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SAVE
Isz Amerikos
Milijonierius
Nudurtas

Nauji Piliecziai

I

LITTLE SILVER, N. J. —
Bartlett Brooke Bonnell, 62
metu amžiaus bagoczius, kuris
sau garžu turteli susikrovė su
tonais ir stockomis ir visokiais
szierais, buvo rastas negyvas
savo namuose ant 190 Pinck
ney Road.

Kai Kongresmonas Jimmy
Scott susiginezino ir susikirto
su Senatorių Tom Anglin tai
karsztu žodžiu ir koliojimu ne
užteko, iszsitrauke revolverius
ir pradėjo szaudyti in viens ki
ta. Senatorius Tom Anglin
sukniubo paszautas.

Policijantai spėja kad jis
pats nusižudė, nes jis jau keli
metai kaip sirguliavo. Jis per
pirma pasaulini kara neteko
vienos kojos.
Jo žmona sako kad ji paliko
Trumanas
Prezidentas
ji žemai kai ji nuėjo gulti. Paskreipiasi
in
visus
Amerikie'kui kai ji szuktelejo in ji ateiti
gulti, jis neatsiliepe. Ji nuėjo czius ir praszo kad visi tin
žemyn ir savo vyro nerado. Ta kamai apvaikszcziotu Nedelioj Gegužio (May) 18-ta
da ji paszauke policija.
diena, kuri yra paskirta pa
Isz pradžių policijantai mau gerbti . naujus Amerikiestė kad gal koks vagis ji nužu . ežius, kurie iszsiima savo pi
dė, bet dabar jie spėja kad jis lietybes popieras. Szita die
pats save nusižudė.
na yra ir tinkamai pavadin
ta: “Asz Esu Amerikietis
Diena. ’ ’

Komuhistiszkas Prakalbos
Mokykloje

WASHINGTON, D. C. —
Jauna ir graži Mrs. Aleksan
dra Pavlovna Lewis, žmona
klumocziaus ir patarėjo Ame
rikos Ambasadoje, buvo už
kviesta pasakyti prakalbas in
Western High School; Wash
ingtone.
Ji taip Komunistus iszgyre,
taip Rusija iszkele, kad net
studentai pasiprieszino. Be
veik visi studentai, mokiniai
sukilo priesz mokytojus ir mo
kyklos rėmėjus, kurie ta Ko
muniste buvo pakvietė su pra
kalbomis.
Tokiu raudonu prakalbininku visur randasi, ir musu mo
kyklų rėmėjai ir prižiūrėtojai
tankiai juos užsikvieczia su
prakalbomis už tai kad tokie
prakalbininkai visai už dyka
sutinka isz toli atvažiuoti su
prakalbomis.
Tas labai patinka mokyklos
tarybai ir visiems remejems,
nes tada nereikia rūpintis apie
iszkaszczius. Bet ežia didesnis
klausimas negu iszkascziai ar
pinigai, nes tokie prsekalbininkai labai paveikia jaunus mokinius.

JAUNI VAGIAI
SUIMTI
PHILADELPHIA, PA. —
Du vyrukai, kurie tik dvi die
nos atgal pabėgo isz pataisa
namo in Glen Mills, buvo sucziupti ir suaresztuoti Coates
ville mieste. Jiedu sau saldžiai
miegojo po pietų, nes buvo la
bai nuvargę nuo savo darbo.
Ju darbas buvo isz tikro sun
kus, nes ta nakti jie apvogė ke
letą namu ir sztoru.

Policija sako kad jiedu norė
jo pasivogti automobiliu kai
pabėgo isz pataisų namo, bet
nemokėjo kaip ta automobiliu
pravaldyti. Tai jiedu pasi
vogė revolveri isz to automobiliaus ir su tuo revolveriu ėjo in
darba.

Prezidentas Harry Truman

Visos tos tautiszkos apei* gos ir iszkilmes yra rengia
mos, “geriau supažindinti
musu žmones su j u pareigonems ne karas, bet taika ru
pi.
Asz Esu Amerikietis Die
na’’ yra kas metai apvaikszcziojama pagerbti tuos atei
vius kurie pasirenka Ameri
ka, ežia apsigyvena ir tampa
gerais ir isztikimais pilieežiais.
mis ir teisėmis Amerikoje,
kur vienas žmogus yra svar
besnis negu visa valdžia, vi
sas krasztas. Parodyti musu
piliecziams, kokia. yra visu
laime gyventi Amerikoje,
kur visi lygus, ir kur žmo-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Fleming Wells, 17 metu am
žiaus su Harry Leech 16 metu
amžiaus sau ramiai miegojo
pas Fleming Wells moeziute,
Mrs. Garfield Dunnett kai poli
cija užėjo pas juos.
------- □-------

Saliunoje
Ateina Jonukas in saliuna
idant paszaukti tęva ant va
karienes:
Jonukas—Eik namo, tėvai
ant vakarienes!
Tėvas—Ar bulvių yra?
J.—Ne!
T.—Kukuliu yra?
J.—NelT.—Duonos yra?
»
J.—Ne!
T.—Na, o ka turite?
J.—Nieko!
T.—Na tai suvalgykite su
motina, asz paskui pareisiu!
—----- o-----.--

Skaitykite “Saule”

58 METAS

Gincziai Su PALESTINO
Revolveriais
KLAUSIMO
OKLAHOMA CITY, OKLA.
— Paprastai, kai politikieriai
susiginezyja, jie viens kita vi
sokiais žodžiais iszvardina,
iszsikolioja ir paskui vėl pasibueziuoja. Bet Oklahoma City
sostinėje szita syki visai kitaip
buvo.

Policijantai Ji Rado Su
Peiliu Szirdyje

V. L. Boczkowskl, Editor and K$rr.

U. S. A.

VALDYS
NEISZRISZ

Kongresmenas
Paszove Senatorių
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Kongresmonas Scott buvo
suimtas ir suaresztuotas. Jis
teisinasi kad jis iszsitrauke sa
vo revolveri tik tada kada jis
pamate kad Senatorius Ang
lin jau taikė in ji su savo re
volveriu. ‘ ‘ Senatorius Anglin
grasino kad jis mane užmusz,
lai asz maneziau kad man rei
kia ji pirmiau nudėti.’’ pasiaiszkino Kongresmonas Scott
kalėjime.

Svietkai sako kad Kongres
monas Scott inejo in Teismo
kambarius su revolveliu ran
koje, ir kad Senatorius visai
nei syki in ji neszove.
Tie politikieriai pareina isz
mažo miestelio, Holdenville.
Jie jau seniai žvairai in viens
kita žiuri. Senatorius Anglin
yra advokatas. Jis neseniai vede byla del Kongresmono Scott
‘ ‘divorsotos ’ ’ žmonos.

•į*

3 Žmones Žuvo 40 Sužeisti Že
mes Drebejimo Calabria, Itali
joje; Eroplanas Ekspliodavojo
Ore4 Žuvo Arti Cape May, N, J;
Valdžia Reikalauja Kad Jauni
Vyrukai Butu Imami In Vaiska
ke per pirma pasaulini kara.
Jaunas būdamas jis labai ge
rai beis-bole žaidė su garsin
gais beis-boles rateliais, kaip
Detroit Tigers ir Boston Red
Sox. Jis kunigo mokslus ėjo
Niagra Universitete ir buvo in
kunigus inszventintas 28 metai
atgal.

Amerika
Apsaugos Ja
ponija Sako
Hirohito

NEW YORK. — Palestinos klausimas
buvo pavestas Tautu Sanjungai.
Bet ta
Sanjuuga nieko apie ta klausima segali ir
negales daryti. Anglija, pavesdama ta klau
sima Sanjungai staeziai pasakė kad, “Ang
lai nepasižada laikytis instatymais kuriuos
ta Sanjunga inves, jeigu Anglai nematys
reikalo ar jeigu Anglijai nebus ant gero.”

