdo
kinti kas dabar bus kai Ameri trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Tszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
akys, ausys ir mintys buvo nu
keli szuviai ir jo žmonia susmu
puslapiu, ......................................... 15< eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. niuose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25«
ka
vieszai
pastojo
Rusijai
ke

kreiptos in vieno žmogaus bai
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ...............
20c
ko už automobiliaus rato, ne
lia. O dipliomatai ir politikie gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
sa. Stalinas su savo Politburu
gyva. Bartinderis unijos prezi
(klaus; Iszklausyta malda vargszo
riai liūdnai galvas lingavo ir bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras
Kreminio tvirtovėje, Moloto
Medėjus.............................. 15«
dentas buvo sužeistas. Žinoma,
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
kratė sakydami kad Truma liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu....................................... 15e No. 170 Asztuonios istorijos apis
vas su savo mokslincziais, ir vi
ežia buvo klaida. Tie kurie szonas per aiszkiai ir per daug No. 116 Istorija apie Sierata
su kitu krasztu augszcziausi ir
No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
vė iii automobiliu mano kad
puikus
apraszymas.
119
pus.
.
.
.
15c
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimus sveiko ir serganezio kutiesos pasakė.
mokycziausi žmones, ir sztabo
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne. 40 puslapiu dykio; Herodaa Boba; Kas nepažinsta
pats prezidentas ta automobi
isztikti sustiro prie radijo ir
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Garžia Haremo nevalninke: 1 -Hoszis
...................... .15c
liu vaidino. O tas sužeistas ’bar
Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimai
Mes
mėgstame
teisingysta
ir
klausiesi vieno žmogaus 'balso:
No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szvieša; Pasitaisiaa prasi
62 puslapiu .................................. 15< nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Dūkta malkakerczio. 121
tinderiu unijos prezidentas li
geidžiame, kad ir visi teisin- No. 120 Dvi istorijos apie Valu
Prezidento Trumanot isz Wash
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; ouslapiu . ..................... .................... 25«
goninėje užsigynė kad jis neži
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai kas Isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernaingtono, kai jis davė Rusijai
No. 171 Vieniolika puiku istorija
no ir negali suprasti kas norė
primename, idant kožnas skai- puslapiu ........................................... 15c dina. 61 puslapiu..........................15c (su paveikslais), apie Džiaugsmai
žinoti kad jau gana szposu.
! Septynios istorjos apie
tu ji nužudyti.
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
tytojas, kurio laikas pasibaigė I
Tu dipliomatu ir mokslinStebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvomo; Su Dievu; Grigo Kaleuž laikraszti, kad nevilkintu il grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia
cziu nuomones skiriasi, bet vi
Paskutinei Valandoi; Sla
Komunistai yra dabar pra
gai
su atnaujinimu užmokes- lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach;
si sutinka ir pripažinsta kad
ptybe
gytnimo
mumisie Dievo must
gonus.
45
puslapiu
.....................
15c
No.
146
Dvi
irtorijos
apie
Auka
arba pradžia
varomi isz valdiszku darbu.
No. 127 Trys istorijos apie Duk Nihilistu; StebuMv kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausi*
tai Rusijos meszkai kelias pa *
★ ties, nes ilgai negalime laukti.
Nuo Nauju Metu iki dabar jau
.
Juk del visu yra tas žinoma, tė pustymu; Peleniute; Du brolei Nikitas . 61 pus;. *r ................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauni
SKAITYMO
. ...
...
. . stotas, kad viso pasaulio aszis
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. . 15c
No. 150 Keturios »- 'rijos apie Du ikio. Suviręs 100 puslapiu........... 25«
szesziolika tokiu Komunistu .
. ’ .
n
.
kad darbas pabrango, popiera
1 ir szirdis randasi ne Moskvoje,
No. 172 Dvi istorijos apie Dukts
ktė
akmenoriaus; KU.a; Nuspręsta
buvo pravaryta isz valdžios
...ir...
ir kiti intaisymai, nes uždyka
61
sis; A’it keik užlaiko moteres paslaptį Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
bet Washingtone.
darbu.
★
61 puslapiu .....................
15a puslapiu .......................................... 1*4
4
laikraszczio
negalime
siuntinė

