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WASHINGTON, D.C. —
Daugiau negu 3,200,000 Amerikiecziu kareiviu turėjo savo
Kalėdas szvesti toli toli nuo sa
vo namu, už juriu mariu. Kiti
►szimtai tukstaneziu kareiviu
parvažiavo isz tolimu krasztu,
bet negalėjo parvažiuoti namo,
nes nebuvo vietos ant traukiniu
ir bosu. Jie priplaukė prie
Amerikos miestu uostu, bet ten
ir pasiliko. Jiems vietos nebu
vo ant traukiniu.

“LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS!”
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guli Austrijai. Jis taipgi pa ma kad bus iszrinktas ar Bos
reiszke kad Austrija nori pa ton, Washington, Philadelphia,
stovius rubežius nuo Yugosla- ar kuris miestas in vakarus.
vijos. Jis sako kad jo krasztas
buvo baisiai nuskriaustas po
Pirmo Karo ir dabar nori kad KONFERENCIJOS
ta skriauda butu atitaisyta.

STAMFORD, CONN.—Valstijos policija buvo iszszaukti in
talka miesto policijantams pa
laikyti tvarka Stamford mieste
kur Yale and Town fabriko
darbininkai straikuoja.
Darbininku unijos pasiuntė
KONFERENCIJA
Gubernatoriui telegrama, kad
jis atszauktu valstijos policija,!
UŽSIBAIGIA
jeigu ne tai jie perspėja kad
apie 10,000 darbininku sustrei
Delegates Ima Rusija
kuos.
Straikieriai neleidžia kitiems
Nagan
darbininkams eiti in darba, ir
isz to iszkilo keletą susikirti LONDON, ANGLIJA. —
mu ir nevienam teko gauti nosi Su Suvienytu Tautu Organiza
sutrinti ar galva perskelti. Po- cijos Konferencija nutraukė sa
licijantai kelis suaresztavo ir vo susirinkimus, del szveneziu
in kalėjimą patupdino.
ir dabar nesusirinks iki Sausio,

------WASHINGTON, D. C. —
Darbininkai visur straikuoja ir
reikalaujakad jiems pakeltu
algas. Jie rdkalauja ir gauna.
Bet augsztoi algos tai nereiszkia kad jau ežia bus tikras ro
jus darbininkams.
Tik tie darbininkai reikalau
ja augsztesniu algų, kurie nie
ko neturi susitaupine banko j e,
kurie gyvena tik diena nuo die
nos, tik isz rankos in burna, ku
(Jan.) 10 dienos, 1946 m.
•
rie visa savo piede praszvilpia
Per paskutini susirinkimą
kai tik gauna. Jiems geriau kad Bus Daugiau Straiku vienas Anglijos delegatas, C.
jie daugiau uždirba, nes gali ir
K. Webster, per savo prakalba
WASHINGTON, D. C. —
daugiau spendyti.
pareikalavo kad Rusija namie
Bet darbo žmogelis, kuris per Po Nauju Metu atsiras daugiau susitvarkytu, pirm negu ji apie
sunkius metus, savo darbu ir straiku ir daugiau darbininku’ kitas tautas ims rūpintis. Jis
prakaitu susitaupino kiek pini liksis be darbo. Bet, szitos sake, kad, Rusijai rupi laisve,
gu juodai dienai, dabar mato straikos bus trumpos. Kaip tik lygybe ir demokratija kitose
kad tas jo turtelis jau mažėja, automobiliaus straikos susitai szalyse, o Rusijoje nesiranda
jau ne toks didelis, koks jis bu kys, tai visos kitos straikos tuo- nei laisves nei demokratystes!
jaus sustos ir visi sugrysz in
vo tik keli metai atgal.
Nors vardu jis Rusijos nepami
Dabar daug mažiau galima savo darbus.
nėjo, bet visi žinojo apie ka jis
pirktis už tuos pinigus kuriuos
kalba. Visu mažu tautu delega
jis susieziedino. Ir juo augsztai rankomis plojo ir sveikino
cziau algos kils, juo brangiau Svetimi Krasztai
Anglijos delegatą už jo drąsą,
viskas kasztuos ir juo mažiau
Nori Pirkti Rusijos delegatas, Gromyko
mes už savo pinigus gausime.
nieko nesake, neplojo, ir ne
Nepaisant ka mums valdžios WASHINGTON, D. C. —
sveikino. Jis tik sau ruseziai
žmones sako ar aiszkina, jokio Svetimi krasztai nori daug sėdėjo ir tylėjo.
mokslo nereikia suprasti kad daigtu pirkti isz Amerikos. Tai
Szita konferencija nutars kas
jeigu darbininkas gaus doleri geras musu bizniui ženklas, tik
važiuos in Amerika apžiūrėti
puse in valahda už savo darba, beda kad visi svetimi krasztai
kuris miestas tinkamiausias
tai tas daigtas kuri jis padarys nori kaip tik tu daigtu kuriu Į
padaryti kaipo Visu Tautu Or
bus brangesnis negu toks pats mes patys norime ir negalime
ganizacijos sostine. Yra spejadaigtas kasztuotu jeigu darbi gauti!
ninkas gautu doleri in adyna už
19
ta darba.
Teismo
Tai nereiszkia, kad darbinin Amerika Maitins
kas neturi tiesos reikalauti ge
Vokieczius
ros algos, bet aiszkus dalykas,
lead “jeigu darbininkui alga NEW YORK. — Amerika
pakels, tai ir daigtus pabran jau dabar siunezia daug kviegins ! ” O kai viskas pabrangs, cziu ir kito maisto badaujan
“tai ir musu pinigai bus ma tiems Vokiecziains. Visas tas
žiau verti!”
maistas eina kaipo paskola Vo-

3,200,000 Kareiviu
Toli Nuo Namu
r
—
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NUTARIMAI
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390,000
DARBININKU
STRAIKUOJA
1

WASHINGTON, D. C. —
Nutarimai kuriuos padare di
džiųjų tautu delegatai Moskvoje yra dabar laikomi kaipo geri
ir protingi. Isz Moskvos, Lon-;
deno, ir Kinijos ateina saldus
pagyrimo žodžiai kad Moskvos
Konferencija buvo gera ir pa
sekminga.
Amerikos ir Anglijos atsto
vai apleido Moskva ir nuvažia
vo in Bucharest, kur jie tariasi
su Sovietu virszininkais per
tvarkyti Rumunijos valdžia,
kad ji butu priimtina Amerikos
ir Anglijos valdžių.
Anglijos atstovas Bevin par
važiavo ir giriasi kad ta Konferencija daug gero nuveikė ir
dabar
nesusiPratimu kai
kad viskas gerai pasisekė.
Soviete8 kRS valdymo komiteChungking valdžia Kinijoje te Jis
Amerikiecziais gradžiaugiasi ir tikisi, kad dabar
• • gerai sugyvena, bet SoManchurija teks Kiniecziu ar vjeĮU
ir neapkenezia.
mijoms ir sutvarkys visus Ki
,vo? gyventojams Anglijos
nijos skirtingu partijų nesusi
°t£ >va5 Pasiunte isz Konferen
pratimus.
skelbimą, kad visi da
Bet Prancūzams nepatiko. cija s pa mas! sutverti gera val
Prancūzu valdžia aiszkiai ir bar mp iai ir visus sukilėlius
džis ter
drąsiai sako, kad ji nepatenkin num
Pakol tenai žmo
ta. Dabar galimas daigtas kad
nes } ’y-5 susi varkys> nera j°Prancūzai su tais nutarimais klos nė^«s • nie laisve ir nsnesutiks ir nepristos laikyti
prikl; som^e
taikos konferencija Paryžiuje.
d.vr * ateina žinios
Japonai iszsigando kad So Isz
vietai dabar prisidės prie užka kad žmones ivarko5i ir Prižada
riavimo Japonijos. Vienas daugiau sul:ilimu nebus
augsztas Japonu valdžios at Anglija da?’1“ sav0 kariu°stovas pareiszke baime’ kad gal menes tenai nesiuns-

Paul Hoffman Nacis Likos Pakartas Už Žmogžudystes Len
kijoje; Sukilimai Jeruzalimoje;
Tintfhanas Sako Amerika NeisždĮuos Niekam Apie Sprogsįanczi^ Bombos Paslapties

Diena Del

Žmogžudyscziu ,

kiecziams, bet ir nr žas vaikas
gali suprasti, kr d ta sko’a nie
kados mums nebus at nokt ta.

v
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Naujas Prezidei tas
Austrijoje
VIENNA. — Dr. Karl Ren
ner, 75 metu amžiaus Konceliarijos pirmininkas buvo iszrinktas kaipo Austrijos antros valždios prezidentas. Jis yra So
cialistas ir laikys prezidento
vieta per szeszis metus.
Austrija baisiai nukentejo
per szita kare. Per jos rubežius
ėjo keturiu galingu tautu ar
mijos. Naujas prezidentas tuojaus kreipėsi in Suvienytas tau
tas pagelbos ir pareiszke kad
Austrija tuojau reikalauja Ty
rol kraszta, kuris, anot jo pri

Žemiau po kaire sėdi visi tie Vokiecziai kurie yra teisiami del žmogžudys^111 11 zvie
riszkumu per kara. Ju tarpe randasi Goering, Hess, Von Ribbentrop, Keitei, '
Frank, Frick, Streicher, Funk, Schacht, Doenitz, Raeder, Von Schirach, Sauckei,\a
^on
Papen, Speer, Von Newrath, ir Fritsche. Virszuje matome visas teismas. Szitie
tei
šia tuos prasikaltėlius. Žemiau po deszinei Amerikos kareiviai sergsti duris
prasikaltėlius ineina ir iszeina. ir kur visi rekordai tu Naciu yra laikomi.

