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58 METAS

Paryžiaus Konfer. Pakriko
ma, bet jeigu kitu krasztu at
stovai nors biski proto turės,
jie ta inneszima per langa iszmes. Rusija ir taip per daug
apie musu kariszkas jiegas ir
kariuomenes žino, o mes apie
ja beveik nieko nežinome.

Karalius Jurgis II
Vėl Valdys
Graikij a

jokiu budu negali atstovybes tų prie sunkaus darbo. Lev. P.
darba užimti.
Okhotin buvo apsūdytas ant
Musu atstovas Anglijoje, penkiolikos metu in kalėjimą.
Averell Harriman, gauna da Kazokas Semenov, 56 metu
KUNIGAS
bar apie $65,000 in metus pirm generolas kuris kadaise buvo
negu savo taksas užsimoka. įsa! vadas tu kurie Prieszinosi BolSUSIŽEIDĖ
i t
tu pinigu jis turi per isztisus i szevikams praszesi pasigailė
Sovietas Gromyko toliau metus užlaikyti visa savo dar jimo ir teisinosi kad jis prie
■ PHILADELPHIA, PA. —
visko prisipažino ir už tai da
Kunigas Francis J. Daily, par- lipszniai aiszkina kad visos bininku, raszytoju ir propa bar tikisi kad tai sumažins jo
gryždamas nuo ligonio, apie tos tautos kur Amerikos armi gandos agentu sztaba, turi vi prasikaltima ir nubaudima. Jis
szeszta valanda isz ryto, labai jos dabar randasi pyksta ant sokius dipliomatus ir valdinin prisipažino kad jis su kitais
pavojingai susižeidė kai jo au Amerikiecziu ir negali Ameri kus priimti ir poniszkai pavai- dirbo Japonams ir patarė Ja
tomobilius atsimusze in stulpą ka pasitikėti ir su mumis Kaipo' szinti. Viena vakariene, vienas ponu generolams kaip kara
prie Ogontz Avenue ir Cham- su draugais sugyventi pakol balius jam kartais kelis tuks- priesz Sovietus vesti.
mes neisztrauksime savo ka tanezius doleriu kasztuoja.
lost ulyczios.
riuomenių isz tu krasztu. Gro Jeigu jis kitos ineigos pats ne
Kunigas Daily buvo nuvesz- myko taip lipszniai kalbėda turėtu jis jokiu budu negalėtu BUVUSIS LIETUVOS
tas in Žydiszka ligonine, kur mas visai nieko nesako apie So pragyventi. Bet tas musu Am
PREZIDENTAS
daktarai sako jis neteks vienos vietu kariuomenes tuose krasz- basadorius yra milijonierius,
akies ir yra visas labai sužeis tuose kur Sovietai ir Komunis- apart jo algos isz valdžios, jis
PASIMIRĖ
~
I1 isz savo kiszeniaus prideda
tas. Kunigas Daily yra 38 metu tai yra neapkencziami.. GromyNEW YORK. — Žinios praamžiaus, jis mokslus ėjo Szven- ko, kaip tas puodas, sako kad apie $100,000 in vienus metus.
nesza kad Siberijoj pasimirė
to Karolio Borromeo Seminari peczius juodas.
Anglijos valdžia daug geriau buvusis Lietuvos Prezidentas
joje ir buvo in kunigus inszvensu savo atstovais apsieina. Aleksandras Stulginskas. Gi
tintas 1933 metuose. Jis dabar
Anglijos atstovas Amerikoje męs 1885 metuose, Kaltinėnų
buvo už vikara, Szvento Patri
219,500
gauna sau alga, o pati valdžia Para., Raseinių Apskr. Baigės
ko Bažnyczioje Philadelphijovisus kasztus padengia. Taip žemes ūkio mokslus. Jisai bu vietai visa tai uždraudė ir pa
je.
ISZ PARYŽIAUS. -— Didžiausio Sztabo
KNYGŲ LIETUVOJE ir turėtu būti. Anglijos atsto vo iszrinktas Lietuvos Tarybos naikino. Dabar laikraszcziai
nariu ir pasirasze Lietuvos Ne
INSIKURUSIEMS vai gera politika gali vesti ir priklausomybes paskelbimo negali iszeiti isz to kraszto ku del žinių surinkimo visiems Amerikos laikraszveda kaip tik už tai kad jiems
ri Sovietai valdo, ir joki kiti
RUSIJA REIKALAU
akta.
Lietuvai
atgavus
Nepri

pinigai
nerupi.
Jie
ne
tik
mo

RUSAMS
laikraszcziai in ten negali inei- cziams raszytojas, Reiman Morin, raszo isz Pa
JA ŽINIŲ
ka, bet ir gali visiems gerai pa klausomybe Stulginskas buvo ti.
ryžiaus Konferencijos labai liūdnas ir net pasi
NEW YORK. (LAIC) — tepti ir paszmeruoti, nes val keliuose ministeriu kabinetuo Francuzija sako ji nenori inse. Susirinkus Steigiamajam
LAKE SUCCESS, N. Y. — Kiek daug Maskolių yra pri džia visus kasztus padengia.
sikiszti in Keturiu Didžiųjų baisėtinas žinias. Jis sako, kad Paryžiaus Kon
Seimui
jis
buvo
iszrinktas
Lie

Rusija labai greitai pradėjo vežta in Lietuva galima nusi Musu atstovas turi isz savo ki
tuvos republikos prezidentu ir Tautu reikalus, ir už tai ji nie ferencijos siekimas taikos eina trepais žemyn.
statyti savo reikalavimus kai manyti isz šzio Lietuvos Ko szeniaus visus savo darbo ir po
iszbuvo iki 1926 m. Stulgins ko dabar nedaro. Isz tikro,
Visi Prancūzai, kurie yra arti tos Konferencijos
tik Suvienytu Tautu Apsaugos munistu laikrasztyje “Tiesa” litikos kasztus padengti. Mes
kas su kitais Lietuvais buvo Francuzai bijosi Sovietu. Jeigu
ežia
visai
atsilikę
nuo
kitu
tau

Taryba arba Konferencija at Nr. 33 tilpusio praneszimo:
iszvežtas in Siberija kur turėjo prancūzai isz vien dirbtu su įr jos atstovu jau ne tik nujauezia, bet vieszai
sidarė ant Lake Success, New “Rusu kalba Tarybų Lietuvo tu, kurios supranta tokio dar
gyventi žiauriose sanlygose. Amerika ir Anglija tai nors
York. Sovietai dabar reikalau je iszleista invairios rinkimi bo svarbumą ir reikalingumą. Pasimirė nesulaukęs Nepri tiems Vokiecziams butu geriau kalba, kad mes nei kiek ne arcziau prie taikos
ja kad visos tautos paskelbtu nes literatūros daugiau kaip
kurie randasi po tu trijų krasz dabar, kaip buvome kai karas per visa svietą
klausomos Lietuvos.
visas savo kariszkas žinias. Jie 219,500 egzempliorių.” Ir tas RUSIJA APSUDYJA
tu valdžia. Szitas Vokietijos
sako kad visi turėtu žinoti kur szlamsztas spausdinamas Lie
suskaldymas buvo baisi klaida, siautė.
KAZOKUS
armijos ir tvirtoves ir kariszki tuvos žmonių pinigais ar j u
kurie padare visi tie atstovai Jie su nuliudimu galvas kra
darbu.
laivai randasi.
Potsdam Konferencijoje, bet to ir jauezia kad Treczia Pa tai ir atstovai galėjo susirinkti
yra vilties nors kiek ta klaida saulinis Karas ne tik galimas, savo rasztus ir ingaliojimus ir
Jeigu toki pareikalavima
Kazokas Generolas
atitaisyti kad ir be Sovietu tal bet jau už duriu. Kiti sako kad traukti namo, nes jau nei Kon
statytu kita kokia tauta, tai
ATSTOVU
ALGOS
Gregorie
Semenov
kos.
gal ir reiketu rimtas apsvarsgal da nei sziais metais, nei ferencijos nei vilties nebeliko.
ISZ VOKIETIJOS. — Ame
argi tik nebutu visiems geriau
ateinaneziais metais karo ne Ir da, rodos ir to neužteko.
Ant Kartuvių
WASHINGTON, D. C. —
rika
su
Anglija
apsiriko
kai
ti