PUIKI ISTORIJA
RASZYMO
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
ti. Musu agentai yra guodoti
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam la»
(Sekretorius Marshall nori in Sovietams la'bai nepatinka
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
skaitytojai ir nuoszirdžiai de15*
karalium. 61 puslapiu ................15c
visus Ambasados ir Atstovy Sekretorius Marshall
No.
175
Pasiskaitimo
Knygele
nes1
kavojame visiems už platininia
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai
bes vietas indeti 'žmones kurie jiems stacziai negalima prie jo! *
“Saules,” lai visus Dievas už
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglii
Dabar Po 25c
yra gerai susipažinę su Užsie prieiti. Sekretorius Marshall
puslapiu......................................
15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanalaiko koilgiausia ir visame lai
★
---------No.
153
Trys
istorijos
apie
Gailu
 vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
nio reikalais. Už tai jis dabar neina nei in teatna, nei ant szomina. Platinkite mylimi broliai
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rengiasi paskirti Cavendish ku, nei ant vakarienių, nei ant ★ MAHANOY CITY, PA. * ir sesutes jusu laikraszti, o mes
puslapiu* .........................
15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Praka ..............................................
Cannon kaipo Ambasadorių koncertu, ir negeria vodkos, su
už tai busime jumis szirdingai
pitonas Stormfield danguje; Pabė
Yugos'lavijai, isz kurios vietos kuria Sovietai savo svecziams
dėkingi.
—
“
Saules
”
Redyste.
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
30 nnalapin
...............
atsisako Richard Patterson. taip (gražiai ir mandagiai apsu Istorija apie “AMŽINA ŽY
Adresas:
DĄ.” Jo kelione po svietą b
Neužmirszkite kad daba)
TIKTAI,. . . 56c
Jeigu užraszysite savo drau
Cavendish Cannon Ambasados ka galvas ir sumaiszo protą.
liudymas apie Jezu Kristų.
“Saules” prenumerata in Su
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing COo,
sekretorius Lisbone.
vien.
Valst.
yra
$5.00
metams
20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO. rės didžiausia linksmybia per
o
$3.00
ant
puses
meto.
Mahanoy City, Penna.
Saulėj
Mahanoy
City,
Pa.
MAHAN0Y CITY, PA.
visus metus!
Ąmęrįkos pagelbą ir garąmą

AUDRA ANT SVIETO

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

*64 PUS., D14 5x7C01l-l

Skaitykite .‘'Saule”

—i- a ■ .

k

- ,

Kapitonas
Velnias

’‘ŠAULĮ” MAHA.NOY CITY, PA.

