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Kinecziai

Valdo

Isz Amerikos AIR,SZILi!«0I>‘
Iszkilmingai Apvaiksz
PA. —
i RUSIJA UŽSIGINA cziojo Savo Szventojo i DuPHILADELPHIA,
menesiai atgal Philadelphijos policijantai sugavo keturio
Szvente
Amerika Reikalaus Pil-|
I

t

57 METAS

Mukden

Amerika Per-John
ewis
spėja Rusija
Susirūpino

Mainieriais

lika žmonių, kurie buvo pavogė WASHINGTON, D. C. —
’J Valdžios
Sekretorius James F.
'
no Pasiaiszkinimo IszĮ NEW YORK. — Szkotai sa- visokiu daigtus vertes apie'
i Byrnes isz kur nors gavo gana
į ko kad Szventas Patrickas gi- $437,000.
- ' drąsos perspėti Rusija kad
Rusijos; Laukia Taikos me Szkotijoje; Anglai gina kad' Bet tu vagiu buvo daugiau, ir.
Amerika nepristoja visu tu už
jis gimė Anglijoje; Prancūzai policija žinojo kad kiti paspru
jį
Konferencijos
grobimu ir reikalauja kad Runet parodo miestą ir vieta kur ko. Policija nieko niekam nesąSzventas Patrickas gimė sziau- ke, bet tyliai laukefnes jie bu- £ija tuoiaus Pasiaiškintu,
f WASHINGTON, D. C. —
vo tikri kad tie kiti vagiai veb Jis pasiuntė du laiszkus Ru
Amerikos valdžia iszkels szita rineje pusėj e Prancūzijos; Itasijos valdžiai: vienk laiszka pakur nors pasirodys.
klausima apie Rusijos veržimą lijonai piktai ginezyja kad Szv.
Anksti ryta Subatoj priva leiszkia Amerikos nepasitenki
si prie Perzijos rubežiaus, kai Patrickas gimė Italijoje; net ir
nimą kad Rusijos armijos -da'
tik Taikos Konferencijos dele kai kurie kafsztesni Lietuviai žiavo prie didelio troko kitas randasi Irane, Perzijoje. O Sta
gatai susirinks, ir reikalaus gali visiems priparodyti kad trekas kuris yra intaisytas ki linas pasižadėjo visus savo ka
kad Rusija pilnai pasiaiszkintu tas Szventasis yra gimęs Lietu tus trokus traukti. Iszlipo du reivius isz ten isztraukti. Dabar
vyrukai ta pilna troka prisika
voje.
ką ji ten daro ir ko ji nori?
bino prie savo .troko ir sau nu- Amerika nori žinoti ka Rusija
Jeigu patys Perzijos delega- Bet kaip ten nebutu, senovės važiavo. Ir szitaip jie padare ^et^na tenai daryti?
taįnenoresar bijos szita klausi- knygose yra kokia ten pasaka paeziame viduryje miesto, prie' Kita laiszka reikalauja kad
buvo vaikvagiai North Philadelphia Trucking! ®,usBa pasisakytu ko ji nori ir
ma iszkelti, tai Anglijos ir kad AirisziaiSzv.
Patrinka kad Terminal
° į ka ji ketina daryti ManchurijoAmerikos atstovai iszkels. Jei ir pasivogė 1__ _______ __
jis
buvo
da
mažas
vaikutis
nuo
gu pats Perzijos Premieras nie
Po pietų policijantai rado ta 'je. Szitame laiszke Sekretorius
Szkotu
ir
parsivežė in Airija.
ko nesakys, ar jeigu jis ir eis už j
pavogta troka ant Cooper Ri Byrnes taipgi pareiszke Stali
szypsotis. Dabar Churchillis
Bet
tokia
pasaka,
jeigu ji ir bu
Angliakasiu,
WASHINGTON,
D. C.
Sovietus, Amerikos delegatai
ver Highway, visai arti prie nui kad jis sulaužė savo žodi
kalbėjo
kaip
žmogus,
o
ne
kaip
,
,
,
..
.
f
tu teisinga parodo tik tai kadį
vistiek ta klausima iszkels, nes
xj Camden County Parko Polici- kai jis insake savo armijai pa
dipliomatas ar politikierius. Už 0131016111] Unijos bosas John Lewisas dabar laAirisziai pažinsta gera žmogų.
", jes namu. Beveik visas cukrus imti visus fabrikus ManchuriPerzijos Premieras yra bailus
Ir nežiūrint kur jis buvo ginies, jau buvo isznesztas.
joje. ,___ .
................ tai, visi mes galime tikėtis kac
ir nelabai priesz Sovietus
mes tik tiek tikrai žinoma kad
jis mums tiesa sake ir gero ve
prieszinasi. Szitas klausimas
Policija ir detektyvai dabar' Ir kaslink Bulgarijos, Sekre
Szv. Patrickas isz tikro užgimė. visur jieszko tu vagiu, bet kol’ torius Byrnes pranesze Sovie lino!
ta, saugumą ir likimą. Labai kad susirūpino,
Įdidesnis ir svarbesnis negu tik
Jau apie ta tai niekas nesiginkas nesuranda. Tokiu vagys- tams kad Amerikai nepatinka
Perzijos reikalas.
bet jau dvideszimts metu per vėlai! Jeigu
czys. Ir žinome kad jis tarp Ai
cziu atsiranda vis daugiau ir Rusijos szeimininkavimas.
Isz Teherano ateina žinios risziu darbavuosi ir pragarsėjo daugiau. Tas pavogtas cukrus Sekretorius Byrnes primine
i dabar jau mainieriu bukie taip labai visiems rukad Teherano žmones pasiren ir Airisziams daug gero pada
tiems vagiams atnesz apie $12,- Stalinui kad jis pasižadėjo vi-1
pi, tai kur tie visi geradariai buvo kai mainiegė ir pasiryžę gintis iki pasku re.
sus Japonus sugražinti in Japo
000 nes jie ji pardavė ar par
tinio žmogaus. Jei sako jie vė
nija, o dabar jis tukstanezius
riams reikėjo pagelbos? Lewisas sako kad
Visi Airisziai iszkilmingai ir duos ant “Black Market.”
lei žus, o nepasiduos.
Japonu siunezia in Siberija.
triukszmingai apvaikszcziojo
mainose kasyklose yra pavojinga dirbti. Gal
Ateina gandai kad Stalinas savo Szventoj o szvente. New Ispanai Už Churchill; Stalinas da kol kas nieko ne
atsake, bet jau aiszkus dalykas WASHINGTON, D. C. —
jis nors in senatve gavo dvasia szventa. Ar
gal nepasiuns nei savo Užsienio York mieste daugiau negu 75,kad jam szitokia drąsą nepa Kongresmonai ir Senatoriai vis
reikalu Komisaro Vishinsky, 000 Airisziu marszavo in paro
Priesz Stalina
tinka. Ka jis sakys ar darys d,a garsiau ir garsiau ima kritikuo pirmiau nebuvo pavojinga, ar gal tik Lewisas
nei Sovietu Ambasadoriaus An da, o pusantro milijono kitu
ti Amerikos Sekretorių James tik dabar susiprato?
Tai tikras stebuklas!
drei Gromyko in Taikos Konfe žmonių stovėjo ant ulycziu ir NEW YORK. — Ispanijos nežinia.
F.
Byrnes
kad
jis
per
didelis
rencija, bet paliks visa ta reika- žiurėjo ir žiopsojo.
radijo stotys stojo už Churchilli
statosi, ir kad visai kitu nesi Mainieriu bosas po tiek metu dažinojo kad pa
la Ambasados atstovui Nikolai Turbut Žydai ir Airisziai tu ir vieszai sake kad Churchillis Anglija Stengiasi
klausta, bet savo varo ir gana. vojinga po žeme dirbti! Paskui jis toliau sako
Novikov. Jeigu Rusija taip pa ri toki pati kontrakta, toki pati negrasina Rusija, bet pasako
Pasiaiszkinti Amerikos atstovai in Taikos
darytu, tai nei Amerikos Sekre susitarimą su Vieszpacziu, nes szventa tiesa ir visiems paaiszKonferencija ta pati Sekreto kad kompanijos daktarai tinkamai neprižiuro
torius Byrnes nei Anglijos Be beveik visados per Žydu szven- kina kaip dalykai dabar stovi
LONDON, ANGLIJA. —
riui Byrnes prikaiszioja.
ninas nedalyvaus. Bet jeigu tes lietus lyja. Nuo 1935 metu tarptautinėje politikoje.
serganezius ir sužeistus mainierius ir dabar reiAnglijos valdininkai ir visi
Stalinas pasiuns Vishinsky ap- kai tik ateina Airisziu Szvento Ispanijos valdžios valdomas
Senatorius Vandenberg, par . ......
•
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±
žmones per radijas klausėsi sa-iįvažiavęsiszTaikos
Konferenci.jkalauja
kad
butu
atskiras
fundas
sutvertas,
isz
ginti Perzijos užpuolimą, tail patricko szvente tai, kaip ir per radijas toliau sake kad Ispanai
vo
buvusio
Premierio
Winston
i.
.
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.
.
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Anglijos ir Amerikos atstovai Žydu szventes ima lynoti ar ■ sutinka su Churchillio nusista churchiii kalbos, žmonoms ia-;jos dadrasiau už Mtusima pm- kuri0 unija oa|etu gerus daktarus pasisamdyti
jtaipgi pribus.
...
,v .
staeziai kaip isz kibiro pilti. tymu, kad mes turime griežtai bai patiko, bet valdininkai tuo- tis ant Byrnes ir kaltina ji del
Ir ežia Lewiso žodžiai
nusistatyti
ir
paskui
paežiam
visu nesusipratimu kurie iszki- ffiainieriliS priZlUf Ctl.
Sziais metais gal tas kontrak
jaus sukruto Rusijai pasiaisztas jau užsibaigė ar kas ten su- Stalinui pasakyti kas galima ir kinti, kad Anglija nieko neturi
Konferencijoje ir del tu susi-, Jaįjaį jirĮ-yįįjj skamba. J1S todOS karCZiaS 3SZ3kas
draustina.
kirtimu
tarp musu kongreso ir
Automobiliu Straikos simaisze, lietus pamirszo lyti.
priesz
Sovietus
ir
nejieszko
ko

