THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN)
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAI

DU-KART SANVAITTNIS LAIKRASZTIS “SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

An American Newspaper published in the Lithuanian Language,
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;
% Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Adver. Rates on Application

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 % Metams;
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50 Vz Metams
f.
________
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS.,

No. 22

——■

-----------

.

A

............ .

MAHANOY CITY, PA.

MAHANOY AND A STRS.,

U. S. A.

A

MAHANOY CITY, PA. KOVAS, PETNYCZIA 15, 1946 (MARCH, FRIDAY 15, 1946)

—._____________________________ _____________________________________________ __ ____________________________ ________________

.... -

■

■ -

___________________________________________________________________________________________________ __ _____________ ___________ "

1

.

"

R

■■ ■

MAHANOY CITY, PA.

’’uw‘"“*R

-

■ -

....

U. S. A.

57 METAS

. Generolai Renkasi
Isz Amerikos1 R"pS“'"lr Treczias Karas Jau Prasidėjo RAUDONA
Koks menesis atgal “Saule”
rasze kad visos sznekos apie
Treezio Pasaulinio Karo atėji
ma yra tuszczios, nes tas Tre
czias Karas jau prasidėjo, jau
dabar siauezia. Kai kurie skai
tytojai iszsigando, kiti užpyko
kad mes žmones už dyka gazdiname, o kiti visai netikėjo.

Automobiliu Straikos
Baigtos
DETROIT, MICH. — “Gemerai Motors” didžiausia auto
mobiliu kompanija susitaikino
su darbininkais, ir dabar jau
straikos baigtos. Reiszkia tukstancziai darbininku gryžta in
darba, ir gal už menesio kito
jau gal pamatysime kelis nau
jus automobilius.

Visko Bus Mažiau
WASHINGTON, D. C. —
Valdžia pranesza kad dabar
mes visko gausime daug ma
žiau negu iki sziol gavome, nes
mums reikia Europos badau
jantiems pagelbos ranka isztiesti. Tu pat kartu valdžia mus
nuramina kad pragyvenimas
nepabrangs. Valdžia sako kad
visiems užteks jeigu tik visi
pirks tik tiek kiek tiarai reika
linga pavalgyti ir apsirengti,
jeigu niekas nesikraus visokiu
daigtu in skliapus ir kampus.

Herbert C. Hoover, buvusis
Amerikos Prezidentas, maisto, ir maitinimo ekspertas
per Pirma Pasaulini Kara da
bar buvo pakviestas in Washingtona Prezidentui ir val
džiai in pagelba. Jis dabar
rūpinasi užsienio reikalais ir
Europos maitinimu.

raszytojai ir korespondentai.
Mes jau isz patyrimo žinome
kad kai tik Washingtonas vie
szai užsigina ir sako kad nieko
panaszaus nėra, kaip tik vis
būva atbulai. Jeigu visai nėra
jokio pavojaus, tai kam Trumanui taip rupi mus nuramin
ti?

Dabar ir kiti laikraszcziai,
Dipliomatai ir valdžios at
žurnalai ir raszytojai ima ta pa stovai mus vis ramine ir aiszti raszyti. Raszytojas Eugene kiną kad visi tie nesusipratiLyons, kuris yra gimęs Rusijo mai ir susikirtimai nieko neje ir kuris parasze knyga “The i eiszkia, kad tai vis maži daly
Red Decade” (Rauduonas De- kai ir lieczia tik ten gyvenanszimtmetis)
dabar žurnale czius. Bet dabar matyti kad tie
“Pageant” raszo kad Treczias vietiniai susikirtimai yra kaip
Į Pasaulinis Karas Jau Prasidė tas mažas kupstas, kuris visa
jo. Iki sziol, jis sako, taika ir vežimą apverezia.
taikos jieszkojimas yra kruvi Perzijoje visi tie susikirtimai
nas biznis. Ginkluotas susikirti parodo ta baisu ir žut-butini
mas ir kraujo praliejimas visai kara tarp Rusijos ir Anglijos
nesustojo nuo Indonizijos ir Ki del Artimu Rytu vieszpatavinijos ligi Trieste ir Vidur-Ryti- mo. Rusija nori langa arba ke
niu krasztu.
lia in vakarus per vandenynus,

ARMIJ
PRIE
TEHERANO
*

General Motors Ir General Elec
tric Kompanijos Susitaikino Su
Darbininkais; Sovietu Laikrasztis Sako Anglija Grasina Kara
Priesz Rusija; Valdžia Sako
Visko Bus Mažiau