.....
lo ne kaltai; viskas jai ant po| nelaimes draugai, kaip tik ta ežiais zvilgterdavo per praplyPatenkintas
Politikierius
'
metes atėjo. Kada likos paleis•
V
■
BT
V
J*___
| diena abudu buvo skirti nak- szusia vietomis debesų Skaiste
j ta ant liuosybes, dažinojo jog
cz*ai VQikszczi°ti 11U0 savo kai- pasižiūrėti ar žeme kur nuo jo
jos Stasiukas apsiženijo su tur
j iiio ligi kito kaimyninio kaimo nepabėgo ar nepasislepe.
tinga Kalviute, ba su Marijo
patruliais. Nakti bevaiksztine- Du draugai, patrulis, vaikszna ne norėjo, del to, jog likos
1 darni jiedu tarėsi kaip iszeiti tinejo tylėdami. Gretinam soTIKRAS ATSITIKIMAS ISZ galima pigiai gauti pas ūkiniu- jį,z |.os pejėties in kuria del džiui sulojo szunys. Po keliu
nužiūrėta už vagysta ir kalėji
KARIUOMENEJE
kus. O Kaižys neruke. Tai mano
pateko.
Į minueziu pasigirdo ratu ’dunme sėdėjo. Tažinia kaip pei
TEBYRIAM LAIKE manymu, pasakysiu kad Ka-, — Žinai Kazy, kas man at- dėjimas, kuris (artinosi patruliu ja pervėrė, ir ne žodžio ne
žiui bereikalo buvo siuneziama ejo in galva? Po valandėlės ty- lio link.
galėdama isztart, leidosi isz
|
VIENA szventadiena An isz namu pinigiai. Na, o prie
Įėjimo pratarė Kazys. Szituo — Gal spėk! Drebancziu pū
I, mieslto.
drius mano draugo Petro gero kisžėniaus (atsirado, žino
I — Mariuk! Kūdiki mano,
keliu dažnai važinėja spe'k'u- siau iszsitare Kazys.
I
pusbrolis, atėjo in mus kuopa ma, Kaziui ir “Prieteliu” Tie
' kas tau, kur begi? — Paszauke
liautai. Pakratysime kuriam »— Cit! Asz pažiūrėsiu ir jei
mus atlankyti. Jis dažnai mus 1 < prįefeHai buvo kortu garkokis tai balsas.
nors masziiia, ir visa bus gerai! szvilpterėsiu, tu griebk ir lailanko, ji j daug mums papasa-' bintojai, kurie visokiais budais
1 Mergina pakele akis, bet tuoDraugai kits kitam paspaui kyk arklius, o asz, “veiksiu.”,
kojo naujienų kas Lietuvoje stengėsi ir Kaži savon pusėn
jaus vela nuleido susigėdus.
de tankas.
Į Vežimas važiavo lėtai, kudedasi, kas pasaulyje kariauja, patraukti. Ir nors negreit, tas Nakti's buvo gerokai tainsi ir riame buvo galima inžiureti
Buvo tai balsas žinomos del
koki Gdliai mus gimtinėje jįems pavyko. Karsztas žaislas įy.jį. Pilnaties menulio daugiau viena žmogų. Szvilpimas. Kamus Rataitienes, kuri dažino
(nors
namuose
ir
ns
da
szimet
Inilm
nwoikalania
lis
š
•
T
•
v
,
„
...
.
«
s
.
,
,
,
.
.
_
.....
nereikalauja.
Jis
slapstėsi
už
debesų,
tik
retkarn
v
:<lauS laiko neicikaiauja. jis kapstėsi uz
retkar- zys griebe u'z arkliu ir sulaikė
jus jos angy tine sėdi kalėjime;
nėra buvęs) ir daug visokiu m-|greĮį supainioja savo pinklėse _
juos o draugas nieko, nelauk
John Nance Garner, per ūkio in Uvalde, Texas ir sau ėjo jos atlankyt.
domiu dalyku. Sako, tai vis isz neį įr szviesiausi protą if gėle-į
— Motin!
Paszauke su
damas rdože kažkuo in galva. penkios deszimts keturis me ramiai, cigara insikandes
laikraszcziu iszskaites. Amžine valia, ir Kaziui daug ne-J
Kaži sziurpas perejo, bet greit tus buvo politikierius; Jis
skaito knygas. Jam dabar aszaromis Marijona: Ne vadindrius artilerininkas, puikus, reikejo. Prie kortu taip ir pri-'
nurimo.
visokius politikos darbus tu nei politika nei Amerikos kie manes savo kūdikiu, ba asz
vynas, visada musu laukiamas I lipo. Greitu 1laiku
•'
>•
• 1’
prakiszo
vi— Arkliai kaip mano tėvo, rėjo ir dirbo; buvo net Ame klausimai nerupi; jis kas to ne verta, ba apleidau tavęs
sveczias. Jis tarnauja baterijoj i sus savo pinigus, o ju netekes
gerk
bus stora maszna, ramino rikos Vice-Prezidentas. Da
dien zulinasi ir triūsia apie senatvėje ir paniekinau. Užsi
kuri stovi mums užpakalyje, eme pardavinėti ‘ ‘ galimus ’ ’
pats save Kazys. Nuvede veži bar, sulaukės 79 metu am savo visztas ir kalakutus ir maniau mieslto paredu, links
musu batalijono bare.
parduoti daiktus, kap pvz.’
mą nuo kelio in szali ir ėjo pats žiaus, jis pasitraukė isz po sako, “tegu jaunesni dabar mybių ir sztai bausme Dievo
— Ar laikraszcziu jus gau muilą, isz namu gautus balti
jieszkoti masznos.
litikos, nusikraustė ant savo rūpinasi pasaulio reikalais. ’ ’ puolė ant mano galvos!
nate? Paklausė Andrius. Kelis nius ir k. d. Toliau eme parda
Bet gera senuke pakele ja
— Asz, važiuoju pas, sunu,
