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VAGIS TURĖJO

Dabar paprastos kainos be
veik tokios kaip pirmiau buvo
tame “Black Market” perkant
isz tu kurie patys daugiau mo
kėjo ir paskui dvigubai lupo.

statydino eroplana, kuris, Ar
mija sako, buvo greieziausias
pasaulyje ir galėjo toliausia
nulėkti be sustojimo. Milijo
nierius iszleke savo ta nauja ir
brangu eroplana iszmeginti,
isztirti ir patikrinti.
Už pusvalandžio jis per radi
jo pranesze tiems kurie eroplanus prižiūri ant žemes, kad jo
eroplano ratai nusileisti suga
dinti. Paskui kiek vėliau vėl
per radijo jie iszgirdo kad vie
nas to eroplano inžinas sugedo
ir kad milijonierius Hughes
mėgins nusileisti be inžino ir be
ratu.

rubežius nustatyti. Bet kad jie
ir pagalinus prieitu prie ko
kios iszvados, da vis taika bus
toli.
Jau dabar girdisi murmėji
mai ir priekaisztai isz tu ma
žesniu tautu. Kelios mažesnes
tautos jau isz anksto pareiszke
kad jos nesutiks su Keturiu
Didžiųjų nusistatymo. Dabar
tik keturi mitinguoja ir negali
susitaikinti, o kas bus ka dau
giau negu dvideszimts sueis ir
ims pesztis? Italija, Yugoslavija, Francuzija ir Austrija jau
dabar ima drąsiai pareikszti
savo nepasitenkinimą su tu Di
džiųjų Tuzu sauvaliavimais.

Skaitykite “Saule”

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Pirkie U. S. Bonus

V. L. BoczkowHki, Editor and Iii■rr.

U. S. A.

57 METAS

JIEGOS
Italai Pyksta Kad Trieste Mies
tas Yra Nuo Ja Atskirtas; Unijistas Sidney Hillman Pasimirė;
Sovietai Kareiviai Sako Kad
Molotovas Nemoka Kaip
Derintis Del Taikos
ISZ PARYŽIAUS. — Rusijos Užsienio
nesakytu apie mėsos kasztus.
Jie sako kad buezernes turi bu- fyĮjnjsterjs Molotovas HlSZkiai pasakė, kad
ti pavėlintos imti kiek tik nori
.
.
už visztiena ir visokia mesa. [jis nepritarc visu 21 mažesniu Tautu suKiti yra nusistatė priesz tokia'v
byla, o kiti visai jokio suvaržy sirinkimui pakol atstovai Keturiu Didžiu
mo nenori. Szia sanvaite eis Vieszpatyscziu nenustatys visa to susirin
ginezai Senate del visokia
kimo tvarka. Amerika su Anglija visiszdaigtu suvaržymo.

Tuoj aus buvo paszaukti dak
tarai ir ligonbutes ambulancai
ir ugniagesiai, ant to vietos.
Eet eroplanas nukrito visai ki NENORI SUVARŽY
toje vietoje. Krisdamas eropla TI MĖSOS KASZTUS
nas sudaužė net tris, stubas ir
paskui visai susidaužė ir užsi WASHINGTON, D. C. —
degė. Milijonierius Hughes, Republikonai susivienijo su
vos ne vos iszszliauže isz savo Demokratais ir dabar reikalau
deganezio eroplano. * Marinu ja kad naujas instatymas kassaržentas ji paėmė ir nuveže in link kasztu ir brangumo nieko
Good Samaritan ligonbute,
kur daktarai sako kad jo gy
vastis pavojuje. Jam galva
Ka “Atom” Bomba
praskelta, viena koja iszlaužta
ir plaucziai perdurti. Daktarai
sako kad yra vilties kad jis gy
vens.

Kongresas dabar jau rengia
nauja Byla, nauja instatyma.
Bet sunku pasakyti kas isz to Tas eroplanas buvo pastaty
bus. Galime būti tikri kad jie tas be valdžios pagelbos ir ži
nustatys kiek galima raudos nios, bet valdžia sako kad ji to
Pakol policij antai pribuvo, imti ar mokėti, bet kaslink kitu kiu eroplanu dabar pati staty
vagis sau ramiai nulipo trepais kasztu tai patys Kongresmo- sis, nes jie yra greicziausi ir il
ir baisiai nusiskundę kad jis nai nesutinka.
giausiai ir toliusiai gali nulėk
buvo apvogtas ir mate kai tas
Dabar jau matyti kad viskas ti.
vagis inlipo per langa in szilabiau brangs per ateinanczius
tus namus, tai jis inejo paskui
szeszis menesius. Ir viskas bus
ji norėdamas vagi sugauti. Re
daug brangiau ir daug suun- MANDAGUS VAGIS
danauer szeimyna jam intike- kiau gauti negu per kara! Jei
kejo, ir kai Ponai Redanauer
SEATTLE. — Ponia Celena
gu valdžia ir investu naujus
nuėjo in savo stalczius pasi instatymus kaslink brangumo, Thomas buvo primuszta ir ap
žiūrėti ar j u pinigai da tenai vistiek viskas labai pabrangs. vogta. Kai ji biski atsipeikėjo
randasi, jie pamate kad pini Dabar ne valdžia bizni, bet biz ir atsikėlė nuo grindų, ji isz
gai isz ten dingo, pamate kad
girdo kas barszkina in duris.
nis valdžia valdo.
ir tas žmogus dingo per langa.
Priėjus prie duriu ji sutiko ta
Biznieriams
ir
fabrikantams
Kai policija pribuvo nerado nei
pati vagi kuris ja apdaužė ir
dabar
puiki
pjūtis.
Visi
visko
pinigu nei vagies.
rpvoge. Vagis sake: “Asz no
nori ir nepaiso kiek kasztuoja. riu atsipraszyti kad asz tamsta
Redanaueriai gyvena KenTokia padėtis tai yra tikra apmusziau ir apvogiau. Asz
singtone, kur per kelias sanvai“llnfliacija,” arba “Biznio tamstai sugražinau raktelius
tes jau daug namu buvo apvog
Iszsiputimas! ’ ’ Taip viskas kuriuos asz pavogiau. Asz gaL
ta. Policija sako kad ta pati
ir eis, pakol ta iszsiputusi biz buvau perdaug iszsigeres.“ “O
gauja vagiu
visus
tuos
nio pūslele truks ir viskas vėl 'kur mano pinigai?“ užklausia'
namus apvagineja. Žmones ingrysz po senovei. Bet, tada bus, ponia Thomas. Vagies manda
tarineja kad czia keli jūreiviai
“baisios bedarbes, kaip ir bu gumas czia užsibaigė, nes jis
kalti. Bet tikrai nieko nežino.
vo po anų geru laiku!“
dūme pro duris ir dingo.
Dabar visi szimtines szvaisto, paskui ir deszimtukus krapsztysis.
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DA TOLI JAPONAI B
NUO TAIKOS
KARISZKOS

GREICZIAUSIAS
EROPLANAS ANT
SVIETO SUSIDAUŽĖ

Milijonierius Pavojin
ISZ PARYŽIAUS. — Ketu
Dabar Jau Matyti Kad
gai Sužeistas
riu didžiųjų vieszpatyscziu at
Viskas Labai Brangs
stovai da vis nesutinka ant tai
LOS ANGELES, CALIF. — kos sanlygu. Jie negali susitaL
Per Ateinanczius Howard
Hughes, “Moving kinti tarp saves kaip tas ma
Pikczieriu” milijonierius pasi žesnes tautas paskirstyti ir kur
Szeszis Menesius

NEW YORK. — Iki dabar
mes vis girdėjome kad žmones
nori visko pirkti ir turi net ir
per daug pinigu ir nepaiso kiek
kasztuos bile tik gaus ko jie
nori. Bet dabar didžiausiu
sztoru biznieriai ima susirūpin DARBININKU UNIJU
ti. Didžiausi sztorai New York
mieste sako kad žmones dabar VADAI NENORI IR
neperka bet ka, ir ne taip grei
BIJOSI KITU
tai savo pinigus praleidžia.
STRAIKU
Sziais metais žmones jau daug
mažiau praleido sztoruose ne
gu pereitais metais. Žmones WASHINGTON, D. C. —
dabar jau žiuri in tai kiek kasz- Jau keli menesiai atgal
“Saules“ straipsnyje “Kas
tuoja ir ar užsimoka pirkti.
Girdėt“ mes sakeme ir pranaVisi biznieriai visados sake szavome kad viskas brangs,
kad jie gali parduoti ka tik jie kad brangumo tada mateme tik
turi už kiek tik jie nori, bet da pradžia. Dabar jau iszsipilde!
bar jie prisipažinsta kad tokis Kiekviena szeimininke dabar
biznis jau praėjo. Jeigu kas yra jau gyvu kailiu, ar žmogelis
per brangu, žmones neperka savo tuszczia kiszeniu patiria
kad jiems ir reikia. Biznieriai kad viskas paszieliszkai pa
dabar susirūpino kad kostume- brango. Ir pabrangimo galo ne
riai, darbo žmones neiszeitu matyti!
ant straiku ir nesustotu pirkti
taip kaip biznieriai manste Kai valdžia panaikino ta
“OPA,“ arba “Kasztu Sulai
kad jie pirks.
kymą ir Prekių Suvaržyma,“
nepabranginti savo daigtu, bet
tai dauguma sztoru prižadėjo
i
GERA LIEŽUVI kiti tuoj aus mate gera proga
pasipinigauti.