WASHINGTON. — Generolas Eisenho
Prancūzijos Kariszki
wer ir Admirolas Nimitz dabar tariasi kaip ta
Laivai Susikirto
Garsingiausias
Amerikoje o Anglija žino kad ežia szitas
tikėtas atsikirtimas Stalinui laikrasztis “N. Y. T.” kelios kelias visam Anglijos krasztui
Su Kiniecziais sprogstanezia “Atom” bomba geriausia naudo
baisiai nepatiks ir labiau suar dienos atgal szitaip rasze: “Vi baisiai reikalingas.
ti ir kam ja pavesti ir tabulinti ir prižiūrėti. Ge
dys jau ir taip pakrikusius san siems mums dabar baisus pavo
HAIPHONG, INDO CHINA.
tykius tarp Amerikos ir Rusi- jus gresia, szitas pavojus gali Kinijoje ne vien tik Kinie — Kiniecziai paleido visus sa nerolas Marshall parlekia isz Kinijos asmeniszcziai peszasi su Komunistais,
jos.
vo karabinus ir anuotas nuo
būti
mums
tikra
pražūtis.
”
Niekas neatsisakytu biski
bet ir Amerikiecziai kariauja
kranto in Francuzu kariszka i kai paaiszkinti Prezidentui Trumanui kas dabar
pasiaukoti ir gardumynu iszsipriesz
Rusija.
Amerikiecziams
Historijos profesorius Ro
žadeti, jeigu, tikrai, žinotume Anglija Susopinus bert T. Oliver isz Syracuse Uni labai svarbu palaikyti savo laiva Emile Bertin, kai jis pri darosi Kinijoje tarp teisėtos Kiniecziu kariuo
siartino prie kranto. Kiti Fran
kad tie badujautieji tikrai gaus
versiteto sako kad “Treczias pramones ir biznio duris atda
Apie Rusija
cuzu kariszki laivai tuoj aus sto menes ir Komunistu. Generolas Smith paskir
visus tuos daigtus kuriu mes
Pasaulinis Karas jau tikreny ras in Manchurija. O dabar Ru
jo in talka savo laivui ir palei tas kaipo Ambasadorius in Rusija. Tai stebė
iszsižadame. Bet jau per daug
sijai tas pats biznis rupi.
be.
”
do savo armotas in Kinieczius.
sykiu mes visi apsirikome kai LONDON, ANGLIJA —
Balkanuose
visas
susikirtimu
tinas dalykas kad dabar generolai yra siuneziavaldžia mums szventai prižadė Beveik visi Anglijos laikrasz- Radijo kalbėtojas ir žinių
Prancūzai
atplaukė
su
20,000
ir nesusipratimu puodas verda.
jo kad tiek ir tiek maisto buvo cziai dabar raszo apie Sovietu skelbėjas, Walter Winchell, ku
Paprastai Ambasa
Tenai ne tik vienas krasztas kareiviu užimti vietas in sziau- mi kaipo Ambasadoriai.
pasiunsta tiems ir tiems, o pas laikraszczio “Pravda” atsikir lis tankiai statosi save pamoks
priesz kita nusistatęs, bet ir rine Indo-Kinijos puse. Kinie doriaus darbas yra taikinti ir stengtis su sveti
tima
priesz
Churchillio
prakal

lininku
ir
pranaszu,
ir
kurio
kui už keliu menesiu dažinome
Anglijos ir Rusijos akys at cziai buvo pasižadeje isz ežia
ba.
Anglijos
Tarybos
nariai
prakalbu
milijonas
žmonių
kad nieko panaszaus nebuvo.
kreiptos suorganizuoti tuos iszsikraustyti, bet dabar nein- mo kraszto valdžia sutikti ir pasiaiszkinti. Ge
reikalavo
kad
Premieras
Attlee
klausosi,
sako
kad
mes
dabar
Turime vilties kad nors szita
mažus krasztus in federacija. sileidžia Francuzu.
dabar
vieszai
paskelbtu
kad
matome
Treezio
Pasaulinio
Ka

nerolo darbas, kaip mes suprantame generolo
karta jau tikrai musu aukos pa
Anglija nori sau in talka tuos Francuzijos kariszki laivai
Churchillis
kalbėjo
vien
tik
ro
pradžia.
sieks tuos kuriems pagelba taip
Generolas niekados
kaipo paprastas pilietis ir kad Ely Culbertson, kuris dabar krasztus pasiimti, Rusija in sa pasitraukė giliau in mares, bet pareigas, yra kara vesti.
reikalinga.
vo talka.
pirmiau uždege ir susprogdino'
jis neatsotvavo Anglijos ir kad
Ambasadodarbuojasi sutverti tikra pa
dideli parako ir ginklu sandeli j nėra ir nebuvo taikos pranaszas.
Anglija nesutinka su jo prakal
Ir
visi
szitie,
kad
ir
mažiausi
sauline federacija staeziai sako
Amerika Atsikerta bos užpuolimais ant Sovietu. kad mes stosime in kara priesz susikirtimai sudaro tarptauti ant kranto. Prancūzai vis dau- į jlJS yra taikoS ŽfflOgUS, Generolo (liil'liaS yra
Bet Premieras Attlee nieko ne
ni kupstą, kuris gali kad ir di giau kareiviu atgabena ir tvir kariszkas.
Rusija
in
penkis
ar
penkiolika
Isz viso szito gal, Dieve duok, nie
Rusijai
tina savo eiles; o ju laivynas
daro ir nedrysta daryti nes jis
džiausi
vežimą
apversti.
metu.
dabar iszplauke ant mariu pasi ko neiszeis, bet tas kuris moka skaityti, moka
gerai žino kad beveik visi Ang
Visuose
savo
laikraszcziuotarti ir pasirengti. Laivyno
WASHINGTON, D. C. —
Ir aiszkiai visiems mums pa
lai taip in ta klausima žiuri,
se
mes
dabar
matome
tas
paSztabas taip visados daro pirm ir suorasti!
Sekretorius Byrnes griežtai at kaip Churchillis pasakė.
rode kad Karo pavojus jau prie