gaunam ir sziandiena buriniu- vinėti po poną auksinu savo
nuo žemes, bueziuodama ir
silpnu balsu vos girdimai isz- Toji valandoje Rataitiene
grinezioje Rataitienes buvo
kas atnesze, atsake vienas mu- pietų davinio mesa arba kon
asziaras szluostydama.
tare pribloksztas žmogus, ku pralenkinejo kalbanczias motesu.
tyka, ir ji apsitrusus, iszmelže
servus, veik visai dykai parda-!
*
*
*
rio
gerklėj
gargaliavo
kraujas.
res.
— Kurios Itai dienos? Gal vinejo duona, del ko dažnai
karvuke, o ne turėdama ka
Patys galime suprast, jog
Tuo tarpu isz po debesiu iszjus jau naujesniu turite?
TARADAIKA
j sinere menuo, apszviesdamas — Ar sveika kūmute, kur veikt, sėdo prie vindelio verpt Marijona daugiaus neapleido
vaikszcziojo alkanas ir eidavo 5
Musiszkiai viens in kita su praszyti valgyt in sodžių pas
taip skubini, jog ne kaiminku ir graudžiai verkei
senukes, bet Dievas norėjo dažeme.
žiuro, lyg vieni kitiems ant no ūkininkus. Bet praszyti vistiekj
ne užsznekini ? Ko ne abidvi — Tegul bus pagarbintas
sunkiau nubausti, už jos kaltes,
— “Mano tėvas! Mano tė
sių laiknaszcziu jieszkodami. buvo geda, nes kas duos, kas'
drauge paszauke.
Velykas ne visur gražiai
Jezusas Kristusas, prakalbėjo ba in kelis menesius po jos suvas! Nesavu balsu suriko Ka
— Antanai, tu paėmei da ne- neduos, o kiekvienas žino, kad
praleido,
Buibuliene. O ko kūmute taip gryžimui, persikėle senuke’ in
zys, pamatęs menuliu apszvies- — Duovanokite, atsake u'ž" skaityta laikraszti, kreipe in ne “isz vargo” praszo, žino, Nes kiti per greit pradėjo,
nuliūdus ?
kita gyvenimą! Paliko Marijo
ta jau isžbialusi tėvo veidą, isz sznekinta, ne norecziau skumane Petras.
Ba jau priesz Velykas
kad maisto duodamo karei
kurio burnos ėjo kraujas. Ka.| bint, bet mano vyras sirguliuo- — Ka ežia kumute ne verkt. na viena kaip kuoleli, o norint
— Jau nebus galimą skaity viams pilnai pakanka. Bet
, .
.
,
,
' in n pzin szinnrlirtn nf.nnsVsis tai
Alleliuja giedojo,
zys tai pamatęs draskė sau ja, o ežia sziandien atpuskas tai Vakar jau ir senas szunelis nu-' gavo gera vyra ir gailėjosi -už
ti, sztai nuo kiszeniaus nusitry greit Kazys “pragudrejo.” Guzute ir aluti girksznojo.
plaukus, tai kaip pamiszes glė turiu būti Radeczynuose, ba in- stipo sodelyje, pati viena likau! savo kaltes, tai ilgai kaimynai
nės raides ir pradžios, pirmo Mete praszineti, kad kas pasi Ir per Velykos neiszsipagiriojo,
byje spaude jau szalstanti tėvo sižadejau nukeliaut su tai sie- ant senatvės, kaip kuolelis, ir jjai prikiszinejo nedorybe!
puslapio, pas mane nėra. Ka gailėtu, o vienok parsineszdaVisokiais 'balsiais giedojo,
ratuke, mažu Szventas Anta vela pradėjo verkt.
kuna.
----- GALAS— J
ežia su laiknaszcziais, geriau •vo viszta, ežia sūri, o nakti ir Ant galo da susirupeziavo,
— Asz tai sakiau ne viena
— Tai kortos prie ko prive nas iszpraszys sveiktos.
sztai pakartoki paraginau asz, lasziniu. Taip pat be paliovęs
Ir in veidus muszt gavo.
— Ar tai reikalinga tau rū karta, jog- ta valkata Marijona i
dei
dedamas ant stalo taukuotas raszinejo tėvams laiszkus vis
Vienas tokis prie visu
Maldų Vainikėlis
pintis svetimais bastriukais '1 piktu užsimokės, tarė Szalty— Tai kortos!
kortas, kurios retai kada isz praszydamas pinigu, melagin
kabinosi,
cziene.
Tarė
Buibuliene
pecziais
truk— Kortos! Kortos! Kartojo
mus ranku eidavo.
:: Knygele s
Ant galo gavo per snuki,
gai nurodinėdamas, kad labai
— Tegul jai Dievas atlei
klausytojai lartilerininko kal cziodama.
— Taip, taip, “Szeszesde- blogai kariuomene maitina,
Ir da su szluotkocziu nuo
— Juk tai ne svetimas kū džia kaip asz atleidžiu, pasau S®3 Knygele, Dabar $1.00 "IB
bos kareivio.
szimts szeszis” arba “savo ko- reikia prisipirk! savo maistu, {
bobos gavo,
Man pasidarė gieda, kad asz dikis, tiktai Dievo o paskui ma kė senuke.
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zyrius” — man pritarė sėbrai, kad jam pavogė valdiszku
Net antakiai pažaliavo.
esu biauriuju kortu savininkas no, ba matote kiek turiu rupes- —• Nesirūpink, Dievas tei Puslapiu; Juodi Apdarai;
tikėdamies jog Andrius pa- daiktu, už kuriuos reikia tiek
Savo kūmos pasigailėjo,
rodos, to viso blogo dalyvis, su ties. Ne turiu locnu vaiku, tai singas ne dabar, tai vėliau nuAiszkus drukas; smagi
