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Milij ona
Isz Amerikos
Puse Milijono
Katedrai

Jaunutes Arkliu Mylėtojos

WASHINGTON, D. C. —
Thomas W. Lamont, bankierius ir milijonierius isz New
York miesto, paaukojo 500,000
doleriu del atstatymo Canter
bury Katedros Anglijoje. Szita
Katedra buvo apgriauta nuo
sprogstancziu bombų per kara.
Anglijoje buvo surinkta apie
328,000 doleriu del szito darbo•
Szitos keturios mažutes
kuris kasztuos apie 1,200,000i mergiukes
laimėjo garbes
doleriu. Arcivyskupas Dakta ženklelius per arkliu paroda in
ras Geoffrey Francis Fisher■ Pinehurst, North Carolina. Isz
vieszai priėmė dovana ir isz- kaires in deszine: Audrey
reiszke visu Anglijos gyvento Walsh, keturiu metu amžiaus
ju dėkingumą.
isz Great Neck, Long Island,
Canterbury Katedra buvo i N. ¥., Kathie Ellis, penkiu mepradėta statydinti 1070 metais i tu amžiaus isz Weslaco, Texas,
ir užbaigta 1503 metuose, ji I Sandra Fitzgibbon keturiu me
buvo pastatyta ant vietos kur tu amžiaus isz Pinehurst,
stovėjo Szvento Augustino
hažnyczia, kuri buvo pastatyta
szesztame szimtmetyje.

Pati Katedra iszliko nesu
griauta per kara nors daug degancziu bombų pataikė in sto
gą, bet knygynas ir Areivysku
po namas buvo sugriauti.

Valdžia Rengia Vi
žXkia šokiu Instatymu
Priesz Unijas

Nepriima

PARYŽIUS, FRANCIJA. —
Rusijos Premiera?, Juozas Sta
linas atsisakė priimti garbes
ženklą nuo Francuzu. Jis atsiprasze ir pasiaiszkino kad jis i
negali priimti jokiu garbes
ženklu ar medaliu, isz svetimu
krasztu, nes taip buvo nusista
tęs Leninas ir taip dabar Sta
linas Lenino pavyzdžiu seka.

Gaisras Sunaikino Karlslust
Svetaine Ir Apie 150 Žuvo Ber
lyno]e, Vok; Sniegas, Vėtra Ir
Gaisrai Daug Bledies Padare
Amerikoje Ir Anglijoje;
Amerika Nenusiginkluos

North Carolina, ir Emma Day Francuzu valdžia nutarė su
teikti garbes ženklelius, meda
Collins penkių metu amžiaus
isz Southern Pines, North Ca lius Stalinui, ChuTchilliui ir
Generolui De Gaulle. Generolas
rolina.
De
Gaulle taipgi atsisakė ta
Visos szitos poniutes moka
labai gerai jodinėti ir už tai garbe priimti. Jis pasiaiszkino
laimėjo dovanas per arkliu pa kad kai jis savo darba dirbo,
roda kuri vadinosi “gymkha jis visa Francuzu valdžia atsto
na” ir kurioje dovanos buvo vavo, dabar vai ia nori jam laimingus krasztus suszelpti ir
suteikiamos del invairaus ir už valdžios darb duoti garbes Komunizmui kelia užkirsti su
ženklą. Jis sako ad toks pasinavatnesnio jodinėjimo.
elgimas butu t< :s pats kaip maistu, taip kaip Hitleriui ke
valdžia save gerlftu ir sau gar- lia užkirto su sprogstancziomis bombomis.

LONDON. — Anglijos valdžia pranesza,
kad, del anglių stokos daug fabriku turi užsida
ryti ir darbininkai negali dirbti. Apie keturi
milijonai darbininku atleisti nuo savo darbo del
keliu dienu, nes anglių nėra fabrikams.

Naujas Lenkijon
Ambasadorius Italija Sžaukia Amerika Ne Elektros szviesa yra nutraukiama arba su-.
visiems nuo devynių isz ryto iki pie
Pagelbos nusiginkluos stabdoma
tų, ir nuo antros valandos po pietų iki
WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas priėmė
nauja Lenkijos Ambasadorių,
Josef Winiewicz, kai jis atėjo
in Prezidento Trumano ofisą ir
inteike savo kraszto ingaliojiiiio rasztus. Nors jis buvo pri
imtas taip kaip visi kiti atsto
vai yra priimami bet nebuvo
jokiu pasisveikinimu ar draugiszku žodžiu.

džia sako, kad atstovai visgi
neatstovauja viso kraszto nu
sistatymą.

WASHINGTON, D. C. —
“Negali būti jokiu kalbu apie keturiu. Emmanuel Shinwell, Szilumos, AngTrumanas nei žodžio nesake WASHINGTON, D. C. — nusiginklavimą pakol visos
apie nauja valdžia ar naujus Italijos valdžiai labai reikalin tautos nesusitars ir nesutiks |liu ir Aliejaus Ministeris prižada kad ne
valdininkus, bet naujam Am ga pagelba isz Amerikos. Ame susitaikinti apie tos sprogstan
basadoriui, Josef Winiewicz,' rika jau paskyrė 100,000,000' ezios “Atom” bombos gamini ilgai taip bus: Gal tris ar keturias dienas,
primine kad Amerikiecziai už- doleriu paskola Italijonams, mą. ’ ’ Szitaip iszsireiszke nau o ilgiausiai tai sanvaite.
jauezia Lenkijos žmones kurie bet musu biznieriai paaiszkina jas Amerikos Sekretorius Mar
taip didvyriszkai kariavo ir kad labai pavojinga Italijai shall : ‘ ‘ Kad Amerika tos klai
WASHINGTON, D. C. —
Kai nėra gana anglių tai visa pramone
skolinti pinigus, nes valdžia te
taip baisiai nukentejo.
David E. Lilienthal buvo pa-,
dos nepadarys, kuria ji padare
skirtas pirmininku ir vadu ko Jam Prezidentas Trumanas Ambasadorius Josef Winie nai labai nepastovi. Jeigu szi po ano karo, kai ji pati paskan ir visas biznis ne tik fabrikuose, bet ir
miteto, kuris tvarko ir palaiko stacziai ir piktai primine kad wicz, galva nulenkė, nosi pako ta valdžia bus nuversta tai dino savo kariszkus laivus, sztoruose yra sutrukdintas.
Jeigu taip pavisus klausimus kaslink tos jo valdžia sulaužė sutarti, ne- rė ir nusižeminęs davė savo žo dings visi musu jiems paskolin 1921 metuose.”
ti pinigai.
sprogstanezios “Atom” bom iszlaike savo garbes žodžio, kai
Sekretorius Marshall pasakė bus kokia sanvaite tai Anglijos žmones
di kad “Mano krasztas ir ma
bos. Kai tik jis buvo in szita tokius rinkimus laike, kur žmo no valdžia, nori palaikyti drau- Visos žinios isz Europos ro-.laikrasztininkams ir korespon-|pa(roĮįns (Jaugiau USgll du milljofliu dofedarba ar vieta paskirtas, daug nėms jokios laisves nebuvo.
do kad demokratiszkos val-'dentams kad jis seks savo .,
vv ,*
giszkus santykius su Ameri-j
Amen-.'-"'
k.’ ’
Kongresmenu ir Senatorių su Trumanas jam stacziai pasakė
Asz
savo
valdžios
džios
Europoje
vos
tik
laikosi
pirmtakuno
Sekretoriaus
ByrTill
VeHCS
D1ZU1O
UZSlCUyjC,
kiecziais. _ ___
’
kilo ir priparode kad Lilien- kad Amerikos valdžia pripa- vardu sakau kad mes norime br
ateitis ne kokia. Bet. nes pavyzdžiu, ir visuose klauthal yra pavojingas žmogus, žinsta ir priima Lenkijos atsto- I būti draugais kaip ir praeityje Premieras Italijos, de Gasperi Simuose laikysis Prezidento
Plieno ir geležies fabrikai sako, kad
Jeigu ijs pats nėra Komunistas
vien tik už tai kad Ameri- j buvome.”
pats atvažiavo in WashingtoWashingto-!1 Trumano nusistatymais.
jiems reikes užsidaryti del keliu sanvaitai jis savo nagus susiterszes su. kiecziams vis rupi Lenku likina paaiszkinti taip reikalinga' Szesziu tautu atstovu susiKomunistiszkais darbais ir!----------j *----------------------mas. TJis
pareiszke,
kad Ameri-  Ambasadorius Josef Winie i ta Amerikos pagelba. Italijo-1 rinkimas pasitarti apie nusi- cziu, jeigu jie tuojaus anglių negaus. Au
draugais.
ka da nenutraukia santykius wicz užėmė vieta Oscar Lange, j nams verktinai reikia maisto, ’ ginklavimą visail suiro kai
su Komunistiszka !Lenkijos kuris buvo paskirtas Lenkijos drabužiu ir visokio tavoro.1 Amerikos atstovas stacziai pa- tomobiliu fabrikai paleido beveik visus sa
Dabar jis vieszai ir iszkilatstovu in Tautu Konferencija.' Jeigu jie negausisz AmerikosJ sake
, ••
....------- kad
Rusijos
atstovams,
vo darbininkus.
mingai prisiekia kad jis nieko valdžia, taipgi, parode kad
jokio pasitarimo apie nusi
Ambasadorius tai turės kreiptis in Rusija.
bendra neturėjo ir neturi su Amerikos valdžia sau pasilie-' Amerikos
ka laisve ateityje pasielgti su! Lenkijoje, Arthur Bliss Lane1
ginklavimą dabar negali būti
Komunistais ir kad jis visai ne
Teatrai ir “Moving Pikczieriai” turėjo užsi
Francuzija ta > pat szaukia- j tol, kol tos sprogstanezios “Ata
Lenkijos
valdžia
kaip
ji
no

