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Visus Vaikus Ims
Isz Amerikos

Mirė Kad Jūreiviai Gyventu

UZTRUCINTAS
ALUS
Meilužis Randasi
Kalėjime

HUNTINGDON, PA. —
William C. Miller, 36 metu am
žiaus nevedąs “singelys” insimylejo in savo kaimyno paezia
ir su ja susidėjo. Kai vyras iszeidavo in darba, jo paeziute
duodavo savo meilužiui ženklą,
k ad* viskas tvarkoj ir kad jis
gali ateiti. Jiedu taip sau slapta
meilikavosi per penkis metus.
Bet viena vakara, tas neve•
'das gerokai iszsigere ir susigal
vojo kad geriausia jos vyra nu
dėti, nutrucyti. Jis patemijo
kaip visi iszejo isz stubos ir inlindo in stuba, rado kelias bonkas alaus, in jas jis trucyznos
inpyle. Jis žinojo, kad jos vyras
ta alų ar sziandien ar rytoj iszgers. O jo meilužes alaus nege
ria. Tai jos vyras nudes ir vis
kas bus gerai.
Ponas Mills, tos moteres vy
ras taip ir padare, alaus parė
jės namo iszsigere, bet ir savo
dvieju metu mergaitei davė pa
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DU-KART SANVAITINIS LATKRASZTIS "SAULEP
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIAI

Keturi kapelionai, kunigai atidavė savo apsisaugojimo
diržus paprastiems jūreiviams kaip j u laivas Dorchester bu
vo paskandintas. Tie diržai ta p intaisyti kad žmogus gali
kelias paras plaukti ant mariu Tokiu diržu ant skestanezio
laivo neužteko visiems, tai keturi kapelionai savo atidavė
jūreiviams. Visi keturi kapelionai žuvo. Czia du isz tu keturiu kapelionu: Leitenantas Kapelionas Alexander D. Goode
ir George L. Fox.

Į Quisling Nuszautas
GENEROLAI
GERBIA KATALIKUS OSLO, NORWAY. — Retai
KAPELIONUS kada pasitaiko kad kurio žmo
Taipgi Kareiviai Giria
Kapelionus

ragauti. Mergaite tuojau krito

gaus vardas pasilieka gyveni
mo knygose kai jis pats numirszta. Didvyriai ir szventieji
palieka savo vardus tiems ku
rie prisimena ir gerbia tu did
vyriu ar szventuju atminti.

Generolas Eisenhower į
Sako: Reikia Sunaikinti
Vokietijos Kariszkus
Fabrikus
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57 METAS

Vaiska

aivyno P aroda
New Yorke

WASHINGTON, D.C. — i
Generolas Eisenhower
sako, Ii
‘
kad, būtinai reikia sugriauti ir.
visiszkai sunaikiįti Vokietijos
kariszkus fabrikuĮs.
Vien Vokietijoje kompanija
kuri pasivadin “Farben” kom
panija buvo ir sziandien yra!
galingiausia ir didžiausia in vi- j
sa svietą. Szita kompanija vai-,
do daugiau negu 2,000 kitu di
deliu kompanijų visuose krasztuose. Szitos kompanijos ne tik
agentai, bet ir fabrikai randasi
net Rusijoje ir Amerikoje. Per
kara, szita kompanija gera biz
ni vare Amerikoje, Anglijoje ir
Italijoje
Rusijoje ir isz visu szitu krasz- Komunistai
NEW YORK. — New York miesto gy
tu visas pelnas ėjo in Vokietija.
NEW YORK. — Armijos ka- ventojai rengiasi iszkilmingai priimti Treczia
Generolas Eisenhower sako,
kad, kitos iszeities nėra kaip pelionai kurie grižta isz Euro Amerikos Laivyną Subatoje, kai po visa mies
tik visus tuos fabrikus sugriau pos mums sako kad Amerikos
ti ir visa kompanija suardyti ir Karo Sztabas Italijoje skiria tą bus milžiniszkos parodos ir Jūreiviai szves
jos savininkus in sudno teismą Komunistus in visas augsztas
Treczias Ame
ir atsakomingas vietas. Ar ten i “Laivyno Diena - Navy Day.”
patraukti.
taip daroma per neapsižiureji- rikos Laivynas labai daug prisidėjo prie Japonu
ma ar tyczia. Karo Sztabas bai
Komunistai Korėjoje siai prieszinasi Komunistams sumuszimo.
Nors paroda skirta del Subatos,
Rumunijoje ir
ir ""
Vengrijoje, y ĮjeĮ jaij anfra sanvaite kai New Yorko miestas
KOREA. — Nors Amerikie- Italijoje Komunistams
vrn m otn mo net i'irI
.
cziairsumusze Japonus ir isz- padeda.
szvenezia ir apvaikszczioja szita Amerikos Lai
laisvino Korėjos gyventojus,
vyno szvente. Jeigu gyvenate New Yorke
Komunsitai Korėjoje szeimininkauja ir net paežiu Ameri$400,000 Rusijai
eikite pažiūrėti tos milžiniszkos parodos, bet
kiecziu neinsileidžia. Korėjos
gyventojai dabar atsidūrė tarp PHILADELPHIA, PA.
jeigu gyvenate kitus, tai nevažiuokite, nes ten
Philadelphijos
gyventojai
sukūjo ir priekalo, tarp velnio ir
mariu. Jie priesz Japonus ka rinko visokiu drabužiu ir taip nėra nei kur atsistoti vietos. Galingiausias vi
riavo ir dabar yra Rusijos ver kitokiu reikalingu daigtu Ru same pasaulyje laivynas yra musu treczias Lai
sijai. Tas del Rusijos vajus la-|
gai.
bai gerai pasisekė ir Rusijai vynas.
Kad jis toks ir pasiliktu, tai nereikėtų
pasiuntė už $400,000 tavoro.

'Norvegijos Iszdavikas Quisling
Nuszautas; Kongresas Nesutin
ka Su Prezidentu Kad Ims Vai
kus In Vaiska; 22 Kareiviai
Žuvo Eroplane; Anglija Remia
Lenku Valdžia Londone

Ir retai atsitinka kad koks
nevidonas, koks visu neapkencziamas žmogus paliktu savo
varda ateinanezioms kartoms.
Vidkun Quisling užsitarnavo
tokia garbe, kurios niekas jam
niekados nepavydės. Net ir mes
Lietuviai dabar kalbame ir
skaitome apie kvislingus. Kvislingas tai yra iszdavikas. Szi
nei derybų, nei gineziu apie taika ar taikos
Anglija Priesz
to Kvislingo iszdaviko vąrdas
sutartis. Nuo vieno pasaulio kraszto lyg kitam
dabar panašzus ir lygus pa
Komunistus Japonu Premjeras
Patys kareiviai parvažiavę ežiam Judosziui.
dabar skamba musu Laivyno vardas. Kad toks
į Daugiau Degtines namo giria Katalikus kapelio Jis pardavė savo žmones, isz- LONDON, ANGLIJA. —
Gerai Aprūpinamas
jis butu buvęs pirm negu Japonai mus užklupo,
nus, kurie sykiu su jais stojo in dave savo karalių, pasiuntė vi Užsienio Ministeris, Bevin yra
sa savo kraszta in vergija ir staeziai nusistatęs priesz Ko
HARRISBURG, PA. —
kara ir ėjo ant karo lauko.
daug musu vaiku sziandien butu namie, o ne po
pats savo žmones žudė ir kan munistus ir seka Anglijos Mi- TOKYO, JAPONIJA. —
Sunku pasakyti kodėl taip sun
nisterio Anthony Eden pėdo Japonu Premieras, Tojo, kuris svetimu dangumi, svetimoj szalyje gulėtu!
kino.
ku vis buvo gauti degtines
Utarninko ryta sargai ta isz- mis. Jis nepripažinsta Rumoni- surengė ta užpuolimą ant Pearl
Pennsylvanijoje. Kitose vals
Bilijonas
Doleriu
davika Vidkun Quisling, ta jos valdžios, nes ten Komunis- Harbor, kuris musu. vaikus
tijose buvo galima nors bonka
WASHINGTON. — Prezidentas Truman
vieszpatauja, jis taipgi ne- kaip gyvulius skerde ir kanki
kita visados nusipirkti, bet ne Veteranu Organizacijai prakeikta kvislinga iszvede. isz ■
no,
kuris
ketino
visa
musu
kalejimo ir kai dvi isz ryto pa- pripažinsta visu tu kitu valdžių
czia. Czia turėjai ir pasiraszyti
ana diena kalbėjo in Kongresą ir reikalavo, kad
state prie sienos ir kaip pasiu-- Europoje kur jis mato Rusijos kraszta užkariauti, ir kuris j
ir savo “pointu” knygute atsi-'
in tėkmė. Jis taipgi daro kaip paskui vietoj pasidavus norėjo Kongreesas priimtu inneszima “imti visus jautusi szuni nuszove.
neszti ir tada tik kokios buizos WASHINGTON, D. C. —
Generolas Omar N. Bradley, už
gavai.
Norvegijos žeme buvo krau Churchillis dare kaslink Grai
Amerikos Ligonbutes sztabo nūs vaikus m vaiska ir juos ne tik karo musztro,
dienos kitos praszys Kongreso
Kai visiems insipyko ir kai
ju pasriuvusi nuo visu tu sker kijos klausimo. Szitoks jo pasi
paskirti viena bilijoną doleriu
gerai aprūpinimas.
bet ir kariszko kariavimo !
laikraszcziai pradėjo tyrinėti:
dynių ir žmogžudyseziu kurias, elgimas baisiai nepatinka Ko
vesti Veteranu, sugrįžusiu ka
Kas czia darosi, kad tik ponai
tas kvislingas, tas Judoszius^ munistams kurie ima ji szmeiž- Jam musu daktarai davė mokslą eitu per vienus metus.” susidaro isz kareiviu.
reiviu
Organizacija
del
puses
ir bagoeziai gali gero degtine
daug kraujo kuri mes paauko Prezidentas sake kad kai ki Dabar reikia daug ne tik jau
buvo padaręs. Utarninko ryta ti ir intarineti.
metu.
Szita
organizacija
rūpi