mirsz apie laikraszczius ir dau ir tiek szimtu sumokėti, kitaip Tai ginti nuo narsuno turėjo,
griebiau
nuo stalo kortas ir nu- ne dyvai jog prisiriszau prie koros. Senos esame abidvi,
giau neiszmetines už ju neger reikes kalėjime supūti ir t. t.
Sziandien narsunas dejuoja, i meeziau in deganezia krosnių. sieratukes, atsake dora moteRodyklei
bet suslauksime ir pamatysime
bimą.
Ba
antakiai
mėlynuoja,
riszke, glausdama
į’
prie savesĮ-as su jaį nusides, ir nuėjo to- Bažnytini* metu padalinimas.
Nebe tas pasidarė Kazys.
— Gerai, tarė Andrius. Bet,
Tai
puikus
margucziai,
serganti kūdiki,
ir atsisveiki- ^ Haus Buibuliene, o sena Ratai-, Pasilikai.
Pirmiau su draugais buvęs
.......
Kalendorių*.
pradėjus apie kortas, noriu
Jeser vyrueziai!
nūs su kaiminkoms paskubino tiene pakėlė akis in dangų, sun Maldo* Rytmetine*.
meilus, vėliau ju eme neapkęs
trupulti ežia jums papasakoti
Vieszpatie* malda.
*
*
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toliu.
ti, nes jie jam iszmetinedavo už
kiai atsiduso.
Aniuoliszka* Pasveikinimą*.
szio “nekalto” žaislo vaisius. kortas, net atvirai jam prikiszAna diena tapie
*
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Dabar Marijonai buvo gerai, Apasztalu Sudėjimą*.
Paklausykite,,jei jums nuobo davo visztu ir kito ko vogimą.
Deszimtis Dievo prisakymu.
A
Szenadoryje,
Radeczynu bažnyczioje žibė ba jau treczias metas, kaip pa Du didžiausi meile* prisakymai.
du nebus, kas pas mus praeita
Apėmė svaigulis bobele
Nekarta buvo baustas už kor
jo daugybe žvakių, atsprovine- klauso dvaro szeparkos, ne žiu Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* I*
sanvaite baterijoj atsitiko. Ži ta vima tarnyboj. Kazys buvęs
viena,
jo iSzventos Miszios, o ant var rėjo ant aszaru senukes iszsi- Gailesczio.
noma, papasakosiu ne tik pati geras kareivis ir draugas, vė Per nakti ant žemes varavo,
Maldo* vakarines.
gonų kokis tai vargonmistra' renge in Lu'blina. Tuojaus ga- Giesme ant pradžios Miszi*.
atsitikima, bet ir visas tas ap
Bet nieko nieiszgavo,
liau pasidarė kortu auka. Au
j^ELIU vedaneziu nuo Radę- isz kaimynines parapijos reke^ vo vieta, ba buvo greita mergi- Misziu Maldo*.
linkybes, kuromis buvo prieita kai artinos dieno.
Psalme 45.
O, Ibutu gavus,
czyno trauke pulkai dievo-( kaip rodos isz kailio lupamas ir į aa ir geram pasivedime užmir- Giesme Szventa* Dieve.
prie to nelemto altsitikimo, tuo
Kad butu palaukus,
baimingta žmonių. Gražus ark- kirbino ant vargonų kaip ant.szo apie senove. Džiaugėsi isz Miszparu Maldo*.
labiau, kad tas 'blogas isz kor
Butu ir nei szventuju
pirm Iszpažintie*.
luini
bego smagiai traukdami tarszkynes, jog net žmonys pa- savo buvimo; prie gero buvimo Maldos
Kazio tėvams, toliau pasako
tu iszejo.
Perkratymas sanžine*.
nepriszaukus.
pasikėlė in puikybe. Pamėtė Maldos priešą pat Iszpažinti.
— Mano pasakojimo kalti jo Andrius, kurio pasakojimo Ant giliuko iszsipagiriuojo lengvus vežimėlius kuriuose kete galvas žiopsojosi.
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visi
szirdingai
prakaimiszkus drapanus, o apie Imdama* nuo kunigo iszriszim*.
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Malda po Iszpažintie*.
In kur kitur nuvežliojo.
kiaip kokia ir karieta prabėgo szydami loskos to Szvento pa- savo pajiega niekam ne iszsi- Litanija apie visus szventus.
reivis Kazys; jau antrus metus, me, parupo ar tiesa sūnūs ra*i»
kaip viesulą palikdama paskui trono. Rataitiene, atsiklaupus dave, o kada dažinojus Ratai- Prisitaisyma* prie Szv. Komunija*
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Tikėjimas in Szv. Sakramente.
Kaip geri laikai,
tai su kūdikiu kamputyje, apie' tiene apie jos butine, nukeliavo Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*.
save stulpą dulkiu. Buvo
kus, tai tikrai pavyzdingas ka menkai duodama valgio, kad
Tai pinigu kožnas turi,
Spalio 13ta diena, o kurioje tai nieką Dievo ne prasze, tiktai Ja atlankyt, tai nei nedasileido. Malda prie Panos Szvencziausio*.
reivis. Tiek nuoszirdus draugą jis tuo dažnai skundžiasi ir vis
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dienoje isz visu szaliu trauke sveikatos del kūdikio. Ir Die-Į Ponstva apie tai ne žinojo, jog Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