ir prie taikos arcziau kai visi
bus, bet be karo neapsieisime. Kai Amerikos Sekretorius
Kai Kongresas pakele algas sa
DAUGIAU
KVIECZIU
kėjosi kad Francuzija sykiu su
viską apie visus žinotu. Bet jau
Vienas Užsienio Ministeris, Byrnes karsztais ir stacziais
vo atstovams užsienyje, tai ke Kiti 5 Bus Nuszauti
jomis darbuosis suvienyti Vo
Rusija tokio pareikalavimo ne
kuris prasze kad nei jo vardo žodžiais su Rusijos Molotov su
IR RUGIU
li laikraszcziai net pasipiktino,
kietija ir jos pramone atstaty
gali statyti, nes ji kaip tik to
nei jo kraszto neskelbtu, pasa sikirto Konferencijoje, tuo pa
ir rasze kad tikra sarmata tiek ISZMOSKVOS. — Genero
dinti. Kai Amerika su Anglija
kiu žinių apie savo kraszta ir
kė szitam raszytojui kad jis ežiu laiko pasigirdo eroplanu
pinigo ant ju iszmesti. Jie su las Gregorie Semenov, senas
ISZ
KANADOS.
—
Kanados
pasiulino
savo
sumanymus
savo kariuomene niekam neiszstaugimas ir szuviu szvilpimas
pasipiktinimu ir nusistebėjimu Kazokas ir vadas tu kurie se Prancūzijai, Prancūzai isz sa valdžia susirūpino savo Ameri- gryzta isz Paryžiaus Konferen
įduoda.
tolimoje Yugoslavijoje, ir keli
rasze kad jie nesupranta kam niai norėjo priesz sukilėlius vo puses kitokius sumanymus kiecziais svecziais, isz kuriu cijos namon “pailsės, nuliūdęs,
musu eroplanai paszauti nusi
nusiviles ir be vilties.”
Isz szito Rusijos pareikala tiems atstovams reikia tiek sukilti ir Sovietus isz valdžios
'
Kanados
biznieriai
gera
bizni
Amerikiecziams ir Anglams
Nėra nei vieno kraszto Euro leido ant svetimos žemes. Vie
vimo matyti kad Rusijai dabar daug pinigu ir tokias dideles
daro.
Daug
Amerikiecziu
szia
iszvaryti, buvo dabar in teismą! pasiulino. Francuzai laukia ir,
poje, kuris dabar nors užsimin nas isz tu musu eroplanu, kaip
labai rupi sužinoti kiek Angli algas imti.
patrauktas ir apsūdytas. Jo da-J taip sakant, ant tvoros tupi, i vasara in Kanada nevažiavo
tu apie nusiginklavimą, bet paszautas pauksztelis, pasipur
jos kariuomenes randasi Grai
Mes, “Saulėje” raszeme, bar laukia kartuves. Kiti penki' pakol pamatys ka Sovietai tė kai iszgirdo kad ten visko
prieszingai, visi ligi dantų tė, sparnus suglaudę ir krito
kijoje ir kituose Balkanų
trumpa ir trūksta.
kad jau seniai reikėjo jiems al jo sekėjai bus nuszauti, du bu- rai darys,
ginkluojasi. Skersai ir iszilgai žemyn. Amerikiecziai tame
krasztuose, jai taipgi dabar la
vo
nuteisti
ant
ilgu
metu
prie
gas pakelti jeigu nepadvigu
O jau dabar aiszku kad Rusi Už tai, Kanados valdžia da per visa Europa žmones dabar eroplane visi pražuvo. Konfe
bai rupi sužinoti kiek kariszku
sunkaus
darbo.
binti, ir mes nusistebejome kad
ja nesilaiko ir neketina laiky-' bar paskelbė kad duonkepiai ii apįe nįeka kita nekalba tik rencijoje didžiūnai kalbėjo
laivu isz Amerikos plaukia in
da daugiau nepakele. Bago- Jie buvo kaltinami už parsi-i tįs tu nutarįmu įr pasižadėjimui' maluninkai gali gauti kiek tik aįie tai, Kas atsitiks kaį Rusi. apie taika, o ant rubežiaus katuos uostus. Ir to negana; Grai
cziausio ant viso svieto atsto davimą Japonams ir iszdavima kuriuos jį buvopadarius pots.| jie nori kviecziu ir rugiu ja su Amerika susikirs?!”
fiszki eroplanai staugė ir kara
kija su Albanija ginczyjasi ir
vas turi mus atstovauti ne kaip savo kraszto. Beveik visi prisi dam Konferencijoje. Sovietai, Beiszkia, dabar Kanadoje galibeveik kone peszasi už rubežiu
Isz pradžios visi turėjo nors binai kaito nuo kulku ir karei
koks ubagas ar skarmalas, bet pažino, ir tik du praszesi pasi visai nieko neatsake in Angli- ma £auti duonos ir Pyra£u ir
tarpu j u. Sovietams butu labai
biski vilties, visi tikėjosi kad viai ant karo lauko krito.
kaip tokiam krasztuo pritinka gailėjimo. Kiti prisipažino kad jos laiszka Liepos, (July) me- visokiu gardymynu.
gerai sužinoti kiek Grakijos ir
kaip nors, kada nors didžiosios Raszytojas Reiman Morin
mas žmogus.
j u prasikaltimas per didelis ir nesi kada Anglai prasze kad
Anglijos kareiviu randasi prie
Del tos paezios priežasties, tautos susitaikins, bet dabar prilygina szita Paryžiaus Kon
per
baisus
praszytis
ar
tikėtis
Sovietai pasakyti ar jie sutin Kanados valdžia uždraudė jau ta viltis visiems iszgaravo. ferencija prie anos Versailles
Pirmiau Amerikos Ambasa
szito rubežiaus.
pasigailėjimo.
ka ar ne prisidėti prie atstaty i kompanijoms pabranginti pie- Kai Sovietu Ministeris Moloto Konferencijos po Pirmojo Pa
dorius gaudavo $17,500 in me
Gromyko szita pareikalavi
tus, o ministerial $10,000. Pa Tie kurie buvo apsūdyti ant mo Vokiecziu pramones, ir ar^g, įr kitokį maista. Vietoj kad vas vieszai susikirto su Ameri sauline Karo. Ir ta pirmoji
ma innesze už tai kad jis nori
prastam žmogeliui tokie pini suszaudinimo: Constantine V. jie nustos savo tuos pleszimusi pavėlinus kompanijoms pa- kos Sekretoriumi James F. Konferencija taika rengia ir
savo kraszto valdžiai, Sovie
gai iszrodo kaip tikrai didelis Rodzaevski, Alexis P. Bak ir vagimus Vokietijoje.
brangenti maista ir visokius Byrnes, ir kai Australijos at kara iszperejo.
tams praneszti, kiek ir kur ran
turtelis, bet kai pamatome ko shaev, Lev P. Vasilevsky, Bo Rusija nustojo siuntus mais kitokius daigtus, valdžia toms stovas vieszai ir drąsiai užkirto Per Versailles Konferencija
dasi musu kariuomenes Kini
kios to atstovo pareigos ir ko ris N. Shepunov, ir Ivan A. to in kitus Vokietijos krasztus. kompanijoms dabar primoka Molotovui, ir kai Molotovas vi buvo tokiu susikirtimu ir susijoje.
ki kasztai, tai ta jo alga visai Mikhailov. Buvęs kunigaiksz- Pirmiau buvo galima siunsti kad jos nieko nepabrangintu, siems atsikirsdamas užpuolė pyykimu kad kartais Prancūzi
Da nieko nebuvo sakyta apie nepavydėtina. Žmogus kuris tis Nikolai Ukhtomsky buvo' laiszkus isz vieno Vokietijos ir taip Amerikiecziu dolerius ant Anglijos “del Graikijos pa jos Georges Clemenceau visai
szita pareikalavima ir inneszi- jokios kitokios ineigos neturi,' nuteistas ant dvideszimts me-Į kraszto in kita, bet dabar So- prisivilioti.
vergimo,” tai jau visi delega
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Francuzai Sako Treczia Pasau
linis Karas Jau Už Duriu; Kruvini Susikirtimai Indijoje, 50 Žmo
nes Užmuszti200Sužeisti; New
York Truck Driveriai Stralkuos;
Rusai Pakars Gen. Semenova

r

Vokietijos
Likimas
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In Portland, Oregon, vienas
į sesi diena ir nakti. Key nuo lai-}
les apdraudos sanskaitai?
kalbėtojas, Phillip Baker, rei-' BENDRA APSAUGA RUGSĖJO MENESIO
VETERANAMS
vo
“
Minden
”
viską
mate.
Jis
kalavo kad policija prižiūrėti?
At. — Office of Dependency
ISTORISZKOS
galėjo matyti Amerikos vėlia
‘
‘
E
PAGELBA
kad jis galėtu laisvai kalbėti?
Kodėl Vienybe?
Benefits negali apsiimti jo
,
1j
va plevesiuojant ant Fort Hen
spyczius sakyti. Kai policija
kiais “Social Security” daly
DIENOS
ry.
Anglai
nekantriai
lauke
Klausimas
—
Priesz
tris
sankais kariuomenes vyrams ir to
Žydelis Bierokas kalėjime paklausė kas jam trukdo jis pa-į NEW YORK. — Sziandien
matyti
pasidavimo
balta
vėlia

vaites
szis
veteranas
kreipėsi
Rūgs. 6,1757 Gimimo Diena
dėl Class E paskyrimas negali
’gauna laikraszczius. Jis ana sake kad kai tik jis iszsi'žioja beveik kiekvienas žmogus susi
va, vieton Amerikos vėliavos. prie War Department praszyMarkizo
de
Lafayette.
Marki

kalbėti,
vienas
girtuoklis
vis
rupines
visokioms
rimtoms
pa

būti autorizuotas lokiams mo
diena viename laikrasztyje pa
Bet nesulauke. Treczia valan damas kopija savo paliuosavizas
de
Lafayette
gimė
Auverg

