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Ekspliozij a Texas City
Isz Amerikos Žmogžudys
Apsudintas
Kompanija
Ponas; PraPakelia Algas Miestelio
kalbininkas; Bagoczius
Visu Gerbiamas Gerald
Automobiliu Fabrikan
Wentzel Apsūdytas
tai Siulina Deszimtuka
Kaipo Žmogžudys
Daugiau Ant Valandos

Kunigaiksztis Su
Motina

Radojomba

Daug Žuvo Ir Su-

Žydelka Norėjo Susprogdinti Anglijos

1.
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Tarybos Kambarius
LONDON, ANGLIJA. —
Sprogstanti bomba buvo padė
ta prie Anglijos Tarybos Kambarus, Dover House. Londono
policija jieszko moteriszkes
kuri ta sprogstanezia bomba
tenai padėjo. Jie spėja kad ji
yra Žydelka, kuri norėjo Ang
lijos valdžiai ir valdininkams
atkerszinti už tai kad Anglijos
teismas apsudino keturis Žydu
vadus ant smert ir pakorė.

o

o1

griauti, Sudeginti

Denmarko Karalius Christian
Pavojingai Serga; Dinamitas
Sunaikino 9 Namus Girardville,
Pa.; Don Bela Gruner Ir Trys
Kiti Žydai Pakarti Jeruselenv
oje; Pragyvenimas Pabrango

DETROIT, MICH. — Gene POTTSTOWN, PA. — Kai
ral Motors Automobiliu Kom gyvanaszle gražuole Miriam
panija siulina pakelti visiems Green buvo ant smert pa-j
darbininkams algas, nori duoti smaugta savo lovoje, visi
deszimtuka daugiau ant valan Pottstown miestelio žmones
. .i
dos. Ir kompanijos sako kad pasipiktino. Policija greitai
Policija sako kad toje
szitas nusistatymas gales būti pribuvo ir pradėjo to nevidono
ar atnaujintas ar permainytas žmogžudžio jieszkoti. Bet štai-,
sprogstanezioje bomboje buvo
Rugpjuczio (Aug.) menesyje. ga viso miesto policija rankas
gana dinamito visa narna su
Kompanija pasiaiszkina kad nuleido, nutraukė savo darba'
griauti. Ir ta bomba buvo taip
ir
nieko
nedare,
ir
paskelbė
dabar viskas taip ..nepastoviai
intaisyti su laikrodžiu, kad ji
Graikijos jaunutis kuni butu susprogus kai daugiausia
eina su bizniu kad negalima kad negalima to žmogžudžio
gaiksztis Constantine su sa žmonių butu tuose kambaruostacziai nustatyti nei algas nei surasti.
TEXAS CITY, TEXAS. — Francuzijos
vo motina žiuri in didele ka se.
kasztus.
Viskas taip ir butu užsibai riszka paroda Graikijoje.
prekybinis laivas susprogo mažame Texas
Szita pasiulinima kompani gęs, jeigu ne Amerikos slapta Jis turi ir vyresne sesute, bet
Žydai ir Žydu vadai vis gra
ja inteike kai derybos prasidė FBI policija, kuri ežia insiki- ji negali būti inpedine del sina Anglijos valdininkams
City miesto uoste. Ant jo buvo dedama
jo tarp fabrikantu ir darbinin szo. Kai tik FBI policija pribu Graikijos sosto. Jaunutis kad jie atsilygins, atkerszins.
daug “Ammonium Nitrate” kuris ne tik
ku, kuriu kontraktas baigiasi vo, tai už keliu valandų visi Constantine
tapo
kuni- Szita sprogstanti bomba buvo
kito menesio pabaigoje.
Pottstown miestelio žmones gaikszcziu kai vos susilaukė palikta in moterų iszeinamaji
dega, bet baisiai sprogsta. Kai laivas už
kambarį, kur darbininke užti Amerikos-Anglijos
Unijų vadai nieko nesako ar iszsigando, o vietiniai policijai penktu metu.
gesinti. Kai jie pamate kad negalima už
ko ir greitai policijai pranesze.
jie priims szita pasiulinima ar net ir blusos numirė. Nes FBI
Sztabas Privers
Dabar
Žydai
grūmoja
ir
gra

daugiau reikalaus. Automobi- policija tuoj aus intare ir Suėmė laisva vėl ženytis. O Wentzel
gesinti, kapitonas davė insakyma laiva pa
sina kad keturias deszimts
Ūkininkus
Dalintis
garbingiausi
ir
galingiausi
to
liaus darbininku unijos prezi
jai buvo seniai prižadėjęs kad
Anglijos karininku bus pakar
traukti isz uosto in mares.
Darbininkai
dentas, Reuther pats nieko ne miestelio žmogų, kuris visiems jis savo moterį pames ir su ja
Maistu
ti
už
tu
keturiu
Žydu
mirtis.
sako, bet paliks patiems darbi buvo pavyzdys.
apsiženys kai tik ji bus laisva.
ir jurininkai nespėjo ta laiva isz uosto iszninkams ir ju vadams nutarti Nieks neintikejo. Visi sake Dabar ji buvo laisva ir klausė
STUTTGART, VOK. — Ta
kas daryti.
kad ežia tai jau isz tikro FBI ka jis darys. Ji apėmė baime; ATSISZAUKIMAS IN me Vokietijos kraszte, kur traukti kai jis susprogo.
Anglijos ir Amerikos Sztabas Galveston policija pranesza Daktarai ir slauges greitai
Jeigu darbininkai nesusitai policija suklydo ir prasiszoko. jis bijojo kad ji neiszduotu ji,
KATALIKUS
Dabar
pasirodo
kieno
buvo
tie

kad
visiems
nepasakytu
kaip
valdo ir prižiūri dabar visiems kad apie 10,000 žmonių likosi pribuvo isz visu apylinkes
kins, tai ir vėl iszkils kitos
maisto trumpa ir trūksta.
be namu. Namai sugriauti ar miestu. Traukiniai, autobusai
straikos, kurios labiau nuvar sa. Tas miestelio ponas, garsus ji ja meiluže laike; bet tuo pat NEW YORK, N. Y., —
prakalbininkas,
bagoczius
ir
kartu
jis
nenorėjo
kad
ji
kam
Sudeginti taip kaip per kara ir taip automobiliai veže darbi
gins darbininkus ir visa kraszKardinolas Spellman atsiszau- Pulkininkas Hugh B. Hester
visu
gerbiamas
Gerald
Went

kitam
tektų.
>
Už
tai
jis
ja
pa

miestai
iszrode nuo sprogstan- ninkus, ugniagesius, daktarus
to pramone suardys, kaip suar
kia in visus New York Diecezi kurio darbas prižiūrėti mais
zel
yra
apsūdytas
už
tos
gra

