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Isz Amerikos

Tėvo Pėdomis

BAISI
ŽMOGŽUDYSTE

Mažu Tautu 2,500,000
Užtarėjas
DARBO

AMERIKOJE

ISZ PARYŽIAUS. — Mes
sziandien daug skaitome ir gir
dime ka tie didžiųjų tautu di
džiūnai sako reikalauja, bet re
tai kada iszgirstame isz mažų
jų tautu. Jos pastumtos in szali ir niekas j u neklauso ir ne
paiso. Niekas mažu tautu ne
paiso iszimant Australijos de
Duktė Mrs. Minnie M. Rudi
legatą Daktara Herbert V.
sill buvo suimta ir dabar yra
Evatt. Daktaras.Evatt, Konfe
kaltinama už savo motinos nu
rencijos kambariuose sėdi szažudymą ir ji norėjo savo marlia Amerikos Sekretoriaus
Saržentas Frank Cooper isz Hansom Lane, Halifax eina
czia pasmaugti. Policija paByrnes, ir sykiu su juo užstoja
pasivaikszczioti su savo szeiniynele per Plymouth miestą.
szauke daktarus isztirti ar ta
ir užtaria laisves ir demokrati
Jo keturi vaikai eina su savo tėvu, o tėvas ant ranku nesza
duktė, naszle yra pilno proto.
jos szalis.
vienatine dukrele. Drabužiai vaikams visai nerupi, nes jie
Daktarai jau isz anksto spėja
yra padaryti isz senu kariszku drabužiu savo tėvo. Tik
Bet nors Daktaras Evatt
kad ji sudurnavojo kai jos vy
dukrelei reikėjo drabužėliu nupirkti.
taip žiuri in ta konferencija
ras numirė du metai atgal.
kaip musu Sekretorius, ir nors
--------------------------------------------------------------¥■
________________________
jiedu abudu laiko viena ranka, krasztui szilta vieta tarp pen
Nauji Automobiliai PHILADELPHIA
HAIFA, PALESTINOJE. — Anglijos
jie viens kito nepiyli.
kių didžiųjų, nors jo krasztas
BE DUONOS
j
Pabrango
Kai laikrasztininkai užklau turi mažiau gyventoju negu kareiviai szove in Žydus, kurie ima sukil
sė Daktaro Evatt: Kaip ilgai vienas New York miestas.
szita konferencija užsitrauks? Molotovas jo bijosi ir neap- ti priesz Anglijos valdžia. Žydai sukilo kai
WASHINGTON, D. C. — PHILADELPHIA, PA. —
Valdžia pavėlino automobi Kai duonkepiai, beikieriai suJis atsake: “Apie tris mene kenezia. Kai tik Daktarai
liu fabrikantams da labiau pa straikavo, tai ta paezia diena ISZ PARYŽIAUS. — Ame sius.” Kai tie patys laikraszti Evatt ima kalbėti, Molotovas Anglijos kariuomene suėmė 1,300 Žydu,
branginti naujus automobilius, jau visi Philadelphijoje paju rika dabar pastato suvienyta ninkai susitiko su Amerikos susiraukia arba visai iszeina
kad fabrikantai uždirbtu tiek to kas tai yra duonele. Daug frunta szitoje Paryžiaus Tai Sekretoriumi Byrnes ir jam pa isz konferencijos. Jeigu tik
norėjo in Palestina slapta ineiti.
Visus
kiek jie už dirbo pirm karo ir sztoru pardavė tik po puse ban kos Konferencijoje. Republiko- sakė ka Daktaras Evatt buvo musu Sekretorius susitaikintu
pirm to laiko kada darbininkai dukes duonos. Darbininkai, nai pritaria Demokratams ir sakes, Byrnes nusijuokė ir at su Daktaru Evatt, tai Moloto juos Anglijos valdžia suėmė ir padėjo in
pareikalavo daugiau mokėti. duonkepiai reikalauja d vide - Demokratai pasitaria su Re- kirto: “Net pats Daktaras vas isz proto iszsikraustytu.
Jau keli laivai su tokiais Žy
Jau du menesiai atgal kaip szimts centu daugiau ant ady- publikonais. Reiszkia, musu Evatt taip ilgai negali nei ste Daktaras Evatt susikirto su kalėjimus.
Molotovu ant Lenkijos klausi
“Saulėje” buvo raszyta kad nos.
atstovai Paryžiuje atstovauja nėti nei bumbėti.”
taip bus.
Ligonbucziai gauna gana ne tik savo partija, bet visa Bet nepaisant to kad jiedu mo ir ant Vengrijos taikos. Jis dais yra suimti ir kiti laivai artinasi prie
taip Molotova sudurnino kad Palestinos rubežiaus.
Žydai >užpyke dabar
Dabar ant mažesniu ir piges duonos ligoniams, bet nežino ar Amerikos valdžia, visus žmo viens kito nemyli, jiedu iszvien
Molotovas
jam
nedovanos
kol
niu automobiliu, kaip tai ilgai gales gauti. Villanova nes. Tai labai geras ženklas.
dirba ir viena ranka laiko. Tik
jis gyvas bus. Daktaras prie akmenimis meto in Anglijos kareivius; ir
Universitete,
kur
apie
300
stu

‘ ‘ Chevrolet ” ar “ Plymouth ’ ’
Daktaras Evatt turi daug dau
Po
Pirmo
Karo
Prezidentas
kiekvienos progos primena
buvo uždėta apie $63, o ant di dentu valgo pietus ir vakarie Vilsonas pats su savo parink giau drąsos negu musu Sekre
neklauso kai jiems Anglijos valdžia insako
Molotovui mažasias tautas ir
ne,
visai
nebuvo
duonos.
Resto

desniu kaip tai “Cadillac” tai
tais žmonėmis savotiszkai vis torius. Jis gražiai ir gerai už nuolatos ji vargina su Pabalti- neeiti ant ulyczios vakarais.
Arabai da
ranai
ir
taip
valgymui
vietos
apie $293. Tai jau ketvirtas sy
kirto Molotovui San Francisco
ką
tvarkė.
Jis
gero
norėjo
ir
ge

jos, ir Lietuvos klausimu. Kad
bar sykiu su savo neprieteliais. Žydais
kis automobilius pabrangino tuojaus pajuto duonos truku ra dare, bet nei Kongresas ne Konferencijoje, inpykino ji
daugiau tokiu atstovu mes tu
mą.
nuo 1942 metu. Ir ežia negalas,
Senatas jam nepritare. Kai New York Konferencijoje ir rėtume, viskas butu gerai!
viena ranka laiko priesz Anglus. Per su
bet galime tikėtis ir laukti kad Ties Frankfort Avenue ir Prezidentas Vilsonas Ver jam dabar pakajaus neduoda
valdžia fabrikantams da kelis Unruh ulyežios apie 50 žmonių sailles konferencijoje 1919 me Francuzijos Konferencijoje.
SKAITYKITE “SAULE” sikirtimus viena jauna mergina 18 metu
sykius pavėlins tuos automobi stovėjo prie biekernes ir lauke tuose susitarė su kitomis tauto
Jis su savo drąsą gavo savo
amžiaus buvo nužudyta ir apie devyni ki
lius pabranginti pirm negu nors vienos bandukes duonos. mis, musu Kongresas neprieme
Duonkepiai
isz
-apylinkių
mies

mes gausime sau nauja karuka.
savo Prezidento pasiulinimus,
ti pavojingai sužeisti. Anglija yra nustateliu gera bizni dare parduoda
ne už tai kad Kongresas su tais Nabage Karalaite — Nabages Naszlaiteles
ma duona, bet ir jie nedateko.
czius ir Arabai patvirtino kad tik 1,500
Prezidento nusistatymais ne
Amerikos Lietuviai Už
sutiko, bet už tai kad Kongre
Žydu in menesi gali invažiuoti in Palesti
Laisva Ir Nepriklauso Anglijos Eroplanai sas užpyko ant Prezidento kad
na. Dabar tukstaneziai kasdien priplaukia
jis vienas visko daro Kongreso'
ma Lietuva
nesiklausęs. Jie jam atkerszino
ir nori ineiti.
Szitie susikirtimai tai tik
BUENOS AIRES, P. A. — ir taip pasiejo kito karo sėklas. I
NEW YORK. (LAIC) — Nors Amerikie ežiai giriasi kad
pradžia. Bus daug kraujo praliejimo pa
Amerikos Lietuviu Tarybos mes turime geriausius ir grei- Dabar jau tos klaidos Prezi
kol visi susitaikins.
Vykdomojo Komiteto pėdomis eziausius eroplanus in visa pa dentas Trumanas nepadarys.
sekant, sujudo skaitlingos ko sauli, bet Anglija mums už Sekretorius Byrnes kreipiasi
lonijos, draugijos ir kliubai. akiu užbėgo ir dabar gera bizni in Demokratus ir RepublikoBenjamin F. Fields isz
KARO
SZTABAS
nus.
Jis
taipgi
pasiprasze
in
su
savo
eroplanais
varo
tarp
Gerai suprasdami politinio lai
Washingtono pasiulino armija
talka
abieju
partijų
Kongres

Buenos
Aires
ir
Santiago,
Pie

ko svarba, per visa Amerika
BIZNI VARO $800 už kiekviena refrigerato
leidosi szauke susirinkimus tų Amerikoje. Anglija tenai menus ir Senatorius.
riu. VO tu refrigeratoriu buvo
svarstant Paryžiaus konferen jau seniai pasiuntė didelius ke- Senatorius Tom Connally isz
užsilikę apie 181. Už keliu die
cijos darbu j eiga, reikalaujant turiu moterų eroplanus, kurie Texas yra Užsienio Reikalu
WASHINGTON, D. C. —
nu jis gavo laiszka isz valdžios
aiszkaus pasisakymo už Atlan jokio oro nesibijo ir gali per Komiteto Pirmininkas, ir Se
Jau vis daugiau ir daugiau isz kad negalima tu refrigeratoriu
miglas
lėkti
kai
visi
kiti
ero

to Czarteri ir Laisva ir Nepri
girstame kaip musu armijos pirkti už $800, bet jis gali visus
natorius Arthur H. Vanden
planai
neiszdrysti
pakilti
virsz
klausoma Lietuva. Isz provin
paskirti poneliai bizni varo ir juos nusipirkti už $295. Jis taip
berg yra to komiteto narys.
tu
augsztu
Pietų
Amerikos
kal

cijos gaunami praneszimai ro
Sunku pasakyti kur ežia pavydas ir kurios bus laimin kaip ir kodėl mums tiek daug ir padare, sau labai gražiai už
Dabar szitie du Senatoriai
nu.
do, kad kas ne diena raszomi
gryžta in Paryžių kaipo Sekre gesnes ir linksmesnes. Karalaite Elžbieta, kuri kada nors kasztuoja valdžia ir armija pa sidirbs, o valdžia patrotino
laiszkai Prezidentui, siuneziabus Anglijos karaliene aplanke serat-nami in Basingstoke. laikyti. Sztai, kitas mažas pa apie szimta tukstaneziu dole
toriaus Byrnes patarėjai.
mos rezoliucijos in WashingtoVisos naszlaitytes norėtu būti karalienes, bet karalaite vyzdys kaip biznis eina su at riu. Tai isz tikro geras biznis,
SKAITYKIT
Dabar, kai Sekretorius Byrna, net telegramos Amerikos
tems naszlaitelems tankiai pavydi, nes ir ji norėtu būti to liekamais daigtais nuo armi ir mes už toki bizni savo takso
delegacijai in Paryžių.
“SAULE”
(Tasa Ant 4 Puslapio)
kia linksma ir laisva, bet ja karaliszki paneziai varžo.
jos:
mis mokame!
x
YORK, PA. — Mrs. Sarah A.
Auchey, 81 meto amžiaus senu
ke buvo baisiai sukapota su
kirviu. Ji buvo greitai nuveszta in York ligonbuti, kur ji ne
užilgo pasimirė. Policija sako
kad jos 60 metu duktė naszle
taip padare.

Daug Kraujo Praliejimo Pales
tinoje; Benito Mussolinio Lavo
nas Surastas Kliosztoryje Pa
via Italijoje; Kanada Priims
4,000 Lenku Armijos Vyrus;
Automobiliai Pabrango

Taika,--Vakar
Ir Sziandien

t

t
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menai turės daugiau uz savo
.
.
.
I
maszinas mokėti, tai jie viską
ir pabrangins ir vėl darbo žmo
gaus kiszenius nukentės. Tada
visi drabužiai daugiau pa
Drabužiai pabrangs koki de- brangs, ypacz drabužiai isz
szimtuka ant dolerio.
medvilnių audeklo. Ir valgo
Ozeverykai ir czia'batieliai mosios vietos, restoranai ir
taipgi koki deszimtuka ant do viesžbucziai pabrangins visa
lerio.
savo maista.
Automobiliai bus beveik vi
su szimtu doleriu brangesni, O rudenyje tai visiems fab
nors ir dabar jau gana bran rikantams bus pavėlinta kasz-,
gus. Ir tu paežiu, kad ir bran tus padidinti, savo ta vora pa
branginti; kai jie pabrangins
giu, bus baisiai sunku pirktis.
Visoki ba'bldai namams, fur- tai ir tie kurie isz j u perka ir
nisziai pabrangs koki penktu sztorininkams parduoda pal brangins, ir sztorninkas turės
ką ant dollerio.
i daugiau imti, ir galu gale, vėl
' Darbininkai ir unijos jau ve- tas nabagas žmogelis turės gi
leis reikalauja daugiau mokėti, liau savo kiszeniuje krapszty-'
,
didesniu algų. Galima tikėtis tis tu pinigėliu!
••
kad su pabaiga žiemos ir pava
sario pradžia vėl turėsime vi Cigarai, cigaretai, tabakas ir
sokiu straiku. Ir darbininkai aliejus pabrangs. Ir abelnai'
gaus ko jie reikalaus. Tada vėl imant, visokis maistas daug la
viskas isz naujo da labiau pa biau pabrangs, nes naujas inbrangs, nes vėl atsidursime in statymas nieko nesako apie
ta užburta rata kuriame kasz- maista. Bandos, per kelis me
lai vejasi algas ir algos kasz- nesius liksis tokios paezios, bet
paskui ir jos pabrangs.
f
ius.
;
> .. — ..-------Kongresas dabar unija bijo Meile, kaip ubagas, kuris vis
si ir joms pataikauja. Už tai praszo, nors mes jam viską ati
galime laukti didesniu algų, ir duotume.
už tai galime tikėtis kad viskas
Asztuoniolikos metu vyru
da labiau pabrangs.
kas kiekviena andaroka seka;
? Kai kurios taksos gal bus su dvideszimts metu vyrukas am
mažintos apie Liepos (July) žina meile prižada; trisdemenesyje ateinaneziais metais. szimts metu vyras jau tik nori,
' Bet szitas sumažinimas dau laukia ir geidžia; o keturios degiau reikszmes turės fabrikan szimts metu žmogus jau pir
tams ir kompanijoms negu dar miau apsis varsto, apsižiūri ir
bo žmogeliui.
iszrokoja ar užsimoka jam insimyleti.
j
Dabar randasi Kongrese inneszimas kad valdžia paremtu Jeigu tavo žmonele iszvažiamokslą, bet vargiai tas inneszi- vus ant vakacijos, atostogų ir
mas taps instatymu nes Katali nenori parvažiuoti mes galime
kai prieszinasi ir visos valsti duoti labai gera paturima kaip
jos pietuose prieszinasi.
ja labai greitai parsigabenti
namo. Sztai musu patarimas:
' Busija dabar lenda in Pietų Pasiunsk jai savo miestelio vie
Amerikos krasztus ir savo pro tini laikraszti, bet pirmiau
paganda isz Moskvos tenai gražiai iszkirpk viena maža
skleidžia per radija ir per vi straipsneli. Brolyti, buk tikras
sokias knygas. Daug tu Komu- kad ji su pirmutiniu traukiniu
nistiszku knygų ateina isz New ar eroplanu parsiskubins na
York miesto. Ta propaganda mo. Mat, sztai kaip ten bus su
szmeižia Amerikieczius ir kelia jos protavimu: ji tuojaus pa
in padanges (Rusijos rojų. matys kad tu ka nors nori nuo
Jiems labai gerai tenai sekasi. jos paslėpti, kad gal tas
Jie ne tik bizniu, Bet ir politika straipsnelis buvo apie tave,
tenai rūpinasi.
gal tu su kokia boba kur nors
insivelei. Ji tukstanezius dalvNaujas kasztu sulaikymo in- ku ims maustyti ir tave kaltin-1
sta tymas OPA, yra neaiszkus, Į ti ir tuos parvažiuos pati pasisilpnas ir prastas, bet visgi ge I žiūrėti ir pamatyti koks tas
riau negu nieko. Szitas instaty straipsnelis buvo kuri tu iszmas da prastesnis, negu tas ku 'kirpai. Kai ji pati pasiskaitys
ri Prezidentas Trumąnas pir i ir pamatys kad ten nieko pana-'
miau atmete, nors jis sako kad szaus nebuvo, ji baisiai pyks ir'
szitas gana geras. Jis turi da szirs, bet tau nei žodžio nesą-'
bar taip sakyti.
kys ir viskas bus kaip ant
Szitas instatymas nesulai sviesto.
kys
• kasztus, viskas brangs ir Mes szita gera patarima duo
brangs. Pragyvenimas pa
brangs da apie penkiolikta dame savo vyrams skaityto
nuoszimti sziais metais, o kita jams visai už dyka, nes mos
meta pasieks net visai czverti. ! jaueziamies kad draugas turi
1 eiti už dranga, kaip Žydas už
Jeigu jau dabar biedavojate
kad viskas baisiai brangu, tai Žydą. Bet, mes ir moterėlėmis
kas bus kai viskas daug dau tuo pat sykiu pasitarnaujame.
giau pabrangs negu sziandien? Jeigu jušu vyras ka panaszaus
Už kelliu dienu visi pajusi užtaisys, tai jus bukite kytros
me ka szitas naujas instatymas ir visai netikėkite.
reiszkia musu kiszeniui. Nau
jas instatymas pripažinsta sė- Dabar baisiai sunku gauti
jiio OPA paskutinius nusistaty Lietuviszku knygų
•' . nes Ameri.
i
mus pavėlinti pabranginti koje beveik negalima Lietu•daug mums reikalingu daigtu. viszkos knygos iszspauzdinti.
t*Ta szeimininkes pajus už ke Bedaktoriai kurie apie tokius
dalykus žino, sako kad jeigu
liu dienu sztoruose.
Paskui už menesio visi tie nori knyga parduoti už puskurie sztorninkams parduoda treczio dolerio, tai turi* mažiau
dargius galės savo tavora pa siai 4,000 tokiu knygų parduo
branginti. Tai reiszkia kad au ti kad isz skyles iszeitai. O tiek
tomobiliai ir visokios maszi- Lietuviszku knygų parduoti,
nos del farmeriu da labiau pa-1 tai jau ne baikos!
brangs. O kai ūkininkai, far-'
--------------
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Išvirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.. Mahanoy Citv. Pa
No. 101 Kapitonas Velnias Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404
puslapiu. Popierinei apdarai. 50No. 102 Prakeikta, meilingas kriminaliszka apraszymas, 202 pus. 3 Of
No. 103 Vaidelota, apisaka isz
1 pirmutines puses szimtmeczio, iszimta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu 85c
No. 104
Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus ib
I No. 106 Penkios istorijos, ap>
I Gregorius; Isz numirusiu prisikek
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti.
No. 111 Sziupinis (<3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir viI savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
I Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
puslapiu, .......................
...15c
Tarp vyru ir moterų eina amžina kova. Vyrai jaueziasi
No. 112 Trys apisakos apie pini
kad jiems yra paties Dievo skirta geriau dirbti, sumaniau gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelnog smert; Apie Szv. Kristupą;
viską suprasti ir kur kas geriau viską atlikti ir protą dau bsti
Juokingi szposelei, Kaip traukt gigiau turėti už moteris. Bet moterėles taip jau lengvai ir liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
No. 116 Istorija apie Sierata,
greitai nepasiduoda, jos taipgi sako kad jos kur kas gudres
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c
nes ir apsukresnes už vyrus. Szita kova jau nuo amžių eina
No. 119 Keturios istorijos apie
Garžia
Haremo nevalninke: T-Hoszis:
ir gal iki pasaulio pabaigos ir eis.
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
Czia trys vyrukai nori paniekinti ir pasziepti mergele
62 puslapiu ........................... • • l$c
kurios szunytis iszgrajino pirma vieta kaipo gražiausias ir
No. 1.20 Dvi istorijos apie Valu
kas
Isz girrios ir Ant nemuno.
58
geriausias szuva. Vyrukai paliepdami sako: “Kas gi kada
puslapiu .............................. ..
15c
girdėjo kad mergaite turėtu szunyti? Juk vien tik vaikai
No. 123 Septynios istorjos apie
Stebuklingas
zerkolas; Sidabrinis
moka kaip szuni laikyti.” O panele dabar jau nei nesigingrabelis;
Drąsus
Kolera; Sene
czyja ir nieko nesako, net nei pyksta, nes jos szunytis dabar lis; Vargo sapnasszuo;
ir pasaka apie či
yra cziampijonas ir jai tie trys kavalieriai baisiai pavydi. gonus. 45 puslapiu.................... 15c
No. 126 Penkios istorijos apie
Ji dabar jiems sako ir rodo kad ne vien tik vyrai, bet ir mo
Doras gyvenimas; Praversta linksterys gali ir moka kaip sziunuka laikytis. Jiems, žinoma ne  mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
patinka ir juos pavydas graudžia, kad mergaite tokia gar •ižeiktos karaliaus dukters; Jonukas
buvo protingesnis už savo poną
be apturėtu. Greicziausia ir tu trijų vyruku szunytis buvo kuris
61 puslapiu ................................. 15c
tose rungtynėse ir nieko neisz ^rajino, ir už tai jie dabar su
No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė
pustyniu; Peleniute: Du brolei
tokiu pavydu in ta mergaite ž uri.
Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c

Maldų Vainikėlis
Knygele
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi
knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendoriui.
Maldos Rytmetinei.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimai.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles iv
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka
Paikiaus atiduodamas Dievui gar
be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais
Malda prie Szv. Sakramento no
Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento
Malda Szv. Tamosziau.
Vieizpaties Jėzaus.
Malda
Malda prie Panos Szvencziausio*
Malda Sxv. Bernardo prie Szv.
Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos
kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos
Litanija prie Szv. Antano isz
Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Saule Publishing Co.,
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKITE “SAULE

Daug motu užima motinai
padaryti isz savo sūnelio žmo
gų, bet patogios merginos nusiszypsojimas, padaro isz .jo
kvaili viena minuta.

Skaitykite “Saule'

NUKENTĖJUSIEJI
TEBESZELPIAMI

SKAITYKIT
440 A ITT I?”

ISTORIJE

apie-Gregoriua,
----------------- Isz Numirusit
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
::
25<
::

No. 128 Dvi istorijos apie Valdimieraa ir apie Bedali. 44 pus. I5e
No. 129 Keturios istorijos apie
Ketririas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamaunus prigauna. 58 puslapiu...........15c
No. 132 Trys istorijos apie Anglo
rius isz Valenczijos; Kožnas da’gtasturi savo vieta; Ka pasako ka tra«
paeziuo^as. 76 puslapiu................ 20c
No. 183 Dvi istorijos apie Neužmokamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
puslapiu . .................. . . 15e
No 184 Dvi isterijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu..................................... 15c
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmokejimas kunigo. 47 pus................ 15c
No. 140 Keturios istorijos anie
Maža katiluka, Lietuvos skausmai
Mocziutee pasako j imi; Pasaka apie
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
64 puslapiai ........
20c
No. 141 Keturios istorijos apie
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
61 puslapiu..................................... 15c
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu
..
15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
Ar paszaukt tęva zokoninka Bernadina. 61 puslapiu......................... 15c
No. 145 Trys istorijos apie Velniszkas malūnas; Kaip studentas lojo o
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
Nihilistu; Stebuklas kuezios nakti.
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c
No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A*kt keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu ................................. 15c
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas
karalium. 61 puslapiu ................ 15c
No. 152 Trys istorijos apie Kajimas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
puslapiu............................................ 15c
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
62
ti; Du broliai; Majoro duktė.
puslapiu ......................................... 15c
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
<0 noitupin
...............................15c
j

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybia per
SKAITYKIT “SAULE” PI.ATINKIT visus m dus!

ciszkaus parapija 123 sv., mais
BBOOKLYN, N. Y. — Nors to 12 sv., mokyklos reikmenų
ir vasara ir karszcziai vilioja in 19 sv., vaistu 190 sv.
pajūrius paežere, paupius, gi Lynbrook, N. Y.—J. Baudorias ir laukus, nelaiminguosius naitis 35 sv., J. Steponaviczia
Lietuvius Europoje szelpti rei 250 sv., maisto 17 sv.
kalas pilnai suprantamas ir gy Lowell, Mass.—J.M.N. 29 sv.
vas. Kaip isz žemiau pateikia Los Angeles, Cal.—Prel. J.
mo sanraszo matysite, drapa- Maciejauskas, maisto 870 sv.
nai-rubai, maistas, gyduolai
Lyndhurst, N. J.—Ona Stamokykloms reikmenys ir kny
kniene 51 s v.
>
gos aukojami, renkami ir siunLakewood, Ohio.—F. J. Žu
cziam in BALF sandeli.
Sztai, per Liepos-July men., viai 27 sv.
Szv.
BALF sandelyje giautosios
________do-( Mahanoy City, Pa.
Juozapo parapija 40 sv.
vanos, svarais:
Baltimore, Md.-BALF Sky-( Melrose Park, Ill. — N. Pė
j rius, per K. Matuliauska 84 traitis 607 sv.
j s v., maisto 21 s v. Mrs. B. Mar- j Montreal, Canada—I. ir B.
1 riott 16 sv.
! Ivaszkevicziutes, gaidų 1 sv.
Boston, Mass.—Darbininkas New Haven, Conn.—Szv. Ka
mok. reik. 24 sv. BALF 17 Sky zimiero parapija 2G4 sv.
rius 270 sv. M. Gasputis 29 sv.1 Paterson, N. J. —BALF 86
Bridgeville, Pa. — Kun. A. Skyrius 55 sv.
J urgutis 32 sv.
| Pittston, Pa.-BALF 64 SkyCuieago, III. — N. N. knygų rius, maisto 225 sv.
100 sv. EI. Bertcher 9 sv.
Į Putnam, Conn.—Kun. VaitDetroit, Mich.—J. Pilka 440 keviezius maisto 290 sv.
sv. E. Pauraziene 68 sv. V. Rochester, N. Y.—-Szv. Jur
Kriaucziunas 10 sv.
gio para. 277 sv., maisto 370 sv.
East Orange, N. J. — T. M.1 Santa Monica, Cal. — Brone
Grybaite 10 sv.
Starkiene 17 sv.
Exeter, Pa.—M. Bernotaitie- Shenandoah, Pa.—Szv. Jur
1;C 18 SV.
gio mokykla, mok. reik. 45 sv.
Frackville, Pa.—Nukryžiuo Simsbury, Conn.—A. Mika
to J. Seserys, mok. reik. 9 s v.
lauskiene 15 sv.
Great Neck, N.Y.—N.N.14sv. Tacoma, Wh.-A. Willis 31sv.
Hinsdale, Ill.—-Tėvai Marijo Union City, Conn.—C. Pesainai, mok. reik. 13 sv.
tiene 10 sv.
Indiana Harbor, Ind. — Szv. I Waterbury, Conn.—M. BraPranciszkaus mok., m. r., 25 sv. zauskas, knygų 92 sv.
Lawrence, Mass.—Szv.Pran- Worcester, Mass.— Gritaite

O sv.
New York, N. Y.—Kun. Liubauskas 73 sv. N. N. 32 sv.

Brooklyn, N. Y. — P. Laba
nauskas, Tech. Žurnalai 22 sv.

Nursing Sisters of the Sick and
Poor 423 sv.,N.N.20 sv., Sziugž-

Pustelninkas Ant
Bikini Salos

No. 180 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neataargoma in balta vergija; Pusiaugavenis; Vieszpata Jėzus Ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunue,
oirima; Pavasaris: Apie saule, menesi,
M eszla-vežis; Grapas; apie Egh
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puil/
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
No. 161 Keturios istorijos apie Ani
prapulties kranto; Mistras ir Krepo
szi’js; Kampelis duonos; Isz ko dideli
ponai. 105 puslapiu.................... 2B«

No. 162 Trys istorijos apie Bals*
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
22 puslapiu .........
lOe
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas: Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu:
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo;
Geras Medėjus................................. 15c
No. 170 Asztuonios istorijos apie
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
Auklėjimas sveiko ir serganezio kudykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisiau prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121'
ouslapiu ...................
25e
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
(su paveikslais), apie Džiaugsmas
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia
atsitikimu; Nusiminimas seno jauniikio. Suvirsz 100 puslapiu... ,25i
No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta
«•
Mariu; Sruolis isz Lietuvos,
puslapiu ............................ .. .... ... .1H
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iss-.
davinėti pinigus. 45 puslapiu.
16e
No. 175 Pasiakaitimo knygelei
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimanavymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
Preke ..............................................!»•

Adresas:
Saule Publishing Co

Mahanov Citv. Penna
da 5 sv., Dr. Vaitulionis 9 sv.,
Fr. Tumaszonis 27 sv., Dr. A.
Szliupaite 3 sv., E. Whitecavage 8 sv., Helen Doboshinsky 21
sv., Ona Kulbokiene 11 sv., J.
Toliszius 11 sv., knygų 21 sv.,
J. Žergelis 10 sv., I. Kraujalis
14 sv., Reiniene 12 sv., Elena
Badzeviczius 13 sv., V. Botyrius 8 sv., K. Stankeviczius 10
sv., X. Strumskis 12 sv.,

Jamaica, N.Y.—Adv. K. Jurgela G2 sv.,
<
Maspeth, N. Y(—V. J. Atsi
mainymo parapija 117 sv.,Kun.
J. Bakunas, maldaknygu 7 sv.

Kiekviena dovanele gyvai invertinama, kiekvienas paauko
tas daiktas pailgina Europoj
gyvenaneziam Lietuviui gyvy
be, apsaugoj nuo ligos, sustip
rina viltyje gyventi. Tiek gau
namieji laiszkai, tiek atvažiuo
jantieji in Dėdės Šamo žeme
Lietuviai džiaugiasi ir dėkoja
jusu sudovanotom dovanom.

George A. Gator Medlin,
isz Orlando, Florida, yra
darbininkas ant Bikini Sa
los kur ta sprogstanti bomba
buvo paleista. Jis pasiliko
ant tos salos kai visi kiti iszsikrauste nes jis sake kad jis
tenai reikalingas. Jis iszliko gyvas per ta baisu spro
gimą ir sako kad tai buvo
niekis. Bet ir jis gerai apsi
saugojo ir in skyle inlindo
kai ta bomba sprogo.

Dabar vyksta vajus. Siuntii.ejame atsiszaukimu, praszaueziu aukoti kas ka gali. Malo
nėkite tuos atsiszaukimus kuoplacziausiai paskleisti. Jie at
spausdinti Lietuviu ir Anglu
kalbomis, ir juos galite paskleis
ti ir nelietuviams. Kur ir kiek
ju reikia, praszome kreiptis in
BALE rasztine arba tiesiog in
sandeli, in kuri praszome sziusti ir dovanas: United Lithuan
ian Belief Fund Of America,
Inc., 101 Grand St., Brooklyn,
11, N. Y.

...

®
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Senbernio Mirtis

f

liedavo. Taip, žinoma, taip bu smarkumu praslinkusieji prie- I visu szitu paveikslu jis turėjo ežiu rankas susidėjus.. Paskiau in ulyežia, link miesto, .gėrėda
vo isztikruju, ir jam visiszkaij szais jo protinil žvilgsni, per- iszsirinkt viena, idant gaut ko- jie iszejo.
masis szilta pavasario nakti
aiszku, kad jis aplamai imant'statydavo viena irta paczia ki nors atatinkama jausma
Pricszkambaryj pirklys tarė mi.
tai
visuomet
žinojo.
Ar-gi
ji
ne

esybe,
priesz
du
metu
in
karsta
dėlto, kad dabar geda ir rūsty tarnui:
Raszytojas drauge su dakta
(Tasa)
buvo
arti
prie
to,
idant
jam
viIndijonu Karaliene
inleista. Jis ja apraudojo, o po be bejiegiai lekiojo tusztumoje.
— Kas link palaidojimo, tai ru atsisėdo in fajetonu. Sod
same kame prisipažint ? Ar gi jos mireziai pasijuto laisvas. Jis stovėjo nežinaht ka daryt jog vis-gi labai galimas daik nuose pradėjo paukszcziai
Daiktaras paėmė laiszka isz
ji nedarydavo aiszkaus spėji Jis turėjo toki jausma, lig kad rie spindėjo menuliui szvie- tas kad testamente pas Aotara cziuTbet. Fajetonas (briczkele)
pirklio ranku ir nudavė, 'buk
mo? Priesz trylika arba ketu
atidžiai perskaito ji nuo pra
ir žiurėjo in sodo namelius, ku- esama kokiu nors parėdymu. pravažiavo pro pirkli, ir visi
riolika
metu.
Kuomet
gi
tai
džios ligi pabaigos. Paskiaus
cziant geltonu ir raudonu at — Ir neužmirszkite, pridūrė trys mosikavo skrybėlėmis,
tikrai
buvo?
Ar-gi
tai
nebuvo
jis pažiurėjo in pirklį, kuris
spindžiu ir rodėsi tiesiog isz- daktaras, nusiųst telegrama ju- mandagiai ir pasitycziojimai,
viena karta vasaros metu, lai-1
stovėjo kryžmais rankas susi
blyszkusiai, nudažytomis sie- su pono seseriai gyvenaneziai visi, su vienodai veido isžraiszko vakaciju keliones, volai va
dėjus ir, lig kad, pasziepiannomisj už kuriu buvo tiktai Londone.
ka.
kare
vieszbuczio
terasoje?
cziai in ji žiurėjo.
oras.
— Suprantama, neužmirsziu — Ar greit mes paregėsime
I
— Labanakt, tarė daktaras atsake tarnas, atidarant po teatre kokia nors nauja tams
Pirklys stovėjo prie lango ir
— Jeigu jusu žmona ir nu
ir pakilo. Pirklys atsigryžo.
tos drama? Paklausė raszyto
nams duris.
žiurėjo in szilta pavasario nak
mirė pereitais metais, tarė ra
tį. Jis labai norėjo prisimint sa-'
— Man irgi ežia nėra kas be Da ant laiptu juos pasivijo jaus daktaras savo senu balsu.
miai daktaras, tai, tuo nema
Tasai papasakojo apie nepa
raszytojas.
vo numirusia žmona. Bet ne
veiki.
žiau, vl ?a. tai esą teisybe.
Žiūrint in dedamas pastangas
Raszytojas paėmė laiszka, — Asz galiu jus abudu pavė prastus sunkumus, atsiradu
Raszytojas skersai ir iszilgai
intempt savo atminti, pradžio
ii įdėjo ji nepastebimai sau in žint, tarė daktaras, kurio lauke sius prie pastatymo jo naujos
vaikszcziojo po kambarį, kele
dramos, kuri, žinoma, jis turis
je jis visuomet regėdavo tiktai
kiszeniu ir po to atidarė" duris jo fajetonas.
tą kartu galva kratydavo ir,
pats save pilko ryto szviesoje,
in gretima kambarį. Isz loto jis -— Acziu, tarė pirklys, asz prisipažint, užlaiko ne girdėtus
pagalios, prakosze per dantis:
antpuolius ant visko galimo,
kaip jis stovėdavo tarpduryje
priėjo prie aszarvoto veliono, eisiu pekszczias.
‘1 rupūže ’ ’ dirstelėjo pavymui
BALTRUVIENE
juodame szvarke, gaudavo už-,
ir kiti mate, kaip jis tyliai žiuJis jiems akiems spustelėjo kas skaitoma žmogaus-szventeto žodžio, lig kad kaž kokio tai
jauezianezius ranku spustelėji
rejo in lavonu, kryžmai ant po- rankas ir pradėjo leistis žemyn nybe. Daktaras lingavo galva
daikto, kuris ore iszsisklaide.
ir neklause. Neklause saves ir
mus, in juos atsakydavo ir in jo Kokis ten vyrukas pas mergina
Jis buvo bemėginąs iszszaukt
patsai raszytojas, kadangi daž
uosi skrydo sunkus karboliams
in Eliza'betlio pribuvo,.
savo atmintyj jaunos esybes
nai kartodami sakiniai senai
ir geliu kvapas. Tiktai isz loto
Ir baisiai piktas buvo,
paveiksią, kuriu dauguma jis
Prižiūri Vaiku Dantis
jau isz jo 'burnos nulėkė kaipo
skaitydavo jau senai esant užKaralaite Dorothy Lee jam pavyko iszszaukt atmin Visiems muszimu kerszino,
atmintinai iszkalti. (
Bet progos prie to neturėjo,
mirsztais, bet jis niekaip nega Rainwater buvo iszrinkta tyj savo žmonos paveikslus.
Prieszais daktaro namus jie
Bet pradžioje tai buvo tik
Ant galo apsimalszino,
lėjo iszszaukt to, ko norėjo, dėl kaipo gražiausia mergina isz
abudu iszlipo isz fejetono, ir
Norints gavo proto
to, kad jo žmonos kūnas jau su visu Indijonu. Indijonai tu paveikslas paveikslo, del to
fajetonas nuvažiavo.
sumaiszyma.
vyto ir negalėjo suteikt jam rėjo suvažiavima in Atlantic kam jam prisiminė tiktai dide
Daktaras paskambino. Abu
*
*
*
.daugiau smagumo; ir be to, ji City, N.J., ir ten iszrinko Do lis, auksiniuose reniuose at
du stovėjo ir tylėjo. Kuomet
gan senai paliovė but jo myli rothy Lee Rainwater kaipo vaizdas, kabantis svecziu kam
O tas Czikagos garnys,
pasigirdo tarno žingsniai, ra
mąją. Bet dabar ji pasidaro savo karaliene. Ji iszmaine baryje ties fortepijonu ir vaiz
Nusizaut reikėtų,
szytojas tarė:
jam kaž kuo kitu, kur kas di savo Indijoniszkus rubus ant duojąs patogia ponia, trisde- Kad taip dovanu nedavinetu,
— Labanakt, brangus dak
desniu ir labiau prakilnesniu: naujos mados.sporto drabu szimties metu, puoszniai pasi
Nes viena mergele jau
tare! Ir po to, krupeziodamas
ji tapo drauge, tikra gyvenimo žiu, ir dabar iszrodo kaip mu rėdžiusia. Ir tik po to jis iszvyapdovanojo,
sznirplemis, jis isz lėto isztare:
cto jauna mergele, 25 metu isz- Toji ant vyrelio užsiklepojo,
bendrakeleive, besididžiuojanti su Amerikiete.
Asz savo žmonai nieko nepa
blyszkusia ir bailia, jo pasiuly- Badai vyrukas iszsiteisiino,
jo nuopelnais, besidalinanti jo
pasakosiu.
’
apsivylimais ir giliai supran jaukius namus, ir visa, apie ka ma priėmusią. Paskiaus prie- Vaitas mergele apkaltino.
Daktaras pažiurėjo proszali
szais ji iszplauke žydinezios Mergele vela varanta iszome,
tanti jo prigimties esme. Jam
ir in ji maloniai nusiszypsojo.
jam 'buvo veliono kalbėta moteries pavidalas, greita su
Bet vyruko nepaeme,
pasirodė esant galima, kad seDurys atsidarė, jie drueziai paNes iszbego
nasai viengungis, po intekme rodosi jam no tiek esant no ga juo sėdėjusios teatralineje loo in nežinoma
spaude kits kitam rankas, dak
miestą,
piktojo jausmo, tiesiog mėgino limu, kiek greieziau esant žoje, nukreipus žvilgsni in sce
taras isznyko priemenioj, ir
isz jo atimt tai, ko jis slaptai klaustina ir nesvarbu. Pas ji na, in viduj toli nuo jo atsisky Idant mergele jo nekaltai
durys užsidarė. Raszytojas 'hunesikalbytu.
pavydėdavo, būtent gyvenimo beveik nebuvo jausmo kad jis rusi. Po to jis prisiminė geidu
ejo.
*
*
drauge. Dėlto kokia, isztikru dabar ka tai nauja sužinojo. linga žmona, kuris su netikėtu
Jis palytėjo savo szonini ki
ju, visi tie dalykai turi reiksz- Jam prisiminė keistas jo gyve puosznumu ji pasitiko, kuomet Taipgi apie Detroitą keletą
szeniu. Taip, tenai buvo laiszmerginos,
me? Jam prisiminė daugelis, at nime laikotarpis, priosz ketu jis isz ilgos keliones sugryžo
kas. Pilnoj ezielybej užant
sitikimu isz praeities ir arti riolika arba penkiolika metu, namo. Tuojaus pavymu už to Autobylais piszkina nakti
spauduotame voke ji rasianti
mis nuolatos,
mesniu laiku, kuriu neretai pa kuomet jo gydymo karjieroj jam prisiminė nervinga verkszjo žmona tarp jo palaikų. Ir su
Na ir kaip girdėt, tai tas
sitaikindavo jo turtingame in- pasitaikė kaž kokie nesmagu lenanti ypata, pavargusiomis
Valdžia insteige dantų prižiūrėjimo sztaba, kuris dabar reta vaizduotes jiega, kuria kai
invyks,
spudžiais dailininko gyvenime mai, ir iszkrikes ir prie jas 'be akimis, savo bloga nuotaika
stengiasi surasti kodėl sveiki dantys ima gesti. Miami kada pas ji apsireikszdavo, jis
ir pagal kuriuos jo žmona arba veik prie pamiszimo, jis jau bu nuodijusi jam gyvenimą. Pas Kad dovana atnesz pauksztis.
Apygardoje, Ohio valstijoje valdžios daktarai dabar savo jau girdėjo, kaip ji ant jo kapo
Da daugiau ten panasziu
szypsodavo, arba verkdavo. vo nustatęs būda apleist mies kiau ji vėl pasirodė, szviesioj
iszradimus tyrinėja ant vaiku. Jie peržiurėjo ir su savo nau sznabždanti:
tą,
žmona
ir
vaikus.
Tuo
pat
randasi,
rytmetinėj
suknelėj,
pavidale
Kur visa tai dabar dingo? Taip
— Tu prakilnus, didis!
jais vaistais aprūpino dantis 1,200 vaiku.
pat pabalo, kaip ir toji tolimo laiku jis tuomet pradėjo už- szvelnios, baikszczios motinos, Jau apie jaisos eina gandas,
--- GALAS --vest
nepastovu
lengvo
pobū

budinti
prie
patalo
ligoto
kūdi

O
ir
in
kita
miestą
atvžiuoja
ji valanda, kuomet jo 'žmona
Po pakampes landžioja.
mėtėsi in glebi niekingo žmo džio gyvenimą, kuriame žymia kio, kuris irgi turejas numirt.
Teisingos Teisybes
Iszliko Per Bombos Sprogimą
*
*
*
gaus, be apsimastymo ir, gal role loszdavo viena keista iszte Pagalios, jis iszvydo isz'blyszVienas vyrukas mylimai
but, net be sąmones; visa tai rin,ga moteris; paskiaus ji de- kusia esybe, gulinczia nesiju
Karta gyveno vedusi pora,
parsitraukė,
.beveik taip pat užgeso, kaip at liai kito meilužio nusižudo. dinant su liguistai, nuleistais
norints jau buvo vedia trisdeIr ilgai nelaukė,
siminimas apie ta paczia va Kaip po to jo gyvenimas isz lė burnos kampais ir szaltais pra
szimts metu, bet viens in kita
Taipgi apsipaeziavo,
landa mirusioj galvoj, gulin- to inejo in buvusias vėžes, apie kaito laszais kaktoje, kvepianneprakalbėjo ne žodelio. Abu
Na ir pacziule gavo.
yzioj ten, ant suglamžytu prie tai jis visisžkai negalėjo atsi cziam cteru kambary, esybe, jo
du buvo kureziai ir nebyliai.
Dabar tiktai gyvent,
galviu. Gal but, tai buvo net mint. Bet anam sunkiam laiko- dvasia pripildžiusią kankinanmelas, kas ten laiszke paraszy- tarpyj,- kuris praėjo taip pat, cziu pasigailėjimu. Jis žinojo, Bet ka, savo vyruko nemylėjo,
Meile reikalauja pasiaukavita. Paskutinis kersztas galin kaip ir atėjo, panasziai in liga, kad visi tie paveikslai ir da Su kitais bam’biliais blaksztejo,
mo. Bet arsziausia, jeigu du ingo, dikto žmogaus, žinojusio, tuomet, gi ji žmona ir apgaudi- szimtai kitu, su nesuprantamu Ant savo vyrelio nežiūrėjo.
simvli, tai viens nuo kito reiVargas tau žmogeli,
J<ad jis esą nuteistas amžinam
kalauja pasiauikavima.
Ka daryt dabar?
r.žmirszimui, žmogui parink
Klaida padariai,
50 Metu Prie Tu Paežiu Vargonų
tam, ties kurio veikalais mirtis
Moters meilingos akuties pa
Kad ta nieksza partraukai.
neturi galios? Tiktai labai ga
ėmė ne vieno vyro szirdi, bet ne
Dabar nei paezios nei pinigu
limas daiktas. Bet net, jeigu tai
tik neteko jisai szirdies, bet
neturi,
butu teisybe, tai tas visgi pasi
rnaszneles, laisves ir visko.
Pacziule pabėgo,
tiksiąs menkas kersztas ir prie
Badai vela in vestu sugryžo,
to, visokiam -atvejuje labai ne
Nemanykite, kad patogi
Atsižadėjo savo vyruko,
vykęs.
mergina bus tau geriausia pati,
Ir pinigus paėmė,
Daktaras žiurėjo in gulinti i
nes kaip tūlas filozopas kalbė
Jeigu turėjo kokius.
prieszais ji popieros lakszta ir
jo, patogumas su iszminczia ne
*
*
*
svajojo apie savo jausminga,
gali sutikti. Tas pats ir su mei
Keli Niudžerzes moterėles
miela, kuklia žmona, kuri da
le ir arielka.
aps imaĮszykrto,
bar miega namie pasilikus. Jis
Per szventa diena nestaugkit,
svajojo taip pat apie savo tre
Gėrimą pameskite,
jetą vaiku, apie vyriausi, kuris
Aniuolelis
Ir geresni gyvenimą veskite.
sziemet pastojo savanoriu in
Dabar nieko nekalbėsiu.
pulką, apie suaugusia dukterį,
Žmone”, kurie in burtus ir prietarus tiki sako kad su
Jonukas—Motinėlė, ar anBet, jeigu vela iszgirsiu,
kuri buvo taip meili ir patogi,
daužytas veidrodis, reiszkia nelaime. Tai; sulyg tokiais bur iuoleliai llaksto?
Apie jusu girtuokliavimą,
kad nesenai esą vienas ir gar
tais galima sakyti kad szitas kariszkas
laivas,
“New
Motinėlė—Taip, mano my
Ir gausiu tiligrama,
sus dailininkas puotoje papraYork’’bus laimingas ir jam viskas seksis; nes kai ta limas?
Profesorius, arba kaip mes Lietuviai paprastai sakome,
Tai bus graudus jum
sze leidimo nupieszt jos pa vargamistra, Emil Wiedemann, 84 metu amžiaus žmogus
“Atom’’ bomba susprogo, laivas buvo gerokai sudaužytas,
J.—Ar iszteisybes?!
,
verksmai,
veikslą. Jis galvojo apie savo
bet didelis veidrodis (zerkolas) ant to laivo iszliko nesu
Taip, mano vaikeli.
ant tu paežiu vargonų jau penkiosdeszimtys metu kaip graNes džiaugsis kiti.
J.—Tai kada pradės lekio
daužytas.
jina, Szventos Jadvygos bažnyczioje, Chicagoje. Jam paraCzia stovi ir žiuri in ta veidrodi karininkai kurie renge ti musu tarnaite, kuria tėvu
Giesmių Knyga Arba pijiecziai surengė vakariene ir parode kad jo pasiaukojima
SKAITYKIT
ir ruosze ta tos “Atom’’ bombos susprogdinimą: isz kaires lis sziandien pavadino aniuoinvertina. Jis atvažiavo isz Lenkijos 1882 metuose, kai bu
in deszine, Admirolas W. S Parsons, Generolas A. L. Mc leliu?
Kanticzkos, 52.00
vo tik szesziu metu. Jis pradėjo vargonais grajyti Szventos
“SAULE”
M.—Da szi vakara iszleks,
Auliffe, Vice Admirolas W. H. P. Blandy ir Laivyno Sek
Jadvygos bažnyczioje kai jis buvo 34 metu ir nuo tada iki
SAULE PUBLISHING CO.,
mano vaikeli!
i
.
retorius V. Forrestal.
PLATINKIT!
sziandien savo darba dirba.
i_.
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
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> •— Sukatoj pripuola Szv.
Ajacino.
Kita sanvaite: Nedelioj
pripuola 10-ta Nedelia po Sek
minių taipgi Szv. Agapito; Pajiedelyje Szv. Jono Endo; Utarnijike Szv. Bernardo ; Seredoj
Joanos Fra., Ketverge Szv.
fSimporijono, taipgi 1387 me
tuose, 22-tra diena, Lietuviai
priėmė Krikszczioniu Tikėji
mą; Petnyczioj Szv. Fily po
jBen., Subatoj Szv. Baltramiejo.
•— Florence Dereskavicziene turėjo operacija Locust Mt.
ligonbute.
— Szenadoro miestas turė
jo didele paroda Seredoj, 5-ta
Valanda (E.S.T.) popiet ant
garbes pargryžusiems karei
viams kurie tarnavo tarnysto
ję, ir tems kurie žuvo ant kares
lauko.
— Gerai žinomas ibiznie-:
liūs B. Marcziulonis nuo 238
kW. Mahanoy Avė., turėjo ope
racija Pottsville ligonbute.
— Ketverge 15 diena Rugpiuezio (Aug.) automobiliu
yirtines traukia nuo pat anks
tyvo ryto in Lakewood Parka,
Įbosai prisigrūdę žmonių, net
atskiri traukiniai siuneziami
in parka. Kuomet oras pasitai
kydavo gražus per “Lietuviu
įDiena,“ žinovu manymu, apie
£>0,000 Lietuviu aplankydavo
parka ta diena.
t
j “Lietuviu Dienos“ pelnas
skiriamas in tris dalis: sese
rims Kazimieretems, seserims
ĮPranciszkietems ir Nukryžiuo
to Jėzaus seserims.
Programas: 4 vai., po piet inVyks “Lietuviu Dienos,“ pro
grama dalyvaujant Lietuvos
atstovui Ponui P. Žadeikiuis
^Washington, D. C. Ponas Žadeikis suteiks vėliausias žinias
; apie pavergta musu Tėvynė.
Teisėjas Vincent Dalton isz
Schuylkill apskrities teismo
pasakys kalba Anglu kalboje.
Kalbos bus paįvairintos daino
mis, kurias iszpildys Szv. Vin
cento parapijos choras isz Gi
rardville vadovaujant vargoninkui p. Šoriui.
, 9 vai. vakare prasidės szokiai. i
— Liet. Moterių Kliubas
isz Schuylkill pavieto, laike
savo susirinkimą Utarninko
yakara Elks svetainėje.

SCHUYLKILL PAVIETO POLITISZKOS REGISTRACIJOS

KARALIAUCZIAUS
LIKIMAS

BALSUOTOJAI:

John Hardy, Ritz Carlton hoteWASHINGTON, D. C. —
li užveizda policijai pranesze ISZ VENGRIJOS. — KardiRegistratoriai isz Schuylkill Pavieto, Pennsylvanijoj, priims REGISTRACIJOS NUO
Rugpiuczio 2 d., Congressional
kad koks žmogus norėjo už• uolas Joseph Mindszenthy už
BALSUOTOJU, kurie priguli prie politikiszkos partijos arba nori permainyt savo balsa
Record pusi. A5047, užtinkame
degti hoteli. Ugnis buvo paĮ keliu dienu kreipsis in visus sa
ant kitos partijos, arba permaine savo gyvenimo vieta nuo paskutinio balsavimo arba
praneszima apie padėti Kara-Į
kurta dviejose atskirose vieto- vo kraszto Katalikus ir visiems
kurie permaine savo pravardes nuo paskutinio užregistravimo.
Balsuotojai turi ateiti
liaueziuje. Kaip žinome, Kara-’
patars pasitraukti isz valdžios
ypatiszkai užsiregistruoti, nes turi pasiraszyti savo varda ir pravarde ant Registracijos liauezius kapituliavo priesz i se, bet keli to hotelio patarnau- ir visokiu valdiszku vietų,
I tojai užtiko in laika ir užgesiKorcziukes. Atneszkite savo ukesiszkas popieras (Naturalization Papers), jeigu esate
pat karo pabaiga, 1945 m., Ba
i no.' Policija dabar jieszko to j Kardinolas szitaip dabar ketiateis. Registratoriai bus sek aneziosia vietosią ir dienosią di striktosies priimte registra
landžio (April) 9 d., vadinasi,
žmogaus kuris taip norėjo pa-;I na daryti už tai kad Vengrijos
cijas
geru pusmecziu vėliau po už-|
daryti.
| j valdžia uždraudė visus Katali
ėmimo Vilniaus (1944 m. Lie
kiszku draugyseziu veikimą ta
ANT DISTRIKTU
VIETA
MIESTAS
pos-July 13), Sziauliu (1944 m.
me kraszte. Pirmutinis Katali
Liepos-July 27) ir Kauno’ * T ™ n
o
kas kuris paklausys savo Kar
Frackville Borough; Gil
(1944 m., Rugpjiuczio 1).
j ALT SpCC131US Sp3U“ dinolo greieziausiai bus Tauberton Borough; Butler
Thomas Reed,
SEREDOJE, AUG. 21, 1946
rusu pagrindinis smūgis bu- (jos Atstovas Paryžiuje tiszkos Tarybos Prezidentas
Township, South Nr. 2,
N.E Cor. Frack & Balliett Sts.
FRACKVILLE
vo nukreiptas per Lenkija,
Bela Varga, ir Ministerio PoWest Mahanoy Township, Berlyno link. Paliudinimai,
Frackville, Pa.
BOROUGH
Mažosios Taikos Konferenci Sekretorius Istvan Balogh. Ir
Lost Creek Nr. 4.
Rytprūsiai nuo Berlyno buvo jos darbams sekti, ALT inga- daug kitu Kataliku randasi
atkirsti jau žiema. Nemuno ri liavo Dr. B. Kazlauska būti jos augsztose vietose Vengrijos
ba nugalėję, Rusai 1944 m., ru specialiu spaudos atstovu ir valdžioje. Jie visi sako, kad jie
denyje plačiu frontu prisiarti stebėtojų.
savo dvasios vado, Kardinolo
Shenandoah Borough; West no prie paežiu Rytprusiu.
paklausys ir isz valdžios pasi
Mahanoy Township, Browns
Dr.
Kazlausko
praneszimus
trauks kaip tik jis savo žodi
Prasidėjo metodingas Ryt
Rescue
Hook
&
Ladder
Co.,
ville,
Weston
Place,
Shenan

KETVERGE, AUG. 22, 1946
prusiu gausingu intvirtinimu kas kart padavinesime visuo- duos.
Main
&
Coal
Sts.,
doah
Heights,
Raven
Run,
SHENANDOAH
likvidavimas, ežeringo ruožo menes žiniai. Tarp kitoko, Dr.
Lost Creek Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3; abiem pusėm rietimas. Atkak- Į Kazlauskas auksztus mokslus
Shenandoah, Pa.
BOROUGH,
William Penn Nr. 1, Nr. 2.
liose kautynėse, viens po vieno, ei° Prancūzijoje, tarptautines i PIETŲ AMERIKA
buvo likviduojami koncentrisz-Į santy£as gerai, pažysta ir yra
NEUŽGANĖDINTA
kai aplink Karaliaucziu toli autorius mokslinio Francuzu
iszneszti intvirtinimu žiedai. |kalba veikalo apie Baltijos ISZ PIETŲ AMERIKOS. —
Mahanoy City Boro.,
Beveik visi Pietų Amerikos
Pats Karaliauczius kapituliavo Sanjunga.
Mahanoy Twp., Coles Nr. 1, po 30 valandų nepertraukiamo
krasztai ima nerimauti ir rugoCitizens Fire House
Nr. 2; Hills, Buck Moun
KETVERGE, AUG. 22, 1946
ti ir savo nepasitenkinimą pa
artilerijos parengimo. Rusams Palygisamosios
tain, Park Place, Jacksons, miestą užėmus, prasidėjo sau
East Pine Street,
MAHANOY CITY,
rodyti kitoms tautoms, ypacz
Mahanoy City, Pa.
Lanigans, Morea; Ryan
BOROUGH
valiavimas, pleszimas, degini Biudžetines Iszlaidos toms didžiosioms kurios dabar
Twp:. Lakeside, Locust
visa tvarka savotiszkai veda ir
mas ir žmonių žudymas. Tas
Valley; Delano Township.
WASHINGTON. (LAIC) — daro. Pietų Amerikos atstovai
tęsęsi 9 dienas.
Gyventoju dauguma isz Rugpjūčio 1 d. Congressional sako, kad ju žmones nepaten
Registratoriai kurie užraszines jusu registracija, sėdės prie staleliu nuo 10 vaf., isz ry
miesto spėjo iszsievakuoti (ju Record, 10752 puslapyje, pada kinti kad jie turi prisidėti prie
to iki 5 valandai vakare, ir nuo 6 vai., vakareiki 10 vai., vak.
(Eastern Daylight Time).
romis per Pilava). Pacziame, vė duomenis apie invairiu vals Suvienytu Tautu Paszelpos
Paliepimas iszduotas per Registracijos Komisija, Schuylkill Pavieto:
mieste teliko apie 30,000. (Isz tybių biudžetines iszlaidas Fondo ir turi palaikyti Suvie
prieszkariniu 250,000) Rusu 1934-1946 metu laikotarpyje. nytu Tautu Konferencija, o isz
PHILIP EHRIG.
prieszkarinius to visko jiems nieko nėra. Jie
administracijai Rytprūsiuose Paskutinius
ALVIN E. MAURER,
insisteigus, inprastu budu, pra 1939 metus už pagrindą imant, sako kad visa paszelpa eina in
JOHN J. CUFF.
sidėjo žmonių suiminejimai ir isz paduotos lenteles matome, Europa ir niekas nepaiso kad
j u iszgabenimai in Siberija. Pa- i kad Lietuvos Respublikos isz ir Pietų Amerikoje randasi ba
Georges Clemenceau isz Pran sake kad trys tukstaneziai my
mieste mirimu skai- laidos tais metais sieke 60,000,- dau j aneziu žmonių. Suvienytu
TAIKA,- VAKAR IR cūzijos, Prezidentas Vilsonas liu vandens, visos mares mus cziame
Valstijų Taryba viską savo
czuus padidėjo iki 500-600 per 000 doleriu.
Tie patys metai Latvijai ro tiszkai daro ir mažesniu tautu
isz Amerikos, Baron Sonnino skiria nuo Europos.
diena.
SZIANDIEN
.
i
do 35,000,000, Estijai 28,000. visai nepaiso nors tos mažosios
isz Italijos, ir Lloyd George isz
Dabar matome kad tie Sena Ilga laika miestas buvo be
Suomijai 151,000,000 ir Lenki- tautos turi prie kasztu padenAnglijos. Ta Taikos Sutartis toriai buvo trumparegiai, jie szildymo, be szviesos.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
gimo prisidėti.
surengė kita kara. Ar szian- nepramato ir nesuprato kad Vieno-kito pripuolamai užsi- jai 464,000,000 iszlaidu.
nes ir Prezidentas Trumanas
matys reikalo kreiptis in Kon
gresą, kad Kongresas patvir
tintu j u nutarimus, szitie du intakingi Senatoriai gales savo
draugams paaiszkinti ir Visam
Kongresui patarti, kad sutiktu
su Prezidento ir Sekretoriaus
nusistatymais. Dabar nebus tu
kivireziu ir nesusipratimu tarp
Kongreso ir Prezidento kaip
buvo per anas konferencijas po
Pirmo Karo.

dien tie keturi kiti didžiūnai

tas tolumas nieko nereiszkia, likusio pastato neskaitant

isz anų pasimokys, ar tas pajie negalėjo suprasti kad eroczias klaidas padarys, viens
planai, bomberiai ir tos rake
Dievas žino.
tos neužilgo padarys tas mares
Pamatus del szitos Pary kaip visai maža upeli, per kuri
žiaus Konferencijos padėjo Ke- ir mažas vaikas gali perszokti.
turiu Didžiu Valstijų atstovai, Dabar pasirodo kad tos plakuriu tarpe buvo Anglijos Be- czios mares tai tik žema tvore
vinas,
Rusijos
Molotovas, le tarp kaimynu ir nieko neFrancuzijos Bidault ir Ameri reiszkia del apsisaugojimo nuo
kos Byrnes.
užpuolimo.

(pav. vadinamoje Koenigseck
dalyje), miestas virto milžiniszka griuvėsiu krūva. Rytprusius skaitydami jiems amamžiniai priklausancziais, nuo
pereitu metu galo, Rusai pra
dėjo intensyvia kolonizacija
(uždėti kolonija — apgyven
dinti).
In Rytprūsius grūdami de
mobilizuoti raudonarmiecziai
ir j u szeimynos, kurdami nauas Kazoku “stanicas.“
Net pats miestas neperseniai
liko pavadintas “Kaliningra
du.“

Republikonai Senatoriai ku
rie Prezidentui Vilsonui baisiai Pablogėjo Lietuvos
Shenandoah, Pa. — Danie
pasiprieszino ir atmete ta Tai
lius Lauritis, Katarina Pau Prezidentas Vilsonas intikikos Sutarti, kurie Prezidentas Tremtiniu Mityba Britu
lauskiene, Adele Spūdis, Juo no visu kitu krasztu atstovus
Vilsonas buvo padaręs po Pir Užimantoje Vokietijoje
zapas Peczulis, Alex Czesonis priimti jo Taikos sutarti, bet
mo Karo, buvo Senatorius Wil
visi isz miesto turėjo operaci paskui jo paties kraszto Kon liam E. Borah isz Idaho, Henry
gresas ta sutarti atmete ir ne
BRITU VIETA (LAIC) —
jas vietinoje ligonbuteje.
Cabot
Lodge,
isz
Massachue— Miestas turėjo didele priėmė. Prezidentas Vilsonas setts, ir Hiram Johnson isz Ca Nuo Liepos (July) 19 Britu zo L. TRASKAUSKAS
paroda Seredoj, 5-ta valanda buvo vadinamas “Galingiau lifornia. Szitie Senatoriai ne noj e-vieta atsidurusiems ir
LIETUVISZKAS
popiet ant garbes pargryižu- siu žmogumi ant viso svieto!“ tiek isz insitikinimu kiek pavy darbo nedirbantiems iszvietin-j
GRAB ORIUS
siems kareiviams kurie tarna 1918 metuose per Kalėdas, do ir kerszto prieszinosi Prezi tiems maisto norma isz 1840 Laidoja Kunus Numirėliu.
vo tarnystoje, ir tems kurie žu Prancūzijos mokyklų vaiku- dentui Vilsonui ir jo sudarytai kalorijų dienai liko sumažinta' Pasamdo Automobilius Del
cziai jam dovaneles inteike,
iki 1550. Pravartu pastebetij
vo ant kares lauko.
taikai.
Jie
apart
to
pavydo,
kaipo j u kraszto iszganytojui.
kad atsižvelgiant in dirbamo1 Laidotuvių, Kriksztiniu,
Vestuvių Ir Kitokiams
aiszkino ir reikalavo kad Ame darbo Rusi, Vokiecziai gauna1
Girardville, Pa. — Jurgis
::
Reikalams
::
, Balutis, nuo E. Mahanoy Avė., Birželio, (June) 28, 1919 m., rika nesikisztu in Europos rei nuo 1250 iki kalorijų.
randasi Ashland ligonbute del Keturi Didžiūnai pasirasze kalus, sakydami, kad Europa
520 WEST CENTRE STREET
Taikos
Sutarti
Versailles
mies

Telefonas Nr. 78
taip
toli
nuo
musu
kad
“
ne
mu

gydymo.
i
MAHANOY
CITY, PENNA.
Skaitykite “Saule”
.; — Antoninetta, mylima te. Tie Keturi Didžiūnai buvo su biznis“ kas ten darosi. Jie
dukrele ponstvos Ant. Levuliu,
nuo 15 W. Ogden Ulyczios, ana
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
And Music, Too ....
REDDY KILOWATT
diena apvaiksztinejo savo gi
nr\
THATS BECAUSE
jimo diena.
O
BUT NOW WHEN
you can.
LOOK SWELL,NANCY'

LADS'N' LASSIES DANCE
THEY GET GOOD
LIGHT BY

“Talmudo Paslaptys”

wire!

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.
::
Tiktai
::

PLUG'N-RBDt>Y!

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

*** Neužmirszkit* Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui
laikraazti “Saule” kurie apie tai užaairszo ir praaze idant nėauiaikyti'
|*ikraa*c*iaPASKUBINKITE J J J

PADEGE KOTELI VENGRIJOS
KATALIKAI
PHILADELPHIA, PA. —

OUR EARLY ARISTOCRACY
BACK IN COLONIAL DAYS
WOULD DANCE THE LOVELY
MINUET, IN WHAT THEY
THOUGHT A BLAZE------- -

—OF SMOKY FLICKERING
CANDLELIGHT, WITH
GREAT DANGER OF
FIRE'-'
—-

Copyright 1*44 by Hoddy Kdo watt

ce ©

Paczto Siuntiniai In Užimanta Vieta Vokietija

Didesnes Algos;
1
■ Mažesnes Taksos

NEW YORK, (LAIC) —
Naujais US paczto patvarky
mais einant, Parcel Post pradė
ta priiminėti ir in Britu oku
puota (užimanta) Vokietija.
Parcel Post iki sziol buvo ri
boti vien US zona, (vieta). Sverio riba 11 svaru. CARE siunti
nius iszskyrus, in Berlyną Par
cel Post nepriimami.

ISZ PARYŽIAUS. — Franeuzijos valdžia pakele mokes
tis, algas savo fabriku darbi
ninkams, kur dirba apie dvyli
ka milijonu doleriu in metus.
Bet tuo pat sykiu Francuzijos
valdžia ir sumažino taksas pa
prastiems žmonėms. Matyti
kad Francuzu valdžia dabar
viską gerai tvarko.

Kun. Dr. J. Konczius
Bus Seime

Kiek Yra Vokiecziu
Pabėgėliu Danijoje

NEW YORK. — BALF pir KOPENHAGEN. — Danijo
mininkas Kun. Dr. J. B. Kon je yra 200,000 Vokiecziu pabė
czius, kuris da lanko Lietuviu gėliu, isz j u tik 26,000 vyru, o
tremtiniu stovyklas invairiuo-Į isz ju 12,000 seniu maždaug
se Europos krasztuose • ir tiria virsz 55 metu amžiaus; 9,800
Lietuviu padėti vietoje, grisz moterų ir likusioji dalis 7,600
in Su vien. Amerikos Valstybes vaiku mažiau 14 metu amžiaus.
priesz BALF Seimą. Grižes jis Moterų tarpe yra 7,500, 18 iki
turės progos paruoszti Seimui 55 metu.
svarbius praneszimus, kurie
bus ne tik indomus klausyto ISTORIJE apie Da iM
jams, bet taip pat žymiai prisi ---------------- iszo iszlins, Al
dės susiorientuoti ir susikaup yva in virszu iszkils, Kaip uilaikyti sveikata ir apsaugoti
ti sunkiam ateities darbui.
BALF pirmininkas bearte- szeimynele nuo lygu,Verta Nejanezio Seimo proga siunezia užmirszt, Kaip dagyvent 100
metu, Pamokinimai, Apie boba
visiems BALE Skyriams, k<> j jt “’
operuojanczioms draugijoms ir a ne£aleNi savo liežuvio su
veikėjams paszelpos srityje sa laikyti, Leibaus gimoras, Gir
vo linkėjimus ir tikisi pasima tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
tyti BALF Seime su visais pa maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
Geros rodos, Gailinga ypata,
szelpos bendradarbiais.
Galybe Meiles, Juokai, Raganiszka Lazdele, Teisybes ir Bo
SKAITYKIT
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
“SALLE”
Saule Pub. Co., Mahanoy City