jam
in
burna
inmeta
centą.
Po-|
czedinams
ir
visuominiszkams
kestinis.
siskaitę kaip biznieriai ir fab ■
da,
ryte,
viskas
ant
syk
sustojo.
mo
certifikato.
Originala
arba
ne
Rugs.
6,
1757
metais.
Jis
su
rikantai su politikieriais gra- licija nustebo kad girtas žmo- dalykoms. Iszriszimas nelengKey ir jo draugai nežinojo ar tikra jis pamėtė. Dabar randa Kl. — Armijos veteranas
kiai pasipinigavo per kara. Isz
tokia gera aki ir ranka tu- 'as- Iszriszimas įeikalauja ne- vienuolika draugu, atvyko in
pranėSza,, kad tarnaudamas kaparama Amerika 1776 metais, prisidėti tvirtive pasidavė ar kova su kad ims kelias sanvaites kol
pradžiu Žydeliui Bierokui bu-! reta taiP tiksliai ir gerai patai- tik kiekvieno asmens
s
, riomenei Anglijoj jis apsivedė.
Vienybe” prie kolonistu revoliucijos ka stabdyta. Ir kaip tik diena pra- Į jam kopija bus pasiusta. Jis tu
yo gaila, laibai gaila, kad jis ne- kinti ir norėjo žinoti koki ket, kas svarbiau,
szvito, Key suszuko “musu vė ri dabar inrodyti savo tarnybos I Dalbai’ turi dvieju metu dukrygalėjo tiems biznieriams in tai? sznapsa jis geria, kad ir polici- tarpe musu žmonių invaiiiu ii- res. Jis losze svarbia role Rev| te, gimusia Anglijoj. Koks pi
liava vis plevėsuoja,” iii ta ly- laika, kagali daryti?
ka stoti. Tada ir jiems butu jautai galėtu tokio nnusipirkti. ( ky'bu, rasiu ir tautiniu kilimu. oliueijos karėjo ir dalyvauda
NeH
.
• i lietybes stovis žmonos ir duk
ta Key parasze daina.■ Ne
----------------į ]\fes turime kovoti inflacija, mas Brandywine kovoje buvo
•
J
Atsakymas
—
Nueik
pas
viedaugiau like, ir jis butu gera
reles?
užilgo, jissu savo draugais
o
____
geszefta
sau pasidaręs ir -^xJ
apie Ka'i gražuoles Joan Potter turime parūpinti gyvenimo sužeistas. Iszskiriant vienus buvo paliuosuoti. Sekanczia tini “Draft Board” ir gal jie
At. — Jeigu buvo 21 m., dautuos instatymus, kaip apie di? arklys pasibaidė, jis ja numėtė' vieta savo veteranams, iszlai- metus, pralietus Francijoj, jis diena Key parodo savo eiles ^',z^uos kopija tavo
Sopai agiau kada kūdikis gimė, kadid i poną apėjės ir valdžios neuž- lir
' užbėgo ant didelio autobuso? kyti aukszto tinkamo iszdir- tarnavo per visa kare, ir užsi- drauguii, teisdariui Nicholsontion Record” . ir gal tas padės
kis yra pilietis gimimu, jeigu
'kliudės. Jam isz tikro gaila bu- Joan Potter buvo tik sukriesta, byste tai tik kelios rimtis pa- pelnijo garbes vieta. Nepaisant ui, kuris pasisiunte jas in laik- ' kol gausi certifikato kopija.
tu gyvenai Suv. Valstijos 10
jaunystes, jis buvo vienas isz
yo, jis net aszara nubraukė su jos arklys tik pryszakines ko- czedumas ir visuominiszkas
ratszti
Baltimoreje
kur
buvo
atKl. — Veteranas pranesza, metu, 5 isz tu metu po 16 m.,
ja* puikiausiu Washington’o parankove, taip gaila jam buvo. jas biski apsidraskė, ’bet busas! dalykoms, kurios reikalauja
spauzdintos
Rugs.
21,
po
vardu
kad jo motina tapo suparali- amžiaus. Jeigu neturėjai 21 m.,
gelbininku. Kuomet Cornwal
Bet paskui, vėl atsivertos sa taip susimusze kad kompanija tinkamu atsakymu.
lis pasidavė, Washingtonas “Apgynimas Fort Henry.” zuotą ir dabar negali pasira- kūdikis turės būti naturalizuovo dideles, sunkias ir mokslisz- turėjo ji visai ant dumpo isz- SUSIVIENYJE, mes rasime
Autorius nepadavė savo vardo. szyti varda ant czekiu kada tas lygiai kaip žmona. Kada
atsakymu. Musu demokratijos vieszai padėkavojo Lafayettui. Ir tos eiles, prie mužikos pritai gauna szeimynos paskyrima? motįna bus naturalizuotas kū
kas knygas, jis susiramino, nes mesti.
prieszai ta gerai žino. Jie sklei Po kara, Layfettas dviejus kar kytos, yra Amerikos hvmnas.
jis tenai skaitė:
jo sesuo prižiūri motina. Jis plikis automatiszkai taps Ametus aplanke Amerika ir visur
Visuose savo vartuose, ku Atlanta mieste kromininkas džia propaganda kad intempi“
....................
piliecziu,
jeigu motina
buvo sutiktas su didelėms de Rugs. 15,1789. Gimimo Die- Idausia ar gali in vardinti sese-! rikos
riuos Vieszpats tavo Dievas, Mosky Yalovitz atėjo in savo mas santikiu tarpe darbininku
naturalizuota kūdikiui da ne
monstracijoms ir su džiaugs na James Fennimore Cooper. ri gauti motinos czekius?
tau duos, kiekvienoje savo gi sztora pažiūrėti kaip jo darbi ir darbdaviu tarpe ūkininku ir
mu. Kongresas jam davė dova Jis gimė Burlington, N. J., ir At. — Turėsi iszpildyti turint 18 m., arba jeigu kūdikis
minėje paskirsi teisėjus ir vir- ninkai dirba. Jis savo skrybėlė daibo, apie inflacija, stoka bu
na isz $200,000 ir žemes isz 24,- buvo geriausias isz pirmu “Change of Status” blunka, gyvena Suv. Valstijose kada,
szininkus, kad teistu tauta tei padėjo ant stalo ir pamirszo tu, tai ne ekonominiai ir poli
000 akru.
Amerikos novelistu. Jo pirma paaiszkindamas viską ir pra motina naturalizuota arba jei
singu teismu, ir nenukrypsi ku apie ja. Kai jis atsiminė jis da- tiniai reikalai, bet už ta viską Rugs. 9, 1664. Szioje dienoje,
knyga ‘Parsergejimas’ nebuvo szyti kad sesuo butu “payee,” gu kūdikis gyvena Suv. Valsti
rion nors vienon pusėn. Nežiū žinojo kad vienas jo darbinin kaltina nekurias grupes szioje
Peter Stuyvesant paskutinis pasekminga. Antra, ‘Sznipas,’ del szeimynos paskyrimu ir pa jose kada motina naturalizuota
rėsi ypatų ir neimsi dovanu, ku buvo ja jau pardavės už do szalyje.
Hollandiszkas Naujo Amster atsipauzindinta 1812 m. buvo siūk in Office of Dependency arba pradėjo gyventi Suv.
nes dovanos apakina iszmintin- leri. O ta skrybėlė Žydeliai Jie stengia sukelti Amerikie- dam’o gubernatorius, pasira__ f Newark, N. J. ODB Valstijose kada motina naturapasekminga. Isz viso jis para ;;
Benefits,
guju akis ir iszkreipia teisiųjų kasztavo dvylika doleriu. Jis I ežius priesz tas grupes— žade- sze po dokumentais, kurie pa sze szesziasdeszimts septynias padarys pakeitima ir sekami' ^zu0^a arka pradėjo gyventi
dabar gerai žino kad jo darbi-1| darni kad jeigu jie bus paszažodžius.
Suv. Valstijose priesz 18 gimvedė miestą pulkininkui Ni knyga, puse isz kuriu buvo no czekiai bus pasiusti seserei.
Kas teisu yra, to teisingai įlinkai gera bizni daro ir viską linti isz Amerikos gyvenimo, chols, Anglijos komandoriui. veles. Jo knygos, ypatingai Intadieni.
parduoda..
Kl.
—
Motina
klausia
ar
jos
musu
ekonomines
ir
sociales
laikysies, kad tiktumei gyvas
Anglijos laivai atplaukė Rūgs. dijoniu pasakos, buvo verstos
sūnūs, kuris neseniai vėl įlįsto — Cath. W. Vet, Empire
dalykoms bus iszrisztos. Jiems
ir paveldetumei žeme, kuria
30
d.,
ir
buvo
prisirengė
bom

in
daugeli
svetimu
kalbu.
jo in kariuomene gali praszyti State Bid®., N. Y.
Vieszpats, tavo Dievas, tau Vienas Žydelis jau ima bie- rupi pakreipti krikszczioniu.s barduoti miestą. Anglai tuoj
davoti kad jo biznis jau pras priesz Žydus,
Class E paskyrima, savo sociaProtestonus permaine varda in New York
duos.”
’ Bieroko aszaros iszdžiuvo ir tesnis. Jis sako kad tos dienos priesz Katalikus, Baltus priesz garbėje York’o kunigaikszjis prisiminė kad tas Vieszpats jau praėjo kada “Visi visur va Negrus, vietinius priesz sve- czio.
timszalius. Jie savo vadina Rugs. 14, 1814. Amerikos
jo žmonėms prižadėjo ir palai- žiavo ir nepaisė ka pirko.”
“Nationalists” —kurie nori Hymnas Paraszytas. Rugs. 24,
minima ir prakeikimą. Jis ra
miai sau užmigo, gerai žinoda Daktaras Vittorio Mattei ? iszgelbeti savo szali. Tikrovėj, 1814 m., Anglai paėmė Wash- Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
mas kad kitiems yra prakeiki garsus Milano miesto gydyto-: jje gimdo nevieningumą, ir su- ingtona. Apleizdami miestą pa
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
A
mas o jam palaiminimas, nes jas ir chirurgas per tris metus laiko tvarkinga iszsivystijima ėmė kelius Amerikieczius ne
jis dabar nieko neapsuka nie gydė asztuoniolikos metu mer- musu paezedumos, jiems rupi laisve, tarp kuriu buvo Dr.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
kam skriaudos nedaro, nes jis gaite, kuri negalėjo isz lovos tik savo politine ateitis,
William Beane, kuris kovose
pasikelti
ir
tik
sykiu
visai
pa

Jeigu
mes
klausysime
tu
agikalėjime tupi.
nedalyvavo, bet tapo suimtas No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijoa apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų
sveiko ir sako kad jai aniuolas tatiriu ir vienybes prieszu mes del kokio mažo prasižengimo. kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie
in balta vergija; Pusiaugave*
' Berkley mieste Californijoje, pasirodė ir prižadėjo jai svei- j0]riu budu neiszriszime savo Tarpe prezidento Madison ’o No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau rgumą
nis;
Vieszpats
Jėzus ir miszke me
apraszymas, 202 pus. 85c toje! in Szventa žėme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del
pirsztiniu; Apie
studentas kuris lanko Califor kata. Tas daktaras dabar vie- politinias ir visuominiszkos da- pagelbininku buvo prokurores minaliszka
No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c
szai
pasakė:
“
Asz
negaliu
aipie^
ly^as
prie
kuriu
da
galime
prižvaigždes
ir,
kitus
dangiszkus
kunus,
ui joje, studentas kuris lanko
pirmutines puses szimtmeczio, iszFrancis
Scott
Key,
trisdeNo.
132
Trys
istorijos
apie
Anglonirimą;
Pavasaris;
Apie
saule,
menesi,
V
7
Californijos universitetą pasi ste'buklus kalbėti, nes asz esu fiGti rasine ir tikybine neapy- szimts-keturiu metu senumo. imta isz Liotuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtaa Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiM
skundė kad jo szeimininke pa tik gydytojas, bet ežia tai isz i^aata. Tas tikrai gali baigtis Jis buvo vienas isz Maryland veikslais,
No.
104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu............... 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
kele jam randa uųo $60 iki $7,- tikro nesuprantamas ir neisz- prigavimu ir kokia nors pavi- valstijos vedėju, jo tėvas tar valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
200 in menesi. Studentas pasi aiszkinas atsitikimas! Asz ži- į dala diktatūros (valdono) ran- navo revoliucijos kareje. Fran bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir KrepeNo. 106 Penkios istorijos, apie
Kampelis duonos; Isz ko dideli
ni szkino: “Ji manės nemyli.” nau kad asz ja nepagydžiau, o' kuose raainiu h. tikriniu foną- cis Scott Key buvo Susiedas ir Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 62 puslapiu..................................... 15c szius;
ponai.
105 puslapiu.................... 25«
jokis kitas daktaras prie jos
No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
geras draugas Dr. Beane. Ga No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Bais#
Chicagoje, Leo Zientek, an- nebuvo. ’ ’
Amerikiecziai gali tarnauti vės nuo prezidento leidimą isz pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
Keletą trumpu pasiskaitymu.
stoiis, kurio darbas isz namu „
.
Dievui ir musu szalei vartoda- keliavo jieszkoti Anglių laiva iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 189 Trys istorijos apie Užpuo proto;
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10e
Enon
Valley,
Pa.
chiefbur,
.
,.
Raganiszka
lazdele;
Boba
kaip
ir
viiszvaryti
nepagaidaujamus
’
i nu savo intekme iszvaryti rasi- ant kurio radosi Dr. Beane. savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
i
gess
George
Andrews
pavertė
„•
•
.
....
randauninkus, ana sanvaite 'ga
. ®
1
mus ir tikybinius nesutikimus I Drauge su Wilitariszku drau- Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
kalėjimą in . ma- i isz
• savi• szahes.
r Butu
T) , gera trky...
bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu]
vo insakyma save isz savo na- savo
v . miestelio
1
I gu, neszdami taikos vėliava sos
trumpi
pasakaitymai
ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
4--it
v. ., ,.|®. ’
za viesabuti. Jis laikrasztinin--L
11 „ :• ________________
xi_ri__A
ano iszkraustyti.
| ba ir stiprus veiklius užlaikyti: Key iszplauke ant laivo Aliu- puslapio,
.15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25«
kams pasiaiszkino: “Matote,
’ vienybe namie jeigu kiekvie- den, ir netoli Baltimores rado No‘ 112
1 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaNo. 141 Keturios istorijos apie
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelmusu
žmones
tokie
geri,
kad
T
\
.
IW
”
7
-,.
”
7
”
.
7*
......
In Kansas City, John Davis
.....
.
’ . | nas Amerikietis pasirrztu gy-1( Anglui laiva. Admirolas Coch- >bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 1 kiaus; Iszklausyta malda vargszo;
norėjo save nusižudyti. Jis isz-i1 mums kalėjimo visai nerei- venti taikoje su savo kaimy- 1 rane, vadas, iszklauses Key Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus................................. 15b
No. 170 Asztuonios istorijos apia
kia;”
61 puslapiu..................................... 15c
nais, su jais daAuoti, mels? pras2yma paliuosuoti jo-drau^“1^^
gere nuodu, trucyznos, inkiszo
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas]
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
“
-------'
;
-------tis
už
ju
laime,
Auklėjimas
sveiko ir serganezio kusavo galva in gaso pecziu ir gapripažinti kitu ga, užtiko ant to, bet kadangi puikus apraszymas. 119 pus. ...15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
Sovietu
žurnalistas,
Ilya
Eh