smaugė
kai
jiedu
lovoje
gulė

ir slauges in ta susprogusi
dė pernai.
jos Katalikus, kad jie paskirtu tas, sako kad ūkininkai daug cziu bombų.
žuoles gyvanaszles pasmaugi- jo.
ir paaukotu vienos dienos už maisto turi, bet nenori nei da Prie pat szito uosto kur tas miestą.
ma.
Advokatas reikalavo pilnos darbi del mielaszirdystes dar lintis nei parduoti. Jis sako laivas susprogo randasi dideli Tas trenksmas nukirto visus
TELEFONO
Valstijos advokatas A. Ben bausmes už žmogžudyste, bet bu. Jis sako kad jeigu kiekvie kad gal reikes po prievarta isz Monsanto fabrikai. Jie užside telefono dratus, iszarde gele
DARBININKU jamin Scirca, per teismą ne tik teismas susimylėjo ir dabar jis1 nas Katalikas .paaukotu savo szitu ūkininku imti maistas ir |gwu
___ žinkelius, ir uždege baisiai
gė ir susprogo. ________
Plieno balkiai
priparode kad Wentzel nužu bus nuteistas nuo deszimts iki1 vienos dienos uždarbi del mie- badaujantiems iszdalinti. Jis kurįe sveria kelis szimtus tonu daug namu.
STRAIKOS dė ta gyvanaszle Miriam Green dvideszimts metu in kalėjimą. laszirdystes darbu, tai “jis su- taipgi sako kad ne tiek to mais- j-uvo per visa miestą to trenksEroplanas kuris tuo laiku
su kuria jis buvo per ilgus me
mažintu skausmą ir varga, tu' to trūksta, kiek kad dauguma^ mo įSZneszti. Szitas fabrikas
skrido virsz to miesto, buvo
Unijos Su Kompani tus susidėjęs ir in ja insimyĮė
kurie dabar skursta ir vargsta? maisto eina in “Black Marke-j| buvo valdžios per kara pasta
kaip
kokios baisios viesulos
jomis Nesutinka; Žmo jės, bet jis taipgi gerai iszbare “Saule” Yra Geriausias bet kurie yra kaip ir mes to Pa- ta’’ ir bagoeziai visa superka tytas ir kasztavo daugiau negu pagautas. Tas trenksmas ta
visus policijantus, kurie ar tykad nieko nebelieka papras- 19,000,000 doleriu.
ties Dievo vaikai.”
Laikrasztis
eroplana padengese pagavo,
nes Pyksta; Valdžia czia, ar siz baimes, ar isz apsi
tiems žmonėms.
Paskui aliejaus ir gazolino iszkele in augszti ir paskui
leidimo, nieko nedare szita Ka raszo p. Kazimieras Szitas vajus jau dabar yra
Pulkininkas
Hester
sako
Stengiasi Visus
sandeliai ir fabrikai užsidega. trenke in žeme. Lakūnai kurie
žmogžudį suimti. Jis parode ir Crenta, isz Grand Rapids, varomas. 375 parapijos szitokad Bavarijos ūkininkai ypa Namai net už dvieju myliu bu tame eroplane skrido, žuvo.
paaiszkino kad kai tik polici Mich: — Prisiuncziu tamis- kias kolektas darys nuo Ba
Sutaikinti
tingai daug maisto turi nes j u vo sugriauti. Nuodingi durnai
ja dažino apie žmogžudyste, tai toms užmokesti už laikraszti landžio (April) 20 iki 30. Pajavai labai gerai ir gražiai už pasileido isz szitu fabriku ir
policij antai ar laikrasztininkai “Saule.” Mes mylime skaityti rapijiecziai savanoriais stoja
WASHINGTON, D. C. —
in szita mielaszirdystes darba derėjo; bet jie viską, kaip ko buvo baimes kad tie dūmai ar
Darbo Sekretorius Lewis B. nutraukia paveikslus ne tik la laikraszti “Saule,” nes jis yra
ir eina isz stubos in stuba, vi kie szyksztuoliai laikosi ir nie tos dujos neužtrucintu žmones.
Schwellenbach, isz pradžios vono, bet kambario ir visos geriausiu laikraszcziu, ir negako niekam neduoda.
stengėsi suvesti kompanijos apylinkes, kad butu galima ge lecziau be jo apsieiti. Randame sus aplanko ir praszo prisidėti.
Raudono Kryžiaus atstovai
atstovus su unijos vadais ir riau ir aiszkiau visas apylinky- visokiu naujieniu isz visu Jeigu visi szitaip darbuotų Kitas augsztas karininkas sako kad žuvo tarp 1200 szimtaip visus sutaikinti ir tas te bes suprasti. Pottstown polici krasztu svieto. Acziu jums už si ir rūpintųsi savo artima su- padaro pastaba, kad jeigu mes tu žmonių, laikrasztininkai,
lefono straikas sustabdyti. Kai ja tik už menesio nuo tos žmog prisiuntima laikraszczio. Vėli szelpti, tai nebutu badaujan- Amerikiecziai taip isz visos kurie ten pribuvo spėja kad 1?
-----szirdies stengiamies szelpti apie trys szimtai žuvo.
nei unijos vadai nei kompani žudystes susiprato ar susigal name tamistoms geros pasek cziu ant szio svieto.
NEW YORK. — Milijonie
jos atstovai ant nieko nesutiko vojo nutraukti kelis paveiks mes jusu darbuose, pasilieku Prisimena mums kad Katali Vokieczius, kurie yra mums vi
rius Milton Reynolds nusipir
Visos ligonines pripildytos
ir kai straikos prasitęsė in an lus.
ko nuo armijos dideli kariszka
ku dvasiszkija jau kelis sykius sai svetimi, tai Vokiecziai tu
su geriausiais velinimais.
su
sužeistaisiais.
Apie
trys
rėtu
savuosius
szelpti.
tra nedele, Darbo Sekretorius Jis paskui parode ir paaisz
eroplana, bomberi ir aptaisęs
stojo ir Lietuvai ir Lietuviams
szimtai
mažesniu
namu,
kur
Lewis B. Schwellenbach, Utar- kino, kodėl Wentzel nužudė ta
ta eroplana jis su dvejais kitais;
in pagelba, paskirdame tuksninko vakar a per radija krei savo meiluže, gyvanaszle, Mi
darbininkai
gyveno
visai
su
že

lakūnais iszskrido in padan
tanezius doleriu del drabužiu Neužmirszkite kad dabai
SKAITYKIT
pėsi in visus Amerikos pilie- riam Green. Miriam Green ga
ir maisto.
“Saules” prenumerata in Su me sulyginti. To sprogimo ges. Jie nutarė skristi aplink
“SAULE” -O
czius, ir visiems paaiszkino ka vo savo persiskyrimo, “divorvien. Valst. yra $5.00 metams trenksmas buvo atjaustas net pasauli. Jie aplėkė aplink paso” popieras ir dabar buvo
PLATINKIT!
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Pirkie U. S. Bonus Sziandien! o $3.00 ant puses meto.
už dvieju szimtu myliu.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Maisto Trūks
ta Vokietijoje

Aplink Pasau
li In 79 Vai.

-........

-■■■-.................................... -MMIU

’‘SAULI”

Kas Girdėt

kad jis nori pasirodyti kad jis
yra tikras žmogus. Sziandien
stacziai negalima sveczio pri
imti be bohkutes.

Gerai Atsake
Motina užklausė penkių
metu Mariutės:

MAHANOY CITY, PA.
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ISZKLAUSYTAS

Pragyvenimas Pabrango

••

PRASZYMAS

— Del ko turime uosi?
Vaikai gali visa tavo narna Žmones dabar nenori namus
pirktis,
bet
nori
randiavuotis.
kojomis augsztyn apversti, 'bet
Mariute — Del uostymo.
^NTANUKAS buvo netur
jie niekados szeimynos nesuar- Namai per brangus pirkti ir
Motina
— O akis?
nei
puses
neverti,
kiek
dabar
tingos maszles siuvėjos sū
dys.
reikia mokėti.
Mariute — Kad matytu nūs. Gyveno jiedu su motina
mažame miestelyje. Dažnai
Dabar nauji namai yra tokie
me.
Antanuko mamytei pritrukda
maži, kad neužilgo žmog'us tu Kompanijos ir biznieriai ne
Motina — O ausis?
stato
nauju
namu,
nes
jie
sako
vo darbo ir tai būdavo sunku,
rės tik su pacziute ar mergele
kad
sziandien
naujas
namas
nes
neturėdavo ne už ka duo
Mariute
—
Del
telefono.
ženytis, nes nebus vietos motestatyti
per
daug
kasztuoja.
Pa

nos nusipirkti. Jonukas ėjo de
rei ar merginai.
prastas namas sziandien pa
vintus metus. Geroji jo mamy
Ar Žinote Kad...
te iszmokino Antanuką skaity
Mokslincziai dabar stengėsi statyti ir parduoti latseina dau
giau
nagu
8,000
doleriu.
O
dau