stacziai pasakė kad jis jokiuo si pagelbos ir ja kreipiasi in
noromis szita darba ima. Jis
se susirinkimuose ar iszkilme mus. su tokiu pa siu praszymu. tom” bombos klausimas nebus daryti, nes nėra szilumos, Saliunai tuszti, nes
buvo net per 2 sanvaites tardo rės ar kaip jai patiks.
iszrisztas. Amerikos atstovas
mas apie Komunistus ir jo Ko Varszavoje Amerikoj Amba se nedalyvaus be insakymo
sznapso sunku gauti, ir per brangus paprastam
q
I
Pietų
Ameriki
krasztai
paWarren Austin labai susikirto
rn unistiszkus darbus, bet galu sadorius, Arthur Bliss Lane vi rasztu isz Washingtono. i
gale visi Senatoriai prisipaži sai nedalyvavo iszkilmese ku Amerikos valdžia jam pasakė, Vs vargingi, ji jokios pinigi-l su Rusijos atstovu Gromyko. žmogeliui, o alus per szalta gerti.
no kad Lilienthal yra szitam rias surengė nauja Lenkijos kad jokiu insakymu neateis isz nes P^szelpos gali suteikti.! Jau dabar matyti, kad nieko
Washingtono, ir kad jis gali: Ubagas ubagui naža ka gali gero isz szito susirinkimo ar
darbui tinkamas žmogus.
Eina gandai, kad žmones taip inpyko, Pri
valdžia. Ir Anglijos atstovas pasielgti taip kaip jis numano'^uot^
;u Amerikos! isz tu susikirtimu nebus. Rusi
Laikrasztininkai nei sutinka atsisakė dalyvauti. Bet isz szi a,r kaip aplinkybes leis ar ne- i krasztai • sutink priimti žmo ja nori kad visi nusiginkluotu me Ministeris Attlee turės padaryti kelias per
nei nesiprieszina su tokia isz- to, nieko aiszkaus negalima iszniu isz Italijos eigų kas už ir. jai pavestu ta sprogstanezia
mainas Taryboje ir paszalinti Shinwell. Kiti
vada, bet jie prisimena kad kai spręsti, nes Komunistiszka val(Tasa Ant 4 Puslapio)
mokės už kelio: Anglija su- “Atom” bomba, bet jau net ir
Lilienthal buvo T VA Tennes
tinka savo laiv u ir savo ar- Amerikos atstovai atėjo in I politikieriai džiaugiasi kad viskas taip dabar
see Valley Administracijos va komingas vietas.
parodys1 mijomis tvarka alaikyti, bet protą ir su Rusijos atstovais
kia, bet vien tik ateitis parodys
das, tenai baisiai daug Komu Dabar Lilienthal visu Komu- kiek tie jo žodžiai yra teisingi ir ji pinigu net’! Lieka vien' nesutinka ir drysta. jiems tai prastai eina, nes jie mato proga per rinkimus
nistu inlindo in sziltas ir atSa- nišku iszsižada ir juos prakei- ir verti.
tik Amerika ki gali tuos ne- pasakyti!
'visa “Darbininku Valdžia” nuversti.

Iszsižada
Komunistu

“SAULE“

pasiuntė laiszka Senatoriui
Taft, kad visi darbininkai yra
prieszingi ir nepatenkinti, kad
valdžia kiszasi in darbininku
reikalus ir klausimus. Jis pala
Mes daug skaitėme knygų ir ku unijoms, kurios tvarkingai
pasakų apie meile ir kaip ji visus klausimus iszrisz.
ISZ LIETUVOS. — Lietu
karszta ir graži Ibet dabar jau
Jis pamirszo pasakyti, kad viai ir kitu pavergtu tautu
žinome kad ji ir brangi. Will unijos tarpu saves peszasi ir žmones yra ne tiktai kankina
iam Bryan Johnston, isz Port riejasi, kad unijos priesz uni mi ir žudomi, bet stacziai nai
land, Oregon, apskundė falbri- jas straikuoja ir nepaiso kad kinami kad ne tik žmones pra
kanta George H. Waale pavogė fabrikantas visai nekaltai nu- žūtu., bet ir visa tauta isznyktu.
jo žmonos meile su savo turtais kenczia. Jis pamirszo pasakyti Lietuviu požeminis, slaptas pair jo$ galva apsuko su pinigais l.ad kaip tik tuo paežiu laiku siprieszinimas pranesza kad
ir jps szirdele pasisavino ir pri- A F of L unijos draiveriai daugiau negu 9,000 Lietuviu
siriszo su aukso 'žodeliais ir sto straikuoja priesz CIO bravori- patrijotu žuvo nuo Liepos
romis bumaszkomis. Dabar jis ni nkus.
(July) 1944 iki Liepos 1946
ji apskundė ir reikalauja viso
Amerikiecziai tarpu saves metu.
peszasi ir viens kitam kliudo ir
milijono doleriu.
,
save silpnina; Rusija tuo pa Sovietai iszžude daugiau ne
gu 20,000 ant kerszto ir isztreGarsus Katalikas pamoksli ežiu sykiu palaiko galinga vie
me in Rusija, in Siberija 100,ninkas ir prakalbininkas, Mon- nybe ir eina visu smarkumu
000. Kai Stalinas invede savo
signoras Fulton J. Sheen pra pirmyn in visus pasaulio krasz“Penku Metu pliana” tai Jus
dėjo nauja eile pamokslu per tus.
tas Paleckis, Lietuvos prezi
radija. Jis kalba priesz Komu Szitokios žiniutes nabagui
dentas ir Stalino vergiszkas
nistus ir Komunistu propagan Butkui galvele suka, ir jis sa
padupczikas prižadėjo pristada. Kalbėdamas Philadelphijo- ves dabar klausiasi: “Ar visas
tyte 30,000 “savanoriu” darbi
je, Conshocken mokykloje, jis svietas pasiuto, ar gal jis pats
ninku isz Lietuvos del atstaty
stacziai pasakė, kad jis 'žino Ir jau isz proto iszsikrauste. ”
mo darbo Rusijoje.
gali priparodyti kad Sovietai
jau dabar turi ta sprogstanczia Kongresas dabar rengia Isztremimas dabar visai pa
“Atom” bopaba su kuria mos daug visokiu instatymu priesz prastas dalykas Lietuvoje. PirJaponus sumuszeme. Jis sako Unijas ir Darbininkus. Insta- mucziausia Komunistu slapta
kad didžiausias Amerika pa tymai reikalingi, bet dabar yra policija suaresztuoja žmogų ir
vojus nėra isz sprogstancziu pavojus kad Kongresmenai atskiria ji nuo jo szeimynos.
bombų, bet isz skleidžiamos per daug neprasiszoktu ir nein- Paskui isz mažesniu kalėjimu
vestu tokiu instatymu, kurie visai būva iszvežti in dides
Komunistu propagandos.
ne tik suvaldytu darbininku nius kalėjimus Vilniuje. LuMagda Fontanges, buvusi bosus, bet ir paežius darbinin kiszkiu vienuolynas yra dabar
paverstas in kalėjimą. Daugiau
Mussolinio meiluže buvo nu kus nenuskriaustu.
teista, apsūdyta in kalėjimą, Nebūtu pro szali patarti mu negu 12,000 žmonių vis randasi
Bordeaux mieste, Prancūzijo su Kongresmenams kad ge szituose kalėjimuose. Apie du
je. Ji prisidėjo prie Vokiecziu riausias instatymas butu duoti ar trys tukstaneziai szitu kaliir Naciams daug padėjo per daugiau jiegos musu Darboj niu būva iszvežti in Siberia kas
Sekretoriui, kad jis galėtu ne menesis. Jie yra vežami trauki
k ar a.
tik patarti darbininkams, bet niais kuriu langai ir durys yra
ne tik užrakintos bet ir užkal
" • Mrs.
■ ■ g Everett
J
J Welch su savo ir jiems insakyti. Dabar Ame
tos.
trimis vaikais buvo iszvaryta rikos valdžios Darbo Sekreto
isz savo vyro namu ir nerado rius yra bejiegis. Lewisas ir Visas szitas nieksziszkas
kur vietos prisiglausti. Jos vy kiti uniju bosai Amerikos Dar
ras apsiženijo su dviem kitom bo Sekretorių už koki mulki
Maldų
moterim, o savo pirma moterį laiko. Jeigu nori kad skerdžius
ir vaikus ant ulyczios isavare. gerai ganytu tai jam ir lažda
:: Knygele ::
duok.
ĖST Knygele, Dabar $1.00
Plieno ir automobiliu darbi
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Daug
girdėjome
ir
skaitėme
ninku unijos susitaikino su
kompanijomis del trisdesaimts apie ta “Portal to Portal Pay” Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi
dienu. Tos unijos taip susi/taike užmokesti nuo vartų ligi vartų
taip susigadino ne už tai, kad del darbininku, ar kitaip sa
Rodykle:
jau viskas tvarkoj ar kad visi kant kad darbininkas gautu Bažnytini* metu padalinimas.
t
patenkinti, bet Už tai, kad visos mokėti už ta laika kuri jis pra Pasnikai.
Kalendorius.
leidžia
beeinant
in
darba.
Ne
kitos unijos ir uniju bosai nori
Maldo* Rytmetinei.
palaukti ir pamatyti ka mai- vien tik fabrikantai ežia prie- Vieizpaties malda.
nieriu 'bosas, John L. Lewis’as szinasi, bet ir darbininkai. Nes Aniuoli*zka> Pasveikinimą*.
Apasxtalu Sudėjimą*.
darys kai jo mainieriu kon tokia mokestis visai neteisin Desximti* Dievo prisakymu.
ga. Jeigu asz gyvenu deszimts Du didžiausi meiles prisakymai.
traktas. užsibaigs.
myliu nuo daėbo, o tu per sena Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* ii
su
tuo fabriku gyveni, tai asz Gailesczio.
Butkus sako kad jo galva su
Maldo* vakarine*.
kasi kai tikį jis ima skaityti reikalausiu daugiau už tave Giesme ant pradžios Misxiu.
Misziu Maldo*.
laikraszczius. Jis nežino ar gauti algos, nors gal asz ma Psalme 45.
lajkraszcziai taip durnai raszo žiau už tave dirbu ir uždirbu. Giesme Sxventa* Dievo.
Maldos.
ar jis jau isz proto kraustosi. Nei pats Lewisas szito nenorė Miszparu
Maldo* pirm Isxpaxintie*.
Sztai kelios žinutes, kurios na jo. bet toks pareikalavimas Perkratymas sanžine*.
bagui Butkui galvele apsuko: taip gražiai skambėjo kad jis Maldos priesx pat Iszpažinti.
Imdama* nuo kunigo isxriszima.
Fordo Kompanija paskelbė visiems mainieriams akis ap Malda po Iszpažinties.
kad ji atpigina savo Fordukus, dūmė juos sumulkino taip kad Litanija apie visus szventu*.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijo,
kurie jau ir taip pigiausi auto jie maustė kad jie ežia jau bai Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
siai daug ko gauna.
mobiliai.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus
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Vargai
Rusijoje