sake Rusijai in Sovietu prie- Anglijos Posekretorius Hec pat duriu, tai buvo Ambasado czia žinias tas paezias kara negu stoja in muszi ar puolasi
kaisztus apie musu insikiszima tor McNeil, atstovaudamas už-! riaus Patrick J. Hurley pasi- lemianezias pranaszystes. Kur ant prieszo.
in Bulgarijos reikalus ir rinki sienio sekretorių Ernest Bevin •traukimas isz Ambasados vie tik randasi sukilimai, nesusi
WASHINGTON. — Sovietai siunezia
mus. Sovietai mums prikiszo tik tiek paaiszkino kad Angli tos Kinijoje. Jis, 'atsisakyda pratimai ar susikirtimai, tenai
Belgijos Iszdavikai tukstanezius kareiviu in Perzija. Raudonoji
kad mes visai nieko nesiklausė jos valdžia vis derinasi su Tai mas savo prakalboje kalbėjo randame ir Rusijos nagaika.
me ir savotiszkai vedeme tvar kos Konferencijos nusistaty apie “Kara, kuris jau dabar Rusija nepaisė nei Atlanto
Pasmerkti
Armija jau prie pat Teherano. Amerikos val
ka Bulgarijoje. Sekretorius mais, bet nei žodžio nepasake ima siausti Tolimuose Rytuo- Cziarterio, nei Teherano Kon-Į
Byrnes primine Stalinui kad! priesz Churchillio kalba.
ferencijos nei visu tautu Taikos BRUSSELS, BELGIJOS. — džia gavo patikrintas žinias kad jau visa ana sanmes jam paežiam buvome pa Matyti kad Anglijos valdžia Tai “Saule” ana menesi ne Federacijos, bet nieko nesi- Dvideszimts-vienas Belgijos piCzia ne
siuntė laiszka paaiszkindami nenori vieszai pasisakyti kad ji be priežasties rasze, ir ne :įS2! klausius pasisavino Pabaltijos lietis buvo pasmerktass už tai vaite Sovietai renkasi prie Perzijos.
kas darosi Bulgarijoje ir ka taip in visa szita klausima žiuri pirszto "iszlauztas žinias skel- krasztus ir pavergė Latvija,kad jie per kara iszdave savo! tik armijos renkasi, bet daug tanku ir dideliu
mes ketiname daryti. Tas pra- kaip Churchillis pasakė, bet
be, kai rasze apie Treczia Kara. LIETUVA ir Estomja. Nors. Naciams. Karo teismas prie NiUarmoĮu atgabenta. Jie VlSOklUS kafiSZkllS D3neszimas buvo induotas Rusi laukia pakol Rusija pirmiau
unl 1 c? juos
nine tnannc
>+ deszimts
n AC7imf QI
*
Amerika, iki szio raszymo, ne- velles
vienus ant
jos atstovui Vishinsky. Sekre pasisakys ar prasiszoks. Isz vis Prezidentas Trumanas, tuo- pripažinsta
to užgrobimo.;metu, kitus iki gyvos galvos in buklus gabena per Tabriz priesz Teheraną in
torius Byrnes toliau atsikirto ko matyti kad visi Anglai pri jaus po buvusio Ambasado Reiszkia Rusija nepaiso nei kalėjimą. Jie ne tik Naciams
pasakydamas kad nei kairieji taria Churchilliui, ir santykiai riaus Hurley prakalbos, skubi Amerikos nei Anglijos bet sa padėjo kur tik galėjo, bet net pietus. Czia, rodos, Sovietai nori isz trijų pusiu
nei tikri Komunistai neinlys in tarp Anglijos ir Rusijos pavo nosi visus mus nuraminti, ir votiszkai daro ir gana.
jiems in talka stojo.
apsupti miestą ir susirikiuoti ant Turkijos ar
staeziai užsigynė kad yra koks
Bulgarijos valdžia be paežiu jingai intempti.
pavojus isz Rusijos. Tas prisi Rusija užgrobė puse Lenki
Bulgaru sutikimo ir paveliniIraq rubežiaus. Kas czia bus negalima pasaky
jos
ir
visus
Lenkus
pavergė,
mo. Kaip Bulgarai nubalsuos
pažinimas kad reikia žmones
— Didžiausi gerykai arba
Neužmirszkitc Guodotini Skai
ti, bet labai reikszminga kad Sovietai kaip
j
Dabar
ne
Lenku
bet
Sovietu
taip ir bus, nepaisant ar Rusijai tytojai, atsilygint su prenumerata ui suraminti ir apie pavoju užsi
tos badai yra Australiecziai,
laikraszti “Saule” kurie apie tai užginti daugiau mums pasakė kadį; valdžia tenai valdo ir vieszpa- kurie iszgere per metus po asz- tik tada pradėjo savo armijas statyti ant Perzipatiks ar ne.
mirszo ir prasze idant“ nesulaikyti
Szitoks drąsus ir visai nesi- i jaikraszexio. PASKUBINKITE J 1 J randasi pavojus negu visi kiti1
(Tasa Ant 4 Puslapio)
tuonis svarus arbatos.
(Tasa Ant 4 Puslapio) J
q
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I gilios ir kūmutes’kai tik užtiko
Į Kambaryje bus radijo, už ta ra- stikleli paimsi užsigarduoti.
bo žmones ir bobutes ima nu- paežiuię n r sugulove. Czia sve
FLORIDA,
ta darbininką neszant sviesta,
J dijo gerbiamas sveczias užsi- Bet visi czia turi pinigu kaip' merius už penktuką ar deszim- timoteryste tai paprastas daig
nieko nelaukė, bet sykiu puolė
AUKSO MIESTAS I mokės penkis dolerius in diena. ubagas uteliu ar szuva blusų.' juka ir in sapnus tiki kad ju ias. Czia singeliui tikras rojus,
ant jo: viena už sviesto kita'
czia galima rasti ne tik kriau1 Nieks neklausia sveczio ar jis Czia isz visu krasztu suvažiavo' numeris iszcis. Cz
jam už rankos, kita už plauku t Kriauczius eina be žiupono, 'nori ar nenori to radijo jis už- žmones kurie per daug pinigu biznis yra varomas ne penktu- cziu be žiupono, bet ir paprasta
Moteris gali daugiau pasaky. ir’kita, kur tik sugriebė. Kilo Kurpius kasas vaiksztineja
sįmoka ir gana. Bet da ir czia pasidarė per kara ar kurie pri- kais ar deszimtukais bet penki žmogeli, kuriam keliu szulu
Mėsininkas
kūno
plono,
ti su vienu atsidūsėjimu, negu lernms. Nabagas darbininkas
ne galas: jie tau ir telefoną in- sivoge ar kurie kitu pinigais nemis ar deszmtinemis. In vie- trūksta galvoje.
vos. ne vos iszspruko, bet svies O ženocziai mergineja.
kunigas ilgu pamokslu.