t
“Rusija” sako Ispanu val
ras lieja del mainieriu likimo. Bet, kur jis buTai pirma syki in daugiau kaip
kios priežasties prikibti prie Konferencijos atstovu.
i
Užsibaigė
vienuolika metu Airisziai turė džia, “ne tiktai gazdina mažą ’ Rusijos. Anthony Eden visus
senatorius Vandenberg pa-'vo kai mulo gyvastis buvo brangesne ir svarjo gražia, pavasario saulėta die sias tautas bet ir grasina di užtikrino kad Churchillis ir, taria seKretonui
v
...
v
* -sr. .
i*
Sekretoriui pasimoKinu
pasimokinti .
džiausias vieszpatystes.”
f DETROIT, MICH. — Genė na del savo parodos.
Stalinas yra geri draugai. Kittisz kitu dipliomatu, atsiminti
bCSHC
UZ
10311116110
pO
ZCIUC.
VIS
blIVO
galima
atsiminti
Radijas isz Madrid pareiszke
tai Motors Automobiliu darbi
Airisziams New York mieste kad “Rusijos propaganda ne valdininkai tuojaus szoko pa-’kaip Sekretorius Stettinius įįĮa rfarbininka pasisamdyti, bet UlulaS Teikėjo
ninkai susitaikė su fabrikan
,
.
< .v . .
. .
, «•
sziais metai
da didesnis tik namie, bet po visa svietą no siszkinti kad Churchillis kalbe-'mandagiai ir apsukriai elgesį’ ,
, .
,
... ,.
. .
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. I ntrlHi
i Jannr lz«i«
imi
rlarKititais ir straikos užsibaigė. Da
Californijos
ornijos Konferencijoje, ir pH kti. Osb<ll ktli Valdžia jxill VlSieniS d^rblll“
džiaugsmas ir da didesne gar ri visus intikinti kad visos tau jo kaip paprastas pilietis, ir ka; Calif
bar kitos mažesnes automobiliu
be: ju Majoras, O’Dwyer yra tos, visi krasztai susitarė ren jis sake tai buvo jo paties nusi kaip buvusis Sekretoriuss Cor-1 jnĮįams (urį “Sodai Security” Bendra ApS3Ukompanijos skubinasi taip pat
zMrtll
+ itr
rJ
dell TJnill
Hull nin-M/vnni
stengėsi Trininmc
visiems im
intikgrynas Airiszis nes, jis yra gi giasi pultis ant Ruiijos. Už tai, statymai, bet ne valdžios .
susitaikinti, ir už keliu dienu
ga, kai valdžia prižiūri kad visos kompanijos vi
męs Airijoje. Tai pirma syki Stalinas dabar Churchilli ir va .. Bet isz viso lo, matyti kad vi ti ir su visais sutiko.
.visi darbininkai gryž in savo
Airisziai turi už savo Majora dina Rusijos didžiausiu prie- siems Anglams Churchillio kal Senatorius Dulles taip inpyįdarbus.
sas pastangas dėtu apsaugoti darbininko gygrinoriu Airiszi. Visur parodos szu.”
ba labai patiko! Bet, aiszkus ; ko ant Sekretoriaus Byrnes už;
F Dabar, už kokio menesio gal buvo gražios ir iszkilmingos.
dalykas, valdžia negali staeziai i jo ožius ir sauvaliavymus kad;! vasti, kai kompanijos turi daktarus del savo
jau pamatysime nauju automo Buvo ir vakarienių ir vakaruszpasakyti kad sztai dabar ji nu-l
Duktė su verksmu, — Asz sistaezius priesz Rusija. Nei l jis vargiai grysz in ta Konfe! darbininku, dabar kai jau beveik viskas tvarbiliu, jeigu vėl visi fabrikai ne ku ir visi Airisziai džiaugėsi
rencija. Sekretorius Byrnes sau'
užsidarys del tu straiku kurias kad jiems sziais metais pasise ji taip myliu ir neužmirsziu Churchillis to nesake kai jis
straksi kaip koks visagalis! koj, tas didvyris Lewisas pasistato save kaipo
John Lewisas rengia su anglia- kė taip gražiai apvaikszczioti apie ji, o ir jisai sako, jog ma buvo Anglijos Premieras ir vi
vieszpats, kuriam visi turi nu
visu mainieriu geradariu ir rūpintojų. Lewisas
ne geriausia ant svieto myli! sa kraszta atstovavo. Mat dipkasias, mainieriais. Nes be mai savo Szvente.
silenkti.
nieriu nebus anglių, be anglių
Tėvas — Niekysta! Taip liomatas, kaip ir paprastas po
dabar tik jieszko priežaseziu del straikos. Jis
kožnas kalba!
plieno fabrikai, užsidarys, be
litikierius negali tiesos sakyti. Sekretorius Byrnes ir mažai
Duktė— Taip, kožnas, nes Jo darbas yra meluoti, slapsty draugu turi visoje konferenci- gerai žino kad mainieriai nenori straiku. kad
plieno automobiliu fabrikai ne Skaitykite “Saule”
ne man....
gales nei atsidaryti.
tis, slėpti ir veidmainingai
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Turkai Sovietu Neinsileis In
Savo Kraszto; Anglija Duos
Laisve Del Indijos Žmonėms;
Nedelioje Apie 75,000 Airisziu
Marszavo In Paroda
New Yorke

Kaltina Sekretoru Byrnes
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pati daro ka ir Hitleris dare.

riebumo pamesi. Kitas būdas jis vėl darbe paskendo.
Szitoks sznipinejimas tai vitos. Bet santykiai tarp abieju neatkerszintu.
tai abiem rankom insikabinti in
Dabar eina gandai kad keli' sai ne naujiena. Rusija turi sabuvo geri ir draugiszki.
Viena moteris, Virginia Mc- stala ir savo kriesla nuo stalo Niekai]) kitaip negalima pamusu valdžios augszti ir garavo sznipus visuose krasztuose.
aiszkinti Edisono pasisekimu Sovietu Ambasadorius paliElhiney isz Los Angeles aptru- atstumti.
i bingi žmones yra invelti. Sako- Ir Rusija dabar neužsigina kad
kaip tik darini ir prakaitu, ko Kanada ir parvažiavo in Rucino Savo vyra už tai kad ji no
' ma kad Rusijos agentas Shi-1 tai tie sznipai yra josios. RusiDirbti
jis
sunkiai
ir
ilgai
dirbo,
sija
duoti
savo
apyskaita
Gruo.
Vienas ūkininkas “farme- rėjo jam parodyti kiek ir kaip
? mishenko daug pinigu pakiszo jos valdžia tik tiek sako: Kad
PASISEKIMAS
bet niekados nesiskubino. Jis džio (Dec.) pradžioje. Jis pali
į
sz
ji
ji
myli.
Ji
policijantams
parys,” ’William Lathrop
keliems musu valdininkams jai visos tos paslaptys visai jau
savo danbo diena pradėdavo ko Kanada niekam nieko nesasiaiszkino
kad
jos
vyras
ja
inRichmond, Ind., taip supyko
IR PRAKAITAS kaip szeszios isz ryto. Pusry- kės ir nepasiaiszkines. Papras- Washingtone kad jie iszduotu nereikalingos, nes ji jau visas
tarinejo
kad
ji
su
kitais
vyrais
tos sprogstanezios bombos pa-1 žinias ir paslaptis gavo isz
ant Prezidento Trumano už inczius nusinoszdavo iii darbu, tai Ambasadorius pranesza valsusideda
ir
su
jais
meilikauja.
Kelios
dienos
atgal
Guberna

sakyma kad farmeriai mažiau
slaptis. Bet jam nepasiseke ir Amerikos.
pietu iszeidavo pavalgyti; pas- džiai kad jis iszvažiuoja. Taiptorius
New
York
miesto,
Dewey
Tai
ji
sumanstino
kaip
jam
pa