General Motors automobiliu
Kompanija .giriasi kad jos
‘ ‘ Chevrolet ’ ’ automobilius yra
pigiausias Amerikoje.
Fordukas dvejais sizimtais
pigesnis už pigiausia automo
biliu.
Butkus nori žinoti: “Kas
ežia durnas, kas ežia meluo
ja?” O gal “Fordukas” tai ne
automobilius?

Amerikos skola yra bilijo
nais skaitoma. Bet mums sun
ku, beveik negalima tiek pini
gu insivaizdinti ar suprasti.
Geriau galinta1 suprasti, kai
mums pasako, kad kiekvienas
žmogus Amerikoje dabar turi
$1,832.25 skolos taksomis. Kai
tik mažutis kūdikėlis užgimsta
tai ant jo galveles krinta tokia
baisi skola. Tai visai nedyvai,
kad mažucziai taip rėkia ir
Fordo Kompanija sako kad
speiegia.
automobiliai turi atpigti.
General Motors Kompanija VVVWVVWVWWWWWV*
tam pritaria, ir ta paezia diena Istorija apie “AMŽINA ŽY
beveik visus savo automobilius DĄ.” Jo (kelione po svietą ir
da labiau pabrangino.
iiudymas apie Jezu Kristų.
Isz Miami, Florida, draive20 Centai.
riu unijos bosas, Daniel Tobin,
ria Senatoriui Taft palikti vi SAULE PUBLISHING CO.,
gus dlaibo klausinius ęĮąrbinin- Mahanoy City, Pa. - U.S.A

Malda prie Panos Szvencziausio*.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka
Paskiaus atiduodama* Dievui gar
be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniai* atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po
Komunijo*.
Garbinimas Szv. Sakramento
Malda Szv. Tamosziaua.
Malda prie Vieszpaties Jėzau*.
Malda prie Panos Szvencziausio*.
Malda Szv. Bernardo prie Sxv.
Panos Marijos.
Ranžancziu* prie Szv. Marijos
kalbama*.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano i*z
Padvo*.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszia* mirusiųjų
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministrantura*.

Saule, Mahauoy City, Pa.

szlapino ir t.t. Pasilikau1 jose
pagal musu kontrakta: “Taip
ilgai, kaip man patiko!” Tei
kis priimti mano szirdinga padekavone.”
Gamuila.
Locnininkas užkeikė kelis
kartus, jog davė save taip pui
kiai apsigauti.
— GALAS —
^ ***>*-**> JĮ-**** Jt-M-******;*-*- **