— Pirmutine balta motere, ti ir raszyti. Dažnai jam mamy
taika sudaryti permainydami
viso svieto žemlapi, kai reikia guma žmonių tiek pinigu netu kuri atplaukė in Amerika bu te parneszdavo invairiu kny
ri ir neturės. Ne tik tavoras vo ponia Forrest su savo tar gucziu, kas Antanukui labai
permainyti pati žmogų.
brangus, bet ir darbininku al naite Ona Burras, 1608 mete. patikdavo ir perskaitęs jis praszydavo daugiau.
gos
kur kas per brangios.
Viena gražuole padare viesza iszpažinti savo naujam vy
— Didžiausias vul’ianisz- — Mamyte, mamyte, pa
rui ir prisipažino prie visokiu Bankos pranesza kad jos da kas kalnas yra Bahama, kuris klausė karta Antanukas, pasa
bar turi net ir per daug pinigu, randasi Bolivijoj ir kuris turi
kyk, kam žmones laiszkus ra
prasižengimu. Vienas jos drau ir nori paskolas žmonėms duo 21,000 pėdu augszczio.
szo? Asz sziandiena skaieziau
gas nustebo ir pasakė; “Koks ti. Bet daug banku 'bijosi ir sta
knygutėje, kad žmones ne tik
jos atvirumas ir teisingumas!” cziai nenori paskolinti pinigu — Kas laikraszti “Saule” susieję tarp saves kalbasi, bet
O treczias, nusiszypsodamas ant namu, nes 'bankos jau nu skaito ir užsimoka, tasai bado ir laiszkus raszo.
Czia, su szitais paveiks kus žino, prižada kad mais daug. Amerikoje ūkininkai
mato
ir
nujauczia
kad
namu
pastebėjo, “Kokia jos atmin
tas szia vasara, nors kiek at turi labai daug intakos kon
kentėti nemoka.
— Taip, Antanuti, žmones lais, valdžia nori parodyti
verte gali neužilgo labai žemai
tis!”
pigs. Bst namai, ar tai ant grese. Czia mes nekalbame
raszo laiszkus, jeigu gyvena to kaip ir kiek pragyvenimas
nupulti!
apie mažus ūkininkus, bet
— Velnią tik tuom užgana- li vienas nuo kito; tokiu budu pabrango nuo 1941 metu iki randės, ar pirkti ar statyti,
Buvęs Anglijos Premieras Mes atsimename kas (atsitiko dysi, jeigu nuolatos keiksi.
1947 metu. Aiszkiai matyti da vis bus labai brangu. Da apie tuos kurie turi szimtus
jie tarp saves susikalba.
Winston Churehillis, rengiasi kai ana syki namai taip žemai
kad maistas ir namai labiau bar kontraktoriai sako kad tukstancziu hektaru žemes.
— Mamyte, mes ar turime siai pabrango.
atvažiuoti in Amerika pasisve- nupuolė: visi prakiszo siavo
stacziai negalima naujo na Jie nustato kasztus, Jie greiturtelius
ir
bankos
užsidarė.
cziuoti ir pasigarsinti. Paskui
Plieno fabrikantai atpigins kam raszyti? Paklausė Anta
Drabužiai, namas ir mais mo pastatyti pigiau negu už
cziau savo javus sudegina
jis grysz in Anglijai ir stengsis Dabar taip pat iszrodo.
tas sudaro žmogaus pragy 8,000 doleriu. Ir jie nei puses
plieną ir geleži ateinanti mene nukas.
negu už pigesne kaina par
stoti in rinkimus priesz Darbi
venimą, ir kaip tik visi szitie tiek isz tikro neverti.
si.
—
Ne,
Antanuti,
mes
netu

Mes savo skaitytojams pa
ninku valdžia.
Maistas atpigtu, jeigu ūki duoda.
reikalingi dalykai paszielisztariame namu ar stubu nepirk Fordo Kompanija jau syki rime kam raszyti laiszku, mes
ninkai nenustatytu prekes
neturim nei giminiu, nei pa- kai pabrango.
Eina gandai, kad Anglijos ti, bet nors kelis menesius pa atpigino savo Fordukus. For žinstamu, atsake motina.
Tie kurie apie szitus daly- kasztus ir reikalautu tiek Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
valdžia paims visus laikrasz- laukti ir pažiūrėti isz kur ve das rengiasi daugiau savo Forczius ir žurnalus redaguoti ir jas puczia. Atsarga gėdos ne dukus atpiginti Gegužio ar Antanukas užsimanste, pas
kui paėmė szmotuka popieros,
iszleisti, taip kaip ji paėmė ge daro. Jeigu mes su savo patari Birželio menesi.
mu
pnasiszoksime
ir
jeigu
ne

sėdo ir parasze szitoki laiszka:
ležinkelius ir anglių kasyklas.
bus taip kaip mes bijomies kad Chrysler Automobiliu Kom “Gerasis Dievuli! Asz esiu
Musu Lietuviszka kalba ne bus, tai mes visi džiaugsimies. panija atpigino savo Plymouth sveikas ir mano geroji mamy Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
tik mirszta, bet yra ir žudoma! Bet, kiek dabar galima prama automobiliu. Bet jis vistiek ke te taipgi yra sveika, bet mums
‘ ‘ Lietuviszkose, parapijinėse tyti ir iszsiskaityti isz biznio ir liais szimtais 'brangesnis negu sunku gyventi, nes neturime
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
pramones
žurnalu,
tai
juodos
nei
duonos
už
ka
nusipirkti,
o
buvo.
mokyklose randasi mokytoju,
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City. Pa.
sziandien ir druska pasibaigė.
kurios nemoka Lietuviszkai. ” dienos visai netuoli.
Automobiliu unija dabar Mamyte dažnai mini, kad Tu,
Fabrikantai ir kompanijos laukia pažiūrėti, ka plieno ir gerasis Dievuli, visko duodi, No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų *p»_
Moterėliu Blaivininkiu Drau tiek daug uždirbo, kad dabar
kus apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neataa
Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugavegyste baisiai pasipiktino, kai joms net sarmata, paskelbti sa geležies darbininku unija da jeigu nori. Taigi asz praszau puslapiu.
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirias prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke msTavęs,
duokle
mums
ko
reikia.
rys.
Plieno
darbininkai
parei

iszgirdo kokie loszikai, akto vo pelną. Per daug turto, perminaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apis
riai buvo paskelbti kaipo sziais mažiai tavoro: tai kraszto bai kalaus apie deszimta nuoszimti Taip-gi man pravartu butu ko No. 103 Vaidelota, apisaka 18Z nūs prigauna. 58 puslapiu......... ?15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kimus,
pirmutines puses szimtmec^in, iszTrys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
metais geriausiai atsižymeje siausia liga. Pinigu negalima daugiau algos. Bet Automobi kiu gražiu knygucziu paskai imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa riusNo.isz132
Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Granas; apie Ėgli
liu darbininku unija dabar tyti, nes asz laibai tai mėgstu.” veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasako ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiW
“Moving Pikczieriuose. ” Lo- valgyti.
silpna; susiskaldžius ir be vie Ir pasirasze: _ “Antanukas No. 104 Trys istorijos, apie Ne pacziuo'88. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
szikas, kuris losze ir atvaizda
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
nybes. Darbininkai ima priesz Karvelis.”
No. 188 Dvi istorijos apie Neužmo
vo girtuokli in “Moving Pikbes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
prapulties krauto; Mistras ir Krepe
kamas
žiedas
ir
Apie
Drūta
Alksni,
savo unija raguoti ir vieszai
No. 106 Penkios istorijos, apie
ęzieri” “Lost Weekend;” gir
Sudėjo Antanukas laiszka, Gregorius; Isz numirusiu prisikels 62 puslapiu.......................................15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
prieszintis,
nes
jie
nujauczia.
ir
ponai. 105 puslapiu..................... 25*
tuoklis in moving pikczieri “A
SAULE” YRA
užlipdė ji duona, nunesze in Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
ima
suprasti
kad
unijos
vadai
Žudinsta
ir
Apie
Urlika
Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baiat
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
Tree Grows in Grooklyn,” ir
bažnyczia ir inmete in dėžutė pinusi
43
puslapiu
.......................................
15c
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
sekanti
skaitymai:
Ila
isz
ir
bosai
savo
politika
veda
ir
GERIAUSIA
girtuoklis tėvas in “The 'Best
kur
aukas
renka,
nes
mane
kad
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymą
iszo
iszlins;
Apie
boba
ka
negalėjo
darbininkus isznaudoja.
Years of Cur Life.” Ir tos blaivisi tie pinigai kuriuos žmo Raganiszka lazdele: Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas V aiduli s; Atmo- 22 puslapiu ;................................. 10»
DOVANA!
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklių kejimas kunigo. 47 pus................15c
No. 164 Septynos Istorijos apie Jc
vininkes net persižegnojo, jei
nes sumeta, eina tiesiog pas Jurgis; Galinga ypata galybe meiles
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergalei Pono Morka
Allis-Ch
aimers
automobiliu
gu jos mokėjo žegnotis, kai isz
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos Maža katiluka, Lietuvos skausmai f s; Du ar keturi; Svietas dvasiu,
darbininku unija straikas pra Dieva, taigi -mane kad ir jo trumpi pasaksitymai ir t t.
62 Mocziute? pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
girdo kad gražuole loszike
Jeigu nežinai kokia laimėjo, viską prakiszo. Darbi laiszkas nueis pas Dieva.
puslapiu............................................... 15 eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25*
Anne Baxter gavo garbes 'ženk
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai .....................................20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs M*
No. 141 Keturios istorijos apie
lą ir 'buvo paskelbta kaipo ne nupirkti Dovana savo ninkai dabar supranta kad czia Viena vakara in varginga gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel
(kiaus;
Iszklausyta malda vargazo;
ne valdžia ar kompanija kalta,
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
paprasta artiste už savo losziGeras Medėjus.................................. 15*
triobele
inejo
žmogus
ir
atnedvare;
Geležinis
vyras;
Smakas
ir
Juokingi
szposelei,
Kaip
traukt
gi
Draugui ar Draugei, bet paczios unijos bosąi ir bo
No. 170 Asztuonios istorijos apie
ma ir atvaizdiaivima paisileiduliukninai einiki ir kiti szposelei. 20< 61 puslapiu.......................................15c
seliai, kurie tarpu saves pesza- sze pilna pintine visokiu val No. 116 Istorija apie Siera U
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
sios girtuokles in moving pik tai užraszk jiems laik
si
ir
riejasi ir visa unijos vie giu. Buvo tai klebono tarnas. puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopoiei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganczio kuczieri “The Razor’s Edge.”
Radęs laiszka klebonas tuojaus No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne. 40 puslapiu dykio; Harodas Boba; Kas nepažinsts
nybe ardo.
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Garžia Haremo nevalninke: T*noszis
........................ 15c
Czia, žinoma, tik pikczieriai, raszti “Saule.” Pra
nusiuntė pas vargsza Antanu Viena
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
motina; Vaikucziu plepejima»
No.
144
Penkios
istorijos
apie
Ra