įdės; už penkis dolerius ant die- uliavuoja. Jiems tukstantine na diena jie uždirba daugiau Czia tik mažulėlis pavyzdys
to nebeliko. Sako kad dabar Jeigu tas linksmas Dzūkelis uos. Žinoma, tu turi turėti tele- kaip man ar tau deszimtine.
negu $100,000.
to padukimo, to kvailumo, ku
t
sviesta
vesz
tik
su
policijos
Anglijos Socialistai ir visu
da’bar atvažiuotu czia in Fiori- foną, juk tu ne koks skarmalas.' Czia Kalėdos ar naujai metai ' Dabar sunku iszmainyti tuk- ris kai]) kokia ragana užkeriejo
Anglijos Socialistu vadas, Rro-. ginkluota sargybe kaip pinigus da ir vamatytu kas czia darosi, O dabar, tau, kaipo sveeziui yra kas vakaras. -Czia randasi apie stantine, nes valdžia tuojaus darbo žmogeli, kuriam pinigai
fe^prius Harold Laski, ana die-’isz Rankos veža!
jis galėtu, sau linksniai dainuo-1 atdaras vieszkambaris, kur tu .150 “Night Kliubiai” saliunai, hOrį žinoti isz kur tu gavai ta kiszenyja skye degina; szianna paklausė Užsienio Minister
tį apie nepaprastus, netikėtus gali savo draugus priimti ir pa ir nei viename neiszgirsi kad tūkstantine.
gerbiamas dien baliavuos, o ant rytojaus
.Ginibel
s
sztoras
New
York
rip, Bevin, ar jis, Laski, gale fu
ir tik sapne susapnuotus laikus,' vaiszinti. Už ta kambarį, ar ge- kas iszdrystu nors žodi pasaky- skaitytojas tam netiki, tai pra- Lozorių giedos.
jam ir jo partijai kaip nors pa mieste paskelbę kad turi 26,- kada neįtik kriauezius eina be'riau sakant už pavelinima ta ti kad per brangu. Czia niekas szonie nuneszti. tūkstantine ln!
000 “nylon” paneziaku motedėti ir patarnauti.
ir —
darbo ---žmogelis
kambarį vartuoti: tu turi. tižmo-'
™
Tas storas savo mmarsi- ' “žiupono,
“m—) ’bet
—- .
.
J'pie pinigus nei neszneka, czia Kanka ir pažiūrėti ka hankie-!
■ Tie kurie prisiunezia
Užsienio Ministeris Dtfevm.
'■
'
K
. ° U statosi bagoeziumi ir spendina keti $40 ant dienos. Ir visai ne- vįsį
įbaliiivuoja ir uliiivuoj.i rius tau pasakys. Czia, Florido-; iaiszkus arba postel-kartes in
'
jam trumpai ir piktai atkirto/ nime szitaip paskelbė ir visas be
jokio proto.
‘ inmanoma kad koks sveczias jr nepaiso rytojaus. Czia, szian- je> ypacz Miami Beach, galima’“Saules>” redakcija, lai prili“Taip, gali gerai padėti*; užsi moteris inspejo: “Nemanykite Floridos mieste tiek daug pi- nenorėtu pasinauduoti tokiu jįeil p01iaį szampano reikalai!- jiszmainyti
•.•,...■
_i pį. na reikalingas pacztines martūkstantine su aszkad
mes
norime
szitas
paneziądarys savo burna. ’ ’
nigii randasi dabar kad jie be- gražiu kambariu. Paskui da ke- ja ir .bumaszkas mieto, o rytoj tuoniais szimtais
doleriu. fceSj nes kitaip tokius Iaiszkus
Matyti kad Socialist n vadas kas paskelbti ar pasigirti kad vei'k be jokios vertes. Floridoje, Ii kiti priedai ir patarnavimai ubagai; almužnos jieszkos.
| Keiszkia, jeigu nori užsidirbti,1 nepriimsime. Postkartes reikanei saviesiems dabar neintinka. mes tiek turime. Ateikite jeigu ! piniguoczius, kaip tas tos dai-’kuriuos vieszbutis, hotelis tau 'Czia niekas nežino isz kur tie gali kelis szimtus tu tūkstanti-' lauje
iauje marke už 1 centą; laiszJis vis prasiszoksta, vis insive - jau taip norite, bet pęrspejamp ’įnelęs piemenielis: Po ;-ieskas duoda ir ųž visa tai tau kasz- jiinigai plaukia, niekas nokiau- inu nusipirkti po sztuonis szim-' kaį,p p0 3 centus special delive
lia ir kitus invelia kjai jis ima kad visoms neužteks. Ir neuž- Įpusžkuoja, isz kaimo iii kaimu,' tuo ja apie szimtine ant dienos, šia niekas nei nepaiso. Czia vi- tus doleriu. Tie piniguoeziai ne
ry po 16c., o registravoti laiszpykite ant musu jeigu jus apsi ’.neranda sau vietos. Neikani'ba-’ Ir tai da skaitykis baisiai laikalbeli.
si ponai.
į paiso, jie tau mielu noru duos kai r eik alau je 23 centu.
, Kai kurie spėja k ad Profeso- į daužysite, pavargsite, susigro h iu, nei namu už jokius pinigus mingu kad tai]) pigiai gavai. ! In Hialeah Race Track, kur tūkstanti už asztuonis szimtus. NEUŽMIRSZKITE!— jeigu
j
rius Laski vėl grys# prie savo site ir susimuszite. Visai neatei- Inegalima
dabar gauti. Koteliai,! Visi kambariai visose hotearkliukai bėga ir durniai ant tu1 “Club 86” maloniai ir lipsz- siuntinesite tokius Iaiszkus be
kite
jeigu
justi
sveikata
ir
stip-jU
knygų ir szildys mokslo suolą.
vieszbucziai net del kitos žie liose užimti. O ju ežia randasi arkliuku pinigus deda, milijo- njai vįsus kvieczia prie stalu pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
Jis tenai gal geriau tinka. Gal ry’be nėra geriausia. Nepraszy-į mos jau užimti, užpraszyti.
' apie 32,849. Visi namai , pilni has doleriu kasdien ineina. Ant isz pinigu loszti. Jie turi pasi- gu nebūna užtektinai markiu
jįs vėl gryszi prie šavo prakalbu kite nei apie mada, “staila” ar i Per karo metus darbininkai, ( burdingieriu.
.
Burdmgieiius szitu arkliuku galima dėti, “he- samde daugiau negu tuziną žu-'ant laiszku, tai iszdavysta neir atvažiuos in Amerika su pra diduma. Imkite kas jums ‘bus biznieriai, vagikliai, sukeziai, moka penkios dešimts doleriu CZyĮp’ nuo dvieju doleriu iki tiku ir vyru kurie moka kaip ’ priims tokes post-kartes ir