1STANBlkrTURKIJA. — Anatolia laikrasztis ir visa Turkijos Myste paskelbia, kad
Turkai pasirenge eiti in kara priesz Rusija, ne
paisant, kad ir visi pražūtu. Pccislją nori išim
ti apie 180 myliu Turkijos žemes prie Juodui i
mariu. Sovietai sako, kad “jiems szitas kras*
tas reikalingas ir kad jis jiems priguli.” San
taikos tarp Rusijos ir Turkijos vis eina blogyn!
Ana Kovos (March) menesi Rusijos Molotovas
vieszai pasakė, kad “taikos sutartis su Turkais
bus nutraukta!” Ir ežia randasi daug pavojaus
ne vien tik Turkams ir Sovietams, bet ir visoms
tautoms, nes kaip tik toks susikirtimas gali ir
kitas tautas invelti. Anglija iki sziol užtaria
Turkus, o Amerika laiko viena ranka su Angli
ja. ’ Jeigu Sovietai isz tikro užsimanys ta krasz
ta paimti ir jeigu Turkai užsispirs nepasiduoti,
kils klausimas ka Anglija pasakys ir darys ir
kur Amerika stoves.
WASHINGTON, D. C. — Karas pasibai
gė, visi kalba apie taika ir ramybe, o darbininkai
Amerikoje peszasi ir straikuoja. Sztai kaip
dalykai dabar stovi su straikomis Amerikoje:
AUTOMOBILIU STRAIKOS: Apie 175,(100
darbininku nedirba, straikuoja ir reikalauja dau
giau algos. Unijos vadai reikalauja, kad Gene
ral Motors Kompanija paskelbtu l ek ji pelno
gauna in metus ir sulyg to pelno aaibirikams
lygiai atmokėtu. Unijos to garsiai reikalauja,
bet isz tikro nenori ir bijosi, kad taip nebutu.
General Motor Automobiliu Kompanijos atsto
vai negalėjo susitarti su Unijos Bosais ar su Pre
zidento Trumano pasiuntiniais ir pasitraukė isz (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt

Kanada Protestuoja

Didžiausios

Avvs

ISZ KANADOS. — Kanados
valdžia pasiuntė protestą ir pa
siskundimą kam ji nebuvo pa
. LAIMINGU NAUJU kviesta dalyvauti in ta Moskves Konferencija. Ji sako kad
METU ’
dabar ji nepripažins jokiu nu-,
tarimu kuriuos tie trys tūzai
tenai nutars. Taip ir kitos tau
i 1946!
tos dabar pareiszke. Visos
Laimingu Nauju Metu!
j pyksta ir sako, kad nėra reikaKurio su didele vilczia VISI
~l|lo slaptai keliems tūzams silsilaukiamo ir tikimės, kad del vi-:
1- rinkti ir viso svieto klausimus
su bus laimingesnis kaip buvo Į
svarstyti.
praeiusis. Sunku inspeti ka
mums tasai naujas metelis at
apie $450,000,000. Ir tai vos užnesz, bet tieji, kurie tyrinėja1
, .
.... :
v
'
i teks. Nors Italai sykiu suVo-'
praeiti ir ateiti žmogaus gyve-i
Wayne Disch, 15 metu amžiaus berniukas isz Evansville,
» " k *
kiecziu iszvien kariavo, bet Voirimo, sako, kad jis atnesz
Ind., gavo pirma dovana už sa?o tris avinus, kurie buvo di
kiecziai juos apiplesze, nuka
mums nemažai nelaimiu, nes
džiausi ir sveikiausi. Jie sviera po 110 svaru. Farmeriai ra
mavo ir nuvargino. Paskui mu
Viena
1
svietas yra neužlganadintas ir
gina vaikus ir mergaites dalyvauti szitokiose lenktynėse ir
su armijos visa kraszta apdau-j
kila didesnia neapykanta tarp
stengtis iszauginti ir .iszerti didžiausius ir gražiausiu gata
. <w, Ynsa
že ir Italus paliko bejiegius.
žmoniu. Bet turėkime vilti DieLenkija, buvo parduota Uit-j vijus.
vuje ir nebūkime nusiminė, nes
leriui. Hitleris jos miestus su že^
niekas tikrai negali inspeti kas
tl in BALE sandeli: United
me sulygino, vyrus išzveže ar i Meszkeriotojai,
gali būti rytoj ir ko sulaukime.
Lithuanian Relief Warehouse,
iszžude ir paliko tik griuvėsius.
Tik viltis ir drūtas tikėjimas
j 101 Grand Street, Brooklyn, 11,
Prisidėkit Su
Czia tik badas bet ir maras užpriduoda žmogui pajiegas gy
— BALU Valdyba.
vieszpatavo.
Savo Pagelba
venti ant ryto jaus.
Vokietijoje žmones kaip be
Priimkite musu karsztus lin
kėjimus, mieli skaitytojai, kad galvos. Jie nežino kur suktis, BROOKLYN N
kur eiti ar ka daryti. Daugiau'-.
7. v.
. ,
J
°
jau iki sziol girdėjo ir žino apie
jus visus Dievas užlaikytu svei
negu 850,000 kitataueziu bas- -cr,
'
...
.
. i iszvietmtu Lietuviu Europoje
kus ir gyvus per sziuos atei- °
tuose, keliauja
,„
1
. ir
-iii
d. isz v miesto in (vargus,
kanczias
dalykas, ibetp
nanezius metus, ko jums vėli s ’ .
miestą ir nori gryžti in savo
iy-„ • ,
• .K , h .
J
J
aidžiausia tu iszblaszkytu po lvi ausimas
name isz szirdies —
kraszta in savo tėvynė. . Kita visa
'• Europa
iii i tuoj bus paliuosuotas isz tarny-;
dalyką,
“Saules” Redakcija.
Dek kitataueziu skaitosi savo tai; maigtas
,paszeI. ! bos. Jis buvo sužeistas. Musu j
be tautos ir be tėvynės .r neno-Įpos
visos,ias bu. ! apdraudos agentas praneszej
Popiežius Nenori Diktatorių! n 8-ryižti ten isz kur jie buvojdais stflrgiasi jienjS PaLibeti I kad jis turės mokėti daug dau
j. reikalas yr^s
giau už apdrauda del sužeidi
SzVe,litas Tėvas, Popiežius Pi Įgabenti. 4,000,000 žmonių w
1-ad neu'žte^Vvien .į-j, vie_ mo. Ar tai teisybe?
jus XII kalbėjo per radija in Vokietijoje dabar'be maisto, be
Atsakymas — Jeigu
m kitos organizaciją
viso pasaulio katalikus ir sake namu ir be tėvynės.
°
ios
pa
In CzekoslovaUja dabar geJJDa
rupesils. Kięi
iviekvien0
vis laikys savo National Ser
gellba n
ir. rūpestis.
•
kad butu visam svietui daug
siuneziamą ^^av ai pastat\tu kacĮ ]r inenkįaUsia pageli
vice Life Insurance, jam nereigeriau jeigu diktatoriai ir j u
stribu^ " diabužiu ii maisto,
įr būtimi,
j kės pasiduoti egzaminui, ir jo
valdžios butu isz visur paszaypacz tiems kurie vra ateiviai!
, taip
.
ne
+A apdraudos mokeszcziai nebus
. , n
.
v .1. Niekas
net,4nran
lintos.
i LlJJL cll 1 vii
ir dabar nenori ar bijosi gryzti
Iszsmnkite isz sekanezio katalo?<
maisto dalykai, kaip mesz]<e_ pakelti.
Jis savo kalboje patarė kad
in savo kraszta. Ju tarpe ran-.
n
Kl.
—
Ar
teisybe,
kad
GI
Bi° už 51 vertes knygų, prisiuskite tik
! riotojai ir medžiotoja^ kurie ..
taikai ir ramybei yra reikalin
. 7 . ................
dasi ir Lietuviu. Žinoma Rusi-|
mėgsta įvažiuoti in nežin0. Ims parūpina kad visi pinigai
ga ^Ns punktai •
ja
pyksta
ir
protestuoja
ir
sako
' ***
per PaCZta
paczta.Adresavome: SAULE
1—Ąp-na r ana ir viUns kitam
mas apvlirikes,
toli nuc> C1QTT
^ na valdžios inmoketi už mokslą
1
*
’
savo
„77?; Paoal GI Biliaus, bus numuszti N«. ioi Kapitoną, vemia., Pnl. M
pasitikėjimas. Pagieža, kersz- kad tokiems ’žmonėms nereikia mu atostogoms ar p
CO., Mahanoy City, Pa. i
x ‘ei mainai,
n,o. ivi kapitonas Velnias. Pui
duoti
paszelpos
nes
jie
yra
tin