tik pasakos; bet visgi parodo linksmins jiems gy
ką
savo
tania.
Tarnas
palikes,
žengėlis; Dūkta malkakerczio. 121
62
puslapiu
..................................
15c
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
Chrysler automobiliu darbi
25*
ko žmones nori ir ka žmones inNo. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslapiu ..........................
iszejo.
Nustebo
vargsze
moteninkai
rengiasi
straikuoti.
kas
Isz
girrios
ir
Ant
nemuno.
58
No.
171
Vieniolika
puiku
istorija
vertina ir kuomi jie indomau- venimą, ant viso me
riszke, nes nežinojo kas czia puslapiu ........................................... 15c Ar paszaukt tęva zokoninka Berno- (su paveikslais), apie Džiaugsme*
dina. 61 puslapiu......................... 15c
jaisi. Ir tai mums ne in sveikata. to ir džiaugsis isz ta
pasidarė.
Atidengus
pintine
No.
123
Septynios
istorjos
apie
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Amerikos augszti karininkai
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
Kai musu tėvai gere, jie ge
szkas
malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kaleir
dipliomatai
sako
kad jie tik rado laiszkeli iant kurio buvo grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo uos; Kaip Vincas ingalejo paežiai
re už tai kad jie norėjo gerti. vo dovanos! Prenu
rai žino kad Rusijos valdžia paraszyta: “Atsakymas Anta lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
Bet dabar 'žmogus geria, kad ir
gonus.
45 puslapiu ..................... 15c'
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo muse
merata
Suv.
Valstijo

nenori ir stacziai bijosi karo su nukui. ’ ’
No.
127
Trys
istorijos
apie
Duk

Nihilistu; Stebni-S^ kucziog nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausi!
susiraukia ir iszsisziepia už tai
Amerika. Bet didžiausias pa Antanukas pamatęs raszteli tė pustyniu; Peleniute: Du brolei Nikitas . 61 pus., t ................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno-jaunise metams $5.00 vojus pareina isz to kad augsz- suszuko: ‘1 Mamyte, iszklause Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. . 15c No. 150 Keturios i--’'rijos apie Du ikio, Suvirsi 100 puslapiu........... 25*
No. 172 Dvi istorijos spie Duktė
ktė akmenoriaue; EU.a; Nuspręsta
manes Dievulis!”
68
Mokykloje
Kitose Vieszpatys- cziausi Rusijos Politburo žmo Rado Antanukas taip-gi ir
sis; A»kt keik užlaiko moteres paslaptį Mariu; Sruolis Isz Lietuvos.
61 puslapiu .................................. 16c puslapiu .................................... ,..16*
nes mažai ka žino apie Ameri
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
tese $6.00. Užraszant ka ir Amerikos jiegas. Nei vie dvi labai gražias knygutes. Isz PUIKI ISTORIJA
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam issdžiaugsmo
nežinojo
ne
kas
da

akys; Tamas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu,
16*
reikia drauge ir pre nas Rusijos dipliomatas ar ka ryti.
karalium. 61 puslapiu............. .15c
No. 175 Pasiakaitimo knygele:
rininkas neiszdrysta Politb ti
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai
numerata siunsti per rui teisybe pasakyti apie Ame Pabucziavo mamyte Antanu
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglį*
ką, o Antanukas labai džiau
puslapiu............................................ 16c (su paveikslais): Kaimiecziu AimanaMoney-Orderi arba rika. Jie visi niekina ir pajuo- gėsi kad ir jo menko vaikuczio
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kina mus ir musu jiegas, nes
ti;
Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
pinigais registruotam taip visi Rusijoje daro, taip ir Dievulis iszklause ir nuo to tai
puslapiu ...................... ................... 15c rtai; keletą Juoku ir Paveikslo
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Prek« ..............................................
ju laikraszcziai raszo. Už tai ko visuomet melsdavo prie ge
pitonas Stormfield danguje; Pabė
laiszke
riausiojo
Dievulio.
Daraktorka klausinėjo vai
Rusija gali prasiszokti ir in ką

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

*

t

ko: Ko Adomas Rojuje nu
skynė obuolį ir prakando?
Mokinys — Del to, nes Ro
juj ? tada Adomas neturėjo
peiioi —

Saule Publishing Co,
Mahanoy City, Pa

rą stoti, tikrai tikėdama, kad
Amerika silpna ir be jiegos.

Skaitykite ‘'Saule

*

*

*

*

*

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,
50c
Ir tu vaikeli, visuomet mels
kis, o Dievulis iszklausys praszymo.
GAEAS.
SAULE PUBLISHING CO.
MAHĄNOY CITY. PA.

gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
30 nualanio
1

Adresas
Jeigu užraszysite savo dra-i
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing Co
rės didžiausia linksmybių per
Mahanoy City, Penna.
visus metus]