visztu ir viszcziuku augintu,
tuszcziomis rankomis pargryžo Kas panaszaus atsitiko Ang
kui dirbdavo iki asztuoniu va- gi paprastai, tik tada Ambasarodyti
kad
ji
yra
savo
vyrui
Į
kalbėjo
apie
Edisoną,
kurio
gikad jis susimanstino kaip jam
lijoje 1924 metuose, kai Zinokare; pasilsėdavo ir paskui vėl dorins yra paszauktas namo in Rusija.
isztikima
ir
kidk
ji
ji
myli.
Tail
mimo
diena
apvaikszcziojo.
Jis
už tai atkerszyti ir ji pamokin
diJbdavo iki vidurnakezio. Ir kai jo darbas nepatinka val- Kiti gandai eina kad Kana-1 vievo laiszkas szauke visus
ti. Jis pasiuntė Prezidentui ji užtrucino ji ir paskui labai sake kad Edisono reikszmintokia tvarka palaike per visa džiai ar kai valdžia nori jam ka dos valdžia vienam sznipui pa-j Anglijos Komunistus sukilti
Trumanui net tūkstanti visz meiliai ir rūpestingai ji gydė ir giausia ypatybe buvo “daubas
labai svarbaus ir slaptingo pra- vėlino per rubežiu ineiti in priesz valdžia.
savo gyvenimą.
cziuku ir parasze jam trumpa prižiūrėjo. Bet ji jam biski per ir prakaitas.”
neszti ar insakyti.
' Amerika. Jie maustė kad Ame j j Paskui Amerikoje taip buvo
laiszka sakydamas: “Tu mums daug tos trucyznos uždavė ir j Mes papratę in milijonierius Edisono gyvenimas ir jo pa 1
, .
.............
’ tikos policija ji sueziups. .Bet 1939 metuose kai Rusija sznisakai ir mus mokini ka daryti nabagas pasimirė. Tai tau knr( žvairai žiūrėti ir dykaduoniais sisekimas galėtu 'būti visiems Jau taaa Amerikos laikraszAmerikos valdžia tam sznipui paSj Generolas Krivitsky iszdajuos pravardžiuoti. Tiesa, yra mums geras pavyzdys kad ne ežiai rasze kad sznipai visur
■J • V* . • •
••
I
su viszcziukais. Tai dabar pa meile.
pavelino gryžti in Rusija
ve kitus sznipus. Amerikos val
tokiu dykaduoniu, bet ir bied- tiek mokslas, laime ar gilinkis' lenda ir zulinasi. “L7.
N. Y. J. A.”
žiūrėsiu ka tu su jais padary- ■
Tie Komunistu sznipai ku nu ir skarmalių yra tinginiu.
džia visomis galiomis stengėsi
reiszkia gyvenime,'kiek darbas J Gruodžio (Dec.) treczia jau rasi.” Prezidentas Trumanas j u
riuos Kanados valdžia sugavo
sze kad sznipai Amerikoje mu-'
kurie prisiunezia apsaugoti Generolą Krivitsky.
Edisonas, kuris iszrado elek užsispyrimas ir prakaitas.
neprieme, nes reikėjo už paczta
perkant ir vagiant sprogstan tros szviesa ir tukstanezius ki
su sprogstanezios bombos pa- laiškus arba postel-kartes in Jis buvo visa isz Amerikos iszužmokėti. Farmerys iszgirdes
ezios bombos paslaptis, tai tik tu daigtu musu pat oumui,
slaptis turi. Raszytojas Drew “Sau^es” redakcija, lai prili- vežtas ir niekas nežinojo kur jis
kad Trumanas už paczta neužmaža dalele Komunistu veid dirbdavo nuo szesziolikos iki
Fearson per radijo Vasario 3 ir Phia reikalingas pacztines mar randasi ar kur gyvena. Komu
roo'ka, pasiuntė pinigu užmokė
mainingos veiklos. Tenai tik asztuoniolikos valandų in die
io vieszai sake kad Amerikos kes> nes kitaip tokius laiszkus nistams eme kelis metus, bet
ti ir taip panevalia tuos viszbaikos prilyginus prie to kas na. Jis niekados nenustodavo
Slapta Policija FBI sugavo vi-'
Rostkartes reika- Jie budėjo, jieszkojo ir lauke.
cziukus Prezidentui Trumanu
darosi ežia Amerikoje. Komu dirbės; net per paskutines savo
sa sznipu gauja Amerikoje įr lauje marke už 1 centą; laisz- Viena gražia diena mes skaitė
inkiszo.
nistai turi daugiau negu 1,500 gyvenimo dienas jis dirbo ir
' pranaszavo kad Kanados vai- kaip po 3 centus ;special delive- me laikraszcziuose kad GeneNors miesos vis da negana,
savo sznipu Amerikoje. Ir Ame dirbo. Jis sakydavo: “Nauja
sanvaicziu
P° 16c., o registrąvoti laisz^ tolas Krivitsky staiga pasimij džia
li.Z*±Ck už
U.Z> keliu
nL-ll u. OCCil
V Cb±V. vieszai
valdžia dabar farmeriams insarikos valdžia žino ir nieko ne gadyne, naujos mados, nauji ir
re. Tie, kurie tokius dalykus su
kai reikalauje 23 centu.
ims sznipus gaudyti.
ko viszcziuku neauginti, nes nė
daro.
pranta, žino kad Generolas Kri
NEW YORK. — Kai Kana-'
reikalai. ’ ’
NEUŽMIRSZKITE!— jeigu
ra gana grudu.
dos valdžia sugavo kelis szni-| Vienas Rusijos sznipas pasi-’
~ iaiszk^‘te vitsky nepasimire, bet ir neteko
Devynios-deszimts
devyni
Kai armija pasiseka kokia Argentinoje buvo rinkimai. metai atgal Edisonas gimė Mi- pus kuriems rūpėjo gauti tos davė Kanados policijai ir visusj paezt-niu &nfcMiUj teipgi jei. savo vietos.
nebma užteiktinai maAia
vieta užimti ir priesza sumuszti Da nežinia kas tuos rinkimus jlan mieste Ohio. Penkiolika me sprogstanezios bombos paslap^ kitus iszdave. Jis valdžiai paAmerikos slapta policija FBI
laimėjo.
Bet
galima
tiek
paša’
tis,
ji
isz
pradžios
paskelbė
kad
davė
knygute
kurioje
buvo
an(
.
laigzkll;
tai
is2davysU
ne
.
ar atgal atstumti, tai tuojaus
daug daugiau žino negu ji gali
tu atgal jis pasimirė. Mes dabar
kyti
kad
ne
tas
laimes
kuris
.
keli
sznipai
svetimo
kraszto
bu-daugiau
negu
1,700
šnipu
vai-.
jims
tQkes
post
_
kartes
it
Karo SztaJbas paskelbia kad
pasakyti. Amerikos valdžia sunaudojamies tais dalykais kudaugiau
balsu,
votu
gaus,
bet
vo
sugauti.
Jie
nesake
kurio
dai.
Tas
sznipas
dabar
visai
isz
toks ir toks Generolas tenai bu
riszo Amerikos slaptaja polici
iaiszkus nuo paczto!
triuos jis savo darbu ir prakaitu
tas
kuris
daugiau
karabinu
pa

kraszto. Bet vienas Kanados tenai iszgabentas ir niekas nevo ir savo kareivius drąsiai vejai rankas, ir draudžia Rusijos
iszrado ir padare. Trys metai
rodys
ir
atprovins
in
balsuoto

Tarybos
narys
iszsitare
kad
tai
žiną
kur
jis
randasi.
Kanados
de in muszi. Bet kai nepasiseka,
sznipus aresztuoti. Amerikos
atgal Amerikos Kongresas ir
valdžia
taip
ji
paslėpė
kad
kiti
jus.
buvo
Rusijos.
Skaitykite
‘
’
Saule
”
valdžia bijosi inžeisti Rusijos
kai prieszas netikėtai užpuola
Senatas pagerbė Edisono at
sznipai
ji
nenugalabintu,
jam
valdžia.
ar da drąsiau atsimusza, tada
minti ir aprokavo kad jo iszra- Isz Washington© iszejo ži
Dabar
visi
szne'ka
apie
TreKaro Sztabas nei nevaptelia
dimai žmonijai šziandien verti nios kad Premieras MacKenzie
czia
Pasaulini
Kara
ir
spėja
ka

koks ten Generolas buvo vado
daugiau negu $15,599,000,000. King jau Lapkriczio (Nov.)
da
jis
prasidės.
Bet,
kiek
dabar
vystėje. Amerikiecziai 'buvo vi ..
-I Sunku šziandien rasti tokio menesi buvo su Trumanu pasi
suprasti isz laikraszcziu’ . .
, v
_ ,
sai netikėtai užpulti ir sumusz galima
. v. . , . ; _
. „
i plataus masto žmogus. Jo tėvai taręs apie tokius sznipus ir!
tai tas Treczias Karas
•
....
T
. ,
ti prie Kasserine Gap, Tunisia, ir žinių,
n
„ ..
buvo pasiturinti, bet ne bagoti. sznipmejimus. Jau nuo tada Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
ima siausti. Talkos
,
. .. T
1
bet ir šziandien niekas nežino "iau dabar
„
.. .
. ...
. Jo tėvas sztora laike. Jo motina Kanados policija ir tam tikslui1
Anglija nusi- ..
. v. ....
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
koks generolas tenai buvo. Pas Konferencijoje
.
_ .. .
.. , buvo Baptistu kuniguzio duktė, paskirtas komitetas tardė ir ty
±
. . ....
kui prie Ardennes kai priesz staczius priesz Rusija. Amerika
. .
I Bet, apart to, viskas labai pras- rinėjo.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa
nenoroms, stos m Ang-' ..
,
,
.
Kalėdas Vokiecziai prasimusze noroms
...
, tai iszrode su to vaiku Aiva Už keliu sanvaicziu slapta'
per musu eiles ir tvirtoves ir Ii jos eiles. Karas jau verda
policija Kanados, Anglijos ir. No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų
Indijoje, Azijoje1
apraszyrnas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
visa Karo Frantą suardė, nieko Mancihurijoje,
■ ..
.. . . ^
. . i Kai jis užgimė, daktaras tuo- Amerikos tyliai eme darbuotis i kus
Po laikui; Onytės laime; Per neatsapuslapiu?
ir
beveik
visoje
Europoje,
kur
J
°
’
,.
.
Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rg ūma in balta vergija; Pusiaugavejokie laikrasztis nesakė apie ti'k Rusijos letena pasiekia.
i -iaus Patemij° kad to vluko «al' ir intariamus žmones sekioti.1 No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
koks ten Generolas buvo vado
Dalbar matysime tikrus ste- va buv0 Per didele’ir b'M° 'kad Amerikos slapta valdžios poli- minaliszka apraszyrnas, 202 pus. 85c to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c
vystėje.
j n
i ten kokia votis suka. Jis ir cija FBI žinojo apie tuos Kana-'| pirmutines
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
puses szimtmeczio, iszbuklus.
Ano
karo
prieszai,
VoNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Reiszkia; kai sekasi tai Gene kieeziai ir Japonai giežiausia Paau«eies
toks sllPIlutls dos sznipus, net pirm negu Ka imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa riu8 isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
rolams garbe, kai nesiseka tai
177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
bus musu draugai ir Alijentai.1 kad ^evai bijojo ji in mokykla nada paskelbė vieszai kad ji veikslais,
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu...............20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e
kareiviu kalte.
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
Rusijai in talka stos Mohame- leisti. Ir kai jis lankėsi in mo juos sugavo.
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepekykla per tris menesius, moky
tonu
krasztai.
Gal
taip
nebus.
Daug musu laikraszcziu ir
Vienas Kanados Komiteto No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu......................................15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
toja parasze jo tėvams laiszka
Dieve
duok
kad
ir
ne'butu.
Bet
Isz numirusiu prisikėlė,
taip sau vadu dabar stoja Sta
narys vieszai pasakė kad keli Gregorius;
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu........... ....25*
sakydama
kad
ju
vaikas
moks

