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NEW YORK, N. Y. — Mrs.
*
Szauks 21 Mažesniu
Katerine M. Miller, slauge
Perdure Jos Teva (nurse), buvo rasta ant uly- Tautu Konferencija
czios pasmaugta. Penkiolika
LUBBOCK, TEXAS. —Eoopėdu nuo ten kur ji ant uly-|
sevelt Bailey prigėrė ežere. Po SCRANTON, PA. —
Rusija Gaus Nuo
ežios
gulėjo,
buvo
policijanto
licijantai ir kiti žmones visa Dvylikos metu mergaite,
automobilius, stisidaužes in Italijos S!00,000,000
para iszjieszkojo jo kūno, jie Irene Csigi iszejo su savo teve
stulpą. Policij antu'vyresnysis
net ir su dideliais gribliais vi liu uogauti, mėlynių rinkti ant
tuojaus pats pribuvo dasitei- ISZ PARYŽIAUS. — Keturi
sa ežerą iszgriebliavo, bet ne kalno. Jiems beuogaujant pri
rauti, kas czia atsitiko?
Jis Didžiųjų Vieszpatyscziu atstosurado.
Paskui vienas nige- siartino jaunas vyrukas, kuris
rukas, Leroy Cooper pasisiuli- jiems stojo in talka. Po kiek iszleido pareikalavima kada po vai sutiko pasikviesti mažeslicijantas kuris ta policijos au nes tautas in susirinkimą ap
no in talka ir pasakė kad jis ga laiko mergaite toliau pasitrau
tomobiliu vaidino, butu suim svarstyti taikos sutartis. Iki
li labai greitai lavona surasti. kė in kaina ir szitas neva peratas.
dabar Molotovas buvo tokiam
Jis pasiszkino kad jam jo mo dejas pagelbininkas nuseke
tina kadaise pasakė, o motina paskui ja, rodos jieszkodamas Kai policijantai surado ta susirinkimui labai prieszingas.
nuo kokio ten burtininko gir daugiau mėlynių. Kai jis pa policijanta, Mariano Abelio, jis Jis vis sake kad ežia ne mažų
dėjo, kad jeigu inmesi in prū mate kad jos tėvas kur ten to užsirakino duris ir nieko nein- jų tautu biznis. Bet dabar jis
dą ar ežerą koki prigerusio dra liau atsiliko, jis užpuolė jauna sileido. Policijantai su juo nusileido, kai Amerikos Sekre
buži, tai tas drabužis tenai nu mergaite. Mergaite suriko ir barėsi ir reikalavo kad jis at-: torius jam nusileido ant kitu
tėvas atsiskubino savo dukre rakintu duris, bet jis sake kad Rusijos pareikalavimu.
skęs kur kūnas randasi. ..
Italija turės Rusijai užmokė
Visi isz to juoduko nusijuo le iszgelbeti. Užpolikas iszsi jis nuszaus juos jeigu jie prie'
Paskui, už ti szimta milijonu doleriu. Bet
kė ir isz jo szidinosi, bet jisai trauke dideli peili ir kelis sy- tu duriu prieis,
Sekretorius Byrnes pareikala
niekam daugiau nesakęs, paė kiu subadė teva Paul Csigi 55 kiek laiko, pasigirdo szuvis.
Kai policijantai insilauže per vo kad Rusija duotu nors du
mė prigerusio žmogaus kepu metu amžiaus.
WASHINGTON. — Prezidentas Trumetu Italijonams savo reikalus
re ir inmete in ežerą. Kepure Mergaite iszsigandus pasi duris, jie rado policij anta Asusitvarkyti, pirm negu pra Motina Cabrini Likos
biski su vilnimis plūduriavo ir leido bėgti nuo kalno, o tas už bello be sąmones su skyle gal- ■
manas nori investi kita Instatyma, kuris suvar
dės ta savo karo skola mokėti.
Kanonizuota Tarp
paskui staiga nuskendo. Poli- puolikas ja vytis. Mergaite voje. Jis buvo paleidęs szuvi
Dabar jau gal tie musu di
žytu kasztus ir atpigintu visus daigtus.
Jis
cijantai rado prigerusio lavo pribėgo prie vienos stubos ir staeziai in burna ir kulka iszdžiūnai prieis prie kokio susi
Szventuju
na kaip tik toje vietoje kur ta ten pasakė kas atsitiko. Poli- leke per galva.
gal ir gales taip padaryti, nepaisant to kad be
pratimo ir susitarimo ir gal nor
kepure nuskendo.
cij antai nusiskubino in kaina Policija negali suprasti kas kiek darbo atliks ir ka nors nu RYMAS, ITALIJA. — Ne
ir parnesze sužeista jos teva. czia atsitiko. Jie dabar žino veiks per savo tas konferenci dėlioję, Szvento Petro bažny- veik visas Kongresas yra nusistatęs priesz ji.
Dabar visos apylinkes ir vals kad ta slauge mylėdavo iszsi- jas. Bet vis matyti kad Rusija czioje Motina Cabrini buvo ka Paprasti žmones ir visi darbininkai pritaria Pre
Tikra Nelaime
tijos policija jieszko to užpuo gerti ir kelis kartus buvo pasi daug daugiau gauna negu duo nonizuota arba likos prie
gėrus, bet jie niekur nieko ne da, daug tankiau savo ožius va Szventuju priskaityta per Szv. zidentui. Dabar Kongresmonai ir Senatoriai
liko.
OMAHA, NEBR. — Jaunas
randa, kad tas policijantas bu rinėja negu nusilenkia.
Teva Pijus XII. Apie 30,000 gauna tukstanezius laiszku kasdien nuo savo
Vyrukas Marty Kaplan, stojo
tu kada nors užsidėjęs su ja.
žmonių dalyvavo ceremonijoje.
in lenktynes pažiūrėti kas
žmonių, kurie reikalauja, kad Kongresas ir Se
greieziausia gali plaukti, Jis GRANATA
NEPAPRASTAS
RUSIJA PASISAVINO natas sutiktu su Prezidentu Tnimanu. Darbi
visus lengvai pralenkė ir jau
Netikėtai
Paszautas
UŽMUSZE
KAREIVIS
plauke in kr anta kur tukstanAPIE 522,000,000 ninku Unijos pasisakė, kad jos visos stoja kaip
Saliu
ne
cziai žmonių žiurėjo in tas
MERGAITE
FORT BELVOIR, VA. —
lenktynes. Jam jau garbe bu
VERTES FABRIKU vienas už Prezidentą Trumana. Bet, biznieriai
PHILADELPHIA, PA. — Kareivis George Geographos,
vo užtikrinta, tik da keli mas
Trisdeszimts-triju metu žmo
AUSTRIJOJE ir dideli ir bagoti fabrikantai pilte pila milijo
tai ir jis cziampijonas. Tik ta PHILADELPHIA, PA. — gus buvo visai netikėtai pa- kuris neseniai stojo in vaiska,
da jis sykiu sustojo ir kitus Armijos szautuvu ir dideliu ka sztutas kai jis kitam žmogui visus kareivius ir oficierius VIENNA, AUSTRIJA. — nus doleriu in Washingtona papirkti musu
baisiai nustebino, kai jis atsi
praleido. Pats lenktynes pra-j rabinu sztabas žmonėms rode
norėjo padėti, pagelbeti. Saliu- sakė imti savo alga. Jis pasi- Sovietai vieszai paskelbė kad
Kongresmonus ir Senatorius, kad jie pasiprielaimėjo. Niekas negalėjo susu-| ir aiszkino apie musu karabi ne prie baro, vienas nepažysta
jie pasisavino septyniosdeaiszkino
kad
jis
iper
visa
mene

prasti: Kas ten su juo atsitiko? nus ir granatas, ir tuo paežiu mas žmogus pasiskundė kad jis
si visai nieko nedirbo, nieko szimts-penkta dali visu Austri szintu, nes jeigu nebus jokio kasztu suvaržymo
Tik paskui jis pasiaiszkino: sykiu jie paleido kelis didelius negerai
jaueziasi.
Daniel nedare ir dabar negali už tai: jos fabriku, kaipo Austrijos
Isz to strioko stoti in lenktynes szuvius parodyti žmonėms
jie puikiai pasipiniguos. Musu valdžioje yra
Noughton, nuo 827 N. Judson.
alga. rpaį įsz įjkruju nepa- baudos skola Rusijai. Rusija
jis pamirszo savo kelnaicziu kaip per kara szaunama in
ulyczios nuvede ta susirgusi praSįas kareivis. Dauguma ka- nieko nesake nei Anglijai nei tokia nelamta tvarka arba tikriau sakant, be
diržą gerai užsiverszti, ir be priesza. Tie karabinai ir tos
svetima žmogų in kita kamba-^
Amerikai apie szita jos žingsni.
plaukdamas pamėtė savo kel granatos buvo taip nustatytos ri. Kai tik jis ji tenai nuvede reiviu taip pat nieko nedaro, Czia Rusija pasisavino apie tvarke, kad keli papirkti Kongresmonai ar Se
kad jos per toli nenuszautu. pasigirdo sziuviai isz revolve-1 nieko nedirba, bet vis daugiau
naites.
dvideszimts-dvieju
milijonu
Bet kas ten atsitiko, kad per rio. Svetimas žmogus dingo, o mokėti reikalauja. O szitas sa doleriu vertes fabriku ir sakojnatorial gali visiems ir paežiam Prezidentui ke
ko kad jis nieko nedare užsi
NEVALIA DEGINTI i ^a^a v^ena granata toliau nu- Daniel Noughton krito ant dirbti tai dabar negali užmo- kad jai valia taip daryti sulyg lia užkirsti ir rankas suriszti. Bet jau dabar
> szove negu buvo manyta, ir ant grindų paszautas. Policija ne
Potsdam Konferencijos nuta
matyti, kad ir tie Politikieriai nedrys per daug
smert užmusze trylikos metu gali dažinoti kas ten atsitiko ir. kesnio imti.
SAVO UOŠVE
rimu.
mergaite, Angeline Piccone, kodėl tas sevtimas žmogus vi
Austrijos valdžia greitai su- pasiprieszinti, nes “žmones tikrai inpyke, kad
CHICAGO, ILL. —Chicagos Fairmount Parke. Mergaite
Trys
Sužeisti
sai del nei jokios priežasties
szauke savo tarybos susirinki
Teismas gerai iszbare Italijona gyveno 644 N. 53czios ulyežios.
viskas taip pabrango ir nėra galo to brangimo!”
paszove jam visai nepažinstamą
pasitarti
kas
daryti.
Aus