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kad Ir

Prie Ko Priveda Girtavimas

,

Nežmoniszka, Bile ,Kitoniszka

JONAS
Molinas,
pradėjo na, sviesta, mesa, pieną ir darkalbet senukas, buvo jaunu,1 žoves. Žodžiu, viskas ka užgražiu vaikinu drueziausiu ap-' dirbdavo, ėjo ant gerymo in
linkinėje ir ka tik buvo apsi-į karezema; buvo tai baisybe;
paeziaves, kada apsigyveno buvo pražuvęs!
musu kaime.
į Po truputi nelaiminga UrVargszas buvo o ir ji. Nes ka szule iszlbalo ir sudžiūvo bai- (
tai ženklina; abudu darbszus,' šiai, josios vargingos raudonos
ezedino. duodavo sau rodą.
| akys jau negalėjo verkti, o isz
Vargas žmogų nepaniekina, mažo Juozuko, tik pasiliko sze-,
o niekur ne yra: pasakyta jog szelis, o Jonas rodos nieko lie
tieji kurie sueina in pora be mate ir nejautė tik giliau inmasznos pripildintos auksi- puolinėjo ir girtuoklysta kada
niais turi amžinai kensti var- jo pati kensdąvo didesni bada.
Viena diena sugryžcs namo
ga.
Dirbasi, užsiezedina, perkasi, po pusiaunakti, gerai užsitraupirmiausia maža szmoteli dir ' kės, puolė ant lovos kaip gyvu
vos, po tam didesni ir statosi lys su drapanoms.
Ant rytojaus atsikėlė ir iszgrinezia.
gere
visa puodą vandens, nu
Sztai ko galima buvo tikėtis
Moteriszku drabužiu ma meta tie andarokai tokie
nuo jaunos poros, matydami ėjo in szepa ir radęs szmoteli
sudžiovusios
duonos
suvalgė,
dos
vis mainosi. Moterėles ir trumpi kad ju blauzdos nuo
juosius taip gerai sueja in po
kerszindamas paežiai jog isz- merginos vis stengiasi ka gos. Viena meta moterėles
ra ir tokius darbszus.
pers
kaili jeigu jam ne atnesz naujo iszsimanstyti, kad ne taip susiveržia per liemeni,
Nes Jonas, norints buvo,ty
kus ir 'baimingas, viena diena vienuolikta adyna gerus pie tik vyru aki patraukti, bet kad joms beveik negilama
kad ir kitos moterėles jai pa kvėpuoti ir jos jokiu budu
likos intrauktas per savo drau tus.
— Po szimts velniu! Jeigu vydėtu. Už tai mes matome negali atsidusti, kita meta
gus in karezema.
žmogus
taip dirba kaip asz, tai visokiu kvailiszkai gražiu j u sukneles taip iszpustos,
— Kas tai! Juk ir tu esi
kepuraicziu ir skrybelaicziu. taip visokiais nežinomais
žmogum! Po.nogiu! Jeigu taip reike ir valgyti.
Viena meta moterėliu an- daigtais prikimsztos kad
dirbasi, kaip tu, tai galima sau Ka-gi galėjo atsakyt ant to
ir pavėlinti ant trupinėlio Urszule. Tylėjo ir nieko neat darokai po kojomis painioja moterele iszrodo kaip baczsi ir ant žemes velkasi, kita kele.
linksmumo! Nuo laiko in laika. sake.
Kas tame blogo?
Atsimink! Dadave būdamas
Ir susimaiszias, priverstas, jau už duru. Žinok jog lauksiu rimo kuris Vos galėjo atidaryt — Taip, už ibiskio butau pa
davėsi insitraukt in karezema. tavęs po medžiu, vienuolikta akutes, sujudino szirdi kalvio, silikęs žmogedžiu, nes iszejo
Gere, reke ir losze isz kazy- adyna: su gerum valgiu, ba ki o staigai atiduodamas kūdiki tai man ant gero, ba netikiu in
ru, o Jonas sugryžo namo tru taip, saugokis lazdos! Supra Uirszulei, puolė ant keliu priežodi: “Kas geria, tai gers
puti linksmesnis ne kaip pa tai ?
ir ant tolinus,“ ir pasilikau ge
szaukdamas.
prastai. Urszule susiraukė, nes Juozukas verke, buvo susir — Dieve, Dieve! Taip, esmių ru žmogum nuo tojo laiko,
nieko ant to nekalbėjo. Pirma gęs ir alkanas, nes pienas isz- niekadejum, nes pasibaigė jęiu aeziu tam atsitikimui apie kuri
karta sau užsitraukė, o pirmas džiuvo krūtinėse Urszules, isz- viskas, ka nukentėjai per ma visas kaimas gali pasakyt.
tai da ne yra papratimu, kaip semta vargu ir rupeseziu. ■ Ne ne. Nustosiu gert. Prislegiu Nuo tosios dienos, Jonui pa
tai kalba 'žmones.
laiminga paėmė kūdiki ant tau, ant galvos musu Juozuko. sivedė gerai nusipirko pirma
In sanvaite po tam turėjo at- ranku, stengdamasi ji ap mal- Ar man atleidi? Pasakyk Ur viena szmoteli dirvos, po tam
szule !
pastate maža grinczele ir da
simokct savo draugams. Po szinti bueziavimais.
tam atėjo kaleina ant ko kito ir Neužilgo iszmusze vienuo Vargsze buvo už daug susi- pripirko daugiau dirvos ir gy
taip ėjo pakaleina aplinkui be likta aydna ant artimos bažny- judinus idant jam ant to atsa- veno malsziai ir meileje su sa
vo paczia.
— B.
galo. Alus ir arielkele jam nu czios. Neturėjo nieko pagamin kyt.
davė geresne su kožna diena. to, ba ir nebuvo už ka nupirkt. — Kelkis mano mylimas vy
Trumpam laike Jonas stojo Žinojo Joną, jog padarys ta, ka re, czionais gali mus kas nužiū
rėk
si girtuokliu, nejaustu gyvuliu, prižadėjo.
o Urszule, jo auka gyvuliszku Ant galo raudama sau plau — Taip, duokie man ma'žiu-'
apsiejimu ir tikra muczelninke kus isz galvos puolė ant spasa- leli, skubinkime, idant mums
Nes nebuvo viena isz ju mote bo ir pastanavijo ji iszpildyt. ne numirtu.
rių, kuri tai pameta savo grin- Jonas tuom kart gulėdamas Nes kurna Ilguose, praeida
czes ir vaikus eidama pas ku ant pilvo, su nosia in žole, lau ma iszgirdo ju kalba, o pasku-|
nigus ant pasikalbėjimo. Ir isz ke po medžiu. Balsas žingsniu binus in kaima apsako žmonim
tu nebuvo, kurios tai eina in atsimusze in jo ausi. Paszoko, apie Jono pietus ir pakurstė vi-,
karezemas ir tenais visaip juos o paregejas ateinant paczia su sa kaima priesz ji.
pare-J
plusta ir su kliksmais ir keiks dideliu guibu uždengtu drobu-Į — Turite juos! Suriko pare-j
le, paaszauke užkimusiu balsu:' gejus ateinanezius Joną ir Urmais varo juos namo.
— Norecziau matyt, jeigu — Ant galo atėjai, tingine! szule. Muszkitb Muszkit! Be
taip padarytu mano pati! Ka tai tokio sunkaus atneszi.Įmielaszirdystes, užmuszkite ji!
Turite žmogedi, da sues ir jusu'
Kumszczia jai užkisztau žioti! Greieziau tu nieksze!
Kalbėjo Jonas.
Prisiartino, padėjo guiba vaikelius!
Ant nelaimes! Tasai žmogus priesz vyra ir pasirėmus prie^ — Ka! Ka! Szauke kalvis,
Sako kad Skulkile
pasiliko nevalninku gerymo. medžio graudžiiai pradėjo prispausdamas prie krutinės
yra merginu,
Juozuką, kuris persigandęs
Varginga Urszule nežinojo ka verkti.
Kurios kabinasi prie
pradėt su savim matydama sa — Ka tu man czionais atne- riksmu ir inirszusios mynios,
vyruku,
vo vyra, kuri labai mylėjo, nu szei tu pasiutėlė? Kalbėjo, nu- pradėjo verkt. Norite žomgedUž tai ir aplaike,
puolusi taip žemai, jog nesirū traukdamas drobule nuo gur- džio? Gerai, nes žiūrėkite, neGarnys dovanele apteikė.
suedžiau kūdikio, toji motere
pino suvis isz kur imdavo duo- bo.
Gerai jums monkes,
Ant kart suriko baisiai, ba1 melavo jums!
Prisivirete koszes,
Mes mėgstame teisingysta ir gurbe gulėjo jo mažas Juozu iSusilaike myne, iszleido isz
Tai
dabar valgykite,
| ranku szakes ir kujus, pradėjo
geidžiame, kad ir visi teisin- kas, iszbales kaip smertis.
Ir lovoje stenėkite.
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai — Didis Dieve! Kalbėk! Ka iszplust liežuvninke, kuri prie
*
*
*
primename, idant kožnas skai tai ženklina? Ar asz protą pa- tokio karszczio invede žmonis,
New Yorkes paneles,
vadindami ja. pasiutėlė ir raga
tytojas, kurio laikas pasibaigė tratinau? '
Da prisituri prie
Susimaiszes
ir
iszbales
atsi

na.
už laikraszti, kad nevilkintu il
pinigu,
— Duokit jai pakaju, pagai su atnaujinimu užmokes- kreipė in paczia:
»
Tai
da.
ir
nestokas,
—
Kalbėk!
Meldžiu
tavęs,
, szauke Jonas, tai asz .'buvau
ties, nes ilgai negalime laukti.
Del tokiu ir sporteliu,
pasiutėliu, nes jau juom ne es
Juk del visu yra tas žinoma, Urszulele.
Taigi du sportukai,
mių. Ant meiles Dievo! Urszukad darbas pabrango, popiera Urszule atsake malsziai:
Turėjo ta laime,
ir kiti intaisymai, nes uždyka — Valgyk, mano mylimas,'le ir kūdikis mirszta isz bado,
Kad dvi paneles ant
laikraszczio negalime siuntinė valgyk! Tai viskas kas man duokite jiems duonos ir pieno,
szokio paėmė,
ti. Musu agentai yra guodoti pasiliko. Dirstelėk, vos gyvas.1 asz einu in kalve praszyt meisBet kada kitu tautu
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- Ne turiu jau del jo krūties, ne-jterio idant paskolintu tiek pipamate,
gali
jau
gyvent,
tavo
vyra,
nigu.
Isz
mano
tai
priežasties
kavojame visiems už platinima
Tai musu Lietuviszkus
“Saules,“ lai visus Dievas už taip, viską ka suvalgei! Ati- mirszta isz bado!
duodu
ji
tau
ant
suedimo.
Pa-!
sportelius pamėtė,
Nuo
tosios
dienos
nepaliove
laiko koilgiausia ir visame lai
I
žmones
vadint
Joną
žmogedžiuį
lengvink
jo
kentėjimus.
I
_____
____
_
_______
o
_
_
O tie kiti vyrukai,
mina. Platinkite mylimi broliai
Ir
padėjo
ji
ant
keliu
mažiųnes
jisai
tankiai
atsako
del
neį
Negalėjo
pirkti bilietu
ir sesutes jusu laikraszti, o mes
I
pažinstamu
kurie
ant
jo
žiuri
del mergeliu,
už tai busime jumis szirdingai leli.'
I .
I v
•
Bet tos paneles
dėkingi
"Saules“ Redyste. Ant regėjimo to mažo šutve- kaip ant žvėries:
' —.t