kalbomis. Jo partija mielu noru duodama ir džiauglkites kad ir visokio kito plauko žmones m sanvaite kad gali tilk prigul(szimto. Dabar atidarė daugiau gerai szauti. Szitie už duriu ir iaiszkus nuo paczto!
i susikrovė savo turtelius, ir da-Į ti nakezia.
jam ir szipkorte išpirktu ir už gaunate.”
! vietų kur galima įzimtines dėti langu prižiūri kad visi gerai
Tilk eme kelias valandas pakelione užmokėtu;
bar durnavoja nes nežino kaip Dvr merginos užsimokėjo po negu
joieriu, Qzia žmones1 apsieitu ir kad nei policijantai Sieniniai Kalendoriai, 23%’
koĮ 26,000 moterisžkiu isznesze
perikiohka doleriu kad joms du doieriu visai neskaito pini- ]ieį vagiai czia neinsilaužtu.
ir kur praleisti, praspendyti.
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po
26,000
poru
paneziaku.
Butkus sako kad randasi
buvo leista ant grindų pernak-' palo.
Floridoje sziandien galima
°
i
Czia visi atvažiuoja su mote- 35c arba 4 už $1.00. Adresas:
daug žmonių ant szios žemes, I Kai vienas sztorininkas Chi- pusėtinus pusryezius gauti už voti.
ienas piniguoczius isz New rimis, su svetimomis moteri- SAULE PUBLISHING 00.,
jcago mieste paskelbė ’kad jis tu penkine. Žinoma turi tarnaitei1 Vienas czia gyvenas žmogekurie butu geriau po žemę.
,,
, , , ,
•
i . ' .
...
. . .. _ ..
| J oi k mete kailiukus ir su vienu mis; czia moterys atvažiuoja su Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
ri tu “ nylons1 ’ ’ paneziaku, jis
Ipakiszti du ar tris rublius kad,1b.turejo uama kuri jis-kelime-'me(inm p,.akisz0 $i4)000, ir
vyrais, su svetiniais vyrais.
turėjo
per
Įauga
iszlvsti
Ikad
R .
Dalbai’ paaisžkejo ir vięszų- "
i tai atgal pasistatė uždu tuk- uie-kas neesidyvin0.
v
į ji tau patarnautu.
Czia nidkas neklausia ir niekas Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
mon iszejo kiek mums Ikaszitavo iszspru’ktu isz tu piktu bob a Nors visi vieszhucziai pilni, stancziu doleriu. Vienas piniTenai pas jus; moterėles, dar- nepaiso ar ta niergpalaike tavo
Stalinas pasisamdyti in talka kurioms nebuvo gana panezia bet jeigu tūkstantine pakiszi, ir guoezius isz Chicagos užsispyrė
priesz Japonus. Jie nebuvo nei ku.
sanvininkui gražiai inbrauksi, ta nameli nusipirkti. Žmogelis
talkininkas, nei Alijentas bet Sztorininlkai dabar sako kad jis tau, kaip geram draugui, pa- nenorėjo parduoti. Piniguovien tik samdinys. Rooseveltas jie tiesiog bijosi kam pasakyti rupins maža kambarėli už pus- ežius užsispyrė pirkti; pasiulijam turėjo prižadėti Kurile Sa kad jie tu paneziaku turi. Jie antro szimto in sanvaite.
1,0 Jam penkis tukstanezius,
reikalauja
policijos
sargybos,
’
las ir visus tuos kraszfus ku
“Taxi” draiveriai iužsidirba' pask u i net deszimts. Žmogelis1 Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
ir
sako
jiems
velei
susitikti
su
'
t
i
aiv
>iau negu tris szimtus in eta nieko nesake. Piniguoczius
riuos Rusija prarado per Rusu50c., o atlaikysite knygas per paczta.
Japonu kara. Tik tada Stalinas laukiniais žvierimis negu su to- sailvaite. Už deszimts doleriu Dzsitrauke savo maszna ir pakiszo dvideszimts tukstaneziu
pasižadėjo stoti in talka kai mis bobomis.
jie fave nuvesz in saliuna.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
grynais
pinigais.
Vokietis bus nugalėtas. Prastas
Jeigu nori gražia naktaiza
Sovietai dabar vieszai mus Lakliaraiszti nusipirkti da
Jeigu nori tik užkasti tai gali No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdiežia draugas.
No. 160 Keturiolika istorijų ap*^
kaltina už kara ir vis mes jiems i<eiįuose sztoruose pasirinkti.'sau sandvieziu nusipirkti už kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rgumą in balta vergija; Pusisugave___kri- Ketvirias
■>. Dievas parūpino maisto dan bilijonus s iuneziame. .Stalinas•.yjelia naktaiza nekasztuos dau- $1.75. Stiklas alaus kasztuoja No. 102 Prakeikta, meilingas
prisakymas Dievo; Keliau
Vieszpats Jėzus ir miszke me
tris kvoterius, sznapso stiklelis “linaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- nis;
gaus paukszteliams, bet jis ta savo žmonėms pasakę kad So- gįan ne^u $1,500.
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
.No.
No’103
103 Vaidelota, apisaka isz
'
nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
maista jiems neinmeta in lizdą. vietai dabar stato ir rengia di-|I Doierįai)' tūkstantines bu- I pusantro dolerio, szimnano*
t
pirmutines puses szimtmeczio, k:
13ZNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesį
' Isz to ir žmogus gali pasimo desne ir galingesne armija, o maszkos plaukia Floridoje kaip bonka galima gauti už $40.
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Vaienczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
mes ...
visa ’kosere
kad
\TPmilliq(! tLietuvoje.
irinvnL Kur
TCn,. nulit«;i; IJeigu
t• naujos
• mados
i veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
kinti. ,
. ■
. bliaujame
...
. ■ rumunas
nori• m
armija
kareivius isz vais-'r
-.-I No. 104 Trys istorijos, apie Ne- paeziuoias. 76 puslapiu...............20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25q
J visus
.
jonienai pirmiau szmitines saliuna “Night Kliubi” ineiti,'
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. J 33 Dvi istorijos apie Neužmo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
ko paleistų.
paleistų.
praleido, dabar pinigais ap-' tai patarnautoas tau gera stale- bes,XTKaralaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties
Japonu generolai Yamashita ko
kranto; Mistras ir Krepe106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu......................................15c
szius;
Kampelis
duonos; Isz ko dideli
ir Hųmma buvo apsūdyti ant
..
''
kvais-ze praseziokeliai tukstan- Ii in frunjta parūpins jeigu tuGregorius;
,uucKuiiu<>; Isz numirusiu prisikėlė,
ponai.
105
puslapiu
.................... 25«
No
134
Dvi
istorijos
apie
Baisi
susikir
ai Rusijos
usijos atstovas
a s ovassusi
ii  tjnes meto ir szvaisto del ran- jam penkios deszimts doleriu iii : ~Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
smert. Yamashita 'buvo paikar- Kai
Žudinsta
ir
Apie
Urlika
Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie BaisR
.
. . | No. 111 Sziupinis (3 dalis), taltas, o Homma nuiszautas. Tai jtu su AnglijojLžsienioMims-i jos> maįsto> iszsigerimo ir ant delną inbrauksi. rp
lenai galėsi pina8j gebanti skaitymai: Ila isz ma- 43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
tokiam
Riešui ir Šbiaurvbei tin- teriu, Bevin ana sanvaite, tai Ikazyru, kati! uku ar arkliuku. I seiles ryti $tai' pamatysi kaip iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu^
1*4
Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 22 puslapiu ................
10e
karnas galas ir visiems Japo visi Anglijos laikraszcziai, kaip Szia sanvaite visi biznieriai vyrai su bobomis geria ir ulia Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas
kejimas
kunigo.
47
pus
...............
15c
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
Ministenams baisi gieda,, kad jų gene vienas užtvirtino savo
-------------F padare geriausi bizni. Jie szini- vuoja ir kur gražuoles pusinio- Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos apie No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
rolas buvo pakartas. Didesnes rio nusistatymą. Vien tik Ko-^Ineg įn sza]į stuine ir tik tuks- ges ar visai plikos kostiumerius sos bobos.
| trumpi p ašakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie
sarmatos Japonams negalėjo munistu laikrasztis Anglijoje, tautines skaitė.
i linksmina ir vilioja. Isz czia ne | puslapiu............................................ .15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25«
būti. Generolas Homma ’bus nu- “The Daily Worker,” nesuti vienas piniguoczius isz New iszeisi nepalikęs mažiausia No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ............. .................... 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaNo. 141 Keturios istorijos apie
ngai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelszautas. Tai ir jam galas, bet ko.
York negavo
kambario
vieszszimtines.
Ir
czia
ne
isz
pirszto
ikiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
7
.
.
v
.
.
i bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus
Francuzijoje
I
................................. 15S
Japonai sako kad nors jiems
f J
į bllt\ JO, liotolyjc, bot JUX11 buvo iszluužtčl kokiu, kvuily bo ar SU- Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
No.
170
Asztuonios
istorijos apie
sarmatos nėra nes jis bus gar aprasze ta d\ieju galingu tuzu pavėlinta ant krieslo, kėdės darytas melas. Jeigu norite pa-, liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
i No. 116 Istorija apie Sierata,
bingai ir sulyjg kariszko papro- susikirtima lygiai. Jie stengėsi miegoti. Jis už tai turėjo dvi- tys pamatyti toki saliuna, at-;. puikus apraszymas. 119 pus. ... 15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kupalaikyti lygsvara, nei vieno deszimts doleriu ant dienos ino- važiuokite czia ir užeikite in i No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne. 40 puslapiu ’ dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
czio nudietas.
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
...................... 15c
Garžia Haremo nevalninke: T-*ioszis:
keti. Jis jaueziasi laimingu, “Night Kliubi” kuris vadinasi Vieną
'Generolas Homma szaukiasi nei kito negyre nei nepeike.
motina; Vaikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Pasitaisias prasiRusijoj
visi
laikraszcziai
nes kiti da bagotesni už ji turi “Giro’s.” Bet atsivežlkite savo
62 puslapiu .15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žentelis; Duktė malkakerczio. 121
in Prezidentą Trumana ir pra254
120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslepiu ...........................
szo kad ji isz nauja teistu. Ge kaip vienas stojo už savo atsto-l savo automobiliuose miegoti turteli kad nereikėtų be keliniu kasNo.
No. 171 Vieniolika puiku istorija
isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernava Vishinsky ir arba iszpeike,!
nes jiems vietos nėra. Kiti ant .ir ’be marszkiniu pargryžti na- puslapiu ..........................................15c dina.
nerolo. Yamashita pakorimo
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
61 puslapiu.................
15c
iszjuoke
Anglijos
ministeri,
ar
ir
nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
No.
123
Septynios
istorjos
apie
“dypo” ant traukinio stoties ino.
No. 145 Trys istorijos apie Velnidiena buvo iszpildyta.
Isz
Akyvamo;
Su Dievu; Grigo Kalė
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
malūnas; Kaip studentas lojo o
’
j Sztorai ant Lincoln Road da- grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- szkas
Gal taip ir daroma sulyg visai nei žodžio apie ji nevapte- pasikloja ir miega.
dos;
Kaip
Vincas
ingalejo paežiai
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
lejo.
Mailach;
Paskutinei
Valandoi; Sla
I
loridoje
pirma
gyveno
apie
bar
biedavoja
ir
aimanavoja
lis;
Vargo
sapnas
ir
pasaka
apie
ciAmerikos nusistatymais, bet
dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c
ptybe
gymimo
mumisie
Dievo musu
’
'
------.
45
puslapiu
....................
15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
250,000 žmonių. Dabar tenai kad per daug pilkėju ir negana ikonos.
kažin kaip butu buvę jeigu Ja
jame
atsigymimo;
Metai
Svarbiausi*
.
, ..
.. ,
. ..
I
, •. -TA
’
NO.
126
Penkios
istorijos
apie
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti,
In Los Angeles miestą, Calif., randasi net trigubai tiek.
> daig i U pil kt i ii pai duoti. Bian- pora8 gyvenimas; Priversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauni-,
ponai butu laimėje kara; ir mu
ponia Sidney Raskin pareika Nors valdžia nepavelina imti ginusi žiedai, perlai, žemeziu-įmybe;
...-------------2.....--------- . • No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio< Suvirsz 100 puslapiu........... 25«
Vargingo žmogaus
aunu;. Trys
šti generolai praszytusi susimylavo kad jos vyras jai užmokė daugiau už kambarį kai}) $37.- gai, daimantai, kailiniai, “Fur,’užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
lejimo?
buvo protingesnis už savo poną sis ; Arxt keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Senolis isz Lietuvos.
68
t' • .1 - Generolas Waimwright
■
tu penkine už kiekviena syki 50 ant dienos, vienok hoteliu Coatai,” sukneles, dreses po kuris
puslapiu
.............
....15c
61
pvriapiu
...............
.15*
61'' puslapiu ................
15c
ir kiti kurie buvo Japonu ne
kada jis ja pabucziavo. Ir pas sanyinirikai žino kad tai visai tuikstanezius kasztuoja. Visi' No. 127 Trys istorijos apie Duk- No. 151 Penkios istorijos apie Vai No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
laisvoje galėtu mums pasakyti.
pustyniu: Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iu*
kui pareikalavo divorso, persi per pigu. Jie del to iszsigalvojo perka, visi reikalauja ir niekas 1 te
Valtis ir Skuputis. 60 pus.. . 15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15*
skyrimo.
kaip savo sveczius priimti ir apie kasztus apie pinigus neru-J----------------------karalium. 61 puslapiu................ 15c
No.
175
Pasiskaitimo
knygelei
Portland mieste, Oregon, vie
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
kaip jiems kiszenius palengvin- guoja.
SKAITYKIT
mas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko vusidare Anglis
nas vagis nustvėrė maisza kuri
Netoli nuo Long Beach, Cal.,
t
i.
Jie
ima
$37.50
už
kambarį,
;
Barberini
ima
du
doleriu
kad
j
puslapiu
............................................ 15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanamoteriszke neszesi, ir paskui trekas kuris veže sviesta ir pie
No.
153
Trys istorijos apie Gailu- .vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“SAULE”
tame maisze rado pastipusi szu-’ ną užsidegė. Vežėjai, darbinin kaip valdžios yra nustatyta, plaukus apkerpa, pustreczio
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 ,kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
paskui
jie
paaiszkina
kad
svedolerio
jeigu
tau
plaukus
paapįe
Q
re
g
Or
iuą
puslapiu
..............
s..
15c
,rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
ni...•.
kai, Tony ir Henry Freese, ne ežiui vra parūpinta saulėta vie- szlapina, doleri kad apskuta ir ImI VivIjlL
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Prek* ....................
LH
surado vandenio gaisra užge
„i
.
i i
•
• •
i
i
'-------------------------------------I
sz
Numirusiu
pitonas Stormfield danguje; Pabė
dolerio jeigu tau barz.
Minersvilles miestelyje, Pa., sinti ir tuo jaus nutarė ka dary ta kur 'jis gali savo nugara Ike- pusantro
.
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagia
paszmeruoia.
I
„ , . . . .
nnMlaoin
1 ***
didelis trekas sustojo prie bu- ti. Jie su pienu užgesino ugni pinti. Už ta vieta sveczias užsi da T
.
..
1 me, Szaltiszaiti ir Debeselii.
Adresas:
'
Jeigu užraszysite savo drau
czernes. Darbininkas susikrovė ir taip visa sviesta iszgelbejo. mokės deszimts doleriu in die Jeigu nori, gali gauti gera
255c
::
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing Co.,
na. Jis ta deszimtine užsimokės vakariene už asztuoniolika do-.
aut vienos rankos ’kelis svarus
rės didžiausia linksmybia per
ar jis ta vieta vartuos ar ne. leriu. Ir ežia neskaitome kiek
sviesto ir nesze in buezerne.
Mahanoy City, Penna.
Skaitykite “Saule” Paskui da kitas patarnavimas^ tau kasztuos tu dar viena kita ( skaitykit “SAULE” PLATINKIT visus metusi
Gaspadiųes, motęijsžkes; męr-