PHILADELPHIA, PA. —
Vagis insilauže in Redanauer
namus, pasivogė pinigu ir pas
kui kai užlipo ant virszaus,
szeimyna prisikėlė ir ji tenai
užtiko. Jis negalėjo pabėgti nes
nebuvo nei kur nei kaip. Ponas
Redanauer paszauke policijantus ir pasakė kad ant j u vir
szaus randasi vagis.
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Padare Japonijoj

kai pasiprieszino Malotovui ir jie sako kad
mažos Tautos turi turėti toki baisa kaip
ir didžiosios. Molotovas Petnyczioj sutiko
su Amerika ir Anglija ir sake kad viskas
tvarkoj. Paskui, ant rytojaus jis jau vėl
savo daina giedojo. Anglijos Bevinas stacziai pasakė Molotovui, kad dabar negali
Jis
ma laikyti Molotova už jo žodžiu.
Petnyczioj sutiko, už tai kad norėjo kad
Anglija su Amerika sutiktu ant to $100,000,000.00 kuriu Rusija reikalauja isz ItaIšjos. Kai Rusija gavo ka ji norėjo, ji
tuojaus pamirszo savo pasižadėjimus!

TOKYO. — Amerikos Karo Sztabas
dabar nusprendė taip nuginkluoti visus Ja
ponus, kad jie jokiu būdu negalėtu nei
vieno kariszko fabriko pasistatyti per dvideszimts-penkis metus. Generolas McArthur sako kad: “Japonams nebus valia pa

laikyti jokio vaisko; net ir Japonijos po
licija bus po Amerikos priežiūra.”
Czia matyti kokia baisi jiega iszeina isz tos sprogstanczios “Atom” bombos. Paveikslas parodo kas atsitiko su
geležinkelios rielemįs už keliu myliu nuo vietos kur ta
bomba susprogo ant Japonu per kara. Plienas ir storiausia
geležis buvo kaip sziaudai. Pulkauninkas Paul D. Keller,
kuris tuo laiku buvo in Osaka, nutraukė szita paveikslu ir
Amerikos valdžia tik dabar pavėlino visiems ji parodyti.
Keller sako kad ir Japonai žinojo apie ta sprogstanezia bom
ba, bet nemokėjo kaip ja pritaikinti prie karo.

J

Anglijos

valdžia szitokiam nusistatymui pritaria, bet

Rusija kol kai nieko nesako.

Rusija nori

ir czia insikiszti, ne tik kad jai rupi Japonija nuginkluoti, kiek ja kaip ir kitus

krasztus apipleszti.
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les Darželiai in mada atėjo, ne1
i
vienas ponas ir klebonas susi-Įi
rūpino savo sodu ir ėmėsi dar-

VIENA MINUTA! >užbaigoje szio'

menesio neteks'
d
darbo. Jis niekad neprasze bedar'bes mokeszcziu pagal GI
Per Lamar F. Bali
Ib0..........................
:| Bill. Jis klausia ar teisybe, kad
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
I Patemyje ir gerai insižiureje
jis
dabar
negali
praszyti
$20
NEWNAN, GEO. — Nese
Vienas Protestantu kunigu- ]<aįp įje musu ponaieziai dirba,
sanvaitinio bedarbes mokesz- '
50c., o aplaikysite knygas per paeita.
zis apleido savo parapija atsi- jiasa ]rauja ir akieja, mes szi- niai, biausus iszkabinimas
czio, nes jau du metai praėjo po
sake sąvo luomo ir stojo in toki patari
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.. Mahanoy City. Pa
arima jiems norėtume liepsnuojanczio kryžiaus ant jo paliposavimu,
Hollywood kaipo loszikas, ak paduoti. Kai jau ponaitis ren- Stoną Mountain kaip garsini
At. — Ne. GI Bill parūpina,1 No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų
torius. Jis pasiaiszkino kad te- giasj prįe žemes užio darbo, te- mas sukelti pinigu “Ku Klux
tuos
D1O^
us
apraszymas,
didele
knyga,
404
-nieras
ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per nealsakad
veteranas
gaus
nai jis gales daug daugiau gero gu jis pirmiausia apsirengia su Klano” vajui šukele protestu keszczius tik iki dvieju metu PU^qP1io2 Popierinei apdarai. 50<
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balt* vergija; Pusiaug&vePrakeikta,
meilingas
krinuo
Baptistu
ir
Metodistu
bažKetvirias
prisakymas Dievo; Kėliau- inis; ViesEpats Jėzus ir miszke me
padaryti nes daug daugiau plonais marszkiniais ir lengpo
paliuosavimu,
arba
ill
dvieminaliszka apraezymas, 202 pus. 3oc tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 4džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
žmonių eina ant “moving pik- vomis, liuosomis kelinėmis, ap-j nycziu vadu Georgia valstijoj.
jus metus po . paskelbimu
karo
No’ 103 Vaidelota, apisaka 182 nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c : žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
Paežiu
laiku,
vagiu
užpuoli.
.
I
pirmutines
puses szimtmeczio, iszczieriu” negu in bažnyczia.
No. 132 Trys istorijos apie Angio- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
siauna augsztais czeverykais,
pabaig
’
os,
kuris
laikas
vėlesnis.
į
m
ta
isz
Lietuviszku
užiieku.
Su
parius
isz Valenczijos; Kožnas daigtas
Grapas; apie Egh
arba tais ezebatais, kurios jis'/ mas dvieju krikszczioniu baž- Karas da oficialiai nepa'baig-, veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Meszia-vežis;
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiU
Paprastai policijantai mans-^ užsimaudavo, eidamas arkliu- nyicziu Texas valstijoj iszszauI No. 104
Trys istorijos, apie Ne
tas ir gali paduoti aplikacija ir valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- paeziuoias. 76 puslapiu. .......20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
to kad jie yra visu žmonių Ibo- kais jodinėti, ar da geriau tais
Pasmerikima Žydu vadu,
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmobes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. i5‘
gauti mokesezius.
prapulties
kranto; Mistras ir Krepe\Hrnas
žiedas
ir
Apie
Drūta
Alksni,
sai, kad jie gali is^barti, iszko-1 viniuotais czebateliais su ku- ^-ur^e seimąv° Texas valstijoj
No. 106 Penkios istorijos, apt.
Kl. — Žmona veterano, kuris Gregorius;
>2 puslapiu .................. 15c szi.is; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Isz numirusiu prisikėlė,
lioti ir iszkeikti paprastus pi- riais jis golfo pūslele eidavo'tuom
sudegino
No 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu. ........ . 25«
moka
amata
pagal
“
On-The,
Dorybe
veda
in laime; Szaltiszaiti,
viena
bažnyczia,
kitoj
sunaikiŽudinsta
ir Apie Urlika Razbaininka,
lieczius. Jie pamirszta kad jie muszti. Paskui tegu pypke užNo. 162 Trys istorijos apie Bais*
' No. .111 Sziupinis (3 dalis),, talJob-Trainihg-Program
”
klau

43
puslapiu
.................................... ,15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
no
visas
Biblijas.
Žydai
tuoj
I
pinasi
sekanti
skaitymai:
Ila
isz
mayra žmonių tarnai, kad kiek- sikuria ar brangu cigaru insisia ar pinigai, kuriuos valdžia1 iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymo.
vienas pilietis yra jo bosas nes kanda ii’ iszeina in savo daržu I siūle pinigu apmokėti pataisy- Į jam dabar moka bus numuszti Ragamszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas V&idulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10a
.
.! savo liežuvio sulaikyt;; Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
pilieczio taksos ji Užlaiko ir ar .soda. Bet tegu nepamirszta Imo darbui.
No. 164 Septynos Istorijos apie Ju
, ..-i •
,
nuo
bonu,
kurie,
gali
būti
praNo. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Abiejose
atsitikimuose,
Zy’
’
°
1
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
jam dar'ba duoda. Paprastai nusineszti ir pilna stiklą szalto - . . TZ -i
•
veteranams?
bos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
ir Krikszczionys
maldavo,j1 vesti
.
taip ir yra Amerikoje: tarnas kokteilio arba gaidžio uodege- idai
trumpi
paaakaitymai
ir L t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie ĮI Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
.kad, visi
. . žmones
v
ii- padoi i At. — Ne. Prezidentas Trueiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
1
elgtųsi
puslapiu,
.
15c
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25®
arba bernas labiau ožius vari- les, nes insaulyje bus karszta
manas pasirasze priedą prie GI No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ..............
20c
riau.
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Pa
rtėja negu szeimininkas. Tai to- ne tik nugarai, bet ir galvelei,
Bill praeita Gruodžio (Dec.) gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie ikiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
Dr.
Louie
D.
Newton,
Bap

bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
Tada, pypke in viena ranka,
kia jau czia mada
men.,
kuris
iszjbrauke
szi
parnGeras
Medėjus
................................. 15®
szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
stikleli in kita, jis gali, ant tistu vadas valstijoj kur gyve pinima isz originalaus GI Bill. Juokingi
No. 170 Asztuonios istorijos apie
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu................................ .. . 15c
na daug Baptistu inspejo:
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
No.
116
Istorija
apie
Sierata,
No.
142
Trys
istorijos
apie
Pavei

