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Anglių Straikas Pasibaigė
Isz Amerikos
Straikos Dabar
Politikos Klausimas
>
---- -

Laukia Mirties

Kareivius Organizuoja
WASHINGTON, D. C. —
Dabar visos draugystes ir vi
sokie kliubai ir draugijes ima
rūpintis kaip sugryžusius ka
reivius suorganizuoti ir kaip
juos vienybėje palaikyti.
“American Legion,” po pirmo
karo susitverus draugyste, ku
ri susidaro isz visu tu kurie isz
ano pirmo karo parvažiavo, da
bar nori ir visus szito karo ka
reivius priimti ir sudaryti vie
na, didele ir galinga draugyste.
Patys kareiviai nori savo Ve
teranu Organizacija susitverti,
kuria jie pavadino “Amvets,”
reiszkia “American Veterans
Organization. ’ ’
Paskui Katalikai nori suor
ganizuoti Kataliku kareiviu
organizacija. Lietuviai nori
Lietuviu Kareiviu organizaci
ja sutverti.
Isz tokio susiskaldymo nieko
gero neiszeis. Jeigu toliau bus,
tai kiekvienas tikėjimas, kiek
viena tauta, kiekvienas mieste
lis, kiekviena “pecze” turės sa
vo maža draugyste, kuri bus bejiege ir niekam neverta.

WASHINGTON, D. C. —
Kai darbininkai pradėjo straikuoti, tai jiems rūpėjo darbas
ir geresne alga. Bet dabar, vi
sos tos straikos pavirto ne dar
bo klausimu ar algos apdidinimu, bet politikos sauvaliavimu.
Politikieriai dabar ir straikas
ir straikuojanczius darbinin
kus isznaudoja del savo parti
jos.
Dabar klausimas ne del dar
Trys broliukai, Billy, 15, David, 19, (ant lovos) ir Lloyd
bo ar algos, bet, del partijos ku 12 metu vaikai turi neiszgydoma liga. Daktarai negali juos
ri tas straikas iszkels ar suga iszgydyti. Ju motina naszle žino kad jiems nėra jokios padins.
gelbos ir jie už dienos kitos turi mirti. Geriausi ir garsiausi
Szitos straikos parodo kad
daktarai prisipažinsta kad jie jiems negali pagelbeti.
-----Į -------------------' ■ .
darbininku unijos ir tu uniju —--bosai turi daugiau jiegos, yra
Slaugiu Straikos
Kava Pabrangs
galingesni už paczia valdžia.
Jeigu taip dar ilgiau pabus tai
mes neužilgo atsidursime to BRISTOL, VA. — Deszimts WASHINGTON, D.C. —
kioje padėtyje kaip .Vokiecziai slaugiu “mirsiu” iszejo ant Jeigu valdžia pavėlins tai kava
dabar randasi ir musu pinigai straiku in King’s Mountain visiems pabrangs. Dabar jau
bus niekam verti, nes j u per Memorial Hospital, ligonbute- tariamasi visa kava pabrangin
daug bus. Jeigu darbininku al je ir paliko 63 ligonius visai ne- ti apie tris ar keturis centus
gos, mokestys vis kils ir kils, prižiuretus. Savanores slauges ant svaro. Kava kuria gauna
tai viskas taip pat, tuo pat ža j u vietas užėmė ir ligonius me isz Brazilijos gal visu penk Mergirios Apdaužė
tuku pabrangs, jeigu valdžia
rų, brangs ir brangs, pakol rei sziap-taip prižiūrėjo.
“Boy Frentus”
kės keliu bumaszku duonos Tai pirma syki tokios strai neinsikisz ir neuždraus taip pa
kos atsitiko ir visi net dyvinasi kelti.
bandai nusipirkti.
DETROIT, MICH. — Du vynes slauges yra laikomos kaipo
rukai susitiko su dviem mergi
profesionales, o ne tik kaip pa
Nors Jis Mane Ir
prastos darbininkes. Ju darbas, Karininkas In Taikos nom saliune ir pakalbino jas
važiuoti ant “raidos.” Mergi
kaip ir gydytojo ne tiek del pi
Užmusztu
Darba
nos sutiko ir visi keturi iszvanigu, kiek del žmonių geroves.
žiavo.
CLEVELAND, OHIO. —
Bet aiszkus dalykas, ir joms WASHINGTON, D. C. —
Pone Mrs. Jane Kolodziej ana reikia tinkamai atlyginti. Slau Vienas augsztas Amerikos ka Kai vaikinai sustabdė savo
vasara apskundė savo vyra, už ges tai yra prascziausiai apmo rininkas neužilgo bus pasiuns- automobiliu ir eme kibinti mer
tai kad jis norėjo ja užmuszti. kamos. Joms kad ir dvigubai tas in Europa. Jo darbas bus ginas, viena isz ju reže vie
Teismas rado, kad tas jos vyras reiketu pakelti mokestis.
stengtis atitaisyti politini ir nam per galva, kita savo “boy
isz proto iszsikraustes, ir vie
dipliomatini stovi, kuris buvo frenta” už plauku nustvėrė.
toj kalėjimo jis gavo pasodinti
suardytas per Užsienio Minis- Jos taip apdaužė savo “boy
Bus
Daugiau
Mėsos
in beprocziu narna.
teriu Konferencija Londone. frentus” kad jie be sąmones
Ana sanvaite, ji vėl atėjo in WASHINGTON, D. C. —
Dabar jau visi pripažinsta, kad paliko. Paskui abi merginos
teismą ir prasze kad jos vyra Isz Washington© ateina links ta Londono Konferencija nieko iszverte vyrukus isz automobi
paleistu, nes ji jo labai nori. mos ir patikrintos žinios, kad nepesze, nieko nenuveike. Szito li aus, j u kiszenius iszkrauste ir
Valdžios darbininkai ja perspė neužilgo bus daugiau mėsos vi augszto karininko darbas bus j u automobiliu pasivogė. Da
jo, kad jos vyras beprocziu na siems. Dabar galaviju yra be stengtis iszriszti klausimus, ku bar vyrukai be “giri frentų”
mie ir kad jis gali ja užmuszti. veik ir per daug; Armijai, vais- riuos dipliomatai negalėjo isz ir be karuko.
Ji nieko nepaisė ir sake kad ji kui nei per puse tiek nereikia riszti.
jo nori, nors jis ja ir užmusztu. kaip reikėjo. Gal neūžilgo ir
Fordo Anūkas Kom
Taip ir buvo, vyras buvo pa visus tuos “pointus” galėsime
Keturias Vietas Apvo
leistas, parėjo namo ir už keliu sudeginti. Bet kol kas, pointu
panijos Prezidentas
dienu jis su paipos galu užmu- reikia ir reikes.
gė In Puse Adynos
sze savo žmona ir du mažu vaikucziu.
PHILADELPHIA, PA. —
Darbininke Paliko Ir. pusvalandi, vienas vagis ke
turis sztorus apvogė ir paspru
$50,000
Naujas Szvedu Pasiun
ko su daugiau negu $400. Poli
ERIE, PA. — Caroline Sha cija sako, kad tas vagis yra jau
tinys Washingtone
fer, 77 metu amžiaus, gyveno nas vyrukas, apie dvideszimts
taip tykiai ir ramiai, kad josios ( metu amžiaus. Policijai sako,
WASHINGTON, D. C. —
Daugiaus kaip 19 metu Ameri geriausios drauges ir susietkos kad už dienos kitos ji suseks.
koje pasiuntiniu iszbuves Woll- nieko apie ja nežinojo. Ji dirb Jis ateina in sztora ir praszo
kad jam’ deszimtine iszmainymar F. Bostrom, sziomis dieno davo kaipo tarnaite.
mis isz diplomatines tarnybos Ana Petnyczia ji pasimirė. tu. Kai mergina eina prie “repasitraukė ir Washingtona ap Kai jos advokatas perskaitė jo gisterio” iszmainyti jam ta de
sios paskutini testamenta jis szimtine, jis atkisza atprovintą
leido.
Jo inpediniu paskirtas Her rado, kad ji paliko daugiau ne revolveri ir visus pinigus pasi
Henry Ford II, buvo pa
man Eriksson, buvęs Szvedu gu $50,000. Pinigai buvo ant ima ir paskui sau ramiai iszei“gėrėto” pakavoti.
na.
prekybos ministeris.
skirtas Prezidentu visos
Ford Kompanijos. Czia jis
— Indijoj mergaites yra su- — Ilgiausia žmonis gyvena — Didžiausios sniegines vie pasiszneka su savo tėvuku
Norvegijoj.
šnios vieszpatavo 1854 mete.
giedotos kada užginta.
kuris ta vieta jam užleido.

24 Vokiszki
Oficierai Bus
Nuteisti
V

Generolas Eisenhower Atsisa
kys; Socializmas Europoje; Ko
munistai Valdo Berlyno Gyven
tojus, Badas Visur Vieszpatauja Vokietijoje; Lietuviai Nori
Kareiviu Organizacija Sutverti
WASHINGTON, D. C. — Žinios ko!
Kai
dar nepatikrintos, bet jau eina gandai, kad
kai Generolas Eisenhower parvažiuos in Ame
Vokieczius rika jis jau nebegris ir savo vieta kitam
generolas, bet dabar no
Apgavo ri,užleis.kad Jiskitasgeras
ta politikos galvosūki paimtu.
NEW YORK, N. Y., —
Jis nori nuo visko nusikratyti. Kiek da
Nors laikraszcziai jau pirmiau
žinojo, bet jiems nebuvo valia bar galima inspeti, tai jis už kokios sanapie tai nei iszsižioti. Nes Vo vaites parvažiuos ir pasiliks Amerikoje.
kiecziai baisiai norėjo žinoti
%
.
kas ir kaip ten atsitiko kad jie
WASHINGTON, D. C. — Generolas
taip apsigavo. Sztai kaip buvo.
Kai Field Marshal Sir Ber
Eisenhower sako kad, Komunistai turi už
nard Law Montgomery rengesi
pulti ant Vokiecziu ir persi ėmė visas valdžios vietos Berlyne, ir dabar salaužti per ju rubeziu, Vokie
cziai per savo sznipus viską ži votiszkai szeimininkauja. Jis toliau aiszkina
nojo ir lauke, ligi dantų apsi kad jeigu butu galima laisvai balsuoti, tai žmo
ginklavę.
Jie žinojo viską apie Ameri nes tuos Komunistus isz tu augsztu vietų tuokos ir Anglijos kariuomenes ir jaus iszguitū.
Generolas Eisenhower taipgi
ju rengiamus užpuolimui žings
nius. Bet ka jie nežinojo tai kad pranesza, kad Komunistai turi po savo priežiūra
Generolas Montgomery žinojo
visus laikraszczius ir radijo stotis. . Visa poli
kad jie žino.
Generolas Montgomery iszsi- tika ir tvarka Berlyne yra sumaiszyta, suraižgyrinko viena krutamu j u pa
veikslu, “Moving Pictures” ta: Sako, Naciai vis valdo, kitur Komunistai
aktorių, ji aprengė in savo dra szeimininkauja, o badas visur vieszpatauja.
panas, davė jam geriausia eroplana ir keletu kitu eroplanu
SOCIALIZMAS EUROPOJE
kaipo apsaugos ir garbes paly
dovu ir pasiuntė ji in Afrika in
ISZ EUROPOS. — Francuzija, Bulga
Algiers. Szitas žmogus ten drą
siai straksėjo ir garsiai plepėjo
rija, Vengrija, Rumanija, Yugoslav! ja, Graikija,
ir visiems insakinejo prisireng
ti prie baisaus muszio.
Czechoslovakia, Belgija, Austrija ir Italija ne
Vokiecziu sznipai ir Afriko
Visuose
je buvo. Jie tuoj aus savo Karo užilgo laikys rinkimus, balsavimus.
Sztabui pranesze netikėtas ži krasztuose politika kaip koks puodas ant penias: Marshal Montgomery Af
Anglijos Socializmo per
rikoj e f Reiszkia Anglijos ir cziaus jau verda.
Amerikos kariuomenes ten versme, duoda kitiems krasztams pavyzdi ir ro
siuncziamos! Vokiecziu Karo
Sztabas gavo tas žinias ir tuo- do kelia in politika. Kiti krasztai paseks Ang
jaus pasiuntė daug savo ka
lijos pramintu taku in Socializmą.
Kai tik
riuomenes keliauti in Afrika.
Visi karininkai ir generolai pa- karas Europoje pasibaigė, beveik visos tautos
/
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
graži, grakszti ir lipszni pa-’
Susimildami, jeigu iszkeliauAkyvi
Trupinelei
cziule sunkiai dirbo, nuo saule-(
Kaip Japonai Rengėsi Del Karo
nate in kita miestą ant apsigy
tekio iki saulėleidžio kasė, are
venimo ir geidžete permainyti
—
Indijonai
isz
sztamo
ir akėjo ir su savo prakaitui
laikraszti, prisiunskite savo se
Caynga,
pardavinėjo
lauka
1
pragyvenimą sau užsidirbo. Pi-,
na ir nauja adresa ir miestą ku
valstijui New York mete 1789
Kur tik pasisuksi, kur tik pa- nigu mažai buvo, bet ūkis buvo
riame gyvenot ir apsistojo!, nes
geras
ir
derlingas:
pragyventi
siskaitysi, visur rasi kad vyras
- be to, negalime jum siuntinėti
—
Derlingiausi
sauliniai
naf;
buvo
galima.
Jiedu
turėjo
52
su žmona nesugyvena, kad szeij laikraszczio in . nauja vieta.
tes
atrasta
1894
mete
Fostori-|
mynele pairus, kad žmona akeriu žemes, maža, bet gražu
. i Daugelis praszo idant permaijoj,
Ohio.
Vienas
szulinis
davi-'
jiesz'ko savo vyro nusikratyti. ir lotsna nameli, keletą gatavi- .
I nyt adresa, prisiunezia savo
7,500
baczku
nėjo
ant
dienos
Ir jie visi aiszkinasi ir duo ju ir ketvertą vaiku. Visi ėjo
varda ir pravarde bet nepaduo
naftos.
kas
Nedelia
in
bažnyczia
ir
gra

da visokias priczines del ko ne
da kur gyveno ir in kur iszvažiai
sugyveno
su
kaimynais..
!
gali sugyventi. Bet lajeriai, bei
žiavo. Tokiu laiszku sziadien
“
follmilis
”
—
Pirmutinis
advokatai sako, kad visos tos Kai Albinas susilaukė 40 me
aplaikome daug, nes svietas lalikos
pastatyPennsylvanijoj
priežasties ir visi tie pasiaisz- tu ir jo žmona 32 metu, karas
i bai maiszosi, o del mus yra ne
tas
Thornby
1746
mete.
kinimai prieina prie vieno isz- iszkilo. Jiedu paliko ūki, (farreikalingas sukimas galvos
muke)
ir
nuvažiavo
in
miestą:
aiszkinimo: darbo žmogelis
i
, 'jieszkoti po visas knygas isz
i
—
Aplinkinėje
New
Yorko
,
.
.
jis
gavo
darba
in
Laivyno
fab-Į
sziandien turi per daug pinigu
x , x ! kur musu skaitytojas rasze
1816 mete radosi 50 tukstan- ... . .
.
ir jo pacziute turi per daug rika, ji gavo darba in eroplar.ii'
, . . , .
i laiszka ir kur seniau gyveno,
ežiu akeriu druskinio lauko. I _ .
laisves. Isz to ir kyla visi nesu fabriką. Dirbo ir turteli sau
I Jeigu pnsiunsite sena ir naukrovė.
sipratimai ir persiskyrimai.
’ ja adresa, tai greieziau galėsi
— Pirmiausi parasonai AmeBet,
Albinas
susipažino
ir
i
-------------------- • -—■ -------------me permainyt ir greieziau gaurike pasirodė mieste Baltimosusidėjo
su
viena
geltonplauke
Kai kurie Amerikos karinin
i site laikraszti. Kitaip ant mus
reje
1770
mete.
Katras
vyras
kai net pavydi Generolui Pat tame fabrike, kur jis dirbo. Jis
: nerugokite, jog laikraszczio nenesziojo
parasona,
tai
isz
jo
ton, kad jis buvo pravarytas in ja insimylejo ir ji in ji. Albi
aplaikote. “Saules Redyste.
juokdavosi.
Kai vaikai da tik pradinėje mokykloje, Japonai juos jau mokino apie eroplanus,
isz valdžios Austrijoje, nes jie no pati dažinojo ir viena syki
SAULE PUBLISHING CO.,
-SKAITYKIT
-SAULE
”
PLA1TNKI7
tai
mergpalaikei
akis
apdraskė
kaip
juos
statyti
ir
kaip
lėkti.
Vaikas,
kurio
akys
užrisztos
sėdi
ant
krėslo,
kuris
visaip
mato, kad ju bėdos dabar tik
Mahanoy City, Pair
gerai
apdaužė.
Paskui
ta
gel-j
sukasi ir vereziasi. Vaika apmka ir paskui paduoda jam lazdele ir jis turi su ta lazdele
prasideda.
HSgr3 “Saule” dabar $4.00
Amerikiecziai Austrijoje la tonplauke drąsiai Albino žmo-| rasti paskirta, vieta ant stalelio. Toks pratinimas parodo ar vaikas gali mokytis kaip su Giesmių Knyga Arba
eroplanu lėkti.
metams in Suvienytose Valsti
bai prasta varda turi. Austri nai pasakė, kad jos vyras in ja1
Kanticzkos,
$2.00
jose, $5 kitose Vieszpatystesa,
jos gyventojai pasziepiamai (in ta geltonplauke) insimyležiuri in Amerikieczius ir net jes ir ji iii ji ir dabar praszo,
ciju (nurodymu) apie savo ap- SAULE PUBLISHING CO.,
Veteranams
Pagelba
“
CZIA
ILSISI
”
kad
jo
žmona
duotu
jam
divorpirsztais in juos bado.
drauda?
Mahanoy City, Pa. - U.S.A Andrius J. Recklitis
sa, persiskyrimą.
At.: Mes pasiuntėme Tams
'Amerikietis karininkas ofiMAHANOY CITY, PA.
Onute nenorėjo musu inieste- Klausimas: Priesz mano vy
tai Booklet Nr. 1535, kuri turi
cierius nemoka kaip apseiti, ne Žmona .nesutiko, ir sake kad
PIRMOS KLIASOS SALUNAS
ji sunkiai dirbo pakol susikūrė lyje gyventi. Ji buvo ne tiktai ro instojima in karo tarnyba, visas reikalingas informacijas.
Skaitykite “Saule”
moka kaip tikras karininkas
206 West Centre Street
bet ir protinga mes pasavinome a u g y t i n i.
szeimynele
ir
susikrovė
turteli,
g
a
l°
gi'aži
Skaitytojai gali gauti kopija
save valdyti. Vo'kiecziai szidiir dabar niekas nuo jos nea mergele. Ji mate ir gerai supra-1 Draugai man dabar sako, kad mums pasiuneziant praszyma. Istorija apie “AMŽINA ŽV Jonai kur taip skubiniesi? Einu
na isz Amerikiecziu karininku,
pas p. Andriu Reckliti.
Kas tenai
to kad ežia, musu miestelyje mes galime praszyti “Seimytims.
Jo
kelione
po
svietą
ir
naujo
yra?
Tai
geriausia
LietuviszTaipgi galima rauti knvgeles DA.
kai jie sau ant ulyczios vaiksz’
nėra
progos
pakilti
augszeziau,
nos
jiaskyrima
”
del
musu
insuka
užeiga
del
visu
Lietuviu.
Jis užapie apszvietos parupinimus liudymas apie Jezu Kristų.
czioja rankas in kiszeniuS insi- Bet, Albinas paliko savo pa
i
laiko
visokiu
geriausiu
Gėrimu,
taipsavo gyvenimą pagerinti, savo 'nyto vaiko. Ar teisybe?
20 Centai.
I gi minksztus gėrimu ir kvepianezius
pagal “G I Biliaus ir Public
kisze. Taip karininkas nieka ezia, gavo divorsa ir iszkeliavo
likimą savaip nutiesti.
Atsakymas: Taip. Gaukite
Visi pas p. Reckliti. 206 W.
Law. Nat. D. (. atll. A A et.Ine. Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa. Ii cigarus.
dos nedaro. Jie sako, kad Ame su geltonplauke laimes laimu
Centre
St.,
MAHANOY CITY, PA.
Vyrai ir vyrukai tik seiles' certifikuotas teismo rekordo
rikiecziai kareiviai yra tik žes susi jieszkoti.
L“Czingamui kramtyti,” tinka Dabar Albinas prarado savo rydavo, kai Onute praeidavo,' kopijas insunijimo ir pasiusk!
gera kariszika darba ir sykiu'• -bet ji ju rodos nei neinate, nei; te savo vyrui jis tas kopijas
mi vaikezai.
kartu su aplikacija del szeiRetas kuris Amerikietis ka savo meiluže, o jo žmona kaip su vienu neužsidėjo. Ji mate,
mynos paskyrimo” pasius tin
rininkas moka Vokiszkai ir už dirbo taip ir dirba ant tos ukes. kaip sunkiai jos tėveliai turi
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
kamai valdžios instaigai.
tai turi samdytis klumoczius. Albinas nori grižti pas savo pa-1 dirbti, kaij) mažai turi, kaip Kl.: Ar Antro Pasaulinio Ka
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
j
Tie klumocziai tai dabar tikri cziute ir savo szeimynele, bet skurdžiai turi gyventi, ir ji pa ro veteranas gali pakeisti savo
jo žmona sako, kad jis gali griž siryžo, kad jau tokio gyvenimo
ponai.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO Mahanoy City, Pa. '
“National Service Life Insur
Ir to negana. Kai Vokiecziai ti pas savo mergpalaike ar eiti negana, jai turi būti ir bus ki ance” in 20 metu “Endowment
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
taip.
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų
karininkai turėjo nesztis ar pa velniais, ji jo dabar nenori.
kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
Policy?”
Po
laikui; Onytės laime; Per neatsasiduoti, jie paliko savo meilu Toki atsitikimai, tokis szei-j j£aį Qnu]e įszvažiavo in did- At.: Ne. Sziuom metu yra puslapiu. Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rguma
in balta vergija; PusiaugaveNo. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
žes. Dabar Amerikiecziai kari mynos suardymas tai visai Pa"|mies]į dir*bti, jos tėveliai nusi- trys ruszys apsaugos vyrams mlnaliszka
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; TamsuŽvake; Del pirsztiniu; Apie
ninkai tas Vokiecziu karininku prastas ^dalykas sziandien, nes mino ir nulindo, bet po kiek lai- tarnyboje; paprasta gyvybes, No. 103 Vaide! ota, apisaka iaz nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c džiai;
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
pirmutines puses szimtmeczio, iszmeilužes. Dabar Amerikiecziai darbo žmogelis tiesiog pasiuto’ko ap3iprat9 ir net elue sav0
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
karininkai tas Vokiecziu kari nuo tu dideliu mokeseziu ku Onute džiaugtis ir didžiuotis. 20 metu iszmokejimas ir 30 me-1 imta ta Ljetuviszku užlieta. Su pa- rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
Yeikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
ninku meilužes pasisavino ir su rias jis gavo per kara. Bet da Onute jiems.ir pinigu ir drapa tu iszmo'kejimas.
No. 104
Trys istorijos, apie Ne- paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c
Kl.dsztariiavau tris metus ’ valioje
pas Maurus, Vieszkelio Duojomis susinesze. Už tai Austri bar ateina metavones laikas. nų ir visko prisiusdavo, nes ji
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
ka
tik
buvau
paliuosuotas.
'
bes,
Karalaitis
Žmogus.
121
pus.
25c
prapulties
kranto; Mistras ir Krepokamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
jos gyventojai ir sako, kad da Dabar dingo ir meiluže!
gera darba ten turėjo.
No.
106
Penkios
istorijos,
apie
szius;
Kampelis
duonos; Isz ko dideli
62 puslapiu..................................... 15c
Kiek mokslo pagal “GI” Di
bar j u miestai yra klumocziu ir
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
ponai.
105
puslapiu
.................... 25e
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
liaus
galiu
tikėti
gauti?
Onute
mieste
darbszcziai
dir

Dorybe
veda
in
laime;
Szaltiszaiti,
Michoacone,
Meksike,
randa

meilužiu miestai. Visa tai
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Bairi
No.
111 Sziupinis
(3 dalis),
talAt.
:
Kvalifikuoti
(tinkami),
----------x
------------/.
—
bo
ir
gražiai
ir
dorai
gyveno
43
puslapiu
.....................................
15c
si
nepaprasta
auguole
kuria
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
mums ne in sveikata.
, .. i pinasi sekanti skaitymai: Ila isz maproto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
Apie boba ka negalėjo
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
pramynė “Irgnan,” kuris isz- pakol susitiko su Jurgiu Berto- ])allUOSUOtl V\ldl ga 1 laukėti įgzo
Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo 22 puslapiu ................................. 10o
niu. Jurgutis ir Onute viens ki mokykla per tris metus. Bet jis i Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas
Vienas isz geriausiu bravoru ctuoda isz saves juodyta.
kėjimas kunigo. 47 pus............. .15c
t
1
savo
liežuvio
sulaikyt
;
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
!avo.lie™ 8ulaikU;
Girtuoklis
tam patiko. Onute su Jurgucziu turejo būti ne daugiau 25 m.Jj Jurgis;
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Galinga ypata galybe meiles;
Czechoslovak!joje vėl pradėjo
bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
daryti alų kaip ir pirm karo. Vienas kapitonas veže sena iszeidavo, iszvažiuodavo, ir amžiaus kada instojo in karo bos
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
tarnyba, jeigu jis 'buvo senesni trumpi pasakaitymai ir t. t.
Jurgutis
pas
ja
užeidavo.
ir
stora
generolą
kur
ten
PaciPirmutine bacz’ka to alaus bra
puslapiu.......................................... ,15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
kada
instojo
in
karo
tarnyba,
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
voras pasiuntė Juozui Stalinui, fike kai karas siautė. Genero Abudu gaude vėjus, audros
No. 141 Keturios istorijos apie
i
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgeltai
tada
turėjo
lankyti
mokykla
susilaukė.
Onute
žiedo
lauke,
f las sunkiai
udaus;
Iszklausyta malda vargszo;
rangėsi ir vos, ne
kuris geria tik lengvus ir sal
įbsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15e
ir jo instojimas turėjo per Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
vos, beveik riste iszsirito isz paparti gavo.
džius vynus.
No. 170 Asztuonios istorijos apie
traukti jo mokslą.
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
mažo
automo'biliaus.
Kapitonas
••
Kai policijantai iszlauže du
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
Kl.: Asz su žmona sergame, No. 116 Istorija apie Sierata, kslas
Auklejim&s sveiko ir serganezio kuužpakalyje
sėdėdamas
Genero

gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
ris, jie rado Onute kniupszczia
Jiedu jau deszimts metu kai
i puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c
negalime dirbti, musu sunūs No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinste
buvo ženoti. Didelis, nerangus, lui padėjo ir su koja ji per pa ant lovos. Kambarys buvo pil
....................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Garžia Haremo nevalninke: TMoszis:
yra
Laivyne.
Ar
galite
praneszmsybe in szviesa; Pasitaisias prasi
nas gaso duju. Kai ja parvežė '
bet geros szirdies Albinas ir jo sturgali pastūmėjo.
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
ti kiek užlaikęs galime tikėti 62 puslapiu ................................ 15c nka apveizdos; Neda ėjusia žudinsta;
Vienas paprastas kareivis namo pakavoti, policijantai papuslapiu .............................
25e
gauti?
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkaa;
171 Vieniolika puiku isterijų
Paskirstymas Maistas stovėjo ir stebėjosi kaip kapi- aiszkino, kad tai buvo nesitikė At.: Abieju paskyrimas pri kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- (suNo.paveikslais),
apie Džiaugsmas
puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu......................... 15c
tonas drysta generolui in užpa ta nelaime.
ir
nuliūdimas
tėvu;
Kalėdų vakaras;
valo būti $68 per menesi.
No. 123 Septynios istorjos apie
No. 145 Trys istorijos apie VelniApie Racionavima kalyje spirti. Jis susitikęs savo
Isz
Akyvumo;
Su
Dievu;
Grigo Kalė
Kl.: Mano sūnus iszlaike Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o dos; Kaip Vincas ingalejo
paezia;
saržentas palauke pakol tas sari
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
PUIKI ISTORIJA ‘ ‘ pre-induetion ’ ’ (prieszinsto- lis;
Mailach;
Paskutinei
Valandoi;
Sla
Mėsos ir Tauku: Raudoni žantas pro ji praėjo ir paskui
Vargo sapnas ir pasaka apie ci- dą; Dainele. 47 puslapiu. ,.... 15c
ptybe
gymimo
mumisie
Dievo
musu
jima iff tarnysta) egszamina irlgonus. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
ženkleliai knygutėje, Nr. 4, isz pasalu priėjės, kad spyrė sa
jam
praneszta raportuoti in! No- 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį. atsitikimu; Nusiminimas seno jauniLI, Ml, Nl, Pl, Ql, geros iki vo saržantui in pasturgeli kad
...
.
.
Doras gyvenimas; Priversta hnks- Nikitas . 61 puslapiu ...................15c
dviejas sanvaites. Jl.S tini lo mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 147 Trys istorijos apie Raga ikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 25«
Gruodžio (Dec.) 31 d. Ženkle jam net dantys sudrebėjo.
metu amžiaus. Ar jam vis rei-į užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
liai: V2 iki Z2 gerios lyg Sept.
68
buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
Saržantas tuojaus ta kareivi
kia raportuoti savo “Draft” kuris
puslapiu
............
15«
30 d., Al iki Ę1 geros lyg Oct. patraukė in Kariszika teismą.
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
61 puslapiu ................................. 15c
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
No.
127
Trys
istorijos
apie
Duk

Alena;
Pavojinga klaida. 45 pus
boardui
?
31 d., IT iki Kl geros lyg Nov. Kai karininkateisejas to karei
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam isztė
pustyniu:
Peleniute:
Du
brolei
.......................
15c
At.: Tai]). Vyrai mažiau 26 Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c lapiu
30 d.
davineti
pinigus. 45 puslapiu.
15e
No.
150
Keturios
istorijos
apie
Du

vio užklausė: “Kaip jis dryso
metu
amžiaus
vis
turės
užimti
ktė
akmenoriaub;
Klara;
Nuspręsta

No. 175 Pasiskaitimo knygelei
Cukrus: Ženklelis Nr. 38 savo saržantui spirti in pastur
sis; Axxt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
vietas
tu
kurie
ilga
laika
isztarcukraus lyg Rugsėjo (Sept.) gali, kareivis pasiaiszikino: Mat
61 -f puslapiu .........................
15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
SKAITYKIT
ravo ir tu, kurie seka užimanNo. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanaknygutėje Nr. 4 del 5 svaru szitaip buvo; ‘ ‘kai asz maeziau
TIKTAI,. . . 50c tuos pareigas.
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“SAULE”
30 d., Racionavimo valdyba da  kad Kapitonas drysta spirti ge
akys;
Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
SAULE PUBLISHING CO
'Kl.: Mano vyras, 36 metu am
bar priima aplikacijas del su nerolui in pasturgali, tai asz
karalium. 61 puslapiu................ 15c rtai; Keipta Juoku ir Paveikslo.
MAHANOY CITY, PA.
žiaus, tarnavo užsienyje per 18 ISTORIJE apie Gregorius No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti manstinau, kad karia jau užsi
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
menesiu. Ar jis tuoj bus paliuo- ------------- ---- Isz Numirusiu puslapiu
cukraus.
15c
Neužmirszkite
Guodotini
Skai

baigė. Už ta maža klaida, naba
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai No. 153............................................
Trys istorijos apie Gailu
Czverykai: Ženklelis (ero- gas kareivis gavo geroka laika tytojai, atsilygint su prenumerata ui suotas?
Adresas
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
“Saule” kurie apie tai užAt.: Jeigu tavo vyras isztar- me, Szaltiszaiti ir Debesėlio.
planinis) Njs. 1. 2, 3 ir J kny szaltam kambaryje patupėti. laikraszti
puslapiu ..........................................15c
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
::
25< ::
gutėje Nr. 3, kožnas ženklelis
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
laikraszczio.
PASKUBINKITE J 1 ) naves mažiausia 2 metu tai bus
Saule Publishing Co.,
pitonas
Stormfield danguje; Pabė
paliuosuotas.
geras del vienos poros czverygėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Skaitykite “Saule”
Kl.: Kur galiu gauti informa- SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT 80 puriapiu .............
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
15c Mahanoy City, Penna.

Kas Girdėt

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

Kapitonas
Velnias

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

klydo po visa Vokietija.
pilku gumbėtu stiebu skyresj
Amerikos Brangiausias Kareivis
Burmistras gavo daug laisz- nuo gražiu žaliumynu. Mažas
ku .su invairiais patarimais miestelis, kuris senoveje losze
apie krūmo iszgelbejima nuo nemaža role, o vieszpataujant
pražūties. Daugumas isz ju del Fridrikui II per savo vyskupus
ISZ RUSU K ALBOS VERTE spinduliu žiedai tingiai snau
iszpildymo buvo fatastiniai,- o J buvo pasiekęs laisvo miesto
P. A.
de suglaudę savo vainikėlius,
galu gale galėjo pražudyti is-1 laisve, buvo taipgi centru Ro
bet nuslūgus vasaros karsztorini krūmą, jei jame radosi meniszkos- dailės, Vokietintu
ŽES menuo juokėsi ža cziui ir atsiradus vėsumui, nuo
Įaugėtu triobesiu ir viduriniuok i'b i rk s z t e 1 e g y v y b e s.
liu kvepianeziu juoku. Meili rožių sklido kvapo vilnys.
Dauguma sodauninku patarė
amžiuose gotikos ir renesanpavasario saulute linksmai Kvapsnys ant tiek buvo stip
kaip gaalima ji žemiau nupjauti s0; dabartiniu metu yra apylinszypsojosi ir odeles, vysznias rus, kad insisk verkdavo in
pasirodysianezios ke Ganovero kunigaiksztijos.
o tuomet
verte apsidengti 'baltai-ruža- miestiecziii butus ir nenorint
jaunos atžalos, bet tas buvo ne Buvusi jo garbe dingo, tiktai
vais žiedais.
versdavo juos atsiminti apie
patogu, norint iszlaikyti pati senobinis brangenybių sandelis
Nubodo seni topoliai, suža didiji imperatorių senai jau
krūmą pergyvenusi žila senove. su dvylikto amžiaus dailės kuliavo storos ju szakos ir augsz mieganti po plytomis Acheno
In burmistro kvietimą atsi riniais, istorine biblioteka ir
tai dangun iszkiles sza'ku vai bažnyczios.
liepė visos Vokietijos sodaunin to paties amžiaus senoviszkais
nikas. Ant kasztanu pasirodė
Mieste buvo laikoma laimes
kai, kame tik užsiėmė geliu vai-' triobesiais, kaip antai: bažnybalti kaip žvakes žiedai. Pa
žyme, jei kam nors isz jaunu'
j ežios Szv. Gotgardo, Szv. Mikosinimu.
kvipo liepos.
vaikinu pasisekdavo nuskinti
Nekuriu isz ju tyczia pasiliko'J lo ir Szv. Magdalenos, labai se
Atėjo pavasaris savo gra
O*
nors viena, balta žiedą ir ji do-'
Gildesgeime, . kad per nekuri na rotuszis ir garsi isz yario
žiuose rūbuose.
Kanoti savo mylimajai.
laika prisižiūrėti žunąnczio, nulieta kolona su dvideszimts
Iszmirusios ir apkerpėjusios
Apie ta susidėjo net dainele:
krūmo. Vieszbucziai buvo pri asztuoniomis baraliefo grupė
per tūkstanti metu akmenines
“Dar yra gražus, žydinti
pildyti atvažiavusiais sodan- mis vadinama. “Chustusaule;”
sienos senos 'bažnyczios, tary
laikas,
ninkais, kiekvienas isz ju nore-, vasara czion trauke keliaunin
tum atgyjo po auksiniais sau
Kareivis
Arthur
Griser
ir
jo
szeimyrta
labai
brangiai
atseina
armijai.
Jis
dabar
par

Dar yra: dienu rožių.”
jo atneszti kokia nors nauda, kus, daugiausiai saviszkius,
les spinduliais. Juose sužibo se
Vakarais prie senos bažny važiuoja isz Europos in Pitcairn; Pa. Jis dvylika metu kai ženotas ir turi vienuolika vaiku. vildamiesi, kad jam pasiseks Vokieczius ir dalinai Anglus.
nai atgyvento gyvenimo kiTokia szeimyna užlaikyti, armija turi jam ar jo paežiai mokėti $280 in menesi. Tai di
czios vaikszcziojo jaunuomene;
atgaivinti mirsztanti krūmą ir Dabartiniu metu Gildes’geibirksztele, amžinas miegas nebendrametis Karolio Didžiojo, džiausia mokestis paprastam kareiviui visoje armijoje. Tai isz tikro jis yra mums brangus tuo pragarsinti savo varda.
me yra daug fabriku, tarp ku
linksmaus tvarinio Karolio Di
— rožių krūmas trauke jau kareivis.
Miesto valdžia budriai pri riu nemažai yra ra'kandiniu.
džiojo buvo pertrauktas drie
nuomene prie saves.
žiūrėjo, kad krūmas nebutu Nors buvo laukiama stebuk
žais, kurie tyliai szliaužiojo
Gal kvepiąs oras suko jau sakojimus, bet tas jau nebuvo Ar mažai kame augina rožes ?
Ir dukreles,
pjaustomas iszmeginimui ir lo nuo atvažiavusiu sodaunin
plysziuose pilko akmeninio mu
niesiems galvas, o kartais ir se tiek intikinantis jei nebuvo pa Isz Francuzijos. Nei už ka!
Kad koeziosiu tai bus,
kad nesikastu po szaknu ir nie- ku, bet jo nebuvo. Karolio Di
ro.
nius apkvaiszindavo? Gildes- ties augalo. Be to szita pasako Francuzu sodauninkai tyczia
džiojo rožių krūmas nerode gy
Nuo gaižutes atpratysiu.
kuomi jo nejudintu.
Tiktai vienas tūkstantmetis
geimiecziai tvirtina, kad vien jimu s'enis Petras taip tvirtai pražudys musu pasididžiavirožių krūmas, insodintas di
Gegužes menuo buvo stebuk vybes ženklo, todėl visi isztik kaltinti sena, rože szitame buvo iszmokes, kad naujo mo
Kur tik miestas didelis,
džiojo imperatoriaus, iszsimelingas, saule isztisomis dieno szaukti jo mėginimai nedave ne
nusikaltime negalima, nes jos kytis del jo silpnos atminties
Tai gyvena paibelis^
mis szviete, o lietus visai nely- vieno žalio lapelio. Senas Pet
tes ant sienų bažnyczios neatsiuolia pagelbininke buvo gies nebuvo pajėgi a m a.
Ir tai szirdeles visur,
jo. Gražiai prasiskleidė bezdai, ras Fasmeris naktimis nemie
budo jo gumbėtas kamienas ir
mininke laksztingala, kuri isz- “Bažnyczia pradėta statyti
Ar Filadelfijoj, New Yorke ir iszpurpo butonai lelijų, jievos gojo, tarytum nuo jo kas nors
szi karta neapsidenge pumputisoms naktimis saldžiai cziul- 1055 m., baigta. 1061 m., jos for
kitur.
pakvipo, o pievos apsiklojo miega butu pavogęs.
riais, neapsivilko szaliumynais.
bejo iszsisklaidžiusiose- sza'ko- ma kryžiszka, gazilika, pri-'
Ana diena net in Czikaga
margais kilimais geliu. Augsz Daugiausiai sargas buvo nu
Senoji rože jaute, kad jos jėgos
se.
prasta aiszkininia sargas bum
nusidaviau, tai padangele skambėjo vytu vargęs per isztisa diena belainyksta, nes per jos kamena neTame taipgi privalo būti tie bėjo pažymėdamas szita sena
Tai apie baisybes dažinojau, riu balsai, geges inkyriai kuka piodamas akmeniniais laiptais
bevaikszczioja sultys kaip kita
sos.
triobesi: — isz vario lietos du-,
Ka tos bobeles ten iszdaro, vo o perkūno oželiai czirszke. senos bažnyczios, berodydamas
dos pavasario metu.
Tik apgailestautina, kad vi lys, sarkofagas 4Szv. Gotgardo
ja atvažiavusiems, kad atgul
Gere be jokio galo.
Pusiau nudžiūvęs jos kamie
Viskas žydėjo gražiai, viskas
sa tai buvo labai senai, kuomet XII ir rožių krūmas, bendrame-1
davo in lova tai tuojau stipriu
Begėdės ir surugeles,
nas augsztai užszliauže ant sie
gamtoj gyveno panaujintu gy
žmones buvo daug paprastesni, tis Karolio Didžiojo.” “Jei ta
miegu užmigdavo, bet dabar
Kas bus ant senatvės?
nos užsikabindamas už kiek
venimu,
kvapsnys
sklido,
o
au

kaip dabar ir meile laike dan iszmesti, tai tolimesni pasako-'
Ne viena nuogirtybes padvės, galai traukėsi prie gyvybes dažnai nakties metu keldavo ir
viena iszsikiszusi akmeni, už
gaus dovana.
jima asz negaliu tęsti,” su nu-j
eidavo prie altorines sienos,
Dievulis nesusimyles,
pagražinima lango, ir kitu vie
szaltinio
—
saules.
O dabar? Dabar retai kas isz simiu'inui baigė senis.
ant kurios savo szakas placziai
Ir nepasigailės,
tų; laike vėjo išzjudintas bildė miestiecziu seka duota pirmtaTiktai viena sena rože savo
— Tu taip ir sakyk, stengėsi
buvo iszskleides rožių krūmas.
Tada padvės,
jo in akmenis. Karsztas saules kunu pavyzdi, dargi didžiuoja ji padrąsinti kunigas: tiktai|
Tenai senis, sudejes rankas
Iii tikra pekla inmes,
spindulys negalėjo inlieti gy
si savo rožių krumu kaip žilos pridek gale, kad jis dabar nu
Maldų Vainikėlis
tykiai meldėsi, melsdamas Die
Sziandieh visko nepasakysiu,
vybe mirsztancziam augalui, senovės likusia relikvija, bet,
Asz
sakau,
jog
vyrai
kalti,
džiūvo.
vo padaryti stebuklą, ir kaip
Da susilaikysiu,
bet tik degino ir todėl szaliu
::
Knygele
::
Jeigu
savo
bobas
iszdykauna,
bet buvusio žavetinumo, meiles — O ka asz rodysiu? Jau ne,
Szventame Raszte esti sakoma,
O kaip da nepasitaisysite,
metugiu niekur neinate.
Ne
vienas,
bobai
viską
sutaiso,
prisiriszimo prie bendrameczio pongs kunige, tas negalima,
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 kad liepe Aarono sausai lazdai
Tai velniu gausite.
Džiuvimas istorinio krūmo
0 suvis apie ji nepaiso.
senojo imperatoriaus jie nebe- prisiais isz naujo mokytis, tas
Puslapiu; Juodi Apdarai; augti, tai ir dabar liepti krū
buvo žinomas visiems gyvento jauezia.
Gauna, ko tiktai boba
mui atsigauti ir duoti metūges.
Aiszkus drukas; smagi
jams mažo miestelio Bildesgei- Viskas atsimainė, o kartu nu nesunku bus Linai, nes jos at
užmano,
Po to jis ėjo namo nesivildamas
knygele, 75 Centai.
mintis jauna.
ma, karsztai perkirto ji Mccgemo, bet niekas nenorėjo tikėti, tilo ir laksztingalos balsas.
Už tai ir kito vyro užsimano,
kad dangus iszgirdo ji ir ant
Rodykle:
ris.
kad jis žutii. Da pareita vasa Dabar jau atėjo laikas miri — Tai kamgi ir liūdėti FasPer tai ir boba labai
rytojaus pamatys jis Dievo
metu padalinimas.
merai? Tegu ji ir aiszkina lan
Tai isz Graikijos arba isz Bažnytini*
ra ant jo žydėjo rožes, nors, tie mo tukstantmeczio krūmo.
Pasnikai.
iszdykina,
ženklą, bet dienos slinko savo
kantiems.
Bulgarijos. Asz tenai pats ke Kalendorių*.
sa, ir ne tokios didžios kaip Prie 'bažnyczios isztisomis
Jog ant galo turi kartu
eile, o rože nestiprejo.
liavau, buvau Kazanlikeje, vie Maldos Rytmetines.
pirmiau, bet daugiau negalima dienomis grudesi žmones žiūrė — Ne gerbiamasai kunige
gyvenimą.
Vieszpaties malda.
Vienatine duktė naszlio FasAniuoliszkas Pasveikinimas.
ir norėti nuo augalo, kuris isz- dami in pilka džiunanezio au kol asz gyvas, tai asz szito už Vyras savo visokais budais name slėny rožių.
merio buvo mėlynakė Lina, ku
siėmimo niekam nepavesiu, iszApasztalu Sudėjimas.
gyveno tūkstanti metu.
persekioja,
rios būdas ryszikus, Germanu
galo kamieną. Kalbu ir patari sitiesdamas su pasididžiavimu
Deszimtis Dievo prisakymu.
Stebėtinas vaizdas, visas Du
Paprotys jausti ir matyti mu netruko, be to kiekvienas
didžiausi
meiles
prisakymai.
Mažiausias klaidas
tarė senis: “jei manės nėra na
slėnys prisodintas vienomis ro Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir rases, tėvo nelaimėje liūdėjo
garsuji krūmą, po senovei, ap aisz'kino savaip.
prikaiszioja,
nei kiek mažiau, bet jaunyste
mie, tuomet tai jos dalykas.”
žėmis, niekur nesimatyti žaliu Gailesczio. dengusi bažnyczios sienas ant Labiau už visus lindo, senas
Pati
latrant
norėtu,
Maldos vakarines.
ne tiek inspudinga kaip senat
Prie kalbancziu priėjo bur
mynu; virsz slėnio stovi tvan Giesme ant pradžios Misziu.
tiek buvo insivyraves Gildes- kunigas ir bažnyczios sargas.
Kad
tiktai
proga
atsitaikytu.
ve, o ypacz, kuomet dalykas nemistras, augszto ūgio ir pagy
kus kvapo debesys, todėl ne Misziu Maldos.
geimo-gyventojuose, kad jie Juodu czionai tarnavo labai
Dora bobele niekad
lieczia to, kas szirdžiai arti ir
Psalme 45.
venęs, baldu fabrikantas.
pratusiam galva sukasi.
matydami dabartine augalo senai; sargo vieta buvo pavelGiesme Szventa* Dieve.
nebezdžionkaus,
kas sujudina jausmus.
“Kaip, ponas kunige, storu
Bet tas mums nepritinka! At Miszparu Maldos.
silpnumą su baime kalbėjo: dejama, t. y. nuo tėvo pereida
Lina pabaigusi mokykla pri
balsu paklauso jis: žūva musu Norints ir latra vyra gaus,
kakliai' atsake fabrikantas: Maldos pirm Iszpažinties.
“Ar nesugrius po jo žuvimo vo sunui ir 1.1.
Nes
ji
visada
paguodoja,
Perkratymas sanžines.
žiūrėjo ūki senelio, tėvo, padė
garsingumas ? ’ ’
Pirma, kad ten oras daug szil- Maldos priesz pat Iszpažinti.
m ušu bažnyežia ? ’ ’
Ne
plusta
ir
ne
loja.
Sargui ir buvo ko lindėti! — Turbūt tai]) p. burmistrai,
tesnis kaip Gildesgeime, o ant Imdamas nuo kunigo iszriszima. jo jam jo bažnytinėse pareigo
Tas parodo, kaip augsztai
Bobelka
gera,
namus
apžiuręs,
se, o liuosaji laika paszvesdavo
Malda po Iszpažinties.
Gailesys mirsztanczio krūmo su pagarba atsake paskutinis.
ra.
gyvenimas suriszo gyvavimu
Litanija
apie
visus
szventus.
Ant sportu nežiuręs,
ranku darbams prie ko ji buvo
buvo surisztas su pinigais. Visi musu sodauninkai keletą
Kas antra?
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
didžiojo imperatoriaus pasta
gabi.
,
S k a i 11 i n g i ems k ei i a u n i n k a m s, kartu smulkiai ji apžiurėjo ir Visus vargus panesza kantrai, Antra, kviesti Bulgara-slava Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
tyto seno triobesio su jo paties
Ne
buna
namie
joki
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
kurie lankydavo Gildesgeima vienbalsiai nutarė, kad iszgelgydyti istorini Germanu krū Malda prie Panos Szvencziausios.
—BUS DAUGIAU—
i
pasodintu augalu. Pirmiau, se
barniai.
jis pasakodavo istorija szitos beti krūmą nėra galimybes.
Malda
prie
Aniuolu
ir
Szv.
Dievo.
mą, tas žemina mumis, Vokienesniuose laikuose, visas krū
rožes ir už tai gaudavo pfeni- — Nelabai asz tetikiu musu Nerugokite, jeigu jus bobele czius, insikarszcziaves atsilie Artindamasi prie Szv. Stalo.
Daktaras — Ar pone na
mas apsidengdavo, tarytum gy
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
pameta,
giu, o kartais ir markiu. Nors sodauninkanis, asz pakviespė Mecgeris.
mie?
Paskiau* atiduodamas Dievui gar
vu bukietiniu uždangalu; žie
Ba kaip Rakiau, yra
ir dabar galima buvo tęsti pa cziau keletą specialistu isz pie
be
kalbėk.
Del ko ? Asz tame nerandu
Pone nesmaSlūgine
dai ir lapai taip tankiai denge
priežastis, .
Malda Szv. Ignaco.
tines Vokietijos, kad jie ji ap
nieko žeminanezio.
gauja ant dantų, tai ne gali
Malda su visuotiniais atlaidais.
senus sienas, kad nei vienas
Bakai valios neduokite,
žiūrėtu.
Malda prie Szv. Sakramento po
Fochtai,
tu
užmirszti
apie
matytis.
pilkas akmuo nesimatė.
ISTORIJE apie Da 18Z
O kaip prasikals, in kaili,
Komunijos.
Telaimina
jumis
Dievas,
po

Daktaras — Tai negali bū
Tarpe paprastu rožių, neku ----------------- iszo iszlins, Al
duokite, Vokiecziu kultūra, apie musu Garbinimas Szv. Sakramento
garbe, kaipo pirmu sodauninku Malda Szv. Tamosziaus.
ti, nes asz josios dantys turiu
rtose szakose iszsiskiete kele yva in virszu iszkils, Kaip ui nas Mecgeriau! Linksmai vienu
Tada bobai niekai isz
Malda
Vieszpaties
Jėzaus.
prie
kiszenyje.
tas ryszkiai raudonu bukietu, laikyti sveikata ir apsaugoti balsu atsiliepė seniai: Gal jiems
galvos iszgaruos,
Malda pria Panos Szvencziausios.
Bet szitame nuotiki nežinan- Malda Szv. Bernardo prie Szv.
kurie raudonavo lyg kraujo de szeimynele nuo lygu,Verta Ne- ir payyks kas nors padaryti.
Namo ir vyro geriau pridabos.
Panos Marijos.
Neturėkite didžios vilties, o
cziu ka pradėti! Pajuo'kiancziai
mes interptos tarp visuotinos užmirszt, Kaip dagyvent 100
“Talmudo Paslaptys”
Ranžanczius prie Szv. Marijos
tarė Berlinietis. Geri-gi iszgarmetu, Pamokinimai, Apie boba vienok, burmistras nepabaigęs
samatingos.
kalbama*.
Jau szirdeles gana,
bmti sodauninkai!
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Viena szakele augsztai už- ka negalėjo savo liežuvio su pradėto sakinio greitai nuėjo
Apie Žydu Tikybos Prisaky
Kaip girtuokliauje apie
Fochtai, jus užmirsztate apie Litanija prie Szv. Antano isz
szliaužusi ant lango žydėjo bal laikyti, Leibaus gimoras, Gir prie savo draugo Forhto, kuris
Padvos.
mus. Labai užimanti Apysaka.
Pottsville, Germani jos vienybe, tautiszku- Malda
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at lauke jo ant laiptu bažnyczios.
prie Szv. Antano.
tai, baltesniais žiedais.
::
Tiktai 150
::
Ir
kaip
visi
žmonis
sako,
Kodėl
nepakviecziate
specia

Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų.
mo
supratima
jums
pasidarė
maina
oro,
Ožka
isz
Dzūkijos,
Diena nuo karsztu saules
Saldžiausio Jėzaus vardo.
Jok kaip insitraukia,
neaiszki! Supyko fabrikantas Litanija
Geros rodos, Gailinga ypata, listu rožininku nsz kitu szaliu?
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
SAULE PUBLISHING CO
Tai nieko nemato.
ir paniekinaneziai pažvelgęs in
Jeigu užraszysite savo drau Galybe Meiles, Juokai, Kagan : — paklausė jo Fochtas, vikrus,
Per Procesija.
Mahanoy City, Pa., U.* S. A.
Giesme ant Procesijų.
• Nei nesivaktuoja,
dranga nuėjo nuo jo in szali.
giu ar drauge “Saule” tai tu iszka Lazdele, Teisybes ir Bo I jaunas žmogus, didesne metu
Giesme Laba Nakt.
Po ulyczius vėžlioja.
Istorija su džiustanezia rože Ministrantura*.
rės didžiausia linksmybių per ba kaip ir visos Bobos. 15^. dali praleidias Berlyne. Bet isz
“SAULE" - MAHANOY CITY, PA. kur-gi ?
Gere mameles,
Pirkie U. S. Bonus
Karolio Didžiojo greitai pas- Saule Pub.Co., Mahanoy City
visus metus!

Rožių Krūmas

Didžiojo
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*
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"SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.
w

Žinios Vietines
I

♦

KAI VOKIECZIUS
APGAVO

Foot-Bolininkas

EUROPA
BADAUJA

Laidoja knnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvia,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokioms
reikalams. Telefono Numetąs 78.
820 W. Centra St., Mahanoy City

OF Tie kurie prisiunezia
laiszkus arba postel-kartes in
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus
nepriimsime. Postkartes reikalauje marke už 1 centą; laiszkaip po 3 centus ;special delive
ry po 16c., o registravoti laiszkai reikalauje 23 centu.
NEUŽMIRSZKITE!— jeigu
siuntinesite tokius laiszkus be
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu
Dan Dworsky isz Sioux ant lai'szku, tai iszdavysta ne
Falls, S. D., lavinasi ir moki- priims tokes post-kartes ir
naci kaip foot-bole loszti. Da laiszkus nuo paczto!
bar visa Amerika užsiėmus
su foot-boles loszimu. Szim“SAULE” YRA
tai tukstaneziu kas sanvaite
eina žiūrėti kai foot-bolininGERIAUSIA
kai loszia.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą i)
liudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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Medžiotojas klausia vaiko
piemenuko: — Vaikeli, ar
matei czia kur zuiki bėgant?
— Macziau.
— O ar senai?
— O, jau bus ant Szv.
Martyno metai.

Pagal Prezidento Trumano,
kuris neseniai iszleido praneszima apie paszelpa Europai,
ne tiek maisto dalyka kaip pinigiszka klausima. Reikia iszdirbti pasitikėti arba kitokius
papinigiszkus patvarkymus, su
Europos szalims, « kurios gali
NEW YORK. — Raszo Ha todėl žmones žeme aria. Kaiku- užmokėti; antra paskirti dau
rold Weston, Direktorius Food riose vietose buvo galima apse- giau pinigu UNRRA del grei
for Freedom, Inc., Amerikonisz tik 20% žemes.
tos paszelpos. Jeigu UNRRA
ka organizasija, kuri ragina
Isz visu Europos szaliu vien- gaus daugiau pinigu ir jeigu
tinkama Amerikos pagelba ir tik Danija turi pakankamai Europos mokanezios szalys už
daugiau maisto iszlaisvintiems maisto.
baigs tinkamus pinigiszkus paEuropos žmonėms.
Gal Europos ūkininkai turi j tvarkymus, pristatymas maisto
Europa pergyvens sunkesne užtektinai, bet miestu žmones vėl gali tapti rimta dalyka ir
žiema negu kuria pergpveno po valgo tik puse arba treczia da gal vėl reikes racijonuoti kaiNaciu vieszpatavima. Pagal li kiek amerikiecziai valgo, ir kuri maista. Daug pigiau Amepraneszimu surinktu ‘ ‘ Food tas maistas yra duona. Hollan- rikiecziams padėti ir prisidėti
for Freedom organizacija ro- dijoj žmogus negauna virsz 1,- prie szio prakilnaus darbo ne
kuojama, kad Europos maisto 800 kaloriu maisto in diena, su gu pavėlinti badui ugdyti nusi
iszdirbyste puolė net 14 milijo lyginus su Amerikieczio 3,100. minimą, neapykanta, godumą
nu tonu žemiau priesz karo lyg- Badas grasina Francuzija, ir dar daugiau kraujo liejimo.
svario. Ingabenimas reikalingo Belgija ir Norvegija ir rytu Eu
C. C. F. A. U.
maisto irgi mažesnis. Europos ropos szalyse padėtis tikrai
pilnas nepriteklas yra 23.2 mi blogas.
Ministeris Attlee Pasi
lijonai tonu.
Būtinai reikalinga siusti EuMaistas yra taip blogai dali ropan maista. Eksportai prane- samdė Gera Agentą
namas, kad milijonai tikrai ba sz.a, kad Europos szalys tik at
sigaus 1947 m. Bus sunku isz- LONDON, ANGLIJA. —
dauja, ypacz miestuose.
Daneszimai United Nations džiovinti Hollandijos žemes. Anglijos Ministeris Attlee pa
Relief and Rehabilitation Ad Kitoms szalims pritrūksta vi sisamdė viena isz geriausiu ir
ministration parodo, kad Len sokiu reikalingiausiu inrankiu. brangiausiu laikraštininku kad
kijoj nėr pieno, tik labai mažas Pasirodo, kad Europa in va jis apie ji raszytu ir gera pro
kiokis kūdikiams. Vaikai virsz karus nuo USSR turės ingaben- paganda vestu. Tas raszytojas
2 arba 3 metu negauna pieno. ti sekamais 12 menesiais ma gaus $8,000 in metus, už tai,
Nėr vaisiu. UNRRA delegacija žiausia 15 milijonu tonu mais kad jis Ministeri girs ir visam
mate tik tris parszus kada nu-, to. Tai 63% daugiau negu im svietui pranesz koks geras ir
vyko ten tyrinėti szi padėti. Ir portavo (ingabeno) priesz ka- gabus yra Anglijos Ministeris.

F

— Ei Juozai! kiek arklys
turi kojų?
— Asztuonias!
— Ar tu patrakai?
—Jei netiki; tai suskaityk
' pats; 2 pirmutini, 2 paskutini
2 deszini, ir 2 kairi!

Nuo tos dienos kai Japonai užpuolė mus ant Pearl Har
bor, mes negavome gero gurno del tajeriu iki dabar. Dabar,
czia Goodyear Kompanijos darbininkai inspektina ir apžiu
ro guma parveszta isz Mindanao salos. Gal neužilgo visi ga
lėsime pirktis naujus tajerius.

L

■ — Gražus rudeninis oras.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
— Petnyczioje pripuola Szv.
Petro Alkantaro.
ežioje Vokietijoje atsiduso ir
— Vajus del kareivio Kaz. savo sargyba ir žvalgus atlei
Lapinsko Fundo lyg sziam lai do.
dui atnesze apie $12,000.
Anglijos ir Amerikos Karo
— Subatoje Szv. Jono Kan- Sztabas kaip tik to ir norėjo.
tietio.
Kai palszyvas Marshal Mont
Senas gyventojas Jonas gomery Afrikoje straksėjo, tik
Šlepetys (Sletitis), 58 metu ras Montgomery su Anglijos ir
amžiaus isz Grier City, likos Amerikos galingomis kariuo
užmusztas per nupuolimo ang menėms užklupo Vokieczius
lies laike dahbo Newkirk ka- ant Vokietijos rubežiaus. Vosylkluose Panedelyje, apie 1 va kiecziai tuoj aus suprato kad
landa popiet. Jisai pribuvo isz juos apgavo, bet jau buvo per
Rusijos 40 metu adgal. Kitados vėlai.
gyveno Mahanoy City. Velio
nis paliko paczia, 4 sunu ir 4
dukterys. Kūnas paszarvotas Lietuvos Batai
,W. Sandanavicziu namuose 824
Raudonajai Armijai
E. Centre Uly., Mahanoy City.
Laidotuves atsibus Subatoje, NEW YORK, N. Y. —
su apiegomis Szv. Juozapo baž- Vilniaus ir Sziauliu batu fabri
nyczioje, 9 valanda ryte, Maha- kuose darbininkai buvo suva
lio£ City, kuna palaidos para ryti in susirinkimą kur jie, be
pijos kapuose. Graborius L. kitu dalyku, kaip pranesza
ĮTraskauskas laidos.
“Pravda,” “pasižadėjo Rau
— Kita sanvaite; Nedelioje donajai Armijai parūpinti dau
Szv. Urszules; Panedelyje Szv. giau batu ir odų.” Vargiai, ar
Marijos Salome jo; iUtarninke szi pasižadejima Lietuvos dar
Szv. Verus Vysk., taipgi gimi bininkai gales teset. Kaip žino
mo diena Lietuvos raszytojas me, karu nualintoje Lietuvoje
Simono Daukanto (gimė Spalio ir karvių veik neliko.
23 d., 1793 mete); Seredoje Szv.
Rapalio Ark., Ketverge SS.
Križanto ir Darijos; Petnyczio- Varszavoj Visko Yra
ge Szv. Evaristo Pop., Subatoje
Tik Maisto Trumpa
Szv. Frumentio Vysk.
*
..... ■ ■ ■ ■
VARSZAVA. — Varszavos
Shenandoah, Pa. f Juozas
miestas prikrautas visokiais
Petraitis, nuo 26 N. Gilbert uly.
dalykais ir daigtais. Ten gali
įnirę Utarninke 6:30 vai., ryte,
ma visko nusipirkti. Kromu,
namie, sirgdamas trumpa lai
sztoru mažai yra nes viskas iszka. Velionis buvo anglekasis.
griauta, bet pardavėjai ant ulyGimė Lietuvoj, pribuvo in Sucziu parduoda savo tavorus. In
yien. Valst., daugelis metu ad
Varszava Vokiecziai atgabeno
gal. Jisai dirbo prie Knicker
visus savo pavogtus turtus ir
bocker kasykluose. Paliko pa
ten viską susikrovė pirm negu
czia Teofilą, du sunu: Joną
ant Rusijos puolė. Už tai szianmieste ir Vinca isz Filadelfi
dien Varszavoje visko yra net
jos; viena duktere Helena Suir per daug. Bet maisto tai ir
bacziene namie. Taipgi dvi se
Varszavoj maža. Gali gerus
serys: Ona Žu'kiene, Hartford,
pietus pavalgyti jeigu turi
Conn., ir Mar. Želenaikiene
szimtine.
Lietuvoj; du brolius: Jurgi ir
Prana Lietuvoj, ir 4 anūkus.
Laidotuves atsibus Subatoje, SOCIALIZMAS
bu apiegomis Szv. Jurgio bažEUROPOJE
nyczioje 9 valanda ryte, ir bus
palaidotas parapijos kapuose.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Graborius H. Valukieviczius
laidos.
pradėjo krypti ir eiti in kaire
puse, vis areziau prie Rusijos.
Minersville, Pa. — Szvento
Bet, Socialistai, tai ne Ko
Pranciszkaus parapijoje Misi
munistai. Beveik visi Socia
jos baigiasi szia nedelia. Jauni
listai nori permainos, nori esa
mo labai daug buvo per misi
mąja valdžia nuversti, bet tuo
jas.
pat kartu nieko bendra nenori
— Panedelyje yra rengiama
turėti su Stalino Komunizmu.
Kortu Vakarėlis parapijos sa
Geras pavyzdys buvo Vienlėje. Pelnas nuo tos “Card Par
nos mieste. Czia Komunistai
ty ” yra skiriamas del “Bazaro
tikėjosi visas vietas užimti ir
Fondo.”
Socialistus isznaudoti. Bet,
— Kita Nedelia parapijos
rinkimai visai ka kita parode.
vyrai rengia “Pypkoriu Va'kaSocialistai daugiausia vietų
ra” kur vyrai gales sau kazylaimėjo; Kataliku partija taip
nioti ir pasivaiszinti ir pasigi daug vietų gavo, o Komunis
szneketi, ir szito vakarėlio pel
tai szpyga gavo.
nas bus skiriamas del “Bazaro
Nors Socialistai nieko ben
Fondo. ’ ’
dra neturi su Komunistais, vie
Tamaqua, Pa. — Tamaqua nok yra didelis pavojus, kad
miesto gyventojai rengiasi prie kai Socialistai nori valdžia per
milžiniszkos parodos. Kiek mainyti ar paimti, kad per ta
girdėti, tai jau surinkta dau perversme Komunistai neingiau negu $5,000 del parodos. lystu.
Parodoje dalyvaus benai ir
orchestros isz arti ir toli. Bus
MATE ZUIKI
ko pasižiūrėti.

rą, ir gal keturis kartus dau
Iszdavikas Lavai
A-B-CELA“
giau negu importavo praeitiais
metais. Žmones neturės tiek
Suszaudytas
maisto kiek turėjo priesz kara,
ir gal keturis kartus daugiau PARYŽIUS, FRANCIJA.- ,,
IA
negu importavo praeitiais me Prancūzas Lavai, kuris savo £
ii
tais. Žmones neturės tiek mais kraszta pardavė Vokiecziams J
IX
to kiek turėjo priesz kara, bet ir kuris daug Francuzu pa-,Ą
badas bus sulaikytas. Apie smerke ant mirties, pats iszda- *
65% gali būti kviecziai, miltai, viko mirties susilaukė. Anksti J
t. t. Reikalinga po milijoną to ryta, kai dar saulute nebuvo £
nu mėsos, pieniniu produktu, ir pakilus, Pierre Lavai buvo'iszvalgomųjų riebalu ir alijaus, vestas ant lauko ir suszaudy-'l
džiovintu žirniu ir pupu, apie tas kaipo savo kraszto iszdavi-j ?
arba pradžia
*
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800,000 tonu žuvies, 450,000 to kas.
£
nu cukraus ir 450,000 tonu kito Jis gera bizni dare: savo bro- |
SKAITYMO
T
maisto, kavos, cocoa, ir t.t. Tas liūs žudė, savo kraszta parda-|j[
...ir...
maistas būtinai reikalingas su ve, Francuzus in vergija siuntė.'
laikyti epidemija užsiaueziau- Dabar pats prie liepto galo pri-l it
RASZYMO i
ta liga džiovos kuri dabar siau-, ėjo. Tuzinas kulku sudraskė j|
jam ta jo kaip pragaras juoda n
czia Europoje.
11 64 pus., Did. 5x7col. |
szirdi. Francuziszkas teismas 'i*
Daug szaliu, kurios reikalau
ii
rustus ir kaip žaibas greitas.
Tiktai, 10c. ?
n
ja maisto, pasiryžusios už ji už
Kai tik tas iszdavikas buvo i i
mokėti. UNRRA pareiga pri
suimtas, szituose straipsniuose 1111
statyti maista karo' iszterioanksto ______
sakoma,!!! MAHANOY CITY, PA. J
buvojau iisz
_______
toms szalims, kurios negali už
kad jis kaip pats velnias kaltas.
ji užmokėti. Amerika ir kitos
Prancūzijos teismas rado kad
szalys turės padėti, nes, kaip
jis kaltas ir jam Francuziszkai L TRASKAUSKAS
Generolas Eisenhower sako,
užmokėjo; su kulkomis.
LIETUVISZKAS GRABORIUS
“Be maisto, negali būti tai
kos.”

Bus Automobiliams Taieriu
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Today reddy kilowatt
KEEPS FOODS FRESH LONGER
AMD BETTER IN GLEAMING WHITE
ELECTRIC REFRIGERATORS
CLEAN AND HANDY !

|3

RURAL JOHNNIES &. SUSIES HAD Ą
DAILY CHORE RUNNING OUT TO THEWELL-TO GET THE BUTTER & OTHER
VITTULS, RAIN OR SHINE, ALL
SUMMER LONG — WOT FUN •
EVEN MR. NOODLE GETS

BREAK-AFTER ALL/ WHO ,
EVER HEARD OF RAIDING A WELL!

A

THANX

REDDY’

A MOUSE?

TT3R8

ICE'BOXES
WERE FOR
RICH FOLKS
ONLY, ABOUT
A GENERATION
OR SO AGO.

j

WHILE CITY FOLKS WERE
OBLIGED TO KEEP PERISHABLE
FOODS IN AN EARTHEN JAR
IN THE COOLEST CORNER
OF THE BASEMENT.

about

@ - AND TUEMS THA COLD
FACTS, DEAR READER.
THERE ARE ABOUT 19MILLION
ELECTRIC REFRIGERATORS
IN USE TODAY IN THE USAAND YOU CAN HIRE REDDY
TO RUN ONE ALMOST AN HOUR
FOR THE PRICE OF ONE ’CIG'.

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia
nupirkti Dovana savo
Draugui ar Draugei,
tai užraszk jiems laikraszti “Saule.” Prai linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se* metams $4.00;
Kitose Vieszpatystese $5.00. Užraszant
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per
Money-Orderi arba
pinigais registruotam
laiszke.

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. į
BUY BONDS today
FOR A BETTER TOMORROW

"THE ELECTRIC HOUR”

«luTTayanT“k
* starring KELSON EDDY with Robert Armbruster s orchestra

Skaitykite “Saule”