PATAMSYJE
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

galas?
Gynėjo pavaduotojas priėjo
prie lovos ir atsisėdo ant kraszto.
— Ten nieko nėra, tarė jis.
Tau, kvailiuke, nebent prisi
sapnavo ar akyse pasirodė! Ga
li but rami, tavo pusgalve, Urszule, taippat esanti dora, kaip
ir jos szeimininke. E, kokia tu
oaili! E, kokia tu!
Ir gynėjo pavaduotojas pra
dėjo
savo paczia erzint. Jis ja
WE BOUGHT THIS PORTABLE PORCH LIGHT SO WE
beerzindamas jau ir miegot neCOULD USE THAT SOCKET UP THERE FOR FOUR MORE
benorejo.
OUTLETS /"
— E, tai jau bailumas, kad
Don’t overload your tv!’,'*S systęm. When you
tave bala! Juokėsi jis. Rytoj gi
pakilusi keliauk pas dakitara
bVild or modernize provide ADEQUATE WIRING.
gydytis nuo kliedėjimo. Tu
® PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
nerviszka!
— Degutas dvokia, tarė pa
ti. Degutas, ar, kas ten tokis,
cibuliai, kopūstai.
darbas eina sulyg nustatytu Apie 250,000 belaisviu, vyru g-ali ar nepajiegi dirbti tai ir — Na, taip. Kas tai tokio
planu. Kas menesis Vilniaus ir moterų ežia žuvo. Žuvo ir negali valgyti,
pakvipo ore. Nesinori miegot !
kalėjimai pristato 1,500 žmo daug Lenku kurie buvo paimti' Moterys ir merginos turi pa Sztai ka, užbrauksiu degtuką
nių, Kaunas 500, Sziauliai ir per tas dvi sanvaites karo kai siduoti virszininku gieduliams ir užžibesiu žvake. Kame-gi
Panevėžys po 150 nelaimingu Rusija padare szventa drau- jeigu nori valgyti. Moteris ar mus degtukai? Ir prie progos
gystes sutarti su Naciais Vo- mergina, kuri savo valia pasi- parodysiu tau teismo kamba
Lietuviu.
j duoda Sovietui,. gauna dvieju riu valstybes gynėjo atvaizdą.
Kiekvienas suimtas Lietuvis kiecziais.
yra pirmiau tardomas ir kan Kai belaisvis numirszta ar svaru duonos banduke. --.... Vakar atsisveikino su mumis ir
kinamas kad is pasakytu kad buvo nužudytas ar ant smerk Jauni vyrukai yra uždaromi padovanojo visiems po atvaiz
jis žino apie k us, kad jis kitus nuplaktas, tai jo lavonas nebu-j in viena dideli kambari su tris- dą. Su prieraszas ant atvaizdo.
iszduotu ar patartu. Beveik vo palaidotas po žeme, bet ji deszimts moterų ar merginu Garinas užbrauke degtuką
kiekvieno su prakeikimu pa- iszvelka in giria ir palieka žvė pirm negu jie būva pasiunsti ir užžiebė žvake. Bet pirm negu
mirti in tas kasyklas. Visos tos jis padare žingsni nuo lovos
klau&a: “£o 1 tu nepasirin- rims sudraskyti ir suėsti.
Vanduo
yra
labai
brangus
ir
moterys turi tapti neszezios in idant nuėjus paimt atvaizdu,
irie
yra
leisinkai &au tėvus
mafen i n. ežia vrą. Belaisviai szeszis menesius, o jeigu ne tai jo užpakalyj pasigirdo garsus
įer zanda su gauna tik viena stiklą vande kiti vyra yra joms paskirti. spiegiantis siela perveriantis
Ir paskui
nio in diena. Tai niekas negali Nes Sovietai nenori kad visi riksmas. Atsigryžes atgal, jis
revolverio atiii ilu galu.
O kai suima raszytoja ar re iszsiprausti. Apatiniai ir vir- belaisviai isznyktu; už tai jie iszvydo dvi dideles žmonos
daktorių kokie t laikraszczio ar szutiniai drabužiai suskretę ir nori kad belaisviai pagimdytu akis nukreiptas in ji ir pilnas
taip jau žinomu kuris moka nuo prakaito atsiduoda. Uteles belaisvius. Belaisvis vyras, ku nusistelbejimo, 'baimes rūsty
nors savo varda pasiraszyti tai ir kiti gyvūnai kankina belais ris szitos savo “pareigos” bes.
greitai ir tinkamai neatlieka — Ar tu virtuvėj savo ap
jau da baisiau kankina. Sulyg vius.
Sovietu nusistatymu, jeigu tik Maistas yra dalinamas sulyg buvo pasmerktas in sunkiau- siausta 'buvai nusiėmęs? Pa
moki savo varda pasiraszyti nuveikto darbo. Jeigu sunkiau sius darbus ir paskui būva isz- klausė ji, pabalusi.
dirbsi, daugiau gausi, jeigu ne-1 brauktas, nužudytas.
— O kas.
tai esi prakeiktas inteligentas
—
Pa'žiurek in save!
ir Rusijai pavojingas.
jog ponas gaspadorius gali Gynėjo pavaduotojas pažiu
Beveik visi jauni vyrai ir
mums iszsakyti gyvenimą atei rėjo in save ir aiktelėjo. Ant jo
vaikai apleido savo namus ir
slaptosi giriose ir kalnuose isz pONAS Gamuila su savo! ti aneziam mete, jog esmių ne- pecziu vietoj apsiausto, kadaszinelius.
kur jie karts nuo karto puolasiI
iszmintingas, senas asilas ir t.t. rojo gaisrininko
kuri paėmė ant visu metu,
ant Sovietu kareiviu ar kai ka kaip tai kalba, balsiai apsiga — Na, na.. Kas tai? Tegul Kaip jis pateko ant jo pecziu?
da net atkerszina jiems. Sovie vo! Vakar, prie uždegimo pe- ponulis apsimalszina savo pa- Kol jis szita klausima riszo, jo
tu szitu jaunu vyruku nieka cziaus pasirodė jog kaminai ne-j cziule, juk galite fenais, gyven- pati piesze savo vaizduotėje
nauja, 'baisu, negalima pa
dos nepaima gyvu. Jie ginasi trauke; durnai ėjo kaip isz 11 i taip ilgai kaip norite.
iki paskutinuju, o jeigu jau ne peklos.
— Ar taip? Uch. Esi geras veikslą: Tamsa, tyla sznabždegali atsiginti, jie vistiek nepa Langai skambino per visa žmogus. Eikime tuo jaus pas| sys ir kit-kas, ir kit-kas.
siduoda, bet latys nusižudo, nakti prie ko'žno pūtimo vėjo, poną gaspadoriu ir padaryki
nes jie žino ka j u laukia.
szaltis insiskverbinejo per^ me nauja kontrakta, jog galime
I czionais gyventi taip ilgai,
Retai kada Liko nelaisvius szimtus plysziu!
kalėjimuose ilgau negu szeszis Ponas Gamuila nuėjo pažiū kaip mums patinka. Norints
menesius. Juoūszveža in dar rėt in skiepą. Baisybes! Van turėsiu atilsi nuo 'bobos.
bo laukus. Mieris ir vaikus Iduo augszcziau keliu!
— Gyvenkite kad ir per visa
iszveza in Kazkhstan, o vyrus O kad tave szviesiausi apim amžių! Dadave szirdingas loc
in mainas, kasilas ar in kitas tu!
; Kontrakta parasze ant visu nininkas stubu o už keliu minudarbo vietas. I
jmetu, rytoj reikės užmokėt isz Į tu sena kontrakta suplesze, o
už tris menesius! Pra-Į^urasze nauja p?gal sutarimą.
Daugiausia letuviu iszveža virszaus
<
in Varkuta ir ykovmys, kur• gaisztis!
Ant rytojaus ponas gaspaldobaisiai szalta. j <uri žiema ežia — Ka daryt! Reike-s isz to rius' sugryžes isz miesto rado
tęsiasi per dey is menesius, ir■ iszsisukt, _ba kitaip czionais gyvenimą tuszczia!
sziaurine nakt yra trijų me- dingsime, o gali ir uteles suėst — Kas czion atsitiko ? Užklausė persigandęs sargo!
nešiu ilgumo, a beveik nie- — szauke p. Gamuila.
it
arba pradžia
★
Ant
rytojaus
susitiko
su
loe—
Praszau
pono,
iszsikraus£
kas negyveno ] tol buvo daži★
i
| te! Fuirmonaitis juosius iszveže ★A
nota kad ežia y daug anglies, nininku.
SKAITYMO
s
Dabar szimtai ikstaneziu bei — Gera diena ponas gaspa- ad'yna laiko adgalios!
...IT...
— Ponas Gamuila paliko
laisvių ežia tasknglis kasa ir dor.
tos kasyklose, ainose pražu- — Gera diena mylimas po — Kas tai do velniai.
RASZYMO
va. Tenai kasyfe tai ne kaip ne! O kaip naujas gyvenimas? landa už puse menesio ir szita
i
pas mus Ameri e. Tenai nėra — Puikus, labai parankus! laiszka del pono.
i
64
pus.,
Did.
5x7col
jokiu prietaisu >1 saugos. Be- Tik pati ant manes nuolatos Locnininkas stubos greitai
Dabar Po 25c.
atplesze laiszka, pradėjo skai :
veik kasdien uauva skyles ir zurza.
tyti :
darbininkai lielpo žeme. Nie — O tai del ko ponuli!
kas nepaiso kiemioniu žūsta — Kad parandavojau gyve “Mano pone! Tavo stubos
* MAHANOY CITY, TA $
nimą tik ant meto laiko. Kalba, suszalde mane, apsvaigino, su-.T^^-H-H-tcIc-tc^-lc-F*************
nes niekas ju n:aito,