Dorybe
veda
in laime; Szaltiszaiti,
žinios
laikraszcziuose
dabar
to

Žudinsta
ir Apie Urlika Razbaininka,
linui in talka ir taip raszo ir
No. 162 Trys istorijos apie Bais*
musu mokslincziai visomis ga No. 111 Sziupinis (3 dalis), tallui
netinkamas.
Jo
motina,
kaip
43
puslapiu
..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
ki
kelia
in
kita
kara
jau
nurodo.
pinasi
sekanti
skaitymai:
Ila
isz
madaro kaip Stalinas nori, nors jie
motinos ir šziandien, baisiai už liomis stengiasi kaip nors vi iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
manstina kad jie mums Lietu Kai žmogus sau turteli susi
Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10«
pyko ant mokytojos, iszeme sa sas paslaptis Rusijai iszduoti. Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas
kejimas
kunigo. 47 pus................ 15c
viams gerai pasitarnauja. Tie krauna ir kai jam plaukai ima vo vaika isz mokyklos ir pasi-1 Patrick J. Hurley buvęs savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis
No. 164 Septynos istorijos apie Ja*
No.
140
Keturios istorijos apie
i Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
rgis
Skaptukas; Ergelei Pono Morka*
i
Amerikos
Ambasadorius
in
Ki-|
kurie šziandien vis raszo apie žilti ar galva plikti, jis tankiai [ryžo pati ji mokinti.
.
goa bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Vokieczius ir kiek Lietuviai galvoja kad jis viso mokslo ga
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Edisonas neturėjo progos nija sako kad norėjo musu UŽ-Į trumpi pasakaitymai ir t. t.
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
.nuo Vokiecziu nukentejo, tar la pasiekė. Jis tada visai nesi- žaisti, bovintis ar po ulyczias sienio Valdžia tokius priparopriparo- (Puslapin;.................................... 15c 64 puslapiai ................................... 20c muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
,
. ,
.
. ,
No. 112 Trys apisakos apie piniNo. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma>
net.l gaį. gaiva-žudžiai; Ražanczius iszgelNo. 141 Keturios istorijos apie
nauja Stalinui. Nes jis kaip tik mokina, nei laikraszcziu nei j valkiotis kaip musu vaikai nvmiiR
dymUS Tnrtnnt.T
induotl net.
net nernai
pernai, bet
■kiaus
; Iszklausyta malda vargszo;
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................ 15a
to ir nori. Jis nori visu akis at knygų neskaito. Tada jam tik šziandien. Kai susilaukė dvyli- niekas jo neklause.
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
kreipti in Vokieczius ir taip viena knyga diena nakti rupi J kos metu jis gavo darba lai'k- In Ottawa Kanados policija liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c No. 170 Asztuonios istorijos apia
No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoj a; V elniszkatiltas;
.................... | No. 116 Istorija apie Sierata,
niekas nematys ir nesupras ka Tai yrabankos knygute, kur jo raszczius pardavinėti ant trau- suėmė dvylika
Auklėjimas sveiko ir serganezio kudarbininku; trys
- j puikus apraszyrnas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
jis su visais Komunistais dabar turtelis tupi.
dykio;
Herodas Boba; Kas nepažinsta
kiniu. Jis syki iszgelbejo nuo kiti buvo suimti Edmonton,'' No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne. 40 puslapiu Dievo tas
nepažinsta Tėvu; Per ta
........................15c
— —
: t Aioszis:
daro.
mirties vieno darbininko vaika.'Altą., ir kiti suaresztuoti Mon- G- aržia
H^emo
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
.
'Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra
Vokeicziai šziandien jau ka Dvynukai gimsta tik syki in
Tėvas, norėdamas parodyti sa- treal mieste ir net paeziame ^"puslapiu ....................*. i .15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
nuslapiu ..........................................25a
put, isz ju nėra baimes. Dabar asztuonias deszimts penkis sy- vo dėkingumą prižadėjo Ediso- Londone.
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
kas Isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernadidžiausias pavojus gresia isz kius. Danijoje gimsta daugiau- na iszmokinti kaip telegramų
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
In Montreal policij antai in- puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu.........................15c
Komunizmo. Dabar reikia pa- šia dvynuku. Senoveje 'žmones maszinele vartuoti.
ir
nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
'silauže in vieno žmogaus na-L1?-,!23 Septy”i,M ‘’VsVS No. 145 Trys istorijos apie Velni- Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
mirszti apie Vokieczius ir susi maustė kad dvynukai yrablo-j Nesulauke septyniolikos mc°
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
mus
anksti
isz
ryto
ir
norėjo
ji
grabelis;
Drąsus szuo; Kolera; Sene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai
rūpinti apie ta neva talkininką gas ženklas. Jie tankiai ar vie- tu ir jau Edisonas iszrado ma
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
suaresztuoti. Žmogus manste lis» Var*?0 sapnas ir pasaka apie ci- dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c ptybe
gymimo mumisie Dievo musu,
neva dranga Stalina, kuris ta na isz tu dvynuku ar abudu už-, szinele kuri vienu sykiu daug , , .
...
, .
.
gonus.
45 puslapiu-.....................15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
kad ežia vagiai ir pradėjo gin-j No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
muszdavo.
telegramų gali pasiunsti. Nuo tis, nepasiduoti ir pagelbos Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauni*
to laiko jis vis dirbo, vis pra- szauktis. Jo Susiedas patelefo mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio< Suvirsz 100 puslapiu........... 25<
Pasiskaitymo Knygeles
No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
j Didžiausias pavojus žmogui, kaitavo, vis jieszkojo ko naujo. navo policija. Policijantai at- kuris
Mariu;
Sruolis isz Lietuvos.
65
buvo protingesnis už savo poną sis; A*it keik užlaiko moteres paslaptį
puriapiu
..........................................
15<
priesz
savo mirti
r---:
'*‘''jis
~ ’iszrado
----- 1 * siskubino suaresztuoti vagius 61 puslapiu . ••••••■......... ; • • 1®c 6 T* puslapiu ................................. 15c
Trys Istorijos apie Lrlanda . tai ne ant ikaro lauko ar ant uly- Ir
127 Trys istorijos apie DukNo. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
arba Nekaltybe suspausta; Ro ežios kur automobiliai tukstan daugiau negu 1,200 nauju bud u ir rado valdžios policija. Pas- I No.
pustymu; Peleniute; Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszbertas Velnias; Medėjus; Kaip ezius kas metai užmusza, bet ir nauju inrarikiu kuriuos mes kui paaiszkejo kad valdžios po- Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c akys; Tanias; Vargdienis Jonukas davineti pinigus. 45 puslapiu.
15U
karalium.
61
puslapiu
................
15c
šziandien
naudojame.
namie.
Nuo
karo
pradžios
iki.
No.
175
Pasiskaitimo
knygelei
Kuzma Skripkorius liko 'x\ur1 licija padare klaida, jie ne in ta
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudru
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 2\)ę‘ dabar daugiau negu 50,000; Kai buvo dvideszimts dvieju narna insilauže kur jiems buvo
SKAITYKIT
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė AngliM
žmonių užsimusze visokiose ne - metu jis atvažiavo in New York pasakyta. Paaiszkejo kad jie
puslapiu............................................ 15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana*
JJ J?”
No. 153 Trys istorijos apie Gailu yymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
Penkios Istorijos apie Burike’i laimėse savo namuose.
■ miestą kur jis viena savo elek- jieszkojo kaip tik to kaimyno
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; ’
tros iszradimu pardavė kompa kuris policija ta ryta paszauke
puslapiu ..........................................15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
ISTORIJE apie Gregonua No. 158 Keturios istorijos apie Ka
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko Jeigu esi per storas ir per pil nijai už $40,000. Kitas vyrukas iszgelbeti savo susieda.
Preke .............................................
----------------- Isz Numirusiu
pitonas Stormfield danguje; Pabė
--------pasaka); Užliekos isz Senovės vą? kelines nesueina tai gali vėl su tiek pinigu geru cziesu,
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Prisikėlė,
Dorybe
Veda
In
Lai
Padavimu; Peary ant Žemgalio but’i liesas, liaunus, plonas ir “Good Times” jieszkotu ir ba- Rusija buvo su Kanada susi60 nnnIani'H
1R*
me, Szaltiszaiti ir Debeselii.
Adresas:
tarius
pirkti
isz
Kanados
viso

Jeigu
užraszysite
savo
drau

(Atminimas isz keliones in Le pailgas jeigu tik szito patarimo liavuotu. Bet ne Edisonas. Jis
::
25< !!
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing Co.,
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^ paklausysi: Jeigu deszimts va tuos pinigus tuojaus suvartuo- kiu reikalingu daigtu už $25,rės didžiausia linksmybia per
landų sunkiai dirbsi ir prakai ja nusipirkdamas elektros la- 000,000. Bet negalėjo susitai
Saule Publishing Co.,
kinti
ir
derybos
buvo
nutraukskaitykit
“
saule
”
platinkit
Mahanoy City, Penna.
visus metus!
tuosi, tai viena švara to savo j boratorija Newark, N. J., kur
Mahanoy City, Pa.

KasfGirdet

Sznipai Ir
Sznipinejimas

$1.00 Vertes Knygų Už 50c
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“SAULE”

MAHANO Y CITY, PA.
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tio
z inviskintas in užverktas akis
kuri klausė paskutiniu jo žo “ O da ugau! ’ ’ suszuko beveik
Kiniecziu
Draugas
merginos.
j “Nesuprantu to, isz kur ma- džiu.
netekdama jausmu, peržiurėjus,
laiszka Edvardo: “Brolis mano
M/pk
a luninkas ima tiek pinigu,“ sake •
—BUS DAUGIAU—
m
ncpažinstamasis su pilku žipo-1
kalėjime1?“ ir susmuko apalpus
——__________________________________ I nu: “malūnas jo 'beveik visada'
ant stalelio.
i
i
PUIKI ISTORIJA
....................
............................................ ........................ 'stovibe darbo, o vienok skolina’ i
“Kasten?” paklausė pabu
pinigus, geria per naktis ir lodus motina.
(Tasa)
Jaunavedis Atvažiavo szia isz pinigu, asz isz tiesu ste| Marijona norėjo nuduoti ra
biuosiu.
“Ar manim tikės,“ kalbėjo
muma, bet jai nepasiseke, nes
I
Edvardas iszejus Verner’iui:'
“Tamstos teisybe,“ atsake
skausmas ja taip pereme, kad
“kada iszduosiu maluninka?
jaunikaitis, “ir mes jau nuo se
i kalbėti negalėjo ir sviedesi diI
✓•
•
•I
. •*
niai negalime suprasti to, bet
Bet valia Dievo, ’’ ramino pat
džiausiam gailume garsiai
sai save ir atsisėdo visiszkai
nieks apie tai nedrysa szneketi,
i verkdama ant lovos motinos.'
pakajingas ant paktojimo.
nes kiekvienas bijosi jo nedo
“Jėzau, Marija! Kas tau mano
rybes.“
Nepraslinko da nei pusadyvaikeli ? Šaky k-gi! N eužmuszk1
Kada taip da laika kalbėjo
nis, o j: .u Verner’is sugryžo su
manės tavo tylėjimu!“
TIKTAI,... 50c
j apie maluninka, užklausė nepabonka \ yno ir biskyteliu szaltu
‘ ‘ Atidaryk, panaite! Szauke.
I žinstamasis jaunikaiczio, ar ne-,
valgiu, pastate reikalautus
per Įauga vyras su pilku žipo
Istorija apie “AMŽINA ŽY
I žino, kur gyvena ponia Stern-Į
daigius ant skomes ir ragino
nu
:
‘
‘
asz
turiu,
nors
tai
man
ne