Automobiliaus
Nick Messina ir paskui palei
Visi žmones baisiai iszsigan- ma žmogų.
trijos gyventojai jau ima vie
do, bet jam paaiszkino kad ne
do ir kilo baisus triukszmas.
Nelaimėje szai prieszinti priesz Sovietus. LAISVE AMERIKOJ suaresztuosiu visus kurie
valia mesti uždegtas degtukus
priesz musu partija balsuos.”
Armijos Sztabas tuoj aus užAmerikos Generolas Mark
in savo uoszve vadinti kaip tik
Jis taip norėjo sustabdyti vi
1 draudė visus kitus szaudymus Isz Rupesties Pasikorė PHILADELPHIA, PA. — Clark tuoj aus pasiuntė perser
IR RUSIJOJ
nori, galima isz jos tycziotis ar
Trys žmones labai susižeidė kai' gėjimo laiszka Sovietu Gene
sus Ūkininku Partijos žmones
ir dabar tyrinėja kas czia yra
ja apszneketi, bet nevalia už
kaltas. Tos granatos buvo PHILADELPHIA, PA. — du automobiliai susikūlė prie ' rolui Kurrasovui, patardamas MISSISSIPPI, VALS. — nuo votavimo per rinkinius.
degtais degtukais in ja metinWilliam Schoenberg, szeszios prie 32-tros ir Hamilton uly-j kad jis gerai apsižiuretu ir ap- Mes daug raszome ir labai pei- Mississippi valstijoje Theo
ti. Messina dabar jau moky taip nustatytos kad jos szautu
deszimtys metu amžiaus žmo ežiu. Vienas automobilius ap-į sirokuotu ir nesiskubintu ta kieme Komunistus kad jie ne- dore C. Bilbo pasakė: “Jeigu
tesnis, bet biednesnis, nes turė tik szesziosdeszimtys pėdu, bet
ta kuri ta mergaite už musze, gus pasikorė savo žento na siverte, kuriame trys susižei Rusijos nusistatymą iszpildyti. pripažinsta žmonėms laisves. dabar leisime nors tuziną j u
jo ir teismo kasztus užsimokė
nukeliavo apie 135 pėdu. Vie muose. Jo žentas Ernest La-! dė; vardai: Harry Siraniau, jo Anglijos Karo Sztabo taipgi Eet mes galime ir czia Ameri votuoti, tai kita meta du tuzi
ti.
nas augsztas oficierius buvo Pointe paaiszkino policijai kad motina Violet Tuffankjian, 56 pareiszke kad jis nesutinka ir koje rasti tokiu politikierių ku nai votuos, ir paskui nebus nei
tuojaus suaresztuotas, bet pas nabaszninkas jau ilga laika metu amžiaus; jos vyras Aaron nepritaria. Isz Rusijos nieko rie panasziai kaip Komunistai galo. Jis patarė visiems stver
SKAITYKIT
kui buvo paleistas, kai jis pa buvo labai susirupines savo ne-1 65 metu amžiaus ir j u duktė daugiau negirdeti, apart to kad veda savo rinkimus.
tis bet kokiu priemonių už
sižadėjo pats pribūti ant teis sveikata. Jis jau kelios sanvai- Margaret 22 metu amžiaus. Vi toks nusistatymas yra paskelb Lenkijoje Pulkininkas Moc- drausti juodukams balsuoti.
mo kada bus tyrinėjama kas tes kai negalėjo eiti in darba. si buvo nuveszti in Prespyteri- tas. Czia gali visko būti, pa zar, Komunistu policij antu va
Isz tos rupesties pasikorė.
Į an ligonbute.
kaltas.
lauksime ir pamatysime!
das per rinkimus pasakė: “Asz
i
PLATINKIT!

Maiszatis Lenkijoje; Motina Ca
brini Kanonizuota Tarp Szven
tuju Per Szv. Tęva Pijus XIIIta
lijoje; Vienas Žmogus Užmusz
tas 11 Sužeisti Laike Rinki
muose Mexikoje

1

SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

raudo, nieko nesake ir kur ten vo dranga, kuris ant rytojaus ma Jinrikisha tik trukdo,
in lubas žiurėjo. Paskui ponas jau ženyjosi. Daug kavalierių Neseniai Shanghai, Kinijos
kapitalistas Crow primine vi tenai susirinko ta jauniki pa- __________
svarbiausias; pre'bybinis cen
siems susirinkusiems, kad De sveikinti ir atiduoti jam pas tras, stengė panaikinti riksha
troito žmones paaukojo Rusijai kutini laisves patarnavima. vieszam persikėlimui. Vaka Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Kas isz to kad dabar mes daugiau negu tris bilijonus do- Tas 'buvęs oficierius ankseziau
ruose riksha amatas yra senas,
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
daugiau uždirbame, jeigu ne leriu. Po tam jis perstate De- už kitus atsisveikino ir iszejo. I et Tolimu Ry tu szalyse atsi
Adresą vokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanov City, Pa
galime pirktis geresniu daigtu troito Ruskiu Chora, kaipo Ru-j
Už pus-valandos jis susitiko rado tik neseniai. Tyrinėjimas
negu pirmiau turėjome?
sijos atsilyginimas už tuos bili su savo draugo busimąją nuo riksha biznio Shanghai mieste No. 101 Kapitonas Velnias. Fu.
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi
No. 160 Keturiolika istorijų .p,.
jonus Detroitiecziams.
40)
šuoras
ir apie Bedali. 44 pus
1934
metuose
nurodė
kaip
szis
ku8
aprašymas,
didele
knyga,
i 5c Po laikui; Onytės laime; Per neatsstaka. Jiedu tuojaus sėdo in ero,
...
| puslapiu. Popierinei apdarai 50No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugave' Viena jauna mergina savo Sovietu Ambasadoriui Pasi-tp]ana ir apsiženijo ta pati vaanid as \ C1 čia.
j
Prakeiktu, meilingas kri- Ketvi’tas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpata Jėzus ir miszke me
automobiliu, pastate prie kam dare szilta, nors kambaryje bu kara in Las Vegas, Nevada. Tai Vežcjai užmokėjo alga savi- minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
po, kur nebuvo valia visai nei vo. viešu. Oras pasidarė rodos kur tikras draugas: Jis savo ninkams gavo tik tris dolerius No- 103 Vaidelota, apisaka' ISZ mus prigauna. 58 puslapiu. ..... 15c žvaigždes ir kitus dangisžkus kunus,
. puses
pirmutines
r___ isz__ ____No.
_ 132 Trys istorijos apie Angio- nirimą; Pavasario; Apie saule, menesi,
szimtmeczio.
sustoti. Kai ji už kokiu dvieju tvankus, keli svecziai pakilo ir dranga iszgelbejo isz ženystvos algos menesyje. Buvo '(0,000 įmta jg?, Lietuviszku
užlieku. Su pa rius isz valenczijos; Kožnas daigtas . Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
valandų sugryžo prie savo au- iszejo.
paneziu ir pats save pasiauka vežėju Shanghai mieste. Nebu- veiksiais, 177 jdideliu puslapiu.. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Rūdyne; Pui/
No. 104
Trys istorijos, apie Ne
tomobiliaus ji pamate kad pik Visas tas puosznus kamba- vo.
: vo užtektinai. Sziu vežėju dar- valioje pas Maurus, Vieszkelio Du pacziuoias. 76 puslapiu............. .20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
tas policijantas tenai stovi iri rys buvo gražiai iszpuosztas.
Detroite, graži ir maloni bas atllCSZe dideli pelnu riksha bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25 kama? žiedas ir Apie Drūta Alksni, orapulties kramto; Mistras ir Krepe
įjos laukia. Ji jau žinojo kad Tie- Augsztai prie pat lubu, plėvė-Įi Mary Grace Simescu pabėgo savininkams. Rytu miestuose,' No' .106 T Penkio8_ ^oriios. apie 62 puslapiu.................................... .15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Gregonus; Isz numirusiu prisikėlė
iBzsisu'ks, kad reikes “Faina” savo ir plauke iszpustos pūsles,
i
tikslia Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, No 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25»
isz savo tėvu stubos ir ant ryto diena ir naktį Cgirdisi
ir Apie UrlikaRazbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Bai*1
užsimokėti. Tai ji tuojaus szo- Galiūnai visokiu spalvų. Kai
1 No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- Žudinsta
jaus slapta apsiženyjo su ofi- ve’žeju sukiuvimui. Žiauraus
48
puslapiu
.....................
15c
naktis;
Dzuoko pasaka: Protas ant
,
(pinasi sekanti skaitymai: Ila isz mako in taxi, parvažiavo namo ir kelios tos pūsles per arti prisioro
suplakti,
pusbadžiai,
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo

proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
I ęieriumi isz Laivyno. Visi nu
k<11' iszo iazlins; Apie boba ka negalėjo
paszauke policija ir pranesze artino prie szviesu, kurios bu
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmo22
puslapiu
..................................
10»
stebo, bet niekas nepyko ir tais 'bėgdami 30 arba 40 myliu Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
kad kas nors pavogė jos auto vo jau inkaite, jos truko bum- taipgi niekas nesuprato, nes per diena, ju amžius trumpas. savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
mobiliu. Už pus-valandžio tas telejo. Ambasadorius Novikov viskas buvo isz vakaro sureng Žiauram karui užsibaigus Toli- gos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
•*»
Į
.
net
pabalo
ir
jau
po
stalu
butu
pats policijantas kuris taip
ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
ta del szliu'bo ir veseiles anį mu Rytu szalys žengia pirmyn, trumpi pasakaitymai
puslapiu, ..... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
piktai jos lauke tenai prie kam palindęs, bet jam tuojaus pa rytojaus su tuo paežiu oficie-j - patingai iszdirbyszcziu srityNo. 112 Trys apieakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c
po, atvežė jai jos. automobiliu aiszkino kad ežia ne sprogstan- riumi. Gal ir teisybe sako tie F- Tikima kad kiti miestai gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo;
ir pasigyrė kaip jis nuo vagiu czios bombos kaip Rusijoje, kurie žino, kad Birželio mene-j8^8 Shanghai miesto pavyzdi bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15<
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
bet tik iszpustos pūsles.
ta automobiliu atėmė.
ir
isznaikins
sziuos
vežimėlius,
.15c
No. 170 Asztuonios istorijos apie
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu.............................
syje kraujas karszteesnis, o
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltaa;
No.
116
Istorija
apie
Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
Kai Mayoras Edward Jeff galva minksztesne!
kurie yra taip kenksmingi
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklejim&s sveiko ir serganezio kuDetroit miestas kaip didelis ries atsistojo .kalbėti, nepa- Advokatai,
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczns, 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kaa nepažinsta
lojeriai irgi žmonių jiegoms ir sveikatai.
žinstamas
koks
žmogelis
suszuGaržia
Haremo nevalninke: f^oszis:
....................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
jomarkas. Tenai gali rasti ir
džiaugiasi, nes virsz vargonų
Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szvieša; Pasitaisias prasi
’ gauti ko tik tunori. Ar nori ko: “Mes czia nenorime Ko bliovimo ir muzikantu triuksz62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerezio. 121
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; ousiapiu ......................................... 25e
tūkstanti karabinui Sena ero- munistu. Tu valgai su Ameri mo eina garsas isz pat Reno
Svajonių
Gražuole
kas
Isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka BarnaNo. 171 Vieniolika puiku istorijų
plana? Stikleli geros degtines? kos prieszais ir nevidonais. Ki miesto: Persiskyrimai, divorpuslapiu
..........................................
15c dina. 61 puslapiu......................... 15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
q
.
. .
Kelis alus?
Geltonplauke? tas koks ten draugas
No. 123 Septynios istorjos apie
° 1paleido,
. •įsai
sai. daugėja.
daugėja,
Visiems gera ir
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
po
visa
kambari
plakatu
priesz
,
.
.
...
Stebuklingas
žerk
olas;
Sidabrinis
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Aky varno; Su Dievu; Grigo Kalė
Kumszti in nosi? Galima visa V
malonu, nes visiems geras bizgrabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
eįna> vieniems vienaip, kitai Detroit mieste gauti ir dau Komunistus.
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
Bet,
apart
to,
viskas
gerai
ir
kit
.
45 puslapiu.................... 15c
gonus.
giau.
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
gražiai
pasisekė.
Ant
rytojaus
Detroitiecziai moka kaip vi
Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunisus priimti ir pavaiszinti. Ana Ambasadorius Nikolai Vassi- u
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys
No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25«
JINRIKISHA
”
lievich
Novikov
su
savo
bajonžeiktos
karaliaus
dukters;
Jonukas
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
sanvaite pas juosi atsilankė So
kuris buvo protingesnis už savo poną sis; A>it keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
riszku
kojų
žmonele
apleido
vietu Ambasadorius pikolai
AMERIKIECZIO
61 puslapiu ................................. 15c 61a puslapiu ................................. 15c 1 puslapiu .......................
15<
No. 127 Trys istorijos apie Duk
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
Vassilievich Novikov buvo pa Detroit miestą ir net atsiduso.
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios
ISZRADIMAS
Jis
gal
atsiminė
ar
gal
jam
kas
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam loskviestas apsilankyti in Fordo
Vargutis ir Skudutis. 60 pus...15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas
'
davinėti
pinigus. 45 puslapiu.
15e
fabrikus, kur jis mate kaip pasakė kad jis kur kas laimin
karalium. 61 puslapiu................ 15c
No.
175 Pasiskaitimo knygelei
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
Amerikiecziai daro automobi gesnis buvo negu Anglijos Amerikos karininkai KiniSKAITYKIT
rnas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
lius. Mike Mukol, Rusijoje gi Lord Halifax, kuris del atmin- joje ir Japonijoje, beabejo nu
puslapiu............................................ 15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana“SAULE”
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
męs Amerikietis darbininkas ties turėjo szviežia ir žalia(stebėtu sužinoję, kad “Jin
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
kiauszini
ant
krutinės.
rikisha),
”
tas
mažas
dviratis
jo didenybei paaiszkino apie
puslapiu
.........................................
15c
ISTORIJE apie GregoriuĄ No. 158 Keturios istorijos apie Ka rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
žmogaus traukiamas, kuris ryvisa darba ir automobiliu ga
Korky Kelley buvo iszrink- ----------------- Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė Preke ............................................
Sunku pasakyti kodėl taip'tu szalyse vartojimas vietoj
minimą.
ta kaipo ‘ Gražiausia Mergai Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Niekas tam Sovietu Ambasa yra, bet visiems gerai žinoma “Taxi,” yra Amerikieczio isz80 DTmlaoin . . .................. ....1Kr
te,’ kurios fotografijos arba me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
kad
taip
yra
Birželio
menesis
'
galvotas.
Virsz
70
metu
atgal
Adresas:
doriui nekauksztelejo per gal
Jeigu užraszysite savo drau
. :: 25<
::
paveikslai yra gražiausi. Vi
tai
vestuvių
menesis.
Mamytes
Baptistu
misijonierius
Kinijova su lazda, niekas jo žmonos
giu ar drauge “Saule” tai tu
si tie kurie traukia paveiks
Saule Publishing Co ,
barankas,
skilandžius
ir
visojo,
Rev.
Jonathan
Goble,
iszneinstume in tas verdanezias
rės didžiausia linksmybia per
Mahanov City. Penna
plieno krosnis. Jo žmona ne- kius gardumynus kepa, sesute galvojo szi vežimą. Buvęs Su- lus sako kad szita gražuole SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT visus metus!
iszrodo
gražiausiai
ir
geriau