pirktis?” — valdžia tuoj aus
jome ir paskyreme savo karei tas karas mus užpuls, mums ne nu kareiviu, bet ir mokytu ka
jis pats suklupo ant dumblotos
nusileido ir dabar galima jau nasi kareiviais kurie isz armi žemes ir užmokėjo savo skola
viams. Ji prižiūri ir prie jo lo bus laiko prisirengti kaip del reiviu, nes sziandien negana tik
Teisingas
Vagis
karabinas ant peties užsidėti ir
visokio degtine pirktis. Nors to jos, isz vaisko paleisti. Czia vi savo žmonėms iszdaviko įnirti
vos nuolatos stovi dvi slauges, szito karo buvo.
si kiti gali pasimokyti kiek
musu poneliu ir lepsziu ‘ ‘ Skome.
SYRACUSE, N. Y. — Byra- nurses Amerikietes. O musu su Sziandien visi mus gerbia už in kara marszuoti.
kasztuoja
suorganizuoti
ir
pa

cziaus, ’ ’ vis nematyti sztoruoMusu vaiku vaikai szito isz cuse mieste vagis sudaužė dide žeistieji kareiviai turi ant len tai kad visi musu bijosi. Jei Del tu ir panasziu priezaslaikyti
sugrįžusiu
kareiviu
or

se.
daviko varda vartuos, taip li langa ir pasivogė t.bonka vy tų gulėti ir laukti pakol kokia musu bijosi už tai kad mes es cziu Prezidentas sako, kad
ganizacija.
Parapijos,
kliubai
kaip mes Judosziaus varda var-! no. Ant rytojaus to sztoro savi- slauge pas juos ateis!
Dabar kas antra sanvaite
ame galingi. Mes ir turime būti mums reikia visus vaikus mo
bažnyczios ir visokios kitokios
kinti ir lavinti, kad reikalui
žmogelis gali sau bonka degti
tuojame. Jeigu velniai pekloje ninkas kita stiklą in savo langa “Mes visados atsimename ta galingi.
nes nusipirkti. Ir valdžia szven organizacijos nori Veteranus, turi savo prakeikimu litanija, | indėj o ir niekam nieko nesake'
Vien tik eroplanai ir sprogs | prisiėjus galėtume tuoj aus suį insakyma mylėti savo prieszus,
kareivius
patraukti
in
visokias
tai prižada, kad po Kalėdų jau
,tai szito iszdaviko vardas bus apie pavogta vyno bonka. Ta bet pamirsztame pareiga savai tanezios bombos mus neiszgel- szaukti galinga ir didinga ar
organizacijas
ir
taip
visa
darba
visi galėsime pirktis kiek tik
szalia Judosziaus, nes jis pra-į vakara tas pats vagis ta pati siais rūpintis.”
bes. Bomberiai ir sprogstan- mija apsiginti ir priesza atsuskaldyti ir nusilpninti.
norėsime. Gal jau musu ponai
rado savo gera varda, pardavė langa vėl iszmusze ir sugražino
ežios bombos yra be jokios ver muszti.
ir poneliai tada bus ir prisipir
savo brolius, iszdave savo ka-1 ta pavogta bonka. Bet bonka
tes jeigu galingos kariuomenes Jis toliau aiszkina kad toks
kę ir prisigėrė.
Skaitykite “Saule” raliu ir prakeikė savo tauta. buvo tuszczia.
Skaitykite “Saule” nebus. O galinga kariuomene
(Tasa Ant 4 Puslapio) j
ant sykiu negyva, deszimts me
tu vaikas baisiai apsirgo.
Tėvas tuojau nubėgo pas
daktara, kuris dažinojo, kad
alus buvo užtrucytas. Dabar
ponas Miller tupi kalėjime ir
bus teisiamas už tai, kad jis užtrucino alų. Ir iszejo in virszu,
kad jis yra tėvas dvieju jo Su
siedo žmonos vaiku. Jis tėvas
ir tos mergaites kuri nuo
to alaus pasimirė.

WASHINGTON, D. C. —
Brigados Generolas Vaughan
ir su juo kiti generolai vieszai
pagerbė Katalikus kapelionus
kunigus. Jie sake, kad Katali
ku vyskupai geriausius savo
kunigus pasiuntė in kara ir
visados sykiu su Karo Sztabu
dirbo ir darbavosi. Protestonai
vis pasiuntė savo praseziausius
kunigužius kurie niekam kitam
buvo netike.