PALAIMINTA
ylENA syki, gražia menesio- ko gerves ir baltieji gulbiai
na nakti gudrusis ir didin- giriose povai ir papūgos. Jiems
gcjsis Kruszna giliai užsimaus- pritarė gražiame varlekauszyj je intemptu stygų aidai ir ižmote ir tarė:
— Asz maniau, kad žmogus gaus dainos garsai.
gražiausias žemes tvarinys, bet' Kruszna pakele galva ir taapsirikau. Sztai priesz mane re: Tai poetas Valmika sveikiszvelnaus vėjelio supamas loto1 na tekanezia saule.
žiedas. Juk jis daug gražesnis' Praslinkus nekuriam laikui,
už visus gyvuosius tvarinius! ežere tarp vandens lelijų pasi
jo žiedlapiai prasiskleidė prie rodė ir pats Valmika.
menulio szviesos; o asz nebega Pamatęs mergaite, sutverta
liu nuo jo akiu atitraukti!
isz loto žiedo, perstojo skamI — Taip! Žmonose nieko pa- binti, perlamutrines varlėkai!nr/n n . v,neužtiksi!
n X t 1 1 - r. f flT.-i
. . . . jis4 at szis iszkrito žemen, o Jis pats
naszaus
Tarė
nuleido rankas ir apmirė. Sto
sidusdamas.
i Kruszna vėl užsimanste. Pas vėjo, lyg negyvai rodos'Krusz
kui tarė: O delko man, dievui, na ji butu tyiczia pavertęs van
nepasinaudoti savo žodžio ga denin nusvirusiu medžiu.
lia ir nesutverti tokio tvarinio, Dievukas apsidžiaugė, kad
kuris butu toks tarp žmonių, poetas nustebo jo ranku kuri
kaip lotas tarp žiedu? Tegul niu1.
taip stojasi žmonių džiaugs — Pabusk, Valmika, tarė
mui! Lote! Pavirsk gyva mer jis, ir tark, nors viena žodi.
O Valmika tarė:
gaite ir stok priesz mane!
Staiga vilnis sudrėbėjo, lyg — Myliu!
butu ja blezdinga sparnu palie Tik ta viena žodi jisdesupratusi ; naktis praszvito; menulis to ir temokėjo pratarti.
vis szviesiau pažvelgė; nakti Krusznos veidas greitai pra
niai strazdai da balsiau su- szvito. Stebuklingoji mergaite!
Suszuko jis. Asz radau tau gy
czirszke ir staiga, vėl nutilo.
Stojosi
stebuklas:
priesz venti vietove, tavęs verta: gy-.
Kruszna pasirodė lotas mer venk poeto szirdyjė.
Valmika vėl pratarė:
gaites pavidale.
Net patsai Kruszna tuo nu — Myliu!
sistebėjo! Iki sziol tu buvai Ir galingo dievuko nora^
vandens žiedu, tarė jis, bet nuo etumte ^ume mergaite in po.
sziandien buk mano mineziu;! eto szirdi, kuria jis padare per
regima ir skaisezia, kaip kriszžiedu ir kalbėk!
Ir sutvertoji mergaite taip tolas.
Graži, kaip vasaros diena jr
tyliai prakalbėjo, kaip sznabžrami, kaip Gango bangos, mer
da baltieji lotoso žiedlapiai,
gaite nužengė in atrastaji jai
vasaros vėjelio myluojami.
busta. Bet staiga ji žvilgterėjo
— Valdone! Tu padarei ma
poeto szirdies gelmen ir nuba
ne esybe, tai kame mane apgy
lo, o baime ir iszgastis ja kan
vendinsi? Atmink, vieszpatie,
kino, kaip žiaurus žiemos ve
kad asz, loto žiedeliu būdama, jas.
drebėjau ir slėpiausi žiedla Kruszna nusistebėjo.
piuose nuo kiekvieno žiauriaus
— Kas tau, szvelnusis žiede
vėjo pūstelejimo; asz bijoda
li? Paklausė jis, nejaugi tu bi
vau smarkiu lietu ir audru; bi-!
jai ir poeto szirdies?
jodavau žaibu ir perkūnijos,
— Kurejau! Nejaugi tu n6bijodavau net ir karsztuju sau ri, kad asz joje apsigyvdnles spinduliu. Tu pavertei ma cziau! Taip! Toje szirdyjė asz
ne esybe isz loto, dėlto asz te
matau ir snieguotas kanlu vitbeturiu visa jo savybes ir pri-i szunes ir juru dugną, pilna
gimti; ir dabar bijau žemes iri
(nuožmiu baisybių ir tyrus šu
viso, kas joje randasi. Tai ka-|! audra ir vesulais, ir tamsiuome mane apgyvendinsi?
I sius Elloros pakriauszius/ Ne,
Kruszna pažvelgė in dangų
kurejau,-ežia apsigyventi asz
savo gaidriomis akimis, pamanrajau!
ste ir tarė:
Bet geras ir gudrus Kruszna
— Ar nori apsigyventi kal atsake: Nusiramink, szvelnu
nu virszunese?
sis žiedeli! Jei Valmiko szirdy— Ne! Tenai sniegas ir szal- je randasi szaltas sniegas, tai
tis: bijau!
buk jam szilta pavasario saule,
— Tai asz ink ursiu tau gin kuri galėtu ji, ta szaltaji snie
taro kambarius juros dugne! gą, isztirpyti. Jeigu jo szirdyjė
— Juros dugne gyvena dau randasi juru dugnas, buk ižėmgybe baisiu gyvaeziu ir kitu cziugo grūdeliu. Jei yra tyrai,
biaurybiu! Bijau!
prisek juos laimes žiedu; ir jei
— Gal nori apsistoti tyruo gu randasi niaurios Elloros pase?
kriausziai, tai buk juose saules
— O, valdone! Sūkuriai ir spinduliu ir apszviesk juos.
smėlio audros siauezia tyruo Valmika, kuriam gryžo kal
se! Bijau ju, lyg laukiniu žvė ba, iki sziol buvusi užkritusi,
rių bandos!
prabilo:
— Tai ka turiu daryti su ta — Ir buk palaiminta!
vimi, gyvas žiedeli!? Va! ElloGALAS---- ros dykumu pakriausziuose
gyvena atsiskyrėliai. Ar neno
U3V Neužmirszkit atnau
rėtum apsistoti toliau nuo žmo
nių kokioj nors paktiauszej? jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis
— Ten tamsu, bijau!
Kruszna atsisėdo ant akmens laikas jau pasibaigė ir apie tai
ir pasirėmė ' rankomis galva. praneszeme! Bizni be pinigu
Mergaite stovėjo prie jo persi sunku varyti, ypatingai laik
raszczio, kuris sureikalauja
gandusi ir virpėdama.
Tuo tarpu pabudo ryto žara ko žna doleri. ACZIU!
ii nuszviete rytini dangaus Istorija apie “AMŽINA 2Yskliautą. Ežero pavirszius su- DA.
Jo kelione po svietą ir
blizgo aukso bangose; palmes J liudymas apie Jezu Kristų,
nusipuosze pirmaisiais saules
20 Centai.
pinduliais. Vandenyse sukli-' Saule, Mahanoy City, Pa.
■
m

