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Isz Amerikos

Sportininkai Biznieriai

PASZOVE VAGI

' Pats Suaresztuotas

Maistas Ir Jurininkai Gryžta
Rinkimai Prie Darbo Ant
SANTIAGO, CHILE. — Visi kandidatai, kurie dabar
jieszko balso ir nori būti iszrinkti in valdžios vietas, žino
kad ežia žmones nepaiso kokia
valdžia bus ar kokie valdinin
kai, bet tas rinkimus laimes ku
ris pristatys maisto ir kaip
nors atpigins pragyvenimą. Ar
nors intikys žmones kad jis
taip stengsis padaryti.

aivų

■ PHILADELPHIA, PA. —
George Phillip pateko in kalė
jimą už tai kad jis vagi paszove. Jis yra taxi draiverys. Jau
kelis sykius vagiai ji suėmė ir
apvogė, tai jis niekam nieko
nesakęs nusipirko revolveri ir
laukia kada vėl vagiai ji užki
bins. Jam nereikejo ilgai lauk
ti. Subatos anksti ryta, apie pu
Czia viskas baisiai brangu ir
se po pirmos, juodukas ji pasi
Atstovai ir delegatai beis-bolininku susirinko pasiszne- beveik kasdien labiau brangs
samdė ir pasakė kad jis nori
keti ir pasitarti apie sportą ir bizni. Beis-boles sportas yra ta. Ir to negana, kad viskas
važiuoti in Germantown, prie
beveik visu Amerikiecziu mėgiamiausias sportas, ir geriau taip brangu, bet ir visko trūks
Chew ir Penn ulycziu. Bet kai
ta ir trumpa. Moterys turi ke
sias biznis.
George Phillip privažiavo prie
lias valandas eile j e stovėti kad
Isz kaires in deszine: Will Harridge, John Collins, A. B.
tos vietos juodukas jam pasakė
galėtu nusipirkti duonos ar
Chandler, Eddie Collins, ir Ford Frick.
rankas iszkelti ir visus pinigus
kiausziniu, už kuriuos turi be
jam atiduoti. Draiverys jam
veik deszimts sykiu daugiau
atidavė visus savo pinigus. Kai bet nei vienas naujas mokyto- Paskui jie susirinko in Bostono
užsimokėti.
NEW YORK, — Draiveriu ir jurininku
juodukas iszszoko isz automo- jas nepasirodė. Ir bus sunku Arena ir ten savo susirinkimą
JAPONAI
PER
Kaip ežia, Amerikoje, taip ir
biliaus, draiverys George Phil kitus gauti, nes po visa Ameri laike. Jie nubalsavo senatvės
straikos baigiasi ir beveik visi jau gryžta prie
lip iszsitrauke savo revolveri ka visur dabar trumpa ir pensijas visiems Pirmo Karo ten Chile kraszte; kaip tik KARA VALGĖ
ar pradėjo szaudyti. Jis sako trūksta mokytoju.
ŽMOGIENA darbo. Draiveriai gavo pakelti mokestis taip
kareiviams; innesze patarimu maistas brangsta, darbininkai
reikalauja
daugiau
mokėti
ir
kad jis ir pataikė, bet juodukas
kad Amerika neiszduotu tos
kaip jie reikalavo ir dabar jau vėl dirba ir veža
szlubuodamas pabėgo. Tada
sprogstanezios “Atom” bom straikuoja. Dabar ežia kaip ir Valgė Amerikiecziu
draiverys George Phillip nuėjo VETERANU SEIMAS bos paslaptis kitoms tautoms. Amerikoje visa pramone suar
maista ir tavora. Sztorai ir fabrikai gauna tapas policija paaiszkinti kas at
dyta
ir
sustabdyta
del
visokiu
Kunus
Isz
Piktumo
Jie pareiszke savo nepasiten
BOSTONE
voro ir visokiu daigtu kurie jie negalėjo gauti
sitiko ir pareikalauti kad poli
kinimą ir pasiprieszinima straiku.
GUAM,
JAPONIJA.
—
cija ta vagi sujieszkotu ir suim
tiems kurie nori in Amerika in- Bet nepaisant vargo, skurdo Amerikos Karo Sztabo Teis per straikas.
Jurininku ir tu kurie dirba
tu.
sileisti daug daugiau svetim- ir bado; tie kurie turi isz ko da mas ana sanvaite perskaitė vie
Policijautai mandagiai isz' taueziu; jie pareikalavo kad bar baliavuoja, uliavuoja ir no Japono karininko prisipaži prie laivu straikos nebaigtos, bet jau ir isz ju
Pensijas
Visiems
klause draiverio pasakos apie
Komunistai butu paszalinti isz szvaisto pinigus. Jie aiszkina- nimą, kad Japonai per kara dauguma gryžta prie savo darbu.
Dabar vien
ta vagi ir apie jo' drąsą ir apie
Pirmo Karo
valdžios ir politikos, ir savo si, kad kas isz tu pinigu jeigu valgė žmogiena. Jie nukirsda
ta revolveri, ir paskui paklau
nuomones pareiszke apie suma rytoj jie gali pavirsti in popier vo Amerikiecziams kareiviams tik “CIO” unijos darbininkai straikuoja, bet ir
Kareiviams
sė ar draiverys turi pavelinima
nymą suvienyti Laivyną su Ar galius už kurios žmogelis nei galvas ir paskui isz szilto kūno jie, rodos, neilgai straikuos.
nesziotis su savimi revolveri.
mija.
virves pasikarti negales nusi- jis iszpleszdavo kepenas ir j as j
BOSTON,
MASS.
—
1930
Kai jis prisipažino kad jis jo
valgydavo.
kio pavelinimo neturi, tai jam metais Legijonieriai laike savo Szio karo pargryžusieji ka
WASHINGTON. — Dabar, kai jau kelios
reiviai
pralaimėjo
savo
rinki

Darbininkams
algas
kelia
Jie
valgė
Amerikiecziu
ka

seimą
Bostone.
Jie,
kaip
kokie
teko in kalėjimą per asztuonias
padyke vaikezai baliavuojo ir mus. Louis E. Starr, isz Oregon tris ar keturis sykius in metus reiviu kunus ne isz bado, bet dienos praėjo nuo tos ugningos prakalbos, ku
valandas patupėti.
durnavojo, automobilius ap valstijos buvo iszrinktas Ko- kad butu galima jiems pragy isz piktumo, pagiežos ir kerszto ir isz staeziai savo žvierisz- ria Prekybos Sekretorius Wallace pasakė tokio
vertė, laužus ant ulycziu sukū manderiu. Jis yra Pirmo Ka venti.
MOKYTOJAI
rė, sztoru langus isz daužė ir ro veteranas ir legijonierius.
paties plauko žmonėms, galime be jokio insiVienas teatras, “Rex Thea kumo.
Szio
karo
veteranams
nepasiter” dabar atsidarė. Yra sako Japonas Major Sueyo MatoSTRAIKUOJA abelnai kaip girtuokliai pasiel
seke iszrinkti nei vieno savo at ma tu kurie žino kad tai pui ba insake vieszai nukirsti gal karszcziavimo invertinti ne tik jo prakalba, bet
gė.
Ana sanvaite Bostono gy stovo in augsztesnes valdybos' kiausias ir puoszniausias teat vas dviem Amerikiecziam la ir ji pati. Visai ne dyvai kad jis taip karsztai Ru
Reikalauja Daugiau ventojai vėl pasitraukė nuo vietas.
ras visoje Pietų Amerikoje. Te kūnam, paskui j u kunus jis in
ulycziu ir moterys neiszdryso
nai yra parūpinta sėdynių pil sake gerai ir skaniai iszkepti ir sija gintu ir Sovietus užstotu, nes jam jau ne
Algos
pasirodyti nes szio karo vete PRARADO SAVO
vūzams ir plataus liemenio jam ir jo oficieriams atneszti pirmas sykis pasirodyti kairiųjų tarpe.
ranai, pargryžusieji kareiviai
žmonėms kurie sveria daugiau ant vakarienes. Jis paskui beNORWALK, CONN. — Pa- suvažiavo ant seimo, Ir jie,
PILIETYSTE
negu pus treczio szimto svaru. sitycziodamas gyrėsi kad Ame Ne taip jau seniai, ana Vasa-' kaip szeimininkas už berną tū
prastai, vaikai visokiais budais I kaip j u pirmtakunai legijonie
Paskui virsz to teatro yra in- rikos bomberiai ir sprogstan- rio (Feb.) menesi, Wallace per ri atsakyti.
stengiasi isz mokslo suolo kaip' riai, visa miestą kojomis augsz- ISZ KANADOS. — Apie 70,rengtas kliubas “Morocco,” czios bombos negali jo paliesti, rinkimus New York valstijoje Visi mes pripažinstame kad
nors iszsisukti ir neeiti in mo tyn apvertė, langus iszdauže, 000 Amerikiecziu dirba, bizni
kuris milijonieriaus milijonie- nes jis buvo suvalgęs prieszo stojo už Komunistą Johannes Amerikoje kiekvienas žmogus
kykla, bet dabar jau, rodos, laužus ant ulycziu sukure; pas varo ir gyvena Kanadoje.'
Steel priesz Demokratu ir pa
I riams inrengtas ir kur už pen- mėsos, žmogienos.
turi laisve kalbėti kaip jis nori
nauja gadyne ir nauja mada. kui net su policija susipesze. Daug isz szitu Amerikiecziu, i
ties
Prezidento
Roosevelto
j kine vargiai stiklą vandens nu- Kiti Japonai oficieriai taip
ir kaip jam patinka, bet atsaNorwalk mieste, visi vaikai su Apie deszimts policijantu buvo visai nieko nežinodami ir ne- j
kandidata
Arthur
Klein.
Patys
pat dare kad duotu drąsos savo
; sipirktai.
komingas žmogus turi atsakosirinko in mokyklas, bet buvo sužeisti.
norėdami, prarado savo pilie
Demokratai jo nusikratė per
kareiviams.
mingai kalbėti. Kai musu kle
pasiunsti namo nes mokytojai Kareiviai, kaip kokie iszdy- ty s te, kai jie ėjo in rinkimus ir Czia niekas pinigu netaupipastaruosius
Prezidento
rinki

ir mokytojos nepribuvo in mo kusieji vaikezai ar girtuokliaa, balsavo Kanadoje. Dauguma j u na ir nerenka, niekas nepaiso Tarptautinis teismas visai mus. Jis dabar szita savo Pre bonas mums pamokslą drožia
apie tikėjimą ar apie dorove,
Į del rytojaus, nes niekas nežino szitokiu nežmoniszku ir sta
kyklas tuos vaikus mokinti.
kybos
Sekretorystes
vieta
turi
tuszczius alaus buteliukus isz nežinojo kad jiems nevalia teka
atnesz; Jei sziandie>1 eziai žvieriszku prasikaltimu ne nuo žmonių ar savo partijos, visi mes klausome ir stengiaSzitame miestelyje mokyto vieszbuczio per langus in uly- nai balsuoti; jie rokavo kad jei-j
_ ’ cfilrlcliG
’zimt.inp nesitikėjo ir net nei nesusapna
mies taip daryti kaip jis mums
stiklelis IroGvhinia
kasztuoja rlaa
deszimtine,
jai straikuoja ir reikalauja1 czia mete, paleido vandeni ke gu jie turi taksas mokėti, tai
bet vien tik už tai kad Prezi
vo,
ir
dabar
neturi
jokio
nusi

liepia, ar nors turėtume jo
gal rytoj nei už dvideszimts do
daugiau algos. Jie sako kad jei liuose teatruose kur yra intai- jie gali ir balsuoti.
dentas
Trumanas
ji
paskyrė.
Ir
klausyti. Kai daktaras mums
leriu negales lupeles pavilginti. statymo kaip tokius prasikal
gu visi kiti darbininkai gali syta kranai apsaugoti nuo gais- Czia ir Kanados valdžia kal
kaip tik už tai kad jis yra pa
tėlius nubausti.
pataria negerti ar nerūkyti del
reikalauti daugiau mokesties1 10.
ties Prezidento paskirtas, jis
ta, kad ji neapsižiurejo kas YANKEE STADIUM, N. Y.
musu sveikatos, mes ir jo, kad
tai jau laikas ir mokytojams! Ant rytojaus veteranai iszsi- balsuoja. Dabar Amerikos val — Seredos vakara, atsibuvo
turi
klausyti
Prezidento.
Da
ir
WASHINGTON, D. C.— Seir nenoromos klausome. Bet
pakelti algas.
pagiriojo, ar su skaudama gal- džia tiems netekusiems Ameri kumsztynes tarpe Joe Louis ir natorius Charles O. Andrews, to negana; czia ir pats Prezi jeigu klebonas pradėtu isz koMiesto ir mokyklų valdyba
vele
ir nuo ----------------nemigo
paraudonav
- ----- —
O- r— kos pilietystes Amerikiecziams
V va
' Tami
JL UHL1 1V1
Mauriello.
d U. 1 1U11U . Louis
U.1& Ud
davė
V C 111
in (Demokratas) isz Florida, nu dentas inveltas, nes jis turi at zelny ežios, sakyklos, mums
susikirto su mokytojais, o vai- vusiomis akimis, sudarė paro- pataria kad jie gali tapti Ame- žanda del Mauriello in pirmam mirė Seredoj, nuo szirdies liga, sakyti už tuos kuriuos jis pa drožti apie vaistus ar liekarskai džiaugiasi. Mokyklų valdy-. da ir marszavo per ulyczias. rikos piliecziais isz naujo jeigu raunde in 2 minutas ir 9 sekun- U. S. Laivyno ligonbute, Beth skiria. Reiszkia, ka Wallace tas, ar jeigu daktaras mums
ba tuoj aus pagarsino kad jie. Apie 30,000 pargryžusiu karei- jie prie savo Konsulo kreipsis1 das. Apie 30,000 žmoni n mate esda, Md. Turėjo 69 metu am sako, Prezidentas turi patvir imtu apie tikėjimą vaplioti,
kitus mokytojus pasisamdys,. viu toje parodoje dalyvavo, su praszymu.
I| kumsztynes.
žiaus.
tinti, užstoti ir atsakyti, taip
(Tasa Ant 4 Puslapio)

New York Trok Dratvertai Gavo
$7.40 Ant Sanvaites Daugiau;
Wallace Turi Klausyti Trumąna; Eroplanas Su Pasažieriais
Dingo PrieNewfoundlando;Joe
Louis Vela Czampijonas

Nubalsavo Senatvės

H
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.
Azores, Panama ir Iceland sa-{ ''
" gi uždengia visus pra- ras miegas gamtos didelis at- daugeli szalcziu. Szvariai laiMeile
tam tikra kova susilpninti Susimildami, jeigu iszkeliau,
lose Amerika stato, tvirtina ir, įkaitimus,
gaivintojas. Miegas atgaivina Ryk kuna, iszvidaus ir iszlau- Amerika, nors ir musu nepasi- nate in kita miestą ant apsigy
rengia galingas tvirtoves ir ka—
gyvuma.
i ko.
ruoszinras pavoju stato musu venimo ir geidžete permainyti
: riszkiems eroplanams vietas, j1 Gyvenimas nestovi ant vie
. 3—Persivalgymą. Persival- Miklinkis szviėžame ore, saugumą ir pasauline taika.
laikraszti, prisiunskite savo se
tos, bet vis eina pirmyn. Tas gyms perdaug reikalauja nuo miegok gerai vedintuose kam-i
na ir nauja adresa ir miestą ku
Senis Bierokas, daug skaito < Kai žmogus jaueziasi, kad geras ir taikingas }gyvenimas i pilvo ir viduriu ir yra priežas- bariuose. Vaikai turi miegoti' Tie patys 'žmones 1941 me
riame gyvenot ir apsistojot, nes
nes daug laiko turi skaityti, be jis savo darbui taip reikalin apie kuri mes sapnavome ir ties prietvaros ir nežlebczioji- apįe deszimts arba dvylika va- tuose, užplude Kongreso na-’
4
4
•rius protestais
priesz pratesi-!I be to,’ negalime
°
djum siuntinėti
tupėdamas kalėjime. Jis viso gas, kad be jo niekaip negales svajojome da toli. Mes per kara mo. Netinkamas maitinimas landų ant dienos.
ma ‘ ‘ Selective Service • J iaikraszezio in nauja vieta.
kias Žydiszkas knygas skaito apsieiti; tai kaip tik tada jis tu vis kalbėjome apie tuos gerus1 silpnina kuna. Prastas valgio
Daugelis praszo idant permaiTraining Act.” Nekuriuos
ir isz; ju daug ko dabar pasimo rėtu ta savo darba palikti ir laikus kurie praėjo ir dabar vis rinkimas neduoda kunui tinka.............
.
.„„
Karo
Veteranai
RsSfillO.
instatvmas lieczia kiti yra! ny t adresa, prisiunezia savo
kina. Nors tas mokslas dabar sau iszvaziuoti ant vakacijos. }aukįame kada tie laikai, su- ma
sujungimą valgio, kuris au-(
®
„..„y i varda ir pravarde bet nepaduoateina’ jam pervelai, bet jis no- *ibs tada ir pasilsies ir pats pa-( grysz. Bet tikrumoje tie laikai gimui ir sveikatai reikalingas. PraVedilHH “Universal ' agentai taip vadinamu Į JI i
ir in kur iszva°-7
sure grupiu, kurie blogo veli- ' čia kur gyveno
ri ir su. kitais savo tuo mokslu matys, kad jis jau ne toks rei- nebuvo tokie jau geri. Mes da 4—Prietvara. Žmones, kurie
r.: Didžiuma
11;
ja sziai szaliai.
Ame-. žiavo. Tokiu laisziku sziandien
pasidalinti. Jis senovės knygo-pęa^u'Sas
be jo galima bar vis szviesesnio ir geresnio i prižiūri savo vidurius, liuosi. ‘įi Military Training”
rikieeziu trokszta stipria Ame- aPlaiko,no dauS- nes svietas la'
se randa daug geru ir gražiu’apsieiti. Jam tada bus daug rytojaus laukiame, bet gal tu- nuo ligos.
patarimu. Jis mums, laikas nuo sveikiau ir kitiems geriau, nes rosime laukti pakol Abraomas 5—’Stokuma szviežio oro, NEW YORK. — Praeitais rika. Gaila, kad toki žmones! bai maiszosi, o del mus yra neuepasidalina savo nuomones ir’ ■•oilmlingas sukimas galvos
laiko paiiiunczia laiszka tu szi- tada jis supras ir kiti pamatys mus pasikvies in savo rojų.
ypatingai kvėpuojant dulkėta 1 keliais menesiais, beveik kiek nepranesza reikalingame szal-l Jieszkoti P» visas knygas isz
vienas kongresmonas szioje
tOįkiais patarimais isz savo tu
ne jis vienas moka ar gali
orą.
• -co i • i '4- •
, i>.
... .
kur musu
skaitytojas
rasze
_
J J
szalyje gavo apie 120 laiszku tunams. Pavojus yia tame kad .
didelip. ir senu Žydiszku kny- ta darba atlikti.
6— Kaulu suminkszitėjima.
Z.
.kad'
J kongresmonai
i
i: ibalsuoti,! laiszka ir. . kur., seniau gyveno,
lalime
per diena, ir galime
sakyti kad
gali
Jeigu tu manai kad tu esi
gu:
7—
Persidirbimas
ar
tai
kuPAPRASTAS
didelis sikaiezius tu laiszku už-|kaip tankiai pasitaiko, ne pa- Jeigu prisiunsite sena ir nau
. Iszmintrngagas sūnūs yra toks jau reikalingas, tik atsi
niszkai ar protiszkai. Fiziszkai
ai norą didžiumos žmonių, bet ja adresa, tai greieziau galėsi
puldino
“
Universal
Military,
mink
kad
tu
kada
nors
nustosi
SZALTIS
malszintas
kūnas
prastai
gali
džiaugsmai savo tėvui;
I kreipdami dėmesio» in gautus me permainyt ir greieziau gau
■ ■i'
Training.
”
Nepasiremdami
jo

dirbės,
kad
tu
pasimirsi,
o
pa

Paikis gi sūnūs yra apmau
kovoti užkrėtimus.
site laikraszti. Kitaip ant mus
laiszkus.
kiais
ginezias,
sic
plunksnos
—
saulis
kaip
ėjo
savo
vaga
taip
das ir sarmata savo motinai.
Szaltis yra viena isz papras- 8—Adenoidai ir padidintas
nerugokite, jog laikraszczio neir eis, o tave ir darbas ir darbi cziausiu žiemos ligų. Yra užde■ liežuvėlis isztikro yra gemalu artistai smerkia militarini la Kad Amerika visuomet pasi
aplaikote. “Saules” Redyste
vinimą musu jaunuju ir prane- liktu stipriausia jiega, Ameri
Sukcziaus turjtai nieko jam ninkai užmirsz.
gimas nosies ailba gerkles glei■ lizdas.
sza kad jie balsuos priesz at kos karo veteranai nutarė pra
nepadeda;
vėto vidaus. Szaltis pasirodo
Teisingumas gi iszgelbi nuo Teisingojo lupos užcziaupia cziaudejimo, nosies sausumo, Užkrėtimo Pasekmes stovu jeigu jis vieszai nestos dėti visa tauta apimanezia ko “Talmudo Paslaptys”
priesz toki nusistatymą.
szmeižtus;
pražūties.
va, kurios tikslas bus užtikrinti
Kuo JIA
jaunesnis
kūdikis,
. ,
OLllllkU. kvepavima,
ik V
V llllcl j vandeniniu.
V ClllVlVlllll-L L,
AXUV
UllVUllXU
Ik
UVlllllUj tuo
sunku
■Bet tas, kuris szmeizia yra velįaus puiuotu, paleidimu isz pavojingesnes užkrėtimo pa Bet paežiu laiku, invairiose tinkama militarinio lavinimo Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.
Valdžia dabar nori prirengti kvailas.
nosies, ir abelnai nesmagumu, j sekmes. Tėvo paprastas szaltis vietose Ameri'ke patys žmones programa. Tam tikslui “Vete
žmones ir biski po biski pasi::
Tiktai 15č
::
kūdikiui gali pri- buvo užklausti apie “Univer rans Division of the Citizens
e
....
...
J
Svambu yra atsiminti,’ jog',• i perduotas
.
.
.
.
bzitos
jurininku
straikos
tai
.
.
.
...
sal
Military
Training
”
ir
tik

aiszkinti kad musu kareiviai
Committee for Military Train Saule Pub. Co., Mahanoy City* Pa*
,,v. . .,
...
„ . szalcziai pavojingi. <Gemalai
--------- - versti m mirtinga laucziu užrai pasilieka, kad nepaisant ing for Training of Young
da ilgai pasiliks Azijoje ir Eu tik pradžia kitu straiku. Kaip ali iszsipletoti in kietus kūno 1 cb?gima.
!
g
maiszus laiszku kongresme Men” szaukia National Securi
pavasari visos straikos , ,.
v
, ,
.
,
ropoje. Amerikos Sekretoriaus ana ....
...
v , . i dalis, užpuolant ausis, piau- Paprastas szaltis, ypatingai
Skaitykite “Saule”
nams, didžiuma, žmonių remia ty Konferencija New Yorke
isz keliu mažu strai-i .
. .\
„
Byrnes prakalbos Vokietijoje prasidejo
......
,
. I ežius, inkstus, smegenis ailba kūdikio, tankiai baigiasi in au
Vokiecziams buvo isz tikrųjų ku, taip ir dabar matome czri i ,kitus kūno sąnarius.
Spalio (Oct.) 5 d. Tie kurie ko
sies skaudulius. Gali dasiekti instatymo pravedima.
mums Amerikiecziams kad pradžia visu tu straiku atsikar| Taip vadinamas “szaltis” gerkle ir pagimdo gerkliniu - Kaip įgalime paaiszkinti vojo, kentėjo ir iszlosze pasku- i Giesmių Knyga Arba
mes suprastume kas ten darosi tojimo. Kompanijos ir fabri 'gali būti pirmas ženklas tymu iszsiszakojimu uždegimą arba keista padėti? Kai}) galime ži tini kara
žy
kara. ragins pravedima žv.. *
, t
būti- KaStlCZKOS (labaf $2.75
noti ka balsuotojai tikrai nori? giu, kurie sziandien yra būti
ir ka musu valdžia ketina da kantai sako kad nėra nei pra Į kriokulio, difterijos arba skar- plaucziu uždegimą.
džios . nei galo pataikavimui
Jeigu tik gemalai ineina in Musu szalyje gyvuoja puikiai nai reikalingi. Remtinas žygis. SAULE PUBLISHING CO
ryti.
letinos.
darbininkams. Daug fabrikan
j kuna, tai kraujas tuoj nesza in sutvertyta mažuma, kuri veda — C. C. F. M. T. of Y. M. Ine.
Mahanoy City, PaVisuomet prižiūrėk szalti,
Vieszpats nespaudžia badu tu dabar parduoda savo fabri nes kartais gali būti ne tikrasj| invairias dalis ir szaltis pavirs
kus ir meta visa bizni, nes jie į
ta in szirdies liga, reumatizmą,
teisiojo sielos;
1 szaltis bet gamtos persergėji
Bet niekais paverczia niek- sako kad darbininkai valdo ju mo ženklas pavojingos ligos. inkstu liga arba smegenų plė
fabrikus ir valdžia yra bejiege.
vių uždegimą.
szo niekniekius.
Kuomet kūnas geroj sveika
Szaltis gali būti džiovos
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
toj ir gerame padėjime, iszlauNeapykanta
gimdo
maiszta;
pirtakunas.
Mes dabar turime 400,000
ko ir iszvidaus kūnas atmes
Szalcziai mažina priesz’inikareiviu Europoje. Pirmiau
50c., o aplankysite knygas per paczta.
“szalti” priesz pradesiant.
ma ir todėl szalcziu serganti
mums valdžia sake ir prižadėjo
Sveikata yra gamtos gintuve.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
Maldų
Vainikėlis
vaikai greitai pagauna skaud
kad dauguma tu kareiviu bus
priesz ligas.
žias užkreęziamas ligas, kaip No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
pargabenti namo. Dabar apie
:: Knygele ::
Szaltis iszsipletos jeigu kū
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų «pta
kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
. tai, szkarletina, ir d'ipterija.
tai visai nei žodžio. Amerikos
no generalis priszinimas ne
Po
laikui; Onytės laime; Per neatsa
puslapiu.
Popierinei
apdarai.
60c
kareiviai pasiliks ne vien tik 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 gana didelis atlaikyti gemalu, Todėl nežiūrėk in szalti kai No. 102 Prakeikta, meilingas kri- No. 129 Keturios istorijos apie rgumą in balta vergija; PusiaugaveKetvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
po in nesvarbia liga.
minaliszka apraszymas, 202 pus. 85c
Vokietijoje, bet ir Austrijoje ir Puslapiu; Juodi Apdarai;
toje!
in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
kurie apsistoja nose j ir gerklėj,
No. 103 Vaidelota, apisaka 182
Italijoje.
Aiszkus drukas; smagi
Jeigu turi szalti nępęrduok
QU8 prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir. kitus dangiszkus kanu*,
nuodingus veikimus. Nuo nuo
pirmutines
puses
szimtmeczio,
iazNo. 182 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Japonijoje dabar mes turime
Knygele, Dabar $1.00
dingus prieszinimas, ypatingai savo kaimynams, mažiems ar imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
apie 150,000 kareiviu. Tiek ten
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasako ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiW
kūdikio, tuo greieziaus szaltis dideliems.
Rodykle:
No. 104
Trys istorijos, apie Ne pacziuo'as. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
ir bus. Musu kareiviai pasiliks
Visuomet skepetaite uždenk valioje
iszsipletos.
pas Maurus, Vieszkelio Duo
Bažnytini* metu padalinimas.
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
Korėjos kraszte ir marinai nc- Painikai.
Viena ypata gali kitai per burna ir uosi kuomet kosti ar bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir KrepeNo. 106 Penkios istorijos, apie
parvažiuos isz Kinijos.
Kalendorių*.
Kampelis duonos; Isz ko dideli
duoti szalti. Jeigu turi szalti ba eziaudi. Tu niekuomet ty- Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 62 puslapiu..................................... 15c szias;
Maldo* Rytmetine*.
ponai.
105 puslapiu.................... 25*
No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
Vie»zpatie* malda.
tai žinok jog pagavai sekan- czioms neperduotum szalti, bet Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Bais?
ta darai kuomet sujudini gema No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal 43 puslapiu..................................... 15c
Tinginys tinginiauja ir uba Aniuoli*zkas Pasveikinimą*.
cziai:
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz maApasztalu Sudėjimas.
las
kosėdamas
aiba
cziauclydagauja;
>.
proto;
Keletą trumpu pasiskaitymo.
No.
189
Trys
istorijos
apie
Užpuo

iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
Tiesioginiu susidurimu kaip
Deszimtis Dievo prisakymu.
22
puslapiu
................................. 10a
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmo

mas.
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir viBet darbsztus žmogus szei- Du didžiausi meiles prisakymai.
tai pasibueziuojant arba pasi
koj
imas
kunigo.
47
pus
................
15c
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles b
mininkauja.
sveikinant rankomis ir vėliaus Nebucziuok. Vartojant ske Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Gailesczio.
petaite neimk kūdiki in rankas sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasia;
Maldos vakarines.
dedant ta ranka prie nosies ar
trumpi
pasakaitymai
ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
pakol nenusiplausi rankas.
Kas renka pjūtyje, tas isz- Giesme ant pradžios Miežiu.
ba ^burnos.
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25*
puslapiu,
......................................
.15c
Misziu Maldo*.
Neprileisk szalcziu serganti No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ...............
mintingas sūnūs;
20c
Būdamas netoli szalcziu serPsalme 45.
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No.
141
Keturios
istorijos
apie
prie
kūdikio.
gai
galva-žudžiai
;
Ražanczius
iszgelKas gi vasara miega, tas su- Giesme Szventa* Dieve.
udaus;
Iszklausyta malda vargszo;
ganezios ypatos kuomet kosti
nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
Kuomet kūdikis turi szalti bsti
Miszparu Maldos.
Geras
Medėjus
................................. 16e
gedinimo sūnūs.
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
arba cziaudo. Kosėjimas aiJba
Maldos pirm Iszpažinties.
nuszluostyk nosiuke su szmote- liuko i n ai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c No. 170 Asztuonlos istorijos apie
cziaudymas sujudina daugeli
Perkratymas sanžines.
liu czysto lininio arba gazo. No. 116 Istorija apie Sierata, No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
Stalinas nori pasisavinti Vo Maldos priesz pat Iszpažinti.
gemalu ore; juos tu inkvepi.
puikus apraszymas. 119 pus... .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kaImdamas nuo kunigo iszriszima. ,
Numesk po vartojimu.
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczns, 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
kietija taip kaip Lenkija ir ki Malda
Netiesioginiu
susidurimu.
po Iszpažinties.
.
j
Visi
bovalai,
paiszeliai,
ir
ki

Garžia Haremo nevalninke: TMoszis:
....................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
tas kautas jis pasjtrauke po sa Litanija apie visus szventu*.
kaip tai, vartodamas paezia
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas
ti inrankiai, kuriuos vaikai 62 puslapiu ................................. 15c No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis;
prie Szv. Komunijom
Duktė malkakerczio. 121
vo valdžia. Amerika nori kad Prisitaisymas
skepetaite,
albrusa,
gėrimo
puo

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
szalcziu
serganti
vartoja,
turi
nuslapiu
..........................................25e
No.
120
Dvi
istorijos
apie
Valu

Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
Vokietija butu laisva ir nepri Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau* duką arba valgio inrankius ku
kas
isz
girrios
ir
Ant
nemuno.
58
No.
171
Vieniolika puiku istorijų
paszaukt tęva zokoninka Bernaklausoma, Amerika ant szito Malda prie Panos Szvencziatisios. riuos vartoja szalcziu sergan būti karsztu vandeniu nuplauti puslapiu .......................................... 15c Ar
(su
paveikslais),
apie Džiaugsmas
15c
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
pirm negu kitam vaikui duoti. No. 123 Septynios istorjos apie dina. 61 puslapiu.............
ir
nuliūdimas
tėvu;
Kalėdų vakara*;
klausimo negali nusileisti ir ne Artindamasi prie Szv. Stalo.
No. 145 Trys istorijos apie Velnitis.
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
nusileis, nes jeigu Rusija pa Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
vaikai palinkę pa Į j(a Daryti Kuomet grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
Paskiau* atiduodamas Dievui gar
vergtu visa Vokietija, ji tada
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
gauti szalti vartodami “szeibe kalbėk.
45 puslapiu.................... 15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo mu*u
Kūdikis Turi Szalti gonus.
visa Europa užvieszpatautm Malda Szv. Ignaco.
myniszka” skepetaite, adba
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausia
Amerikos dipliomatai sako Malda su visuotiniais atlaidai*.
vartodami paežius paiszelius, Reikia laikyti kūdiki lovoje Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniMalda prie Szv. Sakramento po
kad mes nenorime kito karo,
bovas arba mainydami
gu- ramiai taip ilgai kolei turi mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapio........... 25«
Komunijos.
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
iria” arba cukrines.
bet taipgi negalima būti Rusi Garbinimas Szv. Sakramento
kuris buvo protingesnis už savo poną sis; A’frt keik užlaiko moteres paslapti. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
karszti.
Neleist
laukan
pakol
Malda Szv. Tamosziau*.
61 puslapiu ................................. 15c 61 puslapiu ................................. 15c puriapiu .......................................... 15<
jos pasturdeliai. Jie sako ir ti Malda
Visuomet
yra
gemalu
nosyje
prie Vieszpaties Jėzau*.
! szaltis visiszkai neapleido.
127 Trys istorijos apie Duk
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
kisi knd nors del szitos kartos Malda prie Panos Szvencziausio*. ir gerkleje. Bet jie nebldiiigi Paszauk gydytoja. Kaip tik tė No.
pustyniu; Peleniute: Du brolej tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszMalda
Szv.
Bernardo
prie
Szv.
nebus karo, bet visgi visu ka
jeigu kraujas sveikas. Kaip tik vaikai apserga duok jam rici- Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c akys; Tamas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
16«
Panos Marijos.
karalium. 61 puslapiu................ 15c
rui rengiasi.
sveiko kraujo apsaugo jauti nio aliejaus (caster oil).
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
Ranžanczius prie Szt. Marijos
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra*
kalbamas.
medžiaga pražūsta tuomet ku-įj Valgis. Kuomet kūdikis tu
SKAITYKIT
mas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Angli*
prie Szv. Panos Marijos.
Jeigu akimis mirkcziosi, Litanija
no
prieszinimas
ligoms
tapsta
puslapiu
............................................15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana*
ri szalti sumažink valgi. Jam
Litanija prie Szv. Antano isz
-j"
No.
163
Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“
SAULE
”
mažesnis, gemalai iszsipletoja reikia duoti grūdinio valgio,
gausi in kakta.
Padvos.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Malda prie Szv. Antano.
h.
ir pagimdo szalti. Prieszini i sr iubos, pieno ir vaisiu skystipuslapiu
..........................................
15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
Misziu Mald. už Duszia* mirusiųjų.
ISTORIJE apie Gregorin* No. 158 Keturios istorijos apie Ka
Kongresas ir Senatas dabar Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. mas mažesnis per—:
IK
' mo. Duok daug vandens gerti. ----------------- Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė Preke ............
Maldos
po
palaiminimo
Szv.
Sak.
1—Atszalima, ypatingai per
visu smarkumu varys ta bila ar
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Per Procesija.
szlapias
arba
szaltas
kojas
—
Saugokis
Nuo
Paprasto,
60 ou«Iapin ......................... .. 15r
instatyma imti visus jaunus Giesme ant Procesijų.
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas:
’!
Jeigu užraszysite savo drau
Kūdikiui perszalsta kuomet
vyrukus in vaiska del dvieju Giesmę Laba Nakt. ~
::
25<
::
Szalczio
Ministranturas.
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing Co.,
perlengvai aprėdyti, arba pa
metu, kad ir taikos laiku.
rės didžiausia linksmybių per
Laikyk kuna gerame fiziszlikti ant szalczio.
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna.
2—Neužtektinai miego Ge-^kame padėjime ir nukreipsiu SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKĮT visus metusi
MABAN2Y PITY, PĄ.
’ A Į a s k o j e, Philippinuosc,

Kas Girdėt

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

.......... ..

.v.

;

-------- - ..

_-------------------------------------------

Prakaita liejate.
Kas bus kaip senatvės
sulauksite,
Tada szmotelio duonos
neprisiszauksite.
O, negerai darote,
Jog ant ateities
neatsimenate.

Namelis Ant Volgos
mingai pabėgo isz Siberijos.
Vladimir iszpilde savo pa
Artinosi paskutinioji miliu ežiai prižadus, kuriuos davė da
tą, nuo kurios, pagal kanonisz- numylėtai mergaitei, jog steng
kas teisės, jungtuvių jau nėbe-^ sis iszgel'beti jos broli.
galima panaikinti.
Kate pasibaisėjusi vėl klau
sė. Kas tai? O rasi ji da gali iszsigelbe i. Mergaite atsigręžę in
jauna ji, norėjo susznibždeti
jam, kad jis iszsi'žadetu jos, bet
žodžiai buvo be balso.
— Vieiszpaties tarnas Pavel,
aiszkiai prakalbo szventikas,
ar nori sau imti paezia szia Die
vo tarnaite Katrina?
— Taip, pasigirdo jaunojo
atsakymas, kuris ir kūjo smū
gis suskambėjo Kates ausyse.
— Vieszpatie,
vieszpatie,
kas su manim 'bus? Dingtelėjo
Katei in galva.
BALTRUVIENE
— Vieszpaties tarnaite Kat
rina, atkartojo szventikas, ar
nori sau imti patim szi Dievo
Teisybe jau nekurios
moteriukes,
tarna Pavla?
Kate kažin ka ilgai sznibžde- Mylimos mano szirdžiukes,
Permaine savo būda,
jo, bet niekas jos žodžiu nega
lėjo suprasti. Szventikui pasi Jau taip negere kaip visada.
Kožna szvaruma užlaiko,
rodė, kad mergaite isz gėdos
Valgi del savo vyro taiko,
taip neaiszkiai atsake. Jis pa
lauke minuta ir nebenorėda Apsiszvarious kaip “leido”
Net miela.
mas varginti ja tuo paežiu
Ne turiu ne ka sakyti.
klausymu, kuris yra tiktai pa
Ne už girtavima peikti,
prastas formaliszkumas, pa
ėmė jungtuvių žiedus ir jau no Ir užsilaiko dabar gražiai.
*
*
*
rėjo jai užmauti ant pirszto.
Jus vyreliai isz Konetiko
Baime sugražino mergaitei jieko laukėte,
gas.
Kodėl nesiipacziuojate
— Ne! Pasigirdo bažnyczioJu!k mergužes turite,
je szauksmas: Jame buvo tiek
Ar prie altoriaus nuvt ti
daug kaneziu ir rodėsi, kad sie
negalite ?
la iszsiverže isz kūno ir pasku
! Imkite ar ta, ar ta,
tini karta sujudino tas iszbaluTegul nors syki
sias lupas. Kate nualpo.
apsimalszytu,
Pasidarė didelis sujudimas.
Po pa'bulkes nesilankytu,
Prožorovieno pradėjo tampyti
hysterija. Szventikas sumiszes
Ir mane ant vestuves
žiurėjo tai in jaunaja, kuri gu
papraszytu.
lėjo ant pabrolio ranku, tai in
*
*
*
jaunaji, kuris stovėjo iszbales,
Jeigu motere pasigėrė,
visai nesuprasdamas kas ežia
Stojosi velniu,
atsitiko.
Isz piktumo dalaikyti
Kate nunesze in karieta.
negaliu.
Jungtuvių nebuvo.
Pasigėrusios po
Už dvieju sanvaieziu ji iszužkaborius laksto,
važiavo in Leningradą!
Ir tai senyvos bobos
su jaunais,
♦♦♦ ♦♦♦
Zenotais vyrais.
Praėjo keli metai. Pasikan
Volei viena pora pribuvo,
kinęs visus metus del Kates
Isz Vesto atsibaladoja,
Krutikov pamažu nusiramino
Bobele naszle,
ir apsivedė su gubernatoriaus
Su jaunu vyruku
giminaite ir ingavo da didesne
pribuvo,
savo virszininko malone. Jis
O kad pinigėliu nebuvo,
greitai ome kilti in virszu, su
Dabar vyreli niekina,
storėjo ir dabar taiko in viceKad josios neiszmaitina.
gubernatorius. Linksmose va
Boba patairima visame
landose atsiminęs apie jauny
duoda,
bes meile, jis džiaugėsi, kad
Pati su kitais gere.
nesusiriszo su taja paszelusia
O jus jaunos marteles
mergina, kur rasi ir ji butu nu
szposant nustokite,
vedusi blogais ketais.
Namelis ant Volgos vis da te Savo vyreliu neraudokite,
Vyreliai neprapuls,
bestovi toje paezioje vietoje,
Da ne syki kaili iszlups.
bet niekas jame nebegyvena.
Teisybe, tiejiai vyrukai
Langai užkalti lentomis: nau
blogai daro,
jas szeimyninkas, miestietisJeigu savo žiotys
daržininkas sako, daug apsiei
neuždaro.
na tokiu kambariu apszildy*
*
*
mas, jis su paezia ir sunumi gy
(Tasa)

Yra toki vyrai,
vena fligelyje. Aukle mirė, o
Jau niekad proto negaus.
senute Prozoroviene isz nuobo
dumo viską pardavė ir persike! Kad laikraszti užsiraszytu,
Ir sveiki skaitytu,
gyventi pas neisztekejusia se
Tai savo protą suvaldytu.
serį in jos dvara.
O tai vis kvailybe,
Ramus lizdas buvo sugriau
Daro ne kas tik girtybe.
tas. Bet kovotoju eilesi atsira
O vyrėtai,
do naujas žmogus, o greitai ir
Darote labai negerai,
du. Viename slaptame laikraszTiktai pagalvokite,
tyje mažomis raidėmis pasiro
dė praneszimas jog buvusis ka Kiek jus pinigu iszmetote!
Sunkiai dirbate,
torginis, Jonas Prozorov, lai-
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Jau ten buna velniava,
Kur tamsi boba yra.
O jeigu da tankiai
guzutes isztrauke,
Tai ne tik kitus,
Bet ir savo vyra,
Per dantis trauke.
Ne tik ka tankiai muszasi,
Bet da ir teisojasi,
Trankosi po kortus,
Mėtydami pinigus,
O jus bobos,
Kokios nelabos!
Ar tai tokia patarme
duodate.
Geriau žmonių nepiktykite.
Del visu gieda nedarykite.

::

JUOKAI

::

Gerai Atsake
Dėde — Klausyk Juozuk,
ka darytum jeigu turėtum
milijoną doleriu?
Juozukas — Nieko dede,
visai nieko!

Gal Ir Turėjo Protą
Jurgis — Žinai Juozai, yra
sakyta,
kad gražiausios
kvietkos visai nekvepa.
Juozas — Taip, ir gražiau
sios merginos neturi proto!
Vakar viena tokia atsisakė
su manim ženytis!
Jonas —Jau daugiau pas ta
žmogų nedirbsiu.
Petras — Kas-gi pasidarė?
Jonas — Nu-gi liepe man ei
ti namon ir pasakė man kad
esmių atstatytas nuo darbo!

Laisvos ir nepriklausomos
Amerikos Konstitucija buvo
priimta Rugsėjo (Sept.) 17,
1787 metuose. Sziais metais
sueina 159 metai kai laisvi
žmones laisvai priėmė Kon
stitucija, kuri nuo tada iki
dabar mus valdo ir veda.
Delegatai susirinko in In
dependence Hall, Philadel
phia, Pa., ir per tris menesius
tarėsi ir mitingavo pakol vi
si sutiko ant Konstitucijos.
Seimas susirinko Gegužio
(May) 25-ta diena. Ir ma
žiau kaip puse delegatu pri
buvo, nes tais laikais buvo
tikra sunkenybe keliauti.
Tik apie septynios ar devy
nios valstijos turėjo savo at
stovus pirmame susirinkime.
Delegatai vienbalsiai iszrinko mokslineziu Benjamin
Franklin už Prezidentą, bet
jis mandagiai atsisakė ir pa
tarė iszrinkti Jurgi Washingtona.

Skaitykite ‘ Saule”

________________ __________

Mieste, ant kryžkelių, stovėjo viai jau buvo už miesto ir kelia
susitraukė nuo szalczio, su rau vo plentu in Lindvarava.- Ke
donais raiszcziais ant ranko lias buvo prisnigtas ir sunku
vių, ramybes sergėtojai milici jiems buvo keliauti. Isz abieju
pusiu kelio tamsus puszynas.
ninkai.
Jonas skubinosi. Per trumpa Auksztos puszys dangų reme ir
laika perėjo bemaž puse miesto nuo lengvo vėjo osze kalbėjo,
.r pasuko in gatve, kuri vedė in drapsdydamos nuo savo szaku
Lind vara VO'S vieszkeli. Pae jas, sniego krislus. Gimnazistuszniko vienu namu vartuose. kains ne pratusioms, kelione bu
Perėjo kiemą, laiptais in’bego vo -sunki. Kojos in sniegą sme
I m antra aukszta ir smarkiai su go, riszuliai rankas vargino ir
beldė in duris. Jam atidarė se szalde. Ėjo sunkiais retais
ne ir nustebusi in ji pažiurėjo, žingsniais, nes žinojo, kad da
lyg klausdama: “Isz kur toks toli keliones galas ir daug rei
ankstyvas sveczias galėtu bū kalinga pajiegu sutaupyti, kad
ti?” Jonas nelaukdamas pa tikslą pasiekus.
kvietimo inejo in narna ir pa Jurginis susikuprojas, ran
kas in kiszenes, sukiszas, riszuklausė.
— Ar jau sukilo Tamistos li pasispaudęs ėjo linkcziodamas tai in viena tai in kita pu
gimnazistai ?
— Rodos jau, da vis negalė se, kaip nendre vėjo supama.
dama atsistebėti, atsake sene. Jam sunki matyti kelione. Ruz
Jonas nieko nelaukdamas gūs ir nekaip jautėsi. Jo netobu
Szitas iszsisziepes žmogus atvaizduoja szimtus tukstan- nuėjo in kambarius. Ten rado las apavas keliauti jam trukdė
czius žmonių, kurie jau pagav0 ar pagaus szalti ir ims kaip krūvele gimnazistu, apgulusiu ir jis dažnai suklupdavo. Bet
užtai Jonas tikrai jautėsi kaip
jis cziaudyti. Daktarai iszrad0 vaistu, gyduolių nuo beveik žemėlapi.
Visi buvę kambary vyrukai, pas save. Rankas in kiszenes
visokiu ligų, bet paprasto szalczio jie nemoka kaip iszvaryti
buvo jauni gimnazistai. Isz ja ! sukiszias, ženge spareziu, iszir žmogų nuo jo apginti.
du taip pat buvo kaip ir Jonas, tvermingu žingsniu. Trumpa
pasirenge kelionėn. Matyti lau kurtka diržu sujuosta ir jo ei
ke tik Jono ateinant ir laike ri- sena darė Joną greieziau panaszu in kari, negu in VI klases
szulius rankose.
Visi susėdo, vieni ant lovos, gimna-zistuka.
kiti ant langu, treti po du in Jonas nuovargio nejuto, bet
viena kode ir nurimo; laukda Jurginis su Ruzgiu jau pamaži
mi kad kas pirmas prasitartu. lįsti pradėjo. Ir kur nepailsi,
Veidai visu buvo rimti, kiek jau po pusiaudienio, o jie vis
vienas isz ju buyo susimanstes, brenda ir brenda ‘snieguotu ke
liu.
susirupines.
— Na tai tarkimes, kuriuo — “Klausyk, Jurgiui, ar ne
keliu eisime, tarė vienas isz pa geriau butu nuo kelio szalin nu
sirengusiųjų kelionei, mokinys eiti, nes matai sniegas sutryp
Jurginis.
tas, tur but nesenai Bolszeviku
— Asz manau geriau butu . ežia eita. Geriau bus eiti laueiti pro Maiszogala paskuikais negu su “raudonaisiais
Kiti žmones ima cziaudineti nuo visokiu žolių. Valdžia, Szirvintus, isz ten, mus, mano draugais’1 susitikti, kalbėjo
su daktaru pagelba, ima tokias žoles iszkasavuoti. Žemlapis tėvas nuvežtu toliau, kur mums Jonas žiūrėdamas in sumin
žemiau parodo krasztus ir vietas kur ir kada žmones nuo reiktu. Pareiszke Jonas.
džiota kelia.
— Man rodos geriau bus eiti
žolių ima cziaudineti ir daug nukenezia.
—BUS DAUGIAU—
ežia per Lindvarava; nes Vievy
yra musu kariuomene, tai kur
A# JjbS
cJikB c^^) rjjk)
'Cag’iŠF
kas arcziiau negu ten.
Pirkie U. S. Bonus
Galu gale, nutarė eiti per
Lindvarava, in Vievy, o ten su Istorija apie “AMŽINA ŽY
diev ‘ ‘ tavorszcziai. ’ ’
DĄ.” Jo kelione po svietą ir
Trecziasis, isz pasirengusiu- liudymas
]
apie Jezu Kristų.
Su krintaneziais lapais, su vėjo verksmais
ju keliauti vyruku buvo kursis20 Centai.
Didingais troszkimais szirdis neužkais.
tas Ruzgis. Ruzgis buvo men SAULE PUBLISHING CO.,
Tik pinsis mintis nedrąsi ir liūdna,
kiau pasirengas už du pirmuo
Mahanoy City, Pa.
Kaip palszo dangaus inkyri dargana.
sius draugus gimnazistus ir vi- '
Suvargino dvasia szeszeliai mirties:
sa laika tylėjo, nesikiszdamas k k
SAULE” YRA
in draugu kalbas; vien tik
Padangėj skraidyti sparnai nesities.
klausė ir szypsojo. Kuomet
O saulėtos dienos, kuriomis džiaugeis,
GERIAUSIA
draugas Jonas ir Jurginis tarė
Giedriais atminimais tik szirdi sužeis.
DOVANA!
paskutini žodi; Ruzgis, pakilo
Žinau, nesilieve pasauly kanezia.
ir szipsodamas tarė: “Tai tė
Del ko gi szirdis taip kieta ir kurezia?
vas pyks kaip sužinos, sakys
Vai skauda man skauda, bet savo žaizdas,
Jeigu nežinai kokia
nemokėjo rupuže gyventi, tai
Del ju savo kelio szirdis neberas.
tegu žinosi; ir Ruzgis nusijuo nupirkti Dovana savo
Turiu asz savy prieszingybiu versmes:
kė.
Ir sielvarto mintys manes nepames.
— Užteks, einam galu gale, Draugui ar Draugei,
Del j u manyje ir gudu ir tamsu:
tarė nekantriai Jonas.
tai užraszk jiems laik
Jaucziu, kad esu nebe tas, kas esu.
Da karta draugai atsisveiki
no, linkėdami vieni kitiems ge raszti “Saule.” Pra
Gyvenimo laimes panūdus szirdis
ro pasisekimo ir nuėjo savo ke
Nežino kada naujas rytas praszvis.
linksmins jiems gy
liais.
Nejau in miglas pasinėrus tvankias,
Pasilikę draugai kalbėjo! venimą, ant viso me
Isz lėto, kaip žvake be oro užges?
rengdamies eiti mokyklon, kad^
ir jie tur but netrukus seks Jur to ir džiaugsis isz ta
ginio, Jono, ir Ruzgio pėdomis, vo dovanos! Prenu
nes nusibodo klausyti “raudo
nųjų draugu” Vilniuje. O ten, merata Suv. Valstijo
Kauno padangėj kuriasi, auga se
metams $5.00
jauna jaunute Lietuvos karino-’
VieszpatysINKŠTI ryta atsikėlė Jonas giedras ir pranaszavo, kad die mene; ten szaukc Tėvynė sūnūs Kitose
Kriauna ir skubiai apsiren na nors szalta, bet bus graži, in viena szeimyna ginkluota tese $6.00. Užraszant
draugija stoti in kova su priegė. Matyti ruoszes in tolima ke saulėta.
szais. Draugai užjautė, iszviku- reikia drauge ir pre
lione. Apsitaisęs, susijuosė ka-j
Jonas iszejas isz kiemo pro i siu mokyniu žygi, bet nutarė
reiviszkai diržu, trumpa kurt
vartus, atsidūrė Kalvarijos
szia isztisa diena nieko apie tai numerata siunsti per
ka, pasiėmė isz vakaro paga
gatvėje, apsidairė ir skubotais niekam nepasakoti.
minta riszuli in rankas, iszejo
Money-Orderi arba
žingsniais nužingsniavo in
isz 'busto.
miestą.
pinigais registruotam
—
Dekavokim
Dievui,
Jo

'Buvo ankstybas rytas. Saule
da buvo netekėjusi, tik už Vilnius da miegojo. Retkar- nai, iszsigelbejova. Dabar ga- laiszke.
cziais gatve skubiai praeidavo. lim atsidusti laisviau. Tai tar! auksztu miesto namu buvo mažmogus, tai darbininkai in dar-^ damas, Jurginis atsegė palto
. tvti rvtuose rausvas dangus; ba skubėjo. Kai kur matyti in- apykaklė ir atsiduso. Jonas
Saule Publishing Go,
kas reiszke, kad saule netru- siveles in vatines kelnes, velti-' szyptelejo ir nieko neatsake.
|
.
Mahanoy City, Pa.
I kus. tekes. Vasario rytas buvo niais apsiavęs Bolszevikas.^ Trys musu pažinstami kelei-
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Vienas Isz Daugelio

*

*

*
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Frackville, Pa.— Pone Mari
jona Milutis, nuo 63 N. Nice
Uty., turėjo operacija ant apendisitis Locust Mt. ligonbute.

Generolas Lee tuojaus pa
vienas sėdėjo ir ka ten rasze. Į
siuntė savo sztabui ir Genero
Kai Sekretorius Byrnes ta
lui Longstreet insakyma pasi
PO PADANGES ,
vakara pasiuntė savo insakytraukti isz Harrisburgo apy
mus
Po-Sekretoriui
Dean
— Subatoj Szvento Mato
linkes ir marszuoti priesz Get
: SKLIAUTUS ::
Rugsėjo
Sept.
17
22
Acheson.
Yugoslavijos
Amba-*
Ap., taipgi ir pasninkas.
New Philadelphia, Pa. f Po
tysburg, nes jis rokavo kad te
sadorius Washingtone buvo
—< Kita sanvaite: Nedelioj ne Juoz. Renavicziene nuo 46
nai jis ras mažiau prieszo ka WASHINGT0N, D. C. —
HARRISBURG, PA. —
paszauktas in Po-Sekretoriaus
pripuola 15-ta Nedelia po Sek Clay Ulyczios, numirė Panede- Pennsylvanijos valstijos Gu reiviu ir bus lengviau per tenai
Amerikiecziai, Amerikos val
minių ir Szv. Kristoporo; Pa- lyje vakare Good Samaritan li
bernatorius Martin paskelbė marszuoti. O buvo kaip tik džia ir dipliomatai patys susi- kambarius ir gavo insakyma p<) padan?es skliautus
savo valdžiai tuojaus teteikti gkraido vejas rugtus_
nedelyje Szv. Tekios; Utarnin gonbute Pottsvilleje, sirgdama
Rugsėjo (Sept.) 17 iki 22 kaipo prieszingai, nes ežia sziaurines l prato ir dabar visiems parodo
, Amerikos atsakyme ir pareiki- Q padange szalta įr juoda ,
ke Szvencz. P. Marijos Gailes per szeszis sanvaites. Prigulė
Pennsylvanij os sanvaite.. Penn- Amerikos kareiviai kaip tik jo kad Amerika turi griežtai nu
' lav ima.
tingoji; Seredoj Szv. Kleopa- jo prie Saldžiausios V. J. paraTaip kraupu ant szirdies
sylvanijos valstija nuo pat sa- ir lauke.
sistatyti jeigu nenori prarasti
<do; Ketverge Szv. Izako Jogu- pijos. Velione paliko savo vy-( VQ susitverįmo pripažino vi- Visi szitie atsitikimai ir
vadovybe tarp tautu Europoje. ‘ ‘ Szitas nežmoniszkas už- Gaudesy tos nakties, —
eo, taipgi ta diena pripuola Žy la Juozapa; sunu Alberta ir siems tikėjimo laisve, ežia visi tukstaneziai panasziu padaro
puolimas ant draugiszko krasz- Tai kalbėjau asz vėjui tada
du Naujas Metas, vadinamas marcziia. J. Renavicziene ir arni galėjo savo Dieva garbinti Pennsylvanijos valstija tikrai Užpereita sanvaite Amerika t0
nedovanotinas. Valdžia,'_ Tu neffausk . - gzaltai
p
“Rosh Hashanah;” Petnyczioj ka namie; dvi seserys: Marijo kaip jie norėjo ir kaip jie mo brangia visiems Amerikie- pasiuntė laiszkus Sovietams ir kurį statosi kaipo musu drau.; Jui g
Szv. Kosmo ir Damijono; Su na Micziuliene, mieste ir Hele kėjo. Czia pirmutinis mokyk cziams kurie yra nors kiek su
gas, musu kareivius paszauna
katoj Szv. Venczeslovo.
na Grembo, Roxford, Ill. Lai los atsirado paprastiems darbo sipažinę su Amerikos praeiti ir stacziai pasakė kad mums ir žudo.” Tame laiszke Ameri Taip nemiela, taip liūdna,
gudu.
t Jeva. mylima pati Ant. Bu dotuves atsibus Petnyczioj su žmonių vaikams.
jau insipyko Komunistu strak- kos valdžiai pareikalavo kad
mi.
kanto isz Shoemakers peczes, Szv. Misziomis Saldž. V. Jez. Pennsylvanijos
sejimas ir tie visi trukdymai Yugoslavijos valdžia pasiaisz- Tu suglauski sparnus
valstijoje
Ir nudenk žvaigždynus, — V,
numirė Seredoj 8:30 valanda Szirdies bažnyczioje 9-ta va pirmoj valstijų unija buvo su
Konferencijos.
kintu, atsipraszytu ir atsily Asz paklydęs taku nerandu. !
ryte, namie. Velione sirgo per landa, ir parapijos kapinėse. tverta, ir ant Pennsylvanijos WALLACE
Ana sanvaite Amerika pa gintu. Prie to Amerikos val
penkis menesius. Gimė Lietu
žemes kruviniausi susikirtimai
TURI KLAUSYTI siuntė asztru laiszka in Mar džia pridėjo kad, mes ilgai ne Gal kai rytas užraus
voj, pribuvo in Amerika apie Minersville, Pa. t Pone Ka buvo kai Amerika už laisve ir
lauksime, bet pareikalaujame Ant blaivesnio dangaus,
shal
Tito,
pareikalaudama
isz
PREZ. TRUMANA Yugoslavijos atsipraszymo ir Į kad per viena para viskas butu Mano tolima kelia nuszvieš.—
35 metai adgal. Prigulėjo prie siule viicziene isz Marlin, pasi nepriklausomybe kariavo.
Szv. Juozapo parapijos ir Szv. mirė Utarninke Good Samari Pennsylvanij oje buvo pir
Nesiblaivo skliautai,
atlikta.
atlyginimo
už
suėmimą
musu
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Ražancziaus ir Szv. Magdale tan ligonbute, Pottsvilleje. Ji miausia atrasti anglys, aliejus
Gaudžia vejas piktai,
kareiviu ir nužudymą musu la- Komunistas Marshal Tito
nos Draugystes. Paliko savo buvo ant operacijos ir viskas ir gazas. Pennsylvanija yra
Drumsczia tamsa audringos
1 kunu.
nusijuokė
ir
su
paniekinimu
mes
nei
vieno
nei
kito
neklau

vyra Antana; du sūnūs: Kazi rodos buvo gerai, bet vėl susir fabriku ir didelio biznio valsti
nakties.
žiurėjo
in
Amerikos
pareikala

miera isz Philadelphia, Pa., ir go ir pasimirė. Prigulėjo prie ja, bet tuo paežiu sykiu czia sytume ir nepaisytume, nes ži Paskui Komunistiszkai val
—Tai prabilki bent tu,
Joną, Mahanoy City, taipgi Szv. Pranciszkaus parapija, ir randasi didžiausi ir tureziausi notume kad jie nuo savo amato džiai Lenkijoje Amerikos val vimus. Jis sake, kad “jis nesi * Nuo juoduju skliautu,
įduktere Helena, Norfolk, Va. palaidota parapijos kapinėse. ūkininkai. Pennsylvanjos ke nuklydo.
džia pasakė kad mes nesutin bijo nei Amerikos nei musu 1 Kur jieszkoti man savo dalios?
grumojimu. Bet nepraėjo ta
Laidotuves atsibus Subatoj su Graborius Tucinas laidojo.
liai ir vieszkeliai yra geriausi Tas pats ir su musu ne taip kame su vedamais rinkimais, laika kai Marshal Tito nusize-!"
nusiže- Į Arx verpetais 6U1I
giliais,
»w,
Szv. Misziomis Szvento Juoza
ir gražiausi, nes jie yra iszly- gerbiamu Ponu Wallace. Jis kurie nėra nei laisvi nei teisin mino ir atsiprasze
atsinrasze ir prižadėjo
nrižadeio Ar padangių keliais,
po bažnyczioje 9 valanda ryte Easton, Pa. — Chester Sny ginti ir isztiesti per eglių, ber prasiszoko ir dabar jaucziasi gikad jo kareiviai daugiau neki ' Ar in nežinia gryžt atgalios?—
ir bus palaiduota parapijos ka der, 86 metu amžiaus, iszduoto- žu ir visokiu kitokiu medžiu kaip sziauczius pas kriaucziu,
Amerika pasmerkė Rusijos bins ir
L neužpuls ant musu ka- Po padanges skliautus
pinėse. Graborius L. Traskaus- jas laikraszczio “Easton Ex girias, per augsztus kalnus ir ne savo vietoj.
planus inlysti in Dardanelles ' reiviu ar lakunu.
Blaszkos vejas rustus,
|
kas laidos.
Kaip mes szita raszome, Pre Salas ir pasakė kad, “mes Tur
press” numirė. Jisai sirgo ilga per placzius laukus.
'•
Taip ir buvo baigtas tas ne- O padange gūdi ir juoda.
i----------------------------------laika.
Pennsylvanij oje
randasi kybos Sekretorius ruosziasi su kus užstosime ir remsime
j laimingas atsitikimas. Bet an Nėr kam žodžio pratart,
i Shenandoah, Pa.
Sirgdadaug patrijotiszku paminkliu sitikti savo bosą, Prezidentą priesz Sovietus.”
tras susikirtimas ne toks aisz- Tik rūstesne kaskart
Jclamas trumpa laika, Vincas Dubois, Pa. t Gerai žinomas ir visiems Amerikiecziams Trumana. Kai jiedu susitiks ir
Isz szirdies veržiasi skausmo
[Yurkonis, numirė Subatoj apie visiems Antanas J. Kvederavi- brangiu atminties ženkleliu, pasitars, ponas Wallace gales Tas nelaimingas atsitikimas kus, bet daug svarbesnis.”
gaida.
6 vai., namie, 114 N. Bowers czius nuo 510 Wood uly., kur nes czia Suvienytos valstijos pasirinkti kelias iszeitis. Jis Yugoslavijoje, kur musu eroPotsdam Konferencijoje bu
pianai buvo paszauti ir musu
[Uly. Velionis buvo angliaka- jis per ilga laika dirbo prie Du užgimė, czia Laisves Varpas gali:
vo nutarta kad Turkija viena NEW YORK. — Didelis erofcis ir dirbo prie Maple Hill ka- bois Brewing Co., staigai numi (Philadelphijoje) praskambė 1— Stacziai atsisakyti, pa- kareiviai nužudyti, nėra svar prižiuretu ir laikytu Dardanel
pianas kuris leke isz Belgijos
syklosia. Gimęs Lietuvoj. Pri rė Liepos 20-ta diena 1946 m. jo, czia buvo pirmutine Ameri ežiam Prezidentui szpyga pa- biausias, bet pavojingiausias, les Salas. Dabar Rusija reika
su 44 pasažieriais dingo arti
gulėjo prie Szvento Jurgio Velionis numirė namie. Ginies kos sostine, czia Generolas Jur rodyti, ir paskui savo daryti be nes isz szitokio nuotykio karas lauja kad tos salos ir tie vande
Gander, Newfoundland.
labai greitai gali iszkilti.
Liet., parapijos. Paliko savo Lietuvoj, Birželio 13-ta diena gis Washingtonas susirinko sa jokio atsakomybes.
nynai butu valdomi Rusijos ir
paezia Terese; tris po-sunus; 1889 metuose, pribuvo in Ame vo jau beveik be vilties, su>•_ Turkijos
sykiu.
Amerika
su
Kai žinios atėjo in Washing-,
-—— --j-----------------------------~~
Alberta Sziumski, mieste, Ed rika. daugelis metu adgal. Pri musztus ir leisgyvus kareivius 2— Pasilikti Taryboje ir su tona apie musu lakunu paszo-. Anglija nepristoja ir sako kad
Amerikos Himnas
vardą Sziumski Hackensack, gulėjo prie Szvento Juozapo ir isz czia jis drąsiai ženge in tikti su Prezidentu ir Ameri vima, Amerikos valdžia tuo- Rusija ežia negali kisztis. Amekos
valdžia
ir
pritarti
Sekreto

N. J., ir Jurgi Sziumski, Phila parapijos ir Susivienijimo karo lauka isz kurio Amerikiejaus vieszai paskelbė laiszka,' rika pasakė Rusijai kad, jeigu
riui
Byrnes,
kuris
dabar
tvar

delphia, Pa>. Laidotuves invy- Liet. Am. Paliko dideliam nu cziai gryžo pergalėtojai, laisvi
kuris buvo pasiunstas Yugo- kuri tauta ar kuris krasztas už
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Majoras Arthur Wermuth
Szvento Vincento bažnyczioje
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
REDDY'KILCWAW
.. Eden to Utopia .
ir palaidotas parapijos kapinė atsižymėjo ant karo lauko
HOUS!KO SHORTAOe OR NOTA 2-POOM
se Frackvilleje. Graborius A. kai jis tukstanczius Japonu
‘ APARTMENT
L. TRASKAUSKAS
<
CHEAP!
užtiko ir iszžude ant Bataan
J. Vilinskas laidojo.
NO NUTHIN't
LIETUVISZKAS
—- Szvento Vincento baž Salos, dabar isz vaiszko sto
GRABORIUS
nyczioje, Nedelioje, Kunigas jo in darba. Jis nusipirko
Laidoja Kunus Numirėliu.
M. Daumantas pakriksztyjo maža bizni parduoti gazoliną
Pasamdo Automobilius Del
dukrele del Tėvu Al. Macziai automobiliams ir apsigyveno
Laidotuvių, Kriksztiniu,
isz Barnesville. Krikszto var in Black Hills miesteli,
Vestuvių Ir Kitokiams
dą gavo Antoinette. Kriksztu South Dakota. Visi jo drau
::
Reikalams
::
tėvai buvo panele Marijona gai ir susiedai vėlina jam
THEY HAD TO STAKT RIGHT IN
IM TOLD WHEN EVE AND ADAM
520 WEST CENTRE STREET
Samusiute isz Mahanojaus ir geriausio pasisekimo.
FROM SCRATCH
Telefonas Nr. 78
LEFT THE GATES OF EDEN
Pranas Bagdonas isz Centralia.
THERE’S PLENTY THEY WERE NEEDIN
MAHANOY CITY, PENNA.
SKAITYKITE “SAULE

Žinios Vietines

PENNSYLVANIJOS
SANVAITE
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