APSIGAVO

t

"SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

) nimo. Ji apsiverke. Nuskriaust szita paklausyma, o prisipaži
gerystos) nepakęsiu!
nematau. ?Asz pas didelius ir — Na. na, bumbi, kaip
— Žiūrėk, szitokia czia db- auksztus ponus'esu buvusi, bet getą trupinius ’■ paberes! Kad ■ mus galima. Nora kas užtaria, nus sugryžt pas paezia.
ii
1
f
rybe. Nepakęsiu cinizmo. Ne- tokios gėdos nesu maeziusi.
tavo prielaidinio czia ne kvapo į — Na, na, man jog vis vie- — Klausyk, Urszule, tarė
jaugi tai cinizmas? Kam be
nebeliktu! Ar girdi?
ra! Alane ežia ponia atsiuntė. jis: Ar tu buvai paėmus mano
prasmes svetimais, isz užsienio
— Ponuli, jums nuodėmė! Del manes, nors ir velnią per apsiausta valyt? Kur jis?
skolintais žodžiais szaudyt.
yiDUTINIO didumo muse
Tare Urszule, ir jos balse pasi langa insileisk, tai man vis vie — Ak, ponuli, dovanokite
Tai,
mano
miela,
jau
nuo
senu
asz ji pamirszau jums ant kė
insikrauste in valstybes gy- Beis-Bolininkas
girdo aszaros. Ponai apsiszvie- na.
senovės
taip
inprasta,
tradicija
nėjo pavaduotojo pono Gagino
te, malonus, o neturi to supra Valstybes gynėjo padėjėjui des padėt. Jis kabo ant vinies
Parduotas paszventinta. Jog tam jis ir
,
.
uosi.
timo, kad, rasis prie musu var tepasiliko tiktai prisipažint.)I palei kresni.
pas
virėjas
j
ugniagesis,
kad
Gąginas
užeziuope
palei
Ar ja žingeidumas kankino,
go, prie musu nelaimingo gyve- kad jis esąs kaltas bedarant1 j
vaikszcziotu.
krosui apsiausta, užsimėto; ji
ai, gal but, ji ten isz nesusipra-;
—
Ne,
Vincuk!
Reiszkia
tu
ant pecziu ir tykiai nudūlino in
timo pakliuvo, ar dėlto kad
įmanęs nepažysti! Asz negaliu
miegamaji kambarį.
buvo tamsu, bet gana to, kad
Meiles Korteles
Valentainai
!| daleist,
i i • i idant
• i i mano namuose ir
.
. i
Alare, iszejus vyrui, atsigu
nosis svetimo kūno neiszlaike
i sziaip, ir kitaip apsiverstu.
ir padavė ženklą cziaudet. Ga-j
lė in lova ir lauke.
! Alalonek tuojaus nueit in virTris minutas ji buvo rami,
ginas nusicziaudejo viena ir ki
LOVERf, BEWARE —-THAT VALENTINE
| tuve ir insakyk jam iszsineSzta karta su perveriancziu szvilbet
vėliaus ja eme kankint ne
if
YOU SENPTO THE ’ONE ANP ONLV"^
g
TARADAIKA
dint
!
Skubiai
!
O
asz
rytoj
pa

pimu ir taip garsiai, kad net lo
ramumas.
A HlPPEN ME-J^AdE TLKKEP AWA/
sakysiu Urszuilei, idant ji tokiu
BENEATH IT* 5ATIN ANP IA6&. EA<Hva sujudo ir iszdave garsa in“Vienok, kaip ilgai jis
$YMBO1 HA$ A MEANING ALL m
pasielgimu
nedasileistu
!
Kuo

linkusios sprindžinos. Gagino
vaikszczioja! Galvojo ji.
Lnn
G
Kokiam tai yvrui,
met asz numirsiu, galesite savo
pati, Mare, augszta dikta, bal
-— Gerai, jeigu ten tasai, pa
FOR EXAMPLE,,,,
i namuose daleist begediszka Isz Czikagos nelaime patiko,
VEAR^ MO,
taplauke tvirto sudėjimo mo
leistuvis,
bet, o jeigu vagis?
70#IKl<5 ONE A7
Vienoje
pleise
kelnes
paliko,
;
pasielgimą
o
dabar
nedryskite'
teris, taipgi paszoko ir pabudo.<5OMeOME'$ FEET
Ir jos vaizduote Vėl pieszia
MEAN7 700(7
Bosas nuo darbo parejas
i panasziai pasielgt. Alalonekite1
Ji apsidairė patamsej, atsiduso'
paveiksią:
Vyras ineinas in
LIKE70 BE IMH)$užtiko,
OR HER-ARMS A<i
keliaut
!
ir apsivertė ant kito szono. Už
tamsia virtuve, smūgis, kirviaWELL . A ROSEOM
Klause paeziukes,
A VAlENllNEMFAN$
— Et, po vėlinu! Suniurnėjo
penkių minucziu ji da karta ap
penezio,
mirszta neiszdaves ne
7AE$AME7HlN<5
Kas
czion
atsitiko?
Hank
Greenberg,
garsus
.
Gaginas
su
nepasitenkinimu.
sivertė, da laibiau užklojo akis,
vieno garso, bala krauju.
Palcziuke pradėjo stenet,
]a ! Amerikos beis-bolininkas buvo Na, tu pati savo bobiszku, mikA 7QM,
bet miegas jau negryžo in ja
AR/BBO^yf
Perejo penkios minutes, pen
HAG been!
į]isl parduotas ar iszmainytas. Dėt-' raskopiniu protu apsvarstyk,
Meilingai in ji kalbėt,
A SOUVENIR OP TAE
Paimanavus ir pasivarczius
USED for
PAy? WHEN "KNK5I41?
kios su puse, pagalios szeszios.
A(5E5 70 KEEP
Susimildamas guzutes atneszk,
WERE BOLD, ETC *
nuo vieno szono ant kito, ji pa rcito beis-boles ratelis parda- ko-gi asz ten eisiu ?
AMAM
WteN A KUK5H7
Jos
kakta szaltas prakaitas iszGUE55IMG
In artima vieta begk,
„
ROPE A WAV 70
kilo, perlipo per vyra ir, insi-• ve ji Pittsburgho rateliui. — Vincuk, asz apalpsiu!
(n
BATTLE, HE <5AVE A IS LAPO FA IR A
pyle.
5ILK RIB8OM 70 WEAR IN HER HAIR ...
•iel Hank Greenberg da nieko ne Gaginas nusispiove, insistoA SIRLV
Bosas in svetimas kelnes
stojus in pantufles, priėjo prie
EMOTIOM$).
-MEANING SHE WAS “IIEP UP" UNTIL
— Vincai! Suszuko ji, Vin
inszoko,
sako ar jam szita permaina pa jo in pantufles, da karta nusi
OM A VALENTlME
HE RETURNED
lango.
17 MEAHį "OPEM
cuk!
tinka ar ne, nes jam dabar nie spiove ir nuėjo in virtuve. Bu
Nuėjo in vieta,
UP YOUR HEART4
Lauke buvo tamsu. Tiktai
— Na, ko rėki? Asz czia, iszkas kitas nerupi kaip garnys, vo tamsu, kaip užkimsztoj Ranka in svetimojo kelnes
matėsi vieni medžiu szeszeliai
girdo ji baisa ir vyro žingsnius.
kuris už keliu dienu atsilankys' baczkoj, ir valstybes gynėjo'
inkiszo,
ir tamsus trobesiu stogai. Ry
Ar tave pjauja kas, ar kokis
pavaduotojui prisiėjo graba?
I in jo namus.
Sztai, rado apie penkis
COMES FROM A IATIM
tuose vos-ne-vos pabalo, bet ir,
WORD MFAKIIHG 'ShWRF'/
szimtus
doleriu,
OR "MOO5F*----- wr w
(Tasa Ant 2 Puslapio)
ta baltuma, buvo besirengia už i Žmogaus sportininko parda- liojanties slinkt in virtuve. Pa
IPEA?
Jog
paežiui©
ji
iszsiunte,
l
vimas
gal
mums
kaž-kaip
keiskeliui
jis
užeziuope
duris
ir,
traukt debesiai. Užmigusiame
Ba buvo pavojus,
ir migla apsuptame ore buvo I tai skamba, bet tai visai pa vaiku kambari ir iszbudino
Užkeikė paeziukes,
BEEN 7/4E S7M8OL
Siuncziant pinigus per ban
tyku ir nieks nekrustelejo. Net prastas invykis beis-boles ir aukle.
OF THE LOVE VERSE
; fut-boles sportuose Amerikoje? — Antaniene, tarė jis: Ar tu
Ir tarė:
NSIPEA VALENTINE
kini czeki arba ekspresini mo
samdomas sargas, gaunas pini
EVER SINCE ■ST- VALENTINEUžmokėjai, tu padla man
I
Pardavimas
beis-bolininko
emei
vakare
mano
apsiausta
ney orderi in iszdavysta “San
PENNEP 7rtE FIRST
gus už beldimas! nakties tylu-1
ONE-17 CENTURIES ASO..
gerai,
i
reiszkia,
kad
jo
kontrakta
su'iszva'lyt?
Kur
jis?
ies,” pridekite deszimts centu
jo, ir tas tylėjo, tylėjo ir putpe-i
j viena kompanija aršu vienu1 —Ponuli, asz ji atidaviau
Jeigu
taip
padarai
!
prie paskirtos sumos nes muąn
le, vienintelis laukinis paukszIM year-on FEBRUARY |4™
Dabar tas vyrukas
Lankos reikalauja deszimts
tis, kuris, kaip žinoma, yra pa I rateliu, kas kitas nuperka su Urszulei iszvalyt:
FROM /4FART TO M EART '
I
ganlygomis
kad
jis
tiek
pat
’
—
Kas
czia
do
melyjas
neszioja,
AND FRIEND TO FRIEND
betvarke
?
centu už iszmokejima czekiu ir
pratęs naktimis szaukt: “Put-I) -----_______________ _
MILLIONS OF VALENTINES
Vietos nesiranda,
j gaus mokėti kaip ir gavo, bet' Imt paimate, o ant vietos nepaekspresiniu
kvitu. Busime jums
puliut! Put-puliut!”
CARRYING THESE WELL
Nes tie la žino,
Į jau su kitu rateliu losz, arba dedate. Dabar malonėk be apLOVED SYMBOLS WILL
dėkingi
už
tai
ir neužmirszkite
Tyla sujudino ne kas kitas,'
TELL AMERICA'S LOVE STOR/
’įgrajys.
Baisiai keike. /
siausto vaikszcziot!
ateityje, kada sinusite czekius
tik pati Mare. Stovėdama prie
Ine
jas
in
virtuve,
jis
ženge
*
■
'
arba
ekspresinius money orde*
lango ir bežiūrėdama in kiemą,
ton vieton, kuinui
szau
tavęs
pabust!
TMIIQ
TvrHrloi-i
rl nery i mlr O Rflf
ji staiga suszuko. Jai pasirodė,
jeigu siunsite money' omet^
mieste,
ties
lentyna
su
indais,
miegoju

