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Muszia clSl Mukdene
*

Isz Amerikos Amerikos
NUKIRTO
DUKRELES GALVA

' WASHINGTON, D. C. — 
Mrs. Oliva Ordona, jūreivio 
žmona buvo policijos, suaresz- 
tuota kai ji prisipažino kad ji 
nužudė savo dukrele. Ji sako 
kad ji pasiėmė dideli buezie- 
riaus kirvi, su kuriuo miesa ka
pnoja ir nukirto savo dukrelei 
galva.

Užpyko; Trenka Viską 
Paskui Atlyžo

Laivynas
Sunaikintas

WASHINGTON, D. C. — '
Jeigu szitokios naujienos butu 
ate j e karo laiku, visi mes būtu
me baisiai iszsigande, butume 
tuojaus reikalave dažinoti kas 
ten atsitiko ir kaip prieszui pa
sisekė taip padaryti. Karo lai
ku mes namie baisiai pykome ir, 
staeziai iszsigandome kai isz-! 
girdome kad prieszas koki vie
na musu laiva paskandino ar 
sudaužė.

Keturi Vaikiezai Suimti
PHILADELPHIA, PA. — 

Jau koks menesis policij antai 
jieszkojo jaunu vagiu, kurie j 
daug sztoru, krautuvių ir ofisu, 
apvoginėjo beveik kas vakaras.! 
Policija dabar sugavo keturis 
jaunus vaikus, kurie prie visko 
prisipažino. Jie rado daug pi
nigu, pavogtu daigtu ir kelis 
revolverius pas tuos vaikus.' 
Vaikai yra nuo dvylikos iki 
penkiolikos metu amžiaus.

Kareiviai
Klausia

Kareivis norėjo kad ji kas 
iszmokintu kaip savo naujai 
gimusiam sunui palas pasegti.

D
Vienas Saržentaš norėjo kad 

jam sujieszkotu viena gražuole 
kurie jis sutiko ant Leyte Sa
ks, kurios vardas yra Maryte 
ir ji gyvena New York mieste. 
Jis nieko daugiau apie savo in- 
simyleta mergele nebežino.

Kitas kareivis noręjo žinoti 
vardus visu geriausiu saliunu 
New York mieste. Jis atvažiuo
ja su savo nuotaka ir nori 
“Good Time” turėti.

Marinas norėjo kad jarn pa- 
cziute sujieszkotu kuri butu to
kia kaip jo motina.

Kitas kareivis norėjo žinoti 
kur tas oficierius dabar gyvena

NEW YORK. — Geltonplau
ke Muriel Dwyer, 21 meto gra
žuole užpyko ant savo “Boy 
Frento, ’ ’ ir trenke jo dovana in 
purvyną. Ta dovana buvo žem- 
cziugu karoliai verti apie pen
kis szimtus doleriu. Paskui ji 
apsirokavo, atlyžo, ir jai tu per
lu, žemeziugu pagailo. Ji poli
cijai pasisakė ka ji buvo pada
rius. Keli policij ant ai jai su- 
jieszkojo tuos žemeziugus. Ji 
jiems gražiai padėkojo, bet ne
pasakė kas jos “Boy Frentas” 
ant kurio ji buvo taip užpykus, 
ir nepasake ar ji su juo jau vėl 
susitaikino geru. Tik padėkojo 
ir sau nuėjo.

Dabar mes visai ramiai ta pa-
dareme ka nei Hitleris nei Ja
ponas nepajiege padaryti. Mes 
savo laivyną sunaikinome. Da
bar Amerika neturi nei vieno 
kariszko laivo, kuri ji galėtu'a,r pasitarti apie bizni, darba, 
pasiunst kad ir priesz visai pi agyvenima, kaip ir kur na- 
silpna priesza. Jūreiviai meta gauti ar taip sau apie gy- 
viska ir traukia sau namo; ofi

WASHINGTON, D. C. —
Dabar po visa Amerika yra in- 
steigta vietos kur pargryžusie- 
ji kareiviai gali eiti pasiklausti

kuris ji taip stramužino ir 
stumdė kai jis buvo vaiske. Jis 
norėtu jam dabar atkerszyti.

Tukstanczius szitokiu ir in 
juos panasziu klausimu karei
viai stato ir siunezia kasdien. 
Bet apie mokslą tai mažiausia.

Ap vaginej a
Amerikos Armija 

Philippinuose
Amerikos Kariszkas Laivas 
Plaukia In Turkija; Kardinolas 
Glennon Numirė Dubline; Pre
zidentas Trumanas Kreipiasi 

Prie Bažnycziu; Miesa 
Pabrango

venima namie.

Nužudė Sena Buczieri

cieriai visai jauni ir puskepti. 
Visas sztabas nemokytas.

Laivas, kaip ir visas laivynas 
tik tiek vertas, kiek jo jūreiviai 
yra drąsus ir darbsztus, o ju-| 
reiviai apleidžia savo laivus iri 
traukia namo. Nėra jūreiviu, 
nėra laivu nėra ir laivyno. Vi
sos kitos tautos statosi dides
nius ir greitesnius ir galinges
nius laivus.

Dauguma kareiviu vis klau
sia apie darba: kaip, kur ir ko-z 
ki darba gauti. Paskui kiti 
klausia apie pargryžusiu karei
viu teises. Kiti nori žinoti apie 
daktarus ir ligonbutes. Mažiau 
sias skaiezius kareiviu klausia 
apie mokslą ir mokyklas, kole
gijas ar universitetus. Jiems, 
rodos, mokslas visai nerupi: 
Jie nori dirbti ir gyventi ir dau-

-----------.*----------- giau nieko.

PHILADELPHIA, PA. —
Senas, asztuonias deszimts me
tu amžiaus buezierys, Thomas 
Mitchell, kuris gyveno ant 609 
S. 42-nd ulyczios, buvo nužudy-

— Paprastose vietose At- 
lantiko jurios (marios) turi 16 
tukstaneziu pėdu gilumo.

Pirkie H. S. Bonus Sziandien!

Vienas jūreivis atėjo pasi
klausti kur jis gali nusipirkti 
apatiniu. Jis sveria daugiau ne
gu du szimtu ir ima 50 numerio 
“saiza.”

Nužudė Savo Bosą

PHILADELPHIA, PA. — 
Anthony Pizzotti, 27 metu am
žiaus vyrukas neteko darbo. Jis 
“draivino” vare truka savo bo-| 
sui bet koks menesis atgal jiedu 
susipesze ir jis buvo pravary
tas.

Jis susitiko savo bosą Frebo- 
witz ant ulyczios ir susiginezy- 
jo ir susipesze. Anthony Pizzot
ti stūmė ar kirto savo bosui. 
Bosas parvirto ir rieže galva in 
akmeni. Dabar policija laiko 
Pizzotti už žmogžudyste. Jis tu
ri žmona ir maža dvieju metu 
mergaite.

Szeszis Paže
mino Marinus

PHILIPPINUOSE. — Vagiai ‘ Philippi
nuose beveik kasdien apvagia musu armijos 
namus ir paežius kareivius. Jie maista ir rakan
dus, net ir karabinus vagia. Amerikos armija 
neturi gana kareiviu czia tvarka palaikyti, ne
gali nei savo daigtus apsisaugoti. Oficieriai 
sako kad jiems reikia daug daugiau kareiviu

tas buezerneje ant 1028 Lemon 
ulyczios. Dvi moterys, kurios 
lauke ineiti. in buezerne, bet ne
sulaukdamos kad jis duris ati- 
Įdarytu, paezios inejo ir rado ji 
negyva. Jo galva buvo apdau
žyta ir jis buvo su peilu kelis 
sykius perdurtas.

Policijantai dabar jieszko 
jauno vyruko kuris buvo netoli 
buezernes apie ta laika. Nužu
dytoj as paliko žmona ir' 
pusdukra. Žmogžudys rodos 
nieko nepavogė, nes visai mažai 
pinigu tuo laiko buezerneje bu- 
yo.

Didžiausias Turgas

Du Jūreiviai Apsūdyti

PHILADELPHIA, PA. — 
Du jūreiviai, kurie tik kelios 
sanvaites atgal buvo isz Laivy
no paleisti prisipažino kad jie 
(kelis sztorus ir kelias! buezernes 
apvogė. Joseph Weklar 20 me-

EWA, HAWAII. — Sausio 
(Jan.) 10 diena Leitenantas Ge
nerolas Roy S. Geiger, Marinu 
komandorius Pacifike, uždrau
dė visiems Marinams protes
tuoti ar reikalauti kad jie butu (‘213. Jeigu negalima daugiau kareiviu prista- 
isz vaisko paleisti. Generolas 
czia prasiszoko, nes ji pamirszo 
kad czia yra Amerika, laisves 
szalis, ir kareivis ir marinas 
yra tuo pat sykiu ir pilietis. Ge
nerolas gali tu protestu nepai- 
sinti ir neklausyti, bet jis netu
ri galios juos uždrausti. Juk 
czia ne Rusija! Vienok, jis vi
siems uždraudė.

