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Karo Sztabas Rengi a s i
kas. Jis pasiaiszkina kad dabar
MOKYTOJAI
i*
žmones daugiau pantukiu per
ka negu kvortų už tai kad pini
STRAIKUOJA
gai kiszeniuje jau mažėja. Jie
NORWALK, CONN. — Nors
sako kad žmogus daug greiSTRAIKOS
mokslo metai prasideda ir mo
cziau sau pantuke nusipirks
NEW YORK
kyklos atsidaro ir vaikai ir vainegu vis didele bonka sznapso,
NEW
YORK.
—
Daug
žmo

ktfcziai rengiasi eiti in mokyk
pantuke daug patogesne ki
l
MIESTE irszeniuje.
nių szio j e szalyje siųsdami las ir mokslo suolus szildyti,;
buvo vi- bet Norwalk miesto mokytojai
. .
• , ij siuntinius in Europa
NEW YORK. — Troku drai
te visiems mums prizą a siszkaį apgauti. Jie ežia nupirmokytojos visai nesirengia
veriai iszejo ant straiku New daugiau visokio sznapso, nors ko vienos ruszies daiktu ir ju .
mokytojavimo darbus.
York mieste. Tai pirmos tokios nieko nesako apie jo brangu- gimin:3 Europoje gavo kito- visi jie reikalauja daugiau
straikos in szeszis metus. Szi ma. le c te o sužinoti, tai ga i j kįos Kituose atsitikimuose pa- mokesties ir
ir pasirenge
pasirenge straistx aitos straikos ant visu gyventoju me tikėtis kad sznapsas labiau kįetaį nepasieke tuos, kuriems kuoįį
jeigu negaus pakelti al
atsilieps, nes maisto jau ir da pabrangs. Bravorininkai sako buvo adresuoti;, arba pakietai gos.
bar daug mažiau, po tam, daug kad aabar žmones jau ne tiek; nebuvo apdrausti ir kada din- Miesto mokyklų administra
darbininku neteks darbo, nes daug sznapso reikalauja ir per- j g0 nebuvo galima reikalauti atcija irgi užsispyrė ir sako kad
nebus jokio tavoro visame ka nes jie savo pinigus dabar. iyginimo už juos,
jeigu kuris mokytojas nepribus
jau gali praspendyti ant naujo’
mieste.
in mokykla kai mokyklos atsi
Kai kurie sako kad szitos automobiliaus ar ant kitu daig-! “Better Business Bureau,”
darys jis straikuos ne priesz to
straikos bus užbaigtos szia saa- tu kuriu pirmiau nebuvo gali-1 kuris seka visokias apgavysmiesto mokyklų administraci
yaite, bet kiti pranaszauja kad ma gauti. Jeigu taip isz tikro i,es> gavo tiek daug skundu
ja, bet priesz paczia Amerikos
jos bus ilgos ir prasitęs kelis jau ir yra, tai gal galėsime ne-j apie siuntinius in Europa, kad
valdžia. Mokytojai tokiu grasi
menesius. Draiveriai reikalau užilgo be jokio tikieto ar kny- ji iszleido sekanezius patarinimu visai nepaiso ir sako kad
ja daugiau algos, 18% centu gutes kad ir visa tuziną bute- mus:
jie tol straikuos kol negaus to
ant valandos daugiau, Visi1 liuku namo parsineszti.
Pirmoj vietoj, pasirinkite tik ko jie reikalauja.
sztorai jau tuszteja ir maistas
atsakanczia krautuve, firma Miesto mokyklų administra
sunku gauti. Jokiu derybų tarp
WASHINGTON, D. C. — Negalima su
LAIVU STRAIKOS arba kompanija.
cija ir mokytojai pyksta ir rie Automobiliai, namai ir vieszdarbininku ir kompanijų da
1— Gaukite kvitą už kiekvie jasi, o visi vaikai džiaugiasi ir bucziai užsidegė ir ugnagesiai žinoti ar tikrai pasakyti, “kas tenai Washingto
nematyti.
laukia tu straiku, kurios prates
WASHINGTON, D. C. —
na pakieta.
diena nakti dirbo tuos gaisrus
Darbininkai prie visu uostu
ju atostogas, vakacijas. Szitone darosi tarp musu Karo Sztabo didžiūnu, bet
342 ŽMONES ŽUVO ant laivu nutarė straikuoti jei 2—Isz anksto reikalaukite, kiu straiku da daugiau galima gesindami. Paskui policija su
ėmė gražia, juodbruve 23 metu jau girdėti kad jie prie ko ten rengiasi ir neri
gu jiems nebus pakeltos algos. kad priimejas pasiraszytu ant tikėtis, nes dabar visokie dar
PER “LABOR DAY” Jeigu szitie darbininkai su- originales (tikros) kvitos, dup- bininkai reikalauja ir gauna mergina, Joan Falk, kurios na
Eina gandai, kad Karo Sztabas už ke
mai yra New York mieste ant mauja.”
likato
arba
fotostatines
kopi

straikuotu tai nei vienas laivas
daugiau mokėti, o mokytojai ir
West 64-th ulyczios. Policijan- liu dienu uždraus kareiviu žmonoms važiuoti iri
WASHINGTON, D. C. — negalėtu nei inplaukti nei isz- jos.
mokytojos turi beveik už pus
tas Harry W. Martin sako kad
“Labor Day” . tai yra visiems plaukti ant Pacifiko, Atlantiko
3—Netikėkite cirkularams, dyke kitu vaikus mokinti ir ji dabar bus kaltinama už tuos Europa pas savo vyrus.
Ir kiti gandai eina
Amerikiecziams paskutine pro
auklėti.
ir visu kitu mariu, nepaisant garsinimams ir žmogaus žo
gaisrus. Ji pasiaiszkino kad ji kad tas Pats Amerikos Karo Sztabas rengiasi
ga iszvažiuiti ant vakacijos prie kiurios tautos jis prigulė
džiu. Tegul viskas buna rasztu
visus tuos gaisrus surengė ir
pirm negu jau vasara visiszkai tu. Szitokios straikos visa pra
atlikta. Jeigu pasakyta, kad MERGINA UZDEGE uždege kad padarius savo tė visas jau tenai nuvažiavusias kareiviu žmonas
užsibaigs. Visi visur kur va mone ir bizni sustabdytu. Dar
pakietas bus priimejui prista
vams bėdos ir sarmatos. Matyt
žiuoja ir važinėjasi, vieni in bininku kompanijos (400,000)
12 NAMU
parveszti namo. Jeigu szitie gandai yra tikri,
tytas, reikalaukite, kad tavo
kad tenai iszkilo koki nesusi
kalnus, kiti in pamares, vieni reikalauja daugiau mokėti, o
kvitą, kontraktas arba sutiki HOLLYWOOD, CALIF. — pratimai szeimynoje, ir gražuo
“tai matyti kad Karo Sztabas jau rengiasi prie
pas draugus, kiti pas gimines. valdžia nustatė kad jiems ne
mas, ta pažymėtu.
Per viena para daugiau negu le juodbruve Joan norėjo savo
Bet visi važiuoja. Szitos pasku valia daugiau nei gauti nei rei
ko svarbaus.” Ir to negana! Karo Sztabas
(Tasa Ant 4 Puslapio)
dvylika gaisru staiga iszkilo. tėvams atkerszyti.
tines vasaros vakacijos kas me kalauti. Visos kitos darbinin
tai buvo tikros skerdynes. ku unijos pritaria darbinin
teipgi susirūpino savo oficieriams, kurie per
Sziais metais per “Labor kams ir matyti kad darbinin
daug szneka ir per daug paslapcziu iszduoda.
Day” atostogas 342 žmones žu kai nenusileis ir priesz paczia
Priesztarauja Priesz Anglija
vo. 246 žuvo automobiliu nelai valdžia straikuos jeigu negaus
Dabar armijos slapta policija seka Amerikos
mėse, 40 prigėrė ir 56 kitikiose kc jie reikalauja.
nelaimėse pražuvo.
oficierius ir pranesza su kuo jie szneka ir ka jie
Pennsylvanijos geležinkelio
sako. Visa tai jau parodo ir Amerika per daug
kompanija pranesza kad apie j BEDA SU MESA
197,000 žmonių per viena diena
nepasitiki ant tos Taikos Konferencijos, ir ta
važiavo geležinkeliais. Pernai WASHINGTON, D. C. —
9,000 daugiau tais paežiais ge Buczernes ir vėl ima tuszteti ir
riasi apie taika, bet, RENGIASI IN KARA!!!
ležinkeliais keliavo. Sziu metu vėl bus beda mėsos rasti ar nu
mažesnis skaiezius buvo už tai sipirkti. Kompanijos dabar vi
LAKE SUCCESS, N.Y. — Suvienytu Tau
kad Panedeli buvo kiek lietaus sai nesiskubina nei pirkti nei
ir tie kurie galėjo palaukti, ne parduoti mėsos už tai kad val
tu Tarybos Konferencija nutarė per balsus pri
važiavo Panedeli bet lauke pa džia vėl nustatė kiek jie gali
kol lietus apsistojo.
imti už mesa.
imti ir isztirti Ukrainu ir Graiku klausima.
Baisiausias karas tiek tokiu Dabar tas “Black Market”
Amerikos Sekretorius balsavo Taikos planus
trumpu laiku neiszžudi kiek tas “Juodasis Jomarkas” vėl
už Ukrainus ir su Rusija. Ang
Amerikono vakacijos. Visi va
ima gera bizni vesti. Jeigu no
lija su Holjandija balsavo Amerika su Prancūzija bal
žiuoja, visi baliavoja pakol nei rėsi geresnes mėsos, galėsi gau
priesz toki inneszima, bet visos savo priimti ta Ukrainu-Graiatsargos nei razumo nebelieka ti kiek tik norėsi, jeigu nepai
kitos tautos juos nubalsavo. ku klausima, bet nieko nesako
ir paskui žmogelis sau drąsos
kaip tas klausimas dabar bus
sysi kiek ji tau kasztuos.
susiranda ir viską vėjais palei
Anglija ir vėl labai susikirto svarstomas ir iszrisztas.
džia pakol atsiduria ar in Ii- Jau ir taip visokia mesa per
su Rusija. Anglija sako, kad
brangi, bet jeigu szitaip daly
gonbute ar pas graboriu.
nėra jokio reikalo inneszti Uk Rusijos atstovas Gromyko
kai bus tai mes da brangiau tu
rainu klausima, o Rusija užsi sako, kad Anglijos vaiskas
rėsime mokėti, ir moterėles vėl
spyrus reikalavo kad szitas Graikijoje trukdo taika ir laiBUS DAUGIAU
turės savo buezieriams gerintis
- Nariai Mohametonu ir InRjonu draugystes marszuoja ir parodo savo nepasitenkini klausimas butu iszkeltas. Uk- k° žmones nelaisvėje. Jis to
“PANTUKIU” ir meilintis kad gautu mėsos mą ir priesztaravima Londono mieste ir reikalauja kad Indijos krasztas butu laisvas ir ne rainai, Rusijos kurstomi ir ve liau aiszkino kad Graikija yra
del vakarienes.
priklausomas Moslemu ar Mahometam krasztas. Ant rytojaus kruvini susikirtimai invyko dami, intarineja Graikus ir sa viena ir Suvienytu Tautu na
WASHINGTON, D. C. —
in Calcutta miestą, Indijoje tarp Hindu ir Moslemu. Apie du tukstancziai buvo sužeisti. ko kad Graikije dabar kelia riu, ir turi pilnas save savotiszBravorininkai pranesza kad
Anglijos kariuomenes su kariszkais automobiliais in tankomis tuojaus pribuvo, bet susi maiszta ir daro visokius susi- kai valdyti, ir Anglijos vaiskas
SKAITYKIT
jie dabar sznapsa pils in pan
kirtimai vis siauczia ir kraujas bėga. Dabar visi mato, kad buvo baisi klaida dabar duoti buntavojimus Balkanuose, ir tenai sulaužo San Francisco
iukęs negu in kvortines bon> “SAULE” c
Indijos gyventoj aus laisve ir nepriklausomybe.
visi Graikai dabar ardo visus
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Isz Amerikos

Siuntiniai
In Europa

INTARIA
GRAIKUS

Darbininkai Prie Uostu Ir Lai
vu Straikos; “Juodasis Marketas” Vėl Ima Gera Bizni Vesti;
Daug Kareiviu Be Darbo; Mo
kytojai Ir Mokytojos Straikoje
Norwalk, Conn,

1

'‘SAULE” MAHANOY CITY, PA,
vo tik takai.
kalejimo kambarėlis. Skirti- ~
Revoliucijos karo metu, da BENDRA APSAUGA mai pagal mokslą arba drau-'
L. TRASKAUSKAS
JUOKAI
lele žemes, isz apie 150 myliu,
ginga vieta gyvenime nepada-'
I~
LIETU VISZKAS
buvo apgyvendinta tarpe AtŽmonių Lygybe
ro viena grupe žmonių geres
GRASOMUS
Sūnūs: — Taip, teveli, o
lantiko ir Appalachian Kalnu.
niais už kita. Jie visi lygus ir, Nesuprato Kas Tai
tavo metuosia jau prezidentu Laidoja Kunus Numirėliu.
Jaunimas sziandien daug ge Toms dienoms beveik visi keNEW YORK. — Viena diena į turi tas paezias teises. SkirtuPasamdo Automobilius Del
Ženklino
Suvienytu Valstijų buvo.
riau pažinsta saliuninkus negu'liai buvo szioje apylinkėje, ir j sedejau garsiajame Central mai nepaneigia kokybes. Tai
Laidotuvių, Kriksztiniu,
savo parapijos kleboną, daug beveik visi dumbliuoti, taip ,parke, New York mieste. Neto-į' yra pagrindine tiesa kuria visi
Vestuvių Ir Kitokiams
daugiau žino apie beis-bolinin- kad žiemos 1.metu
----- -------nebuvo gali-, p nu0 manes maža gruje vaiku turėtu atminti.
Viena motere skaitydama
Auka
Progreso
::
Reikalams
::
kus ir pusnuoges aiktorkas, ne- ma ju vartoti. Buvo vienas di- | žaidė. Graži Aire-mergaite žai- Jeigu tavo uodą kitokia nuo laikraszti, rado nesupranta
gu apie savo kraszto didvyrius delis vieszkelis — pakranezio' jg gu mero-aite, kuri turėjo se- kitu,, arba jeilgu kalbi svetima ma žodi vadinama “apmau
520 WEST CENTRE STREET
Sudžia: — Del ko tu vogiai
Telefonas Nr. 78
ar saivo tikėjimo szventuosius. kelias nuo Portsmouth, New j miti.sz,kus bruožus; baltveidis kallbž
drata nuo telegrafiniu stul
kalba jeigu priklausai prie ki dą. ’ ’ Klause savo paties kas
MAHANOY CITY, PENNA.
Bet ne jie vieni kalti, ir seniai Hampshire
iki Savannah, vaikas padėjo savo tamsios uo- tos bažnyczios arba jeigu esi tai do žodis?
pu?
laibai greitai prie buteliuko, bet Geoigia. Buvo da du keliai kal dos draugui plaukyti laiveli po netikintis, jeigu esi gimęs arba,
— Tai yra mano szirdele
Vagis: — Skaicziau laikneranlgus prie krapylos, dups nuose. Jie prakirsti tarp kolo- pruda; Kinietis vaikutis, vede’ naturalizuotas amerikietis vi-j tas, jeigu vyras sako in akis raszcziuosia, praszau daugAntanas Yonaitis isz Miners
•nūs saliune, bet biedni bažny-j nijalisžku nau'jsedžiu karu, ku- grupe 'baltveidžiu
.....................................
galio pono sudžiasu, jog žmo- ville, Pa., raszo: Prisiuncziu
vaiku “tvir 1 sada atminki, kad esi žmogus’ savo paczei jog ja myli.
ežioje. Ir seniai daug daugiau rie užsibaigė kada Britai galu- toves” puolime. Ta “tvirtove” kaip kiti, su tomis paeziomis'
nys dabar telegrafuoja be jums money-orderi ($5.00), ant
žino negu supranta ir daug mo-' tinai ingijo valdyte Mississippi i gynė grupe vaiku kurioj rado- teisėmis, kaip kada laibai gera
dratu, o per tai norėjau žmo- atnaujinimo mano prenumera
Teisme
kytesni negu ju mokslas. Jiel klionio nuo Francuzu. Bet tail sį perstata invairiu pasaulio pasekti vaiku pavyzdi, kurie
nim palengvinti ir sumažint ta už laikraszti ant toliaus. Jau
girsis kad jie nori Lietuvybei buvo militariniai keliai, ir ko- rasiu.
visiszkai nepaiso jokiu politi
darbo nuėmimą dratu nuo skaitau “Saule” per daug me
Teisėjas: — Mat, kad esi
Luistai
juos
,
nevartojo.
Jie,
palaikyti ir girsis kad jie tau
tu ir asz myliu szita laikraszti
Stebėdamas szi gražu vaiz niu insitikinimu, ir nejauezia kaltas, juk jau ir pats prisi stulpu.
tybe ir Lietuvybe palaiko, bet kaip ir takai medžioju, atidarė du, man užėjo sekama mintis: rasiniu arba tikybiniu neapygeriausia. Pasiskaitau ir pasa
pažinai?
jie neiszgali nei vieno Lietu- kelia in vakarus.
kų, juoku ir naujienų, tai žinau
Sztai gyvas inrodymas, kad vi kantu.
Kaltininkas: — Isz pra
Mokykloje
1792 metuose, trys metai po sos Naciu teorijos ne. nsingos — Inst. F. Am. Dem. Ine.
viszko laikraszczio užsiraszyti.
kas, kur, darosi, szitam kraszdžių maniau kad esu kaltas;
priėmimu
Suv.
Vai.
Konstituci

Mat penkine per brangu, nors
ir klaidingos. Nes szie vaikai
— Na Petrai! Kiek yra te ir Europoj. Tegul ilgai gy
bet mano advokatas gyvai
jos,
jau
stengiama
pataisyti
jie dusyk tiek ant baro iszmes
vuoja “Saules” laikrasztis.
nejausdami savo rasiniu, reli
mane pertikrino, kad neesu puse szesziu?
in viena, vakara ir da girsis kad dumbluotus kelius. Tuom metu giniu ir tautybių skirtumą,
kaltas. Kai tamista teisėjas
— Nežinau ponas darak
Pataikė Dalgis Ant
daug daugiau bumaszku ten sziauru-pietu kelias buvo isz- gražiai žaidė kartu, kaip drau
iszgirsite ji sznekant, tai toriau.
SKAITYKIT
yra isz kur tos iszeina. Tai jau akmenuotas.
gai. Mes irgi turėtume užmirsz— Temink gerai! Paimki
::
Akmens
::
taip pat persitikrinsite kad
tokia musu prigimtis. Ar tu 1802 metuose Ohio upes že ti apie nusistatymus priesz
=> uo a ITT
<=
me, jog du vagys pavogė 10
esu nekaltas.
mina
buvo,
atidaryta
gyvento

varna mazgisi ar nemazgosi, ji
žmones ne musu rases arba ti
doleriu. Jeigu pasidalins, tai
jams,
ir
pirm
gyventojai
su
sa

juoda ir gana!
kybos, tada galėtume iszvefigti
kiek abudu gaus?
PLATINKIT!
vo turtu, seke prakirstus ke- Naciu sudarytu padėjimu, ku
Nežinia
—
Mažiausia
po
dvi
sany^R .žinai Petrai, — kalba
Bloga knyga, kad ir pigiau- tius skersai kalnus in nauja rios pagimdė duju kambarius,
vaites.
gaspadoris in naujai priimta
šia j yra geram žmogui per sziaures-vakaru žemina. 1808 pogromus ir invairias žudynes.
Tėvas, peržiūrėdamas raGeras Žydelis
berną, turime padaryti sutarti
metuose
Kongresas
paskyrė
pi

Neapykantos nuodai kitoms
parta savo sūnelio, kuris ne
brangi.
j
nigu pagerinti geriausia isz rasėms gretai pleeziasi. Iszpra- apie ėjimą in bažnyczia. Žinai labai buvo užganadytae tarė: “Talmudo Paslaptys”
— Tai tu Ickuti labai ge
gaspadorysta yra didele, darbo
keliu
in
vakarus.
Buvo
pirmas
džiu, apima tiktai pavienius
— Ar žinai, jog Jurgis
1 Senatvės dienos yra tokios
ras Žydelis, kad iszgelbejai
daug
apie
gyvulius,
o
in
bažny

Apie
Žydu
Tikybos
Prisaky

liūdnos ne už tai kad ta senat federalis vieszkelis. Sziandien asmenius, vėliau isztisas gru czia dvi geros mylios. Kožna Waszingtonas tavo metuo
isz vandenio Motiejų!
mus.
Labai
užimanti
Apysaka
P
szis
pirmas
tautinis
vieszkelis,
sia,
nuolatos
pirmutiniu
bu

pes,
ir
pagaliau
visas
tautas.
Ir
į
ve yra jau tokia baisi liga, bet
— Asz tam hupuze nebuj Nedelia vienas isz mus turės
::
Tiktai
15^
::
yra
dalis
US
Route
30.
taip
neapykantas
■
epidemija
vo
klasosia,
kada
buvo
tavo
už tai kad žmogus karszedamas
tau geibėjas, kad nebutu
| pasilikt namie. Padarysime szipriesz
tautas
ir
tikybas
apgau-į
Saule
Pub.
Co.,
Mahanoy
City,
Pa.
Garsus
takai
dykumuose
in
metuosia?
prisimena savo jaunystes die
man kaltas 5 hublus!
| taip, tu eisi karta in bažnyczia
vakarus
nuo
Mississippi
nie

be visa pasauli ir sunaikina
nas. Taip kaip žmogelis gerda
I o asz kita karta. Ar sutinki ant
mas gyduoles nuo galvos kad nebuvo tikri keliai, juos žmonija ir civilizacija. Vokie- it?o
s'kaudejimo isz ryto, prisimena prakirto pirm gyventojai eida cziu Nacizmas buvo siaueziant — Sutinku, pons gaspadokuri da ir dabar ne visiszkai
ta vakaryszti gardu aluti ir ta mi savo keliais.
riau — atsiliepė naujas bernas.
M
Kada szimtai tukstaneziu panaikinta.
malonu buteliuką.
— Na tai gerai. Ateinanczia Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
immi'grantu isz szios szalies ir Pagrindine klaida senosios Nedelia asz eisiu in bažnyczia,
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
|
?Geri pasiryžimai beveik vi isz' Europos vyko in vakarus kartos yra nepaisimas 'žmonių,y o tu pasiliksi namie.
sados ateina per vėlai, kaip tas praeito szimtmeczio pirmais kurie priklauso prie kitos ra-Į Vakare Nedėlioja gaspadoAdresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City. Pa.
nabagas kuri ant kartuvių jau penkiasdeszimtais metais, la■ sės, tikybos arba tautos. Mes rius sulgryžo isz bažnyczios.
yede pasakė,11 tai dabar asz ge bai daug keliu buvo statomi iii jaueziames esą geresni už juos, — Ka kunigas pasakojo ant No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų
apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
rytus nuo Mississippi. Buvo1 pajuokėme ju insitikinimus ir pamokslo ? Užklausė bernas | kus
rai pasimokinsiu. ’ ’
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa*
puslapiu. ~
Popierinei apdarai. 50c
No.
129
Keturios
istorijos
apie
rguma in balta vergija; Pusiaugave*
No. 102 Prakeikta, meilingas krigalima keliauti “stage-coach” inproezius, ir taip užgauname gasipadoriaus.
r
,■’ ,
••
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke m®,
apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; TamsuŽmogui daug svarbiau pasi per visus yytus ir tolimi vaka■ ju vertybe, kuria kiekvienas — Kunigas pasakė kad per minaliszka
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
No. 103 Vaidelota, apisaka isz
nus
prigauna.
58
puslapiu
...........
15c
rus.
1830
metuose
pirmas
gėložmogus
turi
teises
turėti.
Pirrinkti gerus neprietelius negu
visa szia sanvaite turime pas pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- žvaigždes ir. kitus dangiszkus kunus,
nirimą; Pavasaris: Apie saule, menesi,
gerus draugus. Draugas gali žinkelis pastatytas ir iki 1890 majam Seno Testamento sky ninką.
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežia
; Grapas; apie Egh
teikslals, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pa^akj ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puikf
tave pamirszti ir pasitraukti, metuose keliavimas buvo sziuo riuje mes randame: “Ir Dievas
Bernas pasninkavo per visa No. 104 Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
.bet neprietelius niekados.
budu. Geležinkeliu linijos pa sutvėrė žmogų pagal savo at
sanvaite, norints in tai netikė valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo No. 188 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
siekė v'akarus ir žmones in va vaizdą” ir pagal Dievo atvaiz
jo, bet užtiko gaspadoriu pa No. 106 Penkios istorijos, apie kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
'.Generolas George Kenney, karus vyko gyventi. 1850 me dą Jis sutvėrė vyra ir moteri. ”
siauta valgant lasziniuis. Bet su , Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 62 puslapiu................................ .15c ponai. 105 puslapiu............... 254
kurie surengė ta 1 ‘ Atom ’ ’ bom tuose daug “stage coach” ir Senasis Testamentas nieko ne kantrumu sulaukės Nedėlios 1 Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Bale*
bos susprogima prie Bikini sa “freight wagon” kompanijų sako apie nordikus, semitus nuėjo in bažnyczia. Kada su- No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal 43 puslapiu..................................... 15c naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
pinąs! sekanti skaitymai: Ha isz malos sako: “Bombos susprogini- susibarikrutijo. Vieszkeliu apie geltonus, rudus arba tam giyžo gaspadorius jo paklausė: iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymo.
mas kuogeriausiai pasisekė, tik! transportacija apsileido ir tik sios uodos žmones; nieko nesa — Na, ka girdėjai bažny- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10®
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
gaila kad visi žmones negalėjo 1890 metuose buvo pagerinta, ko apie Italus, Lenkus arba czioja ?
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka*
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
pamatyti ka asz maeziau. Jeigu Net ir 1912 metuose istorikas Lietuvius; Senasis Testameu- — Ugi kunigai užsako ant sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai irs; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
trumpi
pasakaitymai
ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
visi žmones butu galeje pama- parasze, kad Amerikos keliai tas kalba tiktai apie žmogauspamokslo, kad rytoj yra szvenpuslapiu, ...................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25®
lyti tos “Atom bombos baisu'puvo jarsziausi civilizuotame sutverima ir pagal jo mokymą įe už poryt, ir per visa szia No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No. 141 Keturios istorijos apie
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelsprogimą, tai jau niekados ne- pasaulyje.
visi žmones turi lygias teises. sanvaite.
udaus;
Iszklausyta malda vargszo;
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
Geras
Medėjus
................................. 15®
butu kito karo! ’ ’
Žmones mano, kad automo Tie patys pamatai iszreiksz- — Ar tu pasiutai, kokia tai Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
No.
170
Aaztuonios
istorijos apie
biliai insteifge geresnius kelius ti Amerikos Nepriklausomy-' galėtu 'būti szvente per visa lliukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
Sziu dienu mergaites ir mo- szioje szalyje. Žmones, gyven-Į bes Deklaracijoj; “Mes laiko- sanvaite?
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklejim&s sveiko ir serganezio kutereles labai gerai ir artistisz-l darni toli nuo geležinkeliu rei-Į me sziais tiesas savaime aisz-j — Nagi, ar jus nežinote, kad No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
....................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta*
kai moka kaip milteliais iszsL i kalavo geresnius kelius iii kės — kad visi žmones vieno- ‘ tasai pasninkas .praeita sanvai- Garžia Haremo nevalninke: T^oszis:
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
puoszti savo veidelius, bet vi-( miestus. Paicziu metu, naujas dai sutverti.” Pakol mes nepri- te, buvo vilija priesz taip dide- 62 puslapiu .15c
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslapiu .......................................... 25®
įsai nei negirdėjo kad milteliai važiuoklas, ‘ ‘ dviratis, ’ pasiro- taikysim sziuos pamatus prieš Ha szvente.
—GALAS. kasNo.
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
Isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bemataipgi ir duonai minkyti yra1 de dideliais Skaicziais ir ju var- savo gyvenimo, ir, pakol mes'
puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu.........................15c (su paveikslais), apie Džiaugsmae
No. 123 Septynios istorjos apie
reikalingi. Joms duonele parei- toto jai reikalavo geresniu ke- nepripažinsime, kad kie'kvie-i
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
na-sz storo, o ne isz kubilo ar lįu. Tai ūkininkai ir dviraeziai, nas asmuo yra pirmu pirmiaugrabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai
Mokėjo Gerai
isz pecziaus.
pradėjo geresniu keliu judeji- šia žmogumi, visos musu aplis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
45 puslapiu.................... 15c
gonus.
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
ma Suv. Valstijose. Už keliu reiszkimus apie morale, tikyba
Rokundas
126
Penkios
istorijos
apie
No.
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
Amerikos keliu istorija, nuo metu automobiliai tik pagerino Į arba demokratija pasilieka
Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauni*
mažu taku dykumuose iki padėti. Su auganeziu skaiczitJ tuszcziomis be pagrindo,, pri-j
pri-!
Pranas — Ar tu Petrai mybe; Vargingo žmogaus aunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 25®
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaufa; Klara; Nuspręsta
No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta
sziandienos surėdymas valstijų automobiliu valstijos buvo pri- dengti musu veidmainiszkuma. skaitei apie tai, kad kožnas kuris buvo protingesnis už savo poną sis
88
; A’it keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
ir tautiniu vieszkeliu sutaisy- verstos pagerinti kelius. Szian- Mes nenorime slėpti draugi-' stiklelis guzutes sutrumpina 61 puslapiu ................................. 15c 61 puslapiu ................................. 15c puslapiu .........................................
127 Trys istorijos apie Duk
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
mos yra tikras vaizdas kaip dien turime apie 30 milijonu jes rases arba tikybos skirtu- tavo gyvasti ant keturiu va tė No.
pustyniu; Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isa*
| automobiliu, visokiu rusiu, ku- mus nuo savo vaiku. Jeigu ne landų?
musu szalis iszsivyste.
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
154
karalium.
61
puslapiu
................
15c
kolonistai
r
’
i
e
vartoja
1,400,000
myliu
panamie,
tai
gatvėj,
mokykloj
ar

No.
175
Pasiskaitimo
knygele!
Amerikos pirmi
Petras — Ne tik skaicziau,
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
ba
parke,
kiekvienas
vaikas
(liaujsedžiai) prie szios pui-' taisytu 'keliu,
bet ir aprokavau pats, kad
SKAITYKIT
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia
puslapiu....................................
15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana*
kios sutaisymai visiszikai ne-Į U. S. Public Roads Adminis- iszmoks, kad draugingas gyve-^ manes jau nesirandas ant
No.
153
Trys
istorijos
apie
Gailu
 vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
a
“SAULE”
prisidėjo. Atvykę in nauja tration vadina tuos praeitus 50 nimas yra lygiai tiek invairus( svieto du metai atgal.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
kraszta jie apsistojo prie juru metu kaipo “Pionierių viesz- kaip gamta yra invairi daržo-!
..........................................15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
ISTORIJE
apie • Gregorius, puslapiu
No.
158
Keturios istorijos apie Ka Preke .............................................
aiba prie lengvai prieinamu1 keliu statymas. ” Keliu statyba yiu ir gyvuliu pasauly. Szios Istorija apie “AMŽINA ŽY- ------------------ Isz Numirusiu pitonas Stormfield
danguje; Pabė
upiu. Tik kada j&u nerado ge- pereis in Federal-Aid Highway invairenyibes padaro pasauli DA.” Jo kelione po svietą ir Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
nnulanin
1
ros žemes prie vandenkeliu jie Administration rankis, vieszu labai turtingu. Jeigu pasauly- liudymas apie Jezu Kristų,
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas
Jeigu užraszysite savo drau
ėjo toliaus in vidų, kirsdami ta- keliu administracija veiks ben-j je butu tiktai viena ruszis gy-|
20 Centai,
::
25<
::
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu Saule Publishing Co«,
L_„ jAA
-J. valstijoms sujungti vuliu arba daržovių, viena
-----kus per miszkus. “US Public
j drai su
rės didžiausia linksmybia per
tarpvlalstybiu vieszkeliu šutai-Į spalva dangaus, vandenų arba SAULE PUBLISHING CO.,
Administration ” sako, kad
■
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT visus metus!
Mahanoy City, Penna.
žemes, tai pasaulis butu kaip
Mahanoy City, Pa.
bziu pirmu gyventoju keliai bu- syma.

Kas Girdėt
* , Y'

i

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

r * S A U L E ” M AH ANO Y CITY, PA.
brolis, arcsztuotas Leningrade, diku: skusti sveti isz tu namu, vėl užlipo.ant virszaus ir už mi-, ra gera, meili ir draugiszkai priojas, prie, mergaites arti.
Kam nusivilti? Asz sugadinau
Tas atsitikimas gali būti tams- kuriuose jis buvo saviszkis. nulos Vladimir iszgirdo Kates paspaude jam ranka.
tai skaudus, tamsta esi labai Bet dalykas ėjo apie Kate, apie žingsnius.
— Sveikas, pasakė mergai tamstai linksmumą. Atleisk
VII.
artimas aresztuotojo szeirny- jo viso gyvenimo laime. Ar
te, mes su tamsta taip seniai man. Asz kalbėjau abelnai, ne.Mergaite atėjo pas Vladimi- i matėmės. Na, ka tamsta man vien apie broli. Aresztas tai nė
nai. Bet niekas už tai negali at- daug reikia, kad suklaidinti ir
sakyti.” Krutikov kelias eilu pražudyti tokia gera ir ekzalnorėjai pasakyti? Ir kodėl ra pražūtis. Asz gerai žinau
tes perbėgo akimis. Tas neturi tuota mergaite? Ar maža buvo
tamsta man ankseziau ne para- brolio praeiti. Jis neturi jokiu
ryszio su dalyku, sumurmėjo pavyzdžiu? Tarpe mergaites ir
szai, kad reikia su manim pasi prasilcaltimu, visai neturi, ir
I
(Tasa)
Sužeistieji Kareiviai jis.
(to nuplyszelio jau užsimezgė
matyti? Asz ankseziau bu- daugiausiai jis tik Siberija ga
li gauti. O isz Siberijos, ak,
— “Jauno Prozorovo ir artimi rysziai, kurie kankino ir
cziau ateijusi.
— Jei ji mane atsimins, dadauglio kitu aresztu kaltinin gazdino Krutikova. Kate pada
siprotes, kur jieszkoti, nu
— Asz mainiau, asz bijojau, kaip asz nodasiprotejau tams
kas yra tūlas Murinov, žinomo re suokalbi priesz ji, sužieduo
sprendė Vladimir. Paskui iszckad tamstai bus nemalonu. toms ankszcziau pasakyti! Isz
senatoriaus paklydęs sūnūs. tini. Tiesa, paskui ji pati prisi
jo in sodną, isz sodno per var
Man rodėsi, kad tamsta nuo Siberijos žmones bėga, ,taip bė
ga!
pažino, bet Krutikov atsiminė,
Kas galėjo manyti.
telius in takeli, kuris leidosi
manos szaliiniesi.
Vladimir
neramiai
eme
— Toliau pasakė Krutikov, kad ji ta padare tiktai tuomet,
prie upes. Niekas jo nepamatė.
— Asz szalinuos nuo tams
vaikszczioti po kambari.
dedamas laiszka in kiszeniu. kuomet persitikrino, kad jis ir
Nusileidęs in apaczia, pamate
tos? Nustebo Kate. Kam?
— Girdi, Kate, ka asz tams
—k Kas bus? Paklausė Kate, be jos viską jau žino. Ir ant ga
prieplauka irta paczia valti,
Tamsta man nieko blogo nepa
tai pasakysiu. Asz turiu drau
žiūrėdama in Vladimirą, jos lo toji paskutine laika. Pas:
kurioje jis ežia plauke.
darai.
gus. Asz pats szita galiu. Duo
akys buvo nuliūdę; ji tartum Krutikova viskas viduje užvi
Kaip tas neseniai buvo ir
— Nepadariau,
prisiekiu
du asz tamstai žodi, kad niekas
lauke paskutinio dekreto. Vla rė. Kuo tas gali užsibaigti? Ge
kiek daug jis pergyveno!
tamstai, ir nepadarysiu, karszBALTRUVIENE
manes nesulaikys; nuo szio lai
dimiras buvo iszbales, kaip rai, Vladimir, ar kaip ten ji va
Susimanstes jis artinosi prie
tai isz'tare Vladimir, bet mane
ko mano gyvenimo tikslas bus
mirtis.
dinti greitai iszvažiuos. O jei upes. Visi sz.ios sanvaites at
kalina priesz tamsta, buk asz
sugražinti jums broli. Ar tiki
Murinov, tai ir buvo jis.
neiszvažuos, tai lengvai gali
sitikimai, Ibuvo praeitis, nesuApie Tllinoju važinėjau
jau esu padaręs.
tamsta man?
— Nėra vilties? Jonutis pra ma pabaidyti. Bet kas gali jam
gražiniama praeitis papuoszta
ir ant vestuves .buvau,
— Tamsta?
Nesuprantu.
— Tikiu, tikiu! Atkartojo
žuvo ? Mes jau niekuomet jo užginti sugryžti už menesio, ki Isz piktumo kone neplyszau, Kas-'gi tamsta kaltina?
puikiais atsiminimais.
nenebepamatysime ? Suszuko to? Ar negeriau butu visai ji
Kelias sukosi. Jis apsistojo
Dora mergina broliukai
— Tamsta atmeni laiszka, Kate, visa praszvitusi nuo neti
Karininkai, oficieriai pa Kate, grobdama Vladimira už praszalinus? Ar ne jo pareiga
kėtai atsiradusios vilties. Ko
ir atsigręžę atgal, kad pažiūrė deda sužeistiesiems karei
apvyravo, kuri vakar skaitė.
kia bet butu laime! O, kaip asz
pergalėti save vardan tarny
ti paskutini karta in nameli, viams nors truputi pasilinks rankos;
Su laisvamanu ka
— Na tai kas?
Kitame kambaryje pasigirdo bos, vardan Kates meiles?
kur gyvena mergaite, dabar jis minti ir pamėginti savo gilu
svaiguli gavo.
— Atsimeni ten Murinovo esu tamstai dėkinga!
— Ne dėkok, ne, Tamsta ne
jau prisipažino, kad pamylo ja. ki prie žvejones. Czia sužeis treksmas ir kažin-kas sunkaus Bet ka pasakys Kate? Kaip
Mergele to nežinojo,
varda ?
pažiuręs in ji už toki pasielgi
Jis tyliai sake jai amžina su tieji kareiviai žuvauja su parvirto ant grindų.
Kad ja su tokiu suporavo,
Ant Kates veido pasirodė ne žinai, kas esi tamsta man! Asž
viską padarysiu, kad tik nu
Senute Prozorviene, iszsi- mą.
diev ir staigai iszgirdo pažins- karininku pagelba.
Bet susiprato vargsze
ramumas.
miegojusi, grižo prie svecziu ir Jis nieko negalėjo nusprenstama vyro baisa.
per vėlai,
— Ta, kuris Joną pražudė, džiovinti nors viena tamstos
Paveiksle matome kareivi per atidarasduris iszgirdo duk ti ir tas ji da laibiau erzino ir
aszara, kad 'butum tamsta
Kad ja tieji rūkaliai,
ar iszdave? Paklausė Kate.
iPriesz ji stovėjo Krutikov, Harry Rotunni žuvaujant
ters žodžius.
pykino. Taip jis nuvažiavo in
Supancziojo su vedusiu,
— Taip, ta, kuri taip sun linlesma! Tarnauti tamstai, ko
laikydamas po ranka Kate. Jie prie Redondo Beach, Califor
Senute nunesze in lova. Kate miestą, taip praleido visa va Neiszmaneliu ir beproeziu. kiai kaltina priesz tamsta. Ne kia laime!
iszejo vaikszczioti pagal Volga nia.
ir aukle vaiksztinejo apie ja. karu namie ir nieko nenuspren
Juk tiems broliukams
žinai tamsta: Murinov, tai asz Vladimir staigai susilaikė.
ir dabar gryižo namon.
Tas prisipažinimas iszsiverže
Krutikovui reikėjo iszvažuo- dęs, ant rytojaus jis ėjo in gu
protas susimaisze, esu.
— Sztai ir tamsta vaiksztibar tamstai gresia da mažesnis ti ta paczia diena. Gubernato- bernatoriaus kabinėta.
sav'aimi, jis susilaikė, kupmet
Jeigu tokius niekus
— Tamsta? Riktelėjo Kate,
neji, prakalbo Krutikov nusipavojus, negu pirma. Ar viską rus reikalavo ji prie skubėto Namelyje ant Volgos buvo
jau buvo vėlu.
iszdarineja, insmeigusi in ji akis.
szypsojes.
papasakojau Pavlui Aleksan- dalyko. Kate iszejo ant valan liūdna; Prozoroviene negalėjo
Beprocziai.
— Taip, asz! Atkartojo Vla Kelias minutas abudu tylėjo.
Dabar jis buvo daug meiles
droveziui ir gali tamsta būti dėlės nuo ligones ir vėl tuojau atsikelti isz lovos, ii’ Kate visa
dimir. Man laibai buvo sunku Vladimir drebanezia ranka
nis, kaip prie pietų, matyti no
tikras, kad tamstos paslaptys sugryžo; Vlaldimras vienas tu laika praleisdavo su motina.
iszeiti, nenuplovus nuo saves to perbraulke sau per kakta.
rėjo intikti Katei, su kuria tur
Nekurios
mergeles
yra. gerose rankose.
rėjo lydėti mergaites sužiedo ti Visa vakara Vladimir prasėdė
apkaltinimo, buk asz esąs — Atleisk, prakalbo jauni
būt apie viską iszsikalbejo.
apie
Utica,
ni.
jo
apaezioje,
valgomajame
tamstų nelaimes kaltininkas. kaitis, kad asz su tamsta, jau
— Taip iszejau pavaiksz- — Visai tikiu ir ošiu jam la
Laibai
save
apsiszauke,
Krutikov kambaryje, tikėjosi pamatyti
bai dėkingas už gera szirdi Atsisveikinant,
Tiesa, asz intraukiau tamstos sužieduotine, taip kalbu. Na,
czioti, pasakė Vladimir. *
Tokios
puikios,
jog
negali,
szaltai, atsake Vladimir. Bet stipriai paspaude Vladimirui mergaite, nors trumpam laikui.
broli in musu eiles ir asz tuo di užteks mes turbus jau niekuo
Jis pažiureji in Kate.
Kaip
katra
jeigu
k
a
gauna,
ranka ir szypsodamos labai Bet ji nesirodo. Rasi ji tydžiuojuos. Bet asz vis'ai nekal met nebepasimatysime. Kate
— Toks gražus oras ar gali leisk man su tamsta atsisvei
tai
vali,
jausmingai pasakė:
czioms szalinosi jo.
atmink, kad manyje tokio pra
tas, kad jis pakliuvo.
ma iszsedeti namie, pratarė kinti.
Ant
nieko
nežiūri,
—
Iki
pasimatymo.
Tikiuos
Vladimir nuėjo in fligeli. Pa
Vladimir staeziai ir giliai kilnaus, tokio szvaraus jausmo
Kate ir lengvai szypsa pasiro Kate patraukė peczius.
Ir
giedos
jokios
neturi.
likti jai laiszka ir iszeiti nepažiurėjo jai in veidą: lauke 'atsa niekas nebuvo sužadinęs. 0 da
dė ant jos lupu. Jos akys ir — Žinai, ka asz tamstai pa su tamsta pasimatyti geresnese
Gerai
mergeles
darote,
aplinkybėse.
simaezius? Ne. Tokiu dalyku
kymo. Mergaite tylėjo, rimtai bar, sudiev!
meilus, gyvas veidas juokėsi ir sakysiu? Prakalbo mergaite po
Jeigu
toki
bizni
varote,
Vladimir kietai paspaude jos
Lfž minutos Vladimir atsi negalima atlikti rasztiszkai. Jo
neilgos pauzos, tas negerai.
mane.
džiaugėsi.
Ne
ilgai
gyvensite,
abejones buvo visai bereikalin
— Intraukes in savo eiles ir ranka ir iszejo.
■Mergaite tuojaus suprato, ka — Kas negerai? Kad asz vi gręžę ir Krutikovo akyse jis
Greitai
pasensite,
gos. “Noapskus,”’ nusprendė
prirengęs, jam pražūti? Atsake Kate pasiliko viena, nuste
Vladimir norėjo padaryti ir tas sam amžiui nenoriu pasilikti pamate tiek daug neapykantos,
Gala
gausite,
Vladimir viską suprato. Jauni Vladimir. Jis žino, kad tuomet
Kate, tvirtai žiūrėdama in Vla busi. Nieko panaszaus ji nelan
netikėtas jos sugavimas laibai pas tamstas dykaduonauti?
Ar-gi
ne
sarmata.
ko. Jos szirdis tylėjo. Bet jai
' — Ne, ne tas, pertrauke Ka kaitis uždavė sau iszimanta ne pamatys Kates, kaip savo
dimira.
juokino Kate.
ausu, jai pavirs in “Juda.”
Jis neiszsigando to žiūrėji pasidaro taip szviesu, taip keis
— Ar tamsta nori ir toliau te. Negerai, kad tamsta esi toks klausymu: tas valdininkas ap
skųs ji, ar ne? “Apskųs,” nu Visa pirmadieni Vladimir
Atsilankiau in viena
mo: ugnis žibtelėjo giliose jo tu ir gerai. Kuomet ji lipo ant
eiti vienas ir pamesti mus? nekantrus. Asz juk žinau.
kankinosi, nekantriai lauko.
virszaus jog žingsniai buvo
miestą, akyse.
Prasijuokė Kate, jam vienam Mergaites kalba pertrauke sprendė. Geresnes aplinkybes,
inejas Krutikov. Paprastai ra apie kurias jis minėjo, reiszkia: Kate nesirodo. Po pietų jis ne Ir užėjau in kokia tai vieta,
— Mus visus laukia pražū lengvus, tartum ji ėjo ne žeme,
suprantaneziu balsu.
ilgam laikui pamate Kate, ji
Žiūram prie stubos galybe,
tis, Kate, Katarina Vasiljevna, bet plauke: in ligones kambari
— Ne, aeziu asz pasivaiksz- mus ir užganėdintas jo veidas susitiksime kalėjimo, prie tar
atėjo in virtuve kažin ka pasa
Stovi žmonių daugybe.
pasitaisė Vladimir. Mes eina i nėjo visa praszvitusi, žibanti.
cziosiu kita karta, nusiszypso- buvo neramus. Rankose jis tu dytojo stalo. Toks pasimaty
mas butu neperdaug malonus! kyti. Mergaite isztolo linktelė
Užklausiau kas czion
me atviromis akimis. Jis, asz, Ligone kietai miegojo. Viejo iir Vladimir. Dabar asz ge rėjo atvira laiszka.
— Kas? Kas atsitiko? Su Vladimir nutarė greieziausiai jo jaunikaieziui galva ir vėl nu
darosi, visi! Ir tame musu jiega yra. n utine žvake isžblyszkusiai
riau palydėsiu tamstas.
szuko Kate.
prasiszalinti. Jis iszeis szia ėjo ant virszaus. Jis negalėjo
Vienais atsake, parte
Tame ir yra musu paszaukimo szv'iete kambaryje. Galvūgaly
VI.
pratarti
in
j'a
ne
žodi.
rengėsi, prakilnumas, tame musu laimė je sėdėjo aukle su nerimiu ran
Jie nuėjo atgal, Truputi at — Atėjo žinia apie Joną, ne nakti. Bet pirma jam būtinai
reikia pasimatyti su Kate. Jis Vladimir pradėjo labai neIr sztai, dvi baczkutes
jimas, kalbėjo Vladimir užsi kose. Ji insmeige in mergaite
silikęs nuo ju seke kurjieras su noromis pasakė Krutikov.
rymauti. Jo atsakymas ant
scn'as akis, kuriose buvo ir
Ibyro parvežė, degęs.
juodu odiniu portfeliu. Jis Pa — Kas?' Sakyk greieziau, turi jai pasakyti, kas jis toks ir
iszaiszkinti jai visa dalyka. Jie klausymo “apskųs” ar “neapIr in stuiba innesze,
Kate klausė. Kažin kas arti klausimas ir nerimastis.
tik atvyko isz miesto su svar nevargink!
skus” dabar iszsiliejo in treTuojaus muzyke
mas, karsztas pute ant josi sz Kate, nieko nepasakiusi, pri
biais popierais nuo gubernato — Nelaime atsitiko, nors tas jau niekuomet nebesusitiks.
aiikszcziau, ar vėliau turėjo at Mergaite kaip nors gali sužino czii'a ir galutina pavydala: ‘ ‘ ap
prasidėjo, tu žodžiu. Mergaite atsiminė ėjo prie aukles ir pabueziavo
riaus.
skųs ir ta padarys taip, kad
Merginas sulinksmino.
apie Krikszczinius kankinius. jai staeziai in lupas.
— Sztai, meldžiamasis links sitikti; visos tos, svajones prie ti, kas jis toks. Vistiek, jei ir
Kate visai ir nedasiprotetu.”
Nedėliojo padaro jomarka,
— Asz suprantu tamsta, sumai pasakė Krutikov, rodyda gero neveda. Jis skersai pažiu nesužinotu, Vladimir nenori,
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prisitrauki,
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Del to, kad vaikinai to
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Jis nuėjo in svetaine Senu Kate suszuko ir puolė ne prie Visa kelia lyg stoties Kruti
butiniai
su
ja
pasimatyti.
neužmane, asz maniau, kad jis vėl persikė na ir nauja adresa ir miestą ku
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iaikraszczio in nauja vieta.
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ant
kėdės;
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ant
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nyt adresa, prisiunezia savo
riau.
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kaip
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— Na ka? Ar tamsta esi la Vladimir pasilerike prie jos.
Neatėjo Jos Atlankyt varda ir pravarde bet nepaduo
dėdienės,
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kaip
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buvo
biauru
būti
skun—
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cziopabėgti? Juokdamas paklauso pasibaigs niekais. Ne kiekvie
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sudėta
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bai maiszosi, o del mus yra ne
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pasiliksite,
kai.
Senute
pažiurėjo
jam
in
— Buvo dvi ponios ir trys reikalingas sukimas galvos
— Kiek vaikinu tu myli
asz vistiek szia nakti iszeisiu malonus, leisk pažiūrėti in
Buvo
invales
ir
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veidą ir nieko nepratarusi paponai.
jieszkoti po visas knygas isz
dabar man yra proga ypatisz- laiszka, rimtai atsikreipė Vla Onute?
ilgai
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Mergina patemijus užpadimir in Krutkova, kuris surū
kur musu skaitytojas rasze
kai su tamsta atsisveikinti.
tus?
Vladimir rasze Katei: “Asz
kalije pažinstama kuris gir
laiszka ir kur seniau gyveno.
— Visai nėra reikalo tams gęs žiūre jo,in ta vieta.
— Kad to nereikejo.
Jeigu prisiunsite sena ir nau
tai skubėti bėgti isz ežia. Da- — Ne, geriau asz pats per dėjo pasigrasino pirsztu kad turiu tamstai szi ta pasakyti.
SKAITYKIT
— Kaip tai? Juk asz turiu ja adresa, tai greieziau galėsi
Nulipk tamsta in 'apaczia. Asz
vaikinas tylėtu.
skaitysiu, tik kelios eilutes.
žinoti kas pas mane buvo.
— Ir asz myliu tik tave tamstos neužtrukdysiu. Daly
“Gauta taipgi žinia, pradėjo
mo permainyt ir greieziau gau
W Neužmirszkite Guodotini Skai
—
E,
praszau
poniutes,
kas
eina
apie
mano
gy
vybe,
ku

“
SAULE
”
viena.
(Vaikinas
manstino
tytojai, atsilygint su prenumerata ui Krutkov, kad vienas musu gu
site laikraszti. Kitaip ant mus
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- bernijos bajoras. Jonas Prozo- jog ant pirszto parode, kad ria tamsta iszgelbejai. ”
svecziai ne atėjo pas ponia, nerugokite, jog Iaikraszczio ne
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
bet pas mane atsilankė.
Pasisėmusi vandens, senute
PLATINKIT!
sužiedotines myli viena.)
aptikote. ‘1 Saules ’ ’ Redyste
Iaikraszczio.
PASKUBINKITE J 1 J rovas, tamstos
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8TSAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines

t Sirgdama tik trumpa lau
ka, pone Matt Kubiliene nuo
605 E. New York Uly., pasimi
rė Nedelioj namie. Pribuvo isz
Lietuvos daugelis metu 'adgal.
Po tėvais vadinosi Pranciszka
Kovalauskiute. Velione paliko
savo vyra, duskteri Mare Raybeckiene isz miesto; sunu Al
berta ir du anukus Jurgi ir Ed
vardu Ray'beckus mieste. Lai
dotuves atsibuvo Ketverge su
Szv. Misziomis Szvento Jurgio
bažnyczioje 9-ta valanda ryte
ir palaidota Szv. Apreiszkimo
P. M. kapuose.
— Adomas Žukus, isz Frackvilles ir Peter Szupienis, 539
W. Market uly., Mahanoy City,
randasi vietinoje ligonbutoje
del gydymo.

vienas būti kalvu, antras sziauczium, staliorium, kriauezum,
BIEDNI ŽYDELIAI bet kitokiu da amatninku, ko
kiu sziandien reikia žmonėms,
• ■— Ketverge apie 11:20 va
o kas atnesza taip-gi pelną ir
landa ryte, kilo ugnis pas Man
Į paiguodonen žmonių suteikia.
sion Pool-Room, 18 W. Centre
MY sniprhask pats tamista, pa- Kodel-gi negali dirbt ratu maJJly. Bledies mažai padaryta.
manstyk ir pasakyk koks ir szinu, ar kitko?
— Pone Ona Varkavicziene
fm dėkingumas seden szem’| — Ui, kas isz tam? Arh tai
andelis, arh tai interhesas?
nuo 425 W. Market Uly. ana
szviete?
(biznis,) arh isz a tam gali gidiena turėjo operacija Good
— Kaip tai, kagi per tai
Samaritan ligonbute, Pottsvil;vent?
Irszkau nori pasakyti?
leje.
* — Jeigu tas jums nepatinka,’
į — Ny, mes kente, mes savi
I tai (galit but medžiu kirtėjais,
— Subatoj Szvento Regi
Į paszvente, o dabarh, kad būtįi artojais, szienpjuviais, ūkinin
nos.
į biszkeli gerhesnis laiku, tai ku
kais ir dirbt visokius ukiszkus i
— Kita sanivaite: 13-ta Nemes turhim isz to mus interhedarbus, kurie taip-gi duoda
delia po Sekminių, taipgi
sas?
pelną,.
Szvencz. Paneles Marijos gimi
— Nesuprantu tavens Irsz — Ji! Ka tamista kalbi, tfu!
mo Szvente; Panedelyje Szv.
kau.
arh tam darhbus del Žydelis
Petro Klavero, taipgi ta diena
— Divijoszi labai ka tamis dirhbt, arhgu tas yrh andelis,
1934 metuose, mirė kompozito
ta mani nesuprhanta. Man rho- tokius biaurhus darbus tai ne
rius J. Naujalis; Utarninke Nidos matyt kožnas ant kožna Žydelis, arh isz jam jau gali gy
kolo Tolentino; Seredoj Szv. SIUNTINIAI
žingsni kaip spaudž Žydolius vent ?
Jono
Gabrielii;
Ketverge
IN
EUROPA
isz visam pusi. Kitados su žide- — O kodėl ūkininkai gyve
Szvencz. Marijos Vardo; Petlium visi draugavo irh gyveno na gerai, jeigu tik in Žydo kinyczioj Szv. Eulogijo; Subatoj
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
žmoniszkai kaip su broholium szeni neinlenda, negeria, dirba
Szv. Kryžiaus Paauksztinimo.
ir mužikis ir pon’s bo zidelis uorei, tai vargo niekad neturi.
— Utarninke apie 9:08 va 4— Daug kompanijų pristato
Beveik niekada negirdeti kad kumeliukas svertu tik penkįoiįka svaru. Czia paveiksle dal visam buv prhetelius irh — Bet tai nežydam. Ui, ui
landa vakare, didelis trokas pakietus savo sandeliams Eu
brholis. Arh mužikui, ūkinin ui! Kad tam mus seniai matytu
pžsidege prie Yatesville peczes. ropos szalyse. Kompanijos matome ta maža kumeliuką kurio kojos ilgos laibos ir plonos pOnas Homer Houser, isz
Dayton, Ohio augina mažus arklius ir stato juos kas metai anĮ parodos. Tie kurie apie kui, arh dvarho ponui beda, tai tai augsztyn kojom apsiverhsJJgnaigesiai pribuvo isz Maha- agentai tada pranesza priimepas Žydą. Kas pagelbės gerhau tum. Hastegesehen? Dvarhas
arklius žino, sako kad szitas kumeliukas yra ant viso svieto mažiausias.
jnojaus ir užgesino liepsna.
jui, kad sandelyje yra jam pair grheicziau, kad ne židelis. be Žydo, szvietas be žmonių deį t Gerai žinomas visiems kietas ir praszo atsiimti.
Galima buv’ laikyt karhczemu, na Ibe saulėm.
ru bloką). Lygiagreta tebeJuozapas Stankeviczius, nuo 5— Reikalaukite, kad pa “Parcel Post.“
kas taipgi pelnu atneszei Žyde Grhražus laikam užstojo, ajRACZIUNO
325 W. Pine Uly., numirė Utar ežiam priimejui pakietas butu 10— Jeigu pats supakuosi ir spaudžia iszduoti baltieczius,
liui, bo jis su žmogum grąžei va j!
II SIMFONIJA’ apsiejdava, kožnas vėl vaiszin, Eidamas manstina Žydelis:
ninke, 11:30 valanda vakare, inteiktas. Iszvengsite daug bė iszsiusi siuntini, parink megi- ir reikalauja bazių, bei insinamie, po trumpai ligai. Velio dos. Kompanijų agentai Euro mesniu daiktu. Net ir alkanui leisti garnizonus, (kaip kad
o dabarh ka? Visi kerhszin žy “Biedni Žydeliai, jau gojai iszNEW YORK. (LAIC) — deliu, jam usz jio gerhumu, ap- gudrejo, nėra ka veikt tarp ju,
nis gimęs Lietuvoj. Buvo ang- poje nuo žmonių reikalauja už nusibosta valgyti ta pati mais 1939 metais Pakaityje).
Kompozitorius A. Racziunas,’ leido ji ponai, apleido irh mu reikia kur kitur keliaut.“ Bu
liakasis ir dirbo Mahanoy City mokėti už pristatymą siuntiniu tą. Indek nosiniu, kojiniu, kitu
lengvu
szilkiniu
daiktu.
Sunku
karo metu gyvas iszlikes Lietu zikai ukninkai, o ant galo irh tu geriausia del ju sugryžt in
^kasyklose. Prigulėjo prie Szv. nuo sandelio in namus. Czionai
SPEKULIANTU
voje, pereitu metu pabaigoje! pats carhas mums perhseka, bo Palestina, tai nereikėtų rugot
Puozapo parapijos. Paliko di iszgauta kvitą kuri aiszkiai pa j u gauti Europoje.
LIZDAI KAUNE sukure antraja savo simfonija.■ atim irh karezemu, o in kurh ant “'gojų,“ o sziems nereikėtų
deliam nubudime savo paczia rodo užmokėjimą visu iszlaidu 11— Isz paszto sužinokite
įOnia; sunu Juozapa; dvi dukte privers sugrąžinimą iszmoketu apie svori siuntinio ir apie mui NEW YORK. (LAIC) — Joje panaudojami lietuviu I savo “minopel,“ kur žmog’s vargti per juosius.
tą.
rys: Mare ir Teresa, broli My pinigu Europoje.
Sovdepija yra vienintele pa liaudies muzikos motivai. Ap ne tik ka linksmai basbowit ne12
—
Paraszykite
giminėms
skritai komp. Racziunas pasi gal, ali irh be kepudhi antgalvu
kolą isz Cambridge, Mass.,
Todėl žmones szioje szalyje arba draugams Europoje jiems saulyje valstybe, kur juodoji
PUIKI ISTORIJA 1
žymi savo savotiszku, nepa turh prhaszyt bonkuti degtini,
taipgi broli ir seseri Lietuvoj.
turi kreiptis prie tik atsako- praneszant kad siuneziate pa- rinka pripažinta, legalizuota ir
Laidotuves invyks Subatoj su mingu asmenų.
o mums kas pasilik? Nieku!
policijos nepersekiojama. Apie prastu stiliumi.
kieta.
Praneszkite
jiems
ka
apiegomis Szv. Juozapo bažnyTai irh nterhesas, tai irh rit
6— Reikalaukite kad ant kvi siuneziate. Paklauskite jums dideli spekuliantu insigalejima
czioje 9-ta valanda ryte ir bus
geszft! Norh imk irh badu
Kaune pranesza “Tarybų Lie
tus butu pažymėta in kiek lai praneszti kada gauna.
palaidotas parapijos kapinėse.
tuva“ Nr. 51. Esą, jie patys sa Ka raszo Jonas Stanaitis iszt stipk. Tai tau irh krhiczionis
ko siuntinis pasieks priimeja.
C. C. F. A. U.
fLaidotuvems užsiėmė Grabovo prekybai pasirinko vieta Saint Louis, Mo.: Prisiuncziu tai, milaszirhdiste ju, tai žmoTegul laikas buna pažymėtas
rius Liudvikas Traskauskas.
kad žmogų norh
prie geležinkelio stoties, Vy- jumis užmokesti uz laikrasztiiį iszkumas,
,
. ., v
menesiais. Tiek laikui praėjus,
— Garnys paliko patogia
I prhagaiszit,' uzmuszt badumu,7
tauti prospekto ir Cziurlionies onr
ant Trion
viso morn
meto i-y»
ir praszau man x
galėsi praszyti apdraudos. Kaž
įdukrelia del Alf. J. Mažeikams
TURTUOLIAI BĖGA gatves susikirtime. Laikrasztis siuntinete “Saule“ ant toli varhgas, o da girhes, kar krhiskurios kompanijos pažymi kad
gyvenant Philadelphia, Pa.
czionis gerha darho del kožnas
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