Bet tai tokia jau mada, ir
moterele greieziau nevalgius
per kelias dienas iszbus, bile
tik gales tas madas sekinėti.
Czia, paveiksluose mato
me senoviszkas ir naujas ma
das. Tiesa pasakius, nėra jau
tokio didelio skirtumo, tik
vienur ilgiau, kitur trum
piau, vienur ploniau, kitur
storiau, vienur suspausta,
kitur paleista.
pinigu turėjo,
Už svetini tauezius
užmokėjo.
Juokai nepasibaigs
niekados,
Ba kur daugiausia
musu,
Ten daugiau ir funiu.
*
*
*
Jau mergužes,.
Per daug už guzutes
imasi,
Geresne guzute brangi,
Tokia tai mėgsta
musu sesute,
Mat, ugi prislėgusios
blaiviai užsilaikyt,
Gerymu in burna
neimt,
Lyg 21 metu.
Isz tokia vyras
nauda neturės,
Kaip su tokia apsives,
O neku rios,
Gere viską ka del
j u sumaiszo.
O begėdės,
Jau jus kipszas
visai apemes,
Mažai dorybes turite,
Ant paleistuviu iszžiurite,
Ar manote, kad
greieziau vyra gausite,
O, mergele ne,
Greieziau susivalkiosite.
Ligonbuteje iar rodauzeje
pasibaigsite,
Nes prisiega laužote,
Ir ant Dievo
nepaisote.
Da už gyvasties iszstenesite,
Kaip bausme aplaikysite,
Da bus ir daugiau,
Kitu kartu pasakysiu
ka žinau,
Bet, da nutylėsiu,
Kitu kartu padainuosiu.
*
*
*
Viena badai mergina,
Tai rūteles tikra
padlina,
Biaura liežuvi turi,
Kad net klausytu
negali,
Badai kur ten
apie Pittstona gyvena,
Tai tik tiek apie
ja pasakau,
Ir bus tuom
syk gana.

i
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MAHANOY CITY, PJL

mainierius pravadino vardu
reikalingi, kaip daktarai, slau- taip gražiai skambėjo? Kur
TELEFONO
APIE HAWAII
“Bootlegeriais. ”
ges ir mainieriai.
tas žmoniszkumas apie kuri vi
SVARBI ŽINIA NAUDO
Jie dirbdavo ar sau vieni ar DARBININKU
si mes drąsiai ir tikrai krikszTOJAMS VANDENIO !
■ J
Mes prakeikiame daktara'
Paraszyta Lawrence C. Au
keli susitarė, iszkasdavo ang
| czioniszkai kalbėjome?
jam
STRAIKOS kuris reikalauja kad mes
— Petnyczioj pripuola Szv. lis, jas šumuszdavo ir parduo
užmokėtume pirmiau negu j is į Mes visa tai, ka tas kunigas’ Hawaiian Salos yra tikrai Utarninke Balandžio (Apr.)
davo. Tokiu bootlegeriu mai
Apollonius M.
musu vaika ar žmona pagydys;; sake, jau seniai žinome, bet nie-i stebuklingos. Gyventojai paei-į 22 d., 1947., bus paskutine
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
— Visos anglines kompani nieriu randasi tukstancziai po
valdžios darbininkams nevalia; kados kitiems taip aiszkiai ir na jsz vįsu Pacifiko daliu isz' diena del užmokėjimo už
visas
mainas.
jos nužemino savo prekes ant
straikuoti. O telefono darbi- vaizdžiai negalėjome pasakyti Tolimu Rytu, isz Puerto Rico' vandeni pakol bus pridėta
Dabar
kompanija
pradėjo
anglių, 50 centus ant tono.
valdžia nori daryti ir kaip uni ninkai yra kur kas reikalinges- kaip jis per radija pasakė. Ne- įr įsz guv. Valstijų. Bet tenais' bausme 5 % ant kožno dole
les
yra
pavojingos
ir
už
tai
tu

— Sukatoj Szv. Leo IX P.,
jos vadai ir kompanijos atsto ni negu visi valdžios darbiniu- butu pro szali mums paraszyti niekad neinvyko kokios nors1 rio, jeigu rokunda nebus už
ri
būti
uždarytos.
taipgi Patriotu Diena.
vai visai nepaiso apie Ameri kai, nes be telefono darbininku laiszka ir jam tarti aeziu kad rasines riauszes. Yra daug' mokėta už vandeni. Visi
uždarymas kos žmones, kuriems telefonas niekas negali dirbti, niekas ne-'jis mus ir musu tėvynė taip tarp-rasiniu vedybų. Baltieji, kurie yra kalti už vandeni,
— Gerai žinomas visiems iSzitu skylių
senas gyventojas Thomas B. atims ne tik darba, bet ir už yra taip labai reikalingas.
gali jokio biznio vesti. Visas drąsiai užtaria. Galite raszyti vyrai ir Rytiecziiai, Kiniecziai! už 30 dienu bus nukirsti ir
neaplaikys vandens. Atsi
Wren, 73 metu amžiaus, nuo darbi isz labai daug mainieriu,
Darbo Sekretorius sako kad krasztas yra suparalyžiuotaasJ in szita adresa: Father John įr Japonai yra biznio partne-Į
kurie
isz
to
ir
pragyveno.
lyginkite tuoj aus.
216 W. Mahanoy Avė., numirė
valdžia nenori kisztis in kom- Darbininkas turi pareiga ne McCarthy, National Council of riais. Ypacz dabar, visu luomu'
Mahanoy Township Authority.
Utarninke, 3:21 valanda po Kaslink kompanijos iszsi- panijos ar unijos reikalus, bet vien tik savo szeimynai, ne’ Catholic Men, Washington 5, žmones turi lygias progas.
piet. Velionis kitados buvo su- reiszkimo kad ta žeme kompa
Spalva nieko nereiszkia.
tik nori visiems žmonėms paI vien tik kompanijai, bet taipgi' D. C.
predentas del Grant Iron nijai priguli ir mainieriui ne
ir
savo
krasztui,
kuriam
jis
tar

Pripratę prie tokios demotarnauti. Jis pataria kad visi
Works mieste. Paliko paczia ir valia tenais anglis kasti, tai vi
nesukilo priesz Japo
nauja.
gryžtu in darba ir bedirbdami
Maldų Vainikėlis kratiszkos atmosferos, Salų suomene
sai neteisinga. Mainierys kas
viena sunu.
nus.
Žmones
nepasidavė skiržmones neseniai pyko del vieno
vestu derybas. Jis prižada vie
— Kita sanvaite: Nedėlio damas anglis niekuomi nenu
:: Knygele :: nemalonaus atsitikimo Suv. tingumos. Nors kiek ateiviu ir
niems ir kitiems kad nei vienas APLINK PASAULI
ję Szv. Sulpicijo; Panedelyje skriaudžia kompanija, nes jis
Valstijose. Kinietis-Amerikie piliecziu Japonu kilmes buvo
nebus nuskriaustas; kad unijos
Szv. Anzelmo'; Utarninke SS. kasa pavirszyje, kur kompani
IN 79 VALANDAS 03F Knygele, Dabar $1.00 ^£1 tis apleido salas mokytojauti suimti, bet skaitlius mažas,
paskirtu kelis atstovus, ir
Sotero ir Gains; Seredoj Szv. ja niekados nekas. Tai ežia jo
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 Suv. Valstijose. Kada miesto mažiau negu vienas nuoszimtis
kompanija taip pat darytu.
Jurgio; Ketverge Szv. Fidelis kios skriaudos kompanijai ne
Puslapiu; Juodi Apdarai; žmones sužinojo, kad 'baltuo Japonu ateiviu ir Japonu(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Paskui valdžios žmogus tas de
M., Petnyczioj Szv. Morkaus buvo.
Aiszkus drukas; smagi
sius mokins Kinietis, jie pro Amerikiecziu salose. Ir treczia
rybas vestu. Bet jis sako kad
Evangelisto; Sukatoj SS. Kie Valdžia sako kad tos skyles
testavo, nekreipdami jokios dalis buvo paliuosuoti po isztytelefono darbininkai turi gryž- sauli in 78 valandas ir 55 minuRodykle:
to ir Marcei.
yra pavojingos, tai mes norė ti in savo darbus ir bedirbdami tas. Tai greieziausia kelione, ir
atydos in jo tinkamojimas. Ir rinejimu. Kada žmones Suv.
Bažnytini, metu padalinimas.
— Laisnai del apsivedimo tume valdžiai priminti apie vi
pralenkia kito milijonieriaus Painikai.
tas Kinietis buvo priverstas Valstijose siūle kokius žygius
derintis.
iszduoti del: Jonas S. Adama- sas tas kompanijas kurios da
Kalendorine.
tokia kelione, kuriam eme
grįžti in savo namus Hawaii priesz visus Japonus-AmeriMaldos
Rytmetinei.
Nei
kompanija
nei
unija
ne