Kas Girdėt

•1 S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.
*, popieros,
Sudrėbėjo nenoroms ant tos
... - •kaip norėjai.- •*
Senatorius
Prisiekia
Į Jei sulaužysiu sziandien pir- £
ve. Augsztumas kokiame 'buvo, ueszventinta žeme pridengs minties, nes toje valandoje atmu syk savo pareigas, tai kitaip
daleido jam. matyti gražiausi mano kaulus.”siliepe noras gyveninio jo kru
1 negaliu, o V. Dievas man tikrai
tinėję. Vėl užgaudė vargonai,
ta nuodėmė atleis. Raszydamas
bet tuoj nutilo, o varpelis ap-!
_________________________ _______
1 miglos, per kurias skverbėsi
gailekis motinos, prasze szir>**>>*>i****)M-*****x->m>4-***>i*******>m-4-j«-4->****4- !>saulc, nusileisdamos, tai vėl kilreiszke pakylejima. Saldus dre-i
dingai: ‘ ‘ nes netikėta baime ga
bulys pereme jo kuna, baime
ldamos, dailiais ir retai atsitin(Tasa)
lėtu serganezia motina užmuszsmerties persimainė in džiaugs
paveikslais linksmino
Katinas Su Szeszias kaneziais
ti.”
mą o duszia jo kilo prie augszkalinio aki.
1
Kaip tik galėjo skubino pir
tesniu jausmu, kurie neturi nie
Žiurėjo iii gamtos stebuklus
Kojas
Susigraudinęs su dekingysinyh taip, kad jo skubinimai
ko abelno su žemiszkai snieniekuri tolumoje visu savo plocziu'
tes aszaromis akyse, suspaudė
dare juokus raiteliams. Negir
kiais dulkėse szaliaužiojan-i
Įrepsojo. ATrsztomsiu žemesniu
Edvardas dęszine doram vyrui
dėjo jis ju iszjuokimu, nejautė
ežiais. Edvardas mėtėsi ant ke
Ikeliu kilo areziausi snieginiai.1
ir dekavojo Dievui, kad nors
smogiu, kuriais ji nežmoniszkai
liu, persižegnojo ’ ir siuntė
Alpai, nuo kuriu lediniu pakauvienas žmogus pripažinsta ji
apklojo, bego tik, kiek jam pakarszta malda prie To, kuris tik
Senatorius
Thomas C. nekaltu.
sziu baisingi sniegu glebiai ka-i
jiegos daleido. Tris adynas be
iojo.
Perimtas dirnnu iszkil-Į
i vienas žinojo jo nekaltybe, ir Hart isz Connecticut, po prigo, pat'oi negriuvo apalpęs ne
—BUS DAUGIAU—
atsistojo palkajingesnis. “Gali siega užsigina kad jis jokiu
mingumu sutvėrimo, kuris po
toli mm.o kaimelio. Gulėjo be
man tik gyvastį atimti,” suszu- žinių isz Japonu negavo ir
akimis davėsi regėti, paskandi-1
jausmu ir be mažiausiu ženklu
I ko su akimis in dangų atkreip narnate priesz kana. Laivyno
no savo žiūra apsiputojuse ban-'
Godus Skarbo
gyvasties, nevienas smūgis kri
tomis: “Smerti nukesiu ndkal- Kapitonas Safford pirmiau
gose (vilnyse) tolinusgulinezio
to ant jo sąnariu. Žandarai ma
tai. Kad ne serganti motina ir buvo pasakęs kad szitas se
ežero.
Petras—Na ar tau Antanai
In
kur
tik
Baltruviene
tydami, 'kad muszimu negalima
■ r
nelaiminga sesuo, noringai nu- natorius kokias ten žinias bu- taip gardus o j stėnai, kad tu
Isz jo jausmu pylėsi maustys
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.... Night Shift....

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
A COMPETENT
ELECTRICIAN
oACONSULT US
LfOUR ELECTRIC SER v/c £
COMPANY ALWAYS STANDS
READY 7D ADVISE YOU ROW
TO SECURE PROPER WIRING,
AND DIRECT YOU TO RESPON
SIBLE CONTRACTORS.

BE SURE TO GET THE BEST
WIRING POSSIBLE— WHEN
YOU RE-W/RE OR BUILD!
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