sziojo brangia, plona suknele, sukenles renka, brolis sznapso vien. Vals. marinas, jis pirma
drese, per kuria buvo galima jieszko, o tėvas nabagas k is ze- j syki Japonijos Sala mate nuo siai ant fotografijų. Ji yra vi
ru derlingos žemes. Žuvavimas ke, nepaisant kokia maža, turi
SENIAUSIA
kiaurai matyti jbsios gražios, nius krapsztosi. Ir kodėl visi Commodore Perry kariszko su ju svajonių gražuole.
yra svarbiausia industrija, vei savo mokyklas. Czia nėr ubagu
laibos kojos, yisi tomis jos gra taip dirba? Nugi dukrele ženy-! laivo. Kommodore Perry, kaip ' -----—----------- - ----kimas. Nepaisant mažai žemes, ir kalėjimu. Yra daug smar
DEMOKRATIJA
žiomis kojomis regėjosi. Vie jasi. Tukstaneziai nebagu jau- žinome, atidarė kelia pirmutimažai medžiu czia auga, ir kiai tekancziu upiu, kurias ne
IR
RUSIJOJE
niku
kelis
didelius
sznapsus
niai
sutareziai
ir
prekybiniu
nas isz darbininku pastebėjo
PASAULYJE prasįu mineralu. Islandija ga- galima vartoti nevigacijai bet
isztraukia
ant
drąsos
ir
eina-santikiu
insteigimui
tarp
Japokad czia tai jau ne mužikiszkos
NE ROJUS
na puikiai progresavo. Keliai, jos vartojamos liydro-elektros
pasiduoti
ženystvai.
TeisejaiJ
nijos
ir
musu
szalies.
AVAiSIIINGTON,
D.
C.
—
kojeles.
telegrafo ir telefono linijos in- jiegoms, ir jos karszto vandens
“ Jinrikisha” ISZ MOSKVOS. — Nieko Islandijos Sala, kurios juru
Paskui vakare buvo suruoš kunigužiai, ministerial ir kle Iszradimas
vestos. Elektra visur investa. szaltiniai moderniszkai szilutas sziaunus, kapiialistiszkas bonai skaitė isz knygos ženyst- dvejopai iszaiszkintas. Pagal mums nesako Rusijos laikrasz- didvyrai, pagal tradicija, buvo Lektyvai (eroplanai) regula- mai. Isz Reykjavik vamzdžiai
bankietas, vakariene. Bankie-jvos Prizadus ir žiurėjo in savo viena pasaka, misijonierius no-' ežiai, bet jau gerai žinoma kad pirmieji Sziaures Amerikos riai skrenda tarpe sostines n.esza gamtos szilumos aukas
tas atsibuvo brangiame Book-į bail^os knygute. Visi buvo rojo surasti būda pavažinėti j Sovietai turi savo bedas na- Kolonistai, yra pasaulio se
viesz’buReykjavik ir sziauriniu miestu. savo ligoninėms,
Tai
buvo^
linksmai
del
to
’
paties
paproniausia
demokratija.
Save
val

seriganczia
žmona
lauke.
Jis
ti-.
mie
Mes
czia
bedavojame
kad
Cadillac kotelyje.
___
Islandeicziai didžiuojasi sa cziams, ofisams, mokykloms ir
tikrai kas pažiūrėti ir pamaty ! ežio, 'bet visi del kitokios prie hejo kad galėjo pakeisti vaiku viskas taip brangsta ir brangs- de virsz 1000 m. Szalis, kuri ne vo literatūra ir kultūra ju žmo net namams.
ti, kai kapitalistu plikes gra žasties. Birželio menesis vi cziu vežimėli tam'reikalui. To-'ta. Bet ir Rusijoje gyvenimas turi nei kariuomenes, nei laivy- nes buvo mikinti kada Europa
Norvegai valde Islandija per
del prasze Japono padaryti.1 nestovi ant vietos, ir ten tos pa-r no, nei tvirtovių, niekad nepažiai kaip pilnutėlis menulis siems geras.
tamsuma
apdengta.
Sziandien
szimtnicczius paskiau Danija.
hedos. Viskas -jau dvigu- kliuvo karau.
c;
spindėjo. Kapitalistu moterys Visokiu szliubu buvo iszkil- Pagal kita iszaiszkinima, misi- ■ ežios
szioj maižutelej tautoj visi au- 1918 metuose. Islandija vėl ta
gražiausius ir brangiausius ge mingu ir kukliu, didžiu ir ma jonierius patarė valdžios vir- »ai pabrango ir da brangsta, Devintame szimtmetyje in- gusieji asmenys gali skaityti ir
po nepriklausoma valstija, su
liu, kvietku kukėtus nesziojo žu, džiaugsningu ir liudnu. szininkui iszdirbineti “Jin-' Algos darbininkams jau buvo vairus būriai Airiii-vienuoliu raszyti. Sostinėje randasi uni
jungta su Danija po vienu ka
ant brangesniu ir žemai isz- Ana san vaite Pittsburgh o rikisha, kad sulaikius bedar-J jokius tris sykius pakeltos ir ir Skandinavu Viking’u buvo versitetas, ir kiekviena apylinralių.
kirptu suknelių1. Visi kuogra- Mayoras Davir L. Lawrence, bi kuris tuo laiku Japonija gra 1 da kils. Kremlinas dabar rupi- pirmieji gyventojai.
Neužmirszkite Guodotini Skai
j naši kas bus kai valdžia pave- Islandijoj iszrinktas susirin1 ‘Parliamenta
moeziute ’ ’
žiausiai apsirenge ir pasiruo- visai neapsirokuodamas, pa sino.
tytojai, atsilygint su prenumerata ui
vadintas
‘
1
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s
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ir
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|
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Saule
”
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už(The Althing) yra Islandiesze priimti Kremlino darbinin skelbė kad visi Pittsburgho
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
misijonierius
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Jinrikistams
bizni
be
valdžios
ing,
”
įbuvo
insteigtas
net930
žmones yra pakviesti ant jo
cziu brangiausia nuosavybe.
ku atstovą.
laikraszcsio.
PASKUBINKITE I 1 !
ha
in
Japonija.
Bet
pirmas
topriežiūros.
Matyti
kad
Rusijometuose.
Paskui po vakarienes, kai vi dukters szliubo ir in veseilė. kis,vežimas pasirodė Japoni- j Je darosi tas pats kas ir Ameri-jĮ Lief Ericson iszplauke isz Is- Istorija apie “AMŽINA ŽA Liepos (July) men., 1932 m.
Su v. Valstijų Kongresas Reyk
si tiek prikirto kad jau neigale- Beveik visi ir atėjo! Reikėjo
Tik
su
szitu
skirtumu
L
landi
jos
1000
metuose
ir
pasieDA.
”
Jo
kelione
po
svietą
i)
’
joj 1871 metuose Tokyo mieste. k°je.
javik’ui aukavo puikia stovyjo daugiau neinkimszti, kai vi szauktis policijos kad praskinRusai
žino
musu
bedas,
o
mes
ke
Amerikos
Žemyna,
liudymas
apie
Jezu
Kristų.
Jis
inVėliau tukstaneziai ir tukstanla, “Viking’u” htmineziai.
si užsirūkę brangius cigarus, o I tu taka isz bažnyczios.
nieko
nežinome
apie
juos.
steigė
kolonija,
pavadinta
Vik

20
Centai.
cziai “ Jinrikishu” atsirado
poniutes importuotus, isz to Dabar po szliubo, po vesciing, Massachusetts Valstijoj.
Saule, Mahanoy City, Pa.
Kinijos miestuose. Žodis “Jinlimu krasztu pargabentus ciga- lios jaunieji ant ilgiau sau iszseko kiti Viking jūreiviai,
rikisha” paeina ir Kiniecziu
PUIKI ISTORIJA
Navatnas Anūkėlis Ji
retus, kapitalistas, ponas Allen važiuoja ant to taip vadinamo
bet
galutinai
sziu
sziauriecziu'
kalbos. Žodis reiszkia, “žmo•
•
I
Crow, Detroito Vaizbos Prezi medaus menulio keliones. Jie
apgyventos vietos isznyko, ne L. TRASKAUSKAS
gaus-jiegos-vežimas.
’
’
JaponiAnūkas — Ar žinai ka tiedentas pasakė prakalba. Jis nesiskubina pargryžti namo
palikdamos mažiausios žymes.
joj
Vuligariszkai
pasivadina
LIETUVISZKAS
primine kaip Detroitiecziai peš dauguma namu neturi.
Islandijos kolonizavimas tę
“Jin-kiri, ” poniszkai vadintas
GRABORIUS
Tete — Na ka, vaikeli.
priėmė ir priglaudę daug Rusi Birželio menesis, tykus va
sęsi
nepaisant baisiu hadu, opi-j Laidoja Kunus Numirėliu.
“
Kuruma,
”
žodis
kuris
reiszjos piliecziu. “Kiek Detroitie karėliai, žavėtos naktys, malo
Anūkas — Asz isztikro ne deiniju, ir vulkaniszku sukreti-j
kia “Ratas. ” Svetimtaucziai
Pasamdo Automobilius Del
nus
rožių
žydėjimas
ir
karsztas
cziai otkiu Rusijos piliecziu
suprantu, kaip tete galėjai niu, kurie visiszkai isznaikino
vadina ja rlksha.
Laidotuvių, Kriksztiniu,
priglaudę, sunku pasakyti, jaunimo kraujas ta ženystvos
apsipacziuoti su tokia sena apgyventas vietas.
Vestuvių Ir Kitokiams
I
“jis paaiszkino, kad jie nežino papratę invede ir ilgai da ji Kaikuriuose Tolimu Rytu boba?
::
Reikalams
::
Islandija susideda isz 40,000
miestuose randame moderniszkiek krasztu Rusija ketina pa palaikys.
ketv. myliu. Sala turi 117,000 520 WEST CENTRE STREET
TIKTAI,. . . 50c
sisavinti ir ju žmones Rusijos In Grand Junction, Colorado kus transportacijos inrankius,
gyventoju.
Treczia
dalis
gy-'
Telefonas Nr. 78
SAULE PUBLISHING GO.,
vienas jaunas vyrukas, kuris kaip strytkarius, maszinas, Skaitykite ‘’Saule”
piliecziais padaryti. ’ ’
MAHANOY CITY, PENNA.
ventoju
ūkininkauja
65,000
ak-,
MAHANOY CITY, PA.
Kręmįiuo Ąmbusudorius pa- buvo oficieriumi užėjo pas sa- dviraezius ir 1.1., ir tu važiavi-

KasGirdėt 1

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

Kapitonas
Velnias

"SAULE”

t DIDŽTURTIS #

MAHANOY CITY, PA.