Visi Kiniecziai vadina Lei DĄ.“ Jo kelione po svietą ir
Visi rugoje ant Jonelio,
burg’iene. “O labai gerai,’’ at-j
stingu, pats tamstos motinai tenantą Generolą Albert C. liudymas apie Jezu Kristų.
kalini, kad pasiskubintu, nes ji
Jauno, pacziuoto vyrelio,
sake užklaustasis: “nueik tik
da sziandien atlankys kokis ten
viską iszpasakoti. ’ ’
20 Centai.
Kuris negražiai apsieina,
Wedemeyer savo geriausiu
tamsta už ano kampo, anam
uredinin'kas.
Marijona
atidarė
duris,
o
su
Jeigu kur su kitais sueina.
draugu. Generolas Wedeme
mažam namelije ant paežio ga
ja
inejo
įiepažinstamas,
kuriam
Edvardas padekavojas suval
yer visa tvarka Kinijoje ve SAULE PUBLISHING CO.,
Savo biaurum pasielgimu,
lo gyvena toji pavargus ponia.
gė ir iszgere atneszta jam pasi
Mahanoy City, Pa.
Nepaiso kad ir prie moterių, ligone in akis pažiurėjus, su nu da ir darbuojasi kaip viso
sistebėjimu suszuko: ‘ ‘ Ar tai ne Kiniecziu Karo Sztabo vadas
stiprinimą; nes nežiūrint ant
Gaila man jos labai, nes kaip
Ir prie kožno kabinasi,
Iki dabar mes vis skaitėme
tu, mielas Vernerri?“ —- Taip ir Generalissimo Chiang Kaisusikrimtimu, gamta reikalavo
Siuncziant pinigus per ban
girdėjau, skoli ji maluninkui
Kad pažiūrėtu siulinasi.
kaip ir kiek nuotaku ir jaunu
brangi ponia,“ atsake už klaus
savo.
szimta doleriu ir dėlto norėjo
Juk žinote, jog tokiu
shek patarėjas. Jis Kinie- kini czeki arba ekspresini mo
svetimtaucziu moterėliu at
tasis:
“
Esu
Verner
’
is,
ir
ka

Apipylęs aszaromis, parasze
jis ja deszimti dienu tam atgal
kvailiu,
cziams padeda ne vien tik ar ney orderi in iszdavysta “San
važiuoja in Amerika pas savo
riavau kitados prie szono nalaiszka pas seserį, kurioje jos
iszparduoti, bet jos sūnūs,
Kaip tas Jonelis kumeliu,
mijos reikaluose, bet jiems ir ies,” pridekite deszimts centu
Amerikieczius vyrus. Dabar
baszninko tamstos vyro.“
melde, kad atsargiai motinai
Jieszkoti toli nereikia.
pramonėje ir biznyje daug prie paskirtos sumos nes musu
jau ir svetimtaucziai vyrai smalkus vaikinas, neperkente
“Kur dabar buvoji?“ Klau pagelbsti.
szi atsitikima iszpasakotu. Ver
bankos reikalauja deszimts
to, pastvėrė maluninka už tai, Surasti gali, jeigu prireikia.
ima atvažiuoti pas savo Ame
sinėjo toliaus jo ponia Stem
neris pats apsiėmė laiszka ati
centu už iszmokejima czekiu ir
O jeigu lenda in akis,
rikietes pacziutes. Sztai, jau ka musze jo seserį ant kapiniu
burg
’
iene,
kuri
savo
silpnybėje
duoti žadėdamas priegtam praekspresiniu kvitu. Busime jums
Reikia iszmuszti dantis,
navedis Christopher Pater ir gąsdino ji, kad paduos in sū
mums
ta
silpna
ponia
ant
musu
pamaczius Verner’a tuo jaus
neszti jam, kas girdėt namieje.
dėkingi už tai ir neužmirszkite
Jeigu Jonelis greitai
son, 28 metu amžiaus Anglas dą, jai da dvieju sanvaicziu ne
ranku.
užmirszo apie katik invykusia
Suspaudimas rankos, dėkingas
ateityje, kada sinusite czekius
nesusivaidys,
inžinierius atvažiavo in Ame norės palaukti. Maluninkas
Marijona
užsimėtė
skepetai

scena.
pažiūrėjimas, buvo tai viskas,
arba ekspresinius money orde
rika. Jo jauna žmona, Paul tuom iszgasdintas apsimalszino' Tai daugiau iszgirs ir pamatys,
“Esu dažiuretoju kaliniu te ant kaklo ir iszbego užslank- rius, pridėti deszimtuka. Bet
kuom galėjo Edvardas ant da
O tuom laik vėlinu ka
ine Motylewski, kuri buvo truputi, nes mes per Įauga ta
mieste Liucerne.“ Dažiureto sczio. Nusiminus staptelėjo pas jeigu sinusite money orderiu
bar dažiuretojui atsimokėti. Da
susivaldytu,
slauge (nurse) gyvena in matėm. Tos dvi sanvaites taip
ju? Ar nekalbėjo neseniai Mari slanksti ir veikdama tarė Ver per paczta, tada pacztas neima
syki ragino ji Verner’is kad
gi praslinks, szirdingai gaila
Žmonių nepikdytu.
Three Rivers, Wisconsin.
jona, kad Edvardas yra kalėji ner’iui: “Eik velyk tamsta ekstra už iszmokejima money
but tvirtu, apsikabino szirdinman tu nelaimingu žmonių. Kur
*
*
*
gai ir atsisveikino jauna dran 
ims ta szimta doleriu ? Kad asz Vyrukai ka czion užaugia, me. Sakyk, Verner’i, kas atsiti pats, nes ant mano praszymo orderio. Acziu visiems.
kambarije. Nebuvo ežia kalbos turecziau,“ kalbėjo toliaus su
ko ? Kas tave pas mus atvede ? ’ ’ gydytojas neateis, žino jis ge
ga.
“Saules“ Redyste.
Ir da sziek tiek mokslo iszejo,
apie
žemdaribyste,
apie
amatus
“Nesmagi prideryste, meilinga rai, kad neturiu kuom jam už
Edvardas pasiliko viens. Pa
aszaromis: “Tikėk tamsta kuo
Tasai
'buna,
kaip
reikia
ponia,“ atsake Verner’is: “Su mokėti. ’ ’ “ Tegul ta nenaudeli
stiprintas dievolbaimtngu tiikeji apie tikėjimą, apie politika bet noringiausiai jiems paskolyvyruku,
ims tamstos siunczia labas die perkūnas trenkia!“ sumurmėjo a^°A - B - CELA=^1
mu ir turėdamas gryna sanžine apie kazyras ir apgavimus. cziau. ’ ’
Neprisidės
prie
su'bankrutytu
nas.“ “Kur yra Edvardas?“ iszgirdes Verner’is: “Pasilik,
tuo jaus užmigo pastiprinancziu Greitai pakilo sumisze balsai, “Geras isz tavęs vaikinas,“
sportuku.
Klause su didžiausiu nekantru panaite, jau asz ta szelmi atve
miegu. Po keliu valandų pabu su jais vienyjosi keiksmai ir suszuko nepažinstamasis su pil
Nes
žino,
jok
sziek
tiek
mu motina. “Sunu tamstos pa siu.“
dino ji rustus (balsas buvo tai grasinimai, o barszkejimai su ku žiponu, spustelėjo jaunikai
aliejaus tupi,
turintys dažiurejima ant kali kultu stiklu ir trinkejimas var czio ranka ir ėjo parodytu ke Tai ant vėjavaikiu nežiūri, imta in kalėjimą isz priežasties Kada Verner’is atitraukė peniu, kuris nesant Verner’iui tomu stalu ganėtinai liudijo liu. Praejas ro kampa, pamate Tokis apie bizni manstina, pažvelgimo, kuris ant jo krito: ti, ant kurio buvo atsirėmus li
Bet neužilgo bus vėl pas tamsta gone, ji pamaži in save ateida
tuom tarpu jo vieta užėmė. apie kylanti muszi.
menka žiburėli, myrkcziojanti
Veju jokiu nesigena,
“Rytoj tavęs teirausis,“ tarė Kokis tai žmogus su ilgu pil pro langinyczia darodytojo na Ba žino, jog gyventi negales, nes jis yra nekaltas: Tas teisy ma praplesze akis ir sake atei
szaltai, apžiurėjas, ar yra van ku žiponu greitai žingsniavo melio. Marijona da siuvo, mik Jeigu galvoje akseli turės. be kaip tai, kad asz esu gyvas. ’ ’ dama praplesze alkis ir sake ty
‘‘Nelaimingas!’’ Gailavo mo liu balsu: Neik, Verner’i, jau
dens asocziuj, atsitolino tylė tamsiomis kaimelio gatvėmis liai savo plonais pirsztais var Oveliai, drabužis nedabina,
(ulycziomis), o iszgirdes baisu todama adata. Motina buvo jau' Ba mokslo iszlaižyta vaikina, tina: “Tu dejuoji kalėjime, o man geriaus, tik staigus iszsidamas, taip kaip ir atėjo.
mes tau padėti negalime. Kokis gandimas 'buvo priežasczia ma
Pakajingai klausė jo Edvar riksmą, staptelėjo netoli pilko užmigus, tik gera duktė dirbo Į
Jeigu isz nedrūto medžio
no apalpimo. Pasakyk-gi mano
viena nakties tylumoje. Apjuo
das ir, ant rytojaus pastiprintas jo kaimelio.
vežimą apmozosi, yra ant jo pažvelgimą^? Delko
arba pradžia
į
ji suimta? Jus akys, Verner’i, sunui, kad jai yra nekaltu, ko
Tai vyreli neilgai su
savo nekaltybe, stojo priesz “Yra ten turbut ir rudasis kiantys vejas lyg szaipesi isz
SKAITYMO I
parodo, kad ne taip yra, kaip dievaži tikiuosi, tegul su kan
rusczius teisdarius (sudžias). malūnininkas,“ tarė žmogus su jos apvienejimo, nuo jo pūtimo
juom važiuosi.
•
5
pilku žiponu, kratydamas gal krutėjo menki uždangalai lan
*
*
*
norite man inkalbeti, iszaisz- trybe ir pasidavimu pakelia
7.
...ir...
h
kanczias, kokias jam Apveizda
Jau buvo vėlus vakaras. Gili va: “nes retai kada buna pesz- gu, o virszune puikios egles, ap- Tai bent žmoniszkai padare, kink nors. ’ ’
RASZYMO į
Jog net vidurius iszvare,
tamsa užėmė dienines szviesos tyne kaime, kurioje jisai netu globenczios nameli, dūsaudama
‘‘Ant kelio in Lozanna užmu- paskiria — ir tai yra troszkimas
motinos.
Pasveikyk
ji
szir