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Taigi, vienas vyrukas
pusko Szvento Antano, idant nuo tos dienos pradėjo taisytis ■ na. O kad buvo patogi ir my- Paskiau* atiduodamas Dievui gar
mindami savo gera ir teisinga
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be kalbėk.
Skulkine, iszpraszyti losku kentejimuo-' sienatuke ir po metu buvo su- lėta, nuo ponu turėjo nemažai Malda
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Isz kazyru loszti
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užsinorėjo, Buibuliene, įpati szaltysziaus sveika maža Mariuką gražiai'sys'del jos patiko, o buvo geras1 Garbinimas Szv. Sakramentą.
toti. O kam kareiviui reikalin si dalyka isztirti. Gal visi ju
J parodyta ėjo ant atpusko. Ne' stalinius ir susitarė, kaip tik Malda S«T. Tamosziaus.
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ir
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nemokėjo,
in kita moteri, savo kaiminka,'_
ga turėti daug pinigu? Net Kaziuko nusiskundimai, tai tik
Malda prie Vieszpatie* Jėzau*,
In trumpa laika viską
žiurekie juk tai musu Rataitie-Į vieno meto dievobaimingi Ba jis surinks pinigu, tuojaus ze- Malda prie Panos Szvencziausio*.
karszcziavis pasakodamas An melagingi iszgalvota, gal iszpralosze, ne velkasi ant atpusko su tai taieziai ne apleido atpusko. Bet nysis.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
drius. Jei pinigiai leifgvu budu tvirkimo darbas, jiems baisu,
Panos Marijos.
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Ranžancziu* prie Szv. Mari jo*
Tik apsidarė,
ronikai!
j ke ėjo ant atpusko be vyro; tik- turėjo ypacz prižadėjo būtie
kalbama*.
kalui, tai jie blogiems tikslams tai neteisybe, ka jis raszo, jie
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prie Szv. Panos Marijos.
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pagelba. Kada Marijona buvo
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Litanija prie Szv. Antano isz
pnalosze,
ežia moteri, su penkių metu mergina, ba jos pats nupuolė užimta mintimis apie jos lai
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1
O
nei
stiklelio
guzutes
negavo,
nu,
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mergaite ant ranku, isžblysz- karta ant rendymo ir taip su minga ateinant gyvenimą, pas Malda prie Szv. Antano. '»«• ■’<-«
kamai, rubus ir apava taip pat.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Tasai vaikinelis,
kusiu ir pasibaigusia, jog vos' simusze, jog isz to numirė ir l ta ponstva likos papildyta ne Litanija
Rūkymui? Pakanka algos, nes dedasi ir nurimti nuo baisiu
Saldžiausio Jėzau* vardo.
Pasiliko biednas kaip
jau silsejosi ant kapiniu nuo maža vagyseziu. Vagiu iszsy- Maldo* po palaiminimo Szv. Sak.
kvėpuoja.
dabar tabako (ir da kokio!) mineziu. Gavės karo vyriausy
bes leidimą važiuoti in veikiam Į
Per Procesija.
ubagėlis,
Kurgi nematysiu, atsake ki-'puses metu. Ir taip parsitrau- kio ne galėjo suseki, ir del to.
Giesme ant Procesijų.
UF Neužmirszkit atnau cziajia armija ir sužinojęs ku Dabar kiek tai iszprakaitos, ta su galva lingtelejus, turėjo ke vela poną metu, o grinezioje puolė nužiūrėjimas ant namisz- Giesme Laba N akt.
t- -G.
Kol velei tiek pinigėliu
ne mažai vargo su tai siena tu-. Rataitienes didele atmaina, kiu tarnu, o kuriu skaitlyje ra- Ministranturas. . . „ . ..
jinti savo prenumerata už laik- rioj vietoj stovi dalis, kurio
užsiezedys, ke. Kad norint Ibutu isz musu Buvo tai Subata, pavasario lai- dasi ir Marijona; visus uždare
Saule. Mahąnoy City, Pa.
raszti “Saule.” Del daugelis Kaziukas tarnauja susirenge ir
Nes jeigu ateityje nuo
kaimo tas kūdikis, bet kvaraba! ke. Kaime krutėjo, ba kaip ry- in kalėjimą. Teismas ilgai
laikas jau pasibaigė ir apie tai iszvažiavo kelionėn.
kazyru
susilaikys,
žino, isz kur atsivilko ir numi-'toj Sekmines, linksma szvente! traukėsi, net už keliu menesiu
praneszeme! Bizni be pinigu Viena diena Kazys, vis pasa
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• . I 'r ••.
'
jo kortu draugas, jiedu, kaip Į
'si?
"
I todienius drabužius. Tiktai Marijona,
kožna doleri. ACZIU!
sededąma kalėjime,
PLATINKIT!
4
4
•