Amerikos Bomberiai Sugriovė Frankfurt miestą Vokietijoje Per Kare

(Tasa)

Pasiklausiau, ir nuėjau gulti J
Iszrukiau pirma trobele su
' szvenstomis žolėmis, ir miego
jau be sapno.
— Szit iszmicgojas atėjau'
in daiba, tarė szypsodamas ir,
sklaidydamas savo kolekcija
szventuju paveikslu, atskleidęs
szventa Juozapa su lilija ran-'
ko jo tare:
— Žiūrėk Tamsta, lyg tokia
I lilija maeziau man žadėta. Kas
ja mate ir jos kvapa jaute, tam
, pernieki visi svieto žmonai,
I kalbėjo matomai stipriai insitikines.
Žiurėjau nustebusi in ta
didžturti ir pasijaueziau, su
juo besilygindama, menku la
pelių, kuri vejai blaszko po'
laukus silpnuti.

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

szirdi priėmei ir atgal parneszei pavidale szviesos, nesutepu
Dėjosi man in szirdi to szven- tos duszeles, linksminkis, du-'
Jeigu nežinai kokia
tojo jauni'kaiczio gyvenimas ir szele, laimingoji, per amžių'1
nupirkti Dovana savo
atguliau begalvojant. Užmigus amžius!
ir susapnavau toki sapna, kad Asz tai girdėdamas, kaip ne-J
Draugui ar Draugei,
man iszrode, buk tai ne sapnas imsiu giedoti: Szventas, Szventai užraszk jiems laik*
buvęs. Rodėsi man, kad asz nu tas, Vieszpats Dievas danguje!
miręs. Matau, kaip mano kū Net motinėlė isz lovos paszoko:
raszti “Saule.” Pra
nas guli, žvakes dega, žmones kanezia, tu atlyginai man at-linksmins jiems gy-1
sueje g ėda. Staiga kaip szvisti vykdamas pas mane nesusite-Į
praszvito, asz ir skriuptelejau, pes, sunau mano mielas! O
venima. ant viso me
žiuriu isz dairaus nusileidžias Szventoji Dvasia kaip ims la
mano aniuolas sargas, it kaip kiodama burkuoti: Apszvieto ir džiaugsis isz ta
ant paveikslo, kur pas mano cziau tave, apdovanojau, kaip
vo dovanos! Prenu
lova kabo: skaistus, gražus, man linksmu žiūrėti, kad mano
apskritveidis, melinakis, szvie- — Domi! Ar tu isz proto isz-!
— GALAS —
merata Su v. Valstijo
siaplunksnis, lilija 'balta ran ėjai?!
se metams $5.00
kutėje, rūbelis baltas, net akys Atsibudau Ir viską papasa
::
MADŲ
::
bijo. Nusileido, apkabino pri kojau. Ji užsimanste. Sapnas
Kitose Vieszpatysglaudę, ir nuskrydome augsz- svarbus
KRAUTUVĖJE
neniekintinas, tai
tyn.
tese $6.00. Užraszant
ženklas nuo Dievo, saugokis,
Amerikos ir Anglijos didelį kariszki eroplanai ir bomberiai szitaip sugriovė Frank
pAŽINSTAMA
poniute
paSkrendame, o ežia kas va nepa'taikauk kūno geiduliams,
furt miestą, Vokietijoje, ir su žeme sulygino namus per kara. Tas mažesnis paveikslas
prasze mane palydėt ja in1 reikia drauge ir pre
landa szviesiau darosi. Staiga tai ingysi tas linksmybes.
augszcziau parodo kaip szita ulyczia iszrode pirm negu musu bomberiai atvažiavo ir apsi
madų krautuve ir pagelbėt jai’ numerata siunsti per
sustojo skridęs mano aniuolelis Menesis praėjo. Senis nesiro dirbo. Frankfurt miestas sunkiausiai nukentejo nuo Amerikos lakunu per kara.
iszrinkt vasario sezonui skry
ir inleido mane in amžinybes dė, bet viena ryta parėjo.
arba
bėle. Ji nutvėrė mane gatvėje, Money-Orderi
ruma, kurio grožybe per visa — Na ka, in vestuves kvies
Kaip czion žmones gyvena, szirdis supyko! Suėjo už stalo kuomet asz po piet buvau be
amžių matau, tartum isztikru- ti? Paklausiau. Pamojo su ran
pinigais registruotam
susėdo. Mano papuržande bė cinas in kavine.
Tai jau dievulėliau gana,
ju mates, bet to apsakyti nega ka.
gamo jauti bliude ant stalo. — Asz tamsta ilgai neužlai- laiszke.
Vyrai dirba sunkiausia,
lima. Žvalgaus, o.ežia beiszeina — Jau po vestuvių, tare.
Prakaitu fabrikuose iszlieja Jaunieji ir įbuteliuka pasidėjo. kyshlj tare , asz'jog greitai
aniuolu pulkas, kaip lyg kad — Tokiu budu sveikinu
■
■ «'>J>
daugiausia, Vaiszinasi! Onele cziaupiasi, iszrenku.
motina kaip sake, visi su balto Tamsta, linkėdama gero sugy
Kad szeimyneliu iszmaityti. bet geria, užkanda, vėl stikle Mes užėjome in viena di
mis lilijomis rankose, o ju tar venimo, tariau, tiesdama in se
Saule Publishing Co.
lius prisipila, susidaužo vėl ge džiausiu magazinu. Labai ma-J
Nekurtos bobos,
pe Szvencziausioji Panele ir ni ranka.
ria “už senio kvailio” sveika lėni panele pradėjo padavinėti
Tai suvis nelabos,
Mahanoy City, Pa.
kaip “Mojavosios” paveikslė — Acziu, tare, gali sveikinti
ta ! Anot jo.
Per dienas lėbauja,
viena už kitos skrybėles, o ma
lyje. Ji mažycziu anioliultu ly isztikro, kada taip gerai viskas
— Vereziau, kad kur spran no bendrakeleive mieravosi jo
Dirbt
nenori,
dima, veidelis linksmas, rūbe pasibaigė. Žinote asz tada tru
dą nusisuktu, sako mano “Se mis priesz veidrodi, lingavo ir Sportininkas
M
Per dienas guli,
lis 'baltas virszuj molinas ap- puti drukta szirdi turėjau ant
sute.”
Tinginauja,
kraipė galva ir klausdavo ma
siautulis užmestas, rankoje Tamstos, bet paskui, manau,
Aria Ir Akėja
-— Na, palauk, kaip jau bus no nuomones.
Per
dienas
guli,
TARADAIKA
g
balta lilija. Artinasi prie ma reikia, isztikro isztirti. Nuva
...
A
po vineziu, kaip ant tavęs vi — Szitoj skrybėlei jus pui
Šlubos neapžiuri,
nės: Sveikas, Damininkeli, sa žiavau pas ja ir sakau taip ir
Kada vyrai in darba iszeina, sus popierius padarys! — per kiai atrodote.
ko te paauginau tau balta lili taip, asz rinitas žmogus, antra
Ana diena keliavau,
trauke jai birniš ir abudu eme — Jus apie kiekviena skry
Tuojaus kitur sueina.
ja, atsiimk isz mano ranku už namie retai hunu, szit dabar
Filadelfijoj mieste susilaikiau,
kvatoti.
Vyrams. didele beda,
bėlė taip kalbate, tuo tarpu szi
pelnyta dovana ir cik in lai parsikelk, už vesk savo tvarka,
Ant Readingo stoties sustojau, Neduoda valgyt pakol paezios Asz palengva vis areziau. Ili niekam netinka, ji gal but tin
mingųjų duszeliu buri garbin priesz Velykas parvažiuosiu,
Tuo jaus nakvynes jiėszkojaii.
nepaeda, ejau in priemenė ir pravėriau kama tramvajaus kondukto
Zį
ti Vieszpati augsztybiu!
po Velykų tuoj duosime užsa
In Lietuviška szali
j Daug tokiu ten galima rasti, duris.
<.4
riaus žmonai, malonėkite kita.
Lygu tuos žodžius isztare, kus.
nulapsejau, *
— Tegul 'bus pagarbintas! Panele buvo tiesiog nenuils
Nereikė toli jieszkoti,
i
atsiradau tarp duszeliu, ta Ji su ta boba, pas kuria gyve Prie vieno stryto apsistojau,
i
:
Sakau.
Todėl
užmirė,
ano
cypt!
Nes, jeigu sarmata turėtu,
tama prie padavinejimo skry
riuosi savo lilija, o ežia kur no, žvilgt, žvilgt, susižvelge.
UŽ kambarį užmokėjau,
—Ar ne Katalikai esate? Sa bėlių, kuriu skaiezius rodėsi
Tai pasitaisytu.
nepažiurau: vyskupai, kunigai, Kam laukti taip ilgai, sako, Nakvojau ir da pamaeziau,
&
*
*
kau.
neiszsemiamas.
žiiirau, ir mano patronas esąs vereziau tuoj.
Jaunasis isz užstalio strikt ir Bet ir sekanti skrybėlaitė jai
O kas buvo neiszmanau,
Per Džiulaju 4-ta diena,
netoli su szuneliu, szypsosi — Ar ne vistiek,- sakau, tas
puolėsi bėgti. Asz u'ž akiu už netiko. Ji buvo per daug szauSusirinko in viena vieta,
meiliai: Sveikas Damininkeli, menuo netruks iszeiti. Sutiko.
Badai velniszkas dalykas.
Buvo tai gauja girtuokliu, ėjau, už sermėgos atkastu pa kianti ir, kaip tikrino mano pasako.
Padėjau parsikelti, bet mano
ėmęs, sakau:
Ne kitokiu.
Vyrelis isz darbo parėjo,
žinstama, galėtu tikt tiktai
Man aszaros taip ir biru per szirdis ko tai nerami, nors Nusiprausė, apsirėdė ir in
—
'Na,
na,
kur
taip
greitai?
Gere ir staugė,
kafe-szantano dainininkei, ki
veidą ir krinta in žeme žem- priežasties nėra. Onele isztik
Namai
no
zuikis,
nepa'begs,
užeiga nuėjo,
Kaip latrai paskutiniai,
ta prieszingai, per daug kukli
cziugais, virtusios, bet vėl pa ro, matau, dievobaiminga, mal
Draugus savo pasveikino,
Byron Nelson, golfo cziamKaimynams nubodo klausyti, duokit ir man vestuvių pyra ir tiktu nebent tarnaitai. Da
maeziau, ko netikėjau matyti: dinga, verda, szluojasi. Aukso
go ! Pavalgysime, tada skirsi sekanezios, esą tiktai pritiktu pijonas praleidžia savo liuoIr boles su kitais grajino.
Pradėjo ateja gražumu
Lyg apsiprato akys su ta dan žmogus mano sesuo. Pora die
Ir kas ten atsitiko?
praszyti, mo si !
garbingai senukiai raukszletu sa laika nuo golfo sporto be
gaus szviesa, kad pažiurau, o nu nuleidus sakau jai:
Pasodinau.
Valgyti
raginu.
Jo bobele atvyko,
Kad apsimalszytu,
veidu ir apgamais, vaistininkai sidarbuodamas ant savo farežia Szv. Trejybes Sostas Die — Na, sesute, reikia man
Jis
raudonuoja,
lygu
ne
savo
Ka tokio rankoje turėjo,
Kaip padukia nestaugtu
isz apszepusio miestelio, mėsi mos, netoli nuo Denton mies
vas Tėvas sako mana: Sutve- važiuoti. Kada grysziu, neži Na ir Angliszkai prakalbėjo,
Bet kur tau tie girtuokliai dantimis želeja, akys sprogsta ninko žmonai, keturis kart per to, Texas. Jis ežia augina
liau tave ir džiaugiuosi, Sūnūs nai, visgi pora sanvaieziu už
Bet, mažai mokėjo,
pasikėlė, virszuj, prakaitas laszais pipt, siskyrusiai žmonai, senai nutu bulviu, agurku ir kitokiu
Dievo po deszincs sėdas, pake truksiu.
pipt in lekszte krinta.
Bobele re'ke kiek galėjo:
Musztynia tuoj šukele,
kusiai briunetai, senai nuomi daržovių.
les sužeista savo ranka laimi — Su Dievo padėjimu, bro
Onele
pusgyva.
Nuo
akiu
ra