vicz isz Shenandoah ir Marga- bar kalnus verezia, prarajas
kieczius Hawaii, Kiniecziai
daug ilgiau nors jo kelione Vieszpaties malda.
Salose.
reta Krupuliute isz Brandon padaro ir palieka, vieszkelius paklausė Darbo Sekretoriaus, skersai Rusija buvo trumpes Aniuoliszlcas Pasveikinimas.
stipriausiai protestavo.
Szimtai rytiecziu ir rusvos
ir
straikos
jau
tęsiasi
in
antra
Apasztalu
Sudėjimas.
ville. Jonas E. Gevenas ir Olga iszardo ir iszgriauna, miestus
ne.
spalvos Hawaiiecziu moka Sa Net ir tarpe žmonių vienos
Deszimtis Dievo prisakymu.
H. Snitzer isz Shenandoah; Ed atkerta nuo susisiekimo. Val sanvaite.
Su milijonierių skrido inži Du didžiausi meiles prisakymai. lų vieszose mokyklose. Szie ne rases pasirodo visokiu skirtu
vardas F. Markievicz isz She džia toms kompanijoms nieko Darbo Sekretorius per radi nierius T. Carroll Salee ir ka Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ii
balti mokytojai guodojami del mu. Ka galime kalbėti apie vienandoah ir Pearl Skirczak isz nesako, nes tos kompanijos mo ją sake kad jis gerai žino kad pitonas William Odom. Visi Gailesczio.
Maldos vakarines.
ju tinkamumo. Žmogaus tiky- tas kur gyvena invairiausios
Brandonville; Stanislovas A. ka kaip ir kam gerai patepti. • unijos vadai ir kompanijos at trys iszlipo isz savo eroplano Giesme ant pradžios Misziu.
ba visai neužmanezioja sziuos rases? Bet Hawaii tame tikrai
Misziu Maldos.
Staszkievicz isz Shenandoah ir Sziandien mainu miesteliai stovai tuoj aus pradės ji intari- pailsę bet linksmi.
Pacifiku Salų žmones, nieko skirtinga vieta.
45.
..Bernadette C. Donczewsky isz iszrodo kaip kokios kapines. neti ir sakyti kad jis kiszasi Milijęnierius Reynolds sako Psalme
Giesme Szventas Dievo.
nereiszkia ar žmogus Buddhis- Kaip Joseph H. Farrington,
Newark, N. J.
Kur tik pasisuksi tai kalnai, kur jam nereikia, bet czia, su. sunkiausia ir pavojingiausia Miszparu Maldos.
tas, Rymo Katalikas, Žydas ar delegatas in Kongresą isz Ha
Maldos pirm Iszpažinties.
akmenys ar riavai. Tos kompa telefono straikomis, nėra bai-į dalis visos keliones buvo nuo Perkratymas sanžines.
Protestomas, tas neprisideda waii, sake Atstovu Bute, praei
Girardville, Pa. — Daug di nijos kurios yra vadinamos ku, nes visa Amerikos tvarka Edmonton in New York mies Maldos priesz pat Iszpažinti.
nei prie jo socialio gyvenimo ta pavasari; “Užraszas parodo
namito, dūlio buvo padėta prie “Stripping Company,” isz tik yra suardyta kai telefonu nėra. tą. Virsz Detroit miesto jie be Imdamas nuo kunigo iszriszima.
nei progų darbui. Jiems tik ru Kongreso puiku nusistatymą
Malda po Iszpažinties.
Girard Estate skliapo duriu, ro apnuogino ir sutersze visus
veik
kone
paklydo
in
miglas
ir
Litanija apie visus szventus.
pi, “Ar tinkamai atliksi dar 1900 m., kada jis padare Ha
kur jis susprogo ir labai daug mainu miestelius. Joms valia Jis ypatingai atkreipė dėmė ūkanas, paskui buvo taip szal- Prisitaisymas prie Szv. Komunijoj,
bą.” '
waii Salas teritorija, ir davė
iszkados, bledies padare apy anglis kasti ir visa gamta ar si in darbininku ir j u unijas ir ta, kad visas eroplanas ledais Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai
prie
mieliau.
Jėzaus
Hawaii
žmones
yra
neiszpapastebėjo
kad
jie
yra
atsakožmonėms Amerikos pilietybes
linkes namams. Susprogimas dyti, bet darbo ‘žmogeliui neva
Malda prie Panos Szvencziausios.
paszalo,
ir
j
u
intaisai
del
szilusakytai draugiszki, ypacz kada privilegijas. Sziandien visi,
atsitiko apie antra valanda isz lia in ta žeme knistis del ang mingi už visa Amerikos pramo mos sugedo. Bet nepaisant viso Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.
invyksta vietinis Hawaiiecziu iszskyrus tik 13%, yra Ameri
ne
ir
tvarka,
ir
kad
jie
dabar
ryto Utarninke.
lies.
to,
kelione buvo laiminga ir pa Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka festi valas Luau (lu-o), szis
nieko nepaiso, tik apie savo
kos pilieeziai. Hawaiian paty
Tas baisus trenksmas iszPaikiaus atiduodamas Dievui gar
sekminga.
Žinoma, ir mainieriai kai ka reikalus rūpinasi.
draugiszkumas
pasireiszkia.
be kalbėk.
rimas tikrai pasekmingas.
dauže langus visu namu apy da prasikalsta ir sudaro pavo
Eroplanai vis greieziau ir to Malda Szv. Ignaco.
Svecziai
yna
užtinkamausi.
Duoda nauja reikszme Ameri
linkėje. Viena mergina, Helen ju kai jie savo tas skyles iszsi- Unija ant nieko nenusilei liau lekia. Už tai neužilgo bus Malda su visuotiniai? atlaidais.
Kalba
viens
su
kitu
be
jokio
kos pilietybei ir demokrati
Herrity buvo taip to trenksmo kasa, bet tai reiketu tik tas džia ir sako kad Darbo Sekre galima po pusrycziu iszva- Malda prie Szv. Sakramento po
Komunijos.
perstatymu.
jai/’
— C.C.F.A.U.
sukreista kad ji buvo visai isz skyles uždaryti, kurios sudaro torius ir kompanija turi skai žiuoti in Europa ir sugryžti del Garbinimas Szv. SakramentoBet
ar
po
karu
szie
Pacifiko
Malda Szv. Tamosziaut*
tytis su unija, o unija niekam vakarienes.
lovos iszmesta ir likosi per ke pavoju, bet ne visas.
Salų gyventojai gales drauMalda prie Vieszpaties Jėzaus,
neatsako.
lias valandas be sąmones.
Malda prie Panos Szvencziausios.
t Veronika Marauskiene
giszkai gyventi? 1941 m., buvo Pirkie U. S. Bonus
Laime kad niekas nebuvo
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
pasimirė Utarninke, savo na Czia ne taip svarbu katro KUNIGAS UŽTARIA
159,534 Japonu Hawaii, suPanos Marijos.
ant ulyczios tuo laiku. Girard
Ranžanczius prie Szv. Marijos
Uncle Sam Says
muose 1132 W. Centre Uly., bus virszus ar kuris straikas
virsz 34% gyventoju ir di
Estate Kompanijos atstovas
kalbamas.
LIETUVIUS
Brownsville. Gimė Lietuvoj, laimes, ar kiek katras nusileis.
džiausia rasine grupe salose.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
sako kad kompanija gaila kad
atvyko in czionais būdama Kas svarbu tai yra kad darbi
Abejotojai
dramatiszkai krei
Litanija prie Szv. Antano isz
szita nelaime atsitiko, ir kad
Padvos.
jauna mergina. Prigulėjo prie ninkai visam krasztui skriau Kataliku Kunigas John M.
pė atyda in Kinieczius ir Filipi
koks vienas ar kitas žmogus
Malda prie Szv. Antano.
Szvento Jurgio parapijos. Pa da daro straikuodami, kai McCarthy, kalbėdamas isz Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų nieczius gyventojus, Kiniecziu
stengiasi atsikerszinti ir ta di
liko du sunu: Vinca mieste, ir jiems yra užtikrinta teisingos Hollywood, California, per ra- Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo buvo 29,237, Filipiniecziu 52,namitą ten padėjo.
po palaiminimo Szv. Sak.
Antąna Brownsvilleje; taipgi derybos kurios bus vedamos dija N e d e 1 i o j, Balandžio Maldos
060. Filipiniecziai ir Kiniecziai
Per Procesija.
Daniel Hinkel, kasyklų pri
dvi dukterys Dallas Hunter isz kai jie grysz in savo darbus. (April) 13, apie Tautu San- Giesme ant Procesijų.
Tolimuose Rytuose buvo po
žiūrėtojas apžiurėjo ta Ginard
Giesme
Laba
NaktPhiladelphia ir Veronika Ryan Paprastai kalbant, telefonas junga, labai vaizdžiai atpasa
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