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ISZ VOKIETIJAS. — Ame

Vyrukas Kumsztimis
Reže Per Burna; Par
krito Ant Ulyczios
PHILADELPHIA, PA. —
Pacziame miesto spūstyje, kur
tukstancziai žmonių kas valan
da praeina, prie Tryliktos uly
czios ant Chestnut Street, jau
nas vyrukas gavo gerai per
žanda kai jis užkibino dvideszimts metu mergina, Cathe
rine Connelly, nuo 152 W. York
ulyczios, kur ji gyvena.

Tas vyrukas taip inpyko kad
ji jam atsikirto, kad jis jai su
kumsztimis reže per burna, per
galva ir in pilvą, taip žiauriai
kad mergina kraujais apsipy
lė ir parkrito ant ulyczios. Vi
sa tai, taip greitai ir netikėtai
atsitiko, kad daug žmonių bu
vo visai netoli jųdviejų ir nedasiprotejo kas ežia darosi, pakol
tas jaunas žulikas paspruko ir
pabėgo. Policija nuveže ja in
Hahnemann ligonbute.

Slapti Rusijos 2,135,000
Užmanymai KAREIVIU

Keturios slauges, nurses maitina keturįas dukreles ku
rios ant sykio gimė. Ju motina yra Mrs. Margaret Walza,
38 metu amžiaus Prancūze isz Paryžiaus. Visos keturios
dukreles yra prižiūrimos ligonbuteje. Ju vardai: Jacqueli
ne, Danielle, Anne-Marie ir Nicole. Prancūzijoje maistas ir
drabužiai yra labai sunku gauti, bet susiedai ir kaimynai
atėjo motinai Margaret Walza in pagelba ir pasisiulino sa
vo maisto ir drabužiu paaukoti.

rikos Karo Sztabas Vokietijoje
užtiko slaptus Komunistu rasztus, kurie parodo kad Rusija
ar dabar atgaivina ar niekados
nebuvo atsisakius nuo viso
svieto užkariavimė. Vienas isz
tu slaptu rasztu buvo insakymai Francuzu Partijos vadui,
Jacques Duclos, ir jie buvo suraszyti ant laiszko popieros ku
rios antgalvis buvo Naujo Komintaro antspauda paženklin
tas. Visa tai parodo kad Rusija
vis darbuojasi ir slaptai ren
gia visam pasauliui revoliuci
ja ar visu žmonių sukilimą
priesz valdžia.

TAI MAŽMOŽIS

IMA
CZEKIUS

Buvusis Sekre., Cordell Hull
Pavojingai Serga Washingtone;
Mokytojai Straikuoja WilkesBarre; Naciu Didvyrai Žmog
žudžiai Bus Pakarti
Spalio- Oct. 16 D.

NUERNBERG, VOKIETIJA. — Mirtis
ISZ MOSKVOS. - Laikrasztis
POLICIJANTO
MOKYTOJAI
“Komsomolskaya
Pravda,” ant kartuvių buvo teismo nusprendimas Vo
ŽMONA APMUSZTA
STRAIKUOJA arba. Jaunu Komunistu Teisy kietijos didvyriams, razbainiskams ir žmogžu
be, ana sanvaite užpuola ant
kito žurnalo “Oktyabr” kuris
džiams, kurie šukele ir vede szita kara priesz
PHILADELPHIA, PA. — .Mokyklos Užsidaro
musu kalbu butu vadinamas
Jaunas, kokiu szesziu pėdu
‘ ‘ Spalis ’ ’ už tai kad tas laik - visa svietą. 11 isz ju bus pakarti arba nuaugszczio pleszikas užklupo WILKES-BARRE, PA. —
rasztis iszspauzdino viena gra
policijanto žmona kai ji gryžo Wilkes-Barre Township mo
sziauti; du buvo pasmerkti in kalėjimą iki gyvos
žia ir liūdna pasaka, užvardin
namo isz sztoro. Jis užmėtė jai kyklos užsidarė kai mokytojai
ta “Comrade Anna.” Toje pa galvos; keturi kiti gavo nuo deszimts iki dvideant galvos kareivio trumpa ko sustraikavo. 972 vaikai dabar
sakoje buvo liūdnai apraszyta
tą kad jie negalėtu nei jo maty džiaugiasi kad nereikia in mo
kai viena szeimynele suiro ir szimt metu iii kalėjimą, o kiti trys buvo iszteiti nei szauktis pagelbos. Paskui
kykla eiti.
vienos moteries szirdis isz nu
KOMUNISTAI
sinti ir paleisti.
jis ja apdaužė apmusze ir visus Mokytoju virszininkas, Da
liūdimo ir susikrimtimo ply“CIO” UNIJOJE jos pinigus pavogė. Moterisz- niel Ward visiems vaikams pa szo, už tai kad jos vyras in kita Tie kurie buvo pasmerkti sinti. Jis sako kad visiems rei
ke, Mrs. Minnie Biggs, 54 metu
sakė eiti namo ir nesugryžti in insimylejo ir savo žmona ir ant kartuvių tenai atsidurs in kėjo kartuves paskirti, kaip
amžiaus
žmona
policijanto,
vos
penkiolika dienu. Visu kitu pa daroma Rusijoje, kur prasikal
MILWAUKEE, WIS. — Sn
mokyklas pakol straikos užsi szeimynele apleido.
ne
vos
parėjo
namo
ir
tuoj
aus
vienytu Radijo, Elektros ir
baigs. Mokytojai reikalauja ‘ ‘ Tai mažmožis! ’ ’ Suriko smerkimas prasideda su teismo tėlio teismas yra szitoks:
patelefonavo
Sedgley
Park
“Duok prasikaltėliui proga pa
Maszinu darbininkai laike sa
tris szimtus doleriu in menesi Komsomolskaya Pravdos ra- nusprendimu.
Guard
House.
Policijantai
su