Eikie tu divelau namo,
Viena isz girtuokliu padėjo,
ninko žmonai, provincijos dva
na mane ir sako: — Atpirkau leli, sako, ranka padavė ir buk
juosele
braukia.
Asz
savyje
Nesedekie saliunoj,
In ligonbuti nuvežti turėjo.
rininkai, bebalsiai choristai, matine juodu raikszcziu.
isz nuodėmių tave per kryžiaus iszvažiavau.
kais sprogsiu!
Vyrelis isz didelio strioko,
Francuzu ir Anglu kalbos mo — Asz tamstai sakiau, kad
dovanu nepaniekinai, bet in
Tuo tarpu nuėjau in giria ir Per Įauga laukan iszszoko,
Pavalgėme, pagereme, tada kytojai, masažistai. Kiekviena
jus ant jos apsistosite.
Pasiskaitymo Knygeles asz sakau:
laukia nakties. Sulaukės slen
C) kad poliai jautai netoli
skrybėlė buvo skiriama kam — Jus lyginai nieko apie
ku areziau. Žiurau, Onele be— Na, sveteliai, dabar na nors kitam, tiktai ne mano po
stovėjo,
Trys
Istorijos
apie
Irlanda
skrybėlės nenusimanote.
iszeinanti, 'bet žinti nepažinau:
mon laikas, man numigti ne- niutai.
Begauti pagaut norėjo.
arba Nekaltybe suspausta; Ro
Primieravo.
insiredžiusi, iszsipuoszusi. Ske
proszali priesz kelionė,' skirki Kituose kampuose, kitos po
Tas ant giliuko pabėgo,
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
— Niekam netinka, parody
petelis tik ant užpakalio laiko
mės katras sau! To žodžio ir niutes kankino kitas paneles.
Namon parbėgo.
kite man kita.
si atsmaugtas. Eina koki tai Kitos moteres ta bobele pelke, Kuzma Skripkorius liko Tur- lauke birnys! Lygu zuikis,
Asz buvau labai nusikama — Asz matau, sakau asz kad
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20ė
birni dainuodama. Na, na, ma
kiukt isz užstalio ir in duris! vęs ir už sigara, kuri ežia ‘buvo
Kuri nakti valkiojasi ir
Penkios Istorijos Apie Buri'ke
jus isz pradžios pradedat, asz
nau, žiūrėsim toliau, kas bus.
vyras keike,
—
Palauk!
Sakau,
Kur-gi
j draudžiama rūkyt, 'buezia atiAtguliau sau karklyne ir žiu- Ir ketina su ja. neužsidėti, ir Enrikas, Kareivis ir Velnias; vienas? Pasiimk kraiti ir savo dąVes tris geriausias skrybėlės, skubinuos in teatra. Jau sep
Kas Man N-akci Acitiko (Dzūko
tinta valanda.
rau, laukiu.
Nei žodelio kalbėti.
žmonele,
tada
sudie
vu?
Neiszsemiamas
isztekliu,
po
pasaka); Užliekos isz Senovės
— Asz jus pasiėmiau, idant
Apie pusnakti parėjo, bet ne
—
Kur
asz
ja
dėsiu?
Kuone
3 valandų rinkinio, ' pagalios man pagelbetumet, o jus visa
Padavimu; Peary ant Žemgalio
viena, ir užsidarė sueje in tro
verkdamas
savo
jaunikaitis.
iszdžiuvo.
Vienas raszo ir praszo
(Atminimas isz keliones in Le
laika keliate kapryza. Eikite
bele. Skri'beliuotas szvilpis inAsz nieko:
Kad
in
Pitts'burglia
dinius
Krasztus).
96
pus.
.
.25^
— Nagi, matote, pas juos sau, o asz da ant minutėlės pa
simete, manau sau, na, na One
atsilankyczia,
—
link,
brolau,
kraiti
ir
va