Ana sanvaite szeszi Marinai 
gavo paraszus kokiu penkių 
szimtu kitu Marinu ir pasiuntė 
Prezidentui Trumanui, pasi-' 
aiszkindami kad jie visi nori 
būti paleisti isz vaisko, ir tuo 
paežiu sykiu jie pareiszke savo 
protestą kad oficieriai visai ne- 
tvarkingai ir neteisingai szita 
kareiviu paleidimo tvarka isz- 
naudoja.

Marinu Sztabas tuojaus nu
baudė tuos szeszis Marinus ir 
pažemino juos in žemiausia viej„as ĄmerjĮ(OS kariszkas laivas “MlSSOllri, kuriŠ 
oficieriai gan savo teises ir in-lyra musu pergales ženklas, iszplauks in Turki-

Kovo (March) 21 diena. Ant szito kariszko
jJcU VlilxxtX'j t'Ct—L bdVU UzulLliS V du L IJLitJ- j t

tyti, tai butu geriau kad Amerikos armija isz 
czia visai pasitrauktu! _

COLUMBUS, OHIO. — Prezidentas Tru- 
manas pasakė prakalba susirinkusiems Proteš- 
tonu Bažnycziu vadams. Jis prasze kad bažny- 
czios ateitu in talka ir prisidėtu prie darbo ingy- 
vendinti taika ant svieto! Jis sake kad “Taikos 

I Konferencija yra pastatyta ant akmens ir re
miasi ant tikėjimo!” Jis sake kad bažnycziu 
pareiga dabar padėti visam svietui gryžti in 
tvarkinga gyvenimą, ir kita pareiga szelpti 
karo nukentėjusius.

WASHINGTON. — 45,000 tonu galiu-

ti, ir straksieti, bet paprastam laivo Japonai visiszkai pasidavė ir taikos sutar- 
kareiviui nevalia. “Ar tai dy- • c i • l 1 ’ ,v* '
vai kad beveik visi pargryžu- 
sieji kareiviais prakeikia armi
ja ir sako kad jie už jokius pi
nigus negryžtu?”

tu amžiaus vyrukas ir jo drau
gas Peter Ciesielczuk 23 metu 
amžiaus, buvo in kalėjimą pa
sodinti. Dvi mergaites kurios 
su jais vogė ir gyveno buvo pa- 
Įdetos in pataisų namus.

Per kelias mylias yra ežia užkrauta su visokiais daigtais, kuriuos valdžia rengiasi par
duoti. Czia visko randasi nuo koezielo iki viso fabriko. Karo Sztabas viską ežia in Port 
Hueneme surinko ir suveže ir dabar žmonėms parduos. Bet ir czia vargiai paprastas 
žmogelis gales prisigrūsti. Politikieriai ir biznieriai su fabrikantais viską greitai užima ir 
užperka, paskui jie pasipiniguoja mums parduodant.

J. Stanch isz St. Louis, Mo. 
raszo: Prisiuncziu už mokesti 
už laikraszti. Taipgi vėlinu vi
so gero nuo szirdies, tegul 
“Saule” gyvena da szimta me
tu.

ti pasirasze. Szitas kariszkas laivas visiems 
Japonu jūreiviams blusas nuvarė. Dabar 
Amerikos valdžia ji siunezia kaip in tas vietas, 
kur Stalinas nori insibriauti ir kur Raudonoji ar
mija vieszpatauja ir szeimininkauja. Amerikos 
valdžia sako kad czia nėra nieko taip svarbaus, 
kad ta laiva tenai nesiunezia priminti Sovietams 

(Tasa Ant 4 Puslapio) .
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Kas Girdėt
prisieka yra szventas daigtas.jsze jaunos merginos darbinin

kes ar ji turi tu “nylon” pan- 
czia&u. Mergina, gražuole Mary 

'' Flaherty mandagiai ir lipszniai

Tokius didžius žmones gal ir 
pats Dievas iszteisina.

-------  j Kas atsimena kaip mes visi pasakė kad neturi. Moteriszke 
' Daug žmonių sziandieu prižadėjome kad visi kareiviai išsitraukė isz savo masznos 
mans tina kad laisve yra vien'gsns gerus d airbus •kai isz'karo pora “aivlon” paneziaku ir pa
tik jiems; o kitiems lieka tik lauko parvažiuos namo? Dabar1 davė darbininkei. “Sztai tau 
pareiga; kad laisve reiszkiajtu'kstaucziai tokiu pargryžusiu pora tu “nylons” už tai-kad tu 
kad žmoigus gali durnavoti ir kareiviu valkiojasi po ulyczias man taip mandagiai ir gražiai 
niekas nieko jam negali sakyti, ii' įdomauja neš begali darbo. visados pameluoji” ji pasakė 
Tas tiesa, ežia laisve: kai]) kas gauti. Jie vakar, užvakar buvo ir isz sztoro iszejo.

tojau* jis jau turėjo keliauti isz 
szio svieto. Jam ta paskutine 
vakariene labai rūpėjo. Dėt pi-1 
ni'gu nei skatiko jis neturėjo.1 
lai jis pareikalavo dantisto.' 
Sargai paszau’ke dantistą neži
nodami kam ežia jis rūpinasi 
apie savo dantiškai ant ryto
jaus jis bus suszaūdytas. Kai 
c nutįstas atėjo, ponas 1 argone 
de Balinlly davė visus savo 
auksinius dantis isžtraukti. Ir

Pargryžta Isz Taikos Konferencijos

nori daro; net ir durnius savo

Laikrasztis ‘ ‘ E veiling 
nėr” Bennington mieste,

Francuzijoje yra paprotį s ir 
.niada, kad'kai žmogus buvo pa
smerktas mirties bausme, j:

Ban- ta vai^ara priesz savo mirti 
yerJ pareikalauti kad jam butu at-

Žmo-

už auksa nuo savo dantų jis ga
vo gana pinigu užsimokėti už 
savo paskutine vakariene.

didvyriai, sziandieu tiikbomai' 
irpienaudeliai valkatos. Tai]) ir 
praeina žemiszka garbe.

Legionieriai dabar nori pri- nes greitai užmirszta. 
si traukti visus kareivius in sa
vo Legion organizacija; ir bai-i 
šiai pyksta kad tie kareiviai)
tveriasi savo nauja organiziaci-1 inont paskelbė kad skaitytojai 
ja ir visai nepaiso legionierių. • 8a^ savo prenumeratas užsimo-

Legionierįu Komandorius, atneszdami sviesto ar kiau- 
J.oliįn 'Steele nuseziai užpuolė sziniu redaktoriui, 
ant Generolo Omar Bradley,! 
kuris yra naujos kareiviu orga
nizacijos vadas. Jis ežia baisiai 
didele klaida padare ir visiems 
legionieriams sarmata padare. 
Generolas Bradley yra visu la
bai .gerbiamas ir visi kareiviai 
ji laibai myli.

Isz to ivisai neužsitarnauto 
užpuolimo niekas neiszejo. Le
gionieriai prasiszoko ir apsi- 
szauke. O nauja kareiviu orga
nizacija auga ir visur platinasi.

Kai vagis apvogė
Unkefer ant $475, jis.ta va£; 
pasivijo ii- pareikalavo kad jis 
jam jo pinigus sugražintu. Va
gis atsisukęs da pavogė žiedą 
kuri nabagas Unkefer turėjo 
ant pirszto. Žiedas buvo vertas 
$2,200.

neszta puiki vakariene. Bet jis 
už ta vakariene turi pats užsi
mokėti. Eugene de Balinfly bū

ti b apsūdytas mirties bausme už 
 tai kad jis su Vokieczia:, sykiu 

Sherwood dirbo priesz Francuzus. Ant ry-

linki jos Valdžia Rei
kalauja Kad Armija 

Gryžtu

Už Juriu, Nesmagumas

Amerikos Sdkretorius, Byr
nes, dabar prisipažino ta ka 
mes jau seniai žinojome ar nors 
maus tinome, bet negalėjome 
prirodyti. Vaitos Konferenci
joje Prezidentas Rooseveltas su 
Churohilliu nusileido Stalinui 
ir pavėlino Rusijai pasisavinti 
Kuril Salas su ta sanlyga kad 
Sovietai stos in kata priesz Ja
ponus. Jie tuo pat kartu atida-

Vienas klebonas baisiai už
pyko an b vieno parapijieczio 
kuris inmete in kolekta du 
szimtu centu. Klebonas kita ne- 
dcle per pamokslą pasakė 'kad 
centu niekas nemestu nes jam 
ima per daug laiko juos skaity
ti. Ta. paezia nedeie tas pats pa
rapijietis inmete tris szimtus 
centu.

Motinėlė, noriu, noriu,
Noriu vyro, netrivoju
Kai pamatau iszsižioju.
Szita dainele sziandieu dau-

Szitas kareivis sau vienas

LONDON, ANGLIJA. —
Lenkijos Kcmunistiszka val
džia pasiuntė Anglijos valdžiai 

į pareikalavima, kad Anglija pa- 
■ leistu visus Lenkus kareivius 
kurie dabar randasi Anglijoje 
ir sudaro didele armija isztre- 
mime. Apie 107,000 Lenku ka
reiviu dabar randasi po Angli
jos valdžia Italijoje.

Pareikalavimas buvo staezio- 
kiszkas ir nustebino Anglijos 
valdžia. Nes derybos kaip tik 
ant szito klausimo jau seniai 
j ra vedamos ir visi manstino 
kad jau beveik užbaigtos su 
Varszava.

Ana menesi Varszavos vai-1 
džia protestavo kad Generolas 
Wladyslaw Anders veda pro-' 
paganda priesz Varszavos val-! 
džia Italijoje. Anglijos valdžia 
pasiaiszkina kad jau keli me-' 
nėšiai kai eina pasisznekejimai 
apie tu kareiviu sugryžima in 
Lenkija. Anglijos valdžia rei-Į 
kalauja kad Varszavos valdžia

Amerikos delegatai parva moja isz Taikos Konferencijos isz Londono. Jie su eroplanu 
parlėkė ir nusileido ant La Gu rdi? Field, New York mieste. Isz kaires in deszine: Senato- 
rms Arthur Vandenberg, Roo eveltiene, Edward Stettinius, John F. Dulles ir Senatorius
John Townsend.

Sunki Liga

Pirma Kaiminka — Tavo 
vyras labai sunkia liga palei
do?

Antra Kaiminka—Jau ka 
sunkia, tai sunkia, da ne bu

ve Kiniecziu Manchurija Sovie- giau tieesos pasako negu bai
tams ir pripažino Sovietu užlka- gos kreczia. Musu mergaitėms
r ia vilna Pabalti jos tautu, ir merginoms bus sunkiau vy- liudnai vaiksztineja po To-

užtikrintu ir garantuotu kad 
jeigu tie kareiviai ir gryžtu in'

vau žinojus apie tai, kol dak
taras pareikalavo už gydimą 
szimta doleriu!

Atsargi

Jonas—Na Mariute, už san-

vaites, musu vestu ve! Juk 
jau esiu tavo, tai turi mane 
karta pabueziuoti!

Mariute—O, to ne bus! Asz 
daviau sau žodi, jog su jauni- 
kais busiu atsargi, ba jau ne, 
viena karta prisigavau!

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c--
Išvirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o nulaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

savo tėvynė kad jie nebutu nu-.
ReiszZkia jiedu tenai “pardavė 
Lietuva. ’ ’ Szitdkis biznis su- 
terszia Roo’sevelto atminti.

Szitas susitarimas ir 'kitu 
ta h tu pardavimas ir svetimu 
krasztu mainikavimas buvo 
nuo visu, paslėptas. Amerikie- 
cziai nieko nežinojo apie tas de
rybas, nežinojo kiek mums So
vietu drangiszkumas kasztavo. 
Toks slaptingas pasielgimas 
Stalinui ir Rusijai pritinka, 
bet ne Amerikai, kur randasi 
spaudos laisve ir kur žmones 
turi baisa, gali savo žodi tarti 
ir pasakyti kas ir ‘kai]) juos va l
dys. v

Dabar mes negalime tikrai 
sakyti ar žinoti ar daugiau to
kiu slaptingų susitarimu buvo 
ar bus. r

Matyti Stalinas nebuvo tal
kininkas bet tik paprastas ber
nas, kuris už alga ar almužna 
dirbo.

Sveikas protas mums pasako 
kad jeigu vienas žmogus sako 
‘ ‘ Taip’’ o kitas sako “ Nė;” tai 
vienas ar kitas klysta ar me
luoja. Mes .gal nežinome kat ras 
klysta ar meluoja, bet mes tik
rai žinome kad negali būti abie
ju. tiesa. Dabar, du augsztbse 
vietose žmones po prisieka su
sikirta. Buvęs Vidaus Sekreto
rius Ickes po prisieka pasakė 
'kad Ponas Pauley kuri Truma- 
i as paskiria in atsakominga. 
valdžioje vieta, norėjo valdžia 
papirkti. Ir jis inrodinejp ir 
svietkus turėjo kad taip buvo. 
Isz kitos puses, tas pats ponas 
Pauley po prisieka užsigynė ir 
sako kad nieko panaszaus nebu
vo. Dabar ’kas ežia melagis, ir 
kas po prisieka pamelavo? Bet 
gal paprastiems žmonėms

ras susijieszkoti, negu jos nori 
sau prisipažinti.

Karas daug musu kareiviu 
iszžude, kitus sukolieczino, o 
kitus taip paveikė kad jie da
bar apie ženystva visai nei ne 
inanst.

5,000 Amerikiecziu kareiviu 
apsi'ženijo , su Anglijos panelė
mis, ir daulgiau ženyjasi ir žė- 
nysis. 10,000 musu kareiviu 
Australijos gražuoles ’pasisavi
no, nuo muši/mergaieziu pasi
vogė. O da niekas nežino kiek 
Italijoje, Francuzijoje ir Vo
kietijoje yra tokiu ženyseziu.

Ir ežia da ne galas. Sakoma 
viena beda ne beda, bet kai ke
lios tokios susideda, ir sykiu 
žmogų užpuola^ tai tada gy valt. 
Tie kurie apie tokius dalykus 
žino dabar aisžkina kad nasz- 
les ir gyvanaszles dabar dau
giau kavalierių prie saves pri
sitraukia negu mergaites ar 
merginos.

1940 metuose mokslincziaii 
mums aiszkino kad buvo visas! 
milijonas daugiau vyru negu 
merginu. Tada mergele galėjo 
sau pasirinkti gražu, petinga ir 
turtinga kavalierių. Bet dabar 
kaip tik atbulai: tie patys! 
moksliiieziai sako kad viena isz! 
dvylikos mergaieziu liksis sau- » 
merge, negaus sau vyro.

Ir ežia ne vien tik karas kal
tas. Daktarai mums paaiszkina1 
kad daug daugiau vaiku mirsz- 
ta negu mergaieziu.

Szitolkios žinios baisiai pa
tinka senberniams, nes sulyg tu 
žinių ir plikis ir bedantis galės 
rėsžpetna sau paeziute pasi
rinkti.

Mandagumas užsimoka. Vie
na moteriszke in Cambridge, 
Mass., atėjo in sztora ir papra-

kyo miesto ulyczias ir prisi
mena kaip linksma ir gera 
butu dabar namie pas savuo
sius. Jis, ežia, Tokyos mieste 
jaueziasi kaip penktas rak
tas jam liūdna ir nesmagu, 
nes jis svetimas ir visi jam 
svetimi.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, i 
tai užraszk jiems laik-! 
raszti “Saute.” Pra-1 
linksmins jiems gy 
venima. ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys 

tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., j
Mahanoy City, Pa. i

bausti.
Anglijos Užsienio Reikalu 

Ministeris pranesza kad apie' 
14.000 Lenku kareiviu Italijoje 
jau sugryžo ir dabar gryžta in j 
Lenkija. 0 ten randasi apie) 
107,000. Isz Anglijos iszvažiavo! 
apie 2,000 in Lenkija. Anglijo
je randasi apie 70,000 Lenku 
kareiviu.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
404 
60c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

kus apraszymas, didele knyga, 
! puslapiu.

No. 102
I minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imts isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 8Ee

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkeiio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels,

Aiszkiai matyti kad Lenkai 
kareiviai nesiskubina važiuoti 
in savo “szventa žeme, ’ ’ nes jie 
žino kas j u ten laukia.

Vis ateina daugiau ir dau
giau žinių apie žmogžudystes ir 
apie Lenkus kurie dingsta ir že-
me juos prarytu.

Po Dviem Vieliavom

Saržentas Leonard Bern
hardt, isz Garden City, L. I., 
buvo Garbes Pirmininkas kai 
buvo daromas vajus surinkti 
pinigu del Ruskiu kareiviu
szeimynu ir vaiku per “Rau
donosios Armijos Sanvaite.” 
Jis turi asztuonius garbes 
ženklus isz Amerikos Armi
jos. Jis taipgi buvo kareivis 
ir Sovietu Raudonoje Armi
joje.

Popierinei apdarai.
Prakeiktu, meilingas 

apraszyinas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,

Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal

pinąs! sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .......................    15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgei- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 11.6 Istorija £.pie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus.,. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: r-bosais: 

! Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
162 puslapiu ................................ 15e

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu .........................     15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu .......... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
nžeiktos karaliaus dukters: Jonukas 
kuris bwo protingesnis už savo poną 
61 puslanio . .....................  15e

No. 127 Trys istorijds apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT
“SAITE”

ISTORIJE apie Gregorius 
---------------- - jsz Numiniau. 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debeselia. 

:: :: 
------ ---------------------

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

No. 128 Dvi istorijos apie Vaidi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz vaĮenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoiaa. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedus ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu...............................    .15e

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu......................................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczne. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Beraa- 
dina. 61 puslapiu.................  15e

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabego; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklą.0 kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................,15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis ; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61'* puslapiu ........................... ,..15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ........ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................15c

No. 153 7 rys istorijos apie Gailu 
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istprijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gels; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.

1 R*-

Jeigu užraszysite savo drau 
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
visus metus!

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neatss- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave* 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunu«, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie EgB 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

No. 161 Keturios istorijos apie Aui 
prapulties kramto;-Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25«

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas auti 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10«

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
’kiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
lykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prast- 
žensrelis; Duktė malkakerczio. 121 
ouslapiu .......................................25e

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvame; Su Dievu; Grigo Kalė
jos; Kaip Vincas ingalejo paezia?' 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni-, 
ikio. Suviręs 100 puslapiu...........25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruoiis isz Lietuvos. 88 
pp’lapiu ..........................................15e

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam is»- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15«

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
P'.cmenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keikta Juoku ir Paveikslo. 
Preke ..................  1W

Adresas: ’1
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City. Penna.
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^^■x**^*******************^^^*******-^-^*****.**-^* paskirtu. ga gyviausiuose paveiksluose? lau,” atsake Marijona: 
Czionai yra. brangus drau-. Gal, brangi sesuo, gal susigrau- apspresk tik diena keliones! in

DievasNekaltuju'f^^^nlgeHt0,ilvwta’
- ----------------------- 1 Pinkas:
_______sosi gausus- pelnas. ’ ’ Tai kalke-' 

djunas žingeidžiai pridėjo ausi
1 prie sienos; po valandėlės taip 
atsiliepe iii dranga: “Miega, 

'kaip užmuszdi! Inlysk pamaži 
iier tas užluptas dureles, kurios 
leii'gvai atsidaro ir insmeigk ge
leži in krutinę to kuris guli po 
kairaijai rankai, o asz ineisiu 
paskui tave-ir pasveikysiu an
tra ji.” Pakajingai prisiartino 
valkata, atidarė paslėptąsias 
dureles ir inlindo per maža sky
le iii paskirta vieta. Paskui ji 
inejo maluninkas ir artinosi 
prie kito sveczio. Kada pirmu
tinis piktadejas buvo jau taip 
arti, jog galėjo girdėti kvepavi- 
ma mieganezios aukos malunin
kas jau pildė savo piktadejisz-'I 
ka darba. 'Smarkus kriokimas 
mirtinai sužeisto spyrė ir ji 
greieziaus atlikti piktadejyste r 
toje valandoje perpjovė ir jisai * 
su nematytu atszalimu gerkle' 
mieganezio. Po tai scenai užsto-; 

Į jo gilus tylumas, o žmogžudžia i 
!ples’ze bedieviszkom rankom at
mokėsiu savo kruvino darbo. 
Skambėjimas sidabro užglumi- 
110 czion sanlžines balsas : 

“Guikim dabar pramigti,” 
tarė maluninkas, pertraulkda- 

!mas'bauginga tylėjimą: “Rytoj 
anksti užkasime kruvinus liti-! 
dininkus szios valandos mano 
skiepe.” Drebanczia ranka už
degė žiburi, o kad ėjo, szaltas 
drebulys abudu pereme.

5.
Jau deszimtis dienu praslin

ko o isz Lozannos nebuvo da nei 
pinigu, nei laiszko. Slinko ap
verktinos dienos o kiekviena 
atnesze naujas rūpestis. Pone 

•Sternbung’iene vienok turėjo 
didele vilti gerume savo buvu
sios draugalkos. Bet kada nau
jai paskirta diena atfnoke-jimo 
artinosi, tada ir ji pradėjo ne- < 
tekt vilties. Stovis jos ligos kas
kart arszesnius ženklus rode isz Tai kasztu valdžios palaidojo, 
priežasties intempimo minties, 
didesne dali dienos ir nakties 
praleisdavo nepakajingame 
miegojime.

Buvo pusiaudienis, kada Ed
vardas sėdėjo su Marijona prie' 
mažo stalelio ir valgė tvleda- O v 
mas paprastus ir menkus pie
tus. “Marijona mano!” prabilo j 
Edvardas: “kuom tas viskas' . -. . . ipasibaigsJ! Už ketumi dienu tu- 

1 j rim užmokėti, o sulyg szioliai 
. j neturim nei laiszko isz Lozan

nos.” Marijona atsiduso ir ru- 
pestingai pažiurėjo in motina: 
ka-gi turėjo atsakyti'?

• “Klausyk, Marijona,” kal
bėjo toliaus Edvardas, paėmęs 
Marijona už rankos: “jau susi- 
nianstyjau. Tuviena gali Ilgin
ti motina, nes negerai dary- 
cziau, kad ilgiaus dykaueziau. 
Ka pasakysi ant to, kad pats 
eieziau pas pone pulkauninkie- 
iie ir iszrodvcziau jai musu var- 

kuris-j  ’

Bet J kojo pastiprinanezio szaltinio. 30 kada vięns isz ju, nusėdės, 
O Dieve!” suszuko Edvardas,'nuo arklio laikydamas atlošia?

rus-

(Tasa) Moteris In Kongresą
Maluninkas prasijuokė, ro

dydamas ranka, kaip kortos 
persiverezia. Pasakotojas suda
vė jam ranka per peti i r eme va
dinti ji draugu. “Kokis nedo-i 
ras žmogus,' ’ •kalbėjo toliaus: I 
atideng i mano baika ir suprask, 
mano geda, apskusta mane už 

ir užklupa mane 
namuose. Noreda- 
iszsiemiau isz po

priegalvio pisztalieta ir iszszo- 
viau in viena kareivi. Pasinau- j

apgav) „ ta 
nakti mano 
m as gintis,

dodamas abelnu sumiszimu, 
iszszokau per Įauga ant uly- 
czios tik lengvai apsivilkės ir 
beveik be skatiko pinigu. Isz- 
trukau laimingai! Neužilgo po
tam skaicziau viena laiszka ve
jantis! su mano apraszymu, ku 
riame žadėta penkesdeszimts 
doleriu, tam kas mane pristaty
tu gyva arba užniuszta. Perim
tas didžiausia baime, pasitrau
kiau kuogreieziausiai isz tos 
vietos ir nuo tada liuosas nei 
pauksztis, klajoju po svietą. 
Mieste Lucern’e pradėta temyti 
ant manės, bijodamas, kad ma
nės, nesuimtu pasislėpiau sztaii 
czion szituose pasislėpimuose.

Maluninkas žiurėjo in žeme, 
lyg maustydamas apie koki 
svarbu dalyku. Po ilgam tyleji-! 
mui paėmė valkata už rankos, o ■ 
da syki meklydamas in ji pa
žiūrėjęs tarė, instabiai mosuo
damas iszfkilmingu balsu: 
“Drauge! Neesiu atszalusiu del 
pavargusiu nelaimingu, kurie 
per sekiojami biaurios visuo
menes pasiliekti ubagystėje ir 
varge. Eiiksz su manim in ma-i 
lutra, toksai žmogus jau seniai' 
man buvo reikalingas, o kaip 
tik nekuri laika pas mane pabu
si, užtikrintas, kad szioje apie- 
linkeje labai tau patiks gyven
ti. Perrengsiu tave in savo pa- 
gelbininka malūne, o tada neda- 
sieks tavęs nei ilgiausios teisy
bes rankos. Vienok turi man 
prižadėti, kad visados prie ma
no valios prisitaikinsi.”

“Gelbek mane!” suszuko ne- 
pažinstamasis laukiniu balsu: 
“ir reikalauk ko nori; valdyk 7 t/

mano galva, mano petim ir du- 
szia! Viską tau aukauju, tik isz- 
gelbek mane nuo kartuvių. ’ ’ *■

“Tai man patinka!” atitarė 
maluninkas szypsodamasis: esi 
iszgelbctas ir jau sziandien tu
riu del tavęs maža darba. ’ ’

"l 1 Pasakyk koki J ” — “ Eiva 
in mano maluna,” tarė malu- 
L'inkas povaliai: “atėjo vakar 
du prekeju, kurie jau tankiai 
pas mane nakvodavo, szi karta 
turi su savim sunkias masznas. 
Rytoj nori da priesz sauletiki 
in tolymesne kelione leistis, bet 
asz dadejai juokdamasis

Ponia Helen Douglas Man
kin buvo iszrinkta in Kon
gresą isz’ Georgia Valstijos 
užimti vieta Kongresmeno 
Robert Ramspeck, kuris atsi
sakė pirm negu jo tarnybos 
laikas iszejo. Jo yra pirmuti
ne moteriszke isz Georgia 
Valstijos in kongresą.

“manstiju kitaip, dabar tan
kiai girdime apie pleszimus ir 
užmuszejyste ant visu vieszke- 
liu, o tokiu budu nepuls ant mu
su joks pažvelgimas, kada tie 
ponai isznyks.

j Pats vienok nedryseziau ju 
nudaigoti, nes turi szaudykles 
ir priegtam užtaisytas, o ant' 
nelaimes apsirgo vienatinis ma
no bernas, ant kurio galėjau pa
sitikėti. Dėlto jai norėtum.” 

“Tau padėti!” pertrauke už
klaustasis, kada b i a u r u s 
džiaugsmas žėrėjo isz mažu 
akiu: “kaip da gali klausti. Se
na lape- Te mano ranka!” 

“Eiva,” tarė susiraminęs 
maluninkas: “pasidalysime už
darbiu. Klausyk, drauge, reikia 
kad mes areziaus pąsipožinstu- 
me, bet jau saule leidžiasi. Ei
va, kad priesz pusiaunakti na
mo pareitume.” Ant amžino su
sidraugavimo suspaudė viens 
kito ranka, o patvirtindami ta 
baisu sukalbi, taip smarkiai 
delnas iri delną sudavė, kad at
garsys nuo uolu atsimusze. 
Greitu žingsniu leidosi nuo kai • 
no, kad tuom tarpu biaurus 
džiaugsmas, godas pinigu 
pleszimu, aiszkiai spindėjo tu 
bedieviu akyse.

Nulipo nuo kalno, juodi de
besiai apklojo dangų, o jokio 
žvaigždele neapszviete savo! 
szviesa skurdžios tamsos. I)a- 
ejo ant galo in kaima, o valkata 
aklai ženge paskui maluninka. 
Nepatemyti niekelio sustojo 
priesz maluna gale kaimelio; 

'tiktai szuva lodamas gynė in- 
ejima in maluna, kada vienok 
pažino baisa savo pono 

k jam tylėti liepė, pasislėpė ungz- 
| damas būdoje. Svetimasis vos 

Pasiskaitymo Knygeles galėjo sulaikyti godumą iszpil- 
 dymo sutartojo darbo, malunin- 

kas-gi atsargesnis,Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, . . 20$

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka-); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25$

Saule Publishing Co., 
,A,- -.i Mahanoy City, Pa.
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kuždėjo malu- dilius mano maldavimu paduo- keturias dienas turėtum par- kuri tyla gamtos, ir viskas, kas pisztalieta prie krutinės, 
'■ ’ ’ • •• Įmyžti o jau dabar skambinant aplinkui buvo, pereme guodone turn ir liepencziu balsu liepė pa-

• j * « ./m • • i i.lz.l IAU.vtza. /lotino i i* f 'c i rl n hn nacinrinGTinimn

i.” Sudėjo ran-! Negalėdamas nei žodžio, stb- 
vardas užsidegęs savo užmanv- kas, siusdamas žodžius dekin- vėjo nabagas Edvardas,, kaip' 

gurno. Tam, kurio sostas virszu- iškastas, nes tik dabar suprato, 
i žvaigdžiu iszkeltas ir kuris už ka ji laike. “ Miėlasžirdingas 
meiliai žiuri in dievuotus savo Dieve! Klystat, žmones, ne esiu 
vaikus.

! l'kas, apgaubė kalnus ir nak-Į 
lis visiszkai užėjo. Vienok mi
lijonai

ant dangiszko firmamento, kei- 
ba parnesziu,” Marijona tylėjo, te tamsa in netvirta szviesa. 
o truputi pamanstijus supstele- 
jo broliui ranka ir tarė giliai in- 

; viskyta: “Eik su Dievu, mielas 
Edvardai! ’ ’

Kad motina neiszbustu ir 
siprieszintu jo užmanymui, 
siriszo greitai mąrsz'kinius 
skepetaite, pasiėmė

Isz kurios mums szyp-* tu mums kokia pagelba.” 
“Butu tai labai gerai, bro-

Ant Gavėnios

pietų.” “Turiu jaunas kojas ir'del Dievo: “kaip dailus ir to-siduoti be pasiprieszinimo. 
nebijau szmeklu, ” suszuko Ed- buli Tavo darbai.

!»

TARADAIKA

i

Jeigu isz tamsaus žmogaus, 
pastoja turtingas, 

Tai buna del visuomenes 
nenaudingas, 

Tokis tik del saves gyvena, 
O vis da jam ne buna gana!

Per visa savo godumą, 
Ir tamsuma,

Nieko ant senatvės netenka, 
Ir in didžiausia varga patenka. 
Sziandien daug tokiu turime, 

O suskaityti galime.
Seiliaus puikiai užsilaikė. 
Da prie puikybe prisilaikė, 
O Sziandien nieko neturi, 
Ir vaikai tėvu nežiūri.* * *

Kokie tėvai, 
Tokie ju vaikai;

Vienas tėvas vyra smaugė, 
Tai subėgo vaiku gauja, 

Tėvui in pagelba, 
Sumusze vyrelui galva; 
Jeigu tėvas ražbaininkas, 

Tai ir vaikai ne kas.* * *
Jeigu kas nori czionais 

gyventi, 
Turi in kokia prigulėte.

Apie tai nereikia sakyti, 
Ba kožnas gali žinoti. 
Palaidojo vyra viena, 

O kad in draugyste neprigulejcK 
Pinigu' visai neturėjo.

Kur ? Niekas nedažinojo. 
Sunerti tokia turėjo, 
In saliuna nuėjo,

Su kitais susirupeziavo, 
Ir nuo to smerti gavo.

Tokis gy venimas, 
Tai jau ne kas,

Muszesi ir girtuokliavo, 
Ir ant galo,— gala gavo. 

* * *
Motina kalba in savo dukrele, 

Vajei, už tokio seno tekesi, 
Pamatysi kaip neilgai gyvėsi.

Senas vyras kaip arklys 
kvėpuoja, 

Kosėti ne nustoję.
O dukrele ant to atsake: *
Tai nieko motinėlė kaip 

nustips, 
Visi pinigai ir posmertina, 

man pasiliks, 
Tai sau jauna vyruką gausiu, 

'Su juom arsiu ar akėsiu, 
Ba pinigu užtektinai turėsiu.

Darykie dukrele ka nori, 
Mano protas nuo tavo toli, 

Kaip pasiklosi, 
Taip miegosi.

mu: “Eisiu visa nakti, pasakyk 
motinai, kada pabus, kad isz-' 
ėjau in Lozanna, kad nedaleisti 
to, ko pakelt negalėtume. Per-, 
praszvk, kad jo apleidžiu be at-Į 
sisveikiniino, nes sunku jai bu
tu leisti mane viena, tikiuosi, 
kad tuojau pagrysziu in pagel-

! dalininku tos piktadejystes; 
žmogžudys isznyko, kadh hnt- 
szaukimo prisiartinau in szita 

Žvaigždžiu, uždengtu tankumyne, ji vykit, o neužlai- 
kylkit ndkalto!” — taip szaukė* 

j Edvardas. '>
Edvardas užmigo, o vabalai Girdėdami tai, nusijuokė rai- 

gaude aplink ji. Vienas isz ju teli, o sėdintysis ant arklio taip 
lėkdamas atsimusze in veidą ir stipriai smoge skersti kalaviju 
iszžadino isz miego. “Acziu taii'per peczius, kad Edvardaš isz 
mielas prieteleli, kad mane pa- skaudėjimo smarkiai szuktele- 
budinai, ’ ’ juokdavo keldamas jot Kitas iszsieme maža retežėli' 
ir skubinuosi 'kuogreieziausiai Jr surakino juom taip stipriai 

Spygliuota giria apkvaitusi Edvardą, kad liet 
tankyn ėjo, o augsztos tusios iszsivcrte, o panages 

egles prie pat kelio stovinezios,1 krauju pasriuvėjo. Nejautė to 
bus visai ji užstojo. Riksmas apuo-j^r Jam neskaudėjo, nes nebuvo 

kalbėjo jis,’ko ir baugus balsas žvėries tau- gdbsnus maustyti ir jausti. Pėr«- 
“o žinai, kad nuo nekurio laiko 'kiai pertrauke nakties tyluma? 
pleszikai ta apielinke aplan-1 Szirdis Edvardo kaskart la-( 
ke,” “Tavo teisybe.” atsake!biaus spaudėsi: < 
Edvardas: “Tu v 
mane rūpinosi. ” 

Prisiartino prie 
iszsieme pisztalieta, 
spyna, užpylė szviežio parako 
ant brantkos, o matydamas vis
ką geram padėjime, inside jo in 
kiszeniu. “Apkabink szirdin- 
gai motina,” tarė pamaži susi
laikydamas nuo aszaru; bet 
Marijona gailiai apsiverke nes 
jai niekad nebuvo taip sunku1 si 
ant szirdies. I

Pakol jai isz akiu neisznyko, 
vede pankui ji akimis, mosuo
dama skepetaite: ir Edvardas 
tankiai atsigryžo, kol ant galo 
užsuko už szilo. Marijona su- 
gryžo liūdna in grinezia, atsisė
do prie motinos ir baide nuo jos 
inkirias musias.

Saule jau leidiesi, o Edvar-j 
das ėjo spareziai toliaus. Už 
Kiekvienos mylios paszoko isz 
džiaugsmo vis spareziaus ženg
damas. Ant galo pailsės turėjo 
sustot. “Czion pailsėsiu,” tarė 
patsai sau: 
taip miela.” Atsisėdę, iszsieme 
duona isz kiszeniaus ir kuogar- 
džiausiai valgė. Saule jau nusi
leido, da matyt buvo raudonas 
pažaras ant dangaus. Skurdus 
tylumas prasiplatino visoje 
apygardoje, o praslinkusi diena 
turėjo atleisti vieta artinan- 
cziaisi nakeziai. Blysžkus me
nulis pasirodė ant dangaus o 
linksma szviesa vakarinio pa
žaro smelkėsi per tamsa. Slėny
je ir aut kalnu czirsz'kejo žiogu- 
cziai, o laukiniai gyvuliai jiesz-

ne-
SU-j 
in

kampa'in kelione, 
duonos, ir atsisveikino su sese- kas syk 
re.

“Naktis, kaip rodos, 
sziandien tamsi,

žiurėjo kiszenius Edvardo ir 
atėmė pisztalieta, isžtrauke pfei-1 

didėlėje buvoti isz krutinės užmusžtojP, pri
spyrėnda apie, baimėje ir taip buvo inviskin- risze krepszi ant pecziu, 

Has, o vienok negalėjo suprasti ji raiteliai prie greitos eisenos, 
stalcziaus'priežasties tos vidurines kovos.
apžiurėjo

czion taip dailu

“Jėzau, Marija! Gelbėkit! 
Pasigailėkit!” ir kiti žodžiai 
szaukentiejie ant pagelbos da
vėsi staiga girdėti, potam se'ke 
sunkus dejavimas, o paskui vėl 
gili tyla. Riksmas pakilo neto
li Edvardo. Bego dėlto kuogrei
eziausiai in vieta, isz kur rode- 

kitas, užgavo kažyn ka koja,
I pasilerike ir paėmė 
krepszi. Iszgirdes 
tuom syk atsisuka ir pamate 
prie szviesos menulio r ūda j i 
maluninka, begauti in krumus. 
Tuom tarpu prieszais ji kažin 
kas kruta ir, o baisybe; Mato 
iszblyszkusį veidą žmogaus, 
i<uris sumusztas ant žemes gu
lėjo. Isz keliu žaisdu krutinėję 
tekejo gausus kraujas. Edvar
das pasilerike prie gulinczio ir 
nuszluostes purvus ir krauja 
da nuo drebaneziu lupu, pakele 
balkstienus da truputi kvėpa
vo, bet pamaži ir kvėpavimas 
pasiliovė, o gyslos jo pamėlyna
vo ant kaktos, Edvardas laike 
rankose lavona. Užpakalije sa
ves iszgirdo staiga 'žengimą 
arkliu, o bijodamasis užpuoli
mo, nereto szitoje apygardoje, 
atsilaužė pisztalieta. Isz szoni- 
nio kelelio iszjojo du žandaru, 
kurie su nuogais kalavijais tie- 
siok ant jo trauke, Edvardas 
vardas pamatęs juos truputi su
siramino; ir norėjo jiems iszpa- 
sakoti visa atsitikima su už- 

j musztuoju. Bet kaip nusistebe-

Grinoriukai Isz Anglijos

—BUS DAUGIAU— *

nuo žemes 
žingsnius,

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

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka* 

:: Tiktai 150 t;

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., U. S. A.:

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

SAULE PUBLISHING CO 
Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

•‘SAULE” - MAHANOY CITY, FA.

Graudus verksmai arba pasi- 
rodijo jam budinimas prie apmislinimo 

kuo didžiausi pakajinguma ir Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
privede ji prie duriu, kuriaistušo, pagal senoviszka būda, 
pamažeii atidarė. Ineje in vidų- 10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
ri namo, nors atsargiasiai žen-! Jėzaus Kristaus 10^. Laiszkas 
ge, vienok atgarsys žengimo arba muka musu Iszganytojaus 
davėsi girdėti grabinėjo naik- Jezuso Kristuso 5^. Tretininku 
ties tyloje, nes apart ūžimo van-. Seraphiszkas officium 10^. No- 
dens nieko nebuvo girdėti, ka- vena Stebuklingo Medaliko 
daugi visi malūno ratai stovėjo. Dievo Motinos Garbei 10^. Is- 

i be darbo. Su didžiausiu atsar- torija apie Amžina Žydą, jo ke- 
igumu inejo tropais (laiptais) in lione po svietą ir liudymas apie 
kambarį po tiesiajai rankai es-( Jezu Kristų 20$. Maldų Vaini- 
anti kuri skyrė lentų siena nuo kelis knygute 75$.

i nelaimingu, ant kruvinos aukos Saulėj Mahanoy City, Pa.

Ant Paczto

Mergina prie langelio ant 
paczto: — Praszau duoti 
laiszka po vardu Jonas Ga- 
žinskas numaris 50.

Uredninkas — Toks laisz- 
kas ne yra, tiktai yra Ga-ga- 
žinskas num 50.

Mergina — Tai bus tas 
pats nuo mano jaunikio, nes 
jisai biskuti mikczioje.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Szitie trys mažucziai ka tik atvažiavo isz Anglijos ir 
dabar važiuoja pas savo tėvus kurie buvo kareiviai Anglijo
je. Isz kaires in deszine: Patricia Conn, važiuoja in San Jose, 
Calif., Thomas Hocker ir Frances Karrman traukia staeziai 
in Los Angeles. Visu trijų tėvai ju laukia atvažiuojant.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo*. 
ney orderi in iszdavysta “San
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkife 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money or de-., 
rius, pridėti deszimtuka. Bet: 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste. y r

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų. , 

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”



s ’ S A U L E ' ’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Kon^e“msu.„Ne-
r ■—* Szia sanvaite czvertis 
meto: pasninkai Seredoj, Pet- 
nyiczioj ir Sukatoje.

— Raudono Kryžiaus Va
jus prasidėjo mieste.

—. Ūtarninke pripuola Szv; 
Grigalio Didysio.

— Pone N. Žoiba, 103 W. 
Pine Ely., ana diena apvaiksž- 
tinejo savo girdimo diena.

— Seredoj.; Szv. Eufrazijos 
taipgi pasninkas. '

— Ketverge Szv. Matildoš.
—i Petnyczioj Szv. Zakari

jo, taipgi pasninkas.

patiko Churchillio 
Kalba

WASHINGTON, D. C. —
Kongresmenai ir senatoriai da
bar tarp saves peszasi apie bu
vusio Anglijos Premierio Chur-

chillio kalbos: - ‘Vieni giria kiti^ zv jr 
peikia H

Bet, aplamai imant, visi ra *' Alvi VvjfV&I 
szytojai ir korespondentai su
tinka su Churchilliu ir jam pri
taria. Sziandien raszytojai ir į 
korespondentai dažnai daug
daugiau žino ir geriau supranta’ SHANGHAI. — Devyni ra-' 
tekius dalykus negu tie musu szytojai, korespondentai kurie

deniai Dingo

Shenandoah, Pa. — Helen 
Mikalonis isz Shaft, turėjo ope
racija Locust Mt. ligonbuteje.

chillo kalba. Vieniems patiko, Pclitikieriai ir dipliomatai. Mat mums visas žinias isz Kinijos ir 
i raszytojui, korespondentui ar Japonijos priduoda tik sykiu

mokslo. Jis turi žinot apie ka1 iszgirstame ir negauname. Jie 
jis raszo ir kaip jis raszo. Jeigu apie dvi sanvaites atgal iszke- 
ne, tai skaitytojai jo laikraszti liavo isz Mukden ir sakytai kad 
tuojaus in pecziu inmes. Bet vi-' žeme juos prarijo. Jie važiavo 
sai kas kita su politikieriais, pasikalbėti su Sovietu Marshal 
Jie savo pasturgalius sziltose ” ” 1 -----
vietose szildo ne už tai kad jie 
daugiau už mus moka, bet už 
tai kad jie daugiau balsu, “vo- 
tu” susigraibiojo ar prisipirko.

' ‘Ashley, Pa. t Paulina, myli
ma pati Mykolo Medalio, nuo 
73 Rogers Avenue, numirė Pet- 
nyczioj, 1:10 valanda popiet. 
Sirgdama ilga laika. Velione 
jgime Europoje, pribuvo in 
Amerika būdama jauna mergi
na. Paliko dideliam nubudime 
savo vyra Mykolą, dvi dukte
rys : H. Williams, S. D. Bird isz 
Lynnwood, Pa., tris sūnūs: My
kolą ir Juozą isz Aszley ir Leo- 
Jia namie. Taipgi du brolius: 
Juozapa, Wilkes-Barre ir Fe
liksą isz Hudson, ir daug gimi
niu, Laidotuves atsibuvo Pane- 

,Sėlyje, su fSzv. Misziomis Szv. 
Szeimynos bažnyczioje, Sugar 
Notch 9:30 valanda ryte, ir pa
laidota parapijos kapuose. Am
žina atsilsi.

Richmond, Calif. — 100 juri- 
irinlku staig'ai apsirgo nuo nu
nuodyta maista. Valdžios in
spektoriai tyrinėja apie atsiti
kima.

Dublin. — Gerai žinomas 
naujas Amerikos Kardinolas 
isz St. Louis, Kardinolas John 
Glennon, 83 metu amžiaus, nu
mirė Subatoje 8:15 valanda ry
te. Sirdgamas trumpa laika. Jo 
kūnas bus parvežtas in St. 
Louis, M., del palaidojimo.

(Southhampton, Anglija. — 
Didelis laivas ‘ ‘ Queen Mary, ‘ ’ 
prigulintis prie Cunard White 
Star kompanijos užsidegė, bet 
po trijų valandų ugnis likos už-

Anglijos Kariszki

Ispanijos Kranto
■f ■ __________

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos laivynas pradeda savo

kitus papiktino. I
Kongresmonas Cox isz Gero-| *eda^torl“ 7*^. T ?radin«0 ir nei žodžio isz ju "e' 

gia valstijos pareikalavo kad * 
visa ta kalba butu indeti in 
Kongreso knygas ir pasakė kad 
Churchillis pataikė Komunis
tams kaip kirvio pentis. Komu- 
iiistai, jis sake “Nori visa svie
tą užkariauti.”

Senatoriai Pepper isz Flori
dos, Kilgore isz West Virginia 
ir Taylor isz Idaho, kaip pa
pirkti Lozorių giedojo: “Chur- 
chillis nori mus papjiauti, nori 
Taikos Konferencija suardyti. 
Jis nori panaikinti Trijų Di
džiųjų Tautu jiegas, be kuriu 
szitas karas nebutu buvęs isz- 
laimetas. Mums pikta kad 
Churchillis dabar nori vėl susi
dėti su tais kurie Hitleriui pa
taikavo.” Jie toliau perspėjo 
visus Amerikieczius apsisaugo
ti tokio plauko politikierių 
kaip Churchillis, kurie dabar 
rengia Treczia Pasaulini Kara.

Kongresmonas May isz Ken
tucky, patarė kad Amerika nie
ko nedarytu ir Churchillio ne
klausytu pakol iszgirs ka Sta
linas turės pasakyti.

Kongresmonas Savage isz 
Washington© patarė kad Chur
chillis dabar nori sutverti nau
ja vieszpatyscziu jiega vaka
ruose priesz Rusija. Jis visu sa
vo karsztumu užtarė Sovietus 
ir pagerbė Stalina.

Kongresmonas Barry 
New York atkirto Kongresmo- 
nui Savage ir užklausė ar jis 
tikrai žino ar pati Rusija da
bar tokia vieszpatyscziu jiega 
netvere Rytuose.

Kongresmonas McCormack 
isz Massachusetts pasakė kad 
Rusija dabar stengiasi suskal
dyti visus tikėjimus, kad pas
kui butu lengviau ir paezias 
tautas ir valstybes suskaldyti. 
Taipgi pasakė kad Moskva vi
sai nenori prisidėti prie Taikos 
Konferencijos bet visokiais bu
dais stengiasi Taikos Konfe
rencijai kelia pastoti. “Visos 
tautos, visi krasztai” jis sake, 
“sziandien jieszko ir nori tai
kos. Bet Rusija vis didina savo 
armijas, vis kiszasi in kitu 
krasztu reikalus, ir vis rengiasi •' 
in kara. ” . <

Kongresmonas Colmer isz 
Mississippi pripažino kad tai 
buvo inspudinga ir reikalinga 
kalba ir kad Churchillis yra

Nuėjo In Darba Su
Karabinu

Rodion Y. Malinovsky kuris 
Sovietu armijas valdo Manchu- 
rijoje. Kai kiti raszytojai rei
kalavo kad Sovietai jiems pasa
kytu kas su tais koresponden
tais atsitiko, jiems labai trum
pai buvo atsakyta kad visi de
vyni dabar serga.

Teisia Sznipus

¥

arba pradžia
SKAITYMO

...IT...
RASZYMO

isz

GRAND RAPIDS, MICH. — 
Lawrence Squires, neseniai bu
vo isz armijos paleistas. Jis ga
vo darba in Michigan Wheel 
fabriką, bet darbininkai už die
nos kitos iszejo ant straiku. 
Lawrence Squires nenorėjo 
straikuoti, nes jam reikėjo pini
gu ir jis norėjo dirbti. Bet, 
straikoriai darbininkai apsupo 
visa fabriką ir pastojo vartus ir 
duris kad niekas negalėtu ineiti 
dirbti.

Lawrence Squires atsikėlė 
anksti ryta, pavalgė pusry- 
czius; paskui pasiėmė dideli 
szautuva, karabina ir iszejo in 
darba. Prie fabriko vartų keli 
szimtai straikininku jam kelia 
pastojo. Jis niekam nieko nesa
kęs, atprovino savo karabina ir 
nustato stacziai in vidun visu 
tu straikininku. Straikininkai 
nuo jo kaip nuo paties velnio 
neszesi. Ir jis sau ramiai inejo 
in fabriką ir prie savo darbo.

Bet tuoj aus darbininku uni
jos boselis iszeme priesz ji va- 
ranta ir jis buvo suaresztuotas 
ir dabar yra kaltinamas kad 
buk jis su tuo karabinu grasino 
nekaltus žmones. Teismas už
dėjo penkių szimtu doleriu kau
cija ir paleido kareivi, kuris da
bar laukia teismo.

Automobiliu Straikos
Dar Tęsiasi

Amerikos Kariszkas
Laivas Plaukia In

Turkija
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikos jiegas ir galybe. Bet 
ir nemokytam aiszku kas ežia 
darosi.

Laivynas pranesza ir pasi- : 
aiszkina kad szitas galingas ka
riszkas laivas plaukia tenai nu- i 
vežti Turkijos Ambasadoriaus, 
lavona. Turkijos Ambasadoj 
rius Mehmet Munir Ertegun 
pasimirė ežia Amerikoje. Bet 
paprastai ambasadorių nuvežti 
valdžia pavartuoja daugina- 1, 
žesni kariszka laiva. Dabar.

. ..,v. 1Amerika siunczia savo didžiau
sia ir galingiausia.

Kariszkas laivas “Missouri” 
plauks stacziai in Istanbul, pa
skui plauks in Graikijos uostus 
Piraeus, Aleksandrija Naples ir 
sustos in Tangier ir namo. Vi
sos szitos vietos yra Sovietu pa
geidaujamos. Ir kaip tik szi- 
tose vietose dabar randasi dau
giausia susikirtimu.

Kitas mažesnis kariszkas lai
vas “Power” plauks sykiu kai
po palydovas ir sargas. Ru
siai gales gerai insižiureti in 
Amerikos galinga kariszka lai
va ir apsirokuoti. Kariszkas 
laivas “Missouri” plaukia su 
visais ginklais, armuotais, ero- 
planais ir pilnu kariszku Lai
vyno sztabu.

Gal ne už ilgo daugiau iszgir- 
sime apie szita taip gerai patai
kinta kelione.

Teisėjai, R. Taschereau ir E. L. Kellock yra nariai augsz- 
cziausio Kanados Teismo. Szitie du teisėjai buvo paskirti 
isztirti visus tuos sznipinejimus ir iszdavystes Kanadoje, 
kur Komunistai ir Sovietai daug svarbiu paslapcziu pasivo
gė ar papirko. Kelis sznipus ir iszdavikus sugavo Ottawa 
mieste. Eina gandai kad Sovietu sznipams pasisekė daug 
augsztu žmonių papirkti ir taip gauti paslaptis apie ta musu 
sprogstanezia “Atom” bomba
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64 pus., Did. 5x7col. |
Tiktai, 10c. t

MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78 
320 W. Centre St., Mahanoy City

Moterims ir merginoms dabar didžiausia beda kad jos 
negali gauti gana szilkiniu paneziaku. Dabar jau Amerikos 
valdžia rengiasi parsitraukti isz Japonijos tukstanezius tonu 
szilko del paneziaku. Czia matome kai Japonijoje rau ren
gia ta szilka in Amerika pasiunsti.

Parirasze Su Vienuolika Plunksnų

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų kny
gele, misziu maldos su paveikslais, 
paprastu apdaru 65c. Istorija Seno ir 
Naujo Testamento 25c; Kabalas su 
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule, 
Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant 
Kalno Alyvų 15c., Burtininkas ir 
Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1; 
Eustakijusas apysaka isz pirmu am
žiau kriksezionybes arba iszganymas 
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata 
ligoniams knygele apraszio apie 350 
visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo
tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos 
paveikslu 25c; Peikia kur ji yra ir 
kam reikalinga?, su paveikslais kan
kinimo inrankiu 30c; Celibatas ar
ba kokis neženotu kunigu gyvenimas 
30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
dą turesis visada viską žinos savo ir 
kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o 
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu 
turtu ir gyvenime be apsivedime lai
mes 75c; GROMATOS in Lietuva, 
Apie 15 skirtingu pasveikinimu pa
puoštos su kvietkelems, 12 už 40c, 3 
tuzinai už $1; Prova Detroito katali
ku lietuviu su socialistais už dalinimą 
lapeliu prie bažnyczios, su paveiks
lais 35c, Dzian Bambos spyeziai ir pa
mokslai, ir ar žmogus pareina isz bež
džiones 35c, Raginis visokiu gražu pa
sakų 35c, Ar Szventas Tėvas yra tik- 

■ras kristaus inpedinis $1.50; Aficie- 
rus ir Kareivis. Tak vese visokobla- 
gharodija 15c; Dainų knyga apie 107 
gražiausiu lietuvos dainų 75c; Naujas 
Savizrolas su paveikslais juokingi 
skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko 
raudnosio su paveikslais 35c; Patarė
jas vyrams ir moterims apie lyties da- 

, lykus ir szeiminiszka gyvenimą su pa
veikslais $2.50; Laime ir Planetų isz- 
dejimai raszant paikutes 25c; Saules 
ir Planetų kelias su paveikslais saules, 
Žvaigždžiu ir kitu visu planetų, kaip 
jos veikia musu skrituoli žeme 50c.

į ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
(Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25; 
Nuo papuczku ant burnos ir kitokiu 
odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis 
nuo Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio 

j niežulio $1.25; Nervu ir nuo sutuki
mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme- 
'nelius 60c; Kraujo Valytojas 60c ;Ko- 
jsulio, Kokliuszo i® Dusulio po 60c; 
Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriszkumo 85c; Nuo Užsi- 
senejusio Kataro (hey-feaver) 85c; 
Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c; 
Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reu- 
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Tre- 
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata 
85c. Adresas:

M. ŽUKAITIS, 
336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y.

S;

dentas Trumą
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DETROIT, MICH. — Auto- 
mobiliu kompanijos atstovai 
dabar užėmė darbininku unijos 
vadus, ir sako kad unijos vadai 
tyczia straikas tęsia. Kompani
ja dabar reikalauja kad visi!

Miesa Pabrangosuoti ar jie priims kompanijos 
i pasiulinima ar ne. Darbininku'

TZ. „ . 'unijos bosai ir boseliai tokiuKongresmonas Smitn isz , , . . . ., balsavimu Visai nepnpazmsta 
ir tiesiog bijosi, nes jie dabar 
jau gerai žino kad darbininkai 
kad ir ta paezia diena gryžtu in

Tr nu- • TT7 ,1 savo darbus.Kongresmonas Ellis isz West,1 'Unijos bosai, vadai kaltina 
fabrikantus ir sako kad fabri-j 
kantai dabar tyczia nenori su- 

, , , . . . sitaikinti ir visomis galiomisskolos kurios Anglija iszmusu , .. m . i
dabar praszp.

(Senatorius Bali isz Minne^o namie už pecziaus klausime valdžia yra be jiegos
ta sako kad ta Churchillio kai- . . . .. . p . . Komnaniios nareikalavo ir, . . . . tupi ir nieko nesako, nes niekas -^empanijos pareiKaiavo ir
ba inpykins Sovietus ir privers . , , . ---- - -f*7 , . I jo dabar nepaiso.juos ka nors panaszaus daryti.! r, . .* x « Toj triann ontrj'*

Bet beveik visi Sena^oriai^ peszasį įr riejasi, o darbi- Gaigfas jeigu czia ir sustotu, 
vienbalsiai sutiko su Churchil-.ninkams szimtai tukstancziu Bet czia tik pradžia. Jeigu vie
ku kad mes negahme niekam doleriu kasdien pro pirsztįs ei. nai kompanijai nusileido, tai

' kodėl ne kitoms? Dabar visos 
reikalaus pabranginimo ir 
gaus!

manevras, manksztymus ir laJ tikrai plataus masto žmogus, 
vinimus ant mariu visai arti .
prie Ispanijos kranto. Anglijos Ohio sake kad jeigu mes pa*- . 
didi kariszki laivai dalyvaus klausytume Churchillio, mes . 
szitose manevrose. Anglijos greitu laiku stotume in treczia 
Valdžia sako kad czia nėra jo- pasaulini kara. 
kio tikslo Ispanus iszgazdinti
ar jiems parodyti savo karisz- Virginia pasziepiamai pastebe- 
kas jiegas. Bet tie kurie apie tai j° Churchillio kalba buvo 
žino visai kitaip szneka. Angli-|tai tik propaganda del tos pa-| 
jos laivynas niekados czia ne- ’ 1 1 
laike manevras. O dabar, kaip 
tik iszkilo szitas nesusiprati
mas tarp Anglijos ir Ispanijos, 
tai Anglijos laivynas susimans- 
tino laikyti savo kariszkas ma
nevras po pat Ispanu nosimi. Ir 
czia., tas kas skaito gali suprasti 
daugiau negu paraszyta.

WASHINGTON. —Nors val
džia szventai mums prižadėjo 
kad pragyvenimas nepabrangs 
ir. kad nebus pavėlinta kompa
nijoms daigius pabranginti, da- 

I bar atėjo patikrintos žinos kad 
1 visai kitaip dalykai eina.
1 Valdžia nusileido kompani
joms ir pavėlino pabranginti 
1 miesa.

stengiasi unijas suardyti. Taip1 Valdžia atstovas Chester 
tie ginezai ir eina, o darbo žmo- Eowles prisipažino kad szitame

valdžia turėjo nusileisti.
j Del vieno cento skirtumo jie nehutu jau toks baisus

o
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Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 
Įftahanoy City, Pa, ■ ĮT.S.A,

dabar iszduoti paslapcziu apie1 
ta sprogstanezia “Atom” bom
ba.

Matyti kad kongresmonai, 
senatoriai ir politikieriai tarp 
saves nesutinka kaslink Chur-

na.

Neužmirszkito Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraiMmifl, PASKUBINKITE J J J Skaitykite “Saule”

Prezidentas Trumanas pas irtsze savo vardą ant Visiems 
Darbo Instatymo su viennuolika plunksnų. Jis taip padare 
kad jo draugai galėtu po plunksna gauti ir pasilaikyti del 
atminties. Stovi, isz kaires in deszine: Kongresmenas Geor
ge E. Outland isz Calif., Kongresmonas William M. Whit
tington isz Miss., Senatorius George D. Aiken, isz Vt., ir Se
natorius George L. Radcliffe, isz Md., Prezidentas Truma- 
nas sako kad szitas instatymas tai tiktai pradžia. Vėliau rei
kės geresniu instatymu kaslink darbo ir darbininku.

SKAITYKIT - “SAULE” PLATINKI!