vo Seimą ar susirinkimą Mil
daugiau, ir kad jiems visiems szytojas B. Dairedzhiev, “Ge Augsztam karininkui būti siaiszkinti ir iszsispavieduoti
ėmė
viena
jauna
vyruką
kuri
waukee mieste. Per ta susirin
butu algos už praėjusius tris ro Sovieto ir geros Komunistes pasmerktas mirti ant kartuvių ir paskui ji pakark ar nujie
užtiko
netoli
tos
vietos.
kimą vienas CIO unijos vadas
menesius su procentu atmokė laime visai nenukenezia del to tai didžiausia sarmata. Ne tik szauk.” Sovietai nepripažinsta
Nors
jis
teisinasi
ir
užsigina
pakilo ir suriko: “Asz noriu
tos, ir kad kiekvienas mokyto kio nesusipratimo, nes ir vyras jis, bet visa jo szeimyna ir visi kad intartas žmogus gali iszsikad
jis
nieko
nežino
apie
ta
už
visiems pasakyti kad asz esu
jas galėtu gauti nors penkias ir moteris turi daug svarbesniu gimines ligi penktos ar szesztos teisinti ir likti laisvas ir nekal
puolimą,
Ponia
Minnie
Biggs
Komunistas.” Apie 3,500 dele
dienas su pilna mokestimi jei dalyku, negu meile ar isztiki- kartos atjauezia ta gieda ir sar tas: Ju obalsis yra “Teismas ir
sako
kad
tai
jis
ja
taip
užpuolė.
gatu ežia suvažiavo ir susikir
gu jis susirgtu.
mybe. Toks silpnaprotingas mata. Visi jie tikėjosi kad nors Mirtis.”
Policijantai
rado
jo
kiszeniuoto tarp kairuju ir teisuju.
Miesto ir mokyklų Adminis jausmingumas tinka tik buržu jis savo gyvastį patrotins, bet Naciai, anų dienu didvyriai
se daug smulkiu pinigu. Ponios
savo garbe iszsisaugos, nes ka ir žmogžudžiai, vienas po kito
Jim Carey, buvęs szitos uni Biggs visi smulkieji pinigai tracija sako kad jie negali tiek jams, o ne tikriems Komunis
rininkui kad ir prasikaltusiam buvo privesti prie teisėjo, Lord
pakelti algas, nes taksos jau ir tams ! ’ ’
jos Prezidentas norėjo inneszti buvo pavogti.
Policijantai
mirti nuo suszaudymo tai yra Justice Lawrence ir iszgirdo
patarima kad Komunistams taipgi rado jo kiszeniuose dide taip labai dideles tame mieste.
garbe, nes jis taip pasiduoda savo pasmerkimą.
nebutu valia iužimti valdyboje Ii peili. Intartas vyrukas yra Ray Horan, Augsztesnios YUGOSLAVAMS
mas rodos atsilygina už savo GOERINGAS, tas puikus
atsakomingas vietas. Bet jis John Thigpen, 17 metu am Mokyklos “High School” mo
ir griekus. Bet szitiems pasipūtės ir žiaurus generolas,
ATKERSZINTI kaltes
nei balso negavo. Komunistai žiaus, jis gyvena prie Bailey ir kintojas sako kad mokytojai
Naciams karininkams dabar kurio krutinę vis buvo iszbeveik visas intakingas vietas Jefferson ulycziu. Jis dabar tu negavo algos pakelti in penkio
nei tos paskutines garbes nebe puoszta kariszkais ženklais,
užėmė. James J. Matles ir Ju rės pasiaiszkinti, ka jis ten taip lika metu. Viskas taip baisiai WASHINGTON, D. C. —
liko.
dabar stovėjo smutnas ir nuliū
lius Emspak, kurie yra perdem toli nuo namu darė, isz kur tiek pabrango, visiems darbinin Amerikos armija ir laivynas
Jie visi dabar kreipiasi in ta dęs kai iszgirdo savo pasmerki
Komunistai likosi visos unijos daug smulkiu pinigu gavo ir kams algos buvo pakeltos, o dabar reikalauja kad Ameri
bosais. Kelios kuopos pasitrau kam peili su savimi nesziojasi? mokytojai, kaip kokie skarma kos valdžia kaip nors atker- teismą ir praszosi kad teismas mą: kartuves. Jis nei nesukrulai ar ubagai už pusdyke dirba. szintu Yugoslavams, už tai, permainytu nusprendimą ir to kai iszgirdo.
kė isz CIO unijos ir prisirasze
kad jie paszove kelis musu ero- pasmerkimą ir -kad apsūdytu HESS, kuris per ilgus karo
prie AFL.
RYMAS, ITALIJA.—James
planus ir paėmė musu karei juos ant suszaudymo. Nes visi metus nudavė kad jis isz proto
Traukiniu unijos Preziden A. Farley, buvęs Demokratu
KAS TAI DUSZIA
vius in nelaisve. Valdžia norė jie žino kokia sarmata net atei- iszejes, numėtė in szali savo te
tas William Green perspėjo vi vadas ir Amerikos vyriausias
tu atkerszinti, bet iki sziol ne nanezioms kartoms bus jeigu lefoną klausytuvus, kurie buvo
Paklaustas
studentas
per
sus darbininkus ir pasakė kad pacztorius, buvo Popiežiaus
žino kaip tai galima butu su jie tokia negarbinga mirtimi visiems parūpinti kad jie gale
profesori
—
Kas
tai
yra
Du“Komunistai jums ir dangų priimtas. Jis sako kad Popie
stabdyti Suvienytu Tautu Pa- mirtų. Kartuves tai vien tik tu sava kalba iszgirsti ir žinoti
prižadės, bet tik del to kad jie žius pritaria musu Sekretoriui szia?
szelpa, UNRRA visiems Yugo kriminalistams ir paprastiems kas yra sakoma, nes klumocziai
vėliau visus jus savo tikslams Byrnes už nusistatymą niekam
Studentas — Tai poni pro slavams. Bet visgi Amerika ; žmogžudžiams. Jie savo gyvas viską greitai iszversdavo ’ in
isznaudos.”
nenusileisti. Popiežius teipgi fesoriene!
tam Komunistui Tito nedova ties dabar visai nepaiso, bet Vokiszka kalba. Jis gal ir ne
Profesoris — Kaip tai?
pagyre Amerikieczius už musu
nos, ir jau dabar rengiasi jam stengiasi savo garbe ir karisz- girdėjo ir nesuprato kai jam
užsienio politiko ir tvarka. Jis
Studentas — Nugi del to, prikaiszioti ir ji intarti kad ka szlove iszsigelbeti.
buvo iszskaityta pasmerkimas:
SKAITYKIT
teipgi pareiszkia savo pasiten jog ponas profesoris, visados jis neleidžia Amerikiecziams Sovietu teisėjas, kuris tame Kalėjimas iki gyvos galvos. Jis
kinimą kad Kataliku Bažny- sako: Mano duszia, praszau Yugoslavijoje susineszti ir su- teisme dalyvavo, pareiszke sa rodos dabar visai nepaiso ar jis
“SAULE”
czia taip gražiai gyvuoja Ame tavęs, ne iszdavinekie daug siraszyti su Ambasada Belgra vo ir savo kraszto nepasitenki gyvens, mirs ar nuo szakos ka
rikoje.
PLATINKIT!
de mieste.
pinigu!
nimą kad tie trys buvo isztei- bos.

VON RIBBENTROP, Naciiį
iszpuikelis, kuris kaipo Užsienio Ministeris, didingai strak
sėjo po visa Europa, ir tautas
po kojomis mindžiojo, nustebo
ir iszsigando kai iszgirdo savo
pasmerkimą: kartuves, polici
jantai turėjo ji isz teismo kam
bario iszlydeti.
Senas FIELD MARSHAL
KEITEL, kuris buvo Hitlerio
paklusnus kariszkas klapcziukas, galva nuleidęs, tyliai iszklause savo pasmerkimą ir nei
žodžio nesake. ir jo pasmerki
mas: kartuves. Jis kariszku pa
sveikinimu
pakele
ranka,
sztarkiai apsisuko ir kariszku
žingsniu iszejo isz teismo kam
bario.
Augszto ūgio, didis ir petin
gas KALTENBRUNNER, ku
ris, kaipo Gestapo vadas ir ku
rio visi bijojo ir neapkentė, vis
žiauriai in visus žiurėjo ir kai
iszgirdo savo pasmerkimą, že
mai nusilenke ir pasziepiamai
nusiszypsojo. Ir jo laukia kar
tuves.
Mokslinczius ROSENBERG,
kuris Rusijoje szimtus tukstancziu iszžude ir visa kraszta niū
kiojo, ramiai pasitaisė savo susiriaukszliejusia palta, rankas
gražiai susikryžiavo ir nei ne
krustelėjo kai iszgirdo savo pa
smerkimą: kartuves.
Frank, kuris iszžude tukstanczius Žydu, linktelėjo teisė
jui kai iszgirdo savo pasmerki
mą: kartuves.
Visu labiausiai neapkeneziamas ir paežiu Vokiecziu bijo
mas, Žydu
žudytojas ir
szlamsztu, melagyscziu ir pro
pagandos rasztininkas, laikrasztininkas, STREICHER ra
miai iszklause savo pasmerki
mo: kartuves.
FRICK, Naciu pesztukas,
kuris tapo Bohemijos ir Mora
vijos Prižiūrėtojas, iszrode la
bai sulysęs, plonas, iszsigandes

(Tasa Ant 4 Puslapio)

j

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

teises,., savo broliui Liudvikui, dali. Tame kaine buvo jau dau. ;• u.joniymuUį tėvu Antanu, kuris save, paaiszkindama.s i jiems,, Kantanivos ir paėmė .nelaisvei!
Griovas greitai sutiko. Alat, krikszczioniu.
su tėvu Regmaidu buvo sugri- kad jo tėvas, galingas karalius, jo motdfi ir vaiku'g.pKįitaniva
Vau Lindenu szeimynos galvos1 Tėvas Gabrielius buvo palik žas, kuomet kiti su Dievo žo- girdėjo apie didi giesmininka- yra didžiausiame nusiminime.
buvo garsus savo drąsą, o grio- tas sziąme kaime su kitu misi- džiu vis ėjo Afrikos gilumom
muzika,” taip jie vadino tęva Nėra vilties su rasti mylimuo
vui rodosi, kad jo vyriausias
Isz karto rodėsi, kad jie nie- Gabrielių, ir nori pats paklau- sius ir atgauti. Jie bus nužudy
suims tuo neatsižymi ir kad jis
ko nenuveike. Krikszczionys syti jo. Alisijonieriai, bijoda- ti.
!
gali impuldinti szeimynos gar
isztikimai pildo savo prieder- miesi, kad nepraleistu progos Žmogus sustojo kalbejas,
MES apie viduramžiu vaikus
Nepaprastos Tameites be. Tuom tarpu Liudvikas jau
'mes, bet nauju atsivertėliu ne-Į pelnyti viena kita duszia Die- bandė pradėti, vėl pradėjo
ir mergaites, kartais maus
pasižymėjo: jis paėmė ant jusirode. Jie ateidavo dažnai pas viii, sutiko. Tėvas Gabrielius verkti ir aimanuoti, kolei tėvas.
tome, 'kaip apie kokias szmekriu nelaisvėn Francuzu laiva,
misijonierius isz žingeidumo,'užsivilko tam tikra ruba, kuri Gabrielius savo ramiu ir malo
las, perėjusias per mus svajo
prikrauta turtais isz Naujojo
arba kad gautu baltu rubu, ar Alassinaboto karalius prisiun- niu budu nepriprasze kalbėti
nes. Alums rodosi, kad juose
Pasaulio.
stikliniu karolių. Jie mielai, te, kad jame pasirodytu jo dva- viską be baimes.
i
nebuvo nieko bendro su mumis.
j Dominikonai, nežiūrint tikro
kad ir kelias valandas kiaušy-irę.
“Kuonatakas žada atiduoti
Gi jie buvo tokio jau kūno ir
jaunikaiezio troszkimo ir dide
davo tėvo Gabrieliaus giedoji Alassinaboto karalius ir jo Kan tani vai jo szeimyna,” tarė
kraujo, su szirdimi, su troszkiles krūvos pinigu, kuriais grio
mo, bet kada pradėdavo kalbė visas dvaras buvo labai paten jie — “jei-jei-jei “didis gies
mais, norais, iszsiilgimais, kaip
vas žadėjo apdovanoti vienuo
ti apie tikėjimą, jiepamaži vie kinti savo svecziais. Jie szauke mininkas” save užstatys už
ir mes. Tiktai tada, kad gyve
lyną, isž karto atsisakė ■ ji pri
nas paskui kita iszslinkdavo ji dainuoti ir dainuoti iki jis juos. Jis girdėjo, buk tėvas esi
nimas laivo daug 'kietesnis ir
imti. Vienuolyno Vyresnysis
laukan. Savo vaikams jie leis-'neužkimo. Jie leido jam iki va- didis burtininkas, kad padarei
sunkesnis, vyriszkieji buvo
bijojo, kad kokis nepasiseki
' davo pasilikti su misijonieriais liai kalbėti apie savo religija, Kantaniva turtingu ir laimin
auklėjami prie kovos su sunkyBALTRUVIENE
mas, ar negerumas stumia jau
kol jiems patinka. Alisijonie- Nekurie prasze save apkriksz- gu, kad per tave jo gyvuliu kabemmis, asztria drausme ir ak
nikaiti in vienuolyną isz pasauriams 'buvo labai daug vargo su tyti. Po trijų sanvai'cziu, per mynes iszaugo ir yra riebus ir
l
lu paklusnumu per savo kūdi
lio. Po keletos menesiu, po
jais. Jie juos dalino in skyrius, kurias jie buvo mokinami, jie kad perspėji Kantaniva mm jo
kyste. Ir kurie paprastai iszgyGavau
tiligrama
netoli
nuo
daug praszymu, tas jaunikaitis
pagal ju amžių ir supratima. parode dideli rimtumą ir pas prieszu. Kantanivos tėvas ža
vendavo toje drausmėje, tap
Czikagos,
buvo priimtas in novicija'te. Vi
Tuose vaikeliuose buvo di tovumą, taip kad misijonierius dėjo pagelbeti Tėvui pasprusti
davo garbingais ir garsiais inIr
tuojaus
nutekau
su
eroplanu.
sas jo užlaikymas novicijate
džiausia misijonieriu viltis. juos rūpinosi rengti jau prie nuo to, bet...”
vairiomis pergalėmis.
O
szirdoles,
kokios
ten
turėjo tikro paszaukimo žy
Per juos jie tikėjosi ateityje priėmimo Krikszto. Tarp besi- “Asz to nenoriu. Asz jau ga
Pahiaisziai atsitiko su tuomi
puikos
mergeles,
mes. Vienuolyno ne tiktai jau
daug gausiu vaisiu.
rengianeziu prie krikszto buvo tavas. Ales galime tuo jaus ei
didvyriu, kurio istorija, eida
Bet
labai
pasipūtė.
nikaiezio dvasia stiprėjo, bot
Viena diena Kantaniva, vy du karaliaus sūnūs, Kantani ti.”
ma isz kartos in karta, pasiekė
kūnas gavo jiegu. Perėjus ke O apie bobos, daugelis isz ju resnysis, pakvietė kunigus pas vos broliai.
Tėvas Gabrielius greitai at
mus ir kuria mes dabar atpasa
ne labos,
liems
metams,
jaunikaitis
buvo
Viena diena tėvas Gabrielius sisveikino su karalium ir jo
Mažutis Louis “Corky”
kojamo. Jis pajuto savyje
Vyrai negali su joms iszbuti,
inszventintas
kunigu.
Vyres

Ir pririszima prie jo turėti? surinkęs aplink save savo ma szeimyna, kurie verkdami pra
troszkima karerviszkos garbes, Grimes, dvieju metu vaiku nieji pastebėjo jame nekuri ta
Turi in kitur kartuoti,
Merginos tokiais biaurinasi, ža pulkeli, kalbėjo jiems apie sze neaukoti saves. Jis iszkeliąužsipelnė ja savo paklusnumu tis isz Chicago daug girdi lentą, kuris buvo prislėgtas pi
Ir tokia bobele pasilikę,
Priverstinai nuo ju szalinasi, Atgailos Sakramenta. Staigai vo drauge su pasiuntiniu, va
ir savos iszsižadejimu. Jis užsi kaip kasztai kyla ir viskas lies gyvenimu. Jaunas vienuo
Būna ant visko tikus,
per duris insilaužia kasžin Įjas, žiuodamas jaueziais, kad greįNes negali kenst tokiu
pelno tai, kad “nors mirė, bet eina trepais augsztyn szto- lis, Tėvas Gabrielius, kaip jis O kad niekiszk’as gyvenimas,
vyruku, o paskui greitai ineina Kanta cziau pribūtu in vieta.
ruose, bet jis dabar mato kad
apie ji gerai kalba. ’ ’
Ant žemes, tok is. bus ir
dabar
vadinosi, turėjo nepa
nivos pasiuntinys, visas perszi- Greitai jie pasiekė kaima,
Ir ju biauriu pasielgimu.
amžinas!
Po to, kaip Kristupas Ko net jo Susiedo tameites irgi prastai gražu baisa ir muzikales ir neatgaudamas kvapo, ir kuris seniau buvo ramus ir
Vyrai puiku gyvenimą
lumbas atrado Amerika, per du augsztyn auga. Szitos tamei liszka klausa. Kuomet jis gie
turite vesti, puolės prie tėvo Gabrieliaus tvarkus, dabar visas betvarkė
szimtmeeziu jieszkotoju prieti tes isz tikro nepaprastai už dodavo, žmonėms net aszaros Ana diena buvau Tamakve,
kojų, apsipylė aszaromis.
je. Visos aplinkines tvoros, bu
Merginos jus mylės,
kiu sriove isz visu Europos sza- augo. Jos yra iszaugusios imdavo birti, nes jo balsas
Ten bombos badai vertos
Tada nieko ant vaikino
Tėvas maloniai in ji prabilo. vo iszlau'žytos, o daugybe namu
liu kaip pilte užpylė Naujaji apie devynias pėdas. Tai be skambėjo kokiu tai antgampabartie,
nekalbės.
Stengėsi ji suraminti ir paklau buvo sudegintu arba sugriau
veik kaip ežia sakoma “re
Pasauli.
Bet tuom kart da nutylėsiu,
tiszkumu.
Kuomet
jis
sakyda

kordas.” Tokiu tameieziu
sė, kokia jo nuliudimo priežas tu. Kantaniva, kuris susirūpi
Septyniolikto ' szimtmeczio
Aviško neiszduosiu,
vo
pamokslus,
susigrūsdavo
isz
Jeigu mano kuinas
tis. Vos galėdamas kalbėti del nės lauke ju at'keliavimo, iszejo
iki sziol niekur nebuvo.
pradžioje, kuomet visu atmin
Tik tiek pasakysiu,
visur galybes žmonių, kad gir
nieko ne padaro, aszaru ir aimanavimu, vienok prieszais pasitikti ju laužyda
tyje stovėjo garbingi ir prakil
Ten stubas apsivalytu,
dėtu, nors jo balso skambejima.
Tai mane intenais varo,
pasakė, kad jam nebesant na- mas savo rankas ir aimanuoda
nus pp. Pilypo Sydney, AValte- žadėjo, kad jis visuomet 'bus Kada jis 'buvo trisdeszimties Ir kad po kūmutes landžioja,
O asz kaip kvaile lapsiu,
mieje Kuonatakas, žiaurus mas.
rio Raleigh ir kitu darbai, gy “silpnųjų jiega” ir pavargėliu metu, jo vyresnieji pasiuntė ji Su autobylp vela atvažiuosiu,
Per vietas klampojo.
Carrabitu vadas, užpuolė ant “Asz žinojau, kad atkeliau
veno Belgijoje nekuris mažas pagel'ba, prižade primindamas su kitais vienuoliais in kelione.
Tai ir gerai iszkocziosiu.
site”— szauke jis in tęva Ga
Taigi, jeigu pats velnias
vaikas. Jis godžiai klausė, kuo Ta, kuris gimė tvartelyje ir gu Taip dare, viena del jo sveika
brielių — “Bet žiūrėk!” Jis
ne padaro,
met kalbėdavo apie invairius lėjo ėdžiose. Be to, jis padare tos, kuri reikalavo oro permai
Maldų
Vainikėlis
Jus vyrueziai rugojate,
parode pirsztu laukinius ka
Tai boba, in savo vieta
naujoje szalyje atradimus, apie yipatinga prižada, kad puse nos, o antra, dėlto, kad ta pa
Ir mergeles apkalbate,
riauninkus, baisiai iszrodanvaro.
:: Knygele ::
garbingas kares, kovas ant j ti turto, koki ingis Naujame Pa garba-, kokia ji žmones apsupo, Kad su jumis ne nori kalbėti
czius, su nuteptais raudonai ir
Daugiau to ne 'bus,
saulyje paszves statyti bažnyriu ir suėmimą laivu.
nei
užsiduoti.
neužkeiiktu jo nusižeminimui,
Manes taip toli nesiuns,
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 geltonai veidais. Jie apsijuosę
Jis buvo vienaitis grafo Fulk czia vieno kaimo žmonoms, ku kuris buvo jo budo papuosziAsz merginu paklausiau,
Na tai' dabar keliausu
Puslapiu; Juodi Apdarai; diržais isz žmonių kaulu, plau
von Linden suims. Jo tėvas bu rie gyvena netoli jo namu, kal mu. Jis 'buvo pasiaustas su ke
Del ko taip daro ?
kus nusikvarbave kraujo var
In Szenadori nulapsesu,
Aiszkus drukas; smagi
vo augszto laipsnio, atsižymė nuose ir kuriems reikia vaiksz- turiais kitais misijonieriais in
Ir del ko tos puikybes
sos dažais, kad parodytu savo
Tom syk gud bai.
F3 Knygele, Dabar $1.00
czioti
szeszias
mylias
iszklaujęs oficieras. Vaikas mausto,
neiszvaro ?
žmogžudiszka .būda. “Jie nori
vakarine Afrika. Isz ju du jau
syti
Szv.
Misziu.
kad ir jis užaugės dalyvaus vi
Jonas — Kiek turi metu?
jus tuo jaus pasiimti su savim,”
'buvo dirbę keletą metu tose Tai szitaip viena man atsake:
Rodykle:
suose tuose prietikiuose ir ka Be to, jis prasze savo Viesz apylinkėse ir daugeli apkrikszkalbėjo toliaus Kantaniva,
O dėdienė musu szirdis-1
Tarnas — Nežinau, ar 50 ar
Bažnytinis metu padalinimas.
lians po savo szalies vėliava. paties, kad jam duotu malone tijo.
Pasnikai.
to nevelina,
“nes jus eisite, o taip jus eisi
60 metu.
Kalendorius.
Nuo penkių metu amžiaus laimingos mirties. Jis norėjo Jie iszlipo isz laivo Kamerute!”
Alyleti toki vyruką,
Jonas — Tai tu tikrai ne
Maldos Rytmetines.
visa Kalėdų nakti jis prasi- mirti, narsiai ir narsiai kariau muose ir ėjo gilyn per tris san- Ka' su bambiliais trankosi,
žinai?
Taip, asz eisiu, bet pirmiau
Vieszpaties malda.
damas
už
koki
nors
prakilnu
Aniuoliszkas
Pasveikinimas.
melsdavo mažoje koplyczioje,
Po saliunus daužosi,
turiu pasikalbėti su savo bro
Tarnas — Mat, pinigus tai
vaites, kolei priėjo viena kaima.
Apasztalu Sudėjimas.
sujungtoje su jo tėvo pylimi. dalyku; troszko kad niekada (Benbeuliorri), kuriame tėvas
Nesmagu klausyti,
liu. Jie jo nenori, ar ne taip?”
skaitau, ba gali man dingt, o
Deszimtis Dievo prisakymu.
Jis paszvente save ir savo nesutersztu savo tėvo vardo Reginaldas praleido didele sa
Du didžiausi meiles prisakymai.
Kaip pradeda pliovoti,
metai gi nedings, tai ne skai
'Ne. Jie tiktai tai jus nori.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles i*
ginklus Kūdikėliui Jėzui ir pri- garbe ir kad nedasileistu jokio vo misijonieriszko gyveninio Tai kaip gali toki mylėti,
Jie mano, kad esate kokis bur
tyt nereikalauju.
Gailesczio.
darbo, kuris nepritiktu kriksztininkas.” Jis inejo in bakūže.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
czioniszkam r icier iu i.
Brolis Antanas meldėsi, atsi
Misziu Maldos.
Kuomet jis buvo keturioli
klaupęs kampe. Jis girdėjo
Rinkimai Ir Susikirtimai
Psalme 48.
GELTONI LAPAI kos metu, jis pradėjo sirgti ir
Giesme Szventas Dieve.
riksmus ir szauksmus žmonių,
Miszparu Maldos.
-K *-x*-K*****-K*-K-)<-)c**-K* -K*****-* pasidaro labai lepus, nepakenmisijonieriui prisiartinant, ir
Maldos pirm Iszpažinties.
jis drebėjo, laukdamas nu
cziantis jokio sunkumo. Dažnai
Perkratymas sanžines. ’
Einu patsai vienas pramintu
Maldos
priesz
pat
Iszpažinti.
sprendimo.
į isztisus pusdienius jis turėjo
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
taku
—BUS DAUGIAU—
1 pragulėti augsztininkas. Suėjo
Malda po Iszpažinties.
Slaptingoje sutemoj rudenio
Litanija apie visus szventus.
. ir dvideszimts vieni metai, o jis
Prisitaisymas prie Szv. Komunijom
vos buvo silpnas. Buvo netikės
SKAITYKIT
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Ir kylanczio liūdesio giesme
prie kariszko gyvenimo. Pasi
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
=> “c A ITT
<=
renku
Malda prie Panos Szvencziausios.
likdamas vienas sau, nes nega
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Isz vėtros suokimo vienodo.
lėjo dalyvauti invairiuosc vyru
Artindamasi prie Szv. Stalo.
PLATINKIT!
Minu asz ant tako geltonus la-;
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
užsiėmimuose, jis daug pradėjo
pus Į
Paskiaus atiduodamas Dievui gar STATEMENT of the ownership, ma
maustyti. Jis ome galvoti, ar-gi
be kalbėk.
nagement, circulation, etc., required
Kur žuvusi džiaugsma man
jau nėra garbingesnio darbo,
Malda Szv. Ignaco.
by the Act of Congress of August 24,
sznabžda po kojų.
Malda su visuotiniais atlaidais.
1912 and March 3, 1933, of the Saule
kaip tiktai kareivio ir, “ar uzMalda prie Szv. Sakramento po
Žinau, tie szeszeliai daugiau1
(The Sun), published semi-weekly at
valdyti savo dvasia” nora diKomunijos.
Mahanoy
City, Pa., as of Oct. 1, 1946.
neatbus,
Garbinimas Szt. Sakramento
dosniu darbu kaip “' paimti
Editor, V.L.Boczkowski, 336 W. Ma
Nors sziandien da juos ir
Malda S zv. Tamosziaua.
hanoy Ave., Mahanoy City, Pa., Busi
iprieszo miestą.”
Malda prie Vie.zpaties Jėzaus.
ness Manager, V. L. Bo’czkowski, 336
svajoju.
Malda prie Panos Szvencziausios. W. Mahanoy Ave., Mahanoy City, Pa.
To
apsvarstymo
pasekme
Sztai viesulo sūkurio vėl pakelMalda Szv. Bernardo prie Szv.
Publisher, Saule Publishing Co., That
j buvo ta, kad jis viena diena nuPanos Marijos.
the owners arę: V.L.Boczkowski, 336
Tie lapai ir virpa, ir szlaLgLį™
Ranžanczius prie Szv. Marijos
jW.Mahanoy Ave.,Mahanoy City, Pa.,
kalbamas.
.and S.Boczkowski, 338 W. Mahanoy
ti
jam
instoti
in
Dominikonu
ir skraido, j
Litanija prie Szv. Panos Marijos. 1 Ave.,Mahanoy City, Pa. Known mort
Litanija prie Szv. Antano isz
gages, holding 1 per cent or more of
Tik veltui, tik veltui: daugiau 1 vienuolija, perleidus visas sa
Padvos.
vo,
kaipo
vyriausioji
sūnaus
total amount of bonds, mortgages, or
nebjunti
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Gyvenimo skambanezio aido.
Asz gaudėsi rudenio vėtros se “Talmudo Paslaptys”
ku
In sutemu liūdesio žengda Apie Žydu Tikybos Prisaky
mas kloni, mus. Labai užimanti Apysaka.
Ir szlamanczio sodo pramintu
taku I
“
Tiktai 15^
::
Palydi vien lapai geltoni.
Sauk Put. c<>., Muhanoy City, p*.

Ne visur rinkimai eina taip tvarkingai ir sklaudžiai kaip Amerikoje. Rinkimai Chile
kraszte, Pietų Amerikoje šukele daug susikirtimu, ir daug tu kurie ėjo balsuoti parėjo su
juodomis akimis ar praskelta kakta. Czia Komunistai susikTto su Socialistais del Prezi
dento rinkimu. Paveiksle mat ame kai vienas balsuotojas nori kita inversti in griovį ar gra
be. Szitus audringus rinkimus laimėjo Gabriel Gonzalez Videla. Jis sumusze savo priesza
Edwardo Coke.

Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
Per Procesija.
Giesme pnt Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Saule Publishing Co.,
MAHANOY CITY, PA.

other securities: None. Average num
bers of copies of each issue of this
publication, sold or distributed, thru
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months
preceding the date of this statement:
6742. V.L.Boczkowski, Editor-Busi
ness Mgr. Sworn to and subscribed
before me this 1-st day of October,
1946. Mary Sims, Notary Public. My
Commission expires at the end of the
next session of senate.
'
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lotovui kelia užkirsti bet nepa-i
KRV7TOKAQ
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
.... Jungle Fever ....
i REDDY KILOWATT
jiega. Nesusipratimai tarp Mo-i “
Z77 Vf no place's
/ TO CONNECT ’
lotovo iir Byrnes vis didėja ir
' MY NEVY
_ I
ELECTRIC /a
yiENUOLIKTAME
amžiuje
I
A
!
susikirtimai tarp Rusijos ir
APPLIANCES^
Palestina su Jeruzale ir ki
Amerikos asztrieja. Sunku pa
.... *
tomis szventoriiis vietomis ga
■ Europos gyventojai, karo sakyti kaip czia viskas užsilutinai pakliuvo in rankas Manukiamuoti, beda bekenezianti baigs,
Į gometonu.
Jie
iszniekino
ir dabar da kito karo 'belaukda
' krikszczionims brangias vie
REpDY
mi, sziandien Jobo rauda gie Amerikos valdžia dabar reiWORKS
Tada
da, ir kaip Jobas saves klausia- kalauja kad visi fabrikantai ir tas. Sunkino
..ju lankymą.
.
24
-HOURS
si: “Kodėl nemiriau isezioje?,kompanijos duotu raportu kiek sua<ambejo visuoje krikszczioj IN THESE MODERN TIMES OF OURS
THESE NATIVES WERE AMAZED INDEED
SO BRING YOUR LIVING UP-TO-DATE
A DAY
WHEN I WAS PUT TO WORK
į 61 s IN SOUTHERN CLIMES
MORE OUTLETS- AND RE'W/RE
Iszėješ- isz isėžios nepražuvau ? ir ka jie gales dąryti ir gaminti i inJ°.le Pet10 At.^is sa le 10 ( . us
THEY SAW ME DO All SORTS OF JOBS
DISCOVERED THAT SOME ISLAND FOLKS
AND THEN LEAVE EVERYTHING TO ME
I WERE YEARS BEHIND THE TIMES.
THEY NEVER SAW ME SHIRK —
I NEVER. REST OR TIRE H
Kam paimtas ant keliu? Kam jeigu treczias karas neužilgo telninko) balsas. Jis pasiekė
žindytas krūtimis? Kodeine 'iszkiltu. Ir szita Amerikos val-i Anglijos placziai iszsidraikiutaimingam duota szviesa ir gy-|^Ua daro vieszai, tnP np vipn'sias ukes, Italijos saulėtas in- kelio Jezaus-ir Jo Motinos, ku- Viena diena, kada jis kam-'nas mane sau, kad visa tai na nod namuose. Ant galo, Dievas
tybe tiems kuriu iszirdls pilna tik mes, bet ir visos kitos tau- kalnes, Francuzijos ir Ispani
riu kareivis asz esmi.”
|barelio kampe atsiklaupęs eis niekais, kad baisus kosulys iszklause jo maldų: jis pasvei
kartumo*? Kurie laukia mirties, 't°s ii’ Rusija žinotu, kad mes jos vynynus ir Vokietijos tan
kiais miszkais apaugusius kal “Czionai, mano sunau, kas- karsztai prasze atsidavimo ii neapsakomas silpnumas ne- ko tiek, kad galėjo sesti in lai
lyg-kad kastu sau turtą, o ji ne-ljnors taikos norime ir jieszkonynus. Jis szauke in kare dien ateisiu melstis už tave. O Dievo valiai ir isztvermes iki duos jam pasinaudoti proga, vą, kuris vožė Prancuzijon serateina, kurie džiaugiasi smar me, bet in kara rengiamiem.
priesz netikinezius paliuosuoti mano sunau, kad asz galecziai.J galui, atsidarė duris ir nepa-'Atsiklaupė ir meldėsi iki pa ganczius ir sužeistus kareivius.
kiai, radę sau kapa?”
eiti su tavim drauge ir Luti ta-Į tinstamas žmogus inejo su ežiam vakarui.
Asztuoni menesiai praslinko,
Didžiausias ir svarbiausias iSzventaja Žeme. Didžiūnai ir
vo
skydą
didžiuose
pavojuose,
'
maistu.
Jis
sustojo
pas
duris
ir.
j
.
1 kaip jis apleido tėvo namus.
Įkaimiecziai, karaliai ir tarnai
Į Neapsakoma viltis atsirado
Visa Europa dabar jau virte klausimas tarp Amerikos, Ang
mirti už tave, jei tai butu reika-, nepažinstamas žmogus inejo su1
Dabar sztai jau jis vėl prie pi
.atsiliepe ant to balso.1
jaunutėje krutinėję, kada jo
verda, niekur taikos nematyti; lijos ir Rusijos yra Vokietijos ’ v ■»
•
•
»
linga. ”
maistu. Jis sustojo pas duris ir
lies vartų. Vartus jam atidaro
jj iszvaduotojas atėjo ir nuvedė
visur nesusipratimai, susikirti atstatymo ar suskaldymo klau žinote kaip Riszard .s Liūto
žiurėjo
in
vaiku;
paskui
persi. i ir jis ineina koplyczion, kada
“Ne, mieliausioji motina, ta
I ji žemyn laiptais prie duriu in
mai ir kraujo praliejimas, ir simas; nors nieko apie tai nei Szirdis pasidarė baisus MagoJlauka. Czia geradejas inspau- tenai laikomos iszkilmingos
vienas atstovas nesako Pary meto'iiams. Jie savo vaikus gaz- re vaikas, nesiduos szirdgelai žegnojo ir ome valgyti.
karezios motinu aszaros.
in rankas sziek Szv. Kalėdų miszios. Po Misziu
žiaus Konferencijoje. Szitas su dino juo. O jis ir narsus. Fran del tavęs neverto sunaus. Jei Po to priėjo visiszkai ,n ^li, de Vilfrydui
J
buvo sugiedota “Te Dcum lan
Vieszpacziui patiks, kad isz Jo vaiko ir prasznabždejo:
Į tiek pinigu ir insake nesigailer Cžia, Amerikoje ir negeriau. sikirtimas už Vokietija tesis cuzijos karalius, Liudvikas lai
žemiszkos armijos pereicziau “Klausyk vaikine, <asz.esu]<ojUj ]iacĮ tiktai pasisektu dumus,” o tuom tarpu VilfryKai jurininkai straikas laimėjo per penkis metus. Kaip tik už ke už niek visokios ruszięs varin garbingųjų pergalėtoju eiles krikszczionis. Asz praleidau įgZgelbeti brangia’gyvasti. Vai- das pakabino savo skydą ir
it valdžia turėjo nusileisti, tai tai Amerikos valdžia nustatė ■gus, neprieteklius ir sunkybes,
kad tiktai iszliuosuotu isz' danguje, tai da tu turi Alfreda, daug laiko anglu stovykloje,, kjnas pasiskubino. Jis melzda- kardu prie Szvencz. Motinos al
beveik visi algų ir kasztu su penkių metu prisirengimo ir
, krikszczionijos prieszu nagu kuris bus tavo parama ir j tisu kaipo nelaisvis. Tenai pažinau niasis leidosi bėgti ton pusėn, toriaus. Jis dabar kaskart la
varžymai pakriko ir buvo vėl apsiginklavimo plana.
vietas, paszvestas Kristaus bu- namu garbe.”
tikrąją religija ir ja priėmiau. |<ur nurocie jam jo gelbėtojas. biau stiprėjo ir iszaugo stipriu
panaikinti. Dabar visi darbi
Po ilgo, szirdingo apsikabi Dabar del Jėzaus Kristaus meL jįs ipeg0 įr jaute, kad kokia tai vyru. Daug garbingu ir prakil
ninkai'reikalaus ir gaus algas Kur tik sziandien žmogus ei vimti ir kentėjimais.
niu darbu jis atliko pirmiau ne
pakelti. O kai algos pakils, tai ni ar važiuoji, visur randi tuk- Karaliaujant Riszardui Liu- nimo, jis iszsiverže isz motinos los, asz tave noriu iszgelbeti • antprigimtine joga ji stiprina. gu užmigo Vieszpatyje, palik
vėl vi'skias labiau pabrangs. Ir (stanczius žmonių. Traukiniai to Szirdžiai, gyveno savo pilyje* ranku, priėmė tėvo palaimini- Szia nakt asz ateisiu ir.palei-, prįs naktis ir tris dienas jis damas savo vaiku atminimui
ir tu turėsi lėkti gcraL: keliavo rytu pusėn. Ketvirtoje
vėl mes sugryžome in ta užbar pilni, restoranai pilni; kamba lieknuotoje Yorksziro szalyje ma> sėdo ant arklio ir stojo sa- siu tave nr
t n i U n t ii
t o i n rl n n ir** • T •
• 1*1
T * savo garbe ir nieku neesu terszta rata, kuriame algos vejasi rio negali gauti vieszbutyje, vi- labai galingas lordas, Robertas h vo , narsiu kareiviu prieszakyje. kad iki rytui butum jau daug' dienoje dasieke porta, kuris ta varda.
— GALAS
Kenetstouias. Jis valde placziasj Kelione tam narsiam vaikui myliu nuo ežia.”
buvo Francuzu kryžioku rankasztus iv kaszfai seka algas ! •si isž kalno užimti.
Sakytai, kad kas Vakaras žemes nuo AVgetli iki Elever iszrode labai ilga ir lėta, nes ji Jis paliko Vilfryda viena, koše. Apie du menesiu iszguleDarbininkai jau rengiasi vėl Nauji Metai, Kalėdos, vaka- Uolu. Kares laike po savo ve- nuolatos kaitino troszkimas kuomet iszgirdo, kad virszinin- jo jis kariaudamas su mirtimi, Skaitykite “Saule”,
straikuoti. Unijų bosai dabar ruszkos ar kriksztynos. Visi liava jis galėjo pastatyti in greieziau iszgirsti kovos bal- kas ji szaukia. Vargszas vaiki- Grovo Simono isz Rochefoncajau nenori daugiau straiku, nes važiuoja, visi baliavuoja, visi penkius tu'kstanczius ginkluo- sus.
jie žino kad visiems straikos bumaszkas sz vaisto! Pinigu tu vyru. Kada karalius Riszar-| Ant galo, jie pasiekė Joppa,
jau inkiro ir insipyko, bet jie Amerikoje sziandien kaip szie- das pasirenge keliauti in kare tenai iszlipo isz laivu ir Ahuž Szventaja Žeme, jis iszreisz- medniven-Kiroje susijungė su
jau savo nariu negali suvaldy no!
ke pasitikėjimą, kad ji parems Riszardo, Liūto Szirdies, armi- Išvirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
ti.
Musu korespondentas norėjo visi jo vieszpatijos didžiūnai ir ja. Vilfrydo troszkimas greitai
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
|
' Fabrikantai visur beda vo j a vienai tarnaitei restorane paro prastuoliai. Jis neapsiriko. Vi- iszsipilde. Kilo kova tarp
dyti
savo
dėkingumą
už
patarsi
uoliai
ir
prakilniai
davė
jam'
krikszczioniu
ir
Magometonu.
kad nėra gana darbininku. Jie
Adresavokite> SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. ’
sako kad daug vyruku visai ne- navima. Jis jai norėjo duoti 'savo pa.gelba. Lordas Robertas Buvo ji labai kruvina ir baisi.
jiesz'ko it nenori darbo. Jie kal kvoteri kaipo “tipsa.” Tarnai Kenetstonas tada sunkiai sirgo Netikintieji, kaip miszko žve- No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorija
tina valdžia už szita padėti; te in ji sznairuodama pažiurėjo ir nepajiege net nuo savo lovos 'ris, su baisiausiu inirszimu kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15<e Po laikui; Onytės laime; Per neatsapuslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaagave*
lies pargryžusieji kareiviai ir atkirto: “Asz kvoteriu ne pasikelti. Vaiku-sunu suaugu puolė ant krikszezioniu. Szie No. 102 Prakeikta, meilingas kriKetvirtas
prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
i
siu, kurie butu galeje ji užstoti, narsiai gynėsi ir priesza kirto. tninaliszka apraszyinas, 202 pus. 35c toje! in Szventa
gauna $20 in sanvaite už dyka priimu!”
žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
No.
103
V
aidelota,
apisaka
182
da
neturėjo.
Vyriausias
jo
sū

nus
prigauna.
58
puslapiu..........15c žvaigždes ir. kitus dangiszkus kunuo,
Vilfrydas grūmėsi narsiai. Bet
ir už tai nesiskubina in darba,
Jeigu darbininkas sziandien nūs Vilfrydas turėjo tiktai sztai būreli kareiviu apsupa pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apis Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
kiti, kurie nedirba gauna be
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
uždirba $35 in sanvaite, tai jam dvylika meto ir buvo labai silp
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasalu ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuilJ
prieszas
ir
jau
iszžudys.
Vilfry

darbes a'pdfatida, (insurance)
gyva beda savo szeimynele isz* no sudėjimo.
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu............... 20c pasiskaitymui knyguto. 100 pus. X5;
fr už tai nesirūpina Sau kita
das
puola
juos
gelbėti.
Jie
iszvalioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
maitinti.
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
darba susirasti.
Ka ežia daryti? Jei Robertas gelbeti, bet pats pakliūva in ne bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo prapulties kranto; Mistras ir Krepe*
kamas
žiedas
ir
Apie
Drūta
Alksni,
No. 106 Penkios istorijos, apie
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Kenetstonas nebutu sergantys, laisve.
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 62 puslapiu..................................... 15c ponai. 105 puslapiu.................... 25a
l Kai mainieriai gaus ta apNo. 184 Dvi istorijos apie Baisi
SAULE” YRA tai nesirastu tinkamesnio vyro Prieszai nugabeno ji toli nuo Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta
ir Apie UrlikaRazbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
No.
111
Sziupinis
(3
dalis),
tal

drauda, insurance, kurios jie
vesti jo kareivius in kare už Jė Ahmed-niven Kira in viena ge
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
GERIAUSIA ■ zaus Kristaus ir. krikszczioni- I rai “apdrutinta
per straikas reikalavo, tai visi
uždaro iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 189 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
r“*““*““ vieta,
’
kiti darbininkai kituose fabri
jos garbe. Bet jis pasijudinti anksztame kambarėlyje, kuria- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10a
DOVANA!
aavo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
■
kuose kuose taipgi to reikalaus
jne'gali, o Vilfrydas kentėjo nuo . me truko ir szviesos ir geresnio Jurgis;
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Galinga ypata galybe meiles;
,ir paskui visi darbdaviai ir
baisaus kosulio, kuris, rodėsi,1 oro. Kareivis atneszdavo jam sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
trumpi
pasaka
itymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
ji isz szio pasaulio iszvarys. j sziek tiek maisto, bet jis jo be■fabrikantai panaikins visas ki
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
puslapiu,
...................................
.,15c
Jeigu nežinai kokia Robertas nerimavo, kartais net veik negalėjo valgyti. Jis suntas apdraudas kurias jie dabar
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai .............................. 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaNo. 141 Keturios istorijos apie
galva-žudžiai; Ražanczius iszgeltiiri ir laiko del darbininku.
nupirkti Dovana savo [paplusdaivo. Jo moteris, Ma-'kiai sirgo, visiszkai netikėjo gai
’
klaus;
Iszklausyta malda vargszo/
nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszkuf Atsitikimas senam
Geras
Medėjus
................................. IBs
grieta, meldėsi diena ir naktį, matyti kada, nors savo teviszke bsti
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
Draugui
ar
Draugei,
valdžia vieszai nieko nesa
bet liga nemažėjo, greieziau di- ir savo tėvus. Kasdien karsztai liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c No. 170 Asztuonios istorijos apia
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
ko, bet Amerika dabar nusistatai nžraszk jiems laik • dėjo ir aiszku buvo, kad da ne jis meldėsi, kaip motina inpra- puikus apraszymas. 119 pue. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kucziūS per ateinanczius penkis
■ viena diena palaikys ligoni lo- sze ji daryti. Ryte, vidudienyje No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Obieczns. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
metus susitverti galinga armi raszti “Saule.” Pra voje.
....................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
| ir vakare szirdingiausi atsiclu- Garžia Haremo nevalninke: T^oszis:
msybe in szviesa; Fasitaisias prasi
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
ja ir gerai apsiginkluoti. Armi
Ant galo Vilfrydas padare sėjimai ėjo isz jo nekaltos szir- 62 puslapiu ................................. 15c No. 144. Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
linksmins jiems gy
ja hori 25,000 nauju kareiviu
:prižada, kad jis eis už savo te- dies prie Vieszpaties Sosto. O No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; ouslapiu ......................................... 25<
58 Ar paszaukt tęva zokoninka BernąNo. 171 Vieniolika puiku istorijų
kas mėnesis. O tik apie 10,000 venima. ant viso me va. Nors ^motina verke ir kada jis atsimindavo, kad jo kas Isz girrios ir Ant nemuno.
puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu............... .. ...15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
stoja savanoriais. Už tai dabar
klupszczia prasze to. nedaryti, motina taippat už ji maldžiusi, No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras g
vėl ima jaunus vyrukus in vais to ir džiaugsis isz ta nors tėvas pajuokė ji, vadinda- jame atsirasdavo viltis nebvil- Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia}
ki.
vo dovanos! Prenu mias mergiszczia, jis laikėsi sa- tyje ir jis imdavo svajoti, kad lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či maluninkas
dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
15c
vo pasirižimo. Ir tėvas, kada ateis laimingoji diena, kada gonus. 45 puslapiu .............
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
126
Penkios
istorijas apie Nihilistu; Stebuklas kuczios naktš. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
merata
Suv.
Valstijo

No.
Rusija visai nei neketina isz-l
pamate, 'kad vaikas visa tai da- jis apgelbs savo motina, spaus Doras gyvenimas; Priversta links
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauni*
laikyti savo pasižadėjimus Pa se
ro
korimeziausia,
sutiko
ji
leisja
prie
savo
krutinės,
klaups
mybe;
Vargingo
žmogaus
sunu;
Trys
No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 254
metams $5.00
užeiktos
karaliaus
dukters;
Jonukas
ryžiaus Konferencijoje. Jeigu
ti.
j drauge mažoje koplyczeleje ir kuris buvo protingesnis nž savo poną ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
6ti
; A’lt keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
Vieszpatyskb'ks nutarimas jai nepatinka,1 Kitose
Sunku, labai sunku buvo dekavos Dievui ir Szvencz. Mo 61 puslapiu ................................. 15c. sis
puriapiu
.........................
15<fl
61 puslapiu ................................. 15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk
bet visi kiti Rusija nubalsuoja,
jam
skirtis
su
savo
verkianezia
tinai,
kad
sveikas
sugrižo
naNo. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
tese $6.00. Užraszant
tė pustyniu: Peleniute: Du brole’ tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam ise.
tai ji tuojaus suszaukia Ketumotina, kada atėjo paskutine monVargutis ir Skunutis. 60 pus. - ,15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15e
riu Didžiųjų susirinkimą ir vi- reikia drauge ir pre diena. Vienok jis laikėsi vy-! • Dienos bego ir jis jas skaitė.
karalium. 61 puslapiu ................ 15c
No. 175 Pasiakaitimo knygelei
;sus tubs nutarimus panaikina
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrasl
Tiszkai. Iszdidžiai užsitraukė Priskaitė ju ne viena, o vilties
SKAITYKIT
numerata
siunsti
per
mas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
ir isz knygų iszbraukia.
ant saves szarvus, užsidėjo ant pasiliuosuoti nebuvo da nei kipuslapiu.................................... ...,15c (su paveikslais); Kaimiecziu AimanaNof 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
Money-Orderi arba galvos szalma, in rankas pasi- birkszteles. Jau nustojo svajo“SAITE”
ti;
Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Sekretorius Byrnes nori Moeme skydą su iszraszytu ant jos jes apie laiminga susitikima su
puslapiu
..........................................
15c
pinigais registruotam
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
Kenetstonu gimines obalsiu savo tėvais. Ramiai ir net ISTORIJE apie Gregoriua No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke ....................
-1M
----------------- Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabe
“
Isztikimas
iki
galui.
”
linksmai
pasirenge
mirti. Jo
Istorija apie Amžina Žydą. laiszke.
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
“Žiūrėk, garbi motina” - kosulys diena isz dienos ėjo
60 nn«Ianir>
15'
To kelione po svietą ir liudymas
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas:
tarė jis, vesdamasis ja in maža smarkyn. Sunku jam buvo tieJeigu užraszysite savo drau
apie Jezu Kristų. Per paczta
::
::
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing Co,
20 cėhtai. Adresas:
Saule Publishing Co., piiieš koplyczele, ežia pa'kabin- šiai stovėti. Rodėsi, kad jo kau
siu, kada sugrysziu-, mano sky- lai iszlys per orą; taip baisiai
rės didžiausia linksmybia per
Saule Publishing Co.,
Mahanoy
City,
Pa.
Mahanoy City, Penna,
SKAITYKIT
“
SAULE
”
PLATINKI!
visus metus!
da ir mano szalma garbei Kudi- jis buvo sudžiūvęs ir suvargęs.
Mahanoy City, Pa.

Kas Girdei

(OKAY./IEDOY. / WANT L/OHTS,
\RUNN/NG WATER, HOT MEALS,
\COMMUNICATIONS, POWEfl FOR
\APPUANCES, EVE/LYTHING

THIS IS A
REDDY8OX
OUTLtT
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Žinios Vietines

•’fiXUEE’V MAHANOT CITY, KS.
| miestelio. Kai Povilas sustabdė sakyti kas bus. Daug pargry- gelbėti skestaneziu, buvo ra-

RINKIMAI
. ,
.. t. v
f,.v
< troka pažiūrėti kas atsitiko, žusiu kareiviu dabar nejieszko mus ir szaltai in visus žiurėjo
GRAIKIJOJE; trokas kaip ten pasileido ir su ir nenori darbo bet ka jie darys! kai buvo nuteistas ligo gyvos

iszžude milijonus belaisviu, ne
kaltu moterų ir vaiku, su pasziepimu priėmė savo pasmer
kimą: kartuves.

teisėja nedirstelejo kai iszgir
do savo pasmerkimą: penkioli
ka metu in kalėj ima. Szitas
penkiolikos metu in kalėjimą
apsudyjimas reiszkia seneliui
kalėjimas iki gyvos galvos nes
jis jau dabar savo gyvenimo
dienas baigia.

žeidė kita jaunesni broli Gari, kai tos dvideszimtines užsibai galvos in kalėjimą.
gs? Dabar pargryžusieji isz AUGSZCZIAUSIAS ADMI GENEROLAS JODL, kurio
— Panedelyje, Rugsėjo ATHENS, GRAIKIJA. — devynių metu amžiaus.
30 diena, suėjo 58 metai kaip Du dalykai paaisžkejo per rin Daktaras D. F. Bachman, iszi vaisko kareiviai gauna dvide ROLAS KARL DOENITZ, ku paties rasztai ji pasmerkė, nes
kampinis akmuo likos padėtas1 kimus Graikijoje, kai Komu Northampton paaiszkino kad szimts doleriu in sanvaite isz ris Hitlerio vieta užėmė per jie parode kad jis viena ranka
po Szvento Juozapo Lietu visz- nistai buvo sumuszti, ir kara visi trys vaikai važiavo su tro- valdžios ir už tai jis sako, kad paskutines karo dienas, nieko laike su Hitleriu, akis iszvertes
liaus partija laimeno.
kos'bažny ežios.
ku in laukus kai jie parėjo isz jie tikri durniai butu dirbti. nesake kai iszgirdo savo pa- žiurėjo in teisėja Lord Justice BORMANN, geriausias me
—r Subatoj pripuola Szven Pirmas dalykas, Graikijos , mokyklos. Jie ketino savo te Bet kas bus ir ka jie darys kai i smerkimą. Daug žmonių nuste- Lawrence ir sznairuodamas lagis ir apsukriausias sukezius
gyventojai visiems parode, kadi vams padėti dirbti ant lauko, už metu tos dvideszimtines nu-Į to kai iszgirdo kaip lengvai jis priėmė savo pasmerkimą: kar tarp visu tu melagiu ir sukeziu,
to Placido.
stos jiems plauke ir kai darbo buvo paleistas, nes jis gavo tik tuves.
jie neapkenezia Komunistu ir
pakilo in augszcziausia vieta
— Kita sanvaite: Nedelioj
negaus kad ir norės? Galima deszimts metu in kalėjimą.
kad jie nenori nieko bendra tu-1
SEYSS-INQUART,
inteli Naciu partijoje. Jo sekretore
pripuola Szv. Bruno, taipgi 17reti su Rusija. Rusija dabar pa 2,135,090 KAREIVIU sakyti kad visiems bus prastai!
FUNK, kuris buvo didelis gentas ir mokslinczius, kurio sako ji tikrai žino kad jis mirė.
ta Nedelia po Sekminių; Pane
siryžus, žut-but, sutriuszkinti
biznierius ir Prekybos Minis- mokslas ir protas yra lygus Jis buvo nuteistas kaip ir kiti,
IMA CZEKIUS
delyje Szvencz. Ražancavos;
ir sunaikinti Graikija, nes ji
11 NACIAI BUS teris, labai juokingai iszrode, mokycziausiam profesoriui, nors jo ežia teisme nebuvo. Jo
[Utarninke Szv. Brigytos; Serekai jis piktai beveik nusispjovė dirbo Austrijoje, paskui vede pasmerkimas: Jeigu jis gyvas,
nori Dardanelles Salas užimti,
doj Szv. Dionyzo; Ketverge
PAKARTI
WASHINGTON. o Graikija stovi Sovietams antį
iszgirdes savo pasmerkimą: kara priesz Lenkus ir karo pa tai kaip tik bus suimtas jam
Szv Pranciszko Borgio; Petnykartuves.
baigoje buvo Naciu bosas Hol- kartuves.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
czioj Szvencz. P. Marijos Moti kelio. Rusijai nepasiseke per’Veteranu Administrasusirinkimus
Konferencijoje! >e
.
.
VON SCHIRACH, Hitlerio landijoje, taip isz baimes dre HJ ALMAR * S C H A C T,
nyste, ta diena taipgi yra PuGraikus pavergti, nes Amerika rija paskelbia kad 2,- ir smutas. Jis galva linkelejo j aunuj u vadas, kuris organiza bėjo kad jis insikabino su pralaskio Diena. Subatoj Szv. Vilsu Anglija jaipasipriessino, tai 135 000 karejvį0 kas kai iszklause savo pasmerki vo ir isz tiesos kelio iszvede vi kaituojaneziomis ir dreban- FRANZ VON PAPEN ir
fredo, ta diena taipgi Amerikos
HANS FRITZSCHE, iszsiteijie pati dabar mažai ka gali
cziomis
rankomis
in
tvorele
sa
Vokietijos
jaunimą,
buvo
mo:
kartuves.
Szvente Kolumbo Diena.
padaryti, bet josios darba da nienesis ima pagelba ar ADMIROLAS ERICH RAE- greitai iszvestas isz teismo priesz teisėja, kad galėtu pa sino ir buvo paleisti. Bet ju lau
kia kiti teismai. Daktaras Wil— Patricia
Supranlavich bar dirba Yugoslavia, Bulga
tai per pensijas ar primokėji- DER, kuris ketino visas juras kambariu kai buvo pasmerktas stovėti. Jis pasipylė prakaitu
1 helm Hoegnes, Bavarijos Pre
turėjo operacija Locust Mt. li rija ir Albanija.
mus isz valdžios. Visa tai su ir mares užvieszpatauti su savo ant dvideszimts metu in kalė kai iszgirdo savo pasmerkimą:
zidentas ir Ministeris sako kad
gonbute.
daro
daugiau
apie
$90,000,000
kartuves.
jimą.
Jis
iszrode
baisiai
piktas
laivynu,
kuris
užpuolė
ant
Den

Von Papen turės stoti in jo
— Utarninke, apie 9:15 va Antras dalykas, —nors kara iszlaidu.
mark ir Norway, ir kuris savo ir suniuręs.
liaus
partija
rinkimus
laimėjo,
Senelis
VON
NEURATH,
, kraszto teismą. Visi trys turės
landa vakare, ugnis kylo City
Dauguma szitu mokeseziu jūreiviams buvo insakes prieSAUCKEL, Naciu darbo bo Užsienio Ministeris, buvo liud-■ stoti in Amerikos Karo Sztabo
bet
tai
nereiszkia
kad
visi
Grai

Shirt kompanijos namie, pri
užsibaigs ir paskui sunku pa-j szo laivus skandinti ir visai ne- sas, kuris nelaisvėje kankino ir‘ nas ir smutnas ir visai nei in teismą.
gulintis prie Žydelius Mark kai nori kad Karalius Jurgis II j
Janov ir Sydney Shanfield, sugryžtu juos valdyti. Daug!
prie Vine ir Birch, Birch ir Graikijos piliecziu už kara-'
[Vine uly. Inspektorai sako kad liaus partija balsavo ne už tai
namas likos padegtas. Visi ug- kad jie to karaliaus nenorėjo ar
nori, bet tik už tai kad jie Ko-j
nagesiai pribuvo in laika ir už
munistu neapkentė ir Sovietu
gesino ugni. Bledes padaryta
valdžios nenorėjo ir bijojosi.
ant $1,500. Policija tyrinėja
priežasties ugnies. Taipgi ir ki- Nors rinkimai praėjo, bet
■tas namas likos padegtas arti Graikijos valdžia dabar negali
.t*'*’
Schuylkill Transit Kompanijos ir nepajiegia savo prieszus su-Į
narna prie Birch ir Laurel uly. valdyti. Anglijos kareiviai ir,
Amerikos kariszki laivai tenai'
t
-------------------- -----------Plenty—and plenty of electricity, too. A hungry young
' Shenandoah, Pa. — Julius vis tvarka palaiko. Amerikai ir
citizen needs food—lots of it—often. That food needs
JSehmidtas, isz miesto likos su Anglijai ne tiek tie Graikai ru
žeistas in galva, laike darbo Lo pi, kiek Rusija rupi. Amerikos;
preparation—refrigeration —reheating.
cust Coal Co., kasyklose, ran- valdžia gerai žino kad Sovietai
ir tykoja, lenda ir laukia pro-j
idasi Locust Alt. ligonbute.
i —■ Vincas Žamonis, isz Zion gos Graikija paimti, ir tada vi
Baby needs hot water—lots of it—often. So does
Grove, pasimirė Utarninke, sa Rytine Europos dali valdyti.
his wardrobe. And because Mother
3:25 valanda popiet, Locust Vienatine Graikijos vilties
Mt. ligonbute. Velionis gimęs dabar yra kad Amerika su
worries about germs, she boils practically
JShenadoryje. Prigulėjo prie Anglija Sovietams nenusileis
everything but Baby himself.
Lenku Tautiszkos parapijos. ir Graikojos neapleis.
Paliko savo paezia Jozefina;
du sunu Robertą ir Vinca; dvi
Clocks must be dependable when there’s a
dukterys: Loretta ir Teresa, MEILE IR
baby in the house. Lights must
mieste; broli Antana Žmoni ŽMOGŽUDYSTE
isz Brandonvilles; dvi seserys:
go on—quick—when he cries out in
C. Draigoiene, New Yorko ir J.
. his sleep. Rooms must be kept
[Valaitiene isz Frackvilles. Gra Nužudė Drauge Ir
verius V. Menkeviczius laidos.
<
warm—the list is endless.
Pats Nusiszove
— Ponstva Ant. Klimai,
nuo 405 E. Mount Vernon Uly.,
COLUMBUS, OHIO. — Po
ana diena apvaikszcziojo savo
Lm v
4
licija
rado
dvieju
jaunu
stu-į
yedusi diena.
dentu lavonus darže, prie Ohio.
State Universiteto. Donald
Washington, D. C. — BuvuThrone, 22 metu amžiaus stu-j
sis Sekretorius Cordell Hull, 75
dentas inžinierius, turėjo su
metu, pavojingai serga ir ran
gniaužęs savo rankoje maža re-J
• v t
dasi U. S. Laivyno ligonbute.
Today’s mothers are luckier than
J'
volveri. Szalia jo buvo gražuo
n .
'
*
les, studentes Alice Krone Pat
those of 20 years ago. With electricity
-■'/ Pajieszkojimas
terson lavonas. Ji yra 20 metu
$
ready at all times—in any
amžiaus dukrele to Universite
Pajieszkau savo broli Vinca to profesoriaus.
f ■ ’ quantity—to help with the household
Montvila, ir Kazimiera Szur- Policijos Kapitonas William
>
chores, mothers have more time to
penskio, abudu paeina isz Su Murphy sako kad studentas
valkų redybos (gubernijos). Throne nuszove savo drauge ir
' enjoy their youngsters. Never before has
A,
2
Abudu skaito laikraszti “Sau paskui pats sau sziuvi paleido.
electricity done so many tasks for so little cost.
le,” ir kaip girdėt tai jie gyve Jiedu kokius du metu drau
Actually, the average family today gets twice as
no Chester, W. Va. Jeigu kas gavo, bet pastaroju laiku mer
žino apie juos, meldžiu pra- gina, Alice Patterson norėjo
much electricity for its money as it did 20 years ago.
nešzt už ka busiu dėkingas. savo draugo nusikratyti ir jam
Your friends and neighbors in this company—and your
Mano adresas:
buvo pasakius kad jųdviejų
own increased usage—helped make that possible. ,
Andy Montvila,
meile jau atszalo ir .kad jiedu
Box 64, Mineville, N. Y. turi persiskirti. Isz visko tenai
matyti kad jiedu ne tik susigin-( Į
czyjo, bet ir labai susipesze, ■
L. TRASKAUSKAS pirm negu jis ja nuszove ir pats'
sau paleido sziuvi.
LIETUVISZKAS

What does it take 1d run a baby?
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GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Vestuvių Ir Kitokiams
::
Reikalams
::
520 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78
MĄHANOY CITY, PENNA.

Pennsylvania Power & Light Company

VAIKAS UZSIMUSZE
EASTON, PA. — Earl Kachline, deszimts metu vaikas bu
vo ant smert užmusztas kai jis
nukrito nuo troko kuri jo bro
lis Povilas, dvylikos metu vare
netoli j u tėvu ūkio prie Bongos i

A WILLING, HELPFUL CITIZEN EVERYWHERE WE SERVE
J
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