,

...■

■:

l\ O X V I i g S M >10/S Lt*

*

Suvėlinta
Gailesti?

* *

*

n

L
■ — -

■>

■

fe,

*

I

f

■ r S A IT E E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Nepastovus oras.
— Visos angliakasyklos
nedirbo Panedelyje.

DAUG SUKTYBIŲ LENKU MINISTERIS
AR
PRANCŪZIJOJE
NUŽUDYTAS
GRESIA PAVOJUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
SPAUDOS LAISVEI
Ukrainai Faszistai
,ninkas Georges Legoff, prisi
AMERIKOJE?
Kaltinami
pažino kad tie ginklai jam pri-j

Pavyzdingos Motinos

biausias viso gyvenimo tiks
las; dabar, kai jau in protą at
ėjau, asz ne tik taip maustau,
bet gyvu kailiu patyriau ir ži
nau.

Pajieszkojimas

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

guli. Jis pasiaiszkino kad jis
— Tai ir po Velykų.
Pajieszkau Povilo Gečo, ku
ISZ RUSIJOS. — Pulkinin— Utarninke pripuola Szv. ketino tuos ginklus pasiunstil
ris gyvena Wilkes-Barre, Pa.
in Ispanija 1Republikonams. | kas Generolas Karl Swierczew- ka jįe tikes. Tokia diktatūra
Turiu laibai svarbu reikalą,
Perpetuo R.
Policija teipgi rado pas ji
ji kor-l
*ur-i sk
, in ’ , Lenkijos Vice-Ministeris nera negera laisves kraszte.
meldžiu atsiszaukt arba jai kas
— Velykines p a m a 1 do s . , , .
j
i j
idelkraszto
apsigynimo, buvo
teles, kurios parodo kad Geor„ ,
, i TRECZIAS PUNKTAS:
Į
žino apie ji malonėkite atsiSzvento Juozapo bažnyczjoje (YDC? TT atmiT
„„ 7t* n noruc! _
„ „ I nužudytas
netoli nuo Sanok
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”
ges Legoff tyra
narys T1
DeGaulle
'szaukt ant adreso:
buvo labai puikios ir užimanmiesto.
Laikraszcziai per daug ruPartijos ir tuo paežiu sykiu iszMrs. Elz. Christinis,
czios. Altoriai puikiai patikimas narys Komunistu Par Szitas žinias pranesza Sovie. Pinasi PMkelMi visokius
Box 388,
Co<ail Center, Pa.
puoszti per vietines vienuoles.
tu Laikrasztininku draugyste
žmogžudystes, be|
.----------------tijos.
Rezurekcija 'buvo 6-ta valanda
•■Tass,” kuri sako “Kovo, g^isskus prasižengimus, kuĮSTOKIJ E apie 113188
ryte. Daug žmonių dalyvavo Fresnes kalėjime, belaisviai (March) 27-ta diena, Puikiniu. ric ^atvaizduoja tikro Ameri----------------- iszo iszlins, Al
turi spaustuve, su kuria jie kas Generolas Karl Szierozew-'kos Pilieczio «5,venim0' ir be'
pamalduose.
yva in virszu iszkils, Kaip uispausdina palszyvas Vokie- ski, kraszto apsigynimo Vice-'veik nieko nM° aPie tlkra ,r
iaikyti sveikata ir apsaugoti
— Seredoj Szv. Marijos isz
cziu “Gestapo” antspaudas su' Ministeris, kuris didvyriszkai'
szeimynele nuo lygu,Verta NeAmerikos
žmonių
gyEgipto.
kuriomis jie intarineja ir su atsižymejo ant Karo lauko prie- vemnia.
užmirszt, Kaip dagyvent 100
— Ketverge Szv. Makario vedžioja Francuzijos vadus,
metu,
Pamokinimai, Apie boba
Missa Luzicka, buvo isz pasalu KETVIRTAS PUNKTAS:
Szitos dvi moterys buvo no ta Sprogstanczia ‘Atom’ ka negalėjo savo liežuvio su
Vysk.
neteisingai prikaisziodami ir
užpultas ir nužudytas. Ukrai
Vienos kompanijos ar par paskirtos kaipo pavyzdin Bomba. Kai jos vyras pasi laikyti, Leibaus gimoras, Gir
— Panele Rita Lenarta- domis priparodydami kad jie nai Faszistai szita begediszka
tijos laikraszcziai su kitos gos motinos del 1947 metu.
mirė, ji pardavė ūki ir nusi tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
vieziute, nuo 611 W. Maple su tomis palszyvomis antspau- žmogžudyste padare; jie yra
kompanijos ar partijos laik- Po kaire, yra Mrs. Dittman, kraustė in miestą. Bet ir maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
[Uly., turėjo operacija Ashland su Naciais draugauja ar drau kalti.”