Tautu Sanjunga gali tik patarti, bet niekas
nėra priverstas jos klausyti. Tautu San
junga yra bejiege, neturi nei gana pinigu, nei
kariuomenes, kuri priverstu prasikaltėlius pa
sitraukti.

Palestinos klausimas priklausys ne tiek
nuo Tautu Sanjungos, kiek nuo Amerikos,
O paszautas Senatorius taip
Generolas McArthuras Anglijos ir gal Rusijos. Nei viena isz szigi nėra koks nekaltas avinėlis.
1931 metuose jis buvo isztei- Sako: Nieko Panaszaus tu trijų didžiųjų tautu, teisingai ir beszasintas ir paleistas kai jis buvo
liszkai Palestinos klausimo neiszrisz. nes
suimtas ir suaresztuotas už tai TOKYO, JAPONIJA. —
kad jis norėjo nuszauti Holden Japonu valdovas ir dievaitis, visoms savieji reikalai tenai rupi.
Angli
ville miestelio laikraszczio re Hirohito buvo nuėjės pasisznedaktorių, Tom R. Phillips, ku keti su Generolu McArthur. Jis jai rupi savo valdžia tenai, Amerikos szimris ka ten parasze apie ta ger parėjės namo isz to pasikalbė tai milijonu doleriu tenai yra inkiszti in
biama senatorių.
jimo savo palydovams pasigy
aliejaus szulinius, Rusija tik laižosi ir lau
Matyti, kad ir gerbiamieji rė kad Generolas McArthur
žmones kartais visai paprastai jam užtikrino kad Amerika kia progos tesai inlysti ne vien tik del
prižiuręs Japonijos užsienio
pasielgia.
reikalus ir kad pats Generolas aliejaus, kaip Amerika, bet ir platinti savo
McArthur davė jam žodi kad
KUNIGAS PASIMIRĖ Amerika apsaugos Japonus Komunistiszka mokslą.
PRIE ALTORIAUS

nuo visu prieszu.

Kai Generolas McArthur iszgirdo apie tai, jis tuojaus vieszai pasakė kad “nieko pana
szaus tenai nebūta, ir kad jis
nieko tokio tam Hirohito nebu
vo sakes.’’ Generolas McAr
thur sako kad tokis Hirohito
iszsireiszkimas yra toks kvai
Kunigas Sheridan pareina las kad visai nereikia jokio paisz Hawley, Pa., jis buvo vais- siaiszkinimo!

FORDS, N. J. — Kunigas
James Sheridan, 53 metu am
žiaus klebonas “Our Lady of
Peace’’ bažnyczios, sukniubo
prie altoriaus belaikant miszparus per Keturios Deszimtys
Valandų atlaidus ir ten pasi
mirė.

Ne vien tik Žydai kedia klausima ir triukszma kaslink Szventosios Žemes. Žydai savo

propaganda veda per visus laikraszczius ir per
radijo ir visiems Lozorių gieda. Bet Arabai
daug tykiau, nei biski nemažiau stato savo pa
reikalavimus, Tau. Sanjungoje ir Washingtone.
Arabai reikalauja “Nepriklausomybes ir
(Tasa Ant 4 Puslapio)

“SAULE’ ’

Kas Girdėt

nėsius pasivėlavo, per vėlai su
siprato. Dabar jau žmones ne
perka ir negali pirkti, kad ir
viskas atpigtu. Pinigu jau ne
beliko.

MAHANOV CITY, PA.

“Asz Esu Amerikietis Diena”
Gegužio (May) 18-ta Diena

i

Sziaudines Skrybėlės

Į
Sovietu Komunistiszka. val
Darbininku uinjos vis nesu
džia duoda darbo 'žmogeliui,
WASHINGTON, D. C. — Į cija.
mus apsaugoti civiles teises ir
siprato,
in protą neatėjo, ne Szimet, “I Am An American
mužikui to ko jis niekados ne
laisves kurias musu konstitu
mato kad jos sau kapa kasasi Day,” Tautines Pilietybes Kalbos pasakytos naujiems
turėjo: “Vilties.”
cija patikrina.
Sovietu valdžia visiems ba su straikomis. Jos sau virve Sanvaites svarbiausias invykis pilieeziams “I Am An Ameri
can Day” proga visada pabrė
daujantiems vargszams, diena muilina kai straikuoja.
bus szvestas Nedelioj Gegužio žia netik prisidėjimą jaunu Užlaikymas ir apsaugojimas
civiliu teisiu ir laisvių, netik
in diena sako: Nors dabar var
(May) 18 d., ir rokuojama, kad cziongimusiu amerikiecziu ir
tautiszka atsa,kcmybo, apylin
gas, nors dabar viskas netvar Lewisas su Murray pasisvei 5,000,000 senu ir nauju Amerisveturgimusiu
in
pilietybes
kių atsakomybe bet atsakomy
koj, bet iszausz kita gadyne, kino, pasibucziavo, nes abudu kiecziu dalyvaus iszkilmese vi
brolyste, bet ir svarba ir verte be kiekvieno pilieczio. Pilietis,
gražesnis rytojus! Darbininkas nujauczia kad abiem pavojus soje tautoje.
kiekvieno pilieczio musu demo kuris pasiryžęs užlaikyt veika
turi save skaitytis kaipo karei gresia isz Washingtono, kur
Iszkilmes turės dvejopa tiks kratijoj ir jo neliecziamas tei lus kurie yra szios tautos pa
vis toje armijoje, kuri kariauja rengiama instatymai, bylos
priesz kapitalistus. Aiszkus da priesz unijos bosus ir diktato lą: Pagerbti net 2,000,000 jau ses kurios mums inteiktos Ne grindas, ir kurie sekamai kar
nu Amerikos vyru ir moterų priklausomybes Deklarocija ir tai insteigs da geresne ir dides
lykas; kai kapitalistai bus su- rius.
svetimos kilmes kurie buvo na- musu Konstitucija.
ne Amerika.
muszti ir panaikinti, visas ju
Tik, susimildami, neužpyki- turalizuoti paežiu laikotarpiu,
turtas pateks darbininkams.
Szie szventos Amerikos de Szimet parodos, veikalai,
tė ant musu kad mes jums szi- ir duoti visiems amerikieTai yra ta ‘ ‘ viltis, ’ ’ kuria Ko
mokratijos teises atstovauja dainos ir kalbos per radio ir
munistai visiems siutina. Jeigu tokias nemalonias žinias pra- cziams proga vėl pasiszvesti szimtmeczius kovu ir svajonu. vieszuose susirinkimuose dra
neszame. Jus nepykstate ant pareigoms Amerikos piliety
dabar kas negerai Rusijoje, tai
Patsai žmonijos laisves czarte- matizuos “Viena tauta isz dau Vos tik saules spindulys
Jis per diena
kalendoriaus, jeigu ten skaito bei.
tie prakeikti kapitalistai kalti.
ris — Amerikos Teisiu. Bilius gelio.’ ’ Pabrež sveturgimusiu Nutirpdino szalta sniegą,
Vis ta viena.
te kad rytoj bus lietaus. Bet
Szita pagieža priesz kapitalis
brangiai kainavo. Teise balsuo piliecziu pasiaukojimus Ame Sztai parskridęs vyturys
Reikia
atsiminti,
kad
“
I
Am
Skelbia linksma mums nau
jus tam lietui tinkamai prisi
tus ir viltis in Komunistus pa
An American Day” tapo meti ti, tikybos laisve, visi žmogaus rikai, kaip žymiai jie prisidėjo Kelia cziulbesiu mus jėga.
jiena:
rengiate. Pranaszas nekaltas
laiko visa Sovietu valdžia.
nis apvaikseziojimas pagal laisves troszkimai neinvyko prie Amerikos mokslo, kultū Nuo pat ryto,
Czir-vir-vir
pavasaris.
kad jis nemalonias pranaszys
Kongreso Instatyma Gegužio staiga. Invyko kovoms ir kan- ros ir iszdirbyscziu, vis pabrė Vos praszvito
tęs turi iszpranaszauti. PanaKomunistai pripažinsta vien
(May) men., 1940 m. Praeitais cziomis ir pasziaukojimais. Bet žiant visu piliecziu nauju ir se
sziai ir su redakcija. Mes tu ži
tik savo valdžia, savo partija.
metais, beveik tūkstantis apy tos teises bus palaikomos tol I nu, vieningumą, priesz viską
Kaip pavasaris atsiveda
viesios. Dabar, sziais metais
nių nesudarome, bet tik sugauViskas turi būti paaukota par
linkių apvaikszcziojo
szia kol Amerikos piliecziai pripa kas suskaldytu Amerikos žmo vyturi ir jo czir-vir-verima,
net ir vyrai ima iszdrysti nedome ir savo draugams pra
tijos naudai ir gerovei. Szita
szvente. Ir joje dalyvavo dau žins jas netik kaip privilegija, nes, ypacz priesz pakurstiji- taip ir vasara atsinesza su
szioti visokiu spalvų sziau
neszame ka mes iszgirstame.
Komunistu partija, kaip kokia
giau negu trys milijonai žmo bet kaip szventa pareiga kuri rnus vienos rases priesz kita, savimi sziaudines vyru skry dines skrybėlės.
baisi ir galinga maszina, kuri
nių. Daug daugiau tikimasi turi būti užlaikyta ir saugota. vienos tikybos priesz kita. Jie bėlės. Kaip Jurgis be kepu
Kongrese vis yra nagrinėja
Paprastai, tik moterėles ir
viską naikina, kas tik pastoja
Užlaikymas ir saugojimas pabrež ka prezidentas savo “I res, kaip pavasaris be vema byla ar instatymas priesz sziais metais.
merginos
vėjus vaiko ir vi
jai kelia. Žihogiis nieko neunijas. Kongresmenai su Se Pagrindine prasme sziu me tos szventos pareigos szaukia Am An American Day” pro versielio, taip ir vasara ne sokias, iszdarkytas iszdraireiszkia priesz partija. Jeigu
natoriais rengia instatymus, tu “I Am An American Day” kiekviena Amerikos pilieti, se klamacijoj vadino ‘milžiniszka būtu vasara be sziaudiniu
kytas skrybėlaitės ant virnenori būti suvažinėtas ir su
kurie yra taikomi priesz uniju apeigų yra vieningumas invai na ir nauja, tikrau prisidėti pareiga visu žmonių sziame skrybėlių ir skrybelaicziu.
szugalvio neszioja, bet matrintas, nepastok szitai fnasžiprie savo tautos. Praeitais me naujame amžiuje sunaikinti
bosus.
Gegužio-May
penkiolikta
žu-pamažu ir vyrai ima drą
nai kelio, ir busi turtingas ir
riu kilmių žmonių, invairiu ra tais, prezidentas parode viena karus ir tvirtai insteigti laisve
Jeigu
szita
byla,
szitie
insta