MAHANOY CITY, PA.
į paminklai, ant kapu nuvytu- KAIP PAŽINTI SAVO] kodėl j ie atvyko czion, 'ka ežia antas” turi tiktai pirmas po- per metus laiko ir data (diena,
menesis ir metas) kiekvieno in
rado ir 1.1. Krikszczionys vai pierais.
! sios gėlėlės rodos kalba in žmo-1
TAIVXTTTQ
Visu Szventuju Benai. Lap- gu: “Sztai ir szita ypata ant1
KAlMllNUd
arba biznis dėj imo (deposit).
kai kartu su Žydais loszia svar
I kriezio (Nov.) 1-ma Diena. svieto žydėjo kaip ir mes, bet Dflug mcik5,klu ir apyiMiil, bias roles savo paraszytuose 4 afianto.”
(e) Balansas
(skirtumas
Atpirkimo valanda iszmusze. sziandien jau su manim kartu Su v. Valstijose iszbando nau-!Ii veikaluose. Baltieji mokiniai 6—“ Afianto1 ’ finansinis sto- tarp inemimu ir iszleidimu).
2—Jeigu “afiantas” turi
Eina gandai kad Generolas1 Dievo Suirus turėjo būti iszduo- suvyto, neliko.” Ir isz gilumos jus budus pagerinti tarp-gru- 1 nžmanima apie Negru prisidė
jimą Amerikos gyvenime.
'Sanvaitine arba mėnesinė al tarnyba, Reikalingas patvirtin
MacArthur meta aki in Prezi tas, pasmerktas, prikry žinotas kapo rodos dvasia szauke in ’pes santikius.
tas “statementas” samdinin
dento balsavimus. Jo draugai kad pasauli iszganytu. Apasz- gyvuosius: 4‘Sziandien man, o Vienas būdas yra paskatintiį, Kiti mokslininkai 'kitose mo- ga arba ineigos.
rytoj
tau.
Ir
tu
iszrodysi
kaip
ir!
ko, paraszytas ant instaigos posatko, kad, jis bus musu kraszto falai, susirinike, su juo paskutijaunuosius mokyklose ir sene- 1 kjklose bando panaszius užma- Kiek banko j sutaupu.
Prezidentas. Jie saiko kad neuž-jlien vakariene, neramus Jėzus asz norints būtumei patogiau-! siuosius apylinkes pasidalinti ' nymus suvesti jaunuosius netik Kiek nejudinamo turto (real piero (letterbead), kuris pa
duoda sekamas informacijas.
ilgo Generolas MacArthur ap-' 3nos guodžia, ir, meiliai atsilie- siu
si ir turtingiausiu ant svie- ir invertinti viens 'kito kulturi- Į invertinti kitu žmonių aukleji.. i P,a “Tenesidrumszczia justi to!”
(a) Kokia tarnyba.
leis savo vieta ir pradės vesti
>nius patyrimms. Sziandien ma bet geriau suprasti savo Kiek kitu invairiu resursu.
politika ir rengtis prie rinkiį. 1 szirdis; asz grysziu in savo Te-Į (y kaip teisingi yra tieji žo- mokslininkai mano, kad toks tradicijas, liaudies budus, in- 7—Kiek ypatų “afiantas” ■ (b) Menesine arba sanvai
szio put- užlaiko.
tine alga.
mu. Gali taip ir būti, gali ir ne. vo namus, kame yra daug vie- džiai! Mirties aniuolas eina per į pasidalinimas ypatingai svar- 1 preczius, ir 1.1. Prie. ---(c) Kaip alga 44afiantas”
isidejo iko-l 8—44Afiantas” turi garanDa per anksti pasakyti. Bet ^os. (Jon.,XIV, 2). Savo myli- svietą lygiai, lyginai kaip^^ szįoje szalyje, kuris persta- ! kaus darbo daug pris
jose ir universitetuose iii- tuoti, kad szie svetimszaliai dirba ir ar darbas pastovus.
isz visko matyti, kad Generolas miems draugams , Mokytojas szienpjovys su dalgia, nežiūri |to tiek daug pasaulio kulturu.
(gimines arba draugai) nerei 3—Jeigu “Afiantas” (ypaMacArthur tokiai garbei nebu-Ja^P dažnai kalbėjo apie dangų; kokio tu esi luomo, ar turtin (Vienas isz tu mokslininku,’ VCSD workshops.
ta) turi nejudamo turto, kopi
kalaus valstybes užlaikymo.
tu prieszingas.
j dabar, sztai eina, sakosi, gas, augszto mokslo, karalius, Daktaras Rachel Davis DuBois
r _ , ._____
jiems vietos paruosaias, taippat pralotas ar vargingiauses žmo yra gabus tarpgrupiu apszvieUžlaikymo afideivitas turi ja paskutinio 44income tax”
’ Amerikos Karo Sztabas-valJir visiems tiems kurie turi ne- gus, visus, lygiai szaltoji že tos. Savo dviejose knygose
būti prislėgtas priesz notaro. ' kvitos reikalinga. Galima pa
ISZPAZINIMAS
Kartu su afideivitu 44afianto” daryti fotostatino kopija.
dy'ba jau. intrauke in suclno' turto ir iszsižadejimo dvasios, mele uždengė savo slcraista.
44Get Together Americans” ir,
finansinis stovis turi būti inro- 4—Jeigu 44afiantas” turi apteismą dvideszimts-keturis Vo vietos tiems kurie turi neturto O mirtie! Tik pas tave viena “Build Together Americans”
DEL
PASZELPIMO
(irauda (insurance), reikalin
dytas dokumentais.
kietijos vadus. Szitas tardymas ir iszsižadejimo dvasios, vietos sziame sviete yra teisy’ (-r tu ne ji apraszo savo budus.
teigas duplikuotas statementas
ir teismas bus svarbiausias ;:rr I tiems kurie verkia, kurie
„
i esi paperkama ant sziob aszaru 4 4 Amerikos kultūra vis vys Užlaikymo afideivitas (isz- Amerikos konsulas reikalaunuo apdraudos kompanijos val
singumo arkvsta ir troksztap
didžiausias ant viso svieto.
pakalnes, tu esi teisinga vi tosi,” raszo Dr. Du Bois. “ Kiek pažimas) turi paduoti sekamas jo po dvi kopijas kiekvieno inteikto dokumento. Patariama dininko, (kuris inrodys kokia
Su tais Vokiecziais, mes bū vietos gailestingiems, grynos siems, ne taip kaip sziandien už vienas asmuo, kiekvienas na informacijas (nurodymais):
tume galeje ir kitaip apsidirbti. szirdies. Ar-gi ne jiems viena doleri viską gausi, norints bn- mas, kiekviena apylinke gali 1—Vardas, amžius, gimimo padaryti tris kopijas, kad “afi policy jos pilna Verte, ir 4 4 cash
surrender” verte.
Mes galėjome juos be jokio teis diena, jis pasakė: “Džiaugki- tumei didžiausiu niekadeju ir prie jos prisidėti. ’ ’
vieta, ir adresas asmenio (arba antas” galėtu sau viena pasi
5—Jeigu 4 4 afiantas ’ ’ turi
mo apsūdyti ir suszaudyti, ar tes, nes jusu didis atlyginimas visi klupotu priesz tave bile tik Ji randaj kad žmones mėgsta asmenų) kuriems afideivitas likti.
(Sekamas yra priimtas kaipo bizni, reikalingas raportas isz
iki gyvos galvos in kalėjimą in- danguose?”
turėtum doleri! Tik tu, o galin susirinkti namuose, susiedijos iszpildytas.
mesti. “Vokiecziai taip dare!” Nuo tos valandos kuomet ga mirtie, nelenksi galvos centruose, mokyklose, kur tik 2—'Pilnas vardas ir adresas pilnas inrodymas 44afianto” fi Dumi ir Bradstreet arba kitos
panaszios firmos; jeigu tokio
Francuzai taip su Napoleonu Iszganytojas mums atidarė ro priesz nieką, skini visus lygiai draugai susirenka.
44afianto’’ (asmenio kuris pil nansiniu resursu stovio:
jų,
kas
-galėtu
suskaityti
milijo

1—Statementas, paraszytas; raportą negalima gauti, tai ga
apsidirbo.
be skirtumo, norints esi beszir- Pijoniere žmonių santikiu do afideivita).
Arba mes galėtumo visus nus sielų jo krauju atvaduotu, de ir neturi gailesties ant asza- dirvoje, Dr. Du Bois susilaukė 3—Vieta ir gimimo data ant liaukos arba kitos finansi lima priduoti patvirtinta ir
susidraugavimos nuo vadu in- 44afianto” (pildytojo).
nes instaigos popieros (letter duplikuota kopija, arba foto
juOs iszteisinti ir sakyti, kad jie kurios vieszpatauja palaimos ru tėvu, vaiku ir giminiu.
vairiu tautu ir tikybų — Chinu, 4—-44Afianto” pilietybes sto head), nuo 'bandos valdininko, statine (duplikuota) kopija
tik pildė savo priedermes, dir karalijoje amžinai laimingos, Kokis tai skirtumas?
nes anot Jono žodžio, “jos ma
pirmo puslapio “afianto in
bo savo darbus.
Kol žmonys gyvi, ne yra už- Italu, Lenku, Amerikos Indi jo vis. Kokiu budu pilietybe ingy- paszto sutaupu departamento
to
Avinėlio
veidą?
”
(Ap.,
come tax blanko.”
' Kai kurie advokatai sako,
ganadinti vieni kitais, pilni nu, Senu Amerikiecziu, Protes- ta. Jeigu naturalizuotas, kada -arba kitu panasziu instaigu.
XXII,
4).
kad mes teisingai negalime
(a)Data (diena, menesis ir
kerszto ir neapykantos, užvy- tonu, Žydu, Kataliku, ir moky ir per kuri teismą.
Vis
Szventuju
diena,
Baižnytuos Vokieczius dabar nei teisti
dus vieni kitiems, geidžia Ikuo- toju ir mokyklų administrato Numeris certifikato irgi rei metas) kada sanskaita buvo
czia
primena
mums
palaimin

nei sūdyti. Jie aiszkina, kad ne
daugiausia turtu ingyti, bet rių. Vartodama visokius budus, kalingas. Tokios paezios infor atidaryta.
tuosius
brolius.
Ji
motinos
'bal

galima žmogų kaltinti, jeigu jis
(b) Kiek sutaupu surinkta
Pirkie U. S. Bonus <
vos tik persiskyrė duszia su ku ji rado, kad žmones indomavo- macijos reikalingos jeigu 44 afisu
szaukia:
“
Žiūrėkite,
anie
si
jaunystes
atsiminimais,
pa

papilde koki prasižengimą
rni, nieko jau nereikia, gauna
pirm negu buvo teise priesz to yra amžinai laimingi!” Gi jie, viena rūbeli, grabeli isz keliu pročiais, invairiais maisto ga
ki darba. Pavyzdys geriau isz- mus mato gyvenimo audros sū lentelių ir siaura žemes ploiksz- minimo budais, szventemis, vi
kuryje ir atsikreipia in mumis,
aiszikins:
teli ir gana. Guli ramiai, visi ei sokiais pokilais, kada buvo
kad atkartotu žodžius Makabė
Jeigu nebutu valdžios ar baž
lioję, sutikime, laukdami susi- perstatyti neformaliuose susi- Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
jų
motinos
savo
vaikams:
nyczios insakymo priesz apsimylejimo nuo Augszcziausio ri likimuose.
4 4 Žvelgkite dangun! ’ ’ Tremti
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
vedima brolio su savo sesere, ir
Sutvertojaus dienoje Paskuti Savo knygoje, Dr. Du Bois
niai ir iszeiviai, jus gyvenate
apraszo
viena
toki
susirinkimą,
sesuo su broliu. Paskui, po kiek
nio Sūdo.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. j
toli nuo tikrosios laimes teviszkuriame
dalyvavo
žmones
inlaiko valdžia ir bažnyczia toki
kes; bet nenuliuskite. Isztremi- Tas musu gyvenimas yra vairiu tautu ir tikybų. Ji sako No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų ap*.
insakyma investu. Tas brolis ir
aprasžymas, didele knyga, 404 arieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsamas trumpas. Netrukus, tiesio taip trumpas kaip pavasario kad toks susirinkimas gali in- kus
puslapiu.
jo sesuo nebutu kalti, nes jie
Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie iguma in balta vergija; Pusiaugavesios sielos, jus busite su mumis žiedeliai. Taigi, argi neverta Vykti bet kur, savo namuose, No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas
prisakymas Dievo; Keliau nN; Vieszpats Jėzus ir miszke me
taip padare pirm negu buvo inbutu kožnam apmaustyti sau:
minaliszka
aprasžymas,
202
pus.
35c
toje!
in
Szventa
žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
Dievo prieglobtyje.
mokytoje, kliube arba bažny- No. 103
sakymas.
“Kas man isz to, kad visa svie
Vaidelota, apisaka 1132 nus prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
czioje. Pakviesta nedaugiau 30 pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Arba sakysime fabrike bosas
tą ing-yeziau, o rytoj jisai jau
žmonių invairiu tautybių.
Visi imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
prikala korta-praneszima kad VISU SZVENTUJU
t
butu ne mano.” Kaip gamta
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c
savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik)
nevalia ten rūkyti po bausme.
draugiszika pasikalba. Vienas No. 104 Trys istorijos, apie Ne turi
paeziuoias.
76 puslapiu................20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c
adgyje nugalėdama mirties žie
DIENAI
papasakoja apie savo senąjį valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
Jeigu tu vakar rūkei kai nebu
ma, taip ir tie kūnai, kurie guli
Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepekraszta, kitas apie inproezius, bes,No.Karalaitis
vo to praneszimo, bosas negali
106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu...............................
kapuose pridengti juoda žeme
15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
kitas padainuoja savo atminti Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
tave sziandien nubausti, už ta Lapkr. - Nov. 1 Diena
ponai. 105 puslapiu.................... 25ci
le. Ateis laikas, kada jie iszgirs
Dorybe
veda
in
laime;
Szaltiszaiti,
nas dainas. Dr. Du Bois pateika fu vakar padarei.
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
baisu baisa aiikaniuolo Gabrie
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu..................................... 15c
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
Taip tie advokatai aiszkina Szioji diena yra liūdim apei liaus triubos, kelsis tada visi jo, (kad atpasakojimas savo jau pinasi sekanti skaitymai: Ila isz maNo. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
ir teisina Vokieczius žmogžud gų szvente. Toji tai diena ir isz savo kapu, stos priesz nu dienu glaudžiau žmones pri iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo limas
Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo 22 puslapiu ..................................10e
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vižius: Jie sako, kad, kai tos gamta, žmogui primena mirti. Augszcziausiaji Sutvertoja, tu traukia.
kė
jimas
kunigo. 47 pus............. .15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No.
140
Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka*
Retai
kur
matyti
žaliumynus,
Viename
susirinkime
nare
žmogžudystes buvo papildytos,
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
rės duoti teisinga atskaita isz
bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
.nebuvo jokio Amerikos teismo viskas visur paraudonavo, me savo gyvenimo ir laukti užsi “Daughters of the American | sos
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes^ pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
Vokietijoje. Ir už tai, dabar džiai stovi nuogi, visur lapeliai tarnautos laimes nuo Teisingo Revolution’ ’ draugystes papa- •
, ....................... 15c
64 puslapiai ...............
20c
Amerikos valdžia turi visus nudraskyti pikto vėjo, kur tik jo Sudžiaus, o neteisingi dre šakojo savo atsiminimus jaunu No. 112 Trys apisakos apie pini- No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- '
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszog
galva-žudžiai; Ražanczius iszgelNacius paleisti ir jiems dovano pažvelgsi, visur matai lavona bės kaip lapeliai vėjo kreczia- dienu vakaruose kur jos tėvas gai
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 154
vaizdaujant. Bažnycziose szia
turėjo daug aviu. Isz Rumaili- Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
ti.
mi, matydami savo nedorybes. jos moteris suszuko “Asz ir at- Hukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c No. 170 Asztuonios istorijos apie
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
Bet, toks protavimas yra diena altoriai apdengti juodi,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
j
No. 116 Istorija apie Sierata,
Auklėjimas
sveiko ir serganezio kukvailas, ir toks advokatas yra viduryje bažnyczios grabas, Teisingai Rasztas Szventas simenu Rumamjoj kaip mes ga-'puikll8 apra3zyma8.. 119 pus....15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
40 puslapiu
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta*
kaip Prūsas po pietų durnas. giesmes giedamos graudingai sako: 44Atsiminkie ant mirties nydavom avis. Mes dainuoda-j No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna.
....................... 15c
Garžia
Haremo
nevalninke:
T^oszis:
in szviesa; Pasitaisias prasi
Nuo pat svieto pradžios žmog ir pamokslai sakomi graudingi. ’r Teismo, o niekados nenuside- v ome viena ypatinga daina. Į Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra-' msybe
žengėlis; Duktė malkakerczio. 171
Szioji diena primena mumsl sū” Jeigu žmonys taip mausty Ji padainavo ta dainele, kas 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaėjusia žudinsta; nuslapiu .......................
žudyste buvo prasikaltimas.
.'25a
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
tu,
tai
svietas
butu
daug
lai

Amerikiete
labai
sujaudino,
ji
apie
branges
ir
mylimas
ypaNo. 171 Vieniolika puiku istorijų
Amerikos Karo Sztabas ir
kas Isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
mingesnis.
mate,
kad
nors
jos
kalbėjo
dvi
taip per gražiai ir per gerai pa tas, kurios jau apleido szi svie
puslapiu ......................................... 15c dina. 61 puslapiu.........................15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 145 Trys istorijos apie Velni
No. 123 Septynios istorjos apie
sielgia su tais vagais. Jie Ame- tą nukeliaudamos iii amžina Ant galo atmindami taja skirtingas kalbas, bet atsimini Stebuklingas
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
zerkolas; Sidabrinis okas malūnas; Kaip studentas lojo o dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
mai
patys.
karalysta.
Toji
brangioji
moti

rikiecziams nebutu davė pro
graudinga diena, tarkime vigrabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla*
Protestonika
sutiko
Žydelka.
nėlė
kuri
nesenai
glaudė
prie
’
•
■
■
lis;
Vargo sapnas ir pasaka apie ci- dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c ptybe gymimo mumisie Dievo musu
gos pasiaiszkinti ar iszsiteisini siems tiems, kurie apleido mus:
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
45 puslapių,.................... 15c
ti, kaip jie dabar gali. Bet teis savo szirdies savo mylima k u- “Amžina atsilsi duok duszioms Jos gražiai pasikalbėjo apie sa-.^onus. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
atsitikimu; Nusiminimas seno jaunimas dabar iszras ir visam svie diki ir maloniais žodeliais ra- Dieve, atleisk jiems kaltes, ka vo szeimynas, ir Žydelka pri- Dora°g gyvenimas; Priversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25»,
4 4 labai sunku szioj apy- mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 147 Trys istorijos apie Raga No. 172 Dvi istorijos apie Dūkto
tui parodys kokie tie Vokiecziu mino, kada nuliudusius mus rįas papilde gyvendami ant dure
r i • ™
1 užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
, . buvo
,
..
. uz savo
„„„„ poną Stebuklas. 74 puslapiu................20c Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
Didvyriai ir paskui duos jiems mate, tasai tėvelis, kuris matti-j SZios aszaru pakalnes, susimy- linkę]d mums gyventi,’ niekas kuris
protingesnis
puslapiu
..........................................
154
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
po savo sunkiu uždarbiu kadaji^ Dieve ant dusziu ju ir pri mus nesupranta ir mano vaiku- gi puslapiu ................................. 15c
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
Alena;
Pavojinga klaida. 45 pus
nesutinka su kitais vaiku -i No- 127 Trys istorijos apie Dukmes buvome mažiuleliais, musu imk jaises in karalyste savo! ežiai
. .
.
.
te pustvniu: Peleniute: Du brolei lapiu ......................'.......................... 15c do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iss*
PUIKI ISTORIJA brolelis, musu sesute, su ku
15«
ežiais. Turėsime iszsikraustyti. Var£ratis ,r skunutis. 60 pus... 15c No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu.
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygele!
riais kartu augome ir linksmi Istorija apie “AMŽINA ŽY Amerikiete negalėjo tikėti, kadi
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį.. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrus
nomės, musu sūnelis, musu DA.” Jo kelione po svietą i) szioj apylinkėj tikrai būti no-'
61 puslapiu ................................. 15c Pitmefilis; Isz ko susidarė Anglio
SKAITYKIT
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanapakentejima.
dukrele, kurie pražydo ir užau liudymas apie Jezu Kristų.
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi*
“SAULE”
Dr. Du Bois iszbande savo į
go ant mus džiaugsmo, rodos
20 Centai.
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu*
karalium. 61 puslapiu................ 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
pavasario gėlėlė, jie 'buvo musu Saule, Mahanoy City, Pa. nuomones in daugiau kaip^
ISTORIJE
apie Gregorius No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke . .....................................................'
szimta
mokyklų.
Tie
susirinki-j
gyvenimo viltis, sziandien jau
------------- -— Isz Numirusiu mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
inai mokyklos vaiku vede prie
nesiranda tarpe mus.
............................................ 15c
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu
Giesmių
Knyga
Arba
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
geresnio
supratimo
tarpe
vaiku
Mirties aniuolas pakirto j u
Adresas
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
ir ju mokytoju. Mokiniams pa
gyvybe, o szaltoji žeme priden
puslapiu .......................................... 15c
Kanticzkos, $2.00 . vesta rengti savo programelius.
::
25< ::
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
gė
savo
szalta
skraiste.
SziaTIKTAI,. . . 50c
Saule Publishing Co.,
pitonas
Stormfield danguje; Pabė
Tie
programeliai
perstato
in-,
SAULE
PUBLISHING
CO.,
SAULE PUBLISHING CO.. diena., vietoje musu mylimųjų,
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
vairiu
grupių
pergyvenimus,
U.S.A.
60 pusUpin .......................
15c Mahanoy City, Penna,
tai ant ju kapu stovi tik balti Mahanoy City, Pa.
MAHANOY CITY, PA.

1 žvaigždes paskaityti.

Kas Girdėt

!

>

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

Kapitonas
Velnias

f

‘‘SAULE” MAH ANO Y CITY, PA.

O žmones eina, bėga, maiszo-' Jau’jis vaikszto po rinka su
si. Bendras miesto triukszmas piukle ir piauna vežimėliais žyneduoda nei susikalbėti, nei su-' dams malkas, o kiek uždirba
...
i
prasti, ka viens kitam sako. Bu per diena, vakare “pralėbau
drio galvoje taiposgi lyg su ja.” Jis senai užmirszias svaito
'
(Tasa)
ti toki pragarsėjusi žentą, ku
skambėjo, sugaudo. Pabudo jo ii apie gardžia, balta miesto
! mintis-sva jones, kuriomis jis duonele, apie lengvuti ir pel
'Sargo duktė buvo pilnai insi- rio vardas minimas visoj Vo
kietijoj.
j persikėlė in praeities sriti-in ninga dauba, apie gr'ažius,
tikinusi, kad svarbiausia prie-:
Ir
asz
bueziau
galėjos
ta
pa

' tolima jaunystes szali ir jos szvelnius, plonus miestiszkus
žastimi atgyjimo bendrameczio
ti
padaryti,
nuskriaustai
pasi

, apylinkes.
i rubus. Jau jis priprato neszioti
Karolio Didžiojo yra jos Vac
skundė
paszalintasai
sužiedolovas, todėl didžiuodamos pasi
Jau jis mato tyra, žvdru ! ‘°Purlius, valdyti visokius “liktinis,
provizorius:
Tuos
miltus
sekimu ir norėdama kad mvlisaulėta dangų, mato skaista i e2aus-” ^au 1° metai, kaip Žy
<
asz
gerai
žinau.
masts gautu atatinkama atly'malonu saulutes veidą jauezia,do
<a ratai, slenka, slenka taip
Žinote,
ponas
Dualingai,
bet
ginimą ji pasirodė rotužes na
■ tartum, jos szaltus spindulius, vienodi, tamsus, nuobodus. Ir,
neinstengete
dasiproteti
pir

me ir prasze leidimo pakalbeji-j
girdi visuotina nuolatini pauk- jau, jau, jis sėdi prie gatves,
miau,
juokdamos
atsake
senis.
>
mui su burmistru. Kadangi
szcziu chorą; eziulbesi, invai- ' muro kerczioje susirietęs, kur
burmistras buvo gerame upe,I1 Karolio Didžiojo rožių kru-'
Įi’iu, nuostabu musu, vabalu-va- žmones eina, gyvuoja vieni
tai tuojau nuėjo in prieszkam- mas visai atsitaiso rudeniop,1
1 balelių, vabzdžiu zvimbimą - smagus, kiti nuliude..
tuomet
tūkstantmetes,
augalo
I dūzgimą,
...
bari.
girdi lėta, paslaptin- Skaudžiai sudrėbėjo Budrio
sultys
atsigaivino
su
pagelba
Pažines mergina, meiliai jos
ga giružes szlamcSi girdi tęva szirdis, gilus, slaptingas, drasfosforinio pagerinimo.
i
paklausė:
dalgiu plakimą, smagu szion- |kus “ai” sztruko-iszsiverže isz
Gildosgeimiecziai
didžiuoja

</riebiu
»
A, tai jus panele Lina! Tai ka
mergeliu dainavima. Ir J° krutinės, nukrito keletas
si
imperatoriaus
rože
kaip
ir
gero pasakysi?
i jis tartum traukia: “Asz dalge-: žambiu aszaru; nurimo jo min
pirmiau,
o
Petras
Fasmeris
lan

Asz prie jusu ponas 'burmis
jjarbininKai kerta ir tiesia kelia isz linijos m nuima, ne imeju
ncna Mian p m la to .papustysiu, pradalgei iszva-Į^s svajones, attikusios sunkia,
kantiems
kajlo
ja
tvirtai
isztrai atėjau su reikalu, nusimi
rysiu. Valioj, dalgele, valioj.” tolima kelione.
bai kieti akmeni ir vietose iszpilti ir iszlyginti pelkes ir iszkirsti girias. Jie tokiu geru tulmoikta
pasakojima
apie
senovei
Pakele Budrius žemyn panusiai atsake ji: Bet asz turiu
Toks puikus oras, taip szilta
sziu, inrankiu neturi kaip mes, bet su kirviu, pikiu ar kastuvu dirba iszsijuose.
pridedamas:
reikalo prie visos tarybos
taip gera, taip smagu! Jau jis, mukta galva, pažiurėjo augszMusu
inžymumas,
rože
butu
Tai gerai! Ineikite ir paaisztartum, su savo” Maryte eina^V11 ir, nuszloves kepure, pradevisai prapuolusi, jei ja ne butu
Ir
pinigu
pas
lietuvius
butu,
kinkite ka jus norite.
namo, dalgi ant pecziu neszi- 1 jo: “ Te ve musu, kursai esi dan
ANT
PASKUTINIO
iszjgelbejes
mano
žentas,
Vac