raszcziais per daug peszasi ir Highmore kuri buvo pagerb mieste ji užlaikė ir prižiūri Geros rodos, Gailinga ypata,
gavo.
ligonbute.
Pulkininkas Generolas Kari riejasi. Per daug užpuldinėja ta per South Dakota Vals.,
labai dideli ir gražu soda.
Galybe Meiles, Juokai, Ragan— Apie 1,450 darbininku
Swierczewski kariavo su Tarp- ant žmonių, kurie negali atsi- Universiteto. Ji yra dvylik
Penia Louisa F. Rehfeld iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
isz Reynolds ir New Haven At SPAUDOS LAISVE tautiniu Brigadų per Ispanu kirsti,
os vaiku motina. Visi jos
Warner, jos vyrui pasimirus ba kaip ir visos Bobos. 15^.
las Parako Kompanijos, sukara.
vaikai
mokslus
iszejo
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1936 metuose, sugebėjo isz- Saule Pub. Co., Mahanoy City
Imkime tik maža pavyzdi.
MOSKVOJE
fetraįikavo Petnyczioje, reika
Su szitomis žiniomis ateina Jeigu dabar szio straipsnelio sziandien augsztas vietas leisti visus szeszis savo vai
laudami daugiau mokesties.
neteisingai
ap- moksle, biznyje ir politikoje kus in mokslą ir atmokėti
RUSIJA. — Sovietu valdžia ir kitos kad Lenku Komunis- raszytojas
_ .
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Senas kontraktas pasibaigė 2- pranesza kad svetimtaueziai! tiszka valdžia dabar daugiau^ szmeižtu viena skaitytoja, tas laiko. Jos vyriausias sūnūs
didele skola ant savo namu.
tra diena Balandžio. Taipgi
GERIAUSIA į
pilnai valdžios ir valdybos pasiima in1' skaitytojas jokiu budu negalė yra mokslinczius, kuris su
laikrasztininkai turės
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pagamikarpenteriai, staloriai, isz Matu atsikirsti ar pasiaiszkinti.
spaudos ir žodžio laisve toje savo rankas.
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konferencijoje. Michael J. Mc Žinių ir Propagandos minis
ardville, Ashland, Tamaqua,
Dermott, Amerikos laikraszti terija buvo panaikinta. Jos aiszkinti, bet visu musu skai
Lansford, Mt. Carmel ir Sha
ninku vyresnysis sako kad jam vieta užima Komunistu padup- tytoju, kurie tuos szmeižtus
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reikalaudami daugiau mokes Sovietai prižadėjo kad visi czikas Jakob Berman, kuris siekti. Laikrasztininkas, kaip
nupirkti Dovana savo
musu laikrasztininkai galės sa- dabar savo rankose laiko visus
ties.
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vo žinias, be jokios cenzūros, laikraszczius ir radijo skelbi pamokslininkas isz kozelnyDraugui ar Draugei,
— Ana sanvaite Szvento ke jokio Sovietu peržiūrėjimo mus. Užsieino ir propagandos czios, sakyklos. J am niekas ne kaip ir ubagai daug ka pasakė daknyge ar ražaneziu. .Skirtu
Juozapo bažnyczioje, atsibuvo siunsti namo. Jiems bus valia, ministeris szitaip pasiaiszki- gali atsakyti. Ir už tai, kaip tas ir sako apie pinigus ir turte mas tarp bagoeziaus razan- tai užraszk jiems laikcziaus ir biedno žmogelio yra
Kriksztas sūnelio p. Liudviku net ir per radijo skelbti viską no: “Dabar visai nėra reikalo pamokslininkas, taip ir tas lius:
raszti “Saule.” Pra
Traskausku, 535 W. Centre kas bus daroma ar nutariama žmonėms praneszti kas darosi laikrasztininkas turi pareiga,! Pinigai žmogų užkereja, kad vieno ražanezius paauksoszventa pareiga su savo žo prakeikia ir pražudina. Žmo tas, o kito atlaidais apdovano linksmins jiems gy
[Ulyczios. Kūmai buvo pane toje konferencijoje. Sovietu užsienyje ar valdžioje.
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I Can’t you see your name in lights?^
Vestuvių Ir Kitokiams
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