.
----H
Vienoje saliunoje,
vieta, o menulis mete menka sa rėtu dalininkystes.“ — “Tei linko nuo jo sylos. Drebanti
sze keleivi ta paczia nakti, ku
dingai
ir
pasakyk,
kad
asz
ir
vo szviesa per tarpus debesiu, sybe kalbi tamsta,“ užtarė jau szviesa rode laikas nuo laiko, Kada gerai turėjo galvoje.
ria ir tamstos sūnūs in ten vy
164 pus., Did. 5x7coI.Iį
Marijona,
kas
valanda
melsi

nas
vaikinas
už
jo
stovintys,
dideliam veidrodije,
kuris
Du galunai susirėmė,
kurie stumiami užuojancziu ve
ko. Ant riksmo, szaukiauczio
Tiktai, 10c.
į
ju, smarkiai pro ji slinko. Ant kurio tamsoje pirmutinis nein- jiems liko nuo geresniu laiku, Vienas kita smarkiai paėmė, pagelbos, pasiskubino kuo grei mės už ji, bet kad apart to nie
11
ko
del
nabago
padaryti
nega

bokszto laikrodis iszmusze de- žiurejo. “Ilgai jau prisiklau- iszblyszkusi veidą darbszczios Ir kaip drūtesnis suspaudė, cziausiai ir patemijo rudaji ma
“ŠAULĮ”
jį
luninka, o pasilenkęs ant už- lim. Tavęs, mielas Verner’i,
vintą. Kaimo gatves buvo tusz- sau tam riksmui, kad tam suk- mergaites. Pailsus pradėjo dar
Net vidurius silpnesnio
MAHANOY CITY, PA. į
czios, tik panaktinis, lyg ant cziu norėtu nors syki gerai kaili bą in szali, sudėjo rankas ir
. iszspaude. musztojo, perimtas nuo dvieju maldauju, apsieik su juom kaip
pikto audrai, pute in trūnyta iszlulpti, linkecziau to jam isz prasze dangaus, kad Edvardas Vieni sako kad iszejo žarnos, žandaru, nes manstino, ’ ’ szia su sunum tavo senovės pono ku
Verner’is nutilo, susipratęs, ris tave su pavojum locnos gy ISTORIJEapie Da i8Z “•
(triu'ba) garsindamas tikra isz- tikros duszios,“ tese toliaus sujudintu szirdi pulkauninkie- Kiti kada geltonas sriutos,
jaunasis žmogus. Smogis krito nes, ir kaip greicziausiai gryžtu
------------------- iszo iszlins, Al
kad pertoli nuėjo. “Kad yra už- vasties iszgelbejo.
muszta adyna.
Teisybe, 'žmonis dalaikyti
Niekados
Verner
’
i
tau
nebupo
smogiui,
o
riksmas
kaskart
su
pagelba.
yva in virszu iszkils, Kaip už
Szian ir ten spingsojo menki
negalėjo, muszeju,“ pertrauke su baisia
cziau
szito
priminus
:
bet
dabar
didinosi,
ant
galo
pesztuku
laikyti sveikata ir apsaugoti
priejauta motina ir susmuko be
žiburėliai isz iszsisklaidžiusiu
Ba labai smirdėjo.
Vyras su pilku žiponu prisi
jausmu apalpus ant lovos. “O dejuoja mano sūnūs kalėjime, szeimynele nuo lygu,Verta Nepirkteliu; bet ir tie žiburėliai gauja iszsimusze in priemene artino prie langinyczia mažojo
i Kad ir žveriszkai,
Iszganytojau! Ka asz geriausio o tik reikalauju ant atsilyginr- užmirszt, Kaip dagyvent 100
palengva iszgeso. Gilus tylumas (prieangi). Rudasis malunin namelio; iszgirdo pusiaubalse
Bile vyrisžkai,
padariau! ’ ’ Szauke vis didesne mo zmomszko su juom apsieji metu, Pamokinimai, Apie boba
In kur tik sueina,
kartais pertraukiamas puszke- kas mosavo aplink save su stalo malda, o kada pamate per plyrupesczio persigandęs Verner’- mo idant nelaimingas dvigubai ka negalėjo savo liežuvio su
jimu pakeltu ežero bangu, pra koja, o isz žaizdų (ronu) trijų szi meldžiancziasi apsipylusią
Tai vis puikiai apsieina,
is. “Eik tamstele kuo greicziau nejaustu, jog neteko didžiausio laikyti, Leibaus gimoras, Gir
siplėtė aplinkui, o juodi nakties prieszininku, kaip lygiai ir isz aszaromis Marijona, atsigręžę
O tai vis girtavimas,
siai pas gydytoja kitaip numirs ' gero, t. y. laisves.
tuoklis Jurgis, Kaip pažint atsparnai pridengė viltis rūpestis jo burnos, sriuvejo kraujas upe su graudintas, nežinodamas, ka
Ir ne protingas.
*
*
*
i ‘'‘Prižadėk man.“ Czia Ver- maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
ir nuodėmės inmigusio svieto. liu. Isztruko nuo ju ant valan turi daryti.
j nėr ’iui padavė ranka, kuris po Geros rodos, Gailinga ypata,
Ant galo kaimelio stovėjo dėlės, smoge artymiausiui in ‘ ‘ Labai tai man sunku ’ ’ kal Vyrucziai jeigu pasigėrėt,
Ant Gavėnios
du syk ja bucziuodamas, iszkil- Galybe Meiles, Juokai, Raganmaža karcziama pilku nameliu krutinę, sugriebė kairiaja ran bėjo patsai sau: “kad esu pri Tai norints juoku nedarykite,
mingai prižadėjo, kad Edvar- iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
vadinama, kuri nors nedaili, vi ka antram užplaukti, kada verstas atneszti ir taip jau nu Viename kaimelija buvau,
Graudus verksmai arba pasi- das, apart laisves (liuosybes) ba kaip ir visos Bobos.
sada iki vidurnakcziui buvo už- tuom tarpu trecziaji už slanksz- siminusiems, tokia liūdna ži
Tai pats viską girdėjau:
sikimszusi beužiancziais žmo czio stūmė. Po trumpai kovai nia,” abejojo da ilgai, ant galo Dvi muszynes atsibuvinejo, budinimas prie apmislinimo nieko nestokuos. ‘ ‘Dabar eik su Saule Pub. Co., Mahanoy Citjj
nėmis. Linksmos dainuszkos atsistojo tarp priemenios duriu, tarė tvirtai: ‘ ‘ veltuo, kitaip bū iSvetimtaucziai daug jokiu Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- Dievu,“ kalbėjo nelaiminga
turėjo, tušo, pagal senoviszka būda, motina: “Prižiūrėk mano sunu
maiszesi su baisum riksmu, su prieszinirikai-gi jo gulėjo pa ti negali!“ ir palengvele sukeiksmais ir skaudum skundu; plūdę kraujuose už duriu.
barszkino in sutrandijusia lan- Negana kad stuboje klykavo, 10c. Stacijos arba Kalvarija V. ir buk suramintoju jo bevargs-’ L. l'RASKAUSKAS
Laiszkas tanczio vienu vieno kalėjime.’! UETUVISZKAS GRABORIUS
neretai iszneszdaivo iszkarczia- “Pasimatysim da,“ reke vie gmyczia.
Tada ir ant porcziu užsigavo, Jėzaus Kristaus
mos sunkiai sužeistus žmones. nas isz sužeistųjų, sunkiai kel Marijona atsargiai pakele
Jau net pradėjo staugt,
arba muka musu Iszganytojaus i Verner ’is atsitolino; Mari ioI
7
° i
Ir dabar pertrauke szukavi- damasis nuo žemes: “esi apga lango uždangalu, kad nepabu- Kaip gyventojai peklos staugt. Jezuso Kristuso 5^. Tretiniriku na paėmė lempa nuo stalo ir iszKiti per nakti nemiegojo,
dyti mieganczios motinos, ir
Seraphiszkas officium 10^. No- leido ji iki slanksczio namo, o
mai skurdu tyluma. Nuo keliu viku sziuleriu, vagim.“
adynu mete kaulus ir losze isz Po ilgo ginczijimosi užsisuko paklausė, ko reikalauja. ‘ ‘ Tu Ant musu gyventoju plūdo vena Stebuklingo Medaliko persiusdama daug kartini pair rugojo, Dieyo Motinos Garbei 10^. Is- sveikinimą broliui, prasze jo la- Laidoja kunua numirėliu. Pasam
kazyru pilname tabako durnu maluninkas, suduodamas ranka riu tamstai induoti laiszka Ed
in pripildyta pinigais kiszeniu vardo ir kad manes nekurios
Isztikruju vyrai,
torija apie Amžina Žydą, jo ke-l bai kad stengtųsi jo liūdna pa do automobilius del laidotuvių,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame
Darote negerai,
liūne po svietą ir liudymas apie dėjimą, kiek gales, apsaldinti. reikalams. Telefono Numeras 78.
JtV Neužmirszkite Guodotini Skai ir inejo su gaspadoriumi ir ke aplinkybes nebūta sulaikė, bu
tytojai, atsilygint su prenumerata ui liais sadraugais in karcziama, tu jau seniai buvęs tamstos ran i
Matyt suvis proto neturite, Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini-’Verner’is prižadėjo viską, o 620 W. Centra St., M.hanoy Citv
laikraszti “Saule” kurie apie tai užvėl pradėjo loszti isz kazyru, kose.’’ Tai kalbėdamas padavė
Jeigu taip apsieinate.
kelis knygute 75ę!.
kada Marijona ant atsisveikinimirszo ir prasze idant nesulaikyti
Saule, Mahanoy City, Pa. mo padavė jam ranka, pažiurę- Pirkie U. S. Bonus ,
jaikraazcaio.
JPASKUB1N KITE J 1 ) lyg tartum nieko ypatingo ne- laiszka drebancziai merginai,