vasario (Feb.) keturioli kia.
kad nuo gėlyno su liesu, kirp — N-nu? Sumykė valstybes
per paczta, tada pacztas neima
Vis kvFralba,
si virėja.
ka
diena
visi
berneliai ir kava Rože reiszkia, kad tu savo
gynėjo
pavaduotojas,
patrau

tu topoliu slenkanti in namus
ekstra už iszmokejima money
— Ūrszule! Pradėjo jis. UžO kad ir batidžiu gana,
lieriai siunezia savo gelton szirdi meti po savo mylimosios j
kažkokia tamsi ypata. Pradžio kęs in save orą ir iszduodamas
i orderio. Acziu visiems.
cziuopdamas peczius ir stum
Negelbsti! nieko,
plaukėms ar juodbruvėms mer kojų, ir pareiszki kad tu nori
je ji buvo bemananti kad tai kramtymo garsa:
“Saules” Redyste.
dydamas. Tu! Urszule! Na, ka Jau kantrylbes netekau nieko. gelėms meiles korteles, arba, kad ji tave, kaip tavo ta rože,
karve ar arklis, paskiau-gi, — Kelkis, greieziau! Pas
ežia nuduodi? Jog nemiegi! Kelios moterėlės pasileido, kaip czia pas mus vadina “Va- priesz savo alsuojanczios szirpratrynusi akis, ji pradėjo mus in virtuve vagis insikraus
Ras toks dabar pas tave lindo
Dorybes dingo kaip
lentainus.”
deles prisiglaustu.
aiszkiai iszskirt žmogaus vyda- te! Stoviu asz prie lango, žiū
SAULE” YRA
per
langa?
ant
ledo,
Szventas Valentinas, kurio Kaspinas, arba “ribinas”.
riu, o kaž-kas lipas per langa.
la.
Savo vyrus u'ž nosių
garbei ir atminimui visi ligr buvo drąsuoliu didvyriu ženkGERIAUSIA
Vėliaus jai pasirodė, kad Isz virtuves insikraustysias iii — Hm! Sveiki! Per langa
vedžioję,
lindo! Na, kas-gi galėtu lyst?
ausu
insimylejusieji
siunezia
las,
kuri
jie
palikdavo
savo
myvalgamaji,
szauksztai
szpintotamsi ypata priėjusi prie lan
DOVANA!
Ant kalbu kitu nedboje.
tokius karsztus ir kartais net! limosioms, kai jie iszkeliaudago, iszeinanczio in virtuve ir je! Vincuk! Pereitais metais Nesuprantu!
Kokis sėklas,
aistringus meiles žodelius, pa- vo in tolimus krasztus. Tas
kiek laiko luktelėjus matomai pas Plauszinius irgi panasziai — Bet tu žinai ka. Nemul
Tokis
augalas,
simire kankinio, muczelninko kaspinas suriszdavo mylimo-)
kink akiu! Vercziau pasakyk
dvejojant atsistojo viena koja vagys insikrauste.
Jeigu nežinai kokia
Tėvas kvailas ir sūnūs,
mirtimi Vasario (Feb.) ketu sios szirdele ir supaneziodavo
savo szpicbukui, kad jis svei-;
ant kamyžo (palanges) ir, isz- — Ka, ko nori?
Sztai, jeigu jau motina
riolikta diena septyniolika berneli.
nyko lango tamsoje.
nupirkti Dovana savo
— Dieve, jis negirdi! Bet kas kuogreieziaus iszsineszdin-l
netikus,
szimtu
metu atgal. Jis buvo nu Vėduoklė, arba “Fanas” bm
tu
Ar
girdi?
Czia
jam
nėra
kas
“Vagis!” Dingtelėjo jai in tu-gi, aitvare, suprask, kad asz
Ir dukrele niekszius atlikus. kankintas už tai kad jis hėisz- vo variuojamas paslėpti mer Draugui ar Draugei,
galva ir mirtinas pabalimas už tik-ka esu maeziusi, kaip pas beveikti
sižadejo savo tikėjimo in Kris-! geles jausmus ir alsuojanczia
Ne ilgai mainyte toki
mus in virtuve inlindo kažkoks — Ponuli, kibą jums galvoj
liejo jos veidą.
tai užraszk jiems laikgyvenimą varysi, tu ir in Kataliku Bažnyczia.
krutinę. Dabar ta vėduoklė
negerai?
Sveiki.
Ar
mane
esant)
žmogus!
Urszule
iszsigasianti,
Ir vienam akimirksnyj jos
Isz to ir staugsi!
Jis po visa kraszta pragarsė reiszkia: “Atidaryk man savo raszti “Saule.” Pra
kvaila pripažystate ? Per dienu'
vaizduote nupiesze paveiksią, ir, sidabras spintoje!
Kas
bus
isz
jusu
mergeliu,
jo
del savo mielaszirdingumo ir szirdele.”
dienas kankiniesi, bėgioji, ra
kurio taip bijosi moterys: Va — Niekis!
Jau stovi ant prapulties kelio, geros szirdies. Szventas Valen-j 1Mezginys, Lotynu kalboje linksmins jiems gy■
•
•
n *
gis lendąs in virtuve, isz virtu — Vincuk, tai nepakenezia- mybes negauni, o nakezia su to- •
Alamyte negerai daro,
tinas ypatingai atjautė jaunas reiszkia pinkles, panezius arba venima, ant viso me
kiais
žodžiais,
kad
net
koktu'
ves in valgomaji, spintoje si rna! Asz tau apie pavoju kalbu,
merginas ir net senmerges, ku-Į slastus. Czia jokio paaiszkiniSavo mergeles in bloga
dabras. Toliau miegamasis kir o tu miegi ir ninurni! Ko-gi tu darosi! Dvideszimts litu mene
to ir džiaugsis isz ta
gyvenimą varo,
rios negalėjo iszteketi už tai mo visai nei nereikia.
vis, plesziko veidas, auksiniai nori? Ar tu nori, kad.mus ap siui tegaunu, ir da savo drapa Ne viena dukrele randasi,
kad kraiezio neturėjo. Kai tik O szirdis, szirdele ar szirdu-j vo dovanos! Prenu
nas neszioju, o apart sziu žo
daiktai. Jos keliai sulinko ir vogtu ir iszžudytu?
Sauliuno
je
pasigėrus,
jis dažinodavo tokios merginos) žele visados reiszkia meile, iszdžiu geresnes garbes isz niekur
per peczius szirpuliai perejo!
Gynėjo padėjėjas iszleto pa
Ne turi kaip reikia protą,
nelemta ir nelaiminga likimą,) tikimybe, meiles džiaugsmus ir merata Suv. Valstijo
— Vincai! Žadino ji vyra. kilo ir atsisėdo lovoje, garsiai
tai jis slaptai nakezia atneszda-’ nusivylimo skausmus. Mat,1
Prie kožno lenda,
se metams $5.00
Vincuk! Vincuti! Ak, Dieve žiovaudamas.
Kad gerina pirktu,
Ant Gavėnios
vo krepszeli auksiniu del tos Į bernelis vis turi kur nors iszke-Į
mano, miega kaip negyvas! — Velnias žino, ka tu c.zia
Sarmatos jokios neturi.
nelaimingos kraiezio. Kai jis liauti, o mergele vis turi lauk- Kitose Vieszpatys—t—
Vincuk dėl Dievo meiles, pra- prasimanai! Suniurnėjo jis.
buvo uždarytas kalėjime ir jau ti; toks tai jau senovės dievaiGraudus verksmai arba pasilauke kada ji nukankins, jis su-) ežiu nustatytas meilei kelias.1 tese $6.00. Užraszant
— Nejaugi net nakezia nėra budinimas prie apmislinimo
ramybes? Del menkniekiu ža Kanczios Vieszp. Jezuso Krissipažino ir susidraugavo su1 Taip ir musu Lietuviszkos dai-) reikia drauge ir pre
Gera Rodą
L. TRASKAUSKAS dina.
akla sargo dukrele. Kai jie bu-J nos, dainužes pasakoja, taip ir
tuso, pagal senoviszka būda,
—
Bet
Vincuk,
asz
galiu
pri