diena
yra
paskirta
kaipo
siau panaszias madas vari
laimingas.
siu, invairiu tikybų ir kilnu būda kaip ta pareiga apsaugo ir žmonijos brolyste. Kada
-I
tymai bus investi ir patvirtin
pirma diena kada valia nenėti. Iszrodo kad vyru skry
mas asmens. Prezidentas Trn- ti kada jis paskyrė tautine nauji piliecziai, seni ir jauni, ir
ti
tai
unijoms
nebus
valia
pri

szioti
sziaudines
skrybėlės.
bėlių
kaip tu moterėliu skry
Kiek -dabar galima prama
manas savo proklamacijoj, pa- “Committee on Civil Rights.” senesni piliecziai susirinks “I Sziaudines skrybėlės ypa
versti
darbininką
prisiraszyti
belaicziu obalsis yra: Kad ir
tyti, tai galima sakyti kad be
skyrdamas Nedelia Gegužio Smerkdamas, ka jis vadino Am An American Day,” nauji tingai vyrams yra labai ma
ar
prigulėti
prie
nustatytos
nežmoniszkai, bile kitoniszveik visi darbininkai gaus dau
“
tikslas
atgaivinti
neapykan

piliecziai
prižadės
savo
isztikiMay
18
d.,
“
lAm
An
Ameri

lonios, nes jos yra lengvos ir
kai.
giau ■ mokėti. Neaiszku kiek unijos.
can Day” pareiszke, “kad De ta,” prezidentas prasze to ko muma, Amerikiecziai atnau
daugiau, bet nesuklysime jeigu
Darbininkams nebus valia mokratijos bendrame veikime miteto garsiu piliecziu (isz jins savo lojalumą, tas viskas
sakysime kad algos pakils nuo straikuoti, vien tik parodyti
geros pilietybes reikalavimai biznio, darbo, mokslo, tikybos reiszkia vieningumą, kuris bu
penktuko ligi deszimtuko ant savo užuojauta kitiems strai- nėra gimimo vieta, rase arba ir socialiu patarnavimu) pa vo ir yra szios tautos stipru SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
dolerio.
kuojantiems darbininkams.
—-C.C.F.A.U.
tikyba, bet mokslas ir koopera tarti kaip sustiprinti instaty mas.
Unijai nebus valia iszszaukTas nelemtas ir užburtas ra
Kolegistas Moka Kilpa Užverti
ti straikas visame kraszte, bet
tas vėl p'asirodo: “Algos pakils
tik tuose fabrikuose, kur dery
ii viskas pabrangs!”
bos eina ar kur iszkilo nesusi
Biznieriai stengiasi savo tapratimas.
vora atpiginti, bet negali!
Fabrikantams nereikės de
Daug visokiu daigtu atpigo ir
rintis su tomis unijomis, kurio
daugiau atpigs. Bet pragyveni
se randasi Komunistu.
mas visgi labiau pabrangs!
Valdžia nepa'yelins tiems
Biznieriai dabar atpigina to darbininkams straikuoti, kuri a
kius daigtus, kurie jau per ii darbas yra visam krasztui rei
gai ant lentynų stovi, ir kuria kalingas.
žmonės neperka, nes jie yra ar
per brangus ar visai nereika Prezidentas Trumanas to
kius instatymus atmes ir nepri
lingi.
ims; bet Kongresas turi gana
Vis daugiau ir daugiau žmo- jiegos tokius instatymus invesniu randasi be darbo. Jauni vy ti virsz Prezidento Trumano
ISTORIJEapie
Da i8Z
Iszsikalbejo Už Daug ----------------rukai jieszko paszelpos išz val pasiprieszinimo.
iszo iszlins, Al
Kolegistas M. Woodard,
turga ir paroda savo studen
džios. Tai la'bai blogas ženklas
yva in virszu iszkils, Kaip už isz Floridos Universiteto,
tams
ir kolegistams, nes
Broliukas — Sesute, kaip
ne tik biznieriams, bet ir visam
laikyti sveikata ir apsaugoti moka ne vien tik isz moksJeigu Lewisas iszszauks
dauguma studentu szitame
tu gali meilintis su tokiu
krasztui.
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- liszku knygų skaityti, bet
mainierius ant straiku, tai net
Universitete pareina isz di
pusgalviu kokiu yra Jonas!
užmirszt, Kaip dagyvent 100
ir Trumanas tuos Kongreso in
taipgi moka kaip ir kilpa už deliu ukiu, kur jie ketina ir
Sesute — Matai broliuk,
Per mažai žmonių turi per statymus priims ir patvirtins
metu, Pamokinimai, Apie boba
verti ant versziuko. Univer gryžti po mokslo metu.
jisai tokis pusgalvis, kad da
daug pinigu. Ar, kitaip sakant: Lewisas ta gerai žino ir už tai
ka negalėjo savo liežuvio su
sitetas kas metai surengia
su manim ant tikrųjų apsi------- ★------“Ber daug'žmonių neturi gana dabar straiku nenori ir bijosi
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
paeziuos!
•pinigu. ’ ’
tuoktis Jurgis, Kaip pažint at
Jis kompanijas dabar tik gra
i'
""■“—— • • "" ■
sina ir gazdina.
Mes mėgstame teisingysta ir maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
Darbininkai, kurie turi uni
geidžiame, kad ir visi teisin- Geros rodos, Gailinga ypata
jas, gauna daugiau mokėti.
Sulyg tos vedamos bylos,
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai Galybe Meiles, Juokai, Ragan
*
*
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
Bet, daug daugiau darbininku Unijos turės valdžiai atsakyti
arba pradžia * primename, idant kožnas skai ba
kaip ir visos Bobos. 15£.
nepriguli ir negali prigulėti už sulaužytus kontraktus. Uni :
tytojas, kurio laikas pasibaigė
SKAITYMO : už laikraszti, kad nevilkintu il Saule Pub. Co.. Mahanoy Giri
prie nei jokios unijos ir negali jos turės iszduoti pilna apy 1
. KVIETKININKAS
i
•
* gai su atnaujinimu užmokesreikalauti didesnes algos. Už skaita savo nariu ir savo pini
:
...ir...
i ties, nes ilgai negalime laukti. Pirkie U. S. Bonus Sziandien'
Kvietku Del Visokiu
tai dabar ne tik biznis, ne. tik gu.
Pareikalavimu Už Žemiausias
pramone, bet visas krasztas ei
i RASZYMO * Juk del visu yra tas žinoma,
Prekes
*
na trepais 'žemyn.
Žmones sznapso mažiau per
kad darbas pabrango, popiera
ka ir mažiau geria. Jis per *64 pus., Did. 5x7col i ir kiti intaisymai, nes uždyka
Sutaiso Dailius Bukietus Del
Pražūtis laukia to kraszto, brangus ir pinigu nėra!
laikraszczio negalime siuntinė
Vestuvių, Ligonbucziu,
kur turtas auga ir žmones
: Dabar Po 25c. : ti. Musu agentai yra guodoti
Laidotuvių, Kapinti ir 1.1.
vėrgšta.
Vyrišzki drabužiai vis la :
—
i skaitytojai ir nuoszirdžiai de*
“
ŠAULĮ
”
t
biau pabrango, ir da pabrangs.
kavojame visiems už platinima
* MAHANOY CITY, PA. *
Biznieriai per du ar tris meTelefonas 764
“Saules,” lai visus Dievas už
Istorija apie “AMŽINA ŽY
laiko koilgiausia ir visame lai
SKAITYKIT
Neužmirszkite. kad dabai DA.” Jo kelione po svietą b
mina. Platinkite mylimi broliai
616 W. CENTRE STR.,
“Saules” prenumerata in Su liudymhs apie Jezu Kristų.
a^“SAULĖ”^S ir sesutes jusu laikraszti, o mes
MAHANOY CITY, PENNA.
vien. Valst. yra $5.00 metams
20 Centai.
už tai busime jumis szirdingai
o $3.03 ant puses meto.
Saule, Mahanoy City, Pa.
PLATINKIT!
dėkingi. — “Saules” Redyste.