dykio;
Herodas
Boba; Kas nepažinot*
sa paleido, pasikorė, bet nutru
asmenų Dievo duotas teises ir Anglai rengėsi atakuoti Balti No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta
Tėvu; Per ta
,
n , • ,. , •
.
.
Garžia Haremo nevalninke: T-*toszis:
renburg svecziavosi ežia Ame- • i
...................................... 15c
ko, paleido sziuvi in smegenis, j rikoje
msybe in szvieša; Pasitaisias prasi
.. . ir
. pargryzes
v
niekuomet
neskleisti
biauru
ir
mores
nuėsta,
Amerikiecziai,
viena
motinaVaikucziu
plepėjimas
m Rusija neteisi]1
....
, Viena mottna, vaiKUcziu piepejnnas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra
gu paskalų apie juos. su laivu Minden, buvo laikinai 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
bet nepataike, stengėsi mau
I padare szitas pastabas kaslink
a .-i •
• q M No. 120 Dvi istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nualapiu .......................................... 25a
— Ins. for Am. Dem. Ine. sulaikyti. Anglai
dykloje prigerti ir jau 'buvo pa
nenorėjo
kad .kas isz
. girrios ir Ant nemuno.
No. 171 Vieniolika puiku istorijui
.
.
.
oo Ar paszaukt tęva zokoninka Bernamusu bandietu ir vakarienių:
siėmė britva pasipjauti kai po
Baltimoriecziai isz anksto butu puslapiu ..........................................15c dina. 61 puslapiu....................... .15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
“Pirmiausia
visi graužia,
persergeti kad ju miestą ata-' No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras]
licija pribuvo.
i
SKAITYKIT
. .
jStebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
, kramto ir ryja visztiena. Pas
kuos.
Anksti
ryto,
Rugsėjo
ln,
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia]
kui keli pilvūzai ilgas ir nuobo
szesziolika Anglijos kariszku lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
“SAULE”
In Phoenix, Arizona, žmoge
džias prakalbas sako kuriu nie
'gonus.
45 puslapiu.15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu,
lis Frank Perkins nuėjo in teis
j laivu plauke in Baltimore ata | No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu;
Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
kas nesiklauso ir kurios visus
PLATINKIT!
mą ir prasze divorso, persisky
kuoti Fort Henry kur buvo Doras gyvenimas;; Priversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniužmigdina. Po tam kokia artisapie tūkstantis vyru. Kova te- mybe’’ Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25*
rimo nuo savo paeziutes. Pa
inžeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta
klaustas : Kode! jis nori persi te dainininke kelias daineles Pasiskaitym() Knyge|es
' kuris buvo protingesnis už savo poną sis ; Avt keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
sudainoja ar kokia aktorka paJ
J°
61
puslapiu
1
.
5c
puslapiu
..........................................
1H
61
puslapiu
.................................
15c
skirti? Žmogelis pasiaiszkino:
Teisybes
No. 127 Trys istorijos apie Duk
sikraipo. Ir ant galo koks kuni- Trys
Istorij~ap
ie Mauda
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
Trys Istorijos
apie
Irlanda
“Matote, Jusu Mylista, mano
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz*
gitas ar taip sau dvasiszkis pa- arba Nefealtybe sūspausta; Ko.
— Nekurie žmones su vie Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c akys; Tamas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
paeziute jau penkis sykius man
15<
daro kolekta. Tada visi trankia'bertas Velnias; Medeju8. Kaip na ranka duoda, o su kita gar
karalium.
61
puslapiu
................
15c
No. 175 Pasiakaitimo knygelei
su kirviu in galva reže, ir jeigu
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; GudraS
sau prie baro ar in “Nightkliu- Kuzma Skripkorius liko Tursinasi.
taip ilgiau bus, tai galimas
SKAITYKIT
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglį*
bius ’ ’ važiuoja. ’ ’
ting
Ponu.
78
puslapiu,
..
20tf
puslapiu............................................ 15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana—
Jai
tau
nubodo
tavo
daigias kad vienas isz mudvie
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“
SAUI.E
”
=
Penkios Istorijos apie Burike draugas, tai paskolyk jam pinijų susižeisime.”
ti;
Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Tas kuris moka gražiai ki ir Burikas, Kareivis ir Velnias; gU) 0 jo daugiau nematysi.
puslapiu ......................................... 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
ISTORIJE apie • Gregoriua
tam patarti, tankiausia kitam Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
Jai pats save kutensi, ------------------ Isz Numirusiu No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke .............................................
pitonas Stormfield danguje; Pabė
atiduoda ta kas jam yra reika
-------J .
Talmudo Paslaptys” lingiausia. Butu jam geriau pasaka); Užliekos isz Senovės tai galėsi juoktis kada tau pa Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
40 ynnalanin
... ................. 1 &r
vadavimu ; Peary ant Žemgalio tinka.
kad jis pats sau patartu, o (Atminimas isz keliones in Le — Karve gali būti juoda, me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas:
*
Jeigu užraszysite savo drau
Apie Žydu Tikybos Prisaky kitus Ponui Dievui paliktu.
::
::
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu Saule Publishing Co.,
dinius Krasztus). 96 pus. . .25(J bet josios pienas baltas.
mus. Labai užimanti Apysaka.
rės didžiausia linksmybių per
— Alkanas žmogus tiktai
Saule Publishing Co.,
::
Tiktai 15<J
::
Mahanoy City, Penna,
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT visus metus!
apie duona manstina.
Pirkie U. S. Bonus
3*ule Pufe. Co., Mahanoy City, Pa.
Mahanoy City, Pa.
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r‘ SAULE ”

MAHANOY CITY, PA.

Jis nusprendė ant rytojaus Asz su juo pakalbėsiu. Leisk Prozorovienes tarna nusipirko, kurio taip labai jieszko mieste, Kate jam nieko nepasukę? Ne
iszvažiuoti.
( man ta atlikti.
mieste truputi skalbinių ir kU Laikas jo atsiradimo ir visos jaugi ji su tuo jaunikaieziu pa
Vakare, ka paprastai nie Mergaite labai nerimavo, tu reikalingu daigtu. Bet isz žymes, kaip tik tai liudija. Bet daro priesz ji suokalbi? Gal ji
kuomet nedarydavo, jis nuėjo nors stengėsi būti rami. Ji jau visko buvo matyti, koks tai kaip jis ežia pakliuvo? Kodėl ir pati nieko nežino?
in kambari pas szeimyninke te save kalta, kam apkseziau žmogus, ir Krutikov isz karto1
Krutikov nusprendė tęsti
praleisti su ja vakara ir atsi neperspejo Vladimiro apie priskyrė ji prie tu žmonių, ku-' ...
—-— savo lengva tardymą, bet Kate
sveikinti. Bet iszeidamas gulti Pavla Aleksandrovicziu, nors nu jis labiausiai nekente.
j 5
J paszauke visus prie stalo. Vla
jis nieko nepasake: Kate buvo jį taip padare nieko pikto ne- — Tai geras pauksztis! Nu- 5
j dimir atsisėdo priesz motina.
(Tasa)
Stiprutis Mažutis taip meili ir szeimyninke taip manydama, taip neapsvarste. sprendė jis sau. Bet kaip jis j
Valgant Krutikov kalbėjo be
maloni: Jis nusprendė atidėti Ir ar galėjo būti Vladimirui in- ežia pakliuvo?
Į y
2 veik vienas, pasakojo apie tar
Mergaite papurtė galva.
iszvažiavima vienai dienai.
I tersinga, kad ji iszteka.
— Tamsta Leningrade gy- j
nyba, apie gubernatorių, ir at
— Ne, nsz neisiu pas jus. Asz
— Bus mažiau pavojaus, tei-' Kate palydėjo Vladimira in veni ? Meiliai pasiteiravo Kru- 5
virai gyrėsi, kad jis yra labai
nenoriu kraujo.
sinosi jis priesz save. Poryt Ne- fligeli. Ji stengėsi su juo būti tikov.
į
i artimas. Senute Prozoroviene
— Mes szaukiame žmones
deldienis, szventomis dienomis meili ir nisejo iszaiszkinti pui- — Visaip atsitinka, neno- 5
visai tirpo, klausydama tu pa
T
ne krauju lieti, mes tik szaukia
visuomet mažiau prižiūri.
j Idas iPavlo Aleksandroviczio roms atsake Vladimir. Dau? sakojimu.
me juos pasiaukauti. Ne musu
Jis ilgai negalėjo užmirszti. pažiūras ir ypatybes. Bet tas ginusiai Leningrade, bet gyVeiStaigai Krutikov, lyg netykalte, kad pasaulyje nieko ne
Ryte atsikėlė vėlai.
jai nesiseke.
cziomis, paklausė jos:
nu ir kituose miestuose.
galima iszgauti be kaneziu.
V.
j — Paskutinis mulkis! N11- — Taip, vadinas tarnybos
— Motute, ar tamsta girdė
— Ne, ne tas, ir nekuomet
»
TARADAIKA
Szeimyninkes jis atrado vai- sprendė sau Vladimir. Ir už to- reikalais važinėji ?
jai naujiena? Pas mus politiasz neeisiu su jumis. Mano nuo
gomajame kambaryje ir isz ju kio žmogaus iszteka toji mer- — Žinoma, tarnyba, • kas be
szkasis nuo žandaru pabėgo isz
mone, visa teisybe Evangelijo
veidu tuojau suprato, kad jos gaite!
reikalo trankytus!? Atsake Per Darbininku Diena kaip vagono 1
je. Rėkia, kad visi žmones pa
— Kaipgi, girdėjau. Kate
apie kasžin ka karsztai ginezU Vladimir klausė mergaites Vladimir. Dabartiniuose lai
liktu toki, kaip mokė Kristus,
kur linksma buvo,
man kažinka apie tai papasa
josi. Ant stalo gulėjo atviras ramiai, kaip reikalavo padoru- kuose žmogus be tarnybos netuomet visiems pasaulyje bus
Ne viena in gangola gavo,
kojo.
laiszkas, paraszytas stambiu- mas ir mandagumas. Kasžin'gali gyventi.
gerai, visi pradės gyventi kaip
žinoma nuo gerymo,
mis ir aiszkiomis raidomis.
Krutikov nieko nelaimėjo.
kas jam sznabždejo, kad pasi Krutikov norėjo paklausti
broliai, visai tuomet nereikės
Ir dainavimo.
— Sztai nuo Povlo Aleksam matymas su tuo aplaižytu biu- sveczio, kur jis tarnauja, bet
Jis uždavė savo klausima taip
musztis ir uzmuszineti. Matai
Žinau viena ypata,
droviezio laiszkas atėjo, prata-1 rokratu nepasibaigs gerai. Bet susilaikė. Vladimir buvo visai
neatsargiai ir nevietoje, kad
tamsta mes niekuomet nesutik
Kaip kalada stora,
re Prozoroviene. Bus ant pietų J dabar prasiszalinti jau negali- nepanaszus in tarnaujanti;
Prozorviene netik neiszsigando
sime, užbaigė mergaite, pasi
Gert szirdeles galėjo,
Mažutis Anthony Muir, Jis pas mus visas szventes pra-1 ma, iszrodytu lyg lijo.
bet prieszingai pasidarė da ra
Krutikov isz karto suprato,
lenkdama prie darbo.
Gere, ant nieko nežiūrėjo.
mesne.
Juos paszauke vakarieniau trijų metu amžiaus sūnelis liedžia.
: Lygiai dvyliktoje prie gon- kad svetys arba meluoja arba
Kada jau gerai nusilakė,
buvusio Australijos garsaus
— Kaip ir tamsta jau girdė
ti.
Vladimir pažingeidavo, kas
privažiavo ekipažas. Vladi- juokiasi.
Paskui duris iszmusze,
jai? Naiįviszkai paklausė Kru
Sekancziose dienose Vladi kumsztininka, sveria 49 sva tas tiks Pavl Aleksandroviez, mp. įsz savo fligelio girdėjo — Ar seniai tamsta atvykai
Net ja velnias nuo
jj tekiniu
..............
- ■ —Krutikova jis in musu tyrus?
tikov Kates.mir vėl užvesdavo kalba, bet ru ir jau dabar rengiasi ir kurio jis nepažinojo.
bildesi.
trepu nunesze.
— Taip, girdėjau, nenoro
sutiko toki atkaklu pasiprieszi- ruosziasi del kumsztyniu
Kiutikov, atsake senute. Jis tepamato prie pietų. Tai buvo — Jau sanvaite.
Kada už valandos atsikėlė,
•
......
mis atsake Kate atikeldama
nima, koki visai nelaukė. Kate 1960 metuose. Jam uždrausta ypatingu dalyku valdininkas jaunas
— Puiku laika tamsta iszžmogus trisdcszimties
Pasamonus pasikėlė,
visokie
saldumynai
ir
jis
prie gubernatoriaus. Puikus1 metu, brunetas, apsitaisęs ge- rinkai, dabar pas mus ant Vol
nuo stalo. Eikime gerti kavos
nuo tu kalbu ir neberimaudavo,
Ne sarmata neturėjo,
in svetaine, ežia troszku. Nega- ’
tartum Vladimiro žodžiai ir kasdien manksztuosi ir stip jaunas žmogus, jo laukia gera j rai, bet be pretenzijos ir visai gos gražu. Tamsta garlaiviu
Norints ant kvailes visi
grožės nebeturejo. Jos priesz- rinasi kad jis užaugtu stip ateitis. Geresnes partijos mano neaplaižytas. Tankus, juodi atvažiavai ?
žiurėjo, liu kęsti, jei prie stalo ginezijasi, pridūrė ji, nors toje valan
taravimai pasidarė tvirtesni. rus, drūtas ir geras kumszti- Katei ir nereikia.
kaip smala, plaukai buvo nu — Ne, asz atvažiavau gele
Paskui norėjo su lazda
Ant Vladimiro veido pasiro kirpti in virszu, trumpai, sto žinkeliu, juokais atsake Vladi
Ji neperdaug buvo gamtos ap ninkas.
užklupt, doje niekas ir neisiginczijo.
dė
nusistebėjimas.
Krutikov pažiurėjo in ja
dovanota, jos mintis veike pa
ras smarkas, plikai nuskustas, mir.
Vyrams kaili lapt,
mažu ir sunkiai bet ji galvojo ry, kad szviesiau matyti siuvi — Jis mano su'žeiduotinis, blizgėjo; ant veido stambios Vladimira erzino tas nepa Bet ant galo prova turėjo, skersai.
pridūrė Kate, nuleidusi akis. bruksznes ir kuomet jis juokė
— Ji viską žino, ir viską
rimtai ir neveidmainingai, ap nį.
Ir kasztus užmokėjo,
prastas tardymas, bet drauge
slepia nuo manes, dingtelėjo
svarstydavo minti iki galo ir — Ka tamsta ežia iszsiuvi- Vladimirui kaip su peilu in si, nosis keistai susitraukdavo jam buvo ir juokinga: koks
*
*
*
jure in szirdi. Jo veidas iszsi- ir tuomet jo veidas pasidarydajam in galva.
tuomi jau laikėsi savo nuomo neji ?
veidas pasidarytu to mulkio,
Viename pleise, po pėdai,
Jis nebežinojo ka sakyti ir
nių. Ji matyti, viską rimtai ap — Taip sau; auklei. Asz ma tempe. Kate turi sužeiduitini ir nemandagai. Jis pats žinojo re jei jis sužinotu, kaip jis ežia at Pasielgė kaip koki žvėriui,
svarstė, ka girdėjo isz sveczio, niau, kad toki žmones, kaip da valdininką! Jis visai to ne tai szypsodavosi. Kate supa- važiavo. Pakol matyti, Kruti Saliuininkas net laukan iszvare, nutilo. Svetainėje sėdėjo apsi
niaukęs; priėjo prie savo sužienet jo galutimas pasisavino, tamsta, neturi žinoti nieko to laukė.
žindavo Vladimira su Krutiko- kov nieko nežinojo ir Vladimir
Tada girtuokliai susitarė,
dotines ir nusivedė ja in szali.
dabar ji tvireziau laikėsi už sa- kio, kaip ežia pasakius, nuliū Prozoroviene ilgai skaitliavo vu.
buvo labai dėkingas už tai Ka
Nuėjo in viena narna,
Ji kansztai apie kažinka kalbė
,VO. ■
| K ...... njįtj
dimo. Tamsta visuomet turi sitžigduotinio padorumus, Vla Atvažiavus Kru'tikovui Ka tei.
Kur būna mergina,
dimir truputi atsigavo.
— Musu keliai skyrėsi, pa būti linksmas.
te norėjo pasakyti savo sužei- Krutikova suerzino juokin Isz pradžios staugė kaip vilkai, jo—
Kas
man
darbo,
pasakė
— Meilinasi!
Nusprendė
sate mergaite, bet jau nepridū — Taip?
dotiniui kas: toks ju svetys, bet gas sveczio tonas, kuris jis lai Iszrode nežmoniszkai labai.
jis
sau,
patraukęs
peczius.
Vladimir.
rė, “ir niekuomet nesueisime.” — Tamstos toks darbas.
kažin kodėl apie tai nutylėjo ke labai nemandagiu. Krutikov
Ne trukus bartis pradėjo,
Tamstoms turbut bus rei
Iszgeres savo kava, jis nuėjo
Dabar ir paežiam Vladimirui Tamsta esi toks drąsus, stip
ir atrekomendavo • Vladimira, insmeige in Vladimira parveViens kito nesigailėjo,
kalingas fligelis, pasako Vladi
fligeli.
toks pasakymas iszrodytu vi rus.
kaipo Jono dranga.
Langus iszlbelde,
rianezias
szpiego
akis.
sai nereikalingas. Tas prieszgi- — Asz stiprus? Ne! Tamsta mir. Asz da vakar norėjau pa
Pasilikti ilgiau tame name
Galvas* net suskaldė.
In
Krutikovo
galva
inlindo
Krutikov
akimis
greitai
per

sakyti tamstoms, kad manau
jam buvo neapsakomai atkaru.
niavimas, kuri jis mane greitai
tai esi stipri. Atvažiuok pas iszvažiuoti. Szirdingai dėkoju bėgo visa Vladimira. Vladimir persitikrinimas, kad szis jau Sziandien nekurie vaitoja, ' Reikia tuojau bėgti. Jam nema
ir lengvai pergalei, isz pra
Ir mėlynus akis neszioja,
iszrode gana padoriai: apsibu nas žmogus ne kas kitas, kaip
mus in Leningradą, ten pama
lonu buvo iszeiti pasislėpus
už
tamstų
szirdinguma.
džios erzino jauna revoliucijo- tysi labai stiprus žmones. Asz
Nes kur ženteliu daug
vęs ežia, jis antra diena per pabėgės isz kelio politiszkasis
nuo Kates. Jis paliks laiszka,
nieriu. Jis nebetikejo in mer esu stiprus tik tuomes, kuomet — Visai nėra reikalo tams
sueina,
jis viską supras. .
gaite, kuri isz pirmojo pamty- ant manes nusileidžia dvasia tai iszvažiuoti, pertrauke Kate,
Be musztynes neapsieina.
Vladimir pradėjo raszyti.
mo ji taip labai nustebino; Vla szventa. Dabar ji nuo manes at iszaiszkinusi sau Vladimiron
Valdžia
Primoka
Szeimynoms
Argi ne sarmata.
Laiszkas jam nepatiko sudegi
nusprendimą kitaip. Tamsta1
dimir turėjo nurimti. Tik da sitraukė.
*
*
*
no. Paraisze kita, irgi sudegino;
visa gali intiketi Pavlui Alekbar ji kasžin kas da labiau
Kate nustebusiai žiurėjo in
Beda
žmogų
visko
užbaigė tuo, kad paliko tik ke
trauke prie mergaites. Jauni Vladimira. Ji visai negalėjo sandrovieziui, nors jis ir valdi
ALLOWANCES ORDER BOOK
iszmokina, lias eilutes:
kaitis buvo nerviszkas ir grei suprasti jo psichikos; ko ji ne ninkas. Asz noriu, kad tamsta
Isz neklausto padaro
“iSzirdingai dėtuoju už vis
su juo pasipažintum. Jis geras.
tai suprato, kad toji mergaite
į *JxSu« «UwWW>s,
♦llwrfw
M
owe*
galėdavo suprasti, tas in ja ir
gera vaikina,
—------ką ka tamsta padarei man ir
turi stipria ir ramia pajiega, in tekines neturėdavo. Mergai — Neabejoju, jei jis yra
Kaip tiktai prispaudžia
meldžiu atleisti, kad esiu pri
kokios neturėjo jis. Lengvai te nusprendė, kad svetys serga tamstos sužeiduotinis, atsako
TUESDAYS
vargas,
verstas apleisti tamstų namus,
. n*w*T*w> w
užsidegęs Vladimiro užsidegi ir geriausia eiti jam ankseziau- Vladimir, žiūrėdamas mergai
K«S> »»»»Arnas.
Nuo visko buna gana,
neatsisveikinęs su tamsta.”
mas pradėjo iszsilieti in naujas siai gulti. Ji atsikėlė ir norėjo tei in akis. Bet isztikro man jau
M1OWIXCB WHKM
Ir daugiau nelatrauja,
Pasirasze: “Tamstos Vladimir
pfawn te
pavidalas. Ju padėjimas labai iszeiti. Ant Vladimiro veido Į reikia iszvažiuoti, asz laibai
*«*»,«*
Žinoma ezionais prikontri
Volgin.” Raszteli inkiszo in ta
tamstų melscziau.
persikeite. Dabar ulbejis, bet
pasirodė kudikiszkas ir atviras į
viską gali daryti, knyga, kuri pagelbėjo ju susi
Kate pradėdavo politiszka kal nusivilimas. Mergaite ta užte- — Niekis. Tamsta pasiliksi,
Bet tankiai gali ir varga
artinimui ir pradėjo ja atgal
ba. Jis tu kalbu szalindavos. mijo ir vėl atsisėdo. Kad užim | asz meldžiu, prikalbinėjo Ka-' L:"’’;
f 054007
054007
pamatyti, ant etažeres.
Kam ginezyties? Vladimir ne ti Vladimira, mergaite pradėjo'1 te. Asz užpyksiu, jei tamsta1
kamim
FAMILYP
iiiM FAMILY
Tiktai su pinigais
ALLOWANCE FAlt(5) ALLOWANCE
»
beturejo vilties pertikrinti pasakoti visokius niekniekius; 1 iszvalžiuosi.
—TOLIAUS BUS—ne yra vargo,
1 — Vladimir Petrovicz, pa
mergaite. Jo insitikejimas pra jis klausė pasipūtės.
Ba nieko negali gauti
p L.....
\ 5
pridūrė Prozoroviene. —'
žuvo. Jis nulindo. Kartas tylė Dabar ji buvo labai panaszi silik,
Mi <>< f • a/
Istorija apie “AMŽINA ŽY
......................
. .
........
.. - įf liįs.
ant bango,
J
: .HIX
O
•
.
... Kaip taip, imti isz karto ir iszdavo.
' m
DĄ.” Jo kelione po svietą ir
tvirta, ramu vyra, o jis 111
Tarp, szitas kontras,
• — Kas su tamsta ? Paklausė inspudinga, nerviszka moteri. važiuoti, ir arkliai musu neliudymas apie Jezu Kristų.
Geriausias pleisas,
\'"’takai
syki Kate, užtemijusi jame per Ant rytojaus, buvo sanvaites!’ kaustyti. Pavl Aleksandroviez
20 Centai.
Dora žmogų priglaudžia,
maina. Tamsta esi ne sveikas ? galas, Kate po pietų iszsiren-jj mums visai kaip gimine. Jis
SAULE PUBLISHING CO.,
O latrus nubaudžia,
— Ne, asz esu visai sveikas. ge eiti in kaimu ir paprasze ! mylėjo Jonuką, nors, žinoma,1
Mahanoy City, Pa.
įKMur},« <■« viSsl
Kas czion moka gyvent,
Mini nxr*a». :nmn
nepagiriu
už
jo
svajones.
O ka?
sveti palydėti ja.
Tai žmogus nežūva,
— Kodėl tamsta toks.
Vladimir žinojo, kad tai pa — Visai ne nepagiriu, užsi
Norints pradžia sunki buvo,
PUIKI ISTORIJA
— Koks? Surūgęs?
vojinga, atsisako. Kuomet mer degė Kate, asz geriau žinau.
Sztai- yra czekis arba paliudymas Anglijos toms szeimy
Paczedumas yra pamatu
— Na, taip, suruges.
gaite iszejo, jam pasidarė taip
noms kuriose randasi daugiau negu vienas vaikas. Anglijos
gerbūvio,
— Kartais tas su manim at ilgu, taip gaila, kad jis nėjo Juozapas Taskunas isz Nan valdžia, jau numatydama ir sjprasdama kad viso kraszto
Kol žmogus jaunas,
sitinka.
drauge su Kate, taip labai no ticoke, Pa., raszo: Tariu tamis- ateitis ir likimas randasi atskirose szeimynose, nustatė, kad
Ir pajiegos turi,
toms szirdinga acziu už jusu’ szeimynos gaus parama isz valdžios del kiekvieno vaiko po
Ilgos ju kalbos ir ta laika rėjosi būti su ja.
Privalo neužmirszti
kokioje jie praleido kelias die — Ar-gi tai? Žybtelėjo Vla gera szirdi ir malonu pasi- pirmutinio. Valdžia primoka po doleri ant sanvaites už
apie ateiti,
dimiro galvoje mintis.
szventima del manes kad nesu- kiekviena vaika po pirmutinio. Szitaip valdžia nori para
nas, laibai juos suartino.
Kad ant senatvės
ginti poreles daugiau vaiku turėti ir didesnes szeimyneles
Kelias miliutas abudu tylėjo. Jis neiszdryso pats sau atvi laikete del manes “Saules.”
turėtum lengva duona.
Kate patraukė prie saves žibu- rai pasakyti netikėta dasipro- Ne vienas laikrasztis man taip; auginti. Szitas instatymas buvo investas Gegužio (May,)
/
tejima.
nepadarytu. Todėl prisiuncziu
1945.
— Ne, niekis! Nusprendė tamistoms $5.00 už prenumeraSKAITYKIT
Szitoks instatymas jau buvo seniai reikalingas, Ir kiti
TIKTAI,
50c
Neužmirszkite Guodotini Skai
y
tytojai, atsilygint su prenumerata ui Vladimir, papurtos galva. Su- ta. Vėlinu kožnam savo tautie-j
krasztai jau ima ka panaszaus daryti. Kai kuriu krasztu
“
SAULE
”
lailcraszti “Saule” kurie apie tai užsigyvenau, pripratau. Jau per- ežiu skaityti ir platinti laik- valdžios paliuosoja nuo visu taksu tas szeimyneles kur
SAULE PUBLISHING CO.
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
ilgai
asz
ežia
užsisėdėjau!
rasžti
“
Saule.
”
randasi trys ar daugiau vaiku.
j
(•ikraazesio.
PASKUBINKITE J I J
PLATINKIT!
.— MAHANOY CITY, PA. ,

Namelis Ant Volgos
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— Mykolas Naujunas isz
Baltimore, Md., lankosi pas sa
vo teveliąs p. A. Naujunai ant
E. Mahanoy Avė.

MOLOTOVAS
NEPATENKINTAS

supranta ka jis nori Prancū
SUN MON TUE
WED THUR
FRl
SAT
zams pasakyti. 1939 metuose
1 2 3 4 5 6 7
Prancūzai tarp saves neturėjo
8 9 10 11 12 13 14
jokios vienybes ir negalėjo
15 16 17 18 19 20 21
greitai in kara stoti priesz VoSako: Amerika. Anglija
22 23 24 25 26 27 28
kieczius ir už tai taip greitai
Cleveland, O. — Juozapas
Sekanti
nurodymai
yra
nau

29 30
Pirito. Reiszkia, dabar Genero
Salcziunas, 38 metu amžiaus, Kiszasi In Rinkimus
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
dingi kuomet norime palaikyti
LEGHORN,
ITALIJA.
—
las de Gaulle persergsti ir pra1378 E. 66-th Uly., nuszove sa
valgi
ant
kiek
laiko:
Ginczai
ir
pesztynes
už
Italivo szvogeri Burt Walters, 46 ISZ PARYŽIAUS — Rusija
nesznekejo su Anglijos David naszauja kad vėl kas panaBulves
privalo
būti
dėtos
in
metu amžiaus. Salcziunas se dabar vėl pirsztu bado in Ame joniuke tarp juoduku ir baltu
Lloyd George. Bet niekados szaus tuoj aus atsitiks kaip at
sausa, szalta, tamsia vieta.
kareiviu
iszkilo
in
tikrai
dideli
suo ir szvogeris parvažiavę ra rika ir Anglija ir sako kad
per isztisa ta Konferencija nie sitiko 1939 metuose.
Morkvas,
pasternokas
ir
ro

ir
baisu
susikirtima.
Per
dvi
do ji girtaujanti, už ka norėjo Amerikiecziai su Anglais ki
pes galime laikyti skiepe že kur nebuvo girdėti sziuviu,
i
-■
pabarti. Kada szvogeris nuėjo szasi in Graikijos rinkimus nes valandas kareiviai nepaliove
niekur kulkos nezvimbe, nie PAGERBĖ MART.
— Rugsėjis - September.
mose, ai'ba žeme pripildytose
szaude
su
revolveriais,
karabi

nori
sugražinti
karalių
George
pas ji in kambarį, Salcziunas
kur kareiviai nesusikirto, nei
— Ūkininku Priežodžiai:
dežese, ir daržoves pasiliks
nais
ir
kitais
kariszkais
gink

pradėjo jam grasinti revolve II ant sosto. Molotovas, kalbė
vieno kraszto rubežiai nebuvo JANKAUS ATMINTI
Kokia Egidijaus diena, toks ir
szviežios.
lais.
Juodukai
susikirto
su
Itariu, kur jis turėjo savo kamba- damas už Rusija sako: “Mes
taip apginkluoti kaip dabar.
Ruduo. Rugsėjo (Sept.) per
Adynus ir adbuzus reikia nu
lijonais
kareiviais,
“
Carabi

rije. Bet Walters neklause ir gerai žinome kad Anglijos ka
Ir per visa ta Konferencija nei VAKARU EUROPOS. —
kūnija ženklina Kalėdoms
skinti ir laiks nuo laiko su sku
nieri
”
ties
subombarduota
ka

Salcziunas mirtinai nuszove. riuomene tenai viską tvarko ir
vienas atstovas kitam nepriki- Eilėj e Lietuvi u* tremtiniu sto
daitg sniego. Koksai oras per
duru nuszluostyti ir padėti ne
tedra,
už
viena
juodbruve
Itavisus
po
prievarta
stumia
bal

szo kad jis taika trukdo ar kara vyklų buvo suruoszti minėji
szi menesi bus, toksai pats ir Policijantai pribuvo ir aresztaant skiepo grindų, bet ant len
lijoniuke.
suoti
už
karaliaus
sugyržima.
vo Salcziuna.
—D.
rengia.
mai neseniai mirusio auszrininateinancziame bus. Koks oras
tynos, ir gana toli nuo viens ki
Mes taipgi žinome kad Ameri Venice mieste vienas Angli
per szilines toks bus ir per lec
Jeigu Versailles Konferenci ko Mart. Jankaus. Vietomis
to. Tik gerai nunokusius skint.
kos kariszki laivai visu greitu jos kareivis ir viena Italijonka
tures sanvaites. Jeigu per My ISZVYKO BAPTISTU
Kopūstai dėti in baczkas su ja per dvideszimts metu suren iszleisti jo darbus ir asmeni numu traukia in Graikijos vande buvo užmuszti. Kita Italijoniugė szita Antra Kara, tai kaip szviecziantieji specialus leidi
kolą nelyja tai galima tiketiesi
szaknims ir virszu.
nius ir uostus.” Jis toliau net ke buvo vieszai nurėdyta ir vi
_
DELEGACIJA
Salieros 'be jokio mazgojimo ilgai ims Paryžiaus Konferen niai.
sauso pavasario.
su piktumu pasakė kad, “Jau sai nuoga, plika ant publikos
indetos, su galvoms in virszu, cijai surengti Treczia Kara?
------ :-----—• Sulbatoje apie 7:30 va
beveik
laikas
Amerikai
ir
Ang

pastatyta,
už
tai
kad
ji
užside

BOSTONAS (LAIC) — IIin ilgas gilias dėžės, kurios pri Prancūzas Generolas de
landa vakare kilo ugnis namuo
Užmokėjo
i
ganietis
Baltijos-Amerikos lijai nustoti tokius insikiszi- da su svetimtaueziais karei pildytos su sausa žeme.
Gaulle, kuris pasitraukė isz
se 1135 E. Market Uly. Po ke
Draugyjos narys ir Baltijos mus in kitu žmonių naminius viais. Keli Ispanai kareiviai Tomates gali būti laikytos valdžios kai Komunistai insižu minucziu ugnaigeriai užge
Pas viena dentista pribuvo
Evangeliku Misijos direkto reikalus. Tegu Graikai sau vie buvo in vandeni inmesti irgi už iki Sausio menesio, jeigu skin galejo in Prancūzijos valdžia,
sino liepsna.
kokis tai ponas su skaudamu
rius Latviu kilmes Baptistu ni, be jokios pagelbos ar prie merginas.
tos tik priesz szalna, sausai nu- keliais metais priesz Antra Ka
— Seredoj pripuola Szv.
dvasininkas Oswald A. Blumit, vartos, eina balsuoti už ka jie Italijos policija pranesza szluostytos ir padėtos ant len ra pranaszavo kad karas neisz- daneziu. Dentistas isztrauke
[Rozalijos.
gilukninkai danti ir prasze
kartu su kitais misijos nariais, nori. ’ ’
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■—• Nedelioj, 11-ta valanda
Rugpiuczio 14 d. iszvyko in Eu Molotovas toliau paaiszkino žudyti Leghorn mieste. Vienas tvirtos ir gerai iszau'gusios, ir priesz ka kariaus. Bet niekas jo užmokesezio szesziu markiu.
Xyte, Szvento Juozapo bažnyropa lankyti iszvietintuju Bal- kad esamoji valdžia Graikijoje Amerikietis kareivis ir du kiti kaip tik pradeda nokti galima tada nepaklausė. Jis savo žmo Ponas vietoj a 6 markiu pa
iczioje, Kunigas K. Rakauskas
tiecziu stovyklas ir tirti gali yra baisiai nepakeneziama pa vyrai buvo gerokai apdaužyti jas vartoti. Laiks nuo laiko rei nėms pasakė kad Francuzija davė jam danti isztraukta.
suriszo mazgu moterystes pa
mybes Baltiecziams inkurdyti ežiu Graiku, ir yra palaikoma kai Italijonai juos sueziupo su kia peržiureti ir nunokusias neatsilaikys, bet Prancūzai isz
— Na pone, juk man ne
nele Lilliana, duktė ponios J.
sziame žemviete.
vien tik su Anglijos kariuome Italijonaitemis. Policija prane iszimti ir vartuoti. Supuvusias jo tik saldžiai pasijuokė. Argi mokėsi isztrauktu daneziu?
jCziginskienes, nuo 630 W. Majie nebuvo pasistatė galinga ir
— Ypacz, asz užmoku tau
Spaudai suteiktame inter ne ir Amerikos pinigais. Molo sza kad szimtai juoduku karei ir reikiai iszmesti.
Jianoy Avė., su George Trusky,
nesugriaunama
siena
“
Magi

tovui
baisiai
pikta
kad
Anglija
tuom daneziu, ba tu pernai
viu pabėgi isz vaisko ir dabar Obuolus galima dėti in bacz
sūnūs p. G. Trusky, nuo 406 W. view O. A. Blumit, tarp kitoko,
JSpruce Uly. Po suriszimui pastebėjo, kad nugalėti Vokie- dabar tenai daro ka Sovietai gyvena su Italijonaitemis ir kas ir laiks nuo laiko iszimti not Line” kurios jokia jiega tvirtinai, kada užlieję ta
supuvusius. Bet jeigu obuoliai negali ir negales peržengti? danti jog iszejo tau aukso už
[jaunavedžiu Kunigas K. Ra cziai ir Japonai kur kas geriau labai norėtu daryti, bet nega Vokietaitėmis nelaisvomis.
dauskas atlaike Szv. Miszias. jaucziasi nei iszvietintieji Lie li. Žinios pranesza kad Kara Venice mieste susikirtimas laikyti iki 'žiemai arba pavasa Toki pranaszavimai tai tik juo 10 marku. Tas auksas visas
lius Jurgis II likos iszrinktas ir
riui, turi būti rankomis nuskin kai. Prancūzai in ta savo tvir yra tame dantyja, tai da man
Svotai buvo Leonas ir Edvar tuviai, Latvai ir Estai.
prasidėjo kai Anglijos karei
vėl valdys Graikija.
ti ir cieli, nesudaužyti. Sausai tove, kaip in Pati Dieva tikėjo. prigulietu atgreszt 4 marke,
das Trusky ir Isabella ir Kons
viai ir Italijonai vyrukai susinuszluostyti ir gražiai ant len Bet in pusantros sanvaites Vo- bet tegul ir tas pasilieka.
tancija Cziginskiutes.
ginezyjo
už
merginas
viename
NAUJI TEOLOGAI
tynos skiepe padėti. Patartina kiecziai ta tvirtove su pelenais,
i — Nedelioj, 2-tra valanda
SKERDYNES RIN saliune. Apie penki szimtai apvynioti minkszta popiera. su griuvėsiais sulygino ir visa Buk sveiks.
žmonių insimaisze in szitas
ĮDopiet Kunigas K. Rakauskas GAVO SZVENTLMUS
Gruszios ir ant kiek laiko ga kraszta užkariavo, taip kaip I
KIMU
ISZ
VAKARĖSE
pesztynes. Vokietaite Carmela
taipgi suriszo mazgu moterys
li būti padėtos in piaulius, pa- Generolas de Gaulle pranasza L. TRASKAUSKAS
VOKIETIJOJE
Maistrello buvo vieszai nu
tes Violeta duktė ponios Mare
vo keliais metais pirmiau.
LIETUVISZKAS
ATHENS, GRAIKIJA. — rengta ir paleista ant ulyczios maranezius ir citrinas taip pat
Novakienes isz Shoemakers
AMERIKIECZIU VIETO- Beveik visuose didesniuose .plikai nuoga. Apie deszimts galima laikyt, bet reikia apvy Tose juodose ir liūdnose
GRABORIUS
peczes su Juozapo G. Peel (Pa JE (LAIC) — Eichstato mies
nioti su minkszta popiera. Pa- Prancūzijos nelaisvės dienose/ Laidoja Kunus Numirėliu.
jaujis) nuo 415 W. Centre Uly. te, kur yra inkurta Lietuviu miestuose Graikijos dabar ran kareiviu buvo nuveszta in li- marineziai per ilga laika gera
kai Prancūzai savo kareziose Pasamdo Automobilius Del
Svotai buvo pone Florence Ga Seminarija, Liepos 21 d., vys dasi sukilimai ir susikirtimai gonbute.
me padejme stovi szaltoj vie aszarose vilgė juoda duona ir
Laidotuvių, Kriksztiniu,
tes isz Long Island, N. Y., ir Jo kupas M. Račkį suteikė kuni tarp Graiku patrijotu ir Komu Anglijos kareiviai kita va toj. Senoviszkas būdas laikyti
Vestuvių Ir Kitokiams
nas M. Peel isz miesto. Sekan gystes szventimus sziems Lie nistu. 21 žmones nužudyti ir karą vėl in ta saliuna susirinko citrinus yra indeti in sūdyta' Vokiecziams lenkėsi, Genero
::
Reikalams
::
las de Gaulle vėl pranaszavo.
tieji taipgi dalyvavo vestuvė tuviams: Juozui Budzeikai, daug buvo sužeisti rinkimu iszItalijonams atkerszyti. Ju su vandeni.
Jis sake kad negali szita kara 520 WEST CENTRE STREET
se : P. Atkocziuniene ir dukrele Antanui Bukauskui, Viktorui vakarese. Susikirtimai ir žudy
sirinko
apie
szimtas.
Ir
visi
ligi
Sapnczuolias
reikia
atsar

Telefonas Nr. 78
iszkilo
Macedonijoje,
laimėti, kad Prancūzai ne tiek
Bernadette isz Cicero, Ill., Kalekui, Jonui Klimui, Stasiui mai
MAHANOY
CITY, PENNA.
dantų
ginkluoti.
Ir
to
neužte

giai peržiureti, iszimti minksz- prisikels kiek bus Amerikos
ponstva Ed. Navakai isz New Lisauskui, Vladui Salaviejui, Thessaly, Peloponnesus ir apie
ko. Jie atsivežė su savimi ke tas, ir padėti in puodyne ir van
prikelti. Taip ir buvo. Ameri
York, ir * Pone Florence Gates Vaclovui Šarkai ir Justinui Trikkala.
lias kariszkas tankas ir apszar- deniu apdengt. Ant puodynes
isz Long Island, N. Y.
Didžiausias susikirtimas bu vuota automobiliu. Szitas auto padėti torielka arba lenta, van kos kareiviai isz Afrikos, per “SAULE” YRA
Vaisz vilai.
Italija, per mares, per kalnus,!
— Ketverge Szvento Lau
vo prie policijos namu netoli mobilius užmusze viena Itali deni reikia permainyti syki ant
GERIAUSIA
isz lauku, isz po vandeniu ir isz
ryno Justinijono.
Grevena,
Macedonijoje kai jonka ir paskui pats susidaužė menesio.
padangių szauke belaisviams^
—• Edvardas V. Macieunas
apie 400 Komunistu užpuolė in Szvento Larenzo bažnyczios Žiemoja galima nupirkti
DOVANA!
::
DABAR
::
Prancūzams
turėti vilties nes
isz miesto ir Jurgis Szidiszkis
ant policijantu.
kampa. Automobiliaus nelai daug szviežios mėsos ir paka- Amerika jau prie pat rubežiausj
nuo 118 N. Line Uly., FrackvilNESIVESCZIA
Stylianos Gonatas, kuris da mėje žuvo vienas Anglijos ka byti skiepe. Plonus szmoteliai, su pagelba. Francuzu galingas
les insirasze prie Amerikos tar
Jeigu nežinai kokia
kaip tai aviena gali 'but pamir laivynas buvo suimtas, paskan
bar vykdo Premieriaus darba, reivis.
nystes.
uždraudė vieszai paskelbti rin Kitame saliune tokios pa kyta in avienos lajų, ir kuomet dintas ar sudaužytas, bet Ang nupirkti Dovana savo
Diologas
— Petnyczioj Szv. Eleute- **************************
kimu pasekmes, ir taipgi už ezios pesztynes invyko kai jū reikia virti aiba kepti virszu lija, nors pati isz visu pusiu
rijuszio. Taipgi ta diena 1865
draudė žmones rinktis ant sa reiviai, Anglijos ir Ispanijos len'gva galima su peiliu nuimti. puolama, Prancūzams szauke,! Draugui ar Draugei,
metuose, Rusu valdžia uždra ti Stepas (susitikęs.) Na Mar
liu ar ulyežiu. Niekam nevalia kareiviai vėl už Italijoniukes Kalaukutus, visztas ir kitus turėti vilties nes Anglijos vie-'
tyn. Kaip žiuriu, tai tu vis ke
de Lietuviams spauda.
tai užraszk jiems laikdabar jokiu mitingu laikyti. susikirto. Jie sudaužė visa ta paukszezius ir galima laikyti liava da ant mariu galingai!
— Patricia, 4 metu dukre linta diena kai czion po gatves
Jis visiems Graikams paaiszki saliuna is isz revolveriu pradė pakabytus vešioj vietoj. Rūky plaukia Amerika su Anglija^ raszti “Saule.” Pra
le John Davidsono, nuo 403 W. vaikszczioji, ir vis ka nors to
no kad dabar visiems proga pa jo szaudyti. Keli Ispanijos ka tas kumpis, rūkytas liežuvis ir buvo Prancūzijos iszganymas
South Uly., likos sužeista per kio svarbaus sau manai.
rodyti kad jiems nereikia pa reiviai buvo inmesti in vandeni rūkyta jautiena ir žuvis indeti ir Vokieczio pražūtis, taip kaip linksmins jiems gy
automobiliu, prigulinti prie Martynas — Žinoma, kad
inlininius maiszus ir pakalbin Generolas de Gaulle buvo pragelbos isz svetimtaueziu. Jis ir keli buvo sužeisti.
venimą, ant viso me
Anthony Lapino, nuo 40 So. B svarbaus. Tik te man vienam
visu gražumu prasze palaikyti Szitokiu susikirtimu ir pesz- ti. Sūdyta kaiuliena ir sūdyta naszaves.
[Ulyczios. Mergaite likos nu- žinotie.
'
i
to ir džiaugsis isz ta
tvarka ir taika ir ramiai bal- tyniu vis daugiau ir daugiau jautiena laikyta sūdytame van
ye'žta in Locust Mt. ligoribute.
Stepas — O, kad gražiai pap- suiti. Žinios pranesza kad Ka atsitinka Laikraszcziai daug deny ja baezkutes ir gerai už Dabar Prancūzai jau savo ta
pranasza ima gerbti ir jo klau vo dovanos! Prenu
raszyczia, ar nesutiktum ati ralius Jurgis II likos iszrinktas nutyli ir nieko nesako, nes dengtos.
Shenandoah, Pa. — Mare; dengti savo paslaptį?
Kiauszinius padėti in kalkių so. Visiems žingeidu žinoti kad merata Su v. Valstijo
mums sarmata.
ir vėl valdys Graikija.
Karaliūnas isz miesto, ir Anta- Martynas — Daug reikėtų
vandeni. Daugelis szeimininku dabar tas pranaszas Generolas
se metams $5.00
: nas Rad'žiaviczius isz Shaft, pasitikėjimo.
kiauszinius deda in avižas ar de Gaulle sako?
randasi vietinoje ligonbuteje Stepas — Juk manimi, kaipo APIE DABARTINES TURTAS
ISZGABE- ba sausa druska. Kad nors to In Bar-le-Duc Generolas de Kitose Vieszpatysdel gydymo.
draugo*, manau galėtum pasiti
ki kiausziniai negali būti suly- Gaulle kalbėjo apie baisu susi
NAMA
LIETUVOS
LIETUVISZKAS
kėti;
gal
galeeziau
ka
patarti.
— P-le Adela Stepulaicziute
ginti su szviežiais, 'bet jeigu ge kirtima tarp Rusijos ir Ameri tese $6.00. Užraszant
GELEŽINKELIAIS rai padėti gana geri.
isz Philadelphia lankosi pas sa Martynas — Na, tai gerai.
CIGARETES
kos! Ana sanvaite jis savo žmo reikia drauge ir pre
— F. L. I. S. nėms prikaisziojo kad Prancū
vo teveli p. M. Stepulaitis ant Žiūrėsiu kaip tu patarsi.
NEW YORK, (LAIC) —
NEW YORK. (LAIC) —
Stepas — Sakyk.
[W. Coal Uly.
zijos Prezidentas per daug su numerata siunsti per
Paežiu
užgyventu
leidžiamaja

Vilniuje “T.” skelbia, kad pe
Martynas. — Ka sakytum jei
varžytas, kad jis turėtu būti in- Money-Orderi
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Girardville, Pa. — Seredoj
pareigotas ir kad jis tiek vai-'
tuva” Nr. 51 tycziojamasi isz geležinkeliais pergabenta pus kalbi, yra tolimas tavo gimi džios turėtu kad galėtu, visai pinigais registruotam
Szvento Vincento bažnyczioje, vo paezios.
Kunigas M. Daumantas, suri Stepas. — Žmogau bijokis fabriko “Kova,” kur gamina ketvirto karto daugiau krovi naitis?
nieko nesiklausęs iszszaukti
laiszke.
;;; j
mos
tokios
cigaretes,
kad
vieto

—
Taip.
niu, negu 1939 metais ir pusszo mazgu moterystes, panele Dievo, o gėdykis žmonių. Juk
karo stovi savo kraszte ir pa
— O kuom jisai yra tau? reikalauti visus jaunus vyru
Jeva duktė p. Kuczeinskiu isz tu esi jau apsivedęs, kaip-gi je tabako jaueziamas sieros,' treczio karto to, kas pervežta
pakulu ir kitokiu priemaiszu 1940 metais. Tas visai supran
— Broliu.
Lost Creek, su Francis, sūnūs taip darysi!
kus in vaiska stoti.
durnas.
—
Broliu?!
O
vadini
ji
to

Saule Publishing Co.,
tama:
—
sziandien
Lietuva
vir

Martynas
—
Taigi
broli.
Da

C. F. Devine, Sr., isz Palo Alto.
Tie,
kurie
dabar
jau
in
verti
----------- □----------to isz vakaru Europos tranziti limu giminiu.
Svotai buvo Mary J. Artuso ir bar bėgdamas paezios jau nei
Mahanoy City, Pa.
na Generolą de Gaulle žodžius
— Ba, gyvena Amerike.
SKAITYKITE “SAULE” niu grobiamo turto keliu.
— J. V. K.
Lrenestas KiiczinsLas.----- ---- nesiveszczia.
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