Dievas Nekaltųjų

Kapitonas
Velnias

t

»
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"SAULE"' MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines

jis nesenei suigryžo isz Japoni
PRANCŪZAI
jos; taipgi 4 dukterys: A. Kareiviene, Frackville; J. Bontan,
NUSTEBO
Pennsgrove, N. J., Marijona na
—< Utarninke pripuola Szv. mie ir H. Fisher isz Texas, ir 22 PARYŽIUS, FRANCIJA.—
Juozapo.
anuku ir anūkes ir 5 pra-anu- Visa Francuzu valdžia nustebo
— Seredoj pirma diena pa-’kus.
kai iszgirdo kaip buvusis Pre-'
Vasario.
lt Jonas Lazauskas, nuo 107 mieras Churchillis vieszai dry-1 —- Lietuviu Moterių-Kliu- N. Nice Uly., numirė Petnyczioj so pasakyti kad Komunistai
bias isz Schuylkill pavieto, pa- 11:30 valanda vakare Good Sa- valdo Francuzus, ir kad Komuaukavo $10 del Raudono Kry- maritan ligonbuteje. V elionis ristu propaganda randasi visoi
'giaus
įgiaus Vajaus.
sirgo trumpa laika. Pribuvo je Prancūzijoje. Francuzu laik-j
&'t Sirgdamas ilga laika An-J isz Lietuvos būdamas jaunas raszcziai, kurie yra po priežiū
tanas Služelis, nuo 1115 E. Pine* vyrukas iii Shenandoro, o apie ra ir cenzūra valdžios taip nu-'
ĮOly., numirė Petnyczioj 3-czia 20 metu adgal persikraustė in stebo kad nesuspėjo nei žodžio
yalanda popiet namie. Velionis Frackville.
V Buvo angliakasis apie tai paraszyti savo laikraszpribuvo isz Lietuvos 40 metu ir dirbo prie Morea kasyklose. cziuose. Žinoma, jie visi užsiadgal, pergyvendamas visa lai Prijgulejo prie Apreiszkimo I’.! gins, kad nieko panaszaus tenai
ka Mah anojuje. Buvo anglia M., parapijos. Paliko 4 duktė-j nėra, bet jie turi laukti pakol
kasis, ir kitados dirbo prie Ma rys: Ona Laveriene ir Helena Komunistai jiems pasakys kaip
ple Hill kasyklose. Prigulėjo'isz New York; Adele Kostinkie- ir ka raszyti.
prie Szvento Juozapo parapi ne, mieste ir Marijona Bonrisjos. Paliko paezia Anastazija, kiene isz New Alexandria, taip
Kiszasi In Ispanijos
du sunu: Juozą ir Antana na gi sun,u Juozapa kur jis nesenei
mie; trys dukterys: Helena, pa likos paleistas isz tarnystes, ir
Reikalus
ti Edward Pieva mieste; Adele 5 anuku ir anūkes. Laidotuves
patiThomas Boylan isz Girard- atsibuvo Utarninke, su Szv. ISZ MADRID. — Amerikos,
yille ir Teresa, pati Joseph So Miszomis Apreiszkimo P. M. Anglijos ir Francuzijos val
per, Jersey City, N. J. Laido bažnyczioje 9 valanda ryte. džios vis ginasi ir sako kad jos
tuves atsibus Seredoj, su apie Kūnas likos palaidotas Szv. niekur nesikisza in valdžios vi
gomis Szvento Juozapo bažny- Liudviko kapinėse. Graborius daus reikalus, bet tikrumoje jos
pzioje 9 valanda ryte ir bus pa Chaikauskas laidojo.
kaip tik atbulai daro.
laiduotas parapijos kapinėse.
Visoms trims dabar labai ru
Tamaqua, Pa. — Petnyczioj pi Ispanijos valdžia sugriauti
Jjfrab. L. Traskauskas laidos,
h —j Jonas Rudis isz miesto apie 11 valanda ryte, du anglia ir Francisco Franco isztremti.
turėjo operacija Locust Mt. li kasiai, Harry A. Deitrich, 40 Jos parsikvietė Ispanijos neva
gonbuteje, taipgi Andrius Žit- metu amžiaus ,vedas, ir Joseph patrijotus, kurie dabar randasi
Walters, 52 metu amžiaus, taip isztremime ir jiems padeda su
Jkus isz Shenandoro.
į t8— Seredoj pripuola Szv. gi vedas, likos užmuszti laike organizuoti partija ir armija
Kuberio; Ketverge Szv. Bene darbo Lehigh Navigation Coal kad esamaja Ispanijos valdžia
dikto; Petnyczioj Szv. Katari- Co., kasyklose.
nuversti. Czia tai jau tikrai Is
|aos.
'
panijos vidaus reikalas.
Visi kaltina Ispanijos val
Lewisas Susirūpino
| ĮShenandoah, Pa. t Petnyczioj
džia už tai kad tenai randasi
Mainieriais
tik viena partija ir vienas val
Bpie 9:30 valanda ryte, staiga i
dytojas viską valdo. O niekas
apsirgo ir in trumpa laika nu(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
nieko nesako apie Rusija kur
IBiire gerai žinomas Adolpas Pdvienos partijos valdžia viską
hikas, 35 metu amž., nevedąs,
kompanijos
nenori
straiku,
kad
daro ir valdo. Paskui kitas Is
Jano 114 Main Uly., isz William
visi
žmones
nenori
straiku;
bet
panijos valdžios griekas tai yra
Penn. Velionis gimęs William
Penn. Jisai dirbo prie Reilly Lewisas nori straiku ir už tai kad ji su Hitleriu buvo susidieConstruction Kompanijos. Pri jis dabar tas aszaras del dar jusi. Niekas neatsimena ar gal
nenori atsiminti kad Stalinas
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi bininko pilko likimo lieja.”
su Hitleriu bucziavuosi.
jos. Paliko dideliam nuliūdi
Didžiausias Ispanijos grie
me savo motina pone Margariete Polukiene, 5 'brolius: Joną,
kas yra tai kad tenai Komunis
Juozą, Antana, Vinca visi na
tams nėra vietos. Dabar Komu
mie ir Prana isz Shenandoro;
nistu propaganda paveikė vi
dvi seserys : Marijona, pati An
sus ir intrauke Amerikos val
tano Matalavicziojisz Mahanoy
džia. Jeigu mes pavėliname ki
City ir Ona isz Flushing, L. I.
tiems krasztams pasirinkti sa
N. Y. Laidotuves invyks
vo valdžia, kodėl mes kiszamies
•/ Utarnirike su apiegomis Szv. Jurgio
in Ispanijos reikalus ir norime
bažnyczioje ir bus palaidotas
jiems pasakyti kaip jie turi
tvarkytis?
jSzv. ‘Marijos kapinėse. Grabe
lius Dom. Snyderis laidos.

Daktaras Churchillis

Gilberton, Pa. — Ketures
fleszimts Valandų Atlaidos, už
sibaigė iszkilmiugai Szv. Liud
viko bažnyczioje Maizevilleje,
isz kuriu daugelis parapijom!
pasinaudojo dvasiszkai. Dau
gelis kunigu pribuvo in pagel
ia Kusi. A. J. Degucziu.

Nusilenke Rusijai
Anglijos buvęs Premier as
gavo daktarata nuo Miami
Universiteto.
Tai garbes
daktaras
ir
pareiszkia
Amerikos pagarba. Churchhilliui daug musu augszcziausiu universitetu tokius
daktaratus suteikė.
Bet
Churchillis ir be tu garbes
daktaratu yra gana mokin
tas ir iszkalbus. Sunku sziandien butu rasti kita toki gabu
raszytoje, iszkalbinga kalbė
toja, apsukru dipliomata,
naginga politikierių ir mo
kinta žmogų kaip Churchill.

Frackville, Pa. f Antanas
^Supranaviczius, nuo 1 E. Pit
man Uly., Pennsgrove, N. J.,
numirė Ketverge 1:15 valanda
popiet, Kovo (Mar.) 14-ta die
na, namie. Gimęs Lietuvoj,
pribuvo in Frackville 37 metai
adgal, po tam persikraustė su
fczeimyna. in Ashland, Pa. szeszi
metai adgal iszsikrauste in
Pennsgrove, N. J. Velionis buyo narys Apreiszkimo P. M. pa “Talmudo Paslaptys”
rapijos mieste. Kūnas likos
parvestas pas Klem. Kuzmicką, Apie Žydu Tikybos Prisaky
JSo. Wylam Uly*., isz kur laido- mus. Labai užimanti Apysaka.
::
Tiktai 150
::
■tuves atsibuvo Panadelije, su
Szv. Miszomis Apreiszkimo P. SAULE PUBLISHING CO.,
M. bažnyczioje 9 valanda ryte Mahanoy City, Pa., U. S. A.
.ir palaidotas para., kapinėse.
Velionis paliko paezia Izabe Sieniniai Kalendoriai, 23%
le, 5 sūnūs : Joną, Pennsgrove, coliu ilgio -15 coliu ploczio, po
1N.. J., Antaną, namie; Vinca, 35c arba 4 už $1.00. Adresas:
Frackvilleje; Kazimiera namie SAULE PUBLISHING CO
įr kareivi Cpl. Pranciszkus kur Mahanoy City, Pa. ■ JJ.S J

IRAN. — Senas ir maldingas
Ahmand Gavam Saltaneh (jo
vardas reiszkia Karalystes
Ramstis) diena nakti birbena
savo karolius, kaip davatkėlė
rožaneziu, ir stengiasi inspeti
ar iszburti ar laime jam nusiszypsos, ar likimas jam koja pakisz.
Ir jam rupi žinoti koks liki
mas jo laukia, nes jis turi ne
maža turteli susikrovęs ir bai
siai daug žemes jis turi ten, kur
dabar Sovietai valdo. Ana die
na jis tapo iszrinktas, ar gal
pats save iszrinko Irano kraszto Premieriu.