Vienas profesorius užklausė szakes pasirėmęs pasakyti darKl. — Veteranas, paliuosuo
“Kryžių neprivalome degin
puikus apraszymas. 119 pus. .. ,15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kusavo studentu: Isz ko susidaro žininkui kur kasti ar kur dartas isz Laivyno priesz dviejus’ No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna, 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
ti, bet neszti. Ji negalime isztautos literatūra ir apysakos ?|bas pi’adati.
Garžia Haremo nevalninke: T*»oszis:
....................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
naudoti, bet pripažinti. Jo gar-( menesius, raportuoja, kad nors ! Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Studentai visaip atsake. Vieni
' jis ’gavo pirma paliuosavimo | 62 puslapiu ................................. 15c
be
matome
ne
neapykantos
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
Neapykanta yra labai brangi
sake kad isz patriotizmo, kiti
mokesti,
jis
negavo
da
dviejus'
25o
No.
120
Dvi
istorijos
apie
Valu

Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslepiu ...........................
liepsimose bet meiles szviesoje.
degtine,
labai
brangiai
mums
kas
isz
girrioB
ir
Ant
nemano.
58
No.
171
Vieniolika
puiku
istorijų
Ar
paszaukt
tęva
zokoninka
Bernąkad isz karo ir kiti sake kad
“Ir Jėzus,” tęsia Dr. New man priklausanczius mokes- 1puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu......................... 15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
atseina;
tai
brangiausia
trutautos istorija ir tautosaka su
ton, Baptistu vadas valstijoj ežius, kur jis gali gauti infor- 1 No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
cyzna,
nes
ji
yra
isz
musu
krau

Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvame; Su Dievu; Grigo Kalė
maciju apie tai?
sidaro isz biznio, ir isz su kito
kur gyvena daug Baptistu inki
jo
padaryta,
su
musu
sveikata
,
grabelis;
szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai
At. — Paraszyk laiszka in jlis; VargoDrąsus
mis tautomis susipažinimo.
sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla*
'
spėjo
:
Profesorius visu ju iszklausesj surauginta, isz; musu ramybes
U. S. Navy Department, Mus- ,gonus. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
“
Kryžių
neprivalome
degin

net supyko ir pats piktai ju pa- I* ir miego iszsunkta ir su musu ti, bet neszti. Ji negalime isz- tering Out Payment Division, No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausia
Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu............. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniji Bureau
of
Supplies
and
A
c-jmybe;
j
klausė: “Ar
. jus mulkiai nieką- nieile nupirkta.
Vargingo žmogaus sunu; Trys
•• -į
1
No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25®
naudoti, bet pripažinti. Jo gar-j
' counts, Cleveland 15, Ohio,1 užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
dos negirdejote apie meile? Ar
be matome ne neapykantos,
kuris buvo protingesnis už savo poną
A’kt keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
nežinote ka tas žodis reisz- Vienas kareivis raszydamas liepsnuose bet meiles szviesoje. duodant savo pilna varda, nii- 61 puslapiu ................................. 15c sis;
61.»
puslapiu
.................................
15c
puslapiu
..........................................
1H
savo mylimajai laiszka pasakė:
mera, vieta, laika kada insto- No. 127 Trys istorijos apie Duk No. 151 Penkios istorijos apie Vai
kia?”
;
173 Tris istorijos, apie Talmu
“Jau antra diena, kaip mes ant “Ir Jėzus,” tęsia Dr. New | jai in laivyną ir kada buvai pa- tė pustyniu; Peleniute; Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do No.
paslaptys;
Du Mokiniu; Kam iszVargutis ir Skuputis. 60 pus...15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas
mariu. Asz tau esu ir busiu isz- ton, “praszo visu jo sekėju i liuosuotas.
davineti pinigus. 45 puslapiu.
15®
Mes jau seniai sakome kad
karalium. 61 puslapiu................ 15c
neszti
savo
kryžių,
ir
sekti
pas

No.
175
Paaiakaitimo
knygele^
tikimas ir visados tave mylė
Pastaba: “Negali būti taikos
No. 152 Trys istorijos apie Kajimusu berneliai ir mergeles ge
Kuezioa Žemaites, vaizdelis; Gudra®
kui
ji
—
eiti
su
gera
valia
vi

SKAITYKIT
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
siu, tik vien apie tave sapnosiu.
kada
žmones
badauja.
”
Auko

'
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
riau klausosi ka “moving piki puslapiu............................................ 15c (su paveikslais); Kaimiecziu AimanaA ITT 17”
Czia yra apie 42,000 vyru ii’ nei siems žmonėms, visu rasiu, vi- kite kenuoto maisto savo para
i
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
czieriai” jiems pasako negu ka
, vymai; Eiles; Kokeis budais apgavivienos merginos.” Tai isz tik sutikybu, visu tautu ir visokio pijai, padekite vyskupams, j u
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62Į kai apgauna žmonis; Prietarai ir Buklebonas sako isz kozelnyczios.
...................................... 15c
rųjų butu dyvai jeigu jis butu se aplinkybėse.
kovoje maitinti badaujanezius ISTORIJE apie Gregorius, puslapiu
No.
158
Keturios istorijos apie Ka rtai; Keletą Juoku ir P*veikslo<
A na sanvaite ‘ ‘ moving pikczieDr. Pierce Harris, Metodistu
Preke ...................
• • • 1M
-----------------Isz
Numirusiu
galejes savo mylimajai 'būti
vyrus, moteris ir vaikus karo
pitonas Stormfield danguje; Pabė
riu” gražuole Joan Crawford
vadas
Georgia
valstijoj
sake:
neiszti'kimas.
iszteriotose szalyje. Mažiausia Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
buvo pakviesta in karaliszkus
60 nualattin
...............................15c
kad visi ministerial apgailes auka būtinai reikalinga.
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Jeigu užraszysite savo drau
Adresas: 1'
vietas Anglijoje. Ji susigalvo
::
25< ::
Dabar viskas per daug kasz tauja kad dabartiniu metu at — Cath. W. Vet. Empire State
giu ar drauge “Saule” tai tu
jo užsivilkti suknele, “drese”
siranda nors viena organizaci- Bldg., New York.
Saule Publishing Co ,
tuoja. Per brangu mirti, per
rės
didžiausia
linkspiybia
per
kuri buvo net penkiais coliais
Dabar’____
sten'Stu sukelti nesuti
'brangu net ir gimti.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! visus metus!
Mahanov City. Penna.
(žemiau jos gražiu keleliu. Tuoi
j kasztuoja nuo penkių szimtu kimu.
jaus visos merginos ir bobos
SVARBIAUSIAS
iki viso tukstanezio pagimdyti Episkopatu ministeris praeme reikalauti. kad sztorai
vaika ligonbuteje. Pirma mes nesza, kad pasaulio istorija ro DALYKAS - ISZLIKTI zija arba ariniu kovu vienetą. iszvien nuleisti tik viena ato Nieks pasaulyje nenorės inveljoms tokias ilgas dreses par
do, kad visuomet po baisiu ka
Vienas isz Jurgio Washingto- mine ’bomba ant Hiroshima, ti. Amerika in kita k ar a jeigu
duotu. O priesz tai bobų “dre-*I mažo broliuko susilaukėme ru, atsiranda visokiu organiza
ji 'bus pasiruoszus kirsti atgal.
no rupeseziu buvo, kad jo ka Japonijoj.
GYVU
namie, ir tėvui kasztavo penkisės” 'buvo tokios trumpos, kad
reiviai ji neapleistu po perga
— C. C. F. M. T. of Y. M. Ine.
, ne ar daugiausia deszimtine. cijų kurios kursto neapykanta.
Prezidentas Truman ir musu
NEW
YORK.
—
Istorija
net szlaunys saule nudegdavo.
les kovos. Bet taip sziandien
'l Dabar, rodos, nenusimoka nei Kada žmones supras krikszKlebonas butu galejes visa me-*
czionystes mokinimus, tada pa- IĮ pripažysta viena gamtos insta- mums atsitiko. Ar mes tikime, kariszki vadai žino ka jie daro,
gimti nei mirti!
kada jie praszo kad Selective
ta zaunyti ir barti, o ne'butu neAndrius J. Recklitis
sikeis nusistatymas apie kovas,1 tyma ir tas yra, kad stipriausi kad pasaulis yra saugesnis
Service butu patęstas ir kad
pasilieka
gyvi
kuomet
silpni
per puse coliaus ju suknes pail
1946 m., negu kad buvo kada
PIRMOS KLIASOS SALONAS
Vienas saliuninkas kuris ge-- ir nesutikimus.
musu ginkluotu jiegu kariszdingsta.
Mes
amerikiecziai
ti

206 West Centre Street
ginęs. Bet, gražuole tik pasiro
žmonos kovojo su kardais ir
— Ins. F. Am. Dem.
I ra bizni vare, nes jo kareziamaj
kos
valdybos
butu
suvienytos.
MAHANOY CITY, PA.
kime, kad mes esame stipriau panasziais ginklais?
dė, pasikraipė, ir visos bobutes
I buvo visai netoli kur AmerikieJie žino, kad šie du žingsniai Jonai kur taip skubiniesi? Einu
sia jiega pasaulyje. Ir gal, to
geltonplaukes sau daugiau au
ežiai kareiviai savo manksztyVETERANAMS
dėl mes ne taip labai susirūpi Teisybe, mes turime atomine nebus gana. Pa tesimas drafto pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai
dėklo jieszkojosi.
naujo yra? Tai geriausia Lietuviszmus, manevras laike, szitaip
nę apie ateiti. Tas gali būti bomba. Bet ar mes vieni turi yra tik nuraminantis vaistas, ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
V PAGELBA
me jos paslaptis! Ar galime bū kuris pavėlins mums tęsti mu- laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
apie musu kareivius iszsitare:;
pražūtinga klaida.
\
Amerikiecziams stiklelis ar
ti tikri, kad kur nors nėra pa-»■ su užimantines pareigas per ki gi tninksztus gėrimu ir kvepianeziu®
l“Asz nenorecziau sakyti kad
Ar mes tikrai stipriausia jie
I *. — Jaunuolis,
?A
tas buteliukas kasztuoja septy I musu kareiviai daugiau geria!1 Klausimas
Visi pas p. Reckliti. 206 W..
su
vojingesnis ginklas, kuris vie-^ fus devynius menesius. 'Suvie- cigarus.
pasaulyje?
Amerika
yra
ga
Centre
St.,
MAHANOY CITY, PA.
nis bilijonus doleriu in metus.\ _užV 1kitus,
•
1bet asz tiek žinau ir laukes 18 m., amžiaus, nori žina
diena
gali
būti
vartojamas
nymas
Karo
ir
Laivyno
DeIr czia neskaitoma kiek kasz- galiu pasakyti, kad visu musu noti ar jis dabar turi užsire- milžiniszkai turtinga. Musu priesz mus? Dalykas baisiai partamentu pagerins musu kaiszdir'byscziu instaigu
Susimildami, jeigu iszkeliauttuoja tuos saliunus karcziamas biznis sustojo ir mes turėjome gistruoti? Jam praneszta, kad 200,000
’
■
--■
--------rimtas.
Nuo
jo
gali
priklausyti
Hszka
valdyba,
bet
tas
nepaiszdirba
iki 000,000,nate in kita miestą ant apsigy
ir “night” kliulbius užlaikyti. užsidaryti kai kareiviai isz mu naujas drafto instatymas pra-L- kasmet
! <>
X
ar
musu
tauta
iszliks
gyva
ar
ū
ar
y
S
mus
stipresniais.
Todėl
■ 000,000 vertes reikmenų. Musu
venimo ir geidžete permainyti
<Czia ro’kunda apiima tik kiek su miestelio pasitraukė.”
dėjo veikti?
Prez. Truman ir musu svarbes laikraszti, prisi'unskite savo seI incigos virszija $150,000,000,-. ŽUS’
mums kasztuoja lupeles pavilAtsakymas
Sulaukės 18 m. qqq Turime $250,000,000,000 Atomine bomba turėtu mus' nieji generolai nutarė praszyti j na ir nauja adresa ir miestą ku
ginti, gerkle nuplauti ir galve-i Visos vainos, visi karai užsi-Į amžiaus turi užsiregistruoti su’
pinigais arba valdžios užtikri- padaryti saugesnius ir atsako- j tautos priimti National Train- riame gyvenot ir apsistojot, nes
le apsukti.
baigtu ant visados, jeigu žuvu- savo vietiniu Draft Board, nors . nimais. Ne esame skolingi ki-( mingesnius. Kartu su kitaisP
! i nng
» Scheme, kaipo vienintini be to, negalime jum siuntinėti
šieji prisikeltu ir in tas konfe-'* draffb patesimas isz 45 dienu tiems, bet kitos szalys mums naujais iszradimais, ji žymiai.
žymiai, i^riszima musu svarbiausios laikraszczio in nauja vieta.
New York miesto valdžia; rencijas nuvažiuotu.
paliuosuoja visus, kurie da ne- papos $20,000,000,000. Bet ar sustiprina silpna jiega. Kada; veiklios.
Daugelis praszo idant permai
pranesza kad tenai randasi'
-----------------turi 20 m. amžiaus.
tas
reiszkia
kad
mes
esame
sau1
busime
užpuoldinejima
jau
bus!
“
Training
Scheme
”
nepadinyt adresa, prisiunezia savo
: 111 ’
110,000 daugiau moterų negu! Žmogus tik tada pilnai užįiu- Kl. — Veteranas P «
būdamas <rUS ?'
pervelu mums vėl bandyti in dins musu ginkluota jiega. Mes varda ir pravarde bet nepaduo
vyru. Patariame toms pane-'jga
( ir tampa tikru žmogumi ka-Į užsienyje, apsivedė. Jo žmona1
___
_____
Tegul amerikiecziai supran- kare rengti musu jiegas, net ir amerikiecziai nemegstame di- da kur gyveno ir in kur iszvalems kurios vyro jieszko, kuo-1
i da jis pirma syki gardžiai ir atvažiavo in Suvien. Valstijas j?a kad turtas nereiszkia stipry-ji vartoti gabumingu ir tinkamu delias armijas taikos metužiavo. Tokiu laiszlku sziandien
jgreicziausiai kraustytis isz
saldžiai pasijuokia isz saves. užsimokėdama už savo kelione. ’oe. Turtas ugdo visokius pavo- ginklus. Žmones mano, kad su gal ir taip privalo būti. Pagal J aplaikome daug, nes svietas laNew York miesto jeigu nenori
Jos vyras'buvo Europoje. Jis jus. Nieks biedna neatakuoja,1 visokiais naujais ginklais rei-j “Training Scheme” turėsime bai maiszosi, o del raus yra nesenmergėmis pasilikti.
Gal musu universitetai yra klausė ar valdžia jam sugra-bet turtingas žmogus visko bi- kės mažiau žmonių, bet kaip dideliu naujagadyniszka arrilireikalingas sukimas galvoą
viso mokslo sandeliai už tai žins jos keliones pinigus?
tik
kitaip,
mums
reikes
dau*
ja
visuomet
pasiruosziusia
—
jo.
jieszkoti po visas knygas isz
Pirmiau ponai ir bajoriszko
jaunieji tiek daug atsineAt. — Taip. Kreipkitės prie VJ dienoj musu militarinis giau iir.geriau iszlavintu vyru'jeigu reikalinga. Taip turi bu- kur musu skaitytojas rasze
krtiujo ponaieziai golfą loszej Sza instodami. o tie kurie tenai
rocketu
i—varomus in- ti jeigu norime gyventi be bai laiszka ir kur seniau gyveno.
areziausio Army Personai Af-' stiprumas buvoi kuopuikiau- tvarkyti —
arkliukais jodinėjo ir po viso-1 niokslus baigia tiek mažai iszfairs Office. Turėkite recytes; sias. Geriausias visoj savo is- raukius ir be lakunu “Jet mes! Tikimo kad nebus kito Jeigu prisiunsite sena ir nau
kius kliubus baladojosi. Dabar, smesza.
del keliones iszlaidu, ir savo torijoj. Per keturis metus mes lėktuvus negu kad reikėjo'karo, nieks ta negali užtvirtin- ja adresa, tai greicziau galėsi
su žilais plaukais ir su palievystomo ta jiega. Eme tik 6 me- bomberiams ir tankoms. Gene-j ti. Taikos metu turime būti isz- mo permainyt ir greicziau gau
ganezia senatve jiems ir protas OT Neužmirszkite Guodotini Skai paliuosavimo popieras.
Kl. — Szis veteranas buvo nesius ja susilpninti. Sziandien rolas Marshal sake, kad szim- silavinti kareiviai, taip kad site laikraszti. Kitaip ant mus
sugryžo. Jie dabar savo dar tytojai, atsilygint su prenumerata ui
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- paliuosuotas
isz kariuomens negalime girtis, kad turime tai tukstancziu kareiviu, jurei-'jeigu musu viltys neiszsipil'dy- nerugokite, jog laikraszczio nežais ir sodais susirūpino. Ypa- I mirszo
nouiaiMyu ' ..^
v
.
miražo ir prasze laam
idant nesulaikyti
nors viena pilno stiprumo divi- viu ir lakunu visi darbavosi'tu mes butume pasiruosze. aplaikote. “Saules” Redyste
tingai per kara, kai tie Perga- hikrazzezi^ PASKUBINKIT! I J1 gegužes (May; men., 1944, ir
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r ‘ S A UL E ” MAHANOY CITY, PA.

Radau jo motina graudžiai verkianezia. Priesz valanda buvęs i
daktaras pasakė, kad staeziai
I
negalįs suprasti, kas ežia per
'liga:
rodos vaikas sveikas,’ bet
i
pulsas esąs taip silpnas, kad
Į^UVO tai 28 metai adgal. biai paėmiau ji už rankos ir pa
ir mirtis ateiti.
Sunkus karo laikai priverto klausiau: “Kas tau yra?”
Alano Emilius (toks buvo
mane jieszkoti uždarbio, kuris Žydelis nieko neatsako, tik
Žyduko vardas) ramiai gulėjo
bent dalimi padengtu iszlaidas priklaupęs vis žiuri inbažny-l
.su szypsena ant veido. Nudžiu-1
ežios giluma. Veidas nuszvites,
pragyvenimui ir mokslui.
j go pamatęs mane ir lyg trium
Nebeatsimenu kas, bet vie lupos kažin ka sznabžda. Pasi
fuodamas, taro: “Alatai, Tam
nas mano prieteliu prirode lenkiau, kad iszgirscziau, ka
sta, asz tikrai mirsztu.”
man Žyduką, kuris buvo reika jis kalba, bet negalėjau supras-'
“Jei numirsi,” atsakiau jam
lingas pagelbos ruosziant ji in t i jo tariamu žodžiu.
BALTRUVIENE
“
Vieszpats
Jėzus
priims
tave
Buvau
be
galo
susirupines,
gimnazija. Neturėdamas kito
jin dangaus laime.”
užsiėmimo, sutikau mokyti szi ypacz kai žmonos aplink pasteTai tik man tarias, iszsitiese Kad ji galas tas mano kūmas,
. Žj^eli, turinti kokia 13 metu bėjo musu elgesi ir pradėjo da-'
vaiko kūnelis ir pamatėme ji
Pasidarė tikras bomas,
amžiaus. Reikėjo jis prirengti ryti invairiu pastabu. Vienas
negyva
esant.
Kaip
žvakute
Da nesugryžo isz keliones,
net iszsitare, kad ežia esąs Žy-|
in treczia gimnazijos klase.
užgeso szio jauno krikszczioIr mane paliko vela savo
Prie Žydu jokos pasigailėji dūkas.
nies gyvybe laikinoji, kad gy
Tai truko kokia pora minubaladones,
mo ant jo neturėjau, bet syki
ventu amžinai danguje.
Tai ir pradėsiu.
apsiėmęs mokyti, norėjau san- cziu. Tuo tarpu pro szali ėjo
R.
J.
kunigas neszinas Szv. SakraTuriu po vietas lakstyt,
•žiningai savo darba atlikti.
--GALAS
--Rūteles, tiktai jus sziandien
Alano naujas mokinys kar menta pas ligoni.
Žydukas atsiklaupė ir žiurė
ant manes nepykit,
tais ateidavo pas mane atlikti
Ka asz kalbesiu, praszau
pamoku, kartais pats nueida jo in kunigą,
Atstovas In
vau in jo namus. Kiek galėda Kai kunigas praėjo, mano
paklausykit.
Konferencija
Ala tote, jog jau sena,
mas, stengiaus inkalti in jauno Žydelis nieko nesakydamas,
Tai meluoti man nevalo.
Žydelio galva reikalingu žinių. atsistojo ir tiesiai ėjo in kopViena karta atejas pas ji, pa- lyczia, kur buvo laikomas Szv.
Vyrai patys in mane raszo,
maeziau jo rankose kažin kokia Sakramentas. Asz einu paskui.
Baltruviene kožnas
Amerika dabar jau visiems parodo savo slaptus ir bai
Žydu kalba-knyga. Paėmiau ja Koplyczioje Žydukas atsi sius ginklus, kuriuose musu mokslincziai iszrado per kara.
prisiunsti praszo,
in rankas ir permecziau aki klaupė ir kokia 15 minueziu
Kad szvarumus asz pamatytau,
Vokiecziai pirmiausia pradėjo szitokius ginklus vartuo
klūpojo.
Jo
akys
buvo
nukreip

mis. Buvo tai Žydu kalba Bibli
Pagaminta virala paragautam
ti.
Tai
lekianti
ir
sprogstanti
bomba,
kurie
vadina
“
Rake

ja su Talmudo paaiszkinimais tos in tabernakulum. Visa lai
Žinote “Saule” visiems
ta,
”
Szita
sprogstanti
bomba
nuo
kitu
bombų
skiriasi
tuoVokiecziu kalba. Paskaitos ke ka lyg paralyžiaus isztiktas ne
szvieczia,
mi
kad
ji
baisiai
daug
greieziau
lekia
ir
daug
toliau
ir
pati,
lias eilutes supratau, kad tie krutėjo. Jo veidas atrodo szvieTai ir mane visur kvieczia,
savaime
pataiko
in
prieszo
tv
rtoves.
paaiszkinimai taikomi priesz sus ir be galo malonus ir gra
Žinia gavus, turiu klausyti,
žus.
Vokiecziu'
didžiausia
tokia
raketa
svėrė
50,000
svaru,
o
krikszczionis. “Tai visa klai
Po visus vietus laikstyti,
Veizėjau
in
jauno
Žyduko'
musu mažiausia yra 66,000 svaru. Vokiecziai kad ir iszleido
dingai aiszkinama!” Tariau
Ba jeigu to nedabotau,
veidą
su
nuostaba.
Buvau
tik-'
tas baisias raketas, bet nemoksj o kaip nutais’yti kad jos tai
sau.
Tai ir nevalgytam
Tuos žodžius iszigirdo mano ras, kad Dievas pats veikia in syklingai pataikintu in priesza. Amerikiecziai mokslincziai
Kada jauna asz buvau,
Žydelis ir pradėjo teirautis: jo siela savo kokia nepaprasta' taip dabar intaise tas musu raketas, kad jos gali net ir in
Sunkiai* taipgi nedevejau,
viedra pataikinti isz 40 myliu tolumo. Dabar musu armija
kodėl klaidinga? Ar Žydu ti malone.
Vyra gera tada turėjau,
Žydelis
atsistojo
ir
atsisukęs'
ir
laivynas
gaminasi
szimtus
tukstaneziu
tokiu
raketų.
kyba neesanti gera? Kas tai
Su juom meiliai pasikalbėjau,
ėjo
isz
bažnyczios.
Einu
paskui
esanti Krikszczionybe ?
Pasamdo taipgi ir nameli,
Senatorius
Warren
R.
Ypatingai domėjosi mano jiUžauginome mes gera vaikeli.
sias, gi priesz tai turėsiąs būti Iszcjus motinai isz kamba
Austin,
68
metu
amžiaus,
ReTuomi
ir
užsibaigė
musu
at

mokinys Kristaus asmenimi.
Alanų szirdelcs jus klausykit,
pakriksztytas.
rio, mudu likome vieni.
publikonas
isz
Vermont,
bu

Nustebo, kai asz jam paaiszki- silankymas katedroje.
Kaip mokysiu, taip darykit,
Tuomet mano Žydukas su
Tai mano da labiau inpykivo
Prezidento
Trumano
pa

nau, kad Jėzus Kristus yra pa Palydėjau ji in namus ir ke no. Pasakiau jam, kad apie dideliausiu insitikinimu, kad
Vyra savo mylėkit,
saulio Iszganytojas, Žydu lau lyje mėginau sužinoti, kas su krikszta nėra ko svajoti, nes jo jisai rytoj mirsiąs, pradėjo skirtas užimti vieta Edward Su svetimais trumpai kalbėkit,
R. Stettinius in Taikos Kon
kiamasis Afesijas, kad Ji Žydai juo buvo atsitiko katedroje.!
Namelius savo szvariai
motina to nedaleisianti, Gi del maldauti, kad ji apkrikszty- ferencija, kai Stettinius atsi
Bet
Žydukas
neatsako
man
tie

nužudė, prikaldami prie kry
laikykite,
mirties, nėra baimes, ilgiau gy cziau. Žadėjo visas puslapis sakė ir pasitraukė. Stettinius
siog
in
klausymą.
Gal
jis
pats
žiaus.
Vaikelius dorai gyventi
iszaiszkinti, jei ji apkriksztyvensiąs, negu asz.
negalėjo
sutikti
su
Sekreto

nemokėjo
gerai
suprasti
per

Klausymams nebuvo galo.
. mokykite,
Tuo tarpu visos mano pa siu.
riumi Byrnes.
Net užpykau ir asztriai pasa gyventa sanjudi bažnyczioje
Dievulėli mylėkit, Jo bijokit,
slaugos, kad. mano Žydukas Nežinojau pats, kas daryti.
kiau Žydeliui: “Ko tu ežia taip Jis tik nuolat kalbėjo apie Jė
Girtuokliu
niekad nepristokit.
stropiuos mokytųsi, nuėjo nie Svyruodamas stovėjau priesz
Alės dvieje “Saulei”
.'žingeidauji. Vis tiek nebusi zų Kristų, kad Jisai esąs labai
Gerai Atsake
kais. Alokinys nosidomavo nei jaunaji Žyduką maldaujantarnaujam:
krikszcziouiu. Geriau mokykis, gražus ir geras. Isz kiekvieno
cziai žiūrinti ir mane. Pastebė
Lotynu
kalba
nei
kitas
daly

nes jei kvotimu neiszlaikysi, Žydelio žodžio triszko kokia'
Vyras — Kaip patinka tau Asz suprantu namus darbus,
kais. Kuomet atėjo vasaros jęs, kad asz abejoju, da karsztai
karszta
meile
ir
nepaprastai
tai tavo motina pyks ant ma
Taradaika biznius ir urėdus,
mano grajinimas?
kvotiniai, turėjau pasakyti mo 'cziau ome praszyti.
pagarba.
nės.”
Pati — Kaip grajini tai la Su asztriu tiligrapu gauname
tinai, kad jos suims nėra tinka Nusistacziau iszpildyti jo
rodą,
Žydukas nutiko. Bet visgi Szis nuotikis padare ir man
mai prirengtas, kad reikėsią praszyma. Vieno tik reikala bai gražu, bet kada sustoji
gilaus
in,
spūdžio.
Ir
turiu
pri

iszsiderejo paskui viena daly
Jai netikus butu kalba,
kvotimai atidėti po vasaros vau, kad nieko nesakytu moti tai da gražiau!
ką. Būtinai prasze manes, kad sipažinti, kad Žydelio elgesys
Tai siuneziame in gurbą,
atostogų. Drauge pareiszkiau, nai.
ji nuveseziau in kokia nors Ka paveikė labai in mano tikėjimą
Keletą da turime peržiureti
kad toliau jo nebemokysiu.
Ligonis
szoko
isz
lovos,
pa

įsitikimas
Draugas
kuris tuo metu, man gyvenant
taliku bažnyczia. •
Ant praszymo visiems
‘1G erai, ’ ’ pasakiau jam, tarp atszalusiu draugu, buvo Tuo budu atsikraeziau szito davė man ansuoti su vandeniu
atsakinėti.
keisto
Žyduko.
ir
da
karta
prasze
ji
pakrikszbepradejes
mažėti.
“nuvesiu tavo in Vavelio kate
Turime mylėti visus,
tyti.
Netrukus
visai
pamirszau
ir
Vienok
nežinojau
pats,
ka
dra. Turi ne visai Žydiszka iszKaip moterėles, taip ir vyrus,
stebėtina
nuotiki
katedroje
ir
Drclbaneziomis
r
a
n
k
o
m
i
s
vaizda, tai gal neatkreipsi do manyti apie nuotiki katedroje.
Su visais teisingai kalbėtis,
pats
Žydukas
iszcjo
man
isz
pradėjau pilti ant Žyduko gal
Ar mano mokinys buvo gavės
mes žmonių.”
Kada pareina in galetis.
atminties.
vos vandeni, tardamas szvenŽydukas ne karta prisiminė koki apreiszkima, ar tai buvęs'
Žinome kas buvo kalcziausia,
mano pažadejima. Pagalinus koks tik nervu sujudimas, o' Tik sztai Rugsėjo 7 diena ne tus žodžius: “Asz tavo krikszJevute ’buvo pirmiausia,
gal
koks
dvasios
pagavimas,'
'
tiju
vardan
Dievo
Tėvo,
Sutikėtai
ateina
pas
mane
Žydusuradau atatinkama proga jo
Dabar visus mus kaltina,
|
c,
naus
ir
Szventosios
Dvasios.
”
apie
ka
tekdavo
kartais
girdėti'
ko
motina.
Alaniau,
kad
ji
vėl
žingeidumai patenkinti.
Su darbais sunkiais
Po
kri'ksztui
vaikas
buvo,
Liepiau jam ateiti pas mane per pamokslus ir skaityti uores praszyti manos duoti pavargina.
Įmoku savo sūnui. Ir da jai nc- 'taiii linksmas, kad tiesiog nuNedeldieni po Szv. Stanislovo szventuju gyvenimuose.
Rūteles, mes Dievuli
|
.
.
. i
Po szito stebėtino invykio prasižiojus, pradėjau jai aisz- stebau. Džiaugsmas spindėjo
szveneziu.
perpraszysim,
I•
•
Ir taip ejome kartu in Vave mokinau toliau savo Žyduką, kintis, kad jokiu budu ncgale- jo veide ir akyse. Atrodė-lyg
Visos senatvėje gražiai
koks
aniuolas
danguje.
AIu.su
santykiuose
nebuvo
ma1
siu
mokyti
jos
sunu.
lio kaina, sznekucziuodami
numirsim,
tyti jokios atmainos Tiktai lai- Bet sena Žyde pareiszke, Tuojaus pradėjo man pasaapie szi ir ta.
Po mireziai danguje
Ineja in bažnyczia, iszgirdo- kas nuo laiko mano mokinys fcacĮ jį visai nemananti kviesti koti, kad mudviem esant'Va
gyvensim,
me lyg nedrąsu varpelio skam teiravosi apie kataliku tikeji- n,aiies įn mokytojus. Ji atėjusi velio katedroje jam buvo apsi-j
Gal kada geriaus sulaukimo.
bėjimą. Alaniau, kad kas praei ma ir užduodavo man kiaušy-Į prancszti, kad jos sūnelis susir- reis’zkos V. Jėzus taip gražus,
Girdot tiliponas skambina,
damas užkliudė varpeli, kuris niu kurie mano didelei nuosta-'gCS įr labai praszas, kad asz ji kad jo szirdis buvo tiesiog su
Gal ant rodos Taradaika
Kada tik szita mergaite
bai
atrodė
lyg
paimti
tiesiog
'
aplunkycziau.
vartojamas prie Szv. Alisziu.
žavėta. V. Jėzus jam pasakęs, Janet Bisel turėdavo kur I
vadina,
isz
musu
katekizmo.
Bet su mano Žydeliu kažin kas
Tuojaus sau prisiminiau, ka kad jis mirsiąs 8 diena Rugsė nors iszvažiuoti ar iszeiti, tai
Ir vietos jau neturiu,
Viena karta atvirai man pa mano buvęs mokinys keli me jo, bet pinna privalus apsinepaprasto pradėjo darytis.
Ant to ir užbaigsiu.
jos isztikimas draugas, sziJisai nusilenkė, truputi pa reiszke, noris tapti krikszczio-' nesiai atgal sake, kad Rugsėjo kriksztyti.
tas szuva vis ja pasekdavo.
balęs, ir nuostabiai nuszvitu- niu, ir prasze manes, kad ji pa- 8 diena mirsiąs. Tai bent del Iszklausiau jo pasakojimu Ji iszvažiavo isz Los Ange
Daktarai
siomis akimis veizėjo in kated kriksztycziau.
žin ge id u m o pasiryžau ligoni didžiai stebėdamasis. Jokiu' les miesto in Gallup, New
ros giluma. Nusigandau. Sku- Asz tik pasijuokiau isz jo, aplankyti.
budu negalėjau tikėti, kad szis Mexico. Tai buvo apie devy
sakydamas: “Geriau mokykis,' Liejas in kambarį, radau linksmas, smagus ir sveikai at ni szimtai myliu. Neužilgo
Pirmas Daktaras — Mano
“Talmudo Paslaptys” nes kvotimai jau nebetoli, <0 mano Žyduką gulinti lovoje, rodęs vaikas rytoj mirsiąs. Pri pasirodė ir jos szuva'. i Kaip ligoniai kuriuos asz gydžiau,
galvoje da maža ka tebeturi.” bet jis neatrodo, kad butu sun- žadėjau jam rytoj., da ji aplan jis ta kelione atliko ir kaip tai ne vienas ant manes neru
Apie Žydu Tikybos Prisaky Tuomet Žydukas su dide- kiai sergąs. Juo labiau neti'ke- kyti.
jis ja rado niekas nežino, doj a.
mus. Labai užimanti Apysaka. liausiu insitikinimu tarė, kad tina buvo, kad jisai greitai mir- Ir tikrai kita diena penkta bet tik tiek žino, kad tas
Antras Daktaras — Asz ži
::
Tiktai 15^
::
kvotimu jam neteksią laikyti,'sias. Gydytojai motinai užtik- valanda po pietų nuvykau pas szuva negali būti atskirtas nau kad nerugoja, ba visi gu
nes
Rugsėjo 8 diena jisai mir- rino, kad jokio pavojaus neesą.1 mano apkriksztyta Žyduką.1 nuo tos mergaitukes.
Saule Pub. C O., Mahanoy City, Pa.
li po žeme!

Žydo Atsivertimas

r

_

Amerikos Nauji Ginklai

Pasiskaitymo Knygeles
Trys Istorijos apie Irlanda
j arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Aledejus; Kaip
Kuzma Skripkorius liko Turting Ponu. 78 puslapiu, .. 20<#
Penkios Istorijos apie Burike
I ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
„ Kas Alau Nakci Acitiko (Dzūko
. pasaka); Užliekos isz Senovės
Padavimu; Peary ant Žemgalio
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztuis). 96 pus. . .25^

Saule Publishing Co.,
Afahanoy City, Pa.

PUIKI

j

ISTORIJA

Kapitonas
Velnias
TIKTAI,. . . 50c
SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY, PA.

“SAULE” YRA
GERIAUSIA

DOVANA!
Jeigu nežinai kokia

nupirkti Dovana savo
Draugui ar Draugei,
tai užraszk jiems laikraszti “Saule.” Pra

linksmins jiems gy

venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta

vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
metams $5.00
Kitose Vieszpatys-

se

tese $6.00. Užraszant
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per

Money-Orderi

arba

pinigais registruotam

laiszke.

t

1.14
IH

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. J

f
I

arba pradžia
SKAITYMO
...ir...

RASZYMO
64 pus., Did. 5x7col.

Tiktai, 10c. >'
‘•SAUL«f»
MAHANOY CITY, PA.

1' S A U E E ™ MAHANOY CITY, PA,

Žinios Vietines ŽM0NIU_ZAR0DA

viskas brangsta!kinecziai negali'

Tokis nusistatymas iszrody1 tu ne blogas. Bet Amerikos
Sekretorius Byrnes geriau su
SUSITAIKINTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
pranta ir mato ežia mums diCHUNGKING. — Viltis tai-' deli pavoju. Jeigu dabar mes
Didžiausias pavojus dabar
yra tai, kad darbininkai vėl rei kos Kinijoje jau beveik visai su Rusija, Anglija in szali pakalaus daugiau algos, jeigu užgeso. Komunistai Kiniecziai stumsime, tai ar mes galime
viskas taip pabrangs! Kai jie ir Tautininkai Kiniecziai jokiu būti tikri kad neateis toks laireikalaus, jie vėl straikuos, ir budu negali susitaikinti. Ame- kas kada Rusija ir mus taip
vėl visi atsidursime in ta už rika visomis galiomis stengiasi pat in szali pastums. Dabar buburta rata, kur kasztai vejasi tvarka ir taika investi in Kini-’ tu vienas pasaulis ir dvi vieszalgas, o algos vejasi kasztus. ja, bet dabar jau matyti kad patystes, o paskui liktųsi vie, nas pasaulis ir viena vieszpa“Darbininku Unijų Vadai ne nieko isz to nebus.
vieszpatyste. Sonori ir bijosi kitu straiku, bet Gal Komunistai su Tauti-'tyste,
i . . Sovietu
.
jie prisipažinsta kad jie dabar ninkais susitaikins ant kokiu vietai kaip pats velnias, gunegali savo uniju darbininku paliaubų, bet ne ant taikos, drus ir kytri, bet, ir Amerikiesuvaldyti!”
j Generolas Marshall labai daug ežiai ne koki mulkiai! ‘
Viskas dabar brangsta ir gero nuveikė ir padare Kinijoj
OTlŪri TQ

Pasidairius po laikraszczius
ir pasižiurėjus in paveikslus
laikraszcziuose ir ant “moving
pikezieriu” turime prisipa
žinti kad paprastas žmogelis
labai prastai iszrodo: puspli
kis, szeivom kojom, suliesės ir
beveik bedantis.

J Gerai žinomas saliuninkas Juozapas Aidukaitis nuo
1137 E. Mahanoy Uly., numirė
Ųtarnirike 1:30 valanda ryte,
po trumpai ligai. Apie keturias-deszimts metu adgal velio
nis pribuvo isz Lietuvos. Jo
pati mirė apie keturiolika me
tu adgal. Paliko sekanezius AVisconsone vyrai visai pras
vaikus: Reimonda, Izabella, tai pasirodė. Per szliu'ba bažpati Leonard Erbe ir Ona pati nyczioje jaunikis apslobo, jo
Francis Leary, visi namie, brolis apalpo ir vienas isz ka
taipgi du anukus ir seserį Ona valierių. Nuotaka ir pomerges
isz Lietuvos. Laidotuves atsi turėjo savo vyrus atgaivinti.
bus Subatoje su Szv. Mibrangs; maistas ir drabužiai'ie> be^ nesutaike Komunistu c4 iVlli, 1U
szomis Szvento Juozapo bažny- Washington© Valstijoje, to
tai labiausia. Ir tas visiems' Kiniecziu su Generolo Chiang
PAVASARIU
czioje 9-ta valanda ryte ir bus nai visai in vakarus, vienas
Pennsylvania Power & Light, Elektros Kompanija ren
palaidotas parapijos kapinėse. žmogelis pasistatė sau ir savo giasi statyti dideli fabriką netoli Sunbury miesto, Pa. Nau mums skaudžiausiai atsilieps Kai-shek žmonėmis. SusikirtiMERGAITE
Graborius L. Traskauskas lai žmoneliai labai gražius namus. jas fabrikas kasztuos apie trisdeszimts milijonu doleriu ir in musu kiszenius, nes mes ga- maa ir nesusipratimai randasi
lime palaukti, pakęsti ir nieko ]r yts bus. Amerika gali KinieBet paskui jis savo tam nau
»dos.
bus baigtas 1948 metuose.
taip per daug nepirkti, bet al ežiams padėti sutverti valdžia, MIAMI, FLA. — 84 metu se
-n Sekantieji isz S. L. A. jam namui eme pavydėti, jis
211 Kuopos dalyvavo Susivien. mate kad jo žmona myli tuos Elektros kompanija dabar tenai yra vartojama apie 2,- kanas žmogus negali ilgai būti bet daugiau nieko. Kol kas da nis, kuriam tik lazdeles ar tik
Lietuviu Amerikos 44 Seimo namus daugiau ir labiau negu gavo isz valdžios pa veliu ima 330,000 tonu kietos anglies per ar pusnuogis vaiksztineti. nesimato jokios vilties kad Ki riau sakant lazdos reiketu, už
Maisto ir drabužiu mes turime niecziai yra pasirenge taikai. simanė ženytis ir sau pasirinko
Birželio 15 d. iki 21 dienai New ji. Tai jis eme ir uždege savo ka pradėti statyti savo nauja fab metus.
pirktis, nepaisant kaip bran Isz kitos puses, patys Kinie 23 metu mergaite. John S.
Haven, Conn.: Andrius Rėklai tik pastatytus namus isz pa riku kuris kasztuos apie 30 mi
cziai jaueziasi bejiegiais, nes Smith, senas kontraktorius,
Szitas naujas fabrikas tik
tis ir sūnūs Juozapas, Antanas vydo.
lijonus ir ims du metu pastaty savo pecziams turės 35,000 pė giai jie kasztuos.
Tie kurie sako kad kita me Komunistus remia Rusija,, o' kurio žmona pasimirė trys meRamanauskas, J. Stasaicziai,
ti. Szitas naujas fabrikas duos du ilgio ir ploczio, kaminai
nesi jau galėsime gauti ir dau Tautininkus Amerika. Reisz- tai atgal užsimanė apsiženyti
Jonas Ambrazas, Jeva Petru- Chieagoje vienas žmogelis daug szilumos ir elektros.
kils apie 150 pėdu virsz stogu, giau ir geresnes mėsos, bet jie kia Kinija dabar yra politikos su 23 metu mergaite, kuria jis
visa savo turteli krovė ir kaszauskiene ir St. Gegužiai.
pažino kai jai da reikėjo palas
■— Pone Ona Kubiliene, nuo vojo savo czeverykuose. Pas Kompanija aiszkinasi kad ir gamins apie 150,000 elektros nedrysta pasakyti kiek reikes I ir karo laukas Rusijai ir Ame- .
1 rikai. Jie dabar atsidūrė tarp pasegti.
819 E. Centre Uly., randasi kui užsimirszes nunesze tuos jau reikia didesniu fabriko jiegos, kad butu gana del kokiu už ja mokėti.
Sviestas jau pabrango tryli-lkui° ir Priekalo, tarp erelio ir Mergaites motina, ponia Anczeverykus pataisyti. Sziau- elektrai daryti, nes vis dau’giau trijų milijonu szeimynu.
Ashland ligonbute.
meszkos,- kaip kad nabage Lie- drew Taylos sako ka tai reisz
■— Subatoj pripuola Szven cziaus žmona rado pinigus ir ir daugiau elektros žmones szi- Pennsylvania Power & Light ka centu ant svaro ir brangs, ir,
kia tas szeszios deszimtys me
toje apylinkėje vartoja.
žmogeliui sugražino.
to Anakleto. ;
Kompanija susijungs savo jie- bus sunkiau gauti! Pienas tuva buvo tarP Vokietijos ir tu skirtumas jųdviejų amžiuo
teipgi pabrangs. Suris, duona Rusijos.
— Kita sanvaite: Nedelioj
Fabrikas bus statomas ko gas su New Jersey, Eastern ir kava pabrangs! Jau dabar]
se jeigu jie viens kita myli. Ma
pripuola 5-ta Nedelia po Sek Camden, N. J., vienas žmoge kios dvi mylios nuo miesto Pennsylvania, Delaware,
no mergaite nori savo namus, o
minių; Panedelyje Szv. Enri lis savo paeziute nuo trepu nu Sunbury, prie Susquehanna Maryland elektros fabrikais, ir duonos sunku gauti didesniuo KOMUNIZMAS
jis nori kompanijos ir viskas
ko; JJtarninke P. Marijos stūmė ir taip buvo apskustas upes. Kompanijos agentas ir tokiu bildu visiems visur ge- se miestuose. Kiti žmones da
VOKIETIJOJE tvarkoj. Bet ir ta mergaite tai
^kąpleriu; Seredoj Szv. Alek del persiskyrimo, divorso ir vyresnieji spėja, kad už dvieju giau ir gal pigiau gales patar bar važiuoja in mažesnius mies
isz tikro jau ne mergaite, nes ji
telius in peczes ir parsiveža ke
sio; Ketverge Szv Kamilio; paeziutes neteko.
nauti.
metu ežia reikes beveik dvigu
yra su savo vyru persiskyrusi
lis kepalus duonos.
Petnyczioj Szv. Vincento PanOrganizuoja
Jaunu
Vobai elektros, nes biznis vis au Charles E. Oakes, kompani Randos butu in padanges pa
ir turi dvi dukteris. Tai jau ga
lieto; Subatoj Szv. Margaretos. Mokslincziai sako kad vyrai ga ir biznierių vis daugėja.
lima sakyti kad ji yra pilno rajos prezidentas sako kad szi- kilusios, bet kiekviena valstija
kieeziu In Savo
nemoka kaip karves melžti,
zumo.
toks didelis fabrikas visiems
Shenandoah, Pa. — Sekan kad karve daug daugiau ir Kompanija jau 'buvo pradė iszeis ant gero, nes bus daug rengia ar jau turi savo instatyDraugijas
mus
suvaržyti
randu
pakėlimą.
daug
geresnio
pieno
duoda
kai
jus
statyti
szita
fabriku,
bet
tieji turėjo operacijas Locust
Mergaite Prigėrė In
nauju darbu ir visokiu nauju
Bus ir bėdos su anglimis szi
M t. ligonbute: Mare Amberla- ji yra moteriszkes melžiama. valdžia sustabdė nes visokio bizniu. Tai* visiems mainu
rudeni. Dabar žmones neat- ISZ BERLYNO. — Komu
Prūdą Trijų Pėdu
vage ir Florence Magalonis isz Nors vyrai labai prastai pa tavoro reikėjo reikalingos- miesteliams bus daug geriau
nistai dabar organizuoja visus
jauezia
ka
tai
reiszkia
tas
do

miesto. Kazimieras Balkus ir sirodo, bet ir moterėles nei kiek niems. statymams.
Gilumo
i
kai szitas naujas fabrikas 'bus leris daugiau ant tono. Bet, jaunus Vokieczius in Komunis;
Teresa Sekula isz Mahanoy geriau.
Elektros kompanija ir mai- pastatytas.
neužilgo visi pamatysime kad tiszkas draugijas. Jau dabar
City; Jonas Patunas isz Maizenieriams daug pagelbsti, nes
tas doleris musu kiszeniui jie turi apie 200,000 jaunu Vo- PHILADELPHIA, PA. —
Viename
mieste
moteris
pa

yilles.
kieeziu in savo draugijas ir jos Trylikos metu mergaite, Lil
reiksz beveik trigubai tiek!
bėgo
isz
ligonbutes
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—- Lietuviu Moterių Drauvis didėja, vis auga.
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Jeigu paklausumete: Kas Nors tos draugijos yra vadi Souderton, prigėrė in prūdą
giszkas Kliubas isz Schuylkillo savo naujai gimusi kūdiki. Ji
buvo parciszkes nori insinyti ežia kaltas, kad taip viskas da
pavieto, turėjo savo susirinki paskui prisipažino kad ji taip
namos ‘ ‘ Laisvos V okieti j os kuris buvo tik kokiu trijų pėdu
tokio
amžiaus
naszlaicziu.
Tu
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padaro,
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bar
susimaisze
ir
virto
kojomis
mą Utarninko vakara, Liepos
Jaunimo Draugijos” jos yra gilumo. Ji ten su kitais buvo
rimas naszlaicziu sanraszas ro augsztyn?! Tai lengva in tai
9-ta d., Uraiczio svet. Daugelis juos kad jos kūdikis tokis ne
PRIETELIAME do, kad aiszki dauguma ju yra atsakyti. “Rinkimai kalti!” vedamos ir tvarkomos paežiu nuvažiavusi ant pikniko. Dak
moterių dalyvavo tame susirin gražus. Daktarai sako kad kū
Sovietu. Vienas laikrasztis pa- tarai per tris valandas stengė
vyresnio,
nei
12
metu
amžiaus.
dikis
in
tęva
labai
panaszus.
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ir
Kongresas
ir
Senatas'
kime. Kliubas turės savo iszvarasze kad jauni Vokiecziai iki si ja atgaivinti, bet nepasiseke.
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17-ta diena po piet pas Nor'kevisus kapitalistus. Ir paskui cziausia apsirgo ir apslobo
gijoms ir atskiroms szeimyviezius, Park Crest. Tikietai gia persiskyrimo, divorso byla noms, kurios atsiliepe in pra- naszlaicziu tėvu vardus ir ju czius rinkimus! Per tuos rin jtuojaus visiems primine kad vandenyje ir negalėjo nei pasi
kilimo vieta.
kimus bus reikalingi ir doleriai i Anglija ir Amerika yra kapita stoti nei pagelbos prisiszaukti,
vienai porelei, szeszios mote
parsiduoda po 50^.
szyma isztiesti pagelbos ranka Kai tik turėsimo daugiau žiir balsai. Dolerius fabrikantai listu krasztai.
rys patelefonavo klausdamos
nors tuo laiku visas prūdas bu
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niu,
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ir
per
turi,
o
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darbininkai.
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Ashland, Pa. — Sekantieji
I Szitas draugijas pradėjo ir vo pilnas besimaudancziu vai
Visa eile draugija paskyrė laikraszczius ir per B ALF sky tai, dabar visi politikieriai tu-]
divorsas
buvo
iszduotas
ta
turėjo operacijas Ashland li
i suorganizavo Marshall Zhukov ku.
stambias sumas naszlaicziu ke rius ir tiesiog visoms szeimv- pi ant tvoros ir nežino in kuria' kurin pr.ldejo su 58 nariais. Dagonbute: Jonas Ku'brys isz Gi- žmonele laikrasztininkams pa
liones iszlaidoms padengti. nonis, kurios nori insunyti puse szokti. Jie dabar nori ir ^ar j-e jau szįmkaįs tukstanDu Židikai Užpuolė
rardvilles ir Jurgis Lazauskas sakė kad ji dabar nori visoms
Daug asmenų ir szeimynu pa- naszlaiczius. Visi pinigai, su vieniems ir kitiems gerintis? cziu skait0 sav0 jiegas
szeszioms
toms
moterims
pa

isz Frackvilles.
Žmogų
sakyti kad jos vyras dabar yra reiszke noro pasiimti Lietu aukoti naszlaicziu reikalams, Taip darydami jie nei vieniems!
vius naszlaiczius savo visisz- yra atskiroje sanskaitoje.
nei kitiems nedrysta kelia pa
Point Lookout, N. Y. — Ge laisvas su visomis ženytis.
PHILADELPHIA, PA. —
kon globom Keliasdeszimt as
stoti. “Politikieriai dabar isz VIENAS PASAULIS
rai žinomas “C. I. O.” ir “P.
James O’Connor, isz 2929
menų panoro insunyti (užau
tikro stengiasi dviem ponam
A. C.” Unijistas Sidney Hill Tai isz viso ko, turime prisi
Westmount Ave., lauke strytginti).
tarnauti!”
man (Žydelis) 59 metu am pažinti kad žmonių paroda ne
Dvi Vieszpatystes kario ant Columbia Ave., prie
žiaus, mirė Liepos 10 d., nuo kokia, kad žmogelis ir žmonele Kadangi naszlaicziu atgabe
penkioliktos ulyczios, kai du
nimas nėra taip paprastas ir
szirdies liga. Hillmanas gimęs yra isz tikrųjų isz visai pa
PARYŽIUS, FRANCIJA. — vyrai prisiartino prie jo. Jis
Agnieszka — Ar tu sutikai
lengvai prieinamas dalykas,
prasto
molio
sumaiszyti
suminLietuvoj. Atvyko in Anglija
iszteket už Jono, del to, kad Per visas Konferencijas, per pamatęs juos norėjo pasitraukkaip pradžioje atrodo, todėl
1907 m., o in trumpa laika pri kyti ir sulipdyti.
visus susirinkimus Rusija syki ti ir pabėgti, bet jie ji pasivijo,
jis karei gavo medali?
B ALF Vadovybe turėjo susi
buvo in New Yorka. Paliko sa
taip szneka, kita syki kitaip,! Vienas isz tu razbaininku iszsilaikyti nuo tolimesniu praszyMatilda — Ne visai dėlto,
vo paezia Bessie, duktere Sel
viena karta to nori, kita syki trauke peili ir labai subadė jam
SKAITYKIT
inu paramos. Iki sziol in Ame
bet, man syki pasitaikė nu
ma Lerner ir viena anūke. Lai
visai prieszingai stato savo rei- ranka. Jis buvo policijos nurika atvožti keturi naszlaicziai:
girst
ji
kalbant
jog
jis
karei
“
SAULE
”
dotuves invyks Petnycziioj.
kalavimus. Sunku buvo su-J vesztas in Temple University
trys mergaites (dvi 1G metu ir
iszmoko virt ir skalbt, todėl
prasti: Ko Rusija nori, ko ji ligonbute. Policija dabar jieszPLATINKIT!
viena 17 metu) ir vienas ber Pirkie U. S. Bonus Sziandien? asz nusprendžiau eiti už jo!
ko tu dvieju žuliku.
taikosi gauti?
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Kaina; 25 Žuvo

REDDY KILOWATT

Jam Session .

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
NOW HOW DID
MRS. NOODLE .
KNOW I'D/
BEEN IN /A?
THA'JAM?/<>

[coowes

HOLYOKE, MASS. — Dide
lis armijos eroplanas B-17, ku
ris leke isz Gander, Newfound
land in Chicopee, pataikė in
Mt. Tom kalno. Eroplanas ekspliodavojo ore, užsidegė ir kri
to žemyn. Visi pasažieriai žu
vo.

Skaitj kitę “Saule”

£^1

HERE IS' A PICTURE OP
OLD MOTHER HUBBARD
SHE NEVER HAD ANYTHING
STORED IN HER CUPBOARD9OSS!R99IU1!J9«H

MOM NOODLE'S REFRIGERATOR

SHE READS IN THE PAPERS

1$ ALWAYS KEPT FILLED
FOODS KEEP 'TILL SHE NEEDS EM

THE BEST BARGAIN NEWS
MOM KNOWS WHERETO BUY
AND WHAT FOODS TO CHOOSE

THEY RE PROPERLY CHILLED*

' LIVE
ELECTRICALLY
AND ENJOY THE

Dabar ima aiszketi ko Rusija .
nori ir in ka ji taiko ir sieką. L. TRASKAUSKAS
Rusija nori su Amerika susi
LIETUVISZKAS
draugauti ir paskui visa svietą
G RABORIUS
pasidalinti su Amerika. Sovie
tai nori Anglija pastumti in Laidoja Kunus Numirėliu.
szali ir vien tik su Amerika de Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu,
rintis. Jie dabar aiszkina kad
Vestuvių Ir Kitokiams
Anglija yra bejiege, silpna, ne
::
Reikalams
::
gali pirmenybe palaikyti. Da
bar tebelieka dvi galingos 520 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78
vieszpatystes: Rusija ir Ameri
MAHANOY CITY, PENNA.
ka.
i