.
;
nuo
bonu,
kurie
ateityje
bus
tas, ir veidmainyste neturi vie
bet labai dažnai nesibi;astydami j
kus apraszymas, didele knyga, 404
No. 160 Keturiolika istorijų ap*giniai
ir
iszgamos,
už
tai
kad
jie
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
'
autorizuoti?
tos taikos tarybose.
; paklysta nriszkuose r ežeryPo laikui; Onytės laime; Per neatsaNo. 102 Prakeikta, meilingas
in savo kraszta. j
rguma in balta vergija; Pusiaugave2—Spaudos ir kalbos laisve nenori gry'žti
1 nuošė, kad tenka net ■po keletą At. — GI Bilius taip paraszy- minaliszka apraszy rifas, 202 pus. kri•
.
. .u
J
35c t0Jei in Szventa ž.pmo. n . ’ Keliaa- nl8 ’ ^'eazPat8 Jezus ir miszke me
V
apie
Lietuvius,
tai
vardu
.
tas, kad legislacija autorizuo No. 103 Vaidelota, apisaka 1B2 nus prigauna. 58 puslapi TamS"’ džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
yra reikalinga jeigu mes nori
ir keliolika dienu laub
niekur nerandame kad kas jais būti. Tokiais atveja/ mes2kc_ dama iszmokejima bonu “ga pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trva
.............. lbc žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
me tikrai ingyvendinti taika ir
•
■»»
istorijos api© AnoU
imta isz Lietuviszku užlieku. USu panirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
rūpintasi. Bet nors tiek žinome
nūs
isz
Vaienczijog.
Kožnas
ramybe.
riotojas mota pas£auti žuvies. ji!” praszalinti szi skyrių GI veikslais, 177 dideliu puslapiu.. 35c tun savo vieta; Ka pasaka kdaigtaš
Meszla-vežis
; Grapas; apie Ėgli
Sa
kad Lietuviai bus szelpiami
No. 104
Trys
istorijos,
.apie
NeBill.
Aržiuolas
ir
Uosis; Budyne; Puiki
pacziuoias.
76
puslapiu
........
.
,^
c
3—Diktatoriai ir valdžia ku tuos krasztuose kur jie dabar taectaotojas - i/siszauti ldsz.
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
pasiskaitymui
knygute. 100 pus. 25o
Kl. — Tarnavau keturis me bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c N°. 133 Dvi istorijos apie Neužmori nepripažinsta žmogaus lais randasi ir kur Tautu Paszelpos (
No.
161
Keturios
istorijos apie Ant
. . u
amas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepetus
ginkluotose
jiegos
ir
dabar
No.
106
Penkios
istorijos,
apie
ves turi būti panaikinta.
.r
Administracija gali ineiti. Bet T1 ZV1°. 11 •
įtuviu padėtis
Isz numirusiu prisikėlė, v* puslapiu.........
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
noriu stoti in siminarija tapti, Gregorius;
.......
Europoje
sziandu
No 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25«
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti’
Jis taipgi sake, kad, mes da Lietuviai, kaipo atskirai tautai • ••
, , , . 311 Yra Pana- galutingai, kunigu. Ar valdžia
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
,
. . , .
.
szi: jie paklvde ba , •
Į?
No. 111 Sziupinis (3 dalis), talNo. 162 Trys istorijos apie Baisi
bar neturime nei taikos nei ra ar krasztui
jokios paszelpos
ne- iropa, jie
•• ibadauja.
i • srosl
poLumokės už mano mokslą, pagal pinasi sekanti skaitymai: Ila isz manaktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
,
1
T
•
...
mybes, bet tik ginkluotas pa bėra.
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo- proto; Keletą trumpu pasiskaitymo.
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
,
į
. .. ,
Jeigu jie tu- GI Bill?
i •
1
• • i
i •
■' retu
11 S*7.1O
I1T TO
UI -....
■
sziokiu
tokiu
"
•
••
imas
Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10®
Raganiszka
lazdele;
Boba
kaip
ir
viliauibas. Dabar visi laukia pa
žukliavimo inrank zveyJUU0 “ i At. — Tai]). Bilius parūpina savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pug................ i5c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
matyti ka kitas darys. Nei vie
iu, kuriu daNo. 140 Keturios istorijos apie
Galinga ypata galybe meiles;
į kad gali pasirinkti mokykla ir Jurgis;
rgis
Skaptukas; Ergelei Pono Morka
bar
Europoje
neg
t
;
lima
ganti;
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai
na tauta iii kita netiki, nevienius;
Du ar keturi; Svietas dvasiu;
koki mokslą nori sekti. Tams trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie
na; viena kita intarineja. Karas
Iszreiksztas
Razbaininkas; Žydai kai
t$ Jie'bent dainiai pr,[e saVQ
15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
tos amžius kada instojai iii tar puslapiu, ..................
sulaikytu
bado
vili
ant karo lauko užsibaigė, jis sa
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c
nyba nuspręs ar galėsi reika gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaŽuvis
yra
maistu
ke, bet dabar karas yra veda-j *
. .■
. įgas valgis,
I
'kiaus; Iszklausyta malda vargsim;
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
lauti keturiu metu mokslą.
V o visoje Europoje.
Geras Medėjus................................. 15®
*
mas tarybose ir konferencijose!i **
dvare;
Geležinis
vyras;
Smakas
ir
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi•i kur Lietuviai butu, nežiūrint
Kl.
—
Ar
GI
Bilius
draudžia
No. 170 Asztuonios istorijos apie
61
puslapiu
.....................................
15c
v
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
yra upiu,
*i
<r
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
kaikuriubs biznius? •
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
No. 116 Istorija apie Sierata,
fę ežeru, juros, kur jie
Auklėjimas
sveiko ir serganezio kukslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
£
* lėtu pasižvejoti.
At. — Ne. Suprantama kad puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c Jerubausko;
dykio;
Herodas
Boba; Kas nepažinsta
f
Nors musu Paszelpos Admi
Osieczna. 40 puslapiu
No. 119 Keturios istorijos apie
£
Dievo
tas
nepažinsta
Tėvu; Per ta
pinigai neduodami nelegaliams Garžia Haremo nevalninke: T*ioszis:
.............................................. 15c
Tarp1 visu kitu
nistracija daug klaidu padare
msybe
in
szviesa;
Pasitaisias
prasi
. . siuncziamu bizniams.
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas
daiktu nukentejusii
ir daro ir ne taip veikia ir dirba
d ems nuo }ka Kl. — Ar teisybe kad vetera 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; nu slapiu ......................................... 25®
ro Lietuviams, būti
vale motinos; Pakutninkas;
kaip reiketu, vienok, ji daug
No. 171 Vieniolika puiku istoriju
i gerai pa nai gali atgauti savo senus dar No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine
Ar
paszaukt
tęva zokoninka Bernak
kas
isz
girrios
ir
Ant
nemano.
58
siusti. ’jiems
rneszke
.
•
"
gero Europoje dare ir daro. Be k
(su paveikslais), apie Džiaugsmas
’
.
. nu, szniuru, bus kada tik jie ju praszys pa puslapiu ......................................... 15c dina. .61 puslapiu.........................15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
musu paszelpos dauguma Euro ir
kabliuku,’ tinklu,
ti
7 n t t reel-i
No. 145 Trys istorijos apie Velni- Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
No. 123 Septynios istorjos apie
. . ’. nkleliu,
gal
Selective
Service
?
szkas
malūnas; Kaip studentas lojo o
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
su,
kreipsziu
ir
kit
’
■,
pos žmonių badu iszmirtu.
♦
Kaip Vincas ingalejo paezia?
arba pradžia
. \ . . u meszkerio- At. — Instatymas parūpina grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos;
♦ ..
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
f
jimo
ir
žukliavimo
■
•
.,
■
Graikijoje žmones neturi nei
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c ptybe gymimo mumisie Dievo musu
d .
. .
mrankiu.
f
kad
gryžtantieji
tarnybos
vy