SANDELIS KNYGŲ
IR ŽOLIŲ

Sukilo Motinos

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais
$1.75.
Vainikėlis, maža maldų kny
gele, misziu maldos su paveikslais,
paprastu apdaru 65c. Istorija Seno ir
j Naujo Testamento 25c; Kabalas su
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule,
muinį
Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant
■Kalno Alyvų 15c., Burtininkas ir
tow or tHL SCW5L
[burtininke 35c; Girtuokliu Gadzinkos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka
1 Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti
[skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1;
I Eustakijusas apysaka isz pirmu amižiau kriksezionybes arba iszganymas
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata
ligoniams knygele apraszio apie 350
Ivisokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo
btas, darbai ir nuopelnas su meiluzos
! paveikslu 25c; Pekla kur ji yra ir
i 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
Motinos, kuriu vaikai eina in mokykla, sukilo protestuoti priesz mokyklos virszininkus tuzinai už $1; Prova Detroito katali
ku lietuviu su socialistais už dalinimą
ir reikalauja žinoti kodėl mokytoja Ruth D. Morrow nebuvo priimta vėl mokinti kai ji par
lapeliu prie bažnyczios, su paveiks
gryžo isz vaisko? Szita paroda atsibuvo prie Center mokyklos, Everett, Mass. Chicagoje lais 35c, Dzian Bambos spyeziai ir pa
vaiku tėvai reikalauja kad visi mokyklos vyresnieji pasiaiszkintu, o jei ne tai visus pa mokslai, ir ar žmogus pareina isz bež
džiones 35c, Raginis visokiu gražu pa
trauks in teismą. Szitokie nesusipratimai vaikams tai tikras ragaiszius, nes jiems nereikia sakų 35c, Ar Szventas Tėvas yra tik
ras kristaus inpedinis $1.50; Aficieeiti in mokykla ir nereikia būti namie kai ju motinos marszuoja.
rus ir Kareivis. Tak vese visokoblagharodija 15c; Dainų knyga apie 107
gražiausiu lietuvos dainų 75c; Naujas
Isz pradžios jis paskelbė kad
Savizrolas su paveikslais juokingi
viskas liksis kaip ir buvo, kad
skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko
raudnosio su paveikslais 35c; Patarė
jis palaikys tokia paezia tvarka
jas vyrams ir moterims apie lyties da
ir taip pat prieszinsis Sovie
lykus ir szeiminiszka gyvenimą su patams, kaip ir anas Premieras
iveikslais $2.50; Laime ir Planetų isz(Tasa Nuo 1 Puslapio)
WASHINGTON, D.C.
!dėjimai raszant paikutes 25c; Saules
prieszinosi.
Rusija pareikalavo kad Turki- ir Planetų kelias su paveikslais saules,
Bet paskui, da kelis karolius joje, beveik visi jo neapkenezia. ja duotu jai Kars ir Ardahan žvaigdžiu ir kitu visu planetų, kaip

‘V/1-'M M
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Kaltina Sekretorių

Rusai Reikalauja
Žemes Isz Turku

Byrnes

pro pageltonavusius pirsztus Korespondentai ir raszytojai vietas, kurios priguli Turkijai.^053 7eikia mus* skrituoli žeme 50c.
ARBATOS FORMOJE
praleidęs, kelis poterėlius su vengia ir lenkėsi jo kaip paties, Szitie miestai yra ant rubeziaus NuoŽOLES
veneriszku ir Vėžio ligų $2.25;
kalbėjęs ir savo turteli da kar velnio. Kai viena diena Sekre tarp Turkijos ir Georgia ir Ar- Nuo papuczku ant burnos ir kitokiu
,odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis
ta susirokaves, jis mate kad lai torius Bvrnes
kur ten iszvažia«/
nuo Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio
me linksta in ta szona kur ran vo ir paliko Stettinius savo vie Rusija savo pareikalavimus niežulio $1.25; Nervu ir nuo sutukidasi jiega ir galybe.
toje in konferencija, visas Kon pasiuntė ne tik Turkijos vaip° ®„5c; “
var°r
y
J
nebus 60c; Kraujo Valytojas 60c ;KoSenelis nieko nelaukė; jis la ferencijos upas Apersimame. džiai, bet uyiv
±
’C/ sūnų,
apie tai pranesz®
sulio, Kokliuszo ir uusuno
Dusulio po ouc;
60c;
bai greitai nusprendė kas rei otettinius tikras politikierius. Auierikai ir Anglijai Sovietai Vandenines ir Szirdies Ligos 60cj Pakia daryti, kad tas turtelis bu Jis visus raszytojus pasiszaukeį dabar sako kad jie jokios sutar- taisymui
....... Vyriszkumo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro (hey-feaver) 85c;
tu iszsaugotas. Jis tuoj aus pa pasitarti ir pasiszneketi. Ar jis ties nedarys SU Turkija pakol Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c;
Nuo Pražilimo ir Paiąkanu 60c; Ne
siuntė insakyma Irano delega klausė j u patarimu ar ne tai negaus tu vietų.
kvapo isz burnos 85c; Reutams Taikos Konferencijoje nieko nereiszkia, bet jis visiems Molotovas jau Potsdam Kon- malonaus
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Treliautis tuos ginezus su Sovietais garbes davė kad jis juos užsi- lerencijoje state szitokius reDiank“ <8^mbl?s’ 60,c; "u,° Bnr"s“Šio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata
ir vieszai pareiszke: “Asz keti- prasze.
fehYifflBŠ, bet Anglija su Ame-i 85c.. Adresas:
A - ------- - ----- ---M. ŽUKAITIS,
nu pats su Sovietais pasiszne
Sekretorius Byrnes vis insa- rika juos in szali pastūmė ir pa 336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y.
keti ir viską sutvarkyti. ’ ’
ko raszytojams kas jiems valia tarė Molotovui palaukti ir jo
Už toki protinga ir pelninga raszyti"ir įas ne stettinius vi- paklausė ka Rusija ketina da
“SAULE” YRA
žingsni Rusija ji iszgyre; net!
+ ,tai kitaip; jis raszytojams pa- ryti Viduržemiu krasztuose.
pats Stalinas pasiuntė jam aiszkino kaip jam dalykai isz- Ka Rusija darys jeigu ir da
GERIAUSIA
clraugiszka laiszka. Sovietai su rodo, paskui ju pasiklausė ka bar Turkai nesutiks ir Anglija
DOVANA!
gražino Irano žmonėms geležin jie
u_________
mansto apie
r____________
ta klausima. O_ su Amerika Turkus užtars, sun
kelius sziauripeje pusėj e ir pa kai raszytojai paklausė jo ka* ku pasakyti. Galime būti tikri
sirengė draugiszkai pasitarti ir dabar jie gali pasiunsti savoj kad Rusija panevalia ar su ar j
Jeigu nežinai kokia
susitaikinti.
laikraszcziams, jis nusijuokda-Į mijomis nedrys tenai eiti kur ji
Dabar Sovietai Teherane jau mas linksmai atkirto: “Jus už susikirstu su Anglija ir Ameri nupirkti Dovana savo
putas plaka kad visi aliejaus tai gaunate mokėti, ne asz; ra- ka.
szuliniai sziaurese jau Stalinui szykite ka jus mokate ar su Dabar jau galime geriau su Draugui ar Draugei,
priklauso. Dabar senis Ahmand prantate.”
prasti kodėl tas Amerikos di tai užraszk jiems laik
Gavam Saltaneh renkasi sau Kol kas, Sekretorius Byrnes džiausias kariszkas laivas “Mi
taryba ir ruosziasi važiuoti pas palaiko viena ranka su Prezi ssouri” rengiasi plaukti kaip raszti “Saule.” Pra
Stalina. Kažin ar jis ir savo dentu Trumanu, bet beveik vi tik tenai kur Sovietai nori in
linksmins jiems gy
tuos karolius veszis su savimi sas Kongresas, Senatoriai ir ly sti.
ir gal Stalina iszmokins kaip Kongresmonai nieko bendro su
venimą, ant viso me
poteriuoti.
dabar neturi.
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Užsimylejas
Tėvas in jauniki—Ar tu
galėsi paežiai duona duoti?
Jaunikis—Ach. Del ma
no mylimos pacziules kad ir
ubagauezia, tai vis iszmaityczia!

REDDY KILOWATT

Klausant Isz Szalies

that mid-victorian

Place

VEAH,

look old^......
.. _
THAT'S

fNEW LAMPS ARE
L
THE
\THING

JWHAT I'VE

/been

jj

~ MM

A

mm

— Jonai?
— Ka.
— Ar emei pede?
— Žinoma.
— Tai užsiraszyk
laikraszti “Saule.”

sau

told

ELIMINATE THAT
BIRDS NEST THEQE'I/ THESE N
>OU NEED MORE I WIRES ARE
OUTLETS, FRIEND > IN SUCH A

AAESS- I
CANNOT FIND
\the END /

YOU SEE, yOU VE GOT THE
RADIO AND 3 LAMPS ON THAT
<LINE- MORE OUTLETS IS THE,
A ANSWER. ..-I'LL SPLIT THE L
ib-r JOB THIS Tl/VXE
X/^-ANO A
ONE HERE
. WOULD 6E ,
I HAMOyv

cvaivozi

A

A MW 1 M M M

——

vo dovanos! Prenu

Kitose

PLAN
NOW.

Mm—

to ir džiaugsis isz ta

Ignas—Gal labai ant vai
kiniu žuri?

Petras—O ne labai, ba am
giliuko turi tiktai viena aki!

M M MM MM — M.

A MM X.

aukuuszo

se

merata Su v. Valstijo

metams

$5.00

Vieszpatys-

tese $6.00. Užraszant

reikia drauge ir pre

numerata siunsti per
Money-Orderi arba
pinigais registruotam
laiszke.

"ill Put
ANOTHER
>OUTLETS
( THERE >

44 A

Ignas—Ar graži tavo mer
gina?
Petras—Ir labai!

.... A Canny Scot....

.Cl£DDY HAS AQREEO TO UP-TODATE THE DOODLE HOMESTEAD
WITH A1O/2E REDtA/BOX OUTLETS.

RELIC THERE MAKES
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Maža Klaida

-------------------- PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
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TO INSTALL^-<^e^

AAORE
A THE
THRIFTY
,/ScOTCH BLOOD
<(N ME SAYSTHIS PLAN IS
.Simply OANOY

-iuS n

IN

youu home

ALLOW RM T»E USE OF MORE
LABOR - SA V!N6, C0MF0ET-6WN6
ELECTRIC APPLIANCES THAN
YOU NOW HAVE- YOU'LL WANT

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. |
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