vo
iszvestas isz kalėjimo in szitos Szvento Valentino mei- numerata siunsti per
Ona—Va-jei! Va-jei! Pa
10c. Stacijos arba Kalvarija V.
LIETUVISZKAS
siekt, asz maeziau, kaip žmo Jėzaus Kristaus 10^. Laiszlkas szina insidwjau in naga! kankinimo vieta, jis paliko tai les korteles kalba apie meile ir Money-Orderi
arba
G RABORTUS
sargo
dukrelei
maža
ir
gražia
1
nusivylimą,
apie
laukimą
ir
negus
inlindo
per
langa
!
Va-jei!
Va-ji!
Kaip
man
arba
muka
musu
Iszganytojaus
Laidoja Kunus Numirėliu.
— Na, tai kas tokio? Ir te Jezuso Kristuso 5^. Tretininku skauda!
atvirute, kortele, ant kurios jis sulaukima, apie skausmą ir pinigais registruotam
Pasamdo Automobilius Del
Petras—Nerekie kaip pa buvo paraszes: “Nuo tavo Va-j džiaugsma, apie pirszlyba, Su-'
Laidotuvių, Kriksztiniu, gu sau lenda. Bet greieziausiai, Seraphiszkas officium 10^. No
laiszke
in Urszule jos ugniagesys at vena Stebuklingo Medaliko siutus. Inkizk pirszta in lentino.” Szitie žodžiai ir sižiedavima ir sutuoktuves.
Vestuvių Ir- Kitokiams
ėjo.
Dievo Motinos Garbei 10^. Is pecziu, tai paZinas iszdegs! sziandien skamba ant tu mei
::
Reikalams
::
Sieniniai Kalendoriai, 23%
— Ka-a-a? Ka tu pasakiai? torija apie Amžina Žydą, jo ke
les korteliu.
535 WEST CENTRE STREET
Saule Publishing Co.
— Asz pasakiau, kad pas lione po svietą ir liudymas aipie
Ne pro szali perspėti musu coliu ilgio -15 coliu ploczio, po
Telefonas Nr. 78
SKABYKIT
MAHANOY CITY, PENNA.
Jezu Kristų 20^. Maldų VainiUrszule ugniagesis atėjo.
kavalierius ir mergeles kad jie 35c arba 4 už $1.00. Adresas:
Mahanoy City, Pa.
li
— Tai da blogiau! Suszuko' kelis knygute $1.00.
gerai apsižiuretu ka visi tie
i
“SA U
Alare. Bet blogiau, neg’ vagis? SAULE PUBLISHING CO.,
Saule Publishing Co.,
gražus paveikslėliai ir ženkleMahanoy City, Pa
Skaitykite “Saule” ' Asz savo namuose cinizmo (bc-|
PLAI ®IT!
j liai ant tu meiles korteliu reisz- . MAHAN0 Y CITY, PĄ.
Skaitykite ‘’Saule”
B—
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MAHANOY CITY, PA.

pasninką randame minėta 325 Tai reiszkia J<ad buvo uždraus szaltasias žemes'jau negalima;
metais Vyskupu Tarybos nu- ta ir mesia, žuvis, kiausziniai, buvo jose apseit su vienu tik
sprendžiuose. Ta taryba buvo pienas ir kas isz jo padaryta. valgymu dienoj. Todėl imta už
t
Nikėjos mieste. Isz Szv. Atana- Kitur Gavėnios pasninkas kasti vakarai. Ilgainiu prisidė
Szaltis tikrai SibiriszVETURIASDESZIMTS dienu zo ”rasztu matome, kad Alek- būdavo lengvesnis, nes valia jo ir rytmeczio užkandis. ■ •
kas.
- — Velykas
- ’
| sandrijois
mieste priesz tai nebūdavo valgyti žavies. Buvo ir Balžnyczios drausmėje, yra
priesz
Katalikai pas’
— Utarninke pripuola
Szvencz. Paneles Liurdo.
|
jninkauja. Tas laikas Lotynisz-J buvo ilgosios Gavėnios, ir kad tokiu vietų, kur Gavėnioje ne kad Gavėnia prasideda su Pe
kai vadinasi “quadragesima,”> t ti k tas szventasis ten ja invede drausdavo pauksztienos, nes a- lenu dieno pradžia ir baigiasi
— Garnys paliko patogia ir
t. y. keturiasdeszimtoji, bet jis 331 metais ir sustiprino 339- not Szvcmtas Raszto ir pauk- Subatoje priesz Velykas vidur
sveika dukrele del Vincu Juoszcziai tapo sutverti isz van dienyje. Visu tuo laiku penkta
nereiszkia vienos dienos, o vi' taisiais.
daieziu, 604 W. Pine ulyczios.
dieniais ir szesztaldieniais mesa
sa laika tarp keturiasdeszimito-'1 Szimta metu vėliau, randa- dens.
— Musu ugniagesiai likos
I
me
Ryme
szesziu
sanvaieziu
Beveik visur Gavėnios laiku yra uždrausta trecziadienyje.
sios dienos ir tarp Velykų.
'
iszszaukti Petnyczioj popiet in
Gavėnia
priesz
Didžiosios
San