Saule Publishing Co.,
nieko nesama.
siliksiu.
1
le.
arba pradžia
1
žiuokit
sveiki!
Onele,
padek
Ir viską apraszyczia.
Mahanoy City, Pa.
— Ir ta vadinasi nieko Pa Asz pabėgau. Kelias naktis
Ausztant iszejo. Da kieme
susidėti, kas tavo!
SKAITYMO
asz negalėjau užmigt, nes mano
klausiau asz nustebės.
sustojo kalbasi:
Ji man kaip tiltas po kojų:
vaikszcziojo
— Isz szitu keturesdeszim- l galvoje
_
— Ateisi vakare? Klausia plaunasi. Žiuriu, beinsineszan- te,'susipjauste, in puodą susi
■ „ skrybėlės ,
...ir..
—
Atleisk
broleli!
ties skrybėlių, nekurios jums raikszcziai, juostos, plunksnos,
ti nuplikinta visztele, mano pa dėjo, jau tatai virs! Manau sau
Onele.
spalvos. O mano pažinstama
RASZYMO
— Kur-gi! Dabar dvi san- ties auginta, papuržande, 1a ir apsiverkiau: vargsze mano — Koks asz tau 'brolelis! Tu labai tiko prie veido.
Ir man taip-pat rodosi, poniute jau esą buvo perėjusi
vaites galime būti 'be baimes! kuoduota, apžclkoja. O protin papuržande, apželtkojele! Ly ri vyra, keliauk nuo mano galpastebėjau asz, idant nors kar-J' da szeszeta kitu magazinu ir
Susibucziavo. Ji vidun inejo, gumas buvo jos, netikėsi, lygu gu sutemo, lange žiburys, ir. vos!
64 pus., Did. 5x7col.
Į žmogaus, ka nekalbėjo tiktai. sveczias kieme. Sustojo, szvilp! Ir iszejo lygu tie vengrai su ta pabaigus szia dalyku, nesįvis-gi negalėjo iszrinkt sau
jis nuėjo per lauka.
Tiktai, 10c.
Kito vakaro sulaukus asz vėl Dabar nuplikusi, Onele pasi Durys braksz, Onele kiukt! Ko-'kuksztarais. Kaip neims kolio-1 jaueziau kad nustosiu sąmones.'I skrybėlės. Visos skrybėlės esą
i- - • —
isz miszko areziau, žiuriu, ka klojusi tik rauna plunksnas sau kia maloni, priplaiki! Kur din-Įtis ‘beeinant: Tai per tave,.sa — Ne viena, ne viena, tare' niekam netiko.
------ GALAS
minas rūksta. Visokiu kvapu jomis. Nurovė, nas vilino, nu- go ta droviu las sarmatingu-1 ko vienas, ko lindai, rėkia One- mano pažinstama, abelnai, pa-'
MAHANOY CITY, PA.
' rodykite man da karta ana pir- SKAITYKITE “SAULE”
jaucziaina per versta. Onele plovė, pasidėjo, viduris iszme-Jmas? Ta birni už kaklo, met lc.
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Žinios Vietines
' — Ana diena ponas Vin
cas Budraviczius, žentas J. Caiver su paczia ir anūkas Povilas
Ozerd visi isz, Baltimore, Md.,
lankėsi pas savo pus-sesere
Elzbieta Aleksandravicziene
isz Hills Terrace ir Budravicziu's mieste, taipgi “Sau
les” redakcija, nes ponas Bud
raviczius yra musu senas skai
tytojas laikraszczio “Saules.”
Acziu visiems už atsilankyma.
— Utarninke pripuola Szv.
Veronikos; Seredoj Septyni
Kankiniai; Ketverge Szv. Pijuszio; Petnyczioj Szv. Jono
Gual'bertino.
—■ Po Džiulajiu, — jokiu
piszkinimu nebuvo mieste.
Žmonys iszpilde tiesas per u'žlaikyma ju.
— Subatoj apie 2-tra va
landa po piet užsidegė anglinis
trokas ant E. Centre uly., *bet
likos tuojaus užgesytas per
Jignagesius.
—- Kasyklos pereita san
naite iszdirbo tik tris dienas.
* Seredoj pripuola Septynių
Broliu Miegancziu Sžvcnte.
Jau isz senovės musu žmones
fezventai tiki, kad jeigu ta die
na lytu, tai lis per septynias
jdienas.
F Shenandoah, Pa. — Pone
And. Litviniene, nuo 408 W.
Mt. Vernon Uly., ana diena ap
skelbė savo dukreles pažadetuves panele Katrina Litviniute
kur ji vesis su Juozapu Rai
nis isz Connerton Pa. Juozapas
nesenei likos paleistas isz tar
nystes.
t Kazimieras Dembinskas,
'buvusis senas angliakasis, nuo
329 W. Washington Ave., pasi
mirė Petnyczios ryta namie.
Velionis ginies Lietuvoj. Pri
gulėjo prie Szvento Jurgio pa
rapijos. Paliko savo paczia Ma
re; szeszis dukterys: A. Grazeliene, St. Valukoniene isz mies
to; L. Kundrotiene, Mahanoy
City, J. Chapiniene, Philadel
phia, Pa., Ade. Gla'busiene ir J.
Rudnickiene New Yorke. Taip
gi vienuolika anuku, du bro
lius in dvi seserys Lietuvoje.
Laidotuves invyks Utarninke
su Szv. Miszioms Szv. Jurgio
bažnyczioje 9-tą vai. ryte ir pa
laidotas parapijos kapinėse.
Graborius H. Valukieviczius
laidos.
i
— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbute: Ma
rie ir Joana Marcziuloniutes
isz Mahanoy City; Liudvikas
Blouis, West Penn; Juozapas
Kalėda, Juozapas Kaczionis ir
Stanislovas Lataviczius visi
isz Shenadoro.

Gilberton, Pa. J Sirgdama
ilga laika, gerai žinoma vi
siems Mare Žukauskiene, nu
mirė Utarninke 1:30 valanda
po piet. Pribuvo isz Lietuvos
būdama jauna mergina. Prigu
lėjo prie Szvento Liudviko pa
rapijos Maizevilleje. Paliko du
sunu: Prana mieste ir Alberta
isz Maizvilleje. Laidotuves invyko Sukatoje su Szv. Misziomis Szvento Liudviko bažny
czioje 9-ta valanda ryte ir pa
laidota parapijos kapuose
Frackvilleje. Graborius Menkeviczius laidojo.
Frackville, Pa. — Pone G.
Gaudiene ir duktere Eleanora
isz Chicago, Ill., svecziojasi pas
savo motinėlė pone Popolskiene, ant 126 So. Spencer Uly.

— Mikolas Gudaitis, nuo
217 N. Broad Uly., numirė Ket
verge 6:30 valanda Ashland li
gonbute, nuo žaizdos kuris
aplaike pereita Nedelia pulda
mas nuo tropais savo namuose.
Velionis prigulėjo prie
Apreisz. P. Marijos parapijos.
Paliko savo paczia Helena (po
tėvais Helen Birmingham isz
Gilberton); dvi dukterys, Te
resa ir Patricija namie; du bro
lius kur jie randasi tarnystoje
Joakima, Seattle, Wash., ir
Juozapa, Fort Bragg, N. C.
Taipgi savo motina Pranciszka
Gudaitiene, seserį A. Boner ir
broli Edvardu visi isz miesto.
Laidotuves atsibuvo Utarnin
ke su apiegomis 9-ta valanda
ryte, ir palaidotas Szv. Ražanavos kapinėse Frackvilleje.
Plymouth, Pa.— Laidotuves
Klemenso Bakuno isz Bufffalo,
N. Y., atsibuvo Liepos 1-ma d.,
su apiegomis Szv. Kazimiero
bažnyczioje ir palaidotas para
pijos kapuose. Velionis turėjo
36 metu amžiaus. Paliko sese
rį pone Žernauskiene nuo 18
Davenport ulyczios mieste.
_ ——■ ■
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Canton, Ohio, t Aniela Chisoniene (po tėvais Valantieniute), numirė Petnyczioj, Birže
lio 28-ta diena Mercy ligoribute, 4-ta valanda ryte, ir palai
dota Panedelyje, Liepos 1-ma
d., Kalvarijos kapinėse, Cantone. Velione ’buvo dora ir gero
budo moteris. Paliko savo tėve
lius N. Valantiejus, dvi seserys
R. Zingleriene isz Canton ir H.
E. Williamiene isz Akron.
Taipgi du brolius: Juozapa ir
Prana isz Canton: Nuliūdus
szeimyna sudeda szirdinga
acziu visiems kurie dalyvavo
laidotuvesia.

Vaikas Prigėrė
NEWARK, N. J. — Asztuoniu metu vaikas, Joseph Pleconia nuo 75 Fairmount Ave,,
nupuolė nuo kranto prie Island
Heights, inkrito in Toms upe ir
prigėrė.. Mary Freeman, kuri
sargo pareigas eina prie tos
upes vaiko kuna isznesze ant
kranto, ir visomis galiomis
stengėsi ji atgaivinti, bet vė
liau Daktaras Joseph Roberts
isz Cooper ligonbutes pranesze
kad nėra vilties, vaikas prigė
rė.

“Talmudo Paslaptys”

Komunistu

Karves Eroplanais Važiuoje

Szitos karves tai isz tikro ne prastos, jos yra vežamos isz Teterboro, New York, in Bo
gota, Columbia, Pietų Amerika. Paprastai imtu apie penkiosdeszimtys dienu padaryti ta
kelione. Bet dabar tos karves ten pribus in dvi dienas. Agranemai ir ūkininkai labai
temyja ir seka szita savo karvių kelione. Jeigu szita kelione pasiseks, tai jie da daugiau
karvių taip tenai pasiuns.

ARGENTINA
DERINASI
BUENOS AIRES. — Tautos
susipesza ir net in kara stoja už
visokius klausimus ir nusista
tymus, bet kai jau prie biznio
prieina tai visus savo insitikinimus užmirszta.

Amerika ir Anglija buvo at
žagariai ir neatszaukiamai nusistaeziusios priesz Argentinos
valdžia ir priesz jos Prezidentą
Peron. Bet kai jis ir jo partija
paėmė visa valdžia ir tuo pat
sykiu ir visa bizni, tai Amerika
su Anglija tuojaus pradėjo vi
sai kita daina riesti.

niai prakeikėme Argentina ir
jos valdžia, musu pasiuntiniai
visa kapa popieros surasze priparodydami kad ta Argentinos
valdžia yra neteisetina, yra
sukta, kad visi tie valdininkai
yra razbaininkai, o dabar savo
geriausius ir apsukriausius
pirszlius tenai siuneziame ir
Argentinos rankos praszome.

Operos Žvaigždele

Dabar Anglai visomis galio
mis stengiasi atsipraszyti ir
seilinasi prie tos valdžios kuria
jie tik keli menesiai atgal pa
smerkė, nes jiems biznis rupi.
Tautoms, kaip ir žmonėms do
leris daugiausia reiszkia ir
aiszkiausia kalba.
Amerikos valdžia taipgi ne
nori užsilikti. Ir Amerika da
Mažoji Patti Lou Goldbar savo pirszlius siunezia in
Argentina, nes ir Amerikie- strohm, 7 metu mergaite isz
cziams Argentinos biznis rupi. Homestead Park, Pa., buvo
iszrinkta loszti role operoje
O Argentina, kaip kokia
kuri yra tveriama Pittsvienturte dukrele, sėdi su savo
burghe. Ji ne tik jauna ir
kraieziu ir laukia kuris pirszgraži, bet ir gražu balseli tu
lys gražiausia ir daugiausia
ri.
primeluos ir prižadės.

Bėdos

CHILE. — Komunistiszku VIENNA. — Raszytojai, polaikraszcziu redaktoriai varo , etai ir daininkai inamžino Duvisai nepavydėtina darba. Jie’nejaus upe ir Viennos miestą
nežino kada ka girti ar szmeiž- kur pats gyvenimas blizgu
ti. Viena diena jie prakeikia ežiais spindėjo ir kaip szampakapitalistus, ant rytojaus daži-(ras stiklelyje tvinksėjo. Dabar
no kad Rusija tuos kapitalistus ta upe kaip ir tas svajonių
patucziavo. Taip dabar ir Pie- miestas yra kaip kokios kapitu Amerikoje atsitiko.
nes. Czia žmones ne tiek gyveDienapriesz Rusijos ir Ar- na kiek tik vargsta ir stena,
gentinos susidraugavimo ir su- (-'z^a visiems badas in akis
sitarimo, Santiago miesto Ko-js^u^s0, ^niones bada kenezia,
munistiszkas laikrasztis EI gaspadines ilgas valandas iszSiglo prakeikė Argentinos vai- j s fcov^ Pr^e buczernes del svaro
džia už tai kad ji derinasi su mėsos.
Naciais, Faszistais ir pana Sovietai, kurie czia užkaria
szaus plauko razbaininkais vo suima visa maista ir nieko
kaip Prezidentas Peron. O ant ko neinleidžia gyventojamsrytojaus tas pats laikrasztis in Žmogus gauna viena kiauszini.
padanges iszkele Prezidentą in menesi, ir tai džiaugiasi.
Peron, nes ta vakara Argenti Amerikos kareiviai nors kiek
na sudarė biznio ir taikos su juos suszelpia. Paskui Suvie
tartis su Kremlinu.
nytu Tautu Paszelpos Fondas
Tai isz tikro beda sziandien kada-ne-kada nors biski jiems
būti geram ir isztikimam Ko prisiunezia. Bet dauguma viso
munistui, nes nabagas Komu maisto tenka Sovietams.

nistėlis nežino kam jis turi būti
Amerikos Karo Sztabas savo^ isztikimas.
tiszka tvarka inves Vokietijo
je. Jis taipgi nieko nesake kai
kitas korespondentas paklausė
Senatorius Numirė
ar Prancūzai ir Anglai Ameri
kai pritars.
Sovietai tuojaus aiszkiai pa
sisakė kad jie nieko panaszaus
nenori ir Amerikiecziams nepristoja.

Vienas papirosas kasztuoja
visa doleri. Moterims viena po
ra paneziaku kasztuoja apie
penkios-deszimts doleriu.

Vokietijoje eina gandai kad
Sovietai daug kariuomenes
pristatė prie Berlyno ir kad
Amerikiecziai ketina visai pa
sitraukti. Generolas McNarney
sako kad tai tik bobų plepėji
mas ir nieko panaszaus nėra.
Jis toliau pasakė kad Ameri
kiecziai vis priims Žydus, nors
buvo visokiu gandu ir pasakų
kad buk Amerikiecziai savo
rubežius Žydams uždarys, nes
Kai Senatorius John Hol
jau per daug j u atvyksta isz lis Bankhead numirė, tai
Lenkijos.
|
viena garsi ir garbinga szei
Generolas McNarney užbai myna užbaigė savo pareigas
gė savo pastabas, pasakyda Senate. Senatorius Bankmas kad Amerikiecziams ka head isz Alabama daug pa
reiviams nebuvo ir nebus valia sidarbavo savo valstija, jis
ženytis su Vokietaitėmis pakol visados užstojo už ūkininkus
taikos sutartis nebus pasira- farmerius ir jiems su viso
szyta.
kiomis teisėmis padėdavo.
Visas Senatas dabar pasiges
SKAITYKITE “SAULE”
gero ir nagingo žmogaus.

Amerikiecziai kareiviai czia
savo kliubus turi, kur jie ūžia
ir baliavuoja ir cziabuvusiu
mergaites vilioja su papirosais
ar saldumynais.
Francuzu oficieriu kliube
galima kokia puse skilandžio
nusipirkti už szesziolika dole
riu, ir maža praseziausio sznapso stikleli pripils tau pusiau
pilna už du ir puse.
Dauguma sztoru ir buezerniu visai isz biznio iszejo, nėra
ko pirkti ar parduoti. Szvento
Stepono Katedra, vienas isz
gražiausiu Europoje buvo vi
duryje iszdeginta, beveik puse
viso miesto buvo iszgriauta ir
sunaikinta.
Isz tikrųjų sziandien Duno
jaus upe yra aszru upe, o Duno
jaus miestas, kuris buvo dai
nos,szampano ir laimužes mies
tas dabar tik griuvėsiu ir kapu
miestas.

Jaunikliai Apsiženijo

Amerikos valdžia dabar net
Apie Žydu Tikybos Prisaky ketina savo Ambasadorių isz MAŽINS ARMIJAS
mus. Labai užimanti Apysaka. Argentinos isztraukti ir ji tin
VOKIETIJOJE
::
Tiktai 150
::
kamai nubausti ir kita pasiusti
Saule Pub. Co.t Mahanoy City, Pa.
kuris bus prielankesnis ir priimtesnis pirszlys. Czia matome ISZ BERLYNO. — Oenerokokius stebuklus biznis ir do las Joseph T. McNarney, kuris
Pirkie U. S. Bonus leris gali padaryti. Mes nese- yra Amerikos komandorius
Europoje užvakar paskelbė
kad tau tariamasi gerokai su
mažinti Amerikos armijas Vo
Naujas Teisėjas Washingtone
kietijoje. Mes dabar tenai turi
me apie 350,000 kareiviu. Tas
skaiezius bus sumažintas iki
150,000.

Generolas sako kad dabar
kareiviai eis policijantu parei
gas. Jie turės greitus ir apgink
luotus automobilius ir kariszkas tankas, ir taip prižiuręs ir
tvarka palaikys kaip musu
valstybine policija, “State Po
lice” daro czia Amerikoje.

Fred M. Vinson buvo paskirtas kaipo naujas teisėjas in
augszcziausia musu valdžios teismą. Czia Prezidentas Trumanu nauja teisėja pasveikinti.

Kai vienas laikrasztininkas
jo užklausė: Ar Amerikiecziai
kareiviai yra siuneziami in Pa
lestina ir Italija? Jis iszsisuko
ir nieko aiszkaus neatsake. Bet
jis pridėjo kad jeigu tie atsto
vai Paryžiuje nesusitaikins tai

LIŪDNAS DUNOJUS

Visos užeigos, visi kliubair
kur pirmiau visi linksminosi ir
dainavo dabar tuszti ir uždary
ti. Dabar vietoj szampano žmo
nes prasta ir surugusi alų geria
ir in savo stiklą aszaras lieja. ,

TOKYO, JAPONIJA.-Czionais pasimirė buvęs Japonijos
ministeris Yosuke Matsuoka,
kuris buvo teisiamas kaipo kaio kriminalistas.

Skaitykite “Saule”

Ponas ir Ponia Sneed Bussell, isz Harrogate, Tenn., yra
vyras ir žmona, nors jis turi tik szesziolika metu o jo paeziute tik vos keturiolikos metu margaite. Jiedu apsiženijo Middleboro, Kentucky, su savo tėvu pavelinimu. Kai jiedu nu
važiavo in Detroit, Mich., tai policija juodu suėmė pakol jie
galėjo priparodyti kad jiedu isz tikro yra ženoti. Beveik
visose valstijose tokiu metu ženybas valdžia nepripažinsta, bet Kentucky valstijoje jos yra pripažintos.

Susimildami, jeigu iszkeliaunate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes
be to, negalime jum siuntinėti
laikraszczio in nauja vieta.
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszvažiavo. Tokiu laiszlku sziandien
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos
jieszkoti po visas knygas isz
kur musu skaitytojas rasze
laiszka ir kur seniau gyveno.
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus
nerugokite, jog laikraszczio neaplaikote. “Saules” Redyste