JOHN KOVAL

★

★

r * SA U LE ” MAHANOY CITY, PA.
Susimildami, jeigu iszkeliau! ka visa Europa raszo! Supažin
Jieszko Kambario Ant Randos
nate in kita miestą ant apsigy
dinkite gi mus su meniu. O va!
venimo ir geidŽete permainyti
Malonėkite!,
j laikraszti, priSiunskite savo sėJ “Alkani pietus Grigo Zeren! na ir nauja adresa ir miestą kutujaus garbei bėdinu badaui riame gyvenot ir apsistojot, nes
janeziu mužikėliu.”
i
be to, negalime jum siuntinėti
QRIGAS Zerentujus, Sovietu daugybe fusžčziu kambariu.
Sriuba isz arkliu ruszkyniu.
’ įaikraszczio in nauja vieta.
II.
naujagimis, praturtejes isz
Gilts. ‘
; Daugelis praszo idant permaitaip vadinamu kratų be man — Dovanokite, poniute, kad
Ąžuolo žieve, sėusas madera.
i
nyt adresa, prisiunezia savo
datu, buvo vyras ne pliuszkis. asz taip be pakvietimo insiverSzakneles.
I varda ir pravardė bet nepaduoSutukes nuo pinigu ir dei žiau, nusilenkė Grigas Zerentu
Dilgeles
frikasse.
!
da kur gyvė’no ir in kur iszvamantu, jis nutarė, kad dabar jus, buėziuojant poniutėms
i
Desertas:
arkliu
kasztanai.
į žiavd. Tokiu laiszlku sziandien
esą geriausis dalykas, pralyst lankas. Leiskite inteikt deliai j
!
—
įklausykite,
paklausė
aplaikome daug, nes svietas lain auksztesnius visuomenes pirmosios pažinties.
Vovoczka. O mes nuo to nenu- ■
; bai maiszosi, o del mus yra nesluoksnius.
— O kas ežia toks ?
mirsime?
■ reikalingas sukimas galvos
— Turtings žmogus be pa- — Trys trilijoneliai naujai1
;
jieszkoti po visas knygas isz
|
Bukite
ramus.
Net
cingos
žineziu su auksztesniais asme iszleistuju apyvarton, poniute,!
i kur musu skaitytojas rasze
nimis, supuvęs darbas, tarė jis jusu vargubliams nuo nežino-1! nebusią. ‘
, laiszka ir kur seniau gyveno.
pats sau. Truktelsiu asz su vizi mojo!
— Ponai, koketingai užvirė
JeiguIprisiunsite sena ir nau
tą prie paezios poniutes Ulija- — O, mėrsi (aeziu). Ak, da- gražiomis akytėmis Trockiene,
ja adresa, tai greieziau galėsi
novienes-Leninienes. Mane pri- bar tiek bėdinųjų, tiek vargo, I paaiszkinkite mau dei Dievo
me permainyt ir greieziau gau
imsianti, bus geras biznis, biz kad tiesiog kiekvienas skati malones, kas tai yra, cinga?
site
laikraszti. Kitaip ant mus
nis, duosią in sprandą: “Vintą kas brangus! Tamsta tarnauja — O tai tokis dalykas kuo
uerugokite, jog Įaikraszczio ne■ atrežiu.” Nieko nepadarysi.
met dantys iszkrinta, manda
te?
aolaikote. “Saules” Redyste
Jisai isz romanu žinojo, kad — O ne. Asz taip paprastai. giai paaiszkino Grigas.
auksztesniam sluoksnyj vizitą, Sziuo bei tuo.
Gražuole Kay Daly, 26 ji susimanstino pasigarsinti.
— Ma fua! Suszuko 'bendras
taipgi padavė savo adresa ir
tyras, prakilnus dalykas. “At Patylėjo.
Ji szita dideli pagarsinima
meilužis Zorzikas, Leninienes metu amžiaus mergina, kuri
savo telefono numeri. Kai Pasiskaitymo Knygeles
važiuosiu, vestibiulyj (palau
tik ji szita savo pagarsinima
— Ligi jusu atėjimo, mes sekretorius. Reiszkia, mano dė gera adrba turi prie pagarsi pati pagamino ir ant jo savo
Penkios Istorijos apie Burike
kime kambaryj, nusiredysiu,
nimu
kompanijos,
per
pen

paveiksią
nupiesze
ir
didėlė

dė
irgi
turėjo,
cinga
1
Jam
kas
iszkele,
tai tuoj aus atsirado
apie bada sznekucziavome. Tas
ir
Burikas, Kareivis ir Velnias;
isžeisias mažordėrh, (tarnas, badas tiesiog mane kamuoto vakaras iszkrisdavo dantys ir kis menesiuus jieszko j o tin mis raidėmis paskelbė savo
daug sanvininku kurie sake
lekojus). Paklausiu: “Ar pri kamuoja.
praszyma: Ji nori kelis kam kad jie mielu noru japriims Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
nusileisdavo in stiklą, su van kamo kambario ant randos
pasaka); Užliekos isz Senovės
ima?” “Kaip liepsite pra
ir visame San Francisco
barėlius ant randos. Ji pasi
ant randos.
— Ka ežia jus! Kokia .nė deniu.
Padavimu; Peary ant Žemgalio
neszt ? ’ ’ Iszimsiu vizitine pa
rengus mokėti net $80. Ji
-----------★---------tvarka! Užjaiicziancziai tauksz — Nepadorus, nusijuokė Le- mieste nebesusirado. Paskui
(Atminimas isz keliones in Le
auksuotais krasztais kortele ir tele jo liežuviu Grigas. Badas niniene. Nekalbėkite priesz
dinius
Krasztus). 96 pus. . .25#
pasakysiu: “Praneszk!” “Ma tai isztikruju. Nemalonus užsi piet kvailyscziu. O va ir sriuba.
gas. Jo viduryj tokis minkszti- — Niekis. Virszutine žievuTrys Istorijos apie Irlanda
lonėkite in buduarai” Viskas
Nejaugi tai arkliu rusžkynes?! mas. Tiktai musu mužikėliai kc peiliu nuimkite, o viduryj, ATMINIMO ::
ėmimas.
arba
Nekaltybe suspausta; Ro
busią labai džentelmoniszkai. ’ ’
— Ak, ir nekalbėkite. Asz O, žinote, labai skanu. O ežia nemoka iszvirt.
minkszta, mandagiai paaiszki
::
::
ŽIEDAS
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
Tikrumoj, vizito pradžia
visa laika manau, ka jie ten kas ? Rodos, puse kiauszinio ?
no szeiminin'kas.
—
Ir
stebėtina,
kad
seniau
Kuzma
Skripkorius liko Turbent kiek nesutiko su tomis jo valgo, kuomi maitinasi? Laik- — Laukinis kiauszinis, pa
Seniai,
labai
seniai
vienas
—
O
jog
isztikruju!
Pilna
szias gardžiais skanėsiais kiau
ting Ponu. 78 puslapiu, . . 20#
numatytomis smulkmenomis.
raszcziuose vis raszoma apie aiszkino Grigas. Arkliu rusz- les szerdavo, nusistebėjo Žorzi- verszienos iliuzija. Nejaugi ta vaikinas pamylo kaimyno duk
Kuomet jis elegantiszkai innesuprantamus produktus: ko kyniuose kiekvienam žingsnyj kas.
terį ir norėjo ja vesti, bet kaž SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
tai ąžuoline ?
Szoko in prieangi, isz ten tai
kie tai arkliu ruszkyniai, dilge galima užtikt!
— Viskas, poniute, nuo virė kodėl abieju tėvai buvo tam
iszszoko vaikinas, apsikarstės
—
Nemokėjo
gyvent,
nusiNepaprastai
skanu!
Ir
sotu.
les, žoles sriuba, ąžuolo žieve,
jo priklauso, tarė patenkinan- prieszingi. To vaikino tėvas, “Talmudo Paslaptys”
mauzeriais, naganais ir koltais,
O ežia, kas atskirai paduota ? szypsojo Grigas Zerentujus. cziai Grigas. Geras virėjas isz nenorėdamas, kad jo sūnūs su
szakneles, gilės.
Apie Žydu Tikybos Prisaky
kaip kalėdinė eglaite invairiaiš
— O jus žinote ka, sucziul- Nejaugi giles? Skonis suvis pa Poniutes, ar da galima giliu? O kalosziu “Provodnik” (vado taja mergaite matytųsi, iszsi- mus. Labai užimanti Apysaka
■pagražinimais. Vaikinas metes
bejo ponia Leninienė. Asz la-j na szus pyragėliams su skanė va ir ąžuolo žieve!
vas) tokius bifsteksus (keps kele kitur gyventi. Insimyleju::
Tiktai 15#
:: ant Grigo isz užpakalio, mitriai
— O kaipgi ja valgyt? Nusi nius) padaro kad tru-lia-lia at- ■si pora paskutini karta atsi
bai norecziau viso to pamėgint. siais.
susuko rankas už pecziu ir su Bet kur ežia gaut Moskvoje ? — Namines giles, tarė Gri- stebėjo Trockiene. Ji jog kieta.
Saule Publishing Co.,
sveikino pievelėje, kurioje au
sivalgyt negali!
kriokė:
M ah anoy City, Pa.
Asz prasziau vyro, jis sako :
— O va ir szakneles! Kas go žoleles, puikiais melsvais
— Rupūže, kur lendi?
kvailystes!
žiedeliais. Jiedu nuraszke po
ežia do ruszis ?
Kožna diena karė kiltu,
— Ka jus, pasigailėkite!
Bizningoj Grigo galvoje
viena
tokia žolele ir padavė Istorija apie Amžina Žydą.
—
Žemiecziu
urszis.
Virėjas
Pliektu vyrus kiek
Asz su vizitą pas ponia Leni
mirktelėjo mintis: va kelias
tik tilptų, juos asparža vadina. O souselio viens kitam ir prižadėjo jiedu I o kelione po svietą ir liudymas
niene.
taip reikalingiems svietisz(padažo) ? Yra baltas, yra gel tada, jog kur tik pamatys to apie Jezu Kristų. Per paczta
Už tai turi liežuvius
— Ar turi mandata, ingaliokiems rysziams sutvirtinti.
kia'žolele, visados ja nusirasz- 20 centai. Adresą^:
stiprus,
tonas.
jima?
— Poniutes! Meiliai tarė
— Tiesiog nuostabu! Jeigu kyti. Toji žolele turėjo jiems SAULE PUBLISHING CO.,
Kuris pėrvėre, kožna
— Bet asz paprastai, kaip Grigas, prispaudamas prie
Mahanoy City, Pa.
nežinoeziau kad szakneles, tie priminti viens kita.
Iba yra asztrus,
pažystamas. Koki ten po krutinės parudusi cilinderi
Po tam praslinko daug me
siai pamanyczia — sparza.
Su tokiu ginklu jos
.
- . . ,
szimts* velniu da mandatai rei
(skrybėlė). Ar lesite, asz tams
kariauja,
— 'Sekantis numeris! Eksta tu. Ir toji mergaitė kitur iszsikalingi ?
toms visa tai parengsiu? Jei
zėj suszuko Grigas. Dilgeles! kele gyventi. Karta ji jau žila L. TRASKAUSKAS
Katra tik in savo
Sanryszyj su permaina sviemalonėtumėt, asz galecziau
nagus pagauna,
— Paklausykite. Abejojan- būdama, ėjo keliu ir pakelyje
LIETUVISZKAS
tiszko apsiejimo ir nuo Grigo
jums paruoszt tikrus badaucziai pakele Kovoczka anta pamate taja melsvu žiedeliu
Kad moterėlės valia
GRABORIUS
visas svietisžkumas iszdulkejo.
janeziuju pietus isz tu paežiu
ant svieto turėto, kius. Kokios-gi ežia dilgeles ? gėlėlė. Pasuko ji isz kelio tos Laidoja Kunus Numirėliu.
Aszai kita kad nutverezia už
dalyku kuriais mužikai maiti
žoleles nusiraszkyti. Tuo pa Pasamdo Automobilius Del
J ormingas pauksztis.
Tai niekas malsziai
ranku, tai dvi dieni ant vietos nasi!
ežiu
keliu ėjo koks tai senelis.
neišzisedetu,
— Dilgele, tai tokis pauksz
Laidotuvių, Kriksztiniu,
besisuktu. Tavo darbas pra-;
— Ar rimtai?! Sujudo po
Ir visa svietą auksztyn
tis,
ramiai
tarė Grigas. Patele. Jis taipgi, pamatęs ta žolele,
Ka
tik
sugryzau
'
Vestuvių Ir Kitokiams
neszt, o ne užsipult, kaip pasiu
nios. Ak tai isz tamstos puses
pasisuko jos raszkyti. Jiedu
apverstu.
—
Persiprasžau,
bet
paukszisz
Vestu,
::
Reikalams
::
tęs drigantas.
labai ir labai malonu. Mes taip
kone
sykiu
pasilenkė,
norėda

czio
patele
dilgele
neisvadina.
Bet mane vela apėmė
-į— O man abelnai imant, kas
535 WEST CENTRE STREET
norėtume turėt supratimą. Bet
— Nekalbėkite kvailyscziu, mi ta paezia gėlėlė nusiskinti.
bėdos,
Telefonas Nr. 78
rupi. Eikite. Tenai vis viena
Girdėjau kad apie
MAHANOY CITY, PENNA.
kaip tai surengi?
nusijuokė Trockiene. Dilgele! Tada jiedu viens in kita pasi
Turiu
po
vietas
lakstyt,
apžiūrėsią.
Arkansoje,
— Poniutes! Net sudejavo
— Tai va ežia ir yra dilge žiurėjo. Gerai insižiureja, jie
Žinucziu vėl iszkrapsztyt.
Sunkiai alsuojant po kovai
Keletą
bobeles,
Grigas. Bukite taip geros! Nele? Ko-gi mužikėliai dejuoja? du viens kita pažino. Tai buvo
Ka daryt, turiu pradėt.
Grigas inejo in prieszkambari
Tikros
sorkininkes,
Pirkie U. S. Bonus
pasidiždiuokite del svietiszku
Labai skanu! Vienok asz bu tas pats vaikinas ir toji pati
Kur ten apie Pattersona
ir. priėjės prie veidrodžio, pra
Nuo guzutes svaiguli gavo, vau bemananti, kad dilgele, žo mergaite, kuriuos tėvai per
tradicijų, atvažiuokite pas mabaisiai dundėjo,
dėjo taisyti puiku atlosini kaBiaurus daigius
iie pietauti. Mano virėjas.
skyrė. Kaip jiedu būvo susita
le.
Uncle Sam Says
Kokiam tai miestelyje
klaraikszti.
ten iszdaro,
—- Bet, ar bus patogu. Jog
ria visados tuos melsvuosius
—
Visai
ne.
Ne
jaugi
butu
zo'bova
turėjo,
Du kokie tai vyrai smarkiai
Ir net man kiauru pamanstyti. galima? Galima paprasta žole žiedelius raszkyti, taip jie visa
mes beveki, kaip nepažystami.
Taigi juokinga zo'bova,
nubėgo nuo laiptu ir, kaž-ka
— O žinai ka? Sujudo Troc Vienas vyrelis su gaspadine Pradėjo kulia-mikulia szokti, gromuliuot. Nors va ant deser gyvenimą ta nutarimą ir pildė
tai in Grigą nustatė, iszdave
Viena ant stalo
kiene. Mes tai galėtume pada to paduosia arkliniu kasztanu. ir pasitaikė proga, kad tasai
faitavosi,
komanda.
atsistojo,
ryt, kaipo pikninka. Paimsime
Regis, niekis su sviestu, neska žiedelis vėl juos suvedė in pa
Ir karsztai rupeziavosi.
— Rankas auksztyn!
Ant
kitu
visai
nedbojo,
su savo Vovoczka ir Žorzika.
nu, o jeigu sutrinti, ir da su žinti, o kitaip jiedu viens kito
Vyrukas naudojo
— In koki daikta? Paklausė — Ju meilužiai, pamanė
Tikros sorkies ten buvo,
rankas,
grietinėle, tai valgant net au ir nebutu pažinė. Nuo to laiko
Grigas, pakeliant rankas.
Ir
visa
geda
josios
žuvo!
prozaikas Grigas. Del Dievo
O gaspadine su vandeniu
sys linksta. Poniutes! O da dil žmones ta žolele ir praminė
Jeigu
asz
tokia
moterelia
— Ar ginklo neturi? Nagi, malones, suteikite man laimes!
karsztu,
geles szmotelis? Va sparnelis! “Atminimo Žiedas.”
turecziau,
iszverks ir parodyk kiszenius.
III.
Tasai vyrelis neapsileido,
Nuo stalo pakilo gerokai pa Atminimo žiedai ir Lietuvos
Tai
in
pekla
nuvaryczia,
O isz Užpakalio ? O už anezio ?
Triukszmingai susėdo už di
Nes drūtesnis buvo,
sunkėję. Bekrapsztant galvos paupes puoszia, ir dažnai gali
Su
tokia
kulia-mikulia
Iszkrete. Velei mandato pa delio Grigo, sodne uždengto ir
Tai nuo josios nepražuvo,
špilka dantis, ponia Trockiene ma matyti pas Lietuvaite van
negyvenezia.
klausė. Sužinoję, kad “su vizi gražiai papuoszto stalo.
denyje pamerkta melsva atmi
Gaspadine palicijanta parvedė,
lengvai atsiduso ir tarė:
tą,” nusistebėjo ir buk tai ne Kokis gi meniu (valgiu sanVyruką in lakupa
— Dabar asz. žinau, kaip nimo žiedu vainikėli. Vande
suvis suprato.
raszas) ? Paklausė ponia Troc
nuvedė,
Kiek naujienų turėjau,
to know one of the best gifts
mano tauta maitinasi! Ir asz nyje tie žiedeliai pradeda plė forWant
Mother? Security! It’s the kind
— Na, eik, ar koki gala. Te kiene, koketingai betaisant
totis
ir
ilgai
nevysta.
Net per kėlės dienas
Tai visas jum sziandien
of gift which makes every day
už jo likimą galiu but visiszkai
Mother’s Day—mothers’ days free
nai pas drauge Leuiniene Troc deimantine sagute (broszka).
ten padejavo,
sudėjau,
from financial worry, and filled with
rami. Pakol yra ąžuolo žieves,
kiene sėdi. Virszui nuvesia, kur
confidence at the ability to meet sud
— A, malonėkite pareget,
Ir bausme užmokėjo,
Nes jau man dainuoti
dilgeliu, szakneliu ir arkliu
den emergencies or achieve family
Akyvas
reikia. Tiktai jeigu isz farforo, asz turiu meniu su auksuotais
ambitions. Where do you buy this
Iszejas isz lakupo kerszino
. nesinori, ruszkyniu ir pakol visa tai bus,
gift? That’s as simple as ABC.
arba žalvario ka-nors nueziup- apvedžiojimais, malonėkite ne
States Savings Bonds are
kad gaspadinei užskus.
Sziandien sustosiu,
Gydytojas — Kodėl ponas onUnited
mano tauta nėpražus.
sale at any bank or postoįdce.
si, vis viena iszejus iszkraty- sirūpint.
Bet Dievas nedavė
Nes in kitas vietas
nori idant po smert padaryt For $18.75 you can buy $25 worth of,
security 10 yeąrą hence. What bet
sime.
— Ak, asz taip susijudinau
jai pajiegu,
važiuosiu,
sekcija (pjaustyt kuna)?
ter way is there for you to express,
your love for mother, than to do'
— Koki keisti iszsireiszki- praeziulbejo Leniniene, suval
Ba kad turėtu pajiegas,
Tom syk,
Ligonis — Asz norecziau something to assure her future hap-1
Treasury Dtfiirimtnlj
mai, pamanė Grigas, patrauk gyti tikrus alkanus pietus! Su
Tai ant svieto nebutu
Gud Bai!
žinot kokis velnias mano vi piness.
damas pecziais ir pereinant per valgyti tai, kuomi dabar maitikas,
Skaitykite ‘ Saule” duriuose sėdėjo!
Pirkie U. S. Bonus Sziandien |

^Alkanas Pikninkas^
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■’BXTTEB’MAHANOY CITY, Ht

Žinios Vietines

Lietuviu Sodatiecziu Valdyba Isz Schuylkillo Apygardos

Karininkai Apvaikszczioja Sukakti

::

■ — Utarninke pripuola Szv.
Roberto Bellaro, B. C.

įį'

Pirmoje eileje isz kaires:
į panele Ona Zuteliute isz New
Philadelphia, Pa., Kunigas
Dr. C. A. Batutis, klebonas

SS. Petro ir Povilo parapijos
Tamaqua; panele Florence
Szimkiute, Mahanoy City.
Antroje eileje: Panele Ona

SODALIECZIU sudainavo

DIENA
Schuylkill

Apygardos

Sodaliecziu
Suvažiavimas

giesmele ‘ ‘ On This
Day.” Szv. Petro ir Povilo pa
rapijos Sodaliecziu choras su
dainavo “Miszku Gele.” Dolo
res Matalavicziute labai gražu
balseli turi. Ji sugiedojo Loty
nu kalba “Sveika Marija.”
Paskui Sodaliecziu choras sugiedojo “ Szvencziausias, ’ ’
Anglu kalba. Po tam buvo ro
domi kmtamieji paveikslai isz
anų metu suvažiavimo, kuris
buvo Minersvilleje.
Procesija 'buvo labai graži ir
inspudinga. Visos Sodalietes
gražiai tvarkingai ir dievobai
mingai marsziavo viešzai per
miesto ulyczias, garsiai giedodamos ‘ ‘ Paneles Szvencziausios Litanija.
Visas suvažiavimas iszkilmingai užsibaigė su palaimini
mu Szvencziausio Sakramento
ir Jezavito Kunigo Pranciszkaus Auksztakalnio pamokslu.

Novickiute, Shenandoah ir
Ona Szugsdeniute, Tama
qua.
□ □ □

Leitenantas
Generolas
Jimmy Doolittle skrido su
eroplanu in Miami miestą
susieiti su kitais karininkais
MOLOTOVAS
kurie tenai apvaikszcziojo
SUTINKA SU
savo nustatyta kariszka su
AMERIKA kakti. Leitenantas Genero
las Jimmy Doolittle vos-neISZ RUSIJOS. — Sovietu vos suspėjo pribūti, ne blo
Užsienio Ministeris Molotovas gas oras visus eroplanus nu
pasiuntė laiszka Amerikos tupdė, sustabdė kai jis at
Sekretorui Marshall, ir pasakė skrido in New Jersey valsti
kad Rusija sutinka ant Ameri
kos patarimu ir inneszimu su
tverti ir palaikyti Korėjos val
džia ir sutverti nors laikine ta
ryba, kuri bus sudaryta vien
tik isz Korėjos gyventoju.
Iki dabar, Moskva labai
prieszinosi ir nesutiko su Ame WASHINGTON, D. C. —
rikos nusistatymu, ir reikalavo Italu Miestelis Arkansas Val
kad tik trys didžiosios tautos stijoj —
tenai valdžia sutvertu ir tvar
Per 200 metu, vardas Enrico
ka palaikyti.
Tonti, 'buvo tik mažutėlė pas
taba Amerikos istorijoj. Tonti
PALESTINO
buvo Italas —- leitenantas isz
La Salle, kuris keliavo garsiąja
KLAUSIMO
Mississippi upe.

ja.
Susiejo Miami mieste Pul
kauninkas C. R. Greening,
Pulkauninkas John A. Hilger ir Leitenantas Generolas
Doolittle. Jie viens kitam
pasižadėjo kad jie kas metai
susirinks ir nors patys sau
prisimins ta diena kada jie
pirmutiniai su eroplanais
bombardavo Tokyo miestą.
---------- ★--------- T

Tamaqua, Pa. — Nedelioj,
Liet. Sodalietes turėjo savo
Metini Suvažiayima, kuriame
Shenandoah, Pa. — Juoza
dalyvavo daugiau negu penki
pas Matakonis isz miesto, po szimtai jaunu Lietuviu Soda
nia Agnieszka Tacielauskiene liecziu isz Minersville, New
nuo Jtbjgfyts. ir Mariona Debo- Philadelphia, Mahanoy City,
niute isz miesto turėjo operaci Mount Carmel, Frackville, Gi
jas Locust Mt. ligoributoje.
;zia baisia padėti ir iszvyko in
rardville, Hazleton, Tamaqua
— Ketverge In Dangų Žen ir Shenandoah.
Arkansas jiems padėti.
gimo Szvente.
Mergaites suvažiavo autobu
Važiuodamas per Ozark kal
sais, automobiliais ir visokiais
nus, jis mate daug apleistos
Girardville, Pa. — Szvento vežimais taip gausiai, kad vi
kalnuotos žemes, jam primine
Vincento bažnyczioje prasidė sas Tamaqua miestas rodos
savo gimtini kraszta. Jis nupir
jo. Misijos per dvi sąnvaites. pražydėjo jaunimu ir grožiu.
ko 900 akeru tos žemes, užmo
Szias Misijas veda visiems, ži Suvažiavimas prasidėjo pu-'
kėdamas $15 už akeri. Atvažia
nomas .Mij'iijonierius Kunigas se po dvieju. Kunigas Kazimie
vęs in Sunnyside,_ džiaugėsi
P. Geraldas isz Westfield, ras Rakauskas, vikaras isz Ma
NEISZRISZ
KINIJOJE BEDA
1898 m., Tontitown buvo in- kad galėjo perkelti visa koloni
Mass.
li anoy City atkalbėjo inžangija in nauja vieta. Buvo tik 25
steigtas.
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
ne malda. Kunigas Rakauskas
szeimynos Sunnyside. Kelione
Duryea, Pa. — Morta Laibi- yra visu szito apskriczio Soda Fabrikai Tuszti; Darbi
Sziandien szi mažutėlė vieta, in nauja vieta buvo labai sun
Savivaldžios. ’ ’ Arabu tenai
piene, nuo 257 Sweetland uly., liecziu dvasios vadas.
ninkai Nenori Dirbti; randasi du sykiu daugiau negu istoriniu vardu, yra ženklas ki. Visko truko. Vyrai su kuni
pasimirė Balandžio 28-ta die Dorothy J. Millmann, uoli
visko, ka tikėjo ežia rasti pir gu turėjo dirbti kelias sanvaiŽydu, tai jie visa Szventa Žeme
Mažai Tavoro, Ir
na. Velione prigulėjo prie Szv. darbininke Sodaliecziu Centre
mieji socialiai Idealistai. Toli tes prie geležinkelio kuri vede
valdytu. Žinoma, Žydai bai
Juozapo parapijos. Paliko tris ir Queens Work” redakcijoje,
sziaur vakariniame kampelyje tarpe Little Rock ir Fort
Mažiau Maisto
siai prieszintusi. Arabai nesūnūs ir dukteri, taipgi broli. pasakė gra'žias prakalbas, pri
Arkansas valstijoj, tarpe Oz Smith. Da keli mire.
Laidojo su apiegomis Szvento taikintas Sodalietems. Ji pri NANKING, KINIJA. — Ki szokineja, nieko negrasina, ark kalnu, jis apvaiksezios sa
Juozapo bažnyczioje ir palai mine visoms Sodalietems kad nijos valdžia sutiko panaikinti skerdynes nerengia, bet ramiai vo 50 m., sukakti kaipo Italu Kaimynai su nepasitikėjimu
žiurėjo in tuos naujai atvyku
ir tykiai primena Amerikiedota parapijos kapinėse.
ju didžiausia pareiga yra visus suvažymus ant algų ir cziams, kas Amerikos Užsienio keleiviu miestelis.
sius.
■
stengtis tapti panaszioms in sa uždarbio. Iki dabar Kinijoje bizniui atsitiktu, jeigu Arabai . Paprastai, immigracijos is
Pittston, Pa. — Viena isz se- vo, patroną, užtarėja Panele buvo kaip Amerikoje buvo per
Tėvas Bandini mirė 1917 m.,
torija nuvaizduoja nuveikimus
atszauktu
visus
tuos
kontrak

iliausiu Pittstone apsigyvenu Szvencziausia.
bet jis mate iszsivystijima Ton
kara, kai valdžia nustatė darbi
asmenų, kurie perigyyena viso
tus del aliejaus.
siu, gerai žinoma visiems ponia Ji paaiszkino, kad Sodalie ninkams algas.
titown. Buvo pavyzdingas
.
kias rases, kalbos, inproeziu ir
Visi
szitie
klausimai
sudaro
Margarieta Klimiene nuo 20 tes turėtu ussirupinti ir kas Dabar Kinijos valdžia pavė
Amerikos miestelis. Jau gyven
ekonomines padėjimas barje
Stark ulyczios, numirė Balan oti leniniais reikalais, nes visi lina fabrikantams pakelti al daug galvos skaudėjimo musu
tojai iszsirinko savo mayora,
ras. Bet Tontitown istorija liemokslincziams
ir
diplomatams.
džio 24 diena. Prigulėjo prie darbai, visi veiksmai kasdieni gas kad daugiau darbininku ei
mokėjo taksus ir siuntė savo
czia viena grupe ir jos pasiSzvento Kazimiero parapijos. niame gyvenime veda ar turė tu in darba, ir, daugiau uždirb Ir už tai, mes sakome, kad Pa
vaikus in mokyklas. Ligi sziai
szventusio ir isztikimo vado.
Paliko dideliame nubudime: tu vesti in tobulybes kelia. So dami daugiau ir darbo atliks. lestinos, Szventos Žemes klau
dienai stovi pirmieji nameliai.
simas
negreitai
bus
iszrisztas.
1890
m.,
geraszirdis
New
du sūnūs, keturis dukterys, 7 dalietes turi ne tik prigulėti
Vyrai ir moterys kitu szaliu
Pragyvenimas Kinijoje yra
Yorkieits turtuolis buvo susi ežia atvyko. Vynuoges buvo
anūkas ir anūkes, du pro-anu- prie darbininku uniju, bet jose baisiai brangus, szimta sykiu
kus, taipgi viena seseri. Lai turi veikliai darbuotis ir daly daugiau negu pas mus Ameri Siuncziant pinigus per ban rūpinės likimu savo tautiecziu svarbiausia industrija.
dotuves invyko Balandžio 28 vauti. Sodalietes turi katali koje. O algos visai prastos, kini czeki arba ekspresini mo kurie atvaiavo in nauja krasz- Tontitown panaszus in madiena, su Szv. Misziomis Szv. ke szka spauda remti ir platinti. szimta sykiu prastesnes negu ney orderi in iszdavysta “Sau ta isz Italijos. Nieko apie nau žiaja Italija, bet jos jaunesni
les,” pridekite deszimts centu ja szali nežinojo ir daugelis ne
i Kazimiero bažnyczioje ir palai- Sodalietes turi būti ramstis, at ežia.
sūnūs ir dukterys tipingi Amedota parapijos kapinėse. —G. spara priesz Komunizmą. So Dabar valdžia stengiasi pra prie paskirtos sumos nes musu turėjo nei kur apsistoti atva rikiecziai.
bankos reikalauja deszimts žiave. Jis nupirko dideli plota
daliecziu darbas ir pareiga yra gyvenimą atpiginti ir algas pa centu už iszmokejima czekiu ir
ne vien tik melstis, bet ir dar kelti. Bet tai bus baisiai sunku, ekspresiniu kvitu. Busime jums žemes Arkansas valstijoj, apsi LIETU VISZKA UŽEIGA!
Taip Yra
buotis. Kalbėtoja labai gražias nes visa Kinijos pramone sui dėkingi už tai ir neužmirszkite gyvenimo tikslui. Tos pirmos
C"'
--------ANDRIUS
dienos buvo labai sunkios. Vie
■ - Mylima — Ko tu Juozuk ir žingeidumo pilnas prakalbas rus ir pakrikus.
ateityje, kada siunsite czekius
l ! taip nžsimanstes? } Turi but
RĖKLAITIS
pasakė, nes ji yra plaęziai ke Kinija tikisi pagelbos, pa- arba ekspresinius money orde ta pavadinta Sunnyside. Vata
* linksmas, juk mudviejų bus liavusi, beveik visur buvusi ir szelpos ir paramos isz Ameri rius, pridėti deszimtuka. Bei neaugo, bet materijos gemale- 206 WEST CENTRE STREET
liai plėtėsi. Agentai naujai at
kos.
’ po Nedeliai vestuves!
daug macziusi.
MAHANOY CITY, PA.
jeigu siunsite money orderiu vykusioms apie tai nieko nePo prakalbu, Kunigas Juo
Mylimas — Ka po velniu
per paczta, tada pacztas neima pranesze, ir 150 nariu kolonijos
nemanstyt! Neturiu pinigu zas Gaudinskas. isz New Phila
Teisingas
ekstra už iszmokejima money iszmire, aukos bado ir ligų. At ALAUS - DEGTINE - VYNAS
užmokėt už yszliuba,—manau delphia sukalbėjo malda ir
orderio. Acziu visiems.
sivežtos sutaupęs tuoj dingo. Vieta kur sustoja kitu miestu
Sudžia— Tu vyreli, nekam
nuo Miko pavogt, o tas rupū konferencija baigėsi. Po tam,
“Saules” Redyste.
Bet tolimoj New Yorke jau
pravažiuojanti Lietuviai.
že sziandien bakseli užraki Tamaqua Sodalietes surengė esi tikes žmogus jeigu antru
no!
MF
nas
kunigas,
Tėvas
Pietro
Ban

<
gražia programėlė: dainų ir kartu stoji in korta!
SKAITYKIT
.
Ž »________
dini padėjo savo biedniems
Užkviecziu Savo Draugus
ir dainelių. Marija AndrukaiKaltininkas — O ne! Jau
“
SAULE
”
Lietuvius Atsilankyti.
tautiecziams.
Jis
girdėjo
apie
:
firkie U.S.Bonus Sziandien! tyte ir Matilda Gurnavicziute penkta karta!
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Rodykle:

• — Seredoj Szvento Boni
faco.

.N
rV

Knygele

CSV Knygele, Dabar $1.00
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

— Gerai žinomas visiems
■genas biznierius John Kaczmarczyk, Rušnakasp 63.metu
nniži;ius, nuo 1125?E. Pinu Vlyczios, kuris sirgo "‘per kpki tai
laika, numirė Ketverge 1:20
valanda popiet, namie. Velio
nis gimęs Austrijoje,-atvyko in
Amerika turėdamas tik ketu
riolika metu amžiaus. Paliko 4
dukterys, 2 sūnūs, 4 'brolius ir
3 seserys. Laidotuves atsibuvo
Panedelyje su apeigomis Szv.
Nikolojaus Ukr. Rusnaku bažryežioje 10-ta valanda ryte ir
palaidotas parapijos kapinėse.

•—■ Ketverge pripuola ‘bažnytine Szvente “Vieszpaties
Jėzaus Inžengimas in Dangų”
arba kaip Lietuviai vadina
“fezesztines.” Ta diena Katalikąi privalo iszklausyti Szventu Misziu. Miszios 'bus laiko
mos 8, 9 ir 10-ta valanda ryte.
>— Civiliszkas sūdąs Pottsvilleje prasidės Panedelyje Ge
gužio (May) 19-ta diena.
—- Aleksandras Petravagia
isz Mahanojaus, iszeme laisnius del apsivedimo su panele
Eleanora Ambromavicziute isz
Gilbertono.

Maldų Vainikėlis

Pirmieji Amerikos
Immigrantai

Bažnytini* metu padalinime*.
Paanikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetinei.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles U .
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szy. Komunijtta.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar
be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po
Komunijos.
Garbinimas Szv. SakramentoMalda Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos
kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz
Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Minis tranturas.

Saule, Mahanoy City, Pa.
VSY Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laikraszti “Saule.” Del daugelis
laikas jau pasibaigė ir apie tai
praneszeme! Bizni be pinigu
sunku varyti, ypatingai laik
raszczio, kuris sureikalauja
kožna doleri. ACZIU!

“SAULE” YRA:

GERIAUSIA
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia
nupirkti Dovana savo
Draugui ar Draugei,

tai užraszk jiems laik*
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy

venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00
Kitose Vieszpatys- j
tese $6.00. Užraszanti
reikia drauge ir pre-1
numerata siunsti per
i.
Money-Orderi arba
pinigais registruotam
laiszka,
.i
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Saule Publishing CoJ
Mahanoy City, Pa. Į

