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Karas Vėl
Isz Amerikos1 PERMAŽ^MES0S
Apvogė Banka Ant
$10,000

Gal Reikes Ant
“Pointu” Dalyti

WASHINGTON, D. C. —
WINTER HAVEN, FLA. — Prezidentas Trumanas atsiTrys jauni vyrukai inejo in szauke in visus Amerikieczius
banka anksti isz ryto, atkiszo kad mes mažiau mėsos valgytu
revolveri in bankos darbininką me ir daugiau visokio maisto
John Patterson, pasiėmė apie taupintume, nes maisto visur
$10,000 ir darbininką Patterson reikia ir visur jo stoka.
ir pabėgo. Paskui už Auburn dal miesto ji bankieriu iszstu- Prezidentas net sake kad gal
me isz karo ir sau nupyszkino. reikes mesa ant “pointu” da
Policija dabar iszleido žinias lyti, kaip buvo daroma karo
apie vagyste visiems policijan-Į laiku. Jis paaiszkino kad jeigu
tams ir jie visus vieszkelius da mes nors biski mažiau valgysi-j
me, mes galėsime kitiems, kurie
bar sergsti.
sziandien badauja padėti. Mili
• —■ ■
■
jonai Europoje badu mirszta.
Amerikiecziu
Mes jiems turėtume nors turpiNuosavybe Rusijoje nius nuo musu stalo nužerti.

WASHINGTON, D. C. —
Ruskiai užėmė daug Amerikos
fabriku ir nuosavybių Vokieti
joje ir paczioje Rusijoje. Dabar
Amerika pareikalavo kad So
vietai atsilygintu, mums atmo
kėtu, bet Ruskiai sako kad, nie
ko panaszaus nebus. Jie sako
kad tie kurie turėjo fabrikus
Vokietijoje, dabar gali isz Vokiecziu reikalauti atlyginimo.
Apie tuos fabrikus ir nuosavy
bes Rusijoje tai jie visai nei neszneka. Amerikos Biržas, Trea
sury Department spėja kad mu
su dingo apie $1,300,000,000
vien tik Vokietijoje.
O Potsdam Konferencijoje
buvo nutarta kad visu tautu
nuosavybe bus apginta. Ir So
vietai ant to sutiko, bet dabar
labai greitai ir labai patogiai
visa ta Konferencija pamirszo.

Laivyno
Po-Sekretorius

Kai kuriems szitoks Prezi
dento Trumano atsiszaukimas
baisiai nepatinka. Jie sako kad;
mes turime tik apie save rūpin
tis, o tie Europos gyventojai te
gu sau žinosi. Toks nusistaty
mas yra netiktai nekrikszczioniszkas, bet tiesiog nežmoniszkas.

milijonieriams gražiai patar
nauti be jokiu kysziu.
Bet tie kurie zulinasi po
Washingtona ir tokius dalykus
supranta, sako kad vargiai Pre
zidentui dabar pasiseks savo
dranga Pauley in ta vieta indeti.

SUKILIMAI
KINIJOJE

Prezidentas Trumanas pa
skyrė Edwin W. Pauley isz
California būti viso laivyno
po-skeretoriumi. Jeigu armi
ja ir laivyną pasiseks po vie
no vadu pavesti, tai greicziausia jis taps viso karo
sztabo vadas. Czia turbut
Trumanas vėl klaida padare,
nes Edwin Pauley yra insiveles in keletą bizniu kurie ne
taip gardžiai atsirūgsta. Ji
dabar intarineja Washingto
ne kad jis norėjo valdžia pa
pirkti del aliejaus milijonie
rių.

ISZ MANCHURIJOS. —
Amerikos laivai veža daugiau
Kiniecziu kareiviu in Manchurija, kur Komunistai vėl pakilo
priesz valdžia. Korespondentai
pranesza kad tikras karas vėl
prasidėjo tarp Kiniecziu ir Ko
munistu Manchuryjoje. Gene
rolas Wedemeyer ir Generolas
Marshall pavėlino Amerikos
laivams pristatyti daugiau Ki
niecziu in szita miestą priesz
Komunistus. Komunistai pasirasze taikos sutarti Sausio-Jau.
10 ir prižadėjo nesiprieszinti ir
nekariauti. Bet mes jau seniai
žinome kiek Komunisto žodis
yra vertas.

UNO NUTRAUKĖ
POSĖDŽIUS

Valdžia Leidžia
Pakelti Algas
Taikos Konferencija Pradės
Posėdžiauti Balandžio 1 Diena
New Yorke; Plieno Darbininku
Straikos Užsibaigė; General
Motors Automobiliu Kompani
jos Susitaikins Su Darbininkais
CUKRUS PABRANGS

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas
Trumanas paskelbė permainas valdiszkose vie
Pabrangs Ir Sviestas
tose, ir tuo pat sykiu pasakė kad valdžia dabar
WASHINGTON, D. C. —
Valdžia pavėlino pabranginti pavėlina visiems darbininkais algas pakelti, ir
cukru apie vienu centu ant sva fabrikantams pavėlina visus daigtus pabran
ro. Ir dabar farmeriai reikalau
ja kad valdžia pavėlintu pa ginti.
Jeigu fabrikantai turi daugiau iszmobranginti sviesta apie deszimtuka ant svaro. Jie aiszkina kad keti algomis, jiems dabar bus valia savo tavora
toks pabranginimas visiems pabranginti.
Pirmiau valdžia buvo nusta-

Jeigu bus sunkiau mėsos
gauti, jeigu turėsime kad ir Pauley Dabar Negali
LONDON, ANGLIJA —
juoda duona valgyti, jeigu tu
Laimėti
UNO, (Taikos Konferencija) bus geriau. Nes farmeriai dau
rėsime gardumynu ir pyragu
nutraukė posėdžius Londone ir giau uždirbs ant sviesto, tai ir czius kad fabrikantas turi laukti szeszis mene
atsisakyti, atsiminkime kad WASHINGTON, D. C. —
mes kitus nuo bado gelbstime, Edwin Pauley, Prezidento Tru vėl pradės posėdžiauti Balan
daugiau jo darys. 0 kai farme
kad mes tikrai krikszczioniszka mano paskirtas būti po-sekre- džio (April) 1, New York mies
riai daugiau sviesto darys tai sius ir paskui praszyti pavelinimo isz valdžios
darba dirbame.
toriumi laivyno, dabar vargiai te, kur Taikos Konferencija ap visi galėsime nusipirkti sau
pakelti kasztus. Tai sudarė daug kelbumo ir
Daktarai ir mokslincziai gales ta vieta užimti. Nors Pre sistos pakol bus iszkinkta vieta nors švara sviesto.
Viskas bus gerai, ir darbo
mums pranesza kad Amerikie- zidentas Trumanas nenori nusi tiems posėdžiams tinkama.
leisti ir prisipažinti kad Vidaus Anglija ir Francuzija sutiko žmogelis isz savo kiszeniaus vi fabrikantai ant to nesutiko, nes jie tikrai nega
cziai ir taip per daug valgo ir
tankiai persivalgo. Jie taipgi Sekretorius Ickes ne tik teisybe iszsitraukti visus savo karei siems užmokėti. Valdžia labai
lėjo žinoti ar jiems valdžia pavėlins ar ne. Szi
sako kad daug daugiau Ameri pasakė, bet Prezidento draugui vius isz Syrijos ir Lebanon, bet sanžiningai rūpinasi apie tuos
Rusams nepatiko szitas nusi kurie daro sviesta, apie tuos
kiecziu mirszta nuo persivalgy koja pakiszo.
Sekretorius Ickes ne tik inta- statymas ir jie pareiszke kad kurie parduoda sviesta, apie toks nusistatymas buvo jau septyni menemo negu nuo nedavalgymo. Tai
dabar szitas mažas pasninkas re, bet vieszai priparode kad jie nesutinka. Amerikos atsto tuos kurie tepa ant duonos
Jeigu valdžia butu
Motina. Papjovė Kūdiki kitiems labai daug padės, o Edwin Pauley norėjo kysziumi vai patarė kad klausimas butu sviesta ar skauradas szmeruoja šiai atgal reikalingas.
valdžia papirkti, ir kad pats baigtas, bet Lenku Varszavos su tuo sviestu, bet ta valdžia vi
mums bus geriau.
Prezidentas Trumanas gražu valdžios atstovai ir Rusijos at sai pamirszta apie ta žmogeli szitaip padarius isz pat pradžios, tai beveik
YORK, PA.— Mrs. Ruth A.
mu prasze Sekretoriaus Ickes stovai vėl pasisakė kad jie ne kuris perka ta sviesta. Valdžia
Scott, 24 metu amžiaus motina
kas is teisybe paslėptu, nepasa sutinka.
yra dabar kaltinama už josios
sako: Pabranginsime sviesta ir visu szitu straiku nebutu buvę. Nors nekurie
Palszyvas Katalikas kytu apie jo drauga Pauley.
trijų sanvaicziu amžiaus kūdi
Taikos Konferencija jau tu visiems bus geriau ir darbo
plienu ir geležies darbininkai vis straikuoja,
kio mirti. Policija rado kūdiki
Vidaus Sekretorius nieko ne- rėjo dvideszimts-tris susirinki- žmogelio kiszenius bus lengvessu perpjautu kaklu dviem va NEW YORK. — Konsiulmo- paisė, bet visiems teisybe drožė’ mus, mitingus ir beveik nieko nis.
bet tie kurie tokius dalykus žino, sako kad
landom po jos vyro iszejimo in nas Michael J. Quill giriasi kad in dantis. Jis parode diena ir nenuveike. Amerikos atstovai
darba. Motina policijai prisipa jis yra tuo pat sykiu geras Ko vieta kada Edwin Pauley atėjo1 pirmutiniai eme rengtis va-j
neužilgo kiti susitaikins, nes dabar geležies fa
Gaidžiui Nevalia
žino kad ji papjovė savo kūdiki munistas ir geras Katalikas. pas ji ir sake kad jis gali su- žinoti namo.
i
už tai kad ji jo niekados neno Jis sako kad Komunistai ji ger rinkti Demokratu partijai dau Per visus tuos susirinkimus,
Giedoti
brikantai pakelia geležies kasztus penkis
bia
ir
jo
klebonas
ji
skaito
kai

rėjo ir nemylėjo.
giau negu $300,000 jeigu Vi-J visos tautos, rodos ant visko supo geru parapijiecziu.
caus Sekretorius Ickes nusileis tiko, ar viena kitai nusileido. WAUKEGAN, ILL. — Dadolerius ant tono. Fabrikantai dabar nesi
Kunigas William J. Smith, ir pavėlins aliejaus milijonie-. Tik Rusija^ visur, viskam ir | fear visi gaidžiai gali pasiskaiBadu Numirė
direktorius darbininku mokyk riams ir fabrikantams be vai-, priesz viską prieszinosi, visko tyti nauja instatyma szitame bijos atsidaryti savo fabrikus, nes jie da
los Brooklyne, stacziai pasakė džios insikiszimo kontroliuoti reikalavo ir niekam ant nieko miestelyje. Miestelio CouncilLINCOLN PARK, N. J. —
kad tokio aitvaro negali būti. aliejaus szulinius Pacifiko pa-1 nenusileido.
monai susirinko ir nutarė kad bar žinos' kiek jiems ir kiek ineis, kiek
Policijantas Elmer Watt prakranteje.
Reiszkia,
ponas
Ed

Kunigas toliau pasakė tam
Gal per anksti sakyti kas bus' nuo szio laiko nebus valia gainesze kad policij antai rado 59
win
Pauley
atstovavo
tuos
mi

puskeptam Komunistui ir nei isz tu susirinkimu czia Ameri- džiams giedoti. Jeigu koks gai- jie iszmokes ir kiek uždirbs. Szitokia tvar
metu amžiaus žmogų, Theodore
vakatalikui kad jis padare vi lijonierius kurie norėjo visa Koje, bet jeigu galima isz praei- dys szito instatymo nepaklauKitos numirusi namie. Jie sako
siems Airisziams gieda ir kad valdžia
valdzia papirkti.
ties Sprestį ateiti, tai maža ko sys, jis turės užsimokėti nuo do ka yra gera del darbininkams ir fabrikan
kad jis isz bado numirė. Polici
jis negali skaitytis save geru Ir dabar toki žmogų Prezi- galime laukti ar tikėtis tol, kol lerio iki viso szimto. Nusistaty
jautas Watt sake kad nei biski
Kataliku, nepaisant ar jis moka dentas Trumanas paskiria in Į Rusija savo ožius varines,
me nepasakyta kaip tas gaidys tams.
Tik gaila kad taip ilgai eme tiems
maisto nebuvo stuboje. Szalia
parapijai savo metines ir kad tokia atsakominga vieta kur
užsimokės
:
ar
visztomis
ar
visznumirusio Kitos, gulėjo szuva
jis dvigubai duoda kolektos. per jo rankas eis milijonai ir Sieniniai Kalendoriai, 23% tu kiausziniais. Bet gal tame valdininkams Washingtone suprasti, to ka
kuris taip buvo silvnas irgi nuo
Jeigu jis Komunistas, jis nega milijonai valdžios pinigu, ir coliu ilgio -15 coliu ploczio, po mieste visi gaidžiai pasiskaitę
bado kad jis negalėjo nei krus
li būti Katalikas. Dviem po kur jis bus vienatinis bosas ant 35c arba 4 už $1.00. Adresas: nauja instatyma paklausys ir mes visi jau seniai žinojome!
telėti.
nams negalima tarnauti. Dabar visu valdžios aliejaus szuliniu. “saule - MAHANOY CITY, PA vietoj giedojimo ims kvaksėti
K.onsiulmonas Quill pasirinko Jam kaip tik tokia vieta ir pa—
kaip periekle ar kukuoti kaip
Skaitykite “Saule” Stalina už savo poną.
tiktu, nes tada jis galėtu tiems Pirkie U. S. Bonus Sziandien! gegute.
SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKITj
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
I arta lietuviški sakant, “pi- ANGLA} ĮR RĮJSAI szingas visiems susitarimams
(garments) ir apavos iki $1,- >
Ant Gavėnios
nigu iszsi'putima,” kaip turexTr'CTTCT'T
ir nusistatymams.
600,000 vertes yra dalis’pro
jome ir po ano karo. Visi daug
NESUS1TA1KO
I Anglijos užsienio ministeris Jurgis Washington^
gramos. Daugiau negu $140,Graudus verksmai arba pasi 000,000 vertes ligoniniu reik
, uždirbs, visi daug pinigu gaus,
------Bovin jau seniai visiems sake
I bet mažai turės nes, daugiau LONDON, ANGLIJA. —
kad ta komunistiszka valdžia jau 214 metu prabėgo nuo' budinimas prie apmislinimo menų, inimaiit 46,000 skyrių.
Ameri’ka parpde savo jiega ir praleis!
Anglija vis nesusitaiko su Ru- Lenkijoje žudo ir naikina visus pirmuojo prezidento Jurgio'. Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- j > a g am i n t u a p v a lk alų.
galybe perkąrą ir dabar turi ta
sija kaslink Graikijos klausi- kurie jai pasiprieszina, bet nie- Washingtono gimimo dienos, Ir'i tušo, pagal senoviszka būda, Tarpe kitu reikmenų yra. už
da. mokslincziai negali susitai-| 10c. Stacijos arba Kalvarija V. $19,000 muilo ir 200,000 svaru
savo sau užsitarnauta vadovys Žmogus, 'kuris dirba su savo mo. Dipliomatai tikėjosi kad kas jam neintikejo.
tes vieta palaikyti. Dabar mes rankomis yra darbininkas.
Bevinas nusileis, ar kad Vy- Bet vargiai ka reiszkia kad kinti ant vietos kur jis gimėt! Jėzaus Kristaus 10<t. Laiszkas pudruoto szokoladinio pieno,
- * - atsipraszys ir viskas mes protestuojame ar kad Knygose mums sako kad jis gi-, arba muka musu Iszganytojaus kuris gali aprupinti 30,000 vai
turime, atsakyti ne vien tik už, Žmogus (kuris dirba su savo fbninsky
save 'bfct ir už visas -tas tautas J rankomis ir protu yra profesij ve
į buns, gerai. Bet dabar matyti mums kas nepatinka. Rusija me Fredericksburg, Va., bet ki-! Jezuso Kristuso 5^. Tretininku ku per tris menesius.
. __._
jonalas.
i
cžįa klausimas svarbesnis jau seniai nepaiso apie mus, ji ti mokslincziai sako kad jie isz Seraphiszkas officium 10^. Ne (Penkiolika sunkvežimu pa
kurios ant musu pasitiki.
Į vena Stebuklingo Medaliko deda perkelti reikmenis isz
Žmogus kuris dirba su savo įr gįiesnis negu isz virszaus savo daro ir kitiems szpyga pa tikro negali pasakyti.
Kai
politikierius
sako rankomis, protu ir szirdimi yra,įszrodo , ir nei vienas nei kitas rodo.
Mokslinezius John Marshall Dievo Motinos Garbei 10Č Is- Szvedijos in Suomijos Raudo
“Taijji,” tai reiszkia “gali taip į artistas,
sako kad AVashiugtonas. ime torija apie Amžina Ž^da, jo ke- nąjį Kryžių.
i nenusileidžia. Dabar pamatyir (būti.; ’ ’ jeigu jis saiko ‘ ‘ mažu ’ ’ į
in Bridge’s Creek miesteli, o to-pi°ne P° svietą ir liudynias apie
* sime ka gali ta Taikos Konfe- Czekoslovakija
Norvegijoj iszdalinta suvirsz
ar ‘'‘galbūt,” tai reiszikia’ Butkus sako kad melagis mo-1 rencįja padarytį. R,usija grasiD ”
V H o ki° paežio mokslo Parson gina Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini- už $3,000,000 vertes reikmenų.
KUS1JOS vaiaonia kad tai buvo lietoli popeJ8 kelis knygute 75^.
“ Ne;” O jeigu jis atsako ♦“ Ne ” ka tik meluoti, bet boba buczer- į na visus kad jį vįsienis klausi
Prie tos sumos priskaityta reik
tai jis jau ne (politikierius.
nėje moka liežuvius neszioti. } mams kelia pastos per baisavimenys iki $750,000 vertes, ku
ISZ CARLSBAD. — Visos sako, sziandien yra pastatytas j Jeigu užraszysite savo drau
O 'kai mergaite sako “Ne.”
riuos Norvegu valdžia ir Ame
< 1 mus. Sulyg
v O Taikos Konferenci- tautos dabar susirūpinusios
tai reiszkia “mažu;” kai ji sa Nors Prezidentas Trumanas
Pope
’
s
Creek'
giu
ar
drauge
“
Saule
paminklas
prie
Creek'
Saule
”
tai
turican Relief of Norway nupir
”•7nkv ' j°s nus^statymu viena didžioji kur galima rasti ‘ ‘ U ranium ’ ’
lio ‘ ‘mažu, ’ ’ tai reiszkia ‘ ‘ taip’ ’ visus mus iszgazdino,
kaipo
ženklas
vietos
kur
Prezires
didžiausia
linksmybių
per
tauta gali viską sustabdyti jeiko. Amerikos Raudonasis Kry
mėsos
isz kurio daroma ta nauja dentas Jurgis Washiiigtonas visus metusi
ibet jeigu ji saiko “taip,” tai ji damas kad gal reikes vėl
i’
gu ji pasiprieszins ir :N.eszinžius tik tarpininkauja nupirkisu tais “į
sprogstanti “Atom” bomba.
jau ne mergaite.gimė. (Vasario, Feb. 22, 1732.)
gai balsuos. Rusija grazna kad
..
.
j me ir iszsiuntime sziu rei'kmevisas maistas vėl ant “pointu”i
Dabar ateina žinios, kad to Taip beveik visados buvo su ' Amerikos Raudonasis llu
Ta Taikos Konferencija yra bus, vienok turbut czia tik bo-,i ji kaip tik taip dabar darys ant ‘ ‘ Uranium ’ ’ randasi neto j i
iszkilmingais ir garbingais'
j
Amerikos Raudonojo Kry
visu musu paskutine viltis del ■bu pasakos. Nematyti 'kad bus i szito klausimo.
Carlsbad miesto, Czekoslovaki- žmonėmis. Visi nori garbe sa-'
žiaus programa apima iszdalitaikos, bet ta viltis jau gesta ir reikalo taip daryti. Tik jeigu Moskvos laikraszcziai dabar joje. Tas mainas, kasyklas, val
kytikad
tas
ar
tas
garsus
žmo

Sziaures Europos nima daugiau kaip 750,000 ap
visokius szlamsztus raszo ir do Rusija. Reiszkia, Ruskiai to
nyksta.
Jau dabar iszrodo kaddabar pavasaryje viskas 11 u--------------------------------gus pareina isz musu miestelio.
valkalu kurie 'kasztuoja $1,800,isz tos Konferencijos kaip irj szaltu ir pjūtis prasta butu, tai spauzdina priesz Anglija ir in- “Uranium’’ jieszko del sprogsŽmones
000. Apart to, 46,000 ligoniniu
isz Alanto Cziarterio mums te gal ir reiketu taip daryti. Bet 'tarineja Amerika. Jie prikisza taneziu bombų.
•
♦
drabužiu, 30,000,000 bandažu ir
WASHINGTON, D. C. —
betiks tik tuszczias maiszas.
apart tokio atsitikimo, nesima Anglijai kad Anglija nori savo O Czekoslovakijos Užsienio fs Or SIENINIAI
*
¥
imperija palaikyti ir Ruskius Ministeris, Jan Masaryk, mums k
V Amerikos Raudonasis Kryžių daug ia u negu u ž $150,000 ve rto jo'kis pavojus.
S
*
Laivyno ir Vaislko Sztabas Niekas ne eis alkanas, ir nie visai uždaryti Rusijoje. Angli užtikrino, kad tas “Uranium’’ kS KALENDORIAI ¥¥ teikia paszelpa iszteriotu szaliuįtes medakaliniu .ir chirurginiu
k
1946 M.
¥ i žmonėms, tu tarpe Suomijos ir 1 Akmenų bus pi įstatyta.
pranesza kad mums reikes apie kas nebadaus Amerikoje nors ir ja mato kad Sovietai dabar nebus pavartuotas del sprogs- ★k
¥
¥ N o r v eg i j o s žm o n em s.
Amerikos Raudonojo Krydu milijonu kareiviu ir jūrei siunsime tukstanezius tonu stengiasi prie saves prisitrauk- taneziu bombų. Jis toliau aisz- kk
¥
k
Suomijoj dabar iszdalinama žiaus kiti paszelpos projektai
viu palaikyti taikos laiku. Jei maisto Europai. Tai czia nėrai1 ti visas mažesnes tautas kurias kino, kad jo krasztas nieko ben kk 15 coliu ploczio x 23% col. ¥¥
k
reikmenų
iki $2,150,000 vertes,! veikia Franci jo j, Belgijoj, Kol
Pavergti. Taip dra neturi su Rusija. Jis pasi k ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
gu neatsiras tiek savanoriu, tai ko iszsigasti ir visai nėra reiks-1 i'1 smurtu
¥
¥ tai dalis Amerikos Raudonojo, landi joj, Jmksembnrge, AustriAdresas:
valdžia turės kaip nors kitaip io per daug maisto in skiepą darydama ji nori visa Europa žadėjo ir prižadėjo kad jo kk
¥
k
¥
SAULE PUBLISHING CO.,
valdyti.
Anglas
Bevinas
buvo
k
imti jaunus vyrukus in vaiska. prisikrauti.
kraszte nebus jokiu persekioji k MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ¥* Kry'žiaus $33,500,000 paszelpos joje, Lenkijoje, USSR, Italijopirmutinis kuris turėjo drąsos mu.
programos karo sunaikintose Lje, Albanijoje, Graikijoje, JuĮ gosią vijoj ir Kinijoje.
szalyse.
Sziais metais 'biznis visiems Duona bus tamsesne ir ne to jiems kelia pastoti ir reikalauti Dabar matome, kad nieko paBeveik 800,000 apvalkalu
Am. Red Cross, Wash., D. C.
bus geras kai tik visos szitos kia skani, 'bet bus jos gana vi kad viskas hutu paaiszkinta naszaus ten nesiranda. Isz to Pirkie U. S. Bonus Sziandienf
Taikos
Konferencijoje,
ir
kad
siems.
straikos užsibaigs ir valdžia ka
“Uranium”
sprogstanezios
Juškai
Anglijos
atsipraszytu
UmboTdaromosl"
. nors padarys apie pragyvenimo
Moterims “Nylon” panezia- už ta intarima kaslink Graiki
kasztus. Viskas brangsta, o kai
munistai valdo valdžia, Katali
ku bus daugiau, bet vis ne tiek jos klausimo.
kai persekiojami.
viskas brangu tai biznis vi kiek buvo priesz kara. Valdžia
Tik keli metai atgal Hitleris
siems biznieriams eina kaip isz iszrokoja kad kiekviena moteIšvirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
pyplį es, o darbo žmogeliui pini risz'ke gales nusipirkti apie deužkariavo Czekoslovakija ir vi-Į
Tinginiu Rojus
sa kraszta pavergė. Dabar Cze- '
gai eina pro pirsztus.
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
szimts poru paneziaku in me
koslovakijos gyventojai isz-'
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. ■
Daktarai aiszkina, kad kai tus. Bet tik szeszios poros bus
i spruko isz vilko nagu ir papuo
(
‘
Nylons.
’
’
žmogus' rūpinasi, jis greitai nu
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų ap^
lė in meszkos letenas.
Kai
Trumanas
paskyrė
ta
na

kus
apraszymas,
didele
knyga,
404
mieras
ir apie Bedali. 44 pus. 15i Po laikui; Onytės laime; Per neatsaplinka; bet mes gerai žinome
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugavekad kai žmogelio galva ima ginga politikierių Pauley in
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpata Jėzus ir miszke me<
UNO Neinsileidžia tninaliszka apraszymas, 202 pus. 35e toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
augszta ir labai atsakominga
plikti, jis labai rūpinasi.
No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
Czia nematyti nei pradžios vieta, jis vėl suklydo, didele
Iszpanija
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa riu8 isz Valenczijos; Kožnas da’gtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
nei, pabaigos: kai imsi rūpintis, klaida padare! Pauley daug pi
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
nupliksi; kai imsi plikti, susi nigu surinko, sukolektavo del
LONDON. ANGLIJA.
. No. 104
Trys istorijos, apie Ne- paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a
rūpinsi. Žmogeli, nebelieka savo partijos isz fabrikantu ir
UNO, (tai yra Suvienytu lautil vaiioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
biznierių, kuriems rūpėjo Ame
mums vilties.
Organizacija, arba Taikos Kon- bes> Karalaitis žmogus. 121 pus. 25e kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepe*
rikos aliejus ir aliejaus szuli62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
■ferencija) vienbalsiai nutaisą-JGr“
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 254
Valdžia ima nusileisti ir pri i'iiai. Pauley fabrikantams daug
vo neinsileisti Iszpanijos in ta- Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Baisi
irybas ar derybas. Taikos Kon-' No- 111 SziuPlnis (3 dahs), tal- 43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
sipažinti kad negalima už gavo isz valdžios.
1
..
„
, pinasi sekanti skaitymai: Ila isz maDabar
Pauley
yra
paskirtas
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu*
drausti darbininkams, pakelti
ferencija pasmerkė Genero.o įgZ0 iszlins; Apie boba ka negalėjo limas
Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22, puslapiu ................................. 10a
Francisco Franco valdžia ir pa- Raganiazka lazdele; Boba kaip ir vi- kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
algas. Dabar beveik visuose in tokia vieta, kur per jo rankas
No. 164 Septynos istorijos apie Ju<
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklių
No. 140 Keturios istorijos apie
fabrikuose algos yra pakelia-,I plauks bilijonai doleriu. Jis gasake kad Taikos Konferencija Jurgis;
Galinga ypata galybe meiles; Maža katiluka, Lietuvos skausmai rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka*
mos nuo 15% iki 18’/2%- Nors
pažiezinti, paskolinti kiek
v s; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
i taip pat pasielgs kaip San sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kak
>
ir
niekas
apie
trumpi
pasakaitymai
ir
t.
t.
52
darbininkai daug daugiau rei.p’ J^am jis uores
!1 Francisco ir Potsdam Konfe
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. rnuose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
puslapiu, ..................................... 15c
'iai
nežinos!
Visas
tas
biznis
yra
20c
rencijos pasielgė ir neinsileido No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai .........................
kalavo, bet apie szitiek tikrai
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma*
No.
141
Keturios
istorijos
apie
vedamas
kaip
ir
barikos
veda,'
gai
galva-žudžiai
;
Ražanczius
iszgelIkiaus;
Iszk1 ausyta malda vargszo;
Iszpanijos.
tikėjosi.
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
Ibsti
nog
smert;
Apie
Szv.
Kristupą;
Geras
Medėjus
................................. 154
kurios savo knygų niekam ne-!
Geležinis vyras; Smakas ir
Tas pats dabar darosi, ir su i , rn , . . dietoje reikia la-į
Pietų Amerikos NicaragUO ir Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare;
Szitas
žmogelis
keliavo
in
No. 170 Asztubnlos istorijos apie
61 puslapiu..................................... 15c
Į rodo. Tokioje v
E1
Salvador
nebalsavo,
O
AmeUukninaJ
einiki
ir
kiti
szposelei.
20c
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltaa;
kasztais. Viskas pabrangs, nors
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
j ,
......
, . . 1 No. 116 Istorija t.pie Sierata.
bai atsakomingo ir sanžiningo miesteli kuris vadinasi Tin
Auklejim&s
sveiko ir serganezio ku*
rikos delegacija balsavo kaip ir
valdžia isz pradžios sake kad
apraszymas. 119 pus . .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstai
žmogaus. O buvusis Sekreto- giniu Rojus, bet paskui sau kiti, bet nutylėjo kai kitu krasz-: puikus
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne, 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta*
nevalia daigtus pabranginti.
....................... 15c
lius Ickes aiszkiai priparode pasigalvojo kam jam ežia da j tu atstovai eme kritikuoti ir Garžia Haremo nevalninke: T*toszis:
msybe ih szviesa; Pasitaisias prasi*
Kaip algos pakilo taip ir pra
keliausi
in
ta
rojų
kad
jis
ga

No.
144
Penkios
istorijos
apie Ra žengelis; Duktė malkakerczio. 121
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
kad praeityje ponas Pauley ne
i .......... 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; nuslepiu ...............................
gyvenimas pabrangs!
li ir ežia prie kelio tinginiau keikti Iszpanijos valdžia. Kiti 62 puslapiu
254
buvo toks žmogus.
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkaa;
'
atstovai
pravardžiavo
Iszpanij
No.
171
Vieniolika
puiku
istorija
ti.
Kryžkelio
ženklas
rodo
Musu valdininkai (butu galė Prezidentas dabar nežino ka
kas isz girrios ir Ant nemano.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- (su paveikslais), apie Džiaugsmas
'
jos
valdžia
kaipo
Faszistu
pasję szita pramatyti ir suprasti daryti. Kongresas sako kad jie kad dvi mylios in ta tinginiu
puslapiu ..............
15c dina. 61 puslapiu......................... 15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 145 Trys istorijos apie VelniNo. 123 Septynios istorjos apie
kad kas panaszaus bus, bet jie Pauley nepriims, nepripažins. rojų, o kelevis da nepriejes ’ kutinę tvirtove ir sake kad Ge- Stebuklingas
szkas
malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
zerkolas; Sidabrinis
1
nėr
olas
Francisco
Franco
yra
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai
buvo ir spangį ir akli, 'pakol Trumanas tankiai suklysta kai. prie to rojaus jau tinginiau
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla*
! Hitlerio ir Mussolinio iszpera. Į|a. Vargo sapnas ir pasaka apie ei- dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c ptybe gymimo mumisie Dievo mustf
szitos straikos juos isz saldaus jis nori tik gera visiems daryfl. ja
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
i Jie paskui reikalavo kad Iszpa-1 eonus.
45 puslapiu.................... 15c
miego prikėlė.
Nihilistu;
Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
. . . I No. 126 Penkios istorijos apie
Jo didžiausia klaida yra kad jis
, mjoje butu laisve ir laisvi nn-^,
Pr,ver.ta llnks. Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauni*
ikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 254
visus savo draugus atsimena ir Žmogžudystes
Rimai ir kad vienos partijos mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du No. 172 Dvi istorijos apie Dūkto!
Butkus man ana diena sake jiems nori padėti. Už tai jis juos
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
Lenkijoje valdžia butu panaikinta.
61
kas asz daug daugiau sziandien I skiria, iii atsakomingas vietas.
kuris buvo protingesnis už savo poną sis ; A*it keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
pvriapiu
.........................................
61*’ puslapiu ................................. 15c
Taip pat ir Rusijos atstovai 61 puslapiu .............................15c
žino'cziau, jeigu pamirszeziau Bet kad žmogus yra tavo geras !
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
151 Penkios istorijos apie Vai
visa gerkle rieke. Rusija nori' No- 127 Trys istorijos apie Duk- tasNo.Szvilpikas;
daug- ko man niekados nereike- prietelius, tai da, toli gražu, ue- i WASHINGTON, D. C. T—
Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz*
, . °
..
„
J
te Dustvniu; Peleniute: Du brolei
Amerikos Sekretorius, James laisves Iszpanijos žmonėms, o Vanrutis ir skudutis. 60 Pus...i5e akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu
154
jo žinoti.
reiszkia kad jis ir tinkamas vi
karalium.
61
puslapiu
...............
15c
No.
175
Pasiskaitimo
knygelei
F. Byrnes pareiszkia Amerikos pati nemato kas po nosimi. »
—
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai
sokiam darbui.
* nepasitenkinimą su nauja Len- Czekoslovakijos atstovai tomas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62 P’.emenlis; Isz ko cusidare Angli4
Kai viskas da daugiau pa
SKAITYKIT
puslapiu
.................................. ..
15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana*
brangs, gal visko ir daugiau j Per ateinanezias kelias sau- kijos valdžia, kuri isz tikro yra ki inneszima davė ir pareikala-'
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi*
“SAULE”
bus, nes tada sz to minkai ir bu- vaites bus beveik ir per daug £rynai Komunistiszka. Ateina ve kad visos tautos atsisakytu r
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu*
puslapiu
............................
15c
mėsos.
Ūkininkams
stoka
pa-1
cz
^
a
patikrintos
žinios
kad
tos
pripažinti
Iszpanijos
valdžia.
1rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo*
czieriai visiems lygiai parduos
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preka ............................................. -I*
ISTORIJE
apie
GregonuĄ,
ti*
ir gal neims tiek biznio su tuo szaro, tai daug gala vijų isz- valdžios policija žudo politi- Czia ir durnas gali suprasti ir ------------------ Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
pjaus. O paskui tai gal ir ma kierius ir visus kurie naujai pamatyti Sovietu intekme.
“Black Market.”
Prisikėlė,
Dorybe
Veda In Lai CO onwlauin ..........
1
į Iszpanijos valdžia atsake
žiau gausime miesos, bet visgi valdžiai nepritaria.
Adresas
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Amerika pasiuntė laiszka kad jai dabar lieka tik vienas
Jau dabar matyti kad bu- bus visiems gana.
::
25ę
::
musu Ambasadai Lenkijoje ir kelias:: “Gyvuoti sau vienai ir
maszika (pinigas) mažai ka nu
Skaitykite ‘"Saule” Saule Publishing Co.,
reikalauja
kad
policija
liautus!
savo
rubežius
užsidaryti
nuo
pirks sžtore. Viskas pabrangs
| SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
Mahanoy City, Penna.
Skaitykite “Saule” nes toks pasielgimas yra prie-, viso svieto.’’
įr męs .Uręsiuie tą “įidHacija”
4
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
esą nutaręs mane iszikept. Visa
Ba kojas krypsta in szali, ’
Kiti ant to žiuri,
laika jis nerimavo, knisosi liu
dininku parodymuose, sielojosi,
Ir nemažai juoku turi. ,
flARiSI kunigaiksztiene Eleo
niurnėjo.
nora važiavo su savo dviem
Bet, vienok laikas baigt. Ta PIRMA PAGELBA I
dukterim, Onyte ir’Maryte im
tai raszau teismo kambariuose
vestuvių isnkilmes, kurios turė
pietų pertraukos metu. Netru
NUTRENKIME
jo invykti netolimoj pilyje.
kus bus valstybes gynėjo kalba.
Visos trys 'buvo 'gražiai pasi
ELEKTRIKU |
leidęs, akis, asz ramiai ir tykiai, tas, liesas, apie penkiasdeszim- juoke. Liežuvis buvo paprastas, Kas ežia bus ? Kas bus '?
rėdžiusios. Brangiausiu perliu
JONUIA, bus nelaime! Tarė nuėjau link sofkos, atsiguliau t is metu žmogus, pražilusiais raudonas. Asz pradėjau cziupikaroliai puosze ju krutinės.
— GALAS —
Ka daryti, kuomet pasitaiko
plaukais suspaustom valdiniu- net pulsą. Hm! Sumykiau asz,
vežėjas, atsisukdamas iii ir užsiklojau kailiniais.
'Kelias ėjo per miszka. Vežė
kam nors būti elektros nutrenk
“
Kokia
proga!
Pagalveko
lupomis
ir
molinomis
benerasdamas
pulso.
mane
ir
rodydamas
'botagu
in
jas invažiaves in miszka neat
tu, turi būti visiems žinotina.
jau
asz.
Ręiszkia
ji
regejo
tvarkiai
bėganeziomis
per
jo
Neatsimenu,
kokius
da
klau-'
zuiki,
peibegusi
mums
'kelia.
sargiai paleido automobiliu viCzia pora patarimu kuriuos
simuš
asz
užduoda
vau,
žiureda-.
su greitumu ir neapsi'žiurejas Asz ir be zuiko žinojau, kad kai]) asz szokinejau! Negerai.” i nosi ir antakius, gislomis.
duoda Tautines Elektros SavieIr, prisimindamas gražaus buvo apsisupęs szvarku ir ba- mas in jos besijuokianti veideli,1
pasuko taip arti medžiu, kad'mano ateitis esą ne kokia ir
sos Draugija.
ja!sanyczia szliurese.
! tiktai pamenu, kad in pabaiga
szakos sieke sedineziu mote-'baisi. Asz važiavau in M-les veidelio bruožus, asz netyczia
Pirmiausiai reikia žmogų ati
riszikiu atvirame automobiliu- aypgardos teismą, kur turėjau užsisvajojau. Paveikslai vienas — Daktare, jus labai male-' mano diagnostikos asz jau butraukti nuo elektros, užsukant
je.
Į atsisėst ant kaltinamųjų suolo už kita gražesni ir vilio jautieji nūs, tarė jis, priimdamas isz! vau tp'kis kvailys ir idijotas,
eirkui iacija arba atitraukiant
’
”
’
[•
kad
man
buvo
suvis
ne
do
klauViena szaka užsikabino ku-.už dvipatyste. Oras buvo biau- stumdėsi mano vaizduotoje ir,r, manes persiszku proszkeliu ir
ji szalin su guminėms pirsztinigaiksztytes Onytės perliu vai rus. Kuomet asz naikezia atva- tarsi už 'bausme už nuodėmių-j kreipdamasis iuž uždangalo >n Simu.
nems, sausais drabužiais arba
iJIko, kuris truko ir perlai isz- žiavau in paczto stoti, tai asz gus mintis, asz staiga pajutau savo lova. Acziu. Ir jus pūga Pagalios, asz sėdėjau draugi
medžio pagaliais. Szie dalykai
joje Tomo ir Verutės ir drauge
barste.
turėjau iszvaizda 'žmogaus, ku- ant savo deszinio žando stipru, užklupo '?
neprileidžia elektros prie kito.
dilginanti
sopėjimą.
Asz
staiga
—
Taip!
Suniurnėjau
asz,
visi
trys
'gereme
arbata;
reikeMergaite suriko. Automobi-i ris 'buvo aplipytas sniegu, apiJei butu reikalas perkirpti dranikiai! jo
io paraszyt
naraszvt receptą
receptas, ir asz jilius sustojo. Visi pradėjo ran piltas vandeniu ir drueziai su- nusitveriau už žando, nieko ne tmldamas
uldamas ant sofkeles ir piktai*
ta, reikia tai daryti su kirviu
kioti perlas, kuriu dauguma nu musztas, taip asz jaueziausi su-j sugavau, bet tuojaus dasiprote- užsitraukdamas kailiniu s.' sustaeziau, prisilaikant visu:
arba kitu dalyku, turineziu me
reikalaujamu gydymo mokslo
sirito keliu gana toli. Daug lai- szales, suszlapes ir suglumintas'jau, kame dalykas pasmirdo su
dine rankine, ir tai darantis tu
ko praėjo, kai surado perlus.
nuo ilgo ir vienodo kelionėj trinta blake.
— Taip. Veryte, per tavo ta isykliu :
ri nusisukti, kad iszvengus
Mieste Cincinnate,
Kunigaiksztiene buvo labai krėtimo. Stotyje mane pasitiko — Tai velnias žino, kas ežia nosyte bėga bla'kute! Leisk man
Rp. Sic transite............. 0.05
elektros bliksterejimo.
Vienam
užkabori,
Gloria
mundi
.............
1.0'
susirupinusi, kad užtrukus ke stoties užvaizdą, aukszta-s vy darosi! Iszsigirdau asz tuo pat ja pagaut!
Reikia nutrenktąjį paguldyti
Randasi tokis,
lyje pasivėlins in vestuves.
Aquae destillatae .. .0.11
ras su kelnėmis mėlynom juos laiku moteriszka balseli. Pra-' — Pagauk, nusijuokė Verukniupszczia, su viena ranka
Didelis pasiutėlis.
Kaip visi perlai buvo jair su telėm, plikas, mieguistomis aki keiktos blakes, matomai norii te. Nepagavai! Oda skaitaisi* Kas dvi valandai po valgoma
prilaikanczia veidą kad tuomi
valdininku, visi tavęs bijosi, o szauikszta. P-niai Valgynienei. Po teisybe pradėjo k vaduot, prileidus burna ir uosi liuosai
rasti ir jau buvo norima toliau mis ir ūsais, kurie, kaip man mane suėst!
Ne ant valandėlės ir nenori
paprasta.blake negali pagaut! į
Dr. Kiszkis.
važiuoti, staiga pribėgo prie pasirodė buvo iszauge isz sznir- Hm! Asz prisiminiau apie sa
liuosai kvėpuoti.
apsistot,
kunigaiksztienes girininkas ir pliu ir kliudė jam uostyt.
vo geraji paprotį visuomet imt — Verute, prie paszalinioį Ryto, kuomet asz, jau visiszReikia imti priemones kvė
Kožnam in akis kabinasi.
sako: “Dėkui Dievui, kad Jusu O uostyt, prisipažinsiu, buvo su savim persiszku proszkeliu. žmogaus (atsiduso). Tu amži- kai jiasiruoszes važiuot, su va
pavimui, atliuosuojant drabu
Didelum ponu vadinasi.
liza rankoje, atsisveikinau amMalonybe nevažiavote toliau. kas. Kuomet užvaizdą, murmė Ir szi karta priesz szi paprotį nai. Del Dievo meiles.
žius, dedant amonija prie no
Visus paniekina,
.Netoli nuo ežia pasislėpusi ple- damas kriokdamas ir pasisaky-1 nenusikaltau. Už kokios vienos “Kiaules, neduoda miegot !”j žinai su mano naujais pažysta-j
sies ir laikant ji labai sziltai
Biauriai apsmežia,
sziku gauja laukia jusu. Asz ne damas už kalnieriaus, atidarė kitos sekundos asz isztrauJkiaii i Suniurnėjau asz, pykdamas mals, Tomas laikydamas manėj
priklota. Pradėjus ligoniui kvė
už guziko ir paduodamas pen-l O gal dabar truputi susipras, puoti, reikia ji gerai saugoti,
tyczia juos užtikau ir girdėjau, duris in stoties kambarius ir ty isz valizos dėžutė su prosžko- pats nežinau ant ko.
Proto daugiau atras.
kaip jie tarėsi jus užpulti ir lėdamas parode man alkūne nu mis. Pasiliko tiktai pasiūlyt Bet veikiai vedusieji nutilo.j kiasdeszimt litu, stengėsi intikkad nesustotu. Atsitikime, jai
Jeigu tas nepagelbes ir
atimti brangenybes. Begau tuo siraminimo vieta, asz iszkarto gražiajai galvukei vaistu nuo Asz užmerkiau akis, apie nieką Tint.
sustotu kvapaves, reikia vėl
to nepada'ris,
jaus apie tai jums praneszti. pajutau
tirszta
rukszties “enciklopedijos” ir pažintis negalvojau', idant užmigus. Bet! — Ne, jus privalote paimt!
imties priemoniszko kvėpavi
In kvailiu name uždaris,
Gryžkite atgal.”
kvapsni su kvapsniu leko ir su užmegsta. Bet kaip pasiūlyt? Į perėjo pusvalandis, valanda, ir>• Asz esu papratęs už kiekviena
mo.
—T.EjS.D.
Kunigaiksztiene
padėkojo trintos blakes, ir asz vos ne-vos — Tai žiauru!
j asz nemiegojau. Galugale, ir dora darba apmokėt! J u moki Tenais gales mokyti proto
kitus.
geram girininkui už inspejima neuždusau. Biotine lempute, — Tamstele, tariau asz kaip'mano kaimynai vartėsi ir pra notės, dirbote! Tamstos moks
Pakol isz miego nepabus..
las ne pigiai kainavo! Prakai
ir liepe vežėjui pasukti atgal, stovėjusi ant stalo ir turėjusi gulima saldžiu balsu. Kiek asz dėjo pasnabždoms barties.
Ka raszo musu sena skaityto
*
*
*
tuojant
ir
Sunkiai
dirbant
ingii
*
*
*
apszviest medines, nebaltintas galėjau suprast tamstos pasta — Stebėtina, net persiszkos
jas ponas Juozas DamidaviTaip dažnai Dievo Apvaizda sienas, silpnai žybso jo ir isz jos, ruosius žodelius, tamsta kan-! proszkeles nieko ne’begelbsti! jote reikalingu žinių! Asz gerai
Ar žinote vyrai,
ezius isz Herkimer, N. Y., —
leidžia mums patirti nepasise kaip isz balanos, ėjo durnai.
Ka daryti, kad butu jums Asz prisiuneziu Moni orderi 5
džioja ‘blakes. Aszai-gi turiu! Suniur nėjo Tomas. 4 Taip j u suprantu ir viską numatau!
kimu kad apsaugojus mus nuo — Bet pas jus ir smarve, kad persiszku proszkeliu. Jeigu ma- daug, szitu blaku. Ponas dak- iNebuvo kas bedaryt, prisiėjo
gerai ?
doleriu kaipo užmokestis už
didesnes da nelaimes.
Ar
norite
daug
turto
turėt,
paimt
penkiasdeszimt
litu.
lonetumet,
tai,
—
tarė
!
Verute
pi'aszo
manes
tam
ja bala! Tariau asz ineidamas
prenumerata už
laikraszti
Nerugokime niekuomet ant ir dedamas ant stalo valiza.
— Ak, meldžiu! Bukite taip stos paklaust: Del ko tos bla Taip bendrais bruožais asz Kad ant senatvės nestenet“? “Saule.” Asz skaitau “Saule”
Dievo, bet visokiuose nuoti- U'žveizda pauostė orą ir ne malonus!
praleidau nakti priesz teismo Asz jums patarima duosiu,
kes taip szlyszcziai dvokia ?
per 44 metu be perstojimo ir
kiuose matykime iszmintinga pasitikėdamas pakraipo galva. — Tokiame atvejuje, asz Mes iszisikal'bejome. Pakalbe - diena. Asz ežia neapraszinesiu Teisybių sakysiu nemeluosiu,
skaitysiu kolei mano akis paveDievo surėdymą.
Geriausia užsiraszyt sau
— Kvepia, kaip paprastai, tuojaus, tiktai užsimesiu kaili- jome apie blakes, apie orą, apie tu inspudŽiu, kokius asz paju
lis skaityti.. Su gerais. vėlini
laikraszti, ui ais visiems.
tarė jis ir pasikasė. Gal jums ni.ais, nudžiugau asz, ir atne- szalta žieme, apie medicina, ku tau, kuomet priesz mane atsiPrie szirdies limpanti,
rioje asz tiek mažai nusimanau, dare durys ir teisino tarnautonuo szalczio. Vežėjai prie ark sziu.
Teisėjas Reikalauja liu atsiduoda, o ponai ne kve — Ne, ne! Jus per uždangala kiek astronomijoj: pakalbėjo- jas nurodė man kaltinamųjų
Tai visko dažinosite.
O žinote tai, jog “Saule”
paduokite, o czionai ne eikite! me apie Edisoną.
suolą. Tiktai tiek tepasakysiu,
pia.
Susimildami, jeigu iszkeliauDarbo
linksmiausias,
Užvaizdą prasiszalino ir asz — Asz ir pats žinau, kad per i — Tu, Verute, nesivaržyk, kad asz pabalau, kaip drobe ir
nate in kita miestą ant apsigy
pradėjau apžiūrinei savo laiki uždangala. N esibi jokite: asz Jog jis daktaras, iszgirdau asz' susimaszias, kuomet, atsigry- Laikrasztis beveik seniausias, venimo ir geidžete permainyti
Į szną'ozdesi po pasikalbėjimo. ž.es atgal, iszvydau tukstan- Turi skaitytoju daugiausia, laikraszti, prisiunskite savo se
na butą. Sofkele, ant kurios tu ne esu joks “rabuszninkas.
rėjau gulėt, 'buvo plati, kaip lo — O kas jus žino! Jus žmo-' apie Edisoną. Nesigedyk ir pa-, ežius žiurineziu in mane akiu, Ant viso svieto geriausia, na ir nauja adresa ir miestą ku
Ir mylimiausia.
klausk. Czia nėra ko bijot. Szer- į ir asz perskaieziau sau szaltaja,
va dviem asmenim apmuszta gus pakeleivingas.
riame gyvenot ir apsistojot, nes
Asz nepeikiu nei vienos,
klejonka ir buvo szalta, kai]) — Hm! O kad ir už uždanga veca nepagelbejo, o szis, rasit, j kuomet dirstelėjau in rinitus,
be to, negalime jum siuntinėti
Visos tinka del žmonijos,
iszkilmingai-svarbius teisėju
ledas. Apart sofkeles, kamba- lo. Czia nieko nėra ypatingo, ir pagelbesias.
laikraszczio in nauja vieta.
Tegul
kožnas
pasirenka,
veidus.
tuo
labiau,
kad
asz
esu
dakta

— Pats paklausk! Susznabži yje da 'buvo: didele spižine
Daugelis praszo idant permai
Katras
laikrasztis
patinka.
Bet asz negaliu apraszyt, o
krosnis, stalas su virszmineta ras, numelavau asz: o' dakta dejo Verute.
nyt adresa, prisiunezia savo
Kas
“
Saule
”
turi,
,
lempute, kaž-keno veltiniai, rai, antstoliai ir moterų parik- — Ponas daktare, kreipėsi jus insivaizdint, mano baimes,
varda ir pravarde bet nepaduo
Tas be jos rimti negali,
kaž-keno kau'kinis sakvojažas makeriai turi teises insivoržti in mane Tomas, del’ko, sakyki kuomet asz, pakeles akis in sta
da kur gyveno ir in kur iszvaNepameta niekados,
(valizka) ir uždangalas, užden in asmenini gyvenimą.
te, mano žmonos krūtinėj toikis ta, apdegta raudona gelumbe,
žiavo. Tokiu laiszku sziadien
Ir
ja
slkaito
visados.
pamaeziau
valstybes
gynėjo
giau kampa. Uždangalo (szir- — Jus isztiki uju sakote, kad spaudimas esti ? Kosulys, žino
aplaikome daug, nes svietas la
mos) kaŽ-kas tykiai miegojo. jus daktaras“? Rimtai?
te ka, spaudžias, tarsi, žinote vietoje, ka jus manete“? Toma!' Jeigu “Saule” nieks nepeikia, bai maiszosi, o del mus yra ne
O jeigu kas peiktu,
Buvęs teisėjas dabar rei Apsidairęs, asz pasiklojau ant — Žinoma. Tai leisite jums ka, lyg kaž-ka ten esą sukepo. Jis sėdėjo ir kaž-ka rasze. Žiū
reikalingas sukimas galvos
Tai pusgalviu butu.
— Tai ilga, kalba, iszkarto rėdamas in ji, asz prisiminiau
kalauja kad jam duotu jo se sofkeles ir jau buvau bebaigiąs a t nes z t pro s zk e 1 i u ’?
jieszkoti po visas knygas isz
*
*
*
na darba kaipo teisėja. Wil nusiredyt. Mano nosis veik pri — Na, jeigu tamsta dakta negalima, pasakyt, mėginau asz blakes, Verute, savo diagnosti
kur musu skaitytojas rasze
Jeigu
sziandien
eini
in
saliuna
prato
prie
smarves.
Nusivilkės
ka
ir
ne
szaltis
o
visas
Ledinis
i
ras, tai malonėkite. Tiktai kam iszsisukt.
liam Clark paliko savo teisė
laiszka ir kur seniau gyveno.
turekia smulkiu, Jeigu prisiunsite sena ir nau
jo darba arba’ suolą ir stojo szvarka, kelnes ir batus, bega czia tamstai besirūpinti“? Asz — Na, tai kas, kad ilga. Lai szaltis perbėgo per mano pein vaiska. Dabar jis reikalau liniai raivydamasis szypsoda- galiu vyras pas tamsta atsiusi. ko turime, vis viena nemiega czius. Pabaigęs raszyt, jis pake Niekad nerodykia stambiu, ja adresa, tai greieziau galėsi
ja kad jam jo vieta butu su masis, traukdamasis, asz pra Tomai!Tarėbriunete žemu bal me. Apžiūrėkite ir patikrinkite le in mane akis. Pradžioje jis Ba jeigu toki pinigą paduosi, me permainyt ir greieziau gau
gražinta, nes visi kareiviai dėjau szokinet palei szpižine su. Tomai! l’abuskgi tu, tingi jos sveikata! Turiu jums czia mane nepažino, bet vėliau jo
Tai jau smulkiu negausi.
site laikraszti. Kitaip ant mus
gali gauti savo darbus atgal. krosui, auksztai pakeliant savo niu maisze! Pasikelk ir iszeik pastebet, ja gydąs Szerveca. akys iszsipute, apatine lupa Jeigu už puse-doleri iszgersi, nerugokite, jog laikraszczio nePareina isz Princeton, N. J. basas kojas. Toji gimnastika už uždangalo! Daktaras taip Jis kaipo žmogus, esą geras, silpnai nudribo, ranka suvirpė
O penkinių paduosi,
aplaikote. “Saules Redyste.
mane da labiau suszilde. Man malonus, kad - siūlas mums bet, kas ji žino ’? Asz jam neti jo. Jis iszleto pakilo ir smeige
Tai jau reszta neregesi,
Istorija apie Amžina žydą,
po to pasiliko tiktai iszsitiesti proszkeliu.
kiu! Netikiu! Matau, kad jus in mane savo baisuju žvilgsni, j Nekuriose vietose tokia mada, lo kelione po svietą ir liudymas
ISTORIJEapie Da 182 m ant sofkos ir užmigt, bet ežia Dalyvavimas “Tarno” už už nenorite, bet bukite taip geri! Asz taippat pakilau, pats neži
Tai jau gana,
----------------- iszo iszlins, Al
apie Jezu Kristų. Per paczto
m
vyko
mažiukas
prietikis.
Manau
delko,
ir
in
ji
godžiai
žiu

dangalo
buvo
man
visai
netikė

Jus
ja
apžiūrėkite,
o
asz
tuo
lai

Tikrai
gana.
yva in virszu iszkils, Kaip už
20 centai. Adresas:
*
*
*
no
žvilgsnis
netyczia
nupuolė
tina naujiena. Man tarsi butu ku nueisiu pas u'žveizda ir liep rėjau.
laikyti sveikata ir apsaugot;
Saule, Mahanoy City, Pa. į
—- Kaltinamasai, pasakykite Kur ten apie Samsonville,
szeimynele nuo lygu,Verta Ne ant uždangalo ir, insivaizdinki- kas nors 'kirviapeneziu suda siu virduliuka užkaist.
teismui
savo varda, pavarde, Į
Vieta vienoje,
užmirszt, Kaip dagyvent 101 te mano padėti! Isz po uždanga vęs. Alano siela pripildė jaus Tomas pakilo i r. iszejo. Asz
“Talmudo Paslaptys”
Badai moterėlės traukia
metu, Pamokinimai, Apie boba lo žiurėjo in mane moteriszka mas, kuri isz viso atžvilgio jau- nuėjau už uždangalo. Verute užsiėmimą ir k., pradėjo teisino'
guzute,
ka negalėjo savo liežuvio su galvuke su palaidais plaukais, czias geras szaulys, nepataikęs sėdėjo ant placzios sofkos, ap pirmininkas.
Apie Žydu Tikybos Prisaky
Ir da maiszo su kito ko.
laikyti, Leibaus gimoras, Gir juodomis akytėmis ir baltais kur reikia: ir gieda ir pikta, ir supta daugybe minksztu prie Valstybes gynėjas atsisėdo ir
mus. Labai užimanti Apysaka.
Velkasi in saliuna,
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at dantukais. Jos tamsus antakiai gaila. Mano sieloj taip biauru galviu ir cziupinejo rankomis iszgere stiklą vandens. Szaltas
::
Tiktai 15$
::
Ir da valka painia,
rnaina oro, Ožka isz Dzūkijos judėjo, ant žandu žaidė gražios pasidarė ir tokiu niekszu mano savo iszmesginta marszkiniu prakaitas dideliais laszais iszSAULE PUBLISHING CO.,
pyle jo kakta:
Ir tai]) užsila'ka,
Geros rodos, Gailinga ypata duobutes, matomai, ji juokė akyse pasirodė tasai Tomas, apykakle.
Mahanoy City, Pa., U. S. A.
Jog net žiūrėti nieką,
Galybe Meiles, Juokai, Ragan si. Asz lig susimaiszytas. Gal kuomet iszejo isz po uždangalo, — Parodykite liežuvi! Pra ‘ ‘Na, bus pirtis! ’ ’ pagalvojau
Kad kas užfundytu laukia,
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo vuke, pastebėjusi, kad asz ja kad asz vos-ne-vos nesuszukau dėjau asz, sėsdamasis szalia jos asz.
pamaeziau,
irgi
nežinodama
ir
“
gelbėkite.
”
Isz viso ko buvo galima nu
ir sutraukdamas antakius.
O vaikelis namo szaukia,
ba kaip ir visos Bobos. 15$.
Mamyte paeiti negali,
Saule Pub. Co.t Mahanoy City pasislėpė. Tarsi nusikaltęs, nu- Tomas pasii-ode esąs auksz- Ji parode liežuvi ir nusi- matyt, kad valstybes gynėjas
Pirkie U. S. Bonus
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E' S AULE” MAHANOY CITY, PA.
kasykliose. Gimęs Lietuvoj pri-ĮBothell, Wash., Emil Leonard,’p JTOff ą m ANCTHaI
buvo in czionais būdamas jau-1 isz Los Angeles; Jean BlackIK AlNvjLlJA
PUIKI ISTORIJAL
Churchillis Prie Savo Darbo
nas vyrukas. Paliko savo pa-j burn, Leonardo žmona; Evelyn
LONDON, ANGLIJA —
czia Margarieta; 4 dukterys: G.j Wahl, isz Milwaukee; Vern Rusija skundžiasi kad Anglija
Ponstva Juoz. Pecuko- , Hendricks, E. Jonas, A. Fecca Wahl, jos vyras; Bea Renee, isz kiszasi in Graikijos ir Indone
nai isz Shenandoro, ana diena'(visi isz Philadelphia, Pa., ir C. Monroe, Mich.; William Walsh, zijos reikalus. Ji taip dabar
lankėsi in miestą su reikalais, ir j Perrier isz New York, taipgi isz New York; Norman Browne skundžiasi už 4ai kad ji pati
prie tos progos atlankė ir
ii broli Juozą nuo 1027 W.
W. Coal isz
;sz Ottawa, III.
Ill.;; George Krinog,
Krinog, 1 yra kaltinama kam ji kiszasi in
“Sables” redakcija, nes ponst-iUly., ir seseri Magdalena Vei- isz Crum Lynne, Pa.
Perzijos valdžia.
I
xra
ir.tntm-i TLaidotuves;
va Pecukonaii irrn
yra mnen
musu cilral+vskaity zeiriene TLietuvoj.
Anglijos valdžia labai man
tojai laikraszczio “Saules.” atsibuvo Utarninke su apiegodagiai ir gražiai Rusijai atsake
Acziu už atsilankyma.
mis Szv. Jurgio baižnyczioje, 9
_____
Anglai mielu noru priėmė pata-'
TIKTAI,... 50c ,
— Ana diena turėjome snie valanda ryte ir palaidotas pa BERLYNAS, VOKIETIJA, 'irima paTesti ™
Tai-'
go ir salczio, bet vėl oras apsi- rapijos kapuose. Graborius’
, ;kos Konferencijai kad ji isztir-;
SAULE PUBLISHING CO.,
.— Eina ganuai Berlyne kad bu,
J
. . .
.
malszino.
Tildomas O’Haren laidojo.
. . .
, ,
„
.
tu ir pasakytu ar Anglai tenai
MAHANOY CITY, PA.
czienai parduoda žmogiena,!
r
,
— Utarninke pripuola Szv.
|
t Pranciszka Subacziene, negyvu ar užmusztu, papjautu,! gerai ar negerai daro.
Kondrado; Seredoj Szv. Mil
Jie tuo pat kartu primine
(po
tėvais
Galuba),
nuo
114
W
žmonių
mesa
savo
buezernese.
Giesmių Knyga Arba
ei redos; Ketverge Szv. Felikso;
Kuškiams kad jie buvo pak
Coal
Uly.,
numirė
Sukatos
ryta'
Nors
policija
jau
nekarta
užsiPetnyczioj Szv. Petro Sosto
Kanticzkos, $2.00
Locust Mt. ligonbute. Velione gynė kad tai tik tuszczios pasa viesti pasiunsti savo delegatus
Antioko.
Saule, Mahanoy City, Pa.
gimė Prusoje ir atvyko in Ame kos, vienok žmones taip szneka in Graikija pažiūrėti kas ten
— Pone M. Novakiene nuę
darosi,
bet
jie
nosis
užrietė
ir
rika daugelis metu adgal. Jo ir gana.
512 E. Pine Uly., ana diena su
nieko neatsake. Jeigu Ruskiai
Buvęs Anglijos Premjeras Winston Churchillis ežia lai
sios vyras Jonas, numirė 1928
■ B - CELA^a
grįžo isz Locust Mt. ligonbute,
Dabar
visi
sukruto
ir
net
iszbutu tenai pasiuntė savo atsto ka praleidžia ir savo vakacij a. Jis paveikslus pieszia ir ren ®=A
metuose. Paliko dideliam nuliū
•
*
kuri turėjo operacija ant apensigando
kai
rado
moteriszkes
vus
tai
dabar
jie
viską
suprastu
giasi knyga paraszyti. Artistai pripažinsta kad Churchillis
dime sekanezius, du sunu: Brydisaitis.
galva
viename
skiepe.
Isz
to
ir
jokiu
priekaisztu
nedarytu.
moka ir gali puikiai pieszti. Jis ežia pieszia mariu paveiks
anta namie ir Alberta, Detroit,
t Katarina, mylima pati
žmones
roko
j
a
ir
sako
kad
ne

James
B.
Reston,
vieno
New
lą nuo Miami pakranezio.
Mich., dvi dukterys:.A. UpkaAdomo Urbano, nuo 630 West
gyvu
ar
tam
tikslui
papjautu
Yorko
laikraszczio
(
korespon

vieziene isz Weston Place ir Ida
Market Uly., mire Petnyczios
žmonių mesa yra parduodama dentas sako kad nei vienas Tai
Szopskiene isz Holyoke, Mass.,
ryta 7:45 valanda Locust Mt. taipgi 9 anuku ir anūkes. Lai buezernese.
kos Konferencijos dalyvis ne
Važiuoja Pas Savo Ieva
ligonbute. Gruodžio 11-ta diena
klauso
ir
visai
nepaiso
ka
Rusi

dos Seredoj su Szv. Miszomis
pone Urboniene netikėtai puolė Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va
ja tenai dabar plepa.
Anglijos armijos randasi
ir perlauže klubo Ikaula nuo ko landa ryte ir bus palaidota pa
nepasveiko. Velione turėjo 68 rapijos 'kapinėse. Graborius
Graikijoje sulyg Yaltos Konfe
rencijos nusistatymu, palaikyti
metu amžiaus. Gimė Lietuvoj, Dom. Snyder laidos.
tenai tvarka. Ir Graikijos Prefpo tėvais vadinosi Katarina U rI
arba pradžia
I
mieras vieszai pasakė kad Grai
banavieziute, [pribuvo in czioNew
York,
t
Gerai
žinomas
į SKAITYMO S
kijai yra labai reikalinga Ang
nais 43 metai adgal. Prigulėjo
po
visa
Amerika
buvusis
imty

BW
lijos pagelba.
prie Szvento Juozapo parapi
sI
ir
!|
O Indonezijoje, kur gyvento
...IT...
jos. Paliko savo vyra Adoma nininkas Antanas Kundrotą isz
jai susikirto su Anglijos karei
trys dukterys: Adele pati P. Jamaica, Long Island, N. Y,
I RASZYMO J
viais visgi sako kad tie karei
Keženaiczio, 627 W. South mire Vasario 7-ta diena ligont
__
s
t
--I
bute,
kur
jis
sirgo
nuo
praeitos
viai tenai reikalingi. Ju vadas'
(Uly., isz kur laidotuves atsi
|64 pus.. Did. 5x7col g
vieszai sako kad jis nori kad
bus; Margarieta pati Robert Vasarios. Velionis ginies Lietu
Anglijos kariuomene tenai pa
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