SKAITYMO
No. 146 Dvi istorijos apie Auka jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
Lietuviai meszkenotojai,
■ , • ■ ne
45 puslapiu .......... 15c
gonus.
namu, nei drabužiu nei maisto. *
Mv
Nihilistu;
Stebuklas kuczios nakti. atsitikimu; Nusiminimas seno jaunirai ir moterys gali gauti senus No. 126 Penkios istorijos apie
i abejojau!, atjaus i
Czia žmones nukentejo ne vien
Nikitas
.
61
puslapiy.................. 15c ikio, Suvirsz 100 puslapiu..........25®
.. .ir...
d J ’
J supras szio darbus, arba kitus panaszios i Doras gyvenimas; Priversta links
< reikalo svarba ir !
No,
147
Trys
istorijos apie Raga
,
tik nuo prieszo Vokieczio, bet ir
b
.
.
kuo gales pri algos, jeigu tik jie praszys tu mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
R A S Z Y M O vI sidės
prie Lietuvi
, •
nuo revoliucijos, kai brolis bro
Stebuklas. 74 puslapiu................ 20e puslapiu .......................
...
. .u suszelpnno.
15«
kuris
buvo
protingesnis
už
savo
poną
darbu
in
90
dienu
po
paliuosat Visi turi atliek/
r
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
li žudė. Czia ir Sovietai ir Ang
61 puslapiu .............................. • l^c
.
imu
mranku,
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
Alena;
Pavojinga klaida. 45 pus< kuriuos galėtu a rl
, vimu. Po 90 dienu jau reikalas No. 127 Trys istorijos apie Duk , .
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam isslai prisidėjo prie žmonių nuvar- *64 pus., Did. 5x7col
. ; .
. i ukoti. Be to, priklauso nuo ju darbdaviu.
lapių................................. .......
. 15c davineti pinigus. 45 puslapiu
f
tė
pustvniu:
Peleniute:
Du
brolei
15®
,.
* kiekvienas Liet. .
No 150 Keturios istorijos apie Du
ginimo ir nualinimo. Graikams|
.avis
gali
para* j . .
Vargutis
ir
Skuputis.
60
pus...15c
No.
175
Pasiskaitimo
knygelei
Kl. — Ar veterani privalo'
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
Tiktai, 10c.
’ v Amerikieti
• ,.
ypatingai reikalinga paszelpa. i
*% iiginti
. savo 1prie;teli
sis
AM keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
stoti
in
veteranu
organizacija!
Plemenlis; Isz ko susidarė Anglis
taip
pat
ka
1101
.
t
,
v
♦j
61 puslapiu ........ .. • • •
. . . (su paveikslais); Kaimiecziu AimanaYugoslav! joje tikras badas.
.
s isz žukliavimo kada jie gryžta?
SKAITYKIT
No 151 Penkios istorijos apie Vai
,
f ' sporto inrank;
Czia armijos marsziavo ir gryr
. Tu aukot.
MAHANOY CITY, PA.
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
Zukliavim.'as, kaip
, . žinote,
v. , ne At. — Taip. Privalo insiraakys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu»
“SAULE”
žo ir paskui vėl marsziavo. ir
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
savo
tik 1pagelbės/..
. . gauti,
,. szyti jeigu tik apsaugoti
karalium. 61 puslapiu ••••■■ ..
/
kiekviena syki vis'ka naikino, U
°
, jiems maisto
No. 1S2
Istorijos apie K j Preke .............................. ......... ,l®f
dalykus
ir
ju
szeimynos
daly

Talmudo
Paslaptys
”
j
bet
taip
p.
ISTORIJŲ
apie
Gregorius
mas; riruUs Petras; Nuošalu.
plesze draskė ir degino. Czia
t suteiks malonumo
- ---------------- Isz Numirusiu
kus.
Pripažintos
veteranu
tar

------ir
poilsio.
/
'
trims milijonams žmonių badas
Apie Žydu Tikybos Prisaky-i y]
Adresas:
nybos organizacijos tarnauja1 Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
stūkso iii akis. Jie vos iszsimai■i
sportsmenai
yra
geti; Du broliai; Majoro aulrte.
T
nUni
AnvcaVu
JĮ
mus. Labai užimanti Apysaka.* r 1
me,
Szaltiszaiti
ir
Debesėlis.
veteranams
ir
nariams
ju
szeitins jeigu mes ir trigubai dau
^N^^SKėtuHobistortot'aPie^ Saule Publishing Co.,
mikite geri vyrai ir
::
Tiktai 15£
::
mynos, ir veterani turi tas or-'
::
25<
”
giau maisto jiems siūlysime ne
pitoną. Storiu^ dan^
gan iza c i ja s užlaikyti.
Mahanoy City, Penna.
SAULE PUBLISHING CO
gele;
Kas-gi isztyre, Prig.............
gu dabar siuneziame.
puikius, daiktus
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! 30 sdUtopiu ........................
įledijai jau tariama paskirtį Mahanoy City, Pa., U. S. Ą.
■szome sius-

mV’

I

7$1kil00 Yertes Knygų Už 50c-

ik

k

“SAULE”

mas.
— Onute eis su tavim, gerai,
■ nemoraliszkus santikius tolė
Onute, tu tai padarysi del ser— Jis gyvena kalnuose, jo ruoti?
< —n»iįxi»fctcthtįmwiowww
jbsseį.
rbss
“^**3
kareiviai uždegė paraka, tai jil
ganezios sesytes? Dviese bus
do, jog puolė ir da dabar negali'pati staiga! numirė, paliko su — Nemoral, nusistebėjos Polinksmiau, pridūrė szluostyda| dolskis negalėjo sakini užbaigatsikvotet. Ka atgaivinu, tai szeszetu vaiku.
Nauji Metai, Naujas Laikas.; mas sau veidą.
vėl apalpsta, jau ne vieno pra-1 — Liūdnas, labai liūdnas at-, Il
Užsisnaudusi, virpėdama ap
l sziau, kad man prigelbetu, nes si tikimas badai tas nieko daj — Kaip matau ponas ant Te gyvuoja kiekvięns sveikas,
(Tasa)
sisuko skepeta, pasiėmė szmokožnas užimtas rankiojimudi- nereiszkia, idant turėtumėm svieto žiūrai da vis per akinius.' Naujais Metais Isztisai!
Taryboje Bėdos
leli sausos duonos, ir iszejo, o
I Na, na,, tai vis atsitinka; kelis^pegU Myli Dieva, žmones,
kucziu po Turku, ne klausyt ne —
Vien kur stovėjo abazas, bu
tuos mažus ir bailus du sutvėri
■metus ponas būdamas mano va- Te darbuojas del tėvynės.
nori mano praszymo. Gelbeki-į
vo tyb, Turkai pabėgo, o vai
mėlius pagavo siautanti viesu
'
i dovysteje turėsi permainyti sa- Naujais Metuos isztisai!
te ja teve!
i
kai, iJda kelios mergos ir molą ir nunesze ten, už kalnu.
g vo pažiūras, patemijo piktai
Vyskupas pasilenke ties gu- |
K perdetnus
i +• • ir
• pamokinancziu
i
‘Te nuo vargo
apsigvnes,
teres h kitais nevalninkais ka
° i
’
Tingiai plauke laukimo*va
linczia motere, jo atidarė bisku- &
r i i
i
n
•
4
r
4
•
Tegul
tikisi
ramvbes,
spėjo isžsislepstyt laike pjuvilandos. Jau kelis sykius, kada
g j balsu kalbėjo toliau; —tasai
”
\
ti akis, pažiurėjo klaidžiai ant «
Si
n
,
j
i
i
•
i-i4
i
/Su
sziais
metais
jau
tikrai!
pės pi vežimais ir kitokiais
trūkis turėdavo pravažiuoti,
r : Oleskis praszo dykai bilieto del:
vyskupo ir paszauke:
®
skaruliais ir daigiais, tai ue|;savo giminaites, kuri jam turi1 Te kiekvienas, kas Lietuvis,
turėdavo pamesti verkianti kū
drysoiszliust isz slaptyues, o
|' gaspadorysta vesti. Priesz tai * Brangiu tikrai savo tauta,
diki, kuriam karsztis vis labiau
greitai atidengė
tai is| baimes, gal da Turkai
į didinosi. Pagalios jam ant ranneturiu nieko. Bet kas mums;Gina kalba amžinai!
uždangala nuo veido ir pamate
ant jį selina. Ir pats karalius
l'ku užmigo. Užsnūdo ir jis pats/
gali užtikrinti, kad ji tikrai yra
nuvarginta veidą Joanos.
0 kurs niekszas, isztvir
Sobiekis nepavelino savo vais
I Staiga ji iszbudino baisus
jo giminaite ? Matai ponas, da— Mano kudyki! Paszauke,
Iszdavikas mus tėvynės,
tams taje nakti ineitinet in
szvilpimas ir aszimas. Paszoko,
bdr ponui iszsiaišzkina, taip,
o mes jau su tėvu ir broliu a])-,
Lai pražūva amžinai.
Turkhi abaza, o pats gule po
nutvėrė ploszicziu ir tuo tarpu
pirmiausia viskas reikia ap
verkeme tave ir laikėme už nu
tam plikiam ingalejimu pago
atsiminė, kad viena szenis (rei
TARADAIKA
| maustyti, apsvarstyti, ba ar-gi
mirusia.
nį!, aii žemes po medžiu ir taip
y
sas,) užsisukanti in prapulti,
jau mes del to czionai esame,
Italas Alcide de Gasperi,
Nes Joana jau tuju žodžiu
nakti praleido. Ant kart stojo
buvo jau sugadyta. Dabar pas
kad viskas pro akis leisti ir
Italijos naujas ir jaunas Pre- negirdėjo, ba taip buvo silpna
si stebuklas:'baisus, trenksmas
kutinis laikas, kad da syki tos
mieras turi gana bedu rink ir alkana, jog apalpo ant naujo. Naujas Metas vela užstojo, niekur nedaryti jokiu patemi- tėvo Minia.
.perkeninis visus vaiskus ir gy
jimu.
damas narius ir atstovus in Vyskupas skabriausiam ir di Daugelis žmonių bėdavojo,
— Teta Zofija atvažiuos, at sztmes pažiūrėti ir persergeti
ventojus Viedniaus baisiai perNegalėdamas sus'kubeti pas sake liūdnai. Nekantriai jiesz ateinanti greitąjį truki. Jau
Italijonu nauja taryba. Jis džiausiam vaikam, ka buvo Kas ateityje sakalelei bus?
gazdino. Karalius, .kunigaikszturi tokius atstovus iszsi prie jo, liepe padaryt isz karte Ar sulauksime da laikus gerus? kui placzius galvojimus savo kojo kalendoriuje, kol atrado nutvėrė už klemkos, norėjo iszcziai kareiviai meisezionai, vi
perdetinio, nusistebėjas Podol suvargusios rankos storu rasz- begti laukan, bet atsisuko ir pa
rinkti, kurie butu visiems liu nesziklus paskui ihpyle in
Juk galime žinoti,
si nuo baimes pastyro ir žiurėjo
skis per sukastas lupas kalbė tu paraszyta: 8 Sausio paduota mate Pauliuką, stovinezia ant
tinkami ir priimami.
burna apalpusios kelis laszus Kad ne visados darba gali
in tamsybe nakties, o czia dau
praszyma apie bilietą5 Zofijai. lango, da valandėlė, o silpna
turėti, jo:
vyno, kuri biski atsigaivyno,
gybe durnu ir kibirkszcziu pil
ant kojų Pauliuką persivers ir
— Trūksta ponui paliudiji
na padangėse. Isz pradžios sztai ir vyskupas su pulkeliu sudėjo ant nesziklu vaikinelci Juk czionais bute ne amžina, mui žodžiu, tikiu. Nusiųsk po Pradėjo rokuoti: dabar Ko iszkris. Su vienu žingsniu jau
vas jau turėtu būti, negalėjo
kaip vabalelei apspytia nesze Czia kožnas turi vargu gana,
m.anstino Lenkai, jog tai Tur vaiku prisiartino.
nas
praszyma
in
direkcija,
prie
buvo prie lango, nutvėrė vaika
kai bėgdami pakiszo minas po — Ka ežia darai ? Paklausė. Joana ir labai' navatnai toji Kožnas ant szmotelio duonos kurios Oleskis priguli, kad ta jau be jos , apsieiti. Sunki tar- in glebi, kuris kaip drugio kreturi dirbtie,
nysta, pilna atsakymo. Negalė
savo lomu abazu, nes ne trukus Vai'kinelis vietoje atsakyt, procesija iszrode.
me
rajone
isztirtu,
kur
tas,
hm,
cziamas su rankutėm kaip tik
iszsidave, jog tai ne Turkai, nes
Vyskupas Kolnitz atidavė Niekas tavos neapgailestauja, toji giminaite gyvena kas lytisi jo atsilsėti nei dienomis, nei galėjo tėvui kakla apkabinti.
Lenku kareiviai radę skryne su — Prigel'bekis man, ba bijau grafui Starembergui ta brangu Nemanykite czionais bujoti, to reikalo, o po tam papraszyti, naktimis; kada pareidavo .nuil Dykai bandė nuo to vaiko pasisės namo, vaikai jam neduoda
paraku, tycziom ant vivato už idant ne numirtu.
skarba del jo. Dave už tai vys Palocius ant ledo budavoti, kad mums duotu žinia.
vo, atsilsėti, o dabar net Pauliu-, liuosuoti, net szaltu prakaitu
Czia gero neturime,
degė.
— Kas stojosi tai moterei? kupui szimta tukstaneziu dole
— Bet, ponas rodininke, tas
visas apsipylė. Vaikas ranke
Netrukus pleeziu musztines Paklausė vyskupas.
riu, už kuriuos tai pinigus vys Norints ant ponu iszžiurime, dalykas, prasitrauks beveik ka apsirgo gerkles uždegimu. lių nuo kaklo nepaleidžia ir
Kad žiūrėdavo in tuos susivėlu
Bet jeigu pinigu turėsi,
kitokia szviesa apszviete ba — Tai nevalninke Turku, kupas nupirko dideli mūra ir
tris
sanvaites
o
gal
ir
daugiau,
sius nepraustus vaikelius, szir- viskas!
Tai ir prieteliu užtektinai
szviesa saules, kuri pradėjo te vakar pabėgo isz budykes, per patalpino jame visus tuos vai
surasi, o tasai žmogus vienas su sze- dis jam isz sopulio plyszdavo, — Turiu bėgti, turiu, Dieve!
kėt.
diena ir nakti nieko ne valgė, kus surinktus apleistam abaze
sziais vaikais!
bet kad kas diena sunkiai persi kas atsitiko!
Žinote, kaip dolerukas
Kareiviai Lenkiszki mirgėjo tarnai Kara Mustafo jieszkojo per Turkus.
— Musu užduotims reikia dirbdavo negalėdavo vaiku ap Mete vaika ant lovos ir be
kiszeniuje skambės,
lurkįnem abaze kaip skruzde josios, kad sugėdinus užmuszt
storoties, kad nereikalingi žmo žiūrėti. Retkarcziais net apsi- kepures iszbego laukan. Pasiu— GALAS —
Tai visi ant tavęs žiūrės.
les o ir isz Viedniaus pasipylė ir taiii didėlėje baimėje per ta
nes iieisznaudotu geležinkelio! aszarodavo po prideryseziu tiszkai staugdama viesulą ji
r aiskas ir miesezionis. Kožnas
Su tais žodžiais teisingas biu- sunkenybėmis, o kad nuvargęs apkabino, bet jis 'be sąmones
jieszkojo del saves laimo, o po per visa nakti isz vietos in vie
rokratas atmete paduota pra- turėdavo kovoti su sniegu, su bego.
Ne visur szvente puikiai
teisybei tiek visko ant to ple- ta, norėdami ka tolinus nu iyrt
apeidavo, szyma.
rinkdavo krūvon visas savo sy- Tuo tarpu pro ji p 'ailže dvi
ciaus buvo, jog kožnas apsikro- nuo tos vietos, o kada Lenku
Asztrus Kovo vejas plake las, kad nepasiduoti, kad tik dideles ugnys, kaip atvertos
Kaip kur svaiguli nemažai
a e \ isokais daigiais. O reike ži
gavo, nuogas kalnu virszunes, tiktai neužmigti, laukdavo, kol pra kruvinos akys.
not, jog įa vieta, aut kurios
Girdėjau kad Northumberland kaip kada persivogdavo išziba- bėgs trūkis, stovėdavo ant sa Baisus trenksmas, lūžimas,
Maldų Vainikėlis
Turkai abazavojo, tai užėmė
les menulis szeszelis per tirsz- vo paskirtos sargybai vietos.
žmonių pasibaisėtini balsai,
keliu ivalaku
’ '
plota. Jszalke
tus debesius, kurie kaip koki Dabar sėdėjo ant kreses ir szaukianti pagelbos pripildė
:: Knygele ::
Visoki triksai atsitaike,
micsezionai rado
Vienoje urvoje vyrai kazyravo, milžinai slankiojo padangėmis. svajojo apie miega ilga, ramu aplinkui orą. Prapulti ritosi
maisto visokio, dideles kaimi 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Siauru tarpkalniu buvo nu — bet ir ta laika jam pertrauke juodi vagonai beluždami.
Keikė, gere ir dainavo,
RUVO
penkis
minutos
nes gyvuliu, inaiszu su miltais, Puslapiu; Juodi Apdarai;
tiestos szenes; deszineje pusė Onute, klausdama apie priežo Da turėjo tiek sylos, kad pa
Ant galo musztis pradėjo,
priesz tris, kada Podolijos
Aiszkus
drukas;
smagi
kavos ir visokiu vaisiu, pinigu
je buvo aukszti kalnai, kairėje di. Turėjo lekcijoj kiek tai prie leisti telegrafa: Susidaužymas,
Žinoma kad be to apsieiti
geležinkelio stacijos naczalninknygele,
75
Centai.
ir visokiu tavom, ka iszplesze
negalėjo, gilus klonis vede in maža kai žodžiu paduoti, o neatsiminė budka 83 ir parpuolė apalpęs.
kas iszgirdo varpeli, szaukianti
pagonai, geležies, visokiu gink
Kruvina pasidarė musztyne, meli, kurio maži nameliai su kaip: “Dora pasiekia net dan Dienoje to baisaus ir nelai
Rodykle:
ji prie virszininko Rakauskio.
lu ir brangenybių.
Bažnytini* metu padalinimas.
Suprantamas dalykas, tarė, Ant galo iszrode kaip tikra linko tarytum bijodamiesi vėt gų.” Nusiszluoste su ranka mingo atsitikimo stovėjo vėl
Tarp gyventoju miesto Vied Pasnikai.
kara, ros ir po tais kalnais užsiglau veidą ir su kartu nusiszypsoji- Podolskis kancelarijoj pas ro
imdamas glebi popiergaliu, po
Kalendorius.
niaus ir vyskupas Kolonitzas
dė. O tenai auksztai stovėjo ge ma jai atsake: Iltis kvailius ap dininką Rakauska.
Singelei ir paeziuoti,
Maldos Rytmetine*.
pažastim, ponas rodininkas supasirodė, nes norint ėjo nuo bu Vieszpaties malda.
— Kas naujo, ponas Podols
ležinkelio sargo (budniiiko) na ogauna,
Plik-lupiai ir usuoti,
gryžta isz apvažinejimo o del
Aniuoliszkas
Pasveikinimas.
dykes inbudyke, norint ir gana
mėlis prilipintas prie uolos. In Isz lovutes iszgirdo tylius de kis ?
Pekliszkai staugė,
pilvo palengvinimo dabar boviApasztalu Sudėjimas.
brangus daigiai jam po kojų Deszimti* Dievo prisakymu.
langus pute smarkus vejas ir javimus. Paszoko nuo kreses, — Direkcija pranesza, kad
Ir kaip jaueziai 'baube,
jasi.
pasipynė, tai ne ranka ne dasi- Du didžiausi meiles prisakymai.
ponia Zofija Beržiniute yra
Jau iszeidamas atsisuko in Plaukai nuo gaivu dulkėjo, nesze ten sniegą kaip kokias o kad pribėgo prie vaiko, pa
lypstejo; ne ko kito jis vaiksz- Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles t*
Gailesczio.
susirinkusius namo eiti ured- Kraujas isz žaiduliu teszkejo, smiltis. Kaip kada sniegas per mate, kad jo veideliai labai sargo Oleskio giminaite.
cziojo, tiktai renkinejo vaikus, Maldos vakarines.
Net isz tolo buvo girdėti, ' duriu plysziūs insiskverbdavo liepsnojanti, o isz perkreipiu — Oleskis. Oleskis. Tasai,
ninkus: “Gardaus, mano ponai,
Giesme
ant
pradžios
Misziu.
ka 'buvo pagonai pacme in ne
asz nors nuo asztuoniu sėdžiu Kaip daug girkliu pradėjo ir in vidų namelio, o tada maža lupucziu veržėsi žodžiai: Smau- katras padavė praszyma, kad
Misziu Maldos.
valo, o kurie visur ir visaip pa Psalme 45.
gauti bilietą, tasai, kuris turi
M inia linksniai ta sniegą gaude giuosi, mama, smaugiuosi!
rėkti.
biure, vienok gal da ant vaka
sislepia nuo smert.
Giesme Szventas Dieve.
ir kada sziltoj jos rankelėj snie Paėmė vaika ant ranku, su- szeszis vaikus. Aha, atsimenu,
rienes suspėsiu! ’
Kada taip vaiksztinejo, pa Miszparu Maldos.
gas susileizdavo, liūdnu balsu po, glostė bet kūdikio karsztas tai del giminaites. Taigi dabar
Maldos pirm Iszpažinties.
Kancelarijoj atrado savo virregėjo tarp budyikiu, ne toli Perkratymas sanžines.
szininka, sėdinti sau ramiai anti Jeigu nepasitaisys viena boba, prajuokindavo Onute, kuri bū kūnelis .nuo troszkimo vis la su gryna sumene galima .bilie
Maldos
priesz
pat
Iszpažinti.
griuvėsiu Turkinio meczeto,
dama dviem jnetais vyresne, biau rietėsi krūvon. Isz sudžiu- tą iszduoti, bet pakaks papras
kanapos ir žiūrinti in durnu ka-l Tai kaip nupiszkesiu kada,
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
klupo jenti vaikina, kuris mato Malda po Iszpažinties.
In miesteli Brownville,
daugiau suprato ir puikia sesy vusiu lupucziu veTžesi vis gar to trūkio.
muolius, kurie taip maloniai
mai buvo kuom tai užimtas, pri- Litanija apie visus szventus.
te iszjuo'kdavo. Prie pecziaus sesnis verksmas; vilgė nuola
Tai duosiu jai szirdele.
slankiojo kambaria sziltame
silenkinejo ties kokia gulinczia Prisitaisymas prie Szv. Komunijos
stovėjo budninkas (tėvas), ka tos luputes szaltu vandeniu ir,
l)a tokios 'bobeles niekus
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
ore, ir lengvu galvos palenkimd
Turkaite ant žemes.
neužtikau, toki puode maisze peržiūrėda taip darydamas, lauke kaipo
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
pasveikino urediiinka, laukian
Malda
prie
Panos
Szvencziausios.
— Kelkis, kalbėjo vaikineSiuncziant pinigus per ban
kokio sau iszganvmo.
ti pas stalelio o paimdamas nuo Ir tokios snukes nemaeziau, mas priegtam kalendorių.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
lis. Turkiu jau nėra, eisiva in Artindamasi prie Szv. Stalo.
0, asz ja pataisysiu,
Staiga atsisuko prie vyriau Netrukus durys atsivėrė ir kini czeki arba ekspresini mo
jo atnesztu aktu glėbi, tarė primiestą.
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Ir kaili gerai isztaisysiu.
sios dukteries:
inejo Jonukas. Pamėtė sausu ney orderi in iszdavysta “San
sakaneziu balsu:
— Negaliu, atsake Turkaite Paskiaus atiduodamas Dievui gar
•— Kada buvo motinos laido szaku naszuleli ir pradėjo kur ies,” pridekite deszimts centu
be kalbėk.
— Imkimės dabar už darbo.
Vokiszkai vos girdėtu balsu.
Malda Szv. Ignaco.
tuves?
ti krosny j prigesusia jau ugni. prie paskirtos sumos nes musu
Pavilge
plunksna
juodyle
ir
Malda
su
visuotiniais
atlaidais.
Vaikinelis stengėsi gelbet
Newyorlke gyvena ten kolkis,
— Per tris Karalius, atsake — Jonuk, turi da syki nu bankos reikalauja deszimts
Į
jau
norėjo
ant
vieno
dokumento
Malda prie Szv. Sakramento po
gulinczia, nes jo pajiegos buvo
Prie'k
tam
žmonių
kvailys,
centu už iszmokejima czekiu ir
Komunijos.
maža Onute, kuri tuo tarpu bėgti in kaima.
pasiraszyti, kad staigai ant;
per mažos, o kada taip muczino- Garbinimas Szv. Sakramento
Ir didelis nevos patrijotas, jaunesne sesyte migdė,.
įSuszales vaikas su pasibaise- ekspresiniu kvitu. Busime jums
akins suraukė, pamanstijo, o!
si, kad ja pasodyt ant žemes, Malda S ZV. Tamosziaua,
Tiek mato, kiek apuokas,
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
— Per suarta kentėjimais; jimu in tęva pasižiurėjo. Tok- dėkingi už tai ir neužmirszkite
atremes galva ant rankos, tarė:'
Pasirodo, kad nieko negali, veida perejo sopulio szeszelis. sai ant kiemo szaltis, taip tam ateityje, kada siunsite czekius
Malda prie Panos Szvencziausios.
— Hm, hm! Ar ponas pa-į
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
Ir tu kvailas negeli,
— Jau taip seniai, taip se su, asz bijaus, kad nesu'klys- arba ekspresinius money orde
mausti jai ajne ta reikalą?
Panos Marijos.
t
STF.NTNTAT
|
Nieko neiszmanai,
rius, pridėti deszimtuka. Bet
Ranžanczius prie Szv. Marijos
niai, dūsavo patylomis, o su cziau.
— Apie koki reikalu, ponas
kalbamas.
Norints ir mokslo knyga
vargintas regėjimas užsikabino — Jonuk, juk tu matai, kaip jeigu siunsite money orderiu
rodininke ?
KALENDORIAI
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
skaitai. ant mirusios paezios fotografi Pauliuką serga, eik pakviesi per paczta, tada pacztas neima
Litanija prie Szv. Antano isz
— Tas, tas, kaip-gi jis vadi
1946 M.
Padvos.
ekstra už iszmokejima money
Tikėjimą už niek laikai,
jos. Taip iszrode, kada isz ka Jagna burtininke.
nasi, tasai sargas, aha! taip,
Malda prie Szv. Antano.
Tiktai raita na'ktigoninka riuomenes jis siigryžo, ant va — Kad tiktai asz nesuklys- orderio. Acziu visiems.
15 coliu ploczio x 23 & col. * Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų.. Karolius (Meskis, praszo kor-'
matai, landėlės tasai
“Saules” Redyste.
Saldžiausio Jėzaus vardo.
minimas uz- cziau eidamas, kalbėjo drebė
tok,
del,
hm,
savo
kokios
tai
gi

ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 * Litanija
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
damas nuo szalczio Jonukas ir'
minaites, ponas duodi man pa-^ Tokis del tavęs geriausias, temde teisjO
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Amerika Siunczia
Pagelba Kiniecziams

Girardville, Pa. f Augustas

NAUJAS METAS IR SVIETAS

cijoje nepasilikti užpakalyje. 1 Szelkauskas, nuo 125 Y. OgVisi trys susiejo ir laike mi-'denUly., pasimirė Ketve-ge pe
1
1 2 3 4 5
tinga per dvi valandas. Ant ry-Į piet, Schuylkill Haven lięonbu7 8 9 10 11 12
WASHINGTON, D. C. —
tojaus jie per dvideszimts mi-'teje. Velionis sirgo peivilkin13 14 15 16 17 18 19
Kai Ambasadorius Hurley par
nueziu pasikalbėjo. Paskui, ta liga. Paliko savo paesia Ma20 21 22 23 24 25 26
važiavo isz*Kinijos ir drąsiai ir
treczia diena jie su savo sekre-' rijona, du sunu ir trysdukte27 28 29 30 31
toriais ir visu sztabu susirinko1 ryS; Eleanora, Augusta. Tama,
vieszai kirto kaip su kirviu in
visus tuos tuzus ir politikierius
puoszniame ir gražiame palo- Helena ir Joana, taipgibrolius
ciuje, kuris vadinasi Spirido-'ir seserys: M. Bcndrik, V Kel
LAIMINGU NAUJU Washingtone, kurie Amerikos
no vka. <Jis buvo pastatytas fer, Dorota Szelkauskiue, LouUžsienio reikalus taip sumai1894 metuose.
METU!
sze, jis visokias szunystes iszis ir Aleka, visi isz Frckville,
kele aikszten ir vieszumon.
Juozą isz Minersville r Jurgi
i
Dabar Prezidentas Truma' isz Baltimore, Md.
laido t li
nas paskyrė Generolą Marshall
VETERANAMS ves in vyko Panedelyje 1 apiekaipo Ambasadorių in Kinija,
gomis Szv. Vincento ba: lyczioPAGELBA
ir jam inteike rasztu Amerikos
je 9 valanda ir palaido is Szv.
nusistatymą kaslink Kiniecziu.
Lukoszio kapuose.
Klausimas: — Mano žmona
1946! Laimingu Nauju Iki dabar kiekvienas politikie
rius dare ir veike ne taip kaip
gavo, iszkeite tris cze'kius po
Metu!
mano paliuosavimu isz tarny Amsterdam, N. Y. f ‘ w. Ka
Amerika norėjo, bet kaip jam
Sausis-January.
bos. Asz ka tik tai, sužinojau. zimiero Lietuviu parapns Kle
paežiam patiko ar taip kaip
Asz lankau mokykla pagal val bonas Kunigas Juozas i . ŽidaJeigu pradžia Sausio kysziai ėjo jam in kiszeniu.
džios plana ir nenoriu kad del naviezius, mirė Gruod io-Dec.
graži, tai galima tikėtis gražiu Dabar Amerikos nusistaty
to visko valdžia pertrauktu ma 26 diena 1945 m., 3:10 valanda
metu; jeigu Sausis szaltas tai mas yra aiszkus: Remti Chiang
no mokslą. Ka galiu padaryti? popietu. Velionis ginus 1866
* negreit bus pavasaris, nes va Kai-shek valdžia ir staeziai pa
sakyti Komunistams kad Ame
sara bus lietinga.
Atsakymas: — Praneszk vi m. Rugpiuczio 21-iya diela Sei
Kunigu insztentinsus faktus Office of Dependen rijuose.
t Pranas Buszkieviczius, rikiecziai baiku su jais nekreczia. Kad Amerikiecziai padės
cy Benefits, Newark, New Jer tas 1892 m., atvykęs in Ams
59 metu amžiaus, veteranas nuo
Kiniecziams atgauti Sziaurine
sey. Greicziausia, kad jie pavė terdamu inkare parapija, ku
Sviet. Kares Nr. 1, kuris gy
Kinijos dali ir Manchuria, ir
lins tamstai sugražinti tuos pi rioje iki pat mirties klebonavo.
vena po Nr. 96 McKinley Uly.,
nigus lengvais iszmokeszcziais. Laidotuves atsibuvo Panedekad Komunistai nesikisztu, nes
etaigai apsirgo ir mirė Petny
Bet patariame kuogreieziausia lyje, Gruodžio 31-ma diena isz
jie turės Amerikiecziams atsa
czios ryta apie 11:30 valanda.
Szv. Kazimiero parapijos bažkyti ir su Amerikiecziais nebus
ta padaryti.
[Velionis pribuvo isz Lietuvos */
Kl. — Ar teisybe kad Laivy nyczios ir palaidotas parapijos
jokiu szposu.
26 metai adgal. Buvo angliaKinijoje turi būti vienybe ir
ną duoda vedusiam žmogui 10 kapuose.
kasis, bet keli metai kaip jau
Naujas
Metas
da
tik
vystyklose,
vos
pradėjo
spardytis,
o
viena valdžia. O tos vienybes
points del jo žmonos pagal ja
nedirbo prie kasyklose. Pri
New York.— Tik dabar ži
tenai nebus kol Komunistai sau jau sena ir gerokai apdaužinta, pasauli taiso ir lopina.
Me demobilizacijos plana?
gulėjo prie American Legion
r,traksės. Už tai Komunistai tu
Ats. — Taip. Jeigu apsivedė nios pranesza, apie mirti Pralo
Post 74. Paliko paezia Veroni
tas
naujas
ir
jaunas,
bet,
svietas
jau
senas
ir
nuvargintas!
ri arba pasiduoti arba iszsipriesz Rugp. 14, 1945, ir jeigu to Blažiejo Czesynio, kuris mi
ka, tris sūnūs ir viena dukterį:
neszti.
jo žmona gavo “Family Allow re Liepos (July) 15 diena 1944
Kareivi Prana isz Oklahoma;
m., Luokėje, savo gimtame
Patys Kiniecziai turi susitai
nesusitaikins. Jis Senatoriui ance” (Class E).
Juozą, Alberta ir Violeta na
390,000
Darbininku
Nelaime
Ant
Kelio
kinti ir viena valdžia pripažin
Vandenberg užtikrino, kad nei Kl. — Neseniai buvau paliuo- mieste. Velionis turėjo 63 me
mie. Laidotuves atsibuvo Pati. Czia paties Generolo Chiang
Straikuoja
Rusija tos paslapties negaus suotas isz tarnybos. Praszyda- tu amžiaus. Buvo vienas innedelyje 10 valanda ryte ir pa
WILDWOOD,
N.
J.
—
Kai-shek darbas ir pareiga.
pakol bus visiems užtikrinta mas darbo vienoje vietoje man žymiausiu Profesorių Kauno
laidotas ant L. J). V. K., kapi
Franklin
W.
Hunter,
21
meto
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Mes jam padėsime, bet jis pats
,
tarptautine taika ir santaika. O pasakė kad tas darbas bus sau Universitete.
nėse Frackvijieje. Graborius
amžiaus, kuris tik kelios santuri dirbti ir darbuotis.
ta santaika, Prezidentas sako, gesnis ir galėsiu pirmyn žengti,
L. Traskauskas laidojo.
susirinkimo.
vaites
atgal
buvo
paleistas
isz
Visos skirtingos partijos Ki
ateis isz Moskvos Konferenci- jeigu asz pirkeziau tos kompa Svarbus Praneszimas
Elektros
gaminimui
darbi

vaisko
ir
jo
drauge
ir
sužieduo

Atpinanczia Nedelia pri nijoje turi susitaikinti ir isz
nijos szeru. Jie atlaikytu maža
jos.
puola Trys Karaliai.
vien dirbti, nes Amerika reika ninkai ketina iszeiti ant strai- tine Pauline Brooks, 21 meto
suma kas sanvaite. Ar geras Skaitytojams “Saules”
ku. Czia dirba apie 250,000 amžiaus, buvo ant smert užlauja
kad
tenai
butu
viena
Planas (Budas) ?
Mieste žmoneliai pralei
darbininku.
Valdžia
skubina

muszti
kai
j
u
automobilius
su

Ats. — Mums atrodo kad ka Isz priežasties pabranginimo
do szventes malsziai be jokiu valdžia ir viena armija. Kinie si pasirengti ir szitas straikas sidaužė in troka.
'
SUIMTA
1,500
cziu politines partijos turi su
da darbdavys padaro toki pa- visokio materijolo ineinanczio
kliksmu.
sustabdyti.
Abudu
buvo
isz
Phiiadelphisitaikinti, susiszneketi, arba
JERUZALIMOJE siulijima gryžusiam veteranui in leidimą laikraszczio, leidėjai
VALDŽIA
IR
STRAIKOS
jos.
Marie
Hunter
33
metu
am

t Pereita Petnyczios vaka kitoms pasiduoti.
tas veteranas gali paklausti laikraszczio “Saules” stengėsi
Senatorius
Wiley
isz
Wiscon

žiaus
mokytoja
ir
žuvusio
rą 9 valanda, mirė sena gyven Szitoks Amerikos nusistaty
ISZ JERUZALIMO. — Poli vietinio District Attorney arba užlaikyti sena preke, kaina,
Franklin
Hunter
sesuo
buvo
la

toja Ona Leskiene po (tėvais mas ne visiems patiks, nes ne sin paskelbė,
_
, kad yra rengiacija suėmė daugiau negu 1,500 State Attorney isztyrineti da ant prenumeratos, bet, matyda
bai
sužeista.
Ir
to
troko
szofeKretczekiute), nuo 536 W. pigiai toks darbas atseis. Meslmas Naujas Instatymas, kuris
žmonių ir patupdė in kalėjimus lyką. Tik praeita sanvaite New mi kad kožna menesi sunkiau
rys
buvo
taipgi
pavojingai
su

Spruce Uly., po ilgai ligai Lo turėsime tenai pasiunsti daug1 priverstu Unijas atsakyti už
kai vėl prasidėjo sukilimai ir Yorko valstijoje, State Attor užlaikyti spaustuve ir leidimą
cust Mt. ligonbuteje. Velione musu mokytu žmonių, mes tu straikas ir susikirtimus per žeistas.
pesztynes. Apie deszimts žmo ney General atidengė panaszia laikraszczio, yra priversti pa
gimė Lietuvoj ir apie 50 metu rėsime tenai palaikyti vaiska, straikas. Iki dabar unijos va
nių žuvo per sukilimus. Nežinia programa lupti pinigus nuo ve kelti prenumerata ant penkių
adgal pribuvo in miestą, Pa- mes turėsime Kiniecziams daug dai niekam neturi atsakyti už NEW YORK. — Dvi mergai ka policija darys su tiek nelais- teranu. Szi firma gavo savo doleriu ($5.00) ant meto, pra
liko dideliam nuliudime sunu pinigu paskolinti. Musu karei savo darbus. Jie gali sutartis tes ėjo skersai ulyezia New viu, bet manoma, kad uždienos darbininkas per United States dedant DABAR! Nuo tos die
Majora Joną, kuris tarnauja viams gal teks ir susikirsti su sulaužyti ir nieko nepaisinti. York mieste ir buvo suvažinė kitos juos paleis. Czia Arabai ir Employment Offices. Buk at nos metine prenumerata bus:
tos. Szioferys to automobiliaus Žydai ir Anglijos kareiviai sargus su pinigais!
Washington, D. C., 4 anukus ir Komunistais.
$5.00 metams; $3.00 % me
visai nesustojo, bet pabėgo. viens su kitu nesutinka ir taip Kl. — Kur turiu kreiptis gau tams; In kitose vieszpatystese
2 pra-anukus. Laidotuves in- Komunistai Amerikoje jau
Turkai Prieszinasi Nancy Caridi, 24 metu amžiaus
vyks Seredos ryta, su Szv. Mi- dabar ima riekti ir reikalauti
$6.00 metams; $3.50 % metams.
iszkyla nesusipratimai ir kau ti paskola pagal G. I. Bill ?
.isz 893 Third Avenue ir jos gi tynes.
szioms Szv. Juozapo ba'žnyežio kad Amerika tenai savo nagu
Ats. — Veterans Administra Tikimės kad musu guodotini
ISZ ANKARA. — Turkai minaite Rose Martini isz 783
je 9-ta valanda ir 'bus palaidota nekisztu, politikieriai bijosi
tion. Galima paduoti aplikaci skaitytojai supras del ko esame
I vis prieszinasi Sovietams. Turparapijos kapuose. Graborius kad tos paskolos niekados ne-| į.įjos Universitetu studentai Third Avenue buvo labai sujas savo bankai arba kitai pa priversti tai daryti, nes szianj žeistos. Randasi Metropolitan TOKYO, JAPONIJA. —
Liudvikas Traskaus'kas laidos. bus atmokėtos,
dipliomatai užpuoie
redakcijas,, kuriui
skolų kompanijai. Kada skolin dien viskas pakilo; pragyveni
1
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""
ligonbute.
Nedidelis,
bet,
baisiai
smarkus
toks
Ameri-j
tojas sutinka su sanlygoms, Ve- mas, visokios taksos ir valdiszLinkime visiems musu pranaszauja kad
i redaktoriai rasze Komunistiszir
greitas
gaisras
sudegino
taranu Administracija gvaran- ki mokescziai.
skaitytojams Laimingu Nauju kos nusistatymas Dedei Stali- |kus straipsnius. Jei langus iszAmerikos
Armijos
gyvenamuo

n ui nepatiks. O tėvai pyksta ir dauže ir daug Komunistiszku
tuoja dali paskolos. Valdžia ne Nemalonu mums praneszti
Metu!
sius namus kur keturiolika duoda szias paskolas, ji tik
reikalauja kad j u vaikai karei laikraszcziu ir knygų sudraskė Sprogstanczios
apie tai, bet, ka daryt, pinigai
Daktarai turi daug dar viai butu tucz-tuojaus parveszAmerikiecziu kareiviu ant gvarantuoja.
ar sudegino.
yra reikalingi ant leidimo laik
bo su ligonais, nes mieste serga ti isz Pacifiko.
Bombos Paslaptys smert sudege.
Rusijos Ambasadorius parei
Pastaba. — Veteranu Admi raszczio ir užlaikymo darbinin
daug žmonių.
Bet nežiūrint ir nepaisant vi kalavo kad Turkijos valdžia WASHINGTON, D. C. —
Nežinia kaip tas gaisras pra nistracija pranesza, kad daug ku.
Agneszka, duktė J. Gra- su tu priekaisztu szitas nusista pasiaiszkintu. Turkai pasiaisz- Prezidentas Trumanas parva sidėjo, bet armijos inspektoriai vyru ir moterų sustabdė savo Stengsimės iszdavineti laikdiu, nuo 235 Ę. Centre Uly., ir tymas rodos yra geras ir reika- I kino ir mandagiai atsiprasze, žiavo isz Kansas City, Kansas, tyrinėja. Didelis vejas, beveik National Service Life Insur raszti kuogeriausia, kad patik
J. W. Czeskus, sūnūs J. Czesku bngas. Jeigu mes tiek bilijonu
nieko nedare, nieko nenu- kur jis svecziavuose per Kalė viesulą maža ugni padare in di ance ir ne gryžti in mokyklas ti musu mieliems skaitytoj ams
nuo 300 E. Centre Uly., eme doleriu padėjome ir tiek Jaunu baudė. Czia ir vieni ir kiti ne- das pas savo motina. Jis vieszai deli gaisra ir kareiviai ir ofi- pagal G. I. Bill aprūpinimu. ir turime vilti, kad visi sutiks
szliuba Subatoj, 10 valanda vyruku paaukojome per kara, rimsta. Galime tikėtis kad daudau-; pasakė, kad Amerika niekam cieriai nespėjo iszsigelbeti. Manome kad jie privalo labai su musu praszymu ir pasiliks
Szv. Fidelis, Vokiecziu foažny- kariaudame del taikos, tai czia' giau isz szito kraszto iszgirsi- neiszduos tos sprogstanczios Vardus žuvusiu kareiviu Ar rimtai apsvarstyti szios du pa- musu skaitytojais ir ant toczioje. iSzliuba davė Kunigas ibzkaszcziai yra visai maži, ta mo Ir tai ne už ilvo
combos paslapties pakol visi mijos Sztabas da nepaskelbe. ' rupinimus.
liaus. Szirdingai Acziu!
taika
palaikyti
ir
apsidrausti
ir!
Fr. J. Furey. Svotai buvo: pa
Liekame su gilia pagarba,
nele Margareta Grady, pone C. apsisaugoti nuo treczio karo.
“SAULES” LEIDĖJAI.
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Klemmer ir Jos. Grady ir Jos. Trylika milijonu Amerikos
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REDDY KILOWATT

Bonner.
Vestuves atsibuvo kareiviu kariavo del taikos, da
Elk’s svetainėje, ant E. Centre bar reikes tik apie szimta tukstaneziu kareiviu ta taika pa
Uly.
laikyti.
Redakcija ir spaustuve
“Saules” bus uždaryta per
Naujus Metus, Utarninke.
PINEVILLE, KY. — Tik 9
Jeigu užraszysite savo drau angliakasiai likos iszgelbeti isz
giu ar drauge “Saule” tai tu požemines eksplozijos gazo
rės didžiausia linksmybių per Kentucky Straight Creek Coal
Co., o 18 kiti badai žuvo.
yisus metus!

P*; MOM
3"’’3ov-GOT
tUat new maid
CAN CERTAINLY
COOK—EVERYTHING IS SO
DAINTY,TOO - H MM - TH IN K
ILLCRA3 A KISS WHEN SHF.

. .. Maid in America
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’ ELECTRICALLY

COYliSS OUT

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS
"HEW

MENTAL

"Picture

OF MAIL?

What a perfect servant for
your home. . .what a perfect
helpmate for your wife. Elec
tric cooking is EASY cook
ing! No more pot-watching,
no oven-peeping, no basting!
Just slip your meals in the
oven—Reddy will do the rest!

Laidoja kanas namirelia. Pasam*
do automobilius del laidotaviu,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam*
reikalams. Telefono Numeral 78.
820 W. Centre St., Mahanoy City