būdavo valia valgyti tik viena Kitomis darbo dienomis mėsos
Saint Nicholas, užgesinti lieps
Lietuviszlkai ta laika vadinavaites sunkuji pasninką. Szven karta kasdien, ir tai vakare. valia valgyti tik viena karta.
na kuri kylo engine house artii
jnie Gavėnia ir nelabai žinome
Saint Nicholas breikerio. Ble| isz. kur kilos tas žodis. Dauge tasis Grigalius Didysis Popie Bet tas įasžtrumas buvo pildo Kiausziniai, pienas su visu kas
dies padaryta ant keletą tuksliui rodosi, kad mes ji gavome žius rasze Szv. Augustinui, ku mas tik vienuolynose ir tai ne isz jo padaryta, žuvys ir kiloki
ris tuomet Krikszczionyja skel- visur. Sziaip žmones valgyda nuolatiniai vandens gyvuoliai
taneziu doleriu.
isz Rusu, kurie nuolatiniu inal1 be Anglijoje, kad investu sze vo apie treczia valanda po vi ir visi valgomieji vabalai va
** — Seredoj Septynu Servidti, sunkaus pasninko ir sziaip
sziu sanvaieziu Gavėnia.
durdieniui. Ta valanda vadin lia valgyti. Valia taipgi varto
tes Szv.
nusivarginimo laika vadina
— Socialiszkas Kliuibas isz
“Govienje.” Bet Gavėnios jie Daugumoje vietų Gavėnia davosi Nona, t. y., devintoji, ti tauku uždara.
priesz Velykas nebuvo nuolati- nes valandos buvo skaitomos Visoje Kataliku Bažnyczioje
rneisto turėjo savo Ibankieta'
tno vardu nevadina.
dabar valia Gavėnios laiku
Subatos vakara, Lenku svetai
Angliszikai tas laikas vadi-';1,e* Nedeldieniais žmones ne- nuo ‘saules uStekejimb, t.
kol pasninkaudavo. Būdavo teipgi itiaž-daug nuo vidurio tarp vi- sziokiomis dienomis viena kar
nėje. Daug nariu dalyvavo ta
nasi “Lent.” Senoveje
!
ta valia gerokai u'žkasti. Nuo
■
- isztysu liuosu sanvaieziu ins- dudienio ir vidurnakezio.
me bankiete.
Anglu ir Vokiecziu kalba tebe
žmogaus priklaus ar jis stam
Gavėnios tarpa.
Bet Prie tos valandos buvo
— Jozefina Gudlauskiute
buvo bendra “Lent” r<eiszke Praus^u
.
m
-rr
i • • • ir.
• 1 idant 40 dienu skaiczius liktu- maldų kurias vadindavo Nona. biausiąjį valgymą pasiskiria
Visoje Italijoje tankiai prausti. Szita jauna trijų me pavasari. Talda
isz Milwaukee, Wis., lankosi
Vokiecziai
ne tik szilumos, bet tu “mergina” kaip tik buvo Anglai buvo stabmeldžiai. Yra'Įsi, tai Gavėnia pradėdavo de- Bet malda buvo ir prie szeszto- vidurdieniui ar vakarui. Puspas savo gimines ir pažinsta- pritrūksta
]
rycziu valia valgyti bet mažiau
ir
mus mieste ii* Shenadoryje.
i elektros. O beveik visas van pagauta maudyklėje be vande žmonių megstaneziu sakyti, szimt sanvaites priesz Velykas. sios valandos, kuri reiszke vi
yra elektrų varomas, pum nio. Tai ji kaip gera Rymiete buk isz stalbmeldiszku tikėjimu Ilgainiu Bažnyczia suvieno durdieni. Dvariszkija tas ia'be- negu antrajam valgymui. Tas
—■ Seredoj taipgi pripuola duo
<
Ryme. Tai kai elek prausiasi kaip beveik visi kiti yra like krikszczionims tie in- dino invalidus daugelio szaliu jas maldas, suvienyjo ir Nona instatas yra vienoks mėsos die
Amerikos Prezidento Abraha- puojamas
;
noms ir toms, kuriose mesa už
įuo Lincolno gimimo diena tra uždaro ir pumpos nustoja tenai prausiasi: Motina su pro-eziai, kurie vadinami var inproezius ir iii Bažnytiniu tei ome kalbėti drauge su szesztos
drausta.
(Vasario, Feb. 12, 1809 ir mirė ipumpavę sunku gauti vande samcziu pila vandenio ant jos dais likusiais isz sta'bmeldijos. siu knyga tapo inraszyta, kad valandos maldomis. SukalbeBet, Nedeldieniais kiekvie
nio ne tik gerti, bet ir iszsi- ir jai rodos labai patinka.
1865 turėdamas 56 m.).
Sulig to iszeitu, kad ir Gavėnia Gavėnia prasideda 12 valandai je labejas tuo eidavo valgyti. nas gali valgyti, ko nori ir kiek
Anglijoje yra sta'bmeldijos. Su muszus, naktyje isz antradie Tokiu budiu Gavėnios valgis nori.
Shenandoah, Pa. t MargareGlobai: JonasRagaisziu ir Į dabar eina kaip po senovei.
lig to iszeitui, kadi ir Gavėnia nio iii tresziadieni, po kurio1 isz vakaro atėjo in vidurdieni,
ta Rakusiene, nuo 1206 W. Cen Izdo
—BUS DAUGIAU—
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Dingo isz Floridos tie bago- Anglijoje yra; stabmeldijos. Su priesz Velykas turi 'būti szeszii Augiai da ir dabar vidurdieni
ter JJlyczios pasimirė Petny- Luis Shambaris; Koresponden
vadina “Noon,” t. y., devintos
cziai ir piniguocziai, kurie lig to iszeitu, kad ir Gavėnia Nededieniai.
ęzioj apie 3-czia valanda ryte. tai: Panele Juste Karpiute,
SKAITYKIT
i
tūkstantines szvaiste ir szimti- Anglijoje yra sta'bmeldiszkos Gavėnios pasninkas vietomis valandos malda.
Sirgdama trumpa laika. Prigu Ona Rąulinaitis ir Rt. Rev. Z.
nes trenke ant baro ir neprasze kilmes, nes jos vardas yra isz badavo sunkus: Žmones neval Vidurdienyje pavalgė žmor=“SAULE”=^
lėjo prie Szvento Jurgio para K. Vipartas, D. D.
reszto. Dabar likosi tik milijo stabmeldiszku laiku ir dia-gi gydavo nei gyvu daiktu mėsoss nes iki vakarui iszalkdiavo.
Lietuvos
apvaikszcziojimas
pijos. Josios vyras Kazimieras
PLATINKIT!
nieriai kurie daugiau protu tu reiszkia ypatinga gamtos lai nei to, kas isz gyvuolio yra.. Krikszczioniai praplitus in
mirė 28 metai adgal. Paliko du bus Nedelioje, Vasario (Feb.)
ri ir už tai ilgiau ir savo mili ka. Tokiu spėliojimu klaidin
sunu: Joną mieste ir Vinca isz 16-ta diena, Szvento Petro ir
jonus pasilaiko.
gumas ir speliojancziu mokslo
Lost Creek; penkis dukterys: Povilo parapijos svetainėje,
Bet
tukstancziai
žmonių
da
seklumas matyti isz to, jog
E. Ųsoliene, mieste; F. Slavins szeszta (6)' valanda vakare.
vis turi pinigu ir nesigaili tuos Anglijoje Gaverios vardas su
Bus
geriu
kalbėtoju
isz
paszaukiene ir Agnieszka namie; E.
sa?o pinigėlius praszvilpti. In si dare savo kel u, o pasninko
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
E. Usavicziene, Chester, Pa., ir liniu ir isz Dvasiszkiu, sykiu
Miami Beach ir in Miami mies injkotis atvykę savo keliu.
atvyks
isz
musu
garsius
kalbė

J. Shoppiene isz William Penn.
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
tą, kur yra Žydu rojus, ir in Anginoj0’ kaipįir kitur, tuos
Laidotuves invyko Utarninke tojas Daktaras Pijus Grigaitis,
Palm Beach vis randasi gana paežiui daiktus žmones neviesu apiegomis Szvento Jurgio isz Chicago, Ill., ir nusvies mu milijonierių, kurie turi gana
Adręsayokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
žmonyjos
—--*-•1
JI
I su tėvynės Lietuvos
pinig-u
ir
kurie
savo
bumasZKas
—
vacffnda!
ent,” kitur
ir palaidota parapijos kapine- vargus kur kenezia nuo nelai
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų
Spring,
kitur
neskaito.
Bet
jie
dabar
tūks

kitaip.
Kuo- kus apraszymas, didele knyga, 404 tnieras
mingu burlioku Stalino plesziir apie Bedali. 44 pus. 15e Po laikui; Onytės laime; Per neatsafee.
tantines neszvaisto ir szimtines met isz invairiu Anglijos tar- puslapiu. ~Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugavet Sirgdama trumpa laika ku. Po prakalbu bus graži mu
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpata Jėzus ir miszke me
nemeto. Dabar vis galima nusi rniu darėsi viona Angliszko tninaliszka
apraszymas, 202 pus. 85c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
gerai žinoma Lietuvams Jeva zika su dainomis ir eilėmis mu
raszto
kalba,
tu<*>met
Spring
li

pirkti
“
naktaiza
”
už
1,500
do

No.
103
Vaidelota, apisaka isz nūs prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
(Sinkievicziene) Zukiene, nu- su Lietuvaicziu Westvilliecziu,
pirmutines puses szimtmeczio, 18Zko
Pavasariui
reikszti,
o
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
leriu;
bet
abelnai
viskas
jau
at

imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
riiire Ketverge, namie. Velione kurios isz tikros szirdies dirba
pigo. Dabar jau, galima už pen- “Lent” teko baižnytinio pas veikslais, 177 dideliu.puslapiu. 85c' turi savo vieta; Ka pasako ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik/
gimė Lietuvoj ir atvyko in She del virszmineta apvaikseziojiNo. 104
Trys istorijos, apie Ne
kios-deszimtys
doleriu užkasti ninko laikui.
paeziuoias. 76 puslapiu............. 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
nadoryje penkis deszimts metu ma, paskui bus szokiai, su gar- ar iszsigerti.
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
Lygiai
lekszti
yra
spėlioji

ažiais valgais ir gerimelais.
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
adgal. Josios vyras Pranas Žu
prapulties
kranto; Mistras ir Krepekamas
žiedas
ir
Apie
Drūta
Alksni,
Kaikurie svecziai vis moka mai, buk Kalėdos kilusios isz No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu....................................... 15c szius; Kampelis
West
vili
es
Skyriaus
Taryba
duonos; Isz ko dideli
kas laiko saliuna po Nr. 133 N.
Gregorius; Isz numirusiu prisikels,
kvietezia visus
apylinkes po 50 doleriu ant dienos už stabmeldžiu inproezio garbinti Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, No. 184 Dvi 1istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu..................... 25«
,White Ulyc^jos. Taipgi paliko
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Balsi
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
Georgetown, Denville ir kitus kambarį, bet jau nereikia szim- saule žiemos szvente.
tris sūnūs: Juozapa Sinkievipinąs! sekanti skaitymai: Ha isz ma- 48 puslapiu....................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
t-ine
pakiszti
patarnautojui
ar
Tiesa yra, kad Moze du-kart iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
miesteliu Lietuvius atsilankyti
czia, mieste; Alberta Zuka,
sanvininkui.
ir nepraleis tos progos musu
po keturiasdeszimt dienu pas Raganiazka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 22 puslapiu .................................. 10«
Philadelphia ir Joną Zuka,
kunigo. 47 pus................ 15c » No. 164 Septynos istorijos apie Ju
Tautos Jubilejaus.
Pirmiau, ant arkliuku ir ant ninkