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Kiniecziai Tikisi Paskolos
Isz Amerikos
Prezidento
Motina Serga

Eroplanams Apsauga

GRANDVIEW, MO. — Pre
zidentas viską paliko Wash
ingtone ir su eroplanu nusisku
bino prie savo motinos lovos,
Mrs. Martha E. Truman, 94
metu amžiaus, kuri pavojingai
serga. Jo motina buvo pirma
susirgus ir jau sveiko, bet da
bar atkrito ir daktarai sako
kad ji labai pavojingai serga.

Nors dangus buvo apsiniau
kęs, ir oro pranaszai perspėjo
kad viesulos ir miglos beveik
Visus eroplanus nutupdino,
Prezidentas Trumanas, nieko
nepaisindamas iszskrido isz
Washingtono pas savo motina.

szviesos negali perkirsti
ūkanas, debesius ir miglas.
O kaip tik tada eroplanams
gresia didžiausias pavojus.
Kiek mes iszmanome, tai
prie szitu szviesu da reikia ir
radijo intaisu, kurie eropla
nus per oro bangas per elek
tra nutupdintu ant žemes isz
padangių. Armija tokius in
taisus vartuojo per kara, su
kuriais žmogus ant žemes
būdamas eroplana isz pa
dangių patupdindavo ant že
mes. Tankiai lakūnas eroplane nieko negali matyti
per ūkanas, bet žmogus ant
žemes būdamas su radijo inTreczias eroplanas virszutaisais žino to eroplano kelia
je mato paprasta szviesa, ku daug geriau negu tie padan
ri jam rodo kelia in žalia
gėse, ir jis per radija gali ta
spinduli, kuris jam kelia nu- . eroplana vairuoti, nepaisant
szvieczia stacziai in nusilei kiek tukstancziu pėdu pa
dimo vieta.
dangėse tas eroplanas ran
Armija su laivynu patik dasi.
rino szitus intaisus ir sako
Žinoma, tokie intaisai baikad jie labai daug pagelbės [ šiai daug kasztuoja inrengti.
eroplanams nusileisti ir su Bet, kaip mes žiūrime in to
mažins nelaimes.
kius dalykus, tai mes mielu
noru du sykiu ar tris sykius
Bet nors visi szitie szviesu
daugiau mielu noru mokėsi
intaisai labai geri, vienok jie
negana, nes jie tik del nak me už kelione, jeigu žinosime
tikrai kad mes gyvi ir sveiki
ties ir tai tik del gražios,
isz padangių nusileisime.
žvaigždėtos nakties. Tos

Szitokie intaisai yra inrengiami visose vietose, kur
ercplanai nusileidžia. Trys
labai dideles szviesos apszvieczia padanges, kaip ma
Brigados Generolas Wallace tome szitame paveiksle. Ero
Graham, Prezidento daktaras, planas viduryje mato žalia
’ ■ pranesza kad Prezidento moti szviesa, kuri jam pasako kad
na nei geryn nei blogyn neina. jis gerai ir saugiai leidžiasi
Jo brolis ir sesuo taipgi pribu isz padangių.
vo.
Žemutinis eroplanas mato
raudona
szviesa, kuri jam
Prezidentas Trumanas sako
pasako
kad
jis per žemai le
kad jis nežino kada jis grysz ia
Washingtona. Jis pas savo mo kia ir jam gresiapavojus nu
tina bus tol kol tikrai dažinos sileisti, kad jis pralėks ir nepataikins in vieta jam pri
kaip jos liga ar jos sveikata.
rengta nusileisti.

Arkivyskupas
Pasimirė

•

BALTIMORE, MD. — Balti
mores ir Washingtono Arki
vyskupas Michael J. Curley, 67
metu amžiaus, pasimirė Petnyczioj vakare in Bon Secours
ligonine. Iszkilmingos laidotu
ves atsibus Ketverge 10:30 valanda ryte, Baltimore Katedrioje ir bus palaidotas po di
džiu altorių Katedrioje. A. a.
Arkivyskupas Curley jau nuo
1943 metu sirgo, kada jam dak
tarai uždraudė visoki darba.
1945 metais jis buvo suparaly
žiuotas. Jis buvo devin
tas Baltimores ir pirmu
tinis Washingtono Arkivysku
pas. Arkivyskupas Curley la
kai rūpinosi mokslu Ameriko
je. Jis daug darbo ir triuoso pa
dėjo besistengdamas geriau su
tvarkyti Katalikiszkasias mo
kyklas ir kolegijas. Jis gimė
Airijoje Spalio (Oct.) 12, 1879
metuose; pradėjo mokykla lan
kyti kai buvo keturiu metu am
žiaus. Jis buvo Tėvu Maristu
mokinamas per dvylika metu
ir labai gražiai atsižymėjo vi
sose mokslo szakose. Augsztesnius mokslus ėjo Airijos Uni
versitete isz kur jis buvo pasiunstas in Rymos augszcziau-

sius Universitetus. In kunigus
buvo inszventintas Kovo
(Mar.) 19, 1904 metuose; tapo
vyskupu Birželio (June) 13,
1914 metuose, ir tapo Balti
more ir Vaszingtono Arkivys
kupu 1939 m. Arkivyskupas
Curley buvo pirmutinis pa PEARL HARBOR. — Nelai
smerkti Hitleri, kai tik Hitle mingas bet labai garbingas karis pradėjo Vokietijoje strak riszkas laivas “Oklahoma” tysėti. Kai Baltimores visi kuni 1 liai ir ramiai nuskendo in Pagai pasirasze ant laiszko kuris cifiko mares. “Oklahoma” karagino Amerikos valdininkus riszkas laivas buvo pirmutinis
nesikiszti in Europos dalykus atsukti savo armotas ir karabi
ir nestoti in kara, Arkivysku nus priesz Japonus kai jie už
pas Curley nesutiko ir savo puolė mus ant Pearl Harbor
vardo nepasirasze. Jis jau tada Salos. Jis buvo baisiai apdau
nujautė kad Amerika negales žytas ir paskandintas Pearl
karo iszvengti ir kad Amerikos Harbor'uoste. Po karo jurinin
pagelba bus reikalinga Hitleri kai darbininkai ji isz mariu ka
po isztrauke.
sustabdyti ir sumuszti.
Du maži laivai ji trauke in

Iariszfas Lai
vas Nuskendo

San Francisco, kur buvo keti
nami ji visa suardyti ir jo ge
leži ir plieną kitiems tikslams
pavartuoti. Bet tas kariszkas
laivas, kaip koks žmogus, ro
dos nujautė savo negarbinga Ii
kima, ir viduryje mariu tyliai
nusileido. Karabinai ir armotai
buvo nuo j c nuimtos, ir nebuvo
ant jo nei vieno jurininko kai
jis nusileido in gilias mares.
Ta vieta kur jis nusileido yra
apie trijų myliu gilumo. Beveik
panasziai atsitiko ir su Angli
jos galingu kariszku laivu
“Warspite,” kuris buvo taip
pat apdaužintas ir paskui po
karo buvo vežamas namo. Ir jis
tyliai paskendo, nusileido in
mariu gilumas.

Amerikos
Prezidento
Motina Serga

Amerikos Kariszkas LaivasNuskendoPacifiko Mares; Arkivys
kupas M. J. Curley Pasimirė
Baltimoryje; Paszelpa Austri
Austrija
joje Kasztuoja Amerika 115
Kryžkelyje Milijonu Doleriu In Metus
VIENNA, AUSTRIJA. —
NANKING, KINIJA. — Kinijos valdžia
Kai Moskvos Konferencija už bankrutavuos ir isz Europos
sibaigė ir pakriko; kai nieko iszsikraustys. Czia matyti vel- stengiasi viską susitvarkyti ir Amerikai paro
tenai nebuvo nuveikta, tai niszkas gudrumas isz Stalino
Amerikos valdžia da viena sun puses. Tegu vieszpatystes griū dyti kad ta valdžia yra gera, teisetina ir pastovi.
kia naszta sau ant savo spran va, tegu milijonai badu mirszKiniecziai dabar Komunistus isz visur guja
ta, kai visi bus ubagai, tada
do užsikrovė.
Austrijos gyventojai jokiu Komunistai juos priims in savo ir veja, nes jie mato kad Amerika nenori jokio
prieglobsti ir insives in savo
budu negali pragyventi ar iszrojų!
biznio daryti su Komunistais.
simaitinti be pagelbos isz Ame
rikos.
Generolas Chiang labai gudriai padare kai
Szelpti Austrijos gyvento
jus, mums kasztuos daugiau
jis paskyrė savo sena ir isztikima dranga Chang
negu 250,000,000 doleriu. Ir kol
Chun kaipo premieriu. Chang Chun yra visu
Amerika su Rusija nesutiks ir
nesusitaikins, tol mums tokiu
partijų priimamas, net ir Komunistai ji priima
paskolų ir paszelpu kasztai di
dės ir augs.
ir pripažinsta.
Austrija negali savomis jiegomis pasistoti ar atsikirsti.
Washingtone jau dabar eina derybos ir paAmerika, palaikydama savo
kariuomene tenai turi daugiau PARYŽIUS. — Szia vasara, sisznekejimai apie paskolas Kiniecziams. Ame
negu 10,000 doleriu iszmoketi Rugpjuczio (Aug.) menesyje,
del kiekvieno Amerikos karei viso pasaulio Skautai suva rikos Sekretorius George Marshall visomis
žiuos in Paryžių, kur invyks j u galiomis stengiasi Kongresmonus ir Senatorius
vio užlaikymo.
Dabar mums kasztuoja 150,- seimas. Szitame seime dalyvau
000,000 doleriu in metus tik pa ja skautai isz keturios deszim- intikinti kad paskola Kinijai reikalinga ir daug
laikyti tvarka tame kraszte. tys valstybių.
■>
Faszelpa tam krasztui kasztuo Lietuvoje skautu jau gal ir gero mums atnesz.
ja mums 115,000,000 doleriu in nebeliko; bet Lietuviai Vokie
Kinijoje randasi aliejaus, ir už tai musu di
tijoje pasiryžo isz Vokietijos
metus.
jaunuosius deli biznieriai jiems nori paskolinti pinigu, kad
Austrijos pramone ir fabri pasiunsti savo
kai daug visko gamina ir dabar Skautus in ta seimą.
Tokie Skautu suvažiavimai jie daugiau aliejaus mums parduotu.
pasirengus in kitus krasztus
siunsti ir parduoti. Bet di invyksta kas ketvirtas metas.
Paskui, Kiniecziai gauti ir paskola stacziai
džiausi ir geriausi jos kostume- Priesz kara Lietuviai Skautai
riai, pirkėjai yra Italija, Ang vis gražiai pasirodydavo ir vi
nuo valdžios del politiszku darbu, nes Kinie
lija ir Francuzija, kurios nori sur Lietuviu varda garsindavo
pirkti ant “knygucziu,” be pi su savo dainomis, szokiais ir cziai dabar stengiasi mums priparodyti kad ir
paprocziais.
nigu.
Austrija neturi vilties atgy Bet dabar iszkilo keblumas. Kinijoje reikia Komunistus numalszinti ir Ru
ti ar pakilti tol kol Amerikos Vokietijos pinigai negilioj a,
sijai kelia užkirsti.
kariuomenes tenai valdys ir yra be vertes Francuzijoje, ir
tvarkys. Amerikos kariuome už tai tie Lietuvos Skautai Vo
Kinijos ateitis pareis isz to, kaip ilgai ir kaip
nes negali isz tenai pasitraukti kietijoje negali važiuoti in ta
tol kol nebus taika ir tvarka seimą.
gerai Amerika ves savo darba ir nusistatymą
nustatyta del Austrijos ir Vo Skautu vadai kreipiasi in
kietijos.
Bendra Amerikos Pazelpcs priesz Rusija ir Komunistus.
Už tai, Stalinaą nenori tai Fonda, BALF ir praszo kad isz
kos! Sovietai tikisi ir net lau szito fondo butu paskirta pini
kia pakol Amerika su savo mi- gu padengti tos keliones iszlai- SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
lijoniszkomis paskolomis susi- das.

Skautu
Suvažiavimas
Paryžiuje
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Kas Girdėt

susiskaldžiusi. Generolas De
Gaulle trokszta valdžios ir sto
ja priesz Komunistus.
Komunistai eina priesz Ge
nerolą De Gaulle.
Socialistai jaucziasi kad jie
atsidūrė tarp velnio ir szetono.
Jie bijosi Generolo De Gaulle,
bet vis labiau bauginasi Komu
nistu.

ATSITIKIMAS

Mažute Universitete

PRIE TELEFONO

:: IN DANGŲ ::

yiNCTJI Birneliui apsirgo ana
nakti pati. Daktaro Merijo
je pecziai, (už kalno nuo Mahanoy City), nesirado, o in Mahanoju negalėjo eiti, ba nebuvo
laiko, pati in ta laika gal nu
mirtu! Ka ežia daryt?
Nors visi Komunistai ir j u
Atsimyne jam, kad kumpaRusija laukie pakol Amerika palydovai ir daug kitu žmonių, nieznam sztore randasi telefo
subankrutavuos, kai bedarbe kurie viso reikalo pilnai nesu nas. Da niekad per telefoną
pridiegs szita kraszta. Tada prato ir nesupranta baisiai Vincas nebuvo kalbejas, 'bet
Amerikos valdžia turės pasi prieszinosi priesz Prezidento kada prireikė, tai bedoje žmo
traukti isz Europos ir Azijos. Trumano nusistatymą stoti gus viską padaro. Sztore nie
Tada visa Europa ir Azija liks Graikams ir Turkams in pagel ko nesirado, tiktai “vaczmoRusijai. Ar 'bent taip galvuoja ba ir pakirsti kelia Rusijai Eu nas,” kuris pažinojo Vinca ir
ropoje, tas inneszimas 'buvo liepe jam eiti prie telefono ir
Kremlino mokslincziai.
Kongreso ir Senates priimtas paszaukt “centrai,” o fenais ji
Amerika tikisi kad Rusija ir dabar tampa nusistatymu.
sujunks su daktaro ofisu.
dalbar skaitysis su AmerikieTa pagelba mums kasztuos — Na tai labai mažas daig
cziais kai pamatys koks galin dabar keturis szimtus milijonu ias, pamanstino sau Vincas!
gas yra Amerikos doleris.
doleriu ir paskui kelis sykius Paszauke ‘centrai konekszino’
tiek da kasztuos, bet tai visgi su daktaru.
darosi? Jos tėvai ja pas vi savino ta nauja “Studente”
Kai mažute mergaite,
■ Eina gandai kad pats Stali geriau negu kad Rusija su savo
Pq trumpai valandėlei isz- Patsy, deszimts menesiu am
sokius dakt arus isz važinėj o,
Patsy ir pasiėmė po savo
nas davė Amerikos Sekretoriui Komunizmu, visa Europa už girdo skambėjimą telefono ir
tukstanezius doleriu prakižiaus studente apsigyveno
globa. Jos isz knygų mokslo
Marshall žinoti, kad Rusija pa kariautu.
net nudžiugo isz džiaugsmo! New Mexico Universitete, ji
szo ir nieko visai tai nepapradėjo “Patsy” auginti.
sirengus daug kur nusileisti,
Kad jam taip lengvai pasiseko buvo ligota, nervuota ir ne gelbejo.
Dabar ‘1 Patsy ’ ’ yra sveika,
jeigu mes jai gerai ir riebiai Szitas nusistatymas pakirsti paszaukti daktara.
Szitame
Universitete
stu

sveika. Geriausi ir mokylinksma ir vikri “Studen
patepsime delną su keliais bi kelia Rusijai nebus vien tik pi — Helo, kas ten? Užklau
dentes, kurios tenai mokina te.”
cziausi daktarai negalėjo ja
lijonais doleriu paskolos.
niginis, paskolomis ir pagelba sė daktaras kalba:
si, pamylėjo ta mažute, pasi
pagydyti, nežinojo kas jai
varomas. Amerikos laivyno ir Birnelis apsakė visa atsitiki
Anglija yra biedna ir nuka armijos virszininkai jau dabar
ma, o prie tam prasidėjo su
tai visus pamėgdžioja patarti
Maldų Vainikėlis
muota, bet visgi galinga, ir nie tariasi tarp saves, kaip ir kur
daktaru
:
na
nuo
pat
mažens
pratinti
kam męnusilenlkia ir nepatai su armijomis ir laivynu pasto
::
Knygele
::
— Pasakyk, man Vincai,
prie teisybes. Nereikia meluo
kauja.
ti Sovietams kelia.
kur jai skauda ?
c • •
..
ti kad nors melas daug greiE3F Knygele, Dabar $1.00
cziaus užbaigs dalyka.
Francuzija neturi gana jie- Korėjos krasztas yra viena — U-gi prie živata!
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Svecziams atvykus netikėtai
— O ar labai stena?
gos pasistoti ir eiti tarpininko vieta kur Amerikos karininkai
Puslapiu; Juodi Apdarai;
pareigas tarp tu galiūnu, tarp rengiasi pasakyti Sovietams — O! Labai!
Tėvai bukite atvirus su vai ir motinai nenorėjus su jais pa
Aiszkus drukas; smagi
simatyti, vis vien neverta pratu Didžiųjų Tautu.
kad jie turi liautis. Paskui Ki — O ar yra riebi ar kuda? kais.
szyti vaiko, kad svecziams pa
Rodykle:
’
** '
"
nijoje mes susikirsime su tais — U-gi kuda, mister dakDaugelis tėvu tyczia apgau sakytu kad jos nėra namie, ar
Bažnytini* metu padalinimas.
Už tai dabar galima sakyti' Komunistais kurie Sovietu ter, atsake Vincas, ste'bedama- dinėja vaikus priversti juos
Pasnikai.
ba
kad
ji
serga.
Ir
jokiu
budu
sis
tokiu
Užklausymu!
kad visas svietas yra padalin darba dirba. Po tam Prancūzi
Kalendoriui.
būti paklusnais. Sekantis patas in dvi partijas, in dvi galin joje ir Italijoje turėsime su Ko — Na tai primuszk, atsi vyzdis yra tik vienas isz szim- nereikia vaiko praszyti “kad Maldos Rytmetinei).
liepė daktaras užpykias, ba to panasziu kasdieniniu atsiti nepasakyk tėvui. ’ ’ Tas tik pra Vieszpaties malda.
gas, ir viena kitai prieszingas munistais susikirsti.
džia melavimo. Jeigu vaikai Aniuoliszkas Pasveikinimas.
daugiau neverta gyvent!
armijas: ‘ ‘ Rusija ir Amerika. ’ ’
kimu. Motina nuvede savo jau meluotu mažuose 1 dalykuose Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Isz viso to nereiszkia kad jau . Gėlimą d as i prast kaip nusi na vaiką pas' dantistą, vaiku
Du didžiausi meiles prisakymai.
ne'butu
taip
bloga,
bet'melavi

Taika vieszpataus nors iki karas neiszvengiamas su Rusi stebėjo Vincas iszgirdes tokia tis vyriszkai iszsedejo pilna
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles L
mas veda juos prie vagystes. Gailesczio.
tada, kada Rusija iszmoks kaip ja. Karo greitai rodos nėbus, rodą!
laika. Bet jau su antru aplan
vakarines.
pasigaminti ta “ Sprogstanczia nors del kokiu penkių ar de Bet visas nesupratimas buvo kymu kitaip buvo. Vaikas ne Vaikas mato, kad pasekmingu Maldos
Giesme ant pradžios Miszia.
melavimu gali gauti ko tik no Misziu Maldos.
Atom Bomba. ’ ’
szimts metu. Bet, pavojus karo tame:
nori eiti ir gana, tuomet motina ri.
Psalme 45.
randasi visur! Amerikos val Sztai ‘centrai’ sujungė Vin nuramindama pasakė: “Bet
Giesme Szventas Dievo.
Kuomet
vaikas
apie
save
ar

Gaminimą tos Sprogstan- džia jauezia kad didesnis ir ca su gyvuliu daktaru, kuris szita syki visai neskaudės.”
Miszparu Maldos.
ezios Bombos niekas nesulai baisesnis pavojus mums gresia, buvo tosios nuomones, kad Gerai! Nuvede vaikuti vėl pas ba savo darbus meluoja ne taip Maldos pirm Iszpažinties.
sanžines.
kys ir nesuvaldys, nors dabar jeigu mes leisime Rusija užka Vincas kalba apie sergante dantistą, dantistas ji skau bloga, bet meluojant apie kitus Perkratymas
Maldos priesz pat Iszpažinti.
.visi szneka apie suvaldyma ir riauti visa Europa, negu jeigu kiaule, o Vincas mane kad kal džiau užgavo negu pirma syki. yra baisus pripratimas. Ir tuo Imdamas nuo kunigo iszriszima.
prižiūrėjimą, bet nei vienas mes dabar Rusija sustabdysi- ba su tikru daktaru nuo žmo- Po tam jokiu budu motina ne se dalykuose nereikia tėvams Malda po Iszpažinties.
būti pavyzdžiu. Prie vaiku nie Litanija apie visus szventus.
mokslinczius in tai netiki.
me.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijc,
niszku ligų. Pabaigsiu ant to, galėjo prikalbinti vaika vykti
kuomet nereikia kalbėti apie Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
kaip tasai pasikalbėjimas užsi pas dantistą. Ir kad nors dar
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus
kitus.
Visi daug kalba apie Taika
Dabar, kai daug uždirbame, baigė. Svarbiausiu dalyku tai bas (dantų) beveik užbaigtas
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
ir Nusiginklavimą, bet tuo pa mes galime daug daugiau mo yra kad Vincaus motere isz- bet vaikas isz baimes nedave
Pasiskaitymo Knygeles Artindamasi prie Szv. Stalo.
ežiu sykiu rengiasi in kara ir kėti už mums nereikalingus ir girdus kad daktaras paliepė ja dantistui nei pažiūrėti in dan
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka
ginkluojasi. Sziandien. yra niekam nevertus daigius.
Penkios Istorijos apie Buri'ke Paikiaus atiduodamas Dievui gar
damuszt, tai ant rytojaus vis- tis.
be kalbėk.
daug daugiau kareiviu vaiske
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
iszkai pasveiko!
Malda Szv. Ignaco.
Ir kad nors tėvai labai grei
negu 'buvo priesz ar per kara.
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko Malda su visuotiniai- atlaidais.
Mes tik tada geriausiai te Vincas sziandien džiaugėsi
tai tuos kasdieninius nurami
pasaka); Užliekos isz Senovės Malda prie Szv. Sakramento po
vertiname pinigus, kada ju ne kad tai geriause gyduole kokia
nimus užmirszta, bet-vaikai il
Komunijos.
Visos tautos palaiko dideles tenkame. '
kada girdėjo del serganezios gai atsimena. Jeigu pirma syki Padavimu; Peary ant Žemgalio Garbinimas Szv. Sakramento
ir galingas armijas, nors dele
paezios.
Atejas ant rytojaus motina veda vaika pas dantis (Atminimas isz keliones in Le Malda Szv. Tamosziaus.
dinius Krasztuis). 96 pus. . .25^ Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
gatus siunezia in Taikos Kon Politikierius yra žmogus, in Mahanoju užmokėjo dakta
Malda prie Panos Szvencziausios
tą jam pasakydama, kad eina
Trys Istorijos apie Irlanda Malda Szv. Bernardo prie Szv.
ferencijas. Ministerial ir dip- kuris pirmiau dasiteirauja ko rui deszimts doleriu už gera
in parka matyti gyvuliu, arba
Panos Marijos.
arba Nekaltybe suspausta; Ro
liomatai sėdasi prie taikos sta žmones reikalauja, ir tik tada patarima.
vyksta pas teta in sveczius ar
Ranžanczius prie Szv. Marijos
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
lo, o karininkai rengiasi in ka jis spyezius sako ir prakalbas
kalbamas.
ba važiuoja kur kitur, vaikas
veda.
ro lauka.
,
Susimildami, jeigu iszkeliau- nekantriai laukia iszvykti, bet Kuzma Skripkorius liko Tur Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz
nate in kita miestą ant apsigy kuomet randasi dantisto kėdė fing Ponu. 78 puslapiu, .. 20tf
Padvos.
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa
Visko sziandien trumpa ir venimo ir geidžete permainyti
Prancūzai jau ima ateiti in
Malda prie Szv. Antano.
je, skaudėjimą neatsimins, bet
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų
protą ir mato kad jie nieko ge trūksta, bet labiausiai sziau- lai'kraszti, prisiunskite savo se
Siuncziant pinigus per ban
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardan
paprastai tėvu melus ir tankiai
ro negali tikėtis isz Rusijos. dien sunku rasti darbininku, na ir nauja adresa ir miestą ku
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
tėvams apie tai laikas nuo lai kini czeki arba ekspresini mo
Per Procesija.
Jie dabar kreipiasi ir glau kurie sanžiningai savo dar'ba riame gyvenot ir apsistojot, nes
ney orderi in iszdavysta “Sau
ko primins.
Giesme ant Procesijų.
džiai artinasi prie Anglijos ir dirbtu.
be to, negalime jum siuntinėti
ies,” pridekite deszimts centu Giesme Laba Nakt.
Kiek sykiu mes girdėjome prie paskirtos sumos nes musu Ministranturas.
Amerikos. Komunistu Partija
laikraszczio in nauja vieta.
Prancūzijoje neteko daug savo
Bedarbes, pra'stas biznis ir Daugelis praszo idant permai motina savo vaikus gazdinant bankos reikalauja deszimts
Saule, Mahanoy City, Pa.
jiegos ir intakos.
taip vadiname “Depresija” ar nyt adresa, prisiunezia save gydytoju, policistu arba szu- centu už iszmokejima czekiu ir
Kai Amerikos prasiszokelis ba ‘ ‘ Blogi Laikai ” jau beveik varda ir pravarde bet nepaduo nim. Gal syki vaika pagazdins, ekspresiniu kvitu. Busime jums Istorija apie Amžina Žydą,
Henry Wallace važinėjo po Eu ežia pat užklupo mus. Biznie da kur gyveno ir in kur iszva bet neužilgo vaikas sužinos, dėkingi už tai ir neužmirszkite te kelione po svietą ir liudymas
ropa ir szmeize savo kraszta, riai jau dabar mato ar nujau-1 žiavo. Tokiu laiszku sziandien kad gydytojai yra draugisz- ateityje, kada siunsite czekiu? apie Jezu Kristų. Per paczta
Prancūzai ji su isztiestomis ežia kad biznis eina prastyn!
aplaikome daug, nes svietas la kus, policistai jiems pagelbės arba ekspresinius money orde 20 centai. Adresas:
rankomis pasikvietė nes jis
bai maiszosi, o del mus yra ne ir kad su szunims gali labai rius, pridėti deszimtuka. Bei SAULE PUBLISHING CO.,
Galima kaltinti fabrikantus reikalingas sukimas galvos gražiai pasibovinti. Ir galu ga jeigu siunsite money orderiu
Rusija gerbė ir garbino. Bet
Mahanoy City, Pa.
kai Prancūzai pamate kad ir biznierius, kurie taip bran jieszkoti po visas knygas isz le, jau nebegs pas tėvus su vi per paczta, tada pacztas neima
Amerikos valdžiai tos prakal giai už viską ‘ ‘ Ima ir staeziai kur musu skaitytojas rasze sokioms bėdoms, nes žino kad ekstra už iszmokejima money
bos nepatinka, beveik visos lupa. ’ ’
laiszika ir kur seniau gyveno. tėvai teisybes nepasako. Vai orderio. Acziu visiems.
“Talmudo Paslaptys”
kai
nuo
tėvu
gazdinimu
pri

“
Saules
”
Redyste.
Jeigu prisiunsite sena ir nau
partijos tuojaus to sveczio at
Apie Žydu Tikybos Prisaky
sikratė. - Vien tik Komunistu Amerikiecziai per pastaruo ja adresa, tai greieziau galėsi pras už juos mažesnius gazdinmus. Labai užimanti Apysaka
SKAITYKIT
partija ta musu prasiszokeli sius metus praleido 8,700,000,- me permainyt ir greieziau gau ti. Supraskite,, kad toks apgau
::
Tiktai 15č
::
dinėjimas
yra
vaikui
laibai
'blo

Henry Wallace priėmė.
000 doleriu ant zsnapso ir kito site laikraszti. Kitaip ant mus
O^“SAULE”^®J|
nerugokite, jog laikraszczio ne- gas navyzdi's.
kiu svaiginaneziu gėrimu.
Saule Publishing Co.,
.....
PLATINKIT!
Bet Frąjįęuzija yrą baisiai
ąplaįkote. “Saules” Redyste
Kadangi vaikai labai grei
Mahanoy City, Pa.

Rusija su Amerika dabar tik
laukia ir tykoja. Nei taikos, nei
ramybes nematyti. Moskvos
Konferencija visai nieko nenu
stebino, kai ji pairo ir nieko
nenuveike.
'

Buk Teisingu
Su Vaikais

------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------

,.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)
kur-kas areziau, czion szale
Onytės. Jai net pasirodė kad
kaž-keno ranka dasilytejo jos
paežiu. Ji pakele akis: Tas pats
saldus veidas, kai medus ir
akys, kaip gėlės. Tiktai dau
giau isz’blyszkusi. Ir vėl pasi
rodė jai, kad tas pats tykus ma
lonus balsas sako.
— Keliauk!

— Kur? Susznabždejo Ony
te.
— In dangų. Duok ranka,
tarė Dievo Motina.
Ir Onyte isztiese in Ja 'ranka
ir nuėjo.

----- G ALA
SIENINIAI

į

KALENDORIAI
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1947 M.

*
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* 15 coliu ploczio x 23% col. *
★ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 J
J
Adresas:
*
J

SAULE PUBLISHING CO.,

*

J MAHANOY CITY, PA. U.S.A, j

ISTORIJŲapie Da i8Z

----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti
szeimynele nuo lygu,Verta Neužmirszt, Kaip dagyvent 100
metu, Pamokinimai, Apie boba
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
Geros rodos, Gailinga ypata,
Galybe Meiles, Juokai, Raganiszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
Saule Pub. Co„ Mahanoy City

Skaitykite “Saule”

“SAULE” YRA

GERIAUSIA
DOVANA!
T i' i

-------------

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

Kitose

$5.00

Vieszpatys-

tese $6.00. Užraszant

reikia drauge ir pre-1
numerata siunsti per

Money-Orderi

arba

pinigais registruotam
laiszke

Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.
Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

....____ _ __ _ ___

r • S A U L K ’ ’ MAHANOY CITY, PA.
Arba kai lydavo, o jie visi
sėdėdavo sargybinej palapinėj
Vincukas apkabindavo ja per
liemeni, glausdamas in save, o

trukus jos kojos vėl pradėjo cziau ir szileziau ir tas ja džiu 
jos szirdis buvo pasiryžusi isz- Į but?
trukt nuo džiaugsmo isz kruti 1 O szviesa, lyg kad isz sidab linkt, raudoni ratai priesz akis gino. Pūga nutilo ir net saulu
nės. O kuomet jis ja pabuezia - ro ir aukso iszausta vis labiau sumirgėjo, galvoje susuže ir ja te laikinai aiszkiau sužibėjo,
apėmė taip didele silpnybe, apšvietusi sniegą.
m, jos akyse sutemę ir jos lu liepsnojo ir slinko in Onyte.
pos negalėjo atsitraukt nuo jo Baisiai persigando Onyte, ir kad ji jau beveik negalėjo kojų
Onyte visiszkai nusilpusi
ĮGELIAVO Onute Stacziuoju jaus pradėsianti. Nejaugi nuo
jos galvoj užimąs da labiau pa isz sniego isztraukt.
lupu.
žiurėjo prieszais ir jaute, kad
kalnu, o vejas taip smarkiai tilto nupult in upe ? Ir ji keliau
Jis buvo jai meilesnis už didėjo, kojos sulinko, ji buvo
— Karaliene, asz norecziau su ja kaž-kas keista darėsi, lyg
pute, kad rodėsi, jis ja nume davo ant tilto, bet kiek kartu •'
žvaigždes, meilesnis už saule benorint! bėgt, bet jai pasiro priseste, susznabždejo ji.
kad viskas joje iszleto sunkėjo
stas in pakalne. Ir nors ant jos pažvelgdavo in tyku, želsVa >
ant dangaus. Senis Tomas pa dė, kad asz tos sz viesos krei ’— Na, tai prisėsk, atsake ir keitėsi in leda. Ja apimdavo
buvo szilta jekute, iszvirszaus beveik drumsta vandeni, kaž
sakodavo pasakas, o jie sėdė piasi, in ja tykus, malonus ba balsas isz szviesos.
vis didesne silpnybe ir kaž-koapriszta gera skarele, bet jai kas ja atgal nustumdavo ir ji ■
las:
Nebijok!
dami greta palapinėje klausy
Ir Onyte atsisėdo po dideliu kis sunkus miegas.
buvo taip szalta., kad szaltis bėgdavo taip, tarsi butu kaž
Onyte sustojo.
davo.
akmeniu ir atsirėmė in ji pe- — Snustelsiu, pagalvojo ji.
kiekviena kauleli pragreždavo. kas už kasos nutveręs ir prie- i
Vieszpatie Dieve mano, vi O balsas vėl atsiliepė:
cziais, isztrauke intemptas ko Staiga visa szviesa nuo pū
Padangėje sukosi sniego debe varta norėjos in vandeni in-’
— Keliauk!
sa tai praėjo, kaip sapne.
jas. Bet staiga szviesa pradėjo gos isznyko, vejas nuo kalnu
siai, per kuriuos, tarsi per szvi- mest.'
— Kur? — Prasznabždejo
Praėjo ir negrysz.
temt, lyg kad tirpt, lėkt, nykt. su dejavimu pakilo, vydamas
Ji norėjo ir in szulini inpul’J
no lapa, žybcziojo saule, visiszPalapines jau pasiliko užpa Onyte.
Ir vėl aplink ja nieko nebuvo, prieszais save, tarsi iszsiveržukai be blizgėjimo, tarsi apmi in tokia tamsia bedugne esą da
Balsas atsake:
kalyj; ji ėjo in Žaliaji Kaina.
apart kalnu, bedugniu, balto sia isz ugne-kalnio sutirpusia
rusi. Aplinkui buvo baisus ty sunkiau. Tai kas bedaryt ?
Vis smarkiau, ir smarkiau sni — In dangų!
sniego ir didžiausiu pusnynu. žemes mase, sniego debesiu, ir
ras, ir ūžesys nuo vėjo kalnuo Taip prisieidavo atsitiest už
go, vejas didėjo, net kvapa krū Tuomet Onyte atkiuto, pa
Visa tai Onytės akyse susi mėtydamas juos, tarsi plunks
se buvo toks didelis, kad baime ta karszta, beprotiszka meile,
tinėj užimdavo. Kaž-kur ten kele akis ir iszvydo saldu, kaip
nas paukszczio, kuri užklupo
suspausdavo krutinę ir rodėsi, už ta nemirtina smagumą, kuri
szlaite szmaksztelejo persigau- medų, veidą, akis, kaip gėlės. liejo po ūkanotu dangum in oras. Onytės veidą pradėjo
kad visi Tatrų kalnai dejuoja. ji m save sugėrė, tarsi tirszta Vyreliai, nebūkite žiopliai,
dusios ožkos, viena, dvi, Onute Kaž-kas lyg kad mėlynas ap kaž-koki kalnu ir sniegą.
rėžt asztrus smulkus ledai, o
Jeigu kur iszvažiuojate
— Karaliene, ka prisakysi
medų. Nebuvo jai ne vietos pa
Bet Onute ėjo pirmyn.
ju penkias suskaite.
siaustas
szviesoje
sumirgėjo
ir
vėtra,
tai nuszluodavo sniegą
netikėkite paežiai,
Jos toliau sau tekinos nubė rodėsi, aukso karūna žiba toliaus daryt? Prasznabždejo ligi juostai, tai vėl užklodavo
Jeigu ja kas nors sutiktu, tai saulyje, ne džiaugsmo gyveni
Ba biaurus padėjimas,
go, tamsias taszkais sumirgėjo auksztumoj.
ant tikro paklaustu: Kodėl tu me.
,
. . ' ...
ja ligi kaklo. Sziltas kraujas
Buna
kaip
kada
negeras.
Bet niekas neątsihepe; ji no
sniege ir isznyko. Maszinaliai — Ar tai Tu. Dangaus Kaeini tenai, mergele, in tuos kal Ir bijojosi Onute nelemtosios
pradėjo slinkties isz surėžyto
Milville vienas paliko
pasuko Onyte da aukszcziau iri raliene? Susznabždejo Onyte. rėjo suszukt, bet negalėjo. Jai ledu Onytės kaklo ir veido.
nus, in tuos tyrus, in ta ūžėsi? minutes, bijojo ūkininko, pas
paezia,
pasirodė, kad ant kiekvienos
kaina ir toliau nuėjo.
Tenai jau nieks negyvenąs, tik kuri tarnavo, bijojo žmonių,
Vienam akimirksniui sopė
Pats
in
kur
iszvažiavo,
Ir
pasirodė
jai,
kad
Dievo
jos rankos ir kojos kaž-kas už
Pradėjo ja apleist jiegos, ir
tai baime suniurnės ant tavęs bijojo kunigo vikaro, kuris isz
jimas sugražino jai sąmone;
Ir badai kur ten
koki ten raudoni taszkai, tarsi Motina linktelėjo jai galva ir dėjo sunkiu akmenų. Drebėji “Sztai mano mirtis,” pagalvo
mirtis parodys dantis, nuvar- ambonijos vadindavęs pavar
darba gavo, 1
žiburėliai, sumirgėjo priesz iszleto pirma jos nuėjo in kai mas, lyg- kad diegliai, perbėgo jo ji ir, baimes apimta, buvo be
gimas parmos tave ant žemes dėmis paleistuves ir patarda
Pati viena per nakti
na. Ji pajuto antplūdi kaž-ko- per kuna ir ja tokis nuovargis
akis, pradžioje toli, paskiaus
ir viskas bus užbaigta. Kas-gi vęs szalintis nuo ju, kaip nuo
su
vyrais,
kiu nauju jiegu, keliai nelinko, apėmė, kad ji vos-ne-vos tega norint! pasijudini, pakilt, .bet
vis tankiau ir raudoniau, tarsi
eina in kalnus rudens pabaigo užkrecziamos ligos, kaip nuo
Visokius žodžius kaip
truputi nutilo užimąs galvoje, lėjo kvėpuot. Rodos, lyg kaž jos jiegos visiszkai iszseke . ir
kruvinas lietus. Ir buvo taip
je? Arba tu tuojaus sugryžk, patrakusiu, bijojo ji savo ne
galvoje velei viskas susimaiszunes loja,
szalta, tarsi ja visa ledais ap o szalcziio ji. beveik jau nejuto. kas butu, ranka užriszes jai sze. Ji girdėjo užima, mate kal
arba tau jau niekuomet nebus laimes ir savo kartaus likimo,
Isz tu visu viena prieteli
ir reikėjo gi jai kur nors dingt!
klojo. Keista užima pajuto Vejas taip-pat laikinai nutilo, akis ir ausis. Ji nieko ir apie nus, bet vis mažiau ir vis silp
lemta sugryžt!
turi,
tiktai da liūdniau žibėjo saule, nieką negalvojo ir tiktai jaute,
Onyte galvoje, tarsi kaž-kas
Jau tu daugiau neregesi ža Viena karta per pietus,
;
Kuris seile ryja ir
tarsi
visiszkai be jokios gyvu- kad sniego aplink ja vis dau niau.
jos smegenis kaitino.
lios žoles, ne szviesiu avižų. Szventadienyj, atsisėdo Onute
Ir velei sniego debesyj ūka
ant jos žiuri,
bes.
giau ir daugiau, kad pripustyJi sustojo. Visur buvo kalnai
Vejas suszaldys tave, pusnis už karezemos ant malku ir prą-'
noj praszvito szviesa, labiau
Tokis pasielgimas visai
baltos virszunes, juodos, snie Onyte pradžioje keliavo su davo, kad jis jau užpylė jai ko
užbers sniegu, orai ir vanagai dėjo verkt. Ve'rke taip, kad ka
iszblyszkusi
negu pirma, bet
netinka,
gu apvainikuotos virszmres, to kaiž-kokiu budėjimu dvasioj ir jas, siekias ligi juostai, ligi
isznesziosia po kalnus tavo jau tile akiu su aszarom neiszverke,
Del geru žmonių
[Tasa Ant 2 Puslapio]
kios auksztos, kokiu rodosi ji gana smarkiai ženge, bet ne- krūtinei. Jai darėsi vis szilna kuna. Mergele, kodėl tu ten o paskiaus užsimėtė ant saves
nepatinka,
da
niekuomet
nebuvo
maeziusi,
skarele ir nuėjo. Keliavo vis
eini?
Jeigu in toliau važiuojate,
užnesztos sniegu apszarmojuTaip isztikruju paklaustu pirmyn, in kalnus pati nežino
Tai geriau bobelių
sios egles szakos, bedugnes ku
kiekvienas, kas tik ja sutiktu; dama kur eina. Keliavo, bile
nepalikite. riose
vejas suko gniūžtes snie
tik
keliaut,
bile
tik
toliaus
nuo
bet ja sutikt jau niekas negalė
go, ir saule danguje, szvie- Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
jos. Ožkų medžiotojai jau senai žmonių.
Tankiai aplaikau laiszka,
czianti tarsi per szvinini lapa,
pakabino ant sienų savo szau- Kelia in Vikszru Kūdras ji
Apie nedora vyruką,
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
saule be žibėjimo, suvis be gy
tuvus, nes ožkos dabar ne buvo žinojusi, nes ten jai tekdavo
Kuris gyvena miestelyje,
vybes ; baisi tusztuma ir tyrai.
'Vertos szovimo; niekas jau ne karves ganyt. Dėlto ir pasuko
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
Badai Karbono paviete,
Bet, Onute vis ėjo toliau, jau
tenai. Ant Stataus Kalno snie
klaidžiojo kalnuose.
Kur randasi girtuoklėlis
net gerai nenuvokdama, delko No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų ap».
Bet Onute, nors aplinkui bu gas buvo aukszcziau kalnu, bet
jaunas,
kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
ji eina isz kaimo, ir ar yra ten puslapiu. Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie Po laikui; Onytės laime; Per neatsavo baisi tusztuma, buvo tuomi Onute vis keliavo ir keliavo.
Bet, kitados buvo
rguma in balta vergija; Pusi augąvo
už jo kok-nors kitas kaimas. No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nia; Vieszpats Jėzus ir miszke me
patenkinta: jos niekas jau ne Dieve Visagali, kaip jai. tenai i
drūtas ir szaunas,
apraszymas, 202 pus. 85c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apit
Jai vaidinosi kaž-kas pana- minaliszka
būdavo gera! Kiek būdavo
paklaus, kur ji keliauja?
15c
No. 103 Vaidelota, apisaka isz nūs prigauna. 58 puslapiu
Dabar kasdien
ir kitus daugiszkus kunus,
szaus
in
varpu skambėsima ir pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- žvaigždes
Ka-gi ji atsakytu? Kas bėga džiaugsmo ir linksmybes. Czia
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
girtuokliauja,
kunigo giedojimą, kaip tai bu imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigias Meszla-vežis; Grap&s; apie Egh
in kalnus nuo savo nelaimes, Vincukas gana 'bandė ir czia
Niekad nepaliauja,
veikslais, 177 dideliu-puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras
vo per motinos laidotuves. O No. 104 Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu................20c Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
nuo savo gėdos. Kur? Delko? ant Onytės nelaimes jiedu vie
Guzute geria diena
pasiskaitymui knygute. 100 pus, 15
vejas kartais taip staugdavo, valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
Sztai ji ir pati nežino ir apie tai nas kita pamylėjo. Czionais ga
ir nakti,
Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
tarsi tai butu dejavę nabasz- bes,No.Karalaitis
prapulties kranto; Mistras ir Kreponegalvoja. Keliauja pirmyn, nydavo savo bandas Baibute
106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu....................................... 15c
Kaip girdot nuo jos
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
ninkai kapinėse.
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
tiktai keliauti, tik but toliaus Žasinaite ir Maryte isz anapus
ponai. 105 puslapiu................... .25(
greitai gala gaus!
No.
184
Dvi
,
istorijos
apie
Baisi
veda in laime; Szaltiszaiti,
ežero. Ne karta jie vaikszcziojo
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
Onytės kojos per kelius pra Dorybe
nuo žmonių!
*
*
*
No. 162 Trys istorijos apie BaW
No. 111 Sziupinis (3 dalis), taidėjo linkt, akyse suteme, galva pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 48 puslapiu....................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
Artinosi nelemtoji valanda su karvėmis in Žaliaja Kaina,
Vienam mieste,
No. 189 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
liepsnojo. Paskiau jai vaidino iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo limas
ir toliaus net ir slapstyties bu gulėdavo veiduin saule ir taip
Musu Vaikineliai netiko,
Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo 22 puslapiu ................................. .10s
Baganiszka lazdele; Boba kaip ir visi, kad viskas1 ja slegia: ir uo savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis kei imas kunigo. 47 pus................15c
vo sunku. Tai atsitikdavo ir ne dainuodavo, kad tiktai aidas
Noriais ir yra
No. 164 Septynos istorijos api< Ju
los, ir kalnai, ir debesiai. Ji Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
su ja piktesnio negalėjo atsi skambėjo kalnuose. O saulute
puikaus veido,
bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
jaute spaudimą krutinėję ir sos
tikt. Tėvas ir motina numirė, taip gražiai apszviesdavo žole
trumpi pasaksitymai ir t t
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Bet gerti už daug
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
le,
kad
būdavo
net
linksma
žiū

sunkuma
pecziuose
lygiai
taip,
puslapiu
.............................................
15c
nepalikę Onutei nieko, dėlto,
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o
' pasileido.
64 puslapiai .....................................20c
No.
112
Trys
apisakos
apie
pini

rėt.
Kur
ne
apsidairysi,
juodos
kaip
laike
pamaldų
Liudvina

No. 166 Trys Istorijos Sūnūs Ma
kad viską lig siūlelio pragėrė;
Sportelei yra labai
No. 141 Keturios istorijos apie
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgeludaus;
Iszklausyta malda vargszo;
hrba
margos
karvutes
brai

Kalvi
Paszku;
Atsitikimas
’
senam
vo
bažnyczioje,
kuomet
ji
buvo
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
gimines gi kaip ir kiekvienas
grubijonai,
Geras Medėjus...................
15«
dvare;
Geležinis
vyras;
Smakas
ir
Juokingi
szposelei,
Kaip
traukt
gibernauti, kad minia ja sutremp
pasiturįs gimine, net ir klausyt džioja gražia žolele, o ten kiek
Puola prie kazyriu
61
puslapiu
.......................................
15c
No. 170 Asztuonios istorijos apie
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
sianti. Ir prisiminė jai Dievo No. 116 Istorija apie Sierata, No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa;
apie tokia elgeta, kaip, Onute, toliau baltuoja Vincuko avys,
tieji grubonai,
Motina isz tos bažnyczios, mė puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio, jtunenorėjo, o Vincas Kralikas, o Vincukas grajina ant birby
Vyrucziai, jeigu to
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczns. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
ne
arba
dainoja
:
lyname apsiauste ir aukso ka Garžia
kuris žadėjo su ja apsivest, tik
nepaliausite,
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per,ta
Haremo nevalninke: T^oszist
.......
15c
‘ Man nesunku ir nelengva,
tai pasakė: “Sudiev” ir nuva
Po gera mergele negausite, rūnoje, kabojusi ties altoriumi. Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Ir tuomet jau Onyte kreipe in 62 puslapiu .............................. - -15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Dūkta malkakerczio. 121
Onytele, tu daili,
žiavo in Amerika. Ir Onute pa
Tuoj mergele pražydės,
25«
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; ouslapiu ..........................
Ja
savo
maldas,
jausdama
už
siliko kaime viena, apleista, už Tiktai gaila, mylimoji,
kas
isz
girrios
ir
Ant
nemuno.
58
Visi apsivesti pradės,
No. 171 Vieniolika puiku istorija
Ar paszaukt tęva zokoninka Bernagulusia ties ja nelaime. Ir da puslapiu ........................................... !5c dina. 61 puslapiu........... ..
Kad in tave pertoli.”
15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
guita, kur ja visi niekindavo,
O jus aszaras liesite,
bar ji pasimelstu, bet tenai jog No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
dabar-gi ji isztikruju žinojo, O ji jam atsakydavo:
Gauti merginu negalėsite,
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
“Jei raktus aszai turecziau
kad ja iszvarysia. O tuomet kas
Geriau tuoj susivaidykite, taip toli keliaut, o jos keliai grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
jau dabar linksta ir dabar ji lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
busią? Kur ji nueisianti? Ka Nuo szviesios, gražios dienos,
Pakausziu vieni kitiems
45 puslapiu..................... 15c
No. 146 Dvi Morijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
sznabždet. gonus.
beveiksianti? Ji, gal but, turė LPždarycziau asz naktele
No. 127 Trys istorijos apie Duk Nihilistu; StebukŽM kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausi!
neskaldykite, tiktai pradėjo
“Sveika Marija, malones pil tė pustyniu; Peleniute; Du brolei Nikitas . 61 puzispk ................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunitu mirt badu, pirm negu pasi Nuo pietines valandos.”
Ir visokias urvas
noji,
Vieszpats su Tavimi.,.” Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c No. 150 Keturios fe^ijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu......... -25«
taisytu nuo ligos, o rast tarnys Ir taip jie dainuodavo isztonelakstykite,
ktė akmenoriaue; Kla.a; Nuspręsta
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Staiga ties kalnu kaž-kokia
te su mažu kūdikiu taip sunku li, ir aidas ju žodžius jiems pa
sis ;.A>it keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
, 01
Geriau laikraszczius
61 puslapiu .................................. 15c puslapiu ................................... ....104
szviesa
sumirgėjo,
Onute
krūp

ir da kaip sunku. Ir jeigu žmo kartodavo kalnuose, o saule
skaitykite,
PUIKI ISTORIJA
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
telėjo: Kas ten tokiu galėtu
nes da bent kiek butu geresni, buvo taip skaisti kad net kiek
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iaaMano geru patarimu
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu. v , 154
o tai, kai tas-pats atsitiko Zo viena gelele szypsojisi.
gerai klausykite,
karalium. 61 puslapiu................. 15c
No. 175 Pasiakaitimo knygelei
sei Ožkinaitie, niekas jai ne žo Abba vėl, kai senis Tomas
O tada būsite vyrais,
Viskas man patiko
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė; Anglis
džio nepasake, o in ja Onute, būdoj skambindavo kankle kuogeriausia,
Ir gausite po mergina.
puslapiu
............................................. 15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanakaip tiktai pastebėjo, kiekvie mis, o Vincukas pradėdavo
*
*
*
Tiktai tas buvo
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavinas pradėjo pirsztu badyt.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
arsziausia,
szokt. Nebuvo lygaus jam szoPareita sanvaite aplink
puslapiu ............................. ■............. 15c rtai; keletą Juoku Ir Paveikslo.
O jog ir ji tokis jau žmogus kejo! Jis taip mitriai ties žeme
Kad sportelei pede atsiėmė,
Szamokus važinėjau,
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
Preke ........... ...................................
ir tokis pat Dievas tvarinys, sukdavosi, tarsi jam kaž-kas
Akis sau užtemina,
pitonas Stormfield danguje; Pabė
Keliuose miesteliuose
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
kaip ir kiti žmones.
Pulkais in cypia sodina,
sustojau,
už pecziu butu padirbės sakaJO DUBlapin ..................................15c
Bosai visus iszguiti ketina,
Ir ja apėmė baisus nusimini lo sparnus. Visos mergeles bu- Visus ant ulycziu maeziau,
Adresas:
TIKTAI,. . . 50c
Jeigu užraszysite savo drau
Su smala iszteps,
mas. Jai jau buvo taip sunku vo pasiruoszusios ji akimi pra- Isz akiu' mergeliu iszskaicziau,
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing Co ,
Isz miesteliu eiti palieps.
pasaulyj, kad kartais rodėsi ryt. bet jis buvo jos, Onutės nu
Kad tai musu kvietkęlęs,
SAULE PUBLISHING CO.. rės didžiausia linksmybia per
buk ji neiszlaikysianti ir tuo- myletinis.
Lietuviszkos mergužėles,
Mahanoy City, Penna,
MAHANOY CITY, PA.
visus metus!

IN DANGŲ

*

*

*

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

Kapitonas
Velnias

■me!

■

r)

■'

’

•’BATTEW'’ MAHANOY CITY, WL
■

nukus. Kitaip sakant, nauja
mušiu veisle vidurvasari pra
JUOKAI
sideda nuo kas 11 iki 14 dienu.
Keletas mušiu paprastai insigauna in namus, ar tai duris
darinejant ar per plyszius. Vi Mamyte Nežinojo Kur
si valgiai turi būti gerai už
Eliute — Mamyte, ar tei
Providence, R. I. — Lietuviu dengti, kad muses negalėtu j u
sybe,
kad Adomas ir Jeva
Darbininku Sanjungos Seimas pasiekti. Iszdeliojant musėms
invyks Rugpiuczio (Aug.) 3-4 nuodus kaikuriose vietose na buvo pirmutinais žmonimis
dienomis Szvento Kazimierio muose daug pagelbos isznaiki- ant svieto?
parapijos svetainėje. Kunigas nimui tu kurios netikėtai insiMamyte — Taip, mano
gavo.
Pasekmingas
musėms
Jonas-Vaitekūnas su savo davaikeli.
buotojais deda visas pastangas nuodas tai sumaiszymas trijų
Eliute — O kur Jeva iszkad Seimas butu inspudingas lna žu szauksztuku Formaline moko virti pietus Adomui?
su puskvorte pieno arba pasal
ir varsingas.
dinto vandens.
Užtektinai Laiko
Philadelphia, Pa. t Numirus Yra aiszku isz nužiurejimo
Kun. A. Milukui, ežia gyvavu visu mušiu paproeziu, kad šie-Į
Vienas skupus . žmogus
sio naujienraszezio ‘Žvaigždes’ tai ir musėms nuodai butu ne
leidėjui, vienas po kito ir jo reikalingi jai vietos kur muses manste ka toki pirkti savo
bendradarbiai pasislenka in viesiasi butu naikinamos ir paežiai ant varduvių.
amžinybe Antra diena Gegu szvariai užlaikomis.
Vyras — Na duszele, ka
žio numirė ilgamete ‘Žvaigž
nori kad asz tau nupirkeziau
des’ drukorka panele Anasta
Visi Pamatykite Broliu ant tavo varduvių?
zija Smailiute 65 metu amžiaus
Pati — Isztikro, nežinau
o septinta diena likos palaidota
MotuzuBelecku
*
ka asz norecziau!
su apiegomis Szv. Jurgio baž
Judami Paveikslai
Vyras — Na tai gerai, duo
nyczioje, kuna palaidojo in
(MOVING
PICTURES)
siu
tau laiko per visa meta
Szv. Karsto kapinėse. Veliorre
apie tai apsvarstyt!
gimė Lietuvoje, Suvalkijoje,
Kiekvienam Lietuviui svar
Pusiauskeles kaime. Pribuvo
bu pamatyti sziuos paveikslus
in Amerika 40 metu adgal, ir
ii' susipažinti, kokia pažanga
Viską Moka
ežia visa laika darbavosi prie
padare musu senoji Tėvynė
‘Žvaigždes.’ Ji buvo karszta
Lietuva savo nepriklausomo
Gaspadorius — Jonai, ati
Lietuvos patrijote. . Numirė
gyvenimo laikais ir in ka ja pa daryk vartus, ba ponas da
nuosavame name 2737 Pacific
vertė karas ir užimantose vie raktorius važiuoja!
uly., Philadelfijoje. Paliko isz
tose. Tie paveikslai jums aiszJonas — Kas tai yra da
artimiausiuju dvi seserys: pa
kiausia parodys, koki “rojų”
raktorius?
nele Adele Smailiute, su kuria
sukure Raudonieji Faszistai
kartu gyveno ir ponia Teofile
Gaspadorius —Tai tokis
Lietuvoje, žiauriausiais budais
Kigoliene, taipgi sesereczias:
žudydami musu brolius ir sese žmogus ka viską moka.
p. Teofile Bobiniene ir panele
rys. Gal tarp tu raudonojo oJonas — Tai tegul moka
Marija Kigoliute, mokytoja ir
kupanto auku atpažinsite savo atidaryt ir vartus!
seserena Joną Kigoli.
—G.
gimines ir kaimynus! Paveiks
lai yra invairus, aiszkus ir inStebuklingas
spudingi!
DABAR LAIKAS
INŽANGA, ... 50 CENTU
Guzikelis

Chicago, Ill. — Ponia Edith
Forsythe, 50 metu amžiaus, ėjo
užsidėjus poperi arrt galvos,
nuo lietaus kai ji ėjo skersai
— Utarninke pripuola Szv. geležinkelio, traukinys ja užmusze, arti W. Pullman Sta.
Bernardo Sienieto.

Žinios Vietines

— Joana Marciuloniute gy 
dosi Pottsville ligonbute.

—- Seredoj Szv. Hospicijo.
— Stevans Coal Kompani
ja isz Trevortan, Pa., pradėjo
statyt nauja krekeri.

— Ketverge Szv. Julijos P.
M. ,
Gilberton, Pa. — Subatoje
10-ta valanda, Szv. Liudviko
bažnyczioje, Maizevilleje, Kle
bonas Kun. And. Degutis, suriszo mazgu moterystes panele
Eleanora, duktė pons. Pet. Am’ bromavicziu isz Gilbertono su
Aleksandru, sūnūs pons. Alek
sandru Petravicziu, 913 E. Mahanoy Uly., Mahanoy City.
Svotai buvo panele Adele Ambromavicziute ir Mykolas Ba
ranauskas.
Shenandoah, Pa. f Sena gy
ventoje ponia Marijona (Litkus): Žitkuviene nuo 217 E.
Cherry JJly., numirė Ketverge
• yakara Locust Mt. ligonbute
nuo žaiduliu kuri aplaike ana
sanvaite, puldama savo mieg. kambaryje. Velione gimė Lie. tuvoje, atvyko in Amerika dau■ gelia metu adgal. Prigulėjo
prie Szv. Jurgio parapijos. Pa
liko dukteria ponia Willarc
Dinklocker, Sr., isz miesto, ir
du sunu; Alberta, Washington,
D. C., ir Gustavą mieste. Taip
gi 10 anukus ir 5 pro-anukus.
Laidotuves invyko Panedelyje, su apiegomis Szv. Jurgio
bažnyczioje 9 valanda ryte ir
palaiduota parapijos kapinėse.

SUDĖT DURU IR
LANGU SIETUS

■ —■ Susivien. Liet. Am. 23
Kp., Didelis Pikninkas invyks
Nedelioje, Birželio (June) 15ta diena, gražioje giraitėje Ci
tizens Firemens Grove, Bran
donville. Bus visokiu užkan
džiu ir gėrio alaus. Geri muzi
kantai griesz Lietuviszkus ir
Amerikoniszkus szokius. Visi
vietiniai ir apylinkes Lietuviai
1 o ypacz S. L. A. nariai kviecziami atsilankyti.

Geros szeimininkes užduotis
yra anksti sudėti sietus in lan
gus ir duris, ir užmuszti kiek
galima ankstyvas muses, kol
jos da negauna progos veisinimui. Paprasta muse padeda
nuo 120 iki 159 kauszinuku vie
nu sykiu, ir per vasara padeda
po tiek nuo dvieju iki keturi u
sykiu. Szie kiauszinukai iszsiperia in dvideszimts-keturiu
valandų diena, ir miegojimo
St. Clair, Pa. — Simonas laikas nuo trijų iki szesziu
Verbi tskas likos sužeistas ang- dienu. Praėjus nuo dvieju ir
' liakasyklose ir randasi Warne puses iki dvideszimts dienu
nauja muse jau deda kiausziligonbute Pottvsilleje.
Pottsville, Pa. — Gerai žino
mas laikrasztininkas del laikraszczio “Pottsville Journal”
William H. Ent, nuo 702 Mahantongo Ulyczios staigai nu
mirė Subatos ryta, nuo szirdies
ligos. Paliko savo paczia Ali
cija.

21 d. Gegužes-May, Shenandoah,
Pa., Szv. Jurgio Para. Svet. 8 v. vak.
22 d. Geg.-May, Mount Carmel, Pa.
Szv. Kryžiaus par. svelt., 7:30 v. vak.
23 d. Geg.-May, St. Clair, Pa., Szv.
Kazimiero para, svet., 7:30 vai. vak.
25 d. Geg.-May, Shenandoah, Pa.,
Szv. Jurgio par. svet., 2 v. po pietų.
25 d. Geg.-May, Easton, Pa. Szv.
Mykolo para, svet., 7 vai. vakare.
30 d. Geg.-May, Amsterdam, N. Y.
Lietuviu Klube, 7:30 vai. vakare.
1 ir 2 dienomis Birželio-June Mon
treal, Canada, Lietuviu para. svet.

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!

Darbininkai Protestuoja

Washington, D. C. — Prezi
dentas Trumanas pasirasze ant
bylios, kuris uždraudžia darbi
ninkams reikalauti atlyginimo
nuo inejimo vartų iki darbo
vietos (Portal-to-Portal) už
praeiti ir ateityj. Prezidentas
sake, jis tai padare, kad musu
tautos gyvenimo pastovumo.
Taipgi Prezidentas ragina kad
Kongresas pakeltu darbinin
Apie 100,000 darbininku
kams nuo 40 iki 65 centu in va sudarė paroda ir marsziavo
landa darbo.
in Cadillac Square, Detroit
mieste, noredame vieszai pa
rodyti kad darbininkai yra
PLATINKI!!
prieszingi visiems tiems instatymams kurie yra taiko
“SAULE”
mi priesz darbininku unijas
ir j u bosus, kuriuos Kongre
SKAITYKIT
sas ir Senatas rengiasi inves'________

Petras sugryžo isz Kauno
in Kvailakiemi po keliu die
nu atsilankymo, o kada atėjo
ji atlankyt kaimynas And
rius klausdamas jo kas ten
girdėt ir ka matei? — Kur tu
apsistojai, kada buvai Kau
ne?

Petras — Labai puikiam
hotelyje!
Andrius — O kas ten buvo
akyvo?

P. — Viskas. Lova, prausinyczia, puikus divonai, keltuvis, ka veža szveezius in
virszu, o puikiausia, tai buvo
tarnaite!
A. — Nesuprantu kokia
tai tarnaite?

P. — Asz tau pasakysiu
Andriau tuojaus. Matai, sėdi
savo kambarėlyje, o jeigu
tau ka reike, tai paspaudi to
ki guzikeli, ka randasi prie
sienos ir tuojaus patoj i ir
puikiai pasirėdžius mergele
pasirodo, klausdama: Ka no
riu?

A. — Ar žinai ka Petrai,
tas man labai patinka. O ar
tu nors atvežai isz Kauno
viens toki guzukeli, kur ga
lėtum prikalt ant sienos savo
grinezioje!

Keli automobiliu fabrikai
negalėjo dirbti, už tai kad
darbininkai neiszejo in dar
bą, bet ėjo marszuoti toje pa
rodoje.
Szitokiu parodu buvo po
visa musu kraszta, nes dar
bininku unijos visomis ga
liomis stengiasi Kongresmonus ir Senatorius iszgazdinti ir inbauginti.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS
GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Vestuvių Ir Kitokiams
::
Reikalams
::
535 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA.

SKAITYKIT

Ateities Pasaulis

PLATINKIT!
Mes mėgstame teisingysta ir
geidžiame, kad ir visi teisingyste laikytųsi. Todėl, tankiai
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokesties, nes ilgai negalime laukti.
Juk del visu yra tas žinoma,
kad darbas pabrango, popiera
ir kiti intaisymai, nes uždyka
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti
skaitytojai ir nuoszirdžiai dekavojame visiems už platinima
W mb*8**'
“Saules,” lai visus Dievas už
laiko koilgiausia ir visame lai
t“ ~į "
**** J&* * “ "
T/
mina. Platinkite mylimi broliai
ir sesutes jusu laikraszti, o mes
už tai busime jumis szirdingai
dėkingi.
— “Saules” Redyste.
Arthur Radebaugh, mokspro-teviai in penkis szimtus
linczius isz Detroit miesto,
metu! Bet, tas žodis “pažan
kurio darbas yra prižiūrėti
Istorija apie “AMŽINA ŽY
ga” beveik visus mus suklai
susisiekimus, kaip ,i autodina. Kur mes taip ir tiek DĄ.” Jo kelione po svietą ir
mobiliais, autobu: is, kadaug nužengėme, ka mes ne liudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.
rais, traukiniais, laivais ir
veikėme?
Saule,
Mahanoy
City, Pa.
dabar eroplanais. Czia pa
Nėra jokios abejones, kad
veikslais parodo kokiais
mes sziandien galvatruktraukiniais ir laivais žmones
cziais galime baisiai greitai Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
važines už keliu metu.
ir toli nukeliauti. Bet klausi
Visokie iszradimai vis
mas yra: Kur mes keliauja
greičiau ir greieziau veža
me ir kas isz to greitumo?
žmogų in pasaulio tolimiau Tiesa, mes greitai keliauja
sius krasztus. Visai ne dyme, greitai skubinamies ir
vai, kad už keliu metu bus
greitai gyvename; bet, kur
galima pusrycziu užkasti
mes keliaujame, kur mes ei
Mahanoy City, Pa., ant pietų
name? Visa ta pažanga pa
būti Vilniuje, ant vakarienes
rodo koks nepastovus yra
pas Stalina ir ant nakvynes
musu gyvenimas.
parvažiuoti vėl atgal in Ma
Sji savo tuo greitumu, su
hanoy City.
visu tuo savo mokslu, mes
Amerikiecziai vis giriasi
ir didžiuojasi kad jie yra
baisiai pažangus; kad jie in
penkios deszimtys metu
szimta sykiu daugiau nuvei
kė, toliau nužengė negu j u

Amerikos Sekretorius

netekome, sveikatos, iszminties, ramybes ir patogumo
kurie yra pasiekiami tik per
ramu ir tyku gyvenimą, kuri
musu tėvai, tėveliai taip ge
rai pažino.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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LIETUVISZKA

UŽEIGA!

ANDRIUS
RĖKLAITIS
206 WEST CENTRE STREET
MAHANOY CITY, PA.

ALAUS - DEGTINE - VYNAS
Vieta kur sustoja kitu miestu
pravažiuojanti Lietuviai.

Užkviecziu Savo Draugus
Lietuvius Atsilankyti.

★
★
★
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★

★
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arba pradžia
SKAITYMO
...ir...
RASZYMO

★
★

★

1

164 pus., Did. 5x7col

kad dabai
<
Dabar Po 25c.
★
George C. Marshall, Ame “Saules” prenumerata in Su
rikos Sekretorius, parvažia vien. Valst. yra $5.00 metams
vo isz Moskvos Konferenci o $3.00 ant puses meto.
★ MAHANOY CITY, PA. • $
» 4-** * ** * i- >«-*■ M-*- M-* M-K-*********
jos ir davė savo keliones ir
darbo apyskaita Amerikos
žmonėms per radijo.
Jis vieszai prisipažino,
kad Konferencija pakriko;
kad nieko gero tenai nebuvo
nuveikta. Ir jis taipgi vie
. . KVIETKININKAS . .
szai ir drąsiai sako kad vien
tik Rusija czia kalta; kad
Kvietku Del Visokiu
Rusija nenori derintis, neno
Pareikalavimu Už Žemiausias
ri taikintis ir visai nenori
Prekes
*
taikos! Jis sako kad Stalinas
viską prižada, bet paskui
Sutaiso Dailius Bukietus Del
prieszingai pasielgia, kad
Vestuvių, Ligonbucziu,
Sovietu garbes žodis nieko
Laidotuvių,
Kapinu ir 1.1.
nereiszkia!
Mes ta jau seniai žinojome
Telefonas 764
ir taip raszeme, bet dabar
mums net lengviau ant szir
616 W. CENTRE STR.,
dies, kai matome kad ir kiti
MAHANOY CITY, PENNA.
ima susiprasti ir tuos veid
mainingus Komunistus pa
žinti!
Neužmirszkite

JOH/N KOVAL