Kad
tik
nuo
gerymo
atprastu.
Placziai pravėrė^ duris, pir
nas. Kiek meiliu žodeliu, kiek guose.” O žmones eina, eina
lovas.
mu saves inleido Lina, o patsai
:: LAIPSNIO ::
visokiu žadėjimu, pranaszavi- pro szali ir jau meta jam in ke
Ulinojuj yra vienas sztamas
in posėdžio sale inejo paskui
----- GALAS-----mu, viltos, kiek aukeziniu sva pure kas kapenka, kas dvi, kas
merginu,
tris.
jos.
Kaip tik Nedėlioję isz lovos RIESTAS. Gatvėmis eina, jonių, jausmu! Oi, oi, oi! Jau ir
Esantieji nustebusiai pažiu
vėl Szv. Jono vakaras. Jau jis
iszsiram'batina,
važiuoja žmones. Eina seni,
“
CZIA
ILSISI
”
rėjo in sargo dukterį.
su draugais, draskydamas mer
Tuo jaus apsirėdė ir
eina jauni, eina vyrai, eina mo
Taip Budrius, kaskart pul
Insidrasinus tarė:
iszsiszukuoja. teris, vieni in viena gala, kiti in geliu darželius, vartydamas damas žemyn ir žemyn, atsira
Albinas Szaulys daug gero
Turbūt, ponai, jums visiems musu parapijai padare. Jis bu
Ir in kita miestą važiuoja. kita. Vieni kalba, juokuoja, ki tvoras, degindamas stebules ir do pagaliaus ant paskutinio,
indomu sužinoti, kodėl pražydo vo geras žmogus ir geresnis vi
Bobas pas savo pasivadina. ti nuliude, nusiminė, lyg žemes kitokius “szposus” varydamas ant žeminusiojo laipsnio, nuo
musu žinomas rožių krūmas? su žmonių sanžines sargas. Jis
Tuo jaus vaikinams duoda žinia pardavė, dūlina. Vieni bėga, tycziojasi isz “savo” Marytes, kurio nuslydus, jau ne'bereiks-Tamstoms galiu apie visa tai daug saliunu uždare, kur jau
isz jos atvirumo, lengvatikysSubegia furidina,
skubinasi, kiti ramiai, iszleto
nieko. Pirmu kartu jis czionai
iszaiszkinti smulkiai.
ni gaudavo iszsigerti. Beveik'
Ir kitokius gerymus gabena. žingsniuoja. Visur gyvumas, tes, isz jos szirdies jausmu ir, atsisėdo, toje muro kerczioje,
isz jos aszaru. Brrr! nemalonu
Tokiu praneszimu tarybos visus lizdynus ir laužus, kur
BALTRUVIENE
Prisigeria mergeles,
judėjimas, krutėjimas, maiszotai atsiminti dabar, bet kas da prie ulyczios ir pirmu kartu at
nariai buvo nustebinti ir pa vyrai kazyriuodavo isz pinigu
Kaip brogos karveles,
si žmones, verda, lyg juriu ban
lyti kad sanžines knygoje visa siminė ir suprato, kad iki ta
manė, kad ji su jais juokauja. jis iszczystino. Ta szliure, pasi
Vidurnaktyje namon
gos.
Eina,
bėga,
kas
tik
gali,
sai. Tėvas, kurio varda paminė
Panele Lina, jei jums szita leidusi Magdalenos prapuolusi Nekurios moterėlės, vyrus savo
parkeliauje, kas tik gyvas, visi savo reika tai užraszyta, pažymėta, Min- jo motinos iszmokytuose ir se
nežiurineja,
tis ji vedžioja: jis eina, bega,
slapta yra žinoma, tai iszaisz-' sesuo tuojaus turėjo isz musu
Ir da važiuodamos klykauje. lais rūpinasi.
Visaip
peršokto
jine
ja,
plaukia kaip tie žmones, kaip nai bekalbėtuose poteriuose,
kinkite mums, patemijo gi jas miestelio iszsineszti, kai Albi
Eina ir Antanas Budrius, tie kareiviai, kurie kovos lauke gali ji iszgelbeti nuo to baisaus
Asz tikrai pagelbėsiu,
Gerbstalis.
nas Szaulys pradėjo ja visu sa
Patarima duosiu.
Kada Jauna Tu Buvai dviem diktom lazdom asirams- da neparkrito, nesusiiudo. Jau bado.
Nieko slaptingo panasziame vo szventumu persekioti.
cziuodamas. Eina jis koja už jam nusibodo tėvo pastoge ir
Neskųsk barzdos,
— GALAS —
dalyke neprivalo butu, pasako Dabar, ežia, ant jo kapo kur
kojos, svyruodamas, vos in- kėlės deszim'tiniu geros žeme
Neszhkuok galvos,
kite, pratarė Miuleris.
žole taip gaszliai ir trapiai au
Neužmirszkite Guodotini Skai
stengdamas keliauti. Jo suply- les. Nusibodo “Prasti” namu
Nuolatos stenėk,
Mokytojas pakvietė mergina ga ir kur krūmai, krūmeliai la
tytojai, atsilygint su prenumerata už
szes, sustirę, vos ant pecziu be darbo rubai dėvėti. Jau jis me laikraszti “Saule” kurie apia tai už
Ant moterių ir morgu nežiūrėk.
tęsti ryszkiu pajudinimu ran bai gražiai ir patogiai apsupa
silaikąs “poniszko” stiliaus ta savo tėvus, sodžių, eina jiesz- miršto ir prasze idant nesulaikyti
Apie savo boba netupinek,
kos.
visa kapa.
skarmalas szvarkas, amžinai koti lengvesnio darbo ir 'baltes 'aikraszczio. PASKUBINKITE J 1 I
Ba tuo jaus minty turės,
Lina, nuodugniai ir nieko Tokia vieta labai graži ir pa
nudėvėta žydizka “fason” ke nes duonos; eina in miestą. Jau
Ir tave nužiuręs.
neslėpdama iszpasakojo visa togi. Czia Skvairos niekam ne
pure ir sukiure, suneszioti, ne jis mieste, dilba malūne, gauna Jeigu užraszysite savo drau
Tai tikras smeilus,
kalba su Vaclovu:kaip jis atne vertas sūnūs tankiai vakare at
vienos pavy dalos batai kiek menesiui mokesti, bet pinigu, giu ar drauge “Saule” tai tu
Kaip
jis da meilus,
szc maisza ir iszpuren.es rožių siveda savo merginas ir Albino
vienam rodo jo padėjimą, o isz- geru drabužiu, skanaus valgio rės didžiausia linksmybia per
Sakiau
ir
sakysiu,
krūmo szaknis inhere ten mai- Szaulio kapa pavartoja paleis
olyszkes, susirukszelejes, iszse- neturi. Jau jis visur kur isz- visus metus!
Ir vyrams netikėsiu.
sze buvusiu milteliu.
tuvystei.
kes jo veidas, lyg krauju pag sitranke, visa-ko mate ir szilto
Kuomet mergina patemijo
riuvusios, paraudusios ir apsi- ir szalto: buvo ligoninėje, buvo
Su tokia monkie,
“SAULE” YRA
nepasitikejima, tai ji pasiūlė
blaususios
akys,
drebanezios
kalėjime,
vede
moteri,
augino
Tai
jau
gana,
Pagyro Melas
jos žodžiu teisingumą ins:tikin
lankos, tankus dusavimai-de- vaikus. Jo seni tėvai, senai jau
GERIAUSIA
Montkarmoje viena užtikau,
ti.,
javimai,
kosulys,
plika,
kaip
ilsisi szaltojoj žemelej, visai ne
— U-gi vyreli, gryžau na Tai ne kaip apie ja da girdau,
Szitos moterys rodo kaip obuolys, žilais aplink, lyg karū
Jie sutiko ir tuoj nuėjo pas
DOVANA!
žinomoje
jam
vietoje.
Žeme,
Vyrus
užkabinėja,
gražiai ir madingai musu na, plaukais, galva ir visa jo
bažnyczia, kad apie tai intiki- mo nakezia ir sztai ant Baltitriobesiai senai parduoti ir pi
Už
kožno
teketi
prižadineja,
mores ulyczios, priszoko prie
nus.
mocziute atrodė kai ji ant iszvaizda rodo jo nesveikumą.
nigai suvartoti. Jau ir jis nebe
Visaip iszradineja ant vyru,
“Deito” su savo “Boy-Fren- Eina jis silpnu-silpnucziu žing
Kasti jie neiszdryso, o tiktai manes nigeris.
Jeigu nežinai kokia
turi nei paezios nei vaiku. Pati
Ir sako: žilas,
Asz
jam
vaikine
cziupt
už
tu” iszsirenge. Szitie rubai sniu; visai p a v a r g o. Per
gydytojas isz gilumos paėmė
mirė, vaika, dievai žino, kur nupirkti Dovana savo
Tai plikas,
gerkles
ir
taip
biezius
persi

buvo madoje 1897 metuose. žengęs truotuara, atsiszliejo
žemes, kad vėliau isztyrus.
iszsisirste. Jau jis senai vaiku
Ir tas niekszas.
Parodykite savo mocziutei ir tvoros.
' Pasirodė, kad žemeje butą gando, jog nuo baimes paba
Truputėli pasilsėjęs, apleistas, kaip stuobrys, vienui Draugui ar Draugei,
Be, kaip in tenais
lo kaip drobe.
pažiūrėkite ar ji atsimins.
ikokiu tai milteliu.
paslinko tolėliau ir susirietė vienas, 'kaip pirsztas, pasilikęs. tai užraszk jiems laikpribusiu,
Prisiėjo paszaukti Vaclovą1
szali tako, muro kerczioje. Pa
Tai mergelei pripirsziu,
del paaiszkinimo.
dėjo szali saves lazdas ir, prisi
raszti “Saule.” Pra
JUOKAI
Ir gerai iszdirbsiu.
Tėvas Padėjo
Ka jus inberete žeme del pa
dėjęs desziniaja ranka prie at- Visoki Blindai Isz Ledo
linksmins jiems gy
siekimo tokio gero pasisekimo ?
szalusios kaktos, atsirėmė ant
Ant
vieno
vakarėlio
buvau,
Paklausė jo gydytojas.
Geradejyste
jos, pastatydamas alkūne ant
venimą.‘ ant viso
meIr
viena
navatna
bobele
*
Nieko ypatingo. Apie tai asz
keliu.
Ilgai
kosejokrioke,
vaito

užteminau,
buvau paraszias1 tėvui ir jis
to ir džiaugsis isz ta
Motere, ne trukus po szliu- jo, dejavo Budrius. Pagaliaus
Svetinga
nėra
ka
sakyti,
man prisiuntė fosforiniu miltu,
bui in savo vyra:
j sziek-tiek aprimo; pradėjo
vo dovanos! Prenu
Ir negali nutylėti,
kuriuos jis vartoja savame so
— Tegul gal taip ne pada liuosiau kvėpuoti, recziau besiAlų kožuam pripilinejo,
de. Ka jis daugiau pridėjo, tai
rysi, kaip padare mano p ir girdejo skausmai.
merata Suv. Valstijo
Ir
vis
nžgerymejo.
asz jau nežinau.
mutinis vyras.
Ir
taip
nebagele
nusimylejo,
se metams $4.00;
Tarpba toliau vaikino nebe— Ar taip! — Tai ka-gi jis
Jog net paeiti negalėjo.
'kiausinejo, o dėkingumui už
toki padare?
ISTORIJEapie na 132
Kitose VieszpatysKita bobele ėjo isz
----------------iszo
iszlins,
Al
iszg'elbejima istorinio krūmo
— Nugi numirė in dvi sankriksztynu.
tese $5.00. Užraszant
davė tūkstanti marikiu ir jo
vaites po szliubui ir paliko yva in virszu iszkils, Kaip už
Tai
kaip
ant
ko
užsikabino,
taikyti sveikata ir apsaugoti
varda atspausdino visuose Voman 20 tukstancziu doleriu.
reikia drauge ir pre
Puolė kaip tyczia,
szeimynele nuo lygu,Verta Ne
kiecziu laikraszcziuose.
Kur ten in dyczia.
užmirszt, Kaip dagyvent 100
Senis Fasmeris nebesiprienumerata siunsti per
Mielaszirdingas
Tai
szirdeles
buvo
baisybe.
metu,
Pamokinimai,
Apie
bobs
szino Vaclovo vestuvėms su Li
Money-Orderi arba
Subėgo žmonių daugybe,
ka negalėjo savo liežuvio su
Henry Bush, asztuoniu me
na, dabar jam buvo garbe tureŽiurėjo ir su rankom plojo.
Ubagas — Esmių tėvas laikyti, Leibaus gimoras, Gir
Dabar kai moterys iszmotu, laiko szita didele žuvi ku
pinigais registruotam
Rodos
kad
gauja
szunu
lojo.
pulkelio
vaikeliu,
apteik
ma

ko
vyro
darbus
fabrikuose,
tuoktis
Jurgis,
Kaip
pažint
at
/‘Talmudo Paslaptys” ria jis pagavo Ocracoke Sa
ne poneli, o tuom nuszluosty- maina oro, Ožka isz Dzūkijos, jos neužilgo ims darytis sa laiszke.
Ant polanderiu taigi, viena
h 'j ■
loję, North Carolina. Jis ne
boba girtuokle.
si ne viena aszara.
Geros rodos, Gailinga ypata, vo bliudai leksztes ir dubinės
Apie Žydu Tikybos Prisaky nori per daug pasididžiuoti
Ponelis — Nueik pas mano Galybe Meiles, Juokai, Ragan isz ledo. Toki bliudai bus
Ant visu lietuviu užtraukė
mus. Labai užimanti Apysaka. ir prisipažinsta kad jo tėvas.
blede.
paezia, ji duos tau kėlės se iszka Lazdele, Teisybes ir Bo labai tinkamos del visokiu
Saule Publishing Co.,
Leitenantas
Komandorius
::
Tiktai 150
::
nas
skepetėles
del
nuszluosMusu
moterėlės
gražios,
daržovių,
kurias
norės
laiky

ba kaip ir visos Bobos. 150.
SAULE PUBLISHING CO., Bush jam biski padėjo ta žu
Mahanoy City, Pa. |
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.
Kad tik butu negirtuokles,
tymo aszaru.
ti szaltai.
\
Mahanoy City, Pa., U. S. A.
vi pagauti.
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Žinios Vietines

Ims Visus Jaunus

Kareiviu Draugai

Mamute Brangioji!

Vaikus In Vaiska

Kas vailkucziai, jus taip myli
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
J
Valdžia pranesza kad
Rūpestingai jus prižiūri,
galNedelioj jau visi czeverykai
Kas per dienas ir naktis
musztraš taikos metu nepada
bus nuimti nuo ‘ ‘ pointu M ir viRūpinasi apie jus?
rys isz kiekvieno vaiko kareivi,
jsi gales pirktis kiek tik norės,
— Mamyte mieloji!
bet ji prirengs del karo. Toks
f Del sviesto rei'kes tik asztuoLiūdnume kas nuramina ?
vyrukas nebus po armijos val
jnis pointus vietoj dvylikos.
Kas jus visko iszmokino?
džia, bet vien tik Kongresas ga
Nors eina gandai kad gal s vies
Kas maitina, kas apdengia ?
les toki vyruką, pilieti patas pabrangs. Bet apie tai tik
Rūpinasi, kiek instengia ?
szaukti in vaiska ir tai tik karo
rai nežinia.
— Mamute brangioji!
ar pavojaus laiku.
į Guminiai ratai, “Tajeriai”
Kas munis aszaras nuszluosto?
Szitas karo musztras butu
automobiliams bus paleisti ant
arba pradžia
Kas palinksmin, kas paglosto?
duotas visiems vyrukams kai
pardavimo visiems apie vidu
Kas save del jus užmirszta?
tik jie pabaigia augsztesniaja
SKAITYMO
pyje Gruodžio, (Dec.) menesio.
•4
Del
jus
kenezia
del
jus
vargsta?
mokykla, “High School” ar,
Dabar vis sunku tu tajeriu
— Vis tai ji, mieloji,
...IT...
kai jie sulaukia asztuoniolikosi
pirktis, nes kompanijos visus
Matute brangioji!
metu amžiaus.
RASZYMO
yartuoja dej nauju automobi
Kiek dabar numatyti galima,
liu.
tai ežia nieko jau taip baisaus.
i, :— Petnyczioje pripuola Szv.
164 pus., Did. 5x7col
Trys Klausimai
Musu vaikams butu in sveikata
Evaristo Pop., Subatoje Szv. pasimokyti paklusnumo. Tik
Tiktai, 10c.
n
Frumentio Vyslk. Kita sanvai- žinoma reiketu prižiūrėti kad
(Isz Francuzu “Le petit fran itn
te: Nedelioje pripuola Kristus jie ten gautu progos pildyti sa
n
cais Onzieme Edition”)
n
Musu Karulio; Panedelyje Szv. vo tikėjimo pareigas ir vesti to
Kareiviai, toli nuo namu ir draugu pasisavina visokiu sau navatnu ir stebėtinų draugu.
h MAHANOY CITY, PA. J
ĮNarczio; Utarninke Szv. Alfon ki gyvenimą kuris pritinka j u Augszcziau, po kairei, bombe to lakūnai pasisavino visa szeimyna szunuku, kurie net ir in
Fredrikas D. turėjo paprotį
so R. C., Seredoje Szv. Vitalio stonui ar lomui.
eroplanus su jais leke. Žemiau po kairei, kareivis miega ir szalia jo guli jo draugai, bež visuomet, kai instodavo gvarįir Agri'kojo (pasninkas priesz. Kaip tik aname numeryje džione ir szuva. Po deszinei, kito kareivio draugas, laukine kate, kuri taip prijaukinta kad dijon naujas kareivis, jam duo EST Tie kurie prisiunezia
laiszkus arba poste!-kartės in
[Visus Szventuju); Ketverge “Saule” pranaszavo kad Pre ji visai nepavojinga. O viduryje kareivis bovinasi su maža balta pelyte.
ti sziuos tris klausimus:
įl-ma diena Lapkriczio (Nov.) zidentas Trumanas ka nors paSzitokie gyvuliukai ir draugai daug padėjo kareiviams isztęseti sunkius darbus ir il
“Kiek metu jus turite? Kiek “Saules” redakcija, lai prili
[taipgi Visu Szventuju, menesis naszaus už dienos kitos pa ga nuo namo atsiskyrimą. Kareiviai dabar tokius savo draugus vežasi namo.
laiko jau esate mano tarnyboj? pina reikalingas pacztjues mar
pasvenstas ant atminties Du- skelbs, Ant rytojaus taip ir bu
Ar gaunate alga ir drabužius, kes, nes kitaip tokius laiszkus
nepriimsime. Postkartes reika|Bziu Czyscziuje; Petnyczioje vo.
kurie jums pridera?”
Negali Isz Rusijos
PJžduszines Diena; Subatoje
Jaunas Prancūzas nutarė pe lauje marke už 1 centą; laiszMokytas Tinginys
|šzy. Huberto.
reiti in gvardija. Jis norėjo tuo kaip po 3 centus ;special delive
Iszvažiuoti
Su Paszelpos Pinigais
jau tai invykdyt. Bet jis nesu ry po 16c., o registravoti laisz)• r— Panedelyje pripuola DarPolitikuoja
prato Vokiszkai. Jo kapitonas, kai reikalauje 23 centu.
Įbininkiszka Szvente, apvaikszWASHINGTON, D. C. —
žinodmas ko klausia, iszmokino NEUŽMIRSZKITE!— jeigu
ipziojimas “Mitchell Day,” ant
NEW YORK. — Anglija jau Sovietai laiko nors viena, apie
atmintinai in tuos tris klausi siuntinesite tokius laiszkus be
atminties Jono Mitchell, buvu nesyki kitu pinigais savo poli kuri mes jau žinome, Amerikie
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
mus atsakyti.
sio Prezidento Angliakasiu U. tika vare ir dabar varo. Ben ti ir neleidžia jam parvažiuoti
gu nebūna užtektinai markiu
Fredrikas, da labiau bėjo.
[M. W. of A. Unijos ir užbaigi- dras Suvienytu Tautu Fondas, in Amerika. Amerikos pilietis,
Jis juos iszmoko gana pui ant laiszku, tai iszdavysta ne
|mo didelio straiko 1902 mete. (UNRRA) skiria pinigus ir Lenkas, Yan Czechel, 26 metu
kiai, ir kita diena Fredrikas priims tokes post-kartes ir
[Toji diena bus szveneziama vi duoda paszelpa be jokios politi amžiaus žmogus, kuris gimė ir
atėjo klausinėti, 'bet pradėjo laiszkus nuo paczto!
josią angliakasiu apylinkėse. kos. Bet tie kurie tos paszelpos užaugo ežia Amerikoje ir pas
| antruoju klausimu ir paklausė:
[Lapkr. 1-ma diena, angliaka- susilaukia dažnai del savo po kui iszvažiavo in Lenkija su sa
— Kieik tai laiko yra, kai jus 8^ “Saule” dabar $4.00
£ai nedirbs.
vo tėvais.
litikos isznaudoja.
metams in Suvienytose Vaistiesate mano tarnyboj ?
1 -— Ketverge Spalio 25-ta Kai vienas Anglijos Pulki Kai tik karas prasidėjo jis
— Dvideszimt-vienas metas, jose, $5 kitose Vieszpatysteae.
Įliena iszkeliavo 15 vyrukai in ninkas buvo Graikijoje nuszau- kreipėsi in Amerikos konsulą,
— atsake kareivis.
[Wilkes-Barre, Pa., 8:30 valan- tas, jo kambaryje rado daug vi kad jam parūpintu pasporta,
Karalius nustebės jaunysta,
Maldų Vainikėlis j
!da ryte, kurie bus priimti in sokiu popieru ir laiszku isz ku szipkorte in Amerika. Ameri
stebėdamasis
klausia:
tarnyste. Visi iszkeliavo ant riu dažinojo, kad Anglija sam kos konsulas patikrino, kad tas
:: Knygele :: j
— Kiek metu turite jus?
dė ir gerai apmokėjo Graikijos Lenkas yra tikrai Amerikos pi
[boso.
— Viena meta, Jusu Didykareiviams, kurie už Anglija lietis ir tuojau eme rūpintis
Mahanoy City, Pa.
bes, suriko:
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
i Robert G. Powell, David C. stojo ir visur buntus kele. O tie jam gauti visas popieras.
—
Jus
arba
asz
esame proto Puslapiu; Juodi Apdarai;
Bet, ten kur tas Lenkas apsi
Hay, ir James Collins.
pinigai buvo skirti paszelpai.
Aiszkus drukas; smagi
Morea:
Anglija taipgi remia Lenku gyveno, buvo po Rusijos vald
knygele, 75 Centai.
Kareivis, kuris mane esant
Charles W. Leymeister, Eu valdžia Londone, kuri Sovie žia. Nuo 1939 metu jis stengiasi
Rodykle:
treczia klausima, atsake:
gene T. Riley, ir John Brinsko. tams prieszinasi. Czia nieko gauti pasporta ir szipkorte, bet
—- Vienas ir kitas gaunama Bažnytinis metu padalinimas.
Coles.
niekas neturi prieszais Anglija, Sovietai jam neduoda.
Pasnikai.
nuo Jusu Didybes.
Kalendorius.
Edward A. Hoffman.
kad ji tuos Lenkus remia, bet Amerikos valdžia pareikala
Kai tėvai vis siuntė szita jauna vaika toli parneszti van
Maldos Rytmetine*.
—
Szit,
sako
Fredrikas,
pir

?
|St. Nicholas:
kad ji vartoja pinigus kurie vo kad Sovietai ji paleistu ar
denio, jis iszsigalvojo kaip daugiau vandenio atneszti ir ma
f.
Vieszpaties malda.
Frank P. Meroolk.
yra skirti ne politikai bet pa pasiaiszkintu kodėl jis yra lai žiau dirbti. Jis sau pasidarė ilga drata ant kurio jis tuszczia ma kart nuo savo armijos esu Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
t
[Boston Run.
szelpai.
komas? Sovietai n|gko neatsa vedra užkabino ir paskui paleido in ežerą kur vedras biski pavadintas kvailiu.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Kareivis
stovėjo
ramiai,
kai
Joseph A. Burns.
Amerikos armijos geriausia ke ir nieko daugiau nedare. Bet pasriuvo ir prisipylė vandeniu. Vaikas tada ant to drato
Du didžiausi meiles prisakymai.
Maple Hill:
ir teisingiausia savo darba dir Amerikos pilieczio nepaleido ir parsitraukia vedra vandenio. Dabar jam nereikia tiek daug karalius klausinėjo ji isz naujo Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* Ir
isztirti dalyka jaunas kareivis Gailesczio.
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WASHINGTON,
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—
Maldos pirm Iszpažintie*.
jo ir pranesze kad 197 dideli
Francis V. Yavulla.
Skaitykite “Saule”
Perkratymas sanžines.
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Belgija tai vienatine szalis ku vienatinis krasztas ant szio1 cukraus lyg Rugsėjo (Sept.)
[Wallington, N. J.
UNRRA trokai buvo pavogti
Maldos priesz pat Iszpažinti.
ri ne tiktai ka mums neskolin svieto kuris mums paskolino ir knygutėje Nr. 4 del 5 svaru
Imdamas nuo kunigo iszriszim*.
ar paskolinti, daug tonu armi
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kai Belgai maitino ir užlaikė
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
— Panedelyje vakare, apie galionu gazolino visai dingo.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
cukraus.
musu kareivius.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Apie Racionavima
8 valanda vakare American Le
Czverykai: Ženklelis (eroMalda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
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Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
pio Vakara” del kareivio Sgt. szinskiene (Wilshinsky) kita riasi kaip atmokėti Belgams ta Mėsos ir Tauku: Raudoni gutėje Nr. 3, kožnas ženklelis
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be kalbėk.
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do automobilius del laidotuvių,
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’ Tamaqua, Pa. i— Tamaqua per 18 menesius. Prigulėjo prie
*20 W. Centre St., Mahanoy City
Komunijos.
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Garbinimas Szv. Sakramento.
į
gyventojai rengiasi prie “Mil- ;Szv. Jurgio parapijos. Gimė maszinu, kurios jiems dabar 30 d., Al iki EI geros lyg Oct. Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
Malda Szv. Tamosziau*.
fžiniszkos Pergales Parodos,” Lietuvoj. Pribuvo in czionais
Malda prie Vieszpaties Jėzau*.
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Atsibus Panedelyje, Spalio daugelis metu adgal. Velione
Malda prie Panos Szvencziausio*.
REDDY KILOWATT .... Knots to You .
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
[(Oct.) 29-ta d., prasidės 7 vai., neturi giminiu, todėl laidotu
— DON'T
SPEAKING of KNOTG^į
GIVE UPz WILLIE? — WELL,
NOW.
Another’ELECTRlCK"
Panos Marijos.
OUST
LET GO
OUST FOLD YOUR ARMS
ya'kare. Benai ir orchestros isz ves atsibus isz koplyczios Grab.
Ranžanczius prie Szv. Marijos
OPEN
OF TLI&
yiDUR
CORNERS
kalbama*.
Į
jtoli ir arti rengiasi dalyvauti D. Snyderio, 215 E. Centre St.
AND PICK UP
ARMSONE
END
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Cof
toje parodoje. Jau apie trisde- Laidotuves atsibus Petnyczioje
LIKE THIS
Litanija prie Szv. Antano isz
/CAN YOU TIE A KNOT IN THIS ]
£zimts benu pasižadėjo daly su apiegomis Szv. Jurgio bažPadvos.
HANDKERCHIEF WITHOUT LETTING/
-AND
Malda
prie Szv. Antano.
vauti. Parodininkams yra ski nyczioje 9 vai., ryte ir palaidos
br__ h GO OP THE
KILOWATT
Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų.
IF
YOU
R
IRON
CORD
LOOKS
riama apie du tu'kstancziai do parapijos kapuose.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
LIKE THIS FIXIT! ...OR
I® mN
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
leriu. ($2,000).
IT
MAY
CAUSE
TROUBLE.
THEN PICKUP
Per Procesija.
m,, ,
lY THE CORNER
Visokios draugystes, kliubai, Istorija apie “AMŽINA ŽY
Giesme ant Procesijų.
fa kody!)
T^DlAGONALiy ACROSS
4
parapijos, bažnyczios ir susai- DĄ.” Jo kelione po svietą ir
) FROM IT LIKE THIS
J Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.
YOUVE TIED A KNOT
įdes ketina dalyvauti. Szita pa liudymas apie Jezu Kristų.
Saule Pub. Co., Mahanoy City
LIKE
THIS- WITHOUT
. 20 Centai.
__ __
roda bus viena isz~ didžiausiu
LETTING GO THE ENDS ’
£0
JĮturia mažas miestelis surengė.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^
SCOOT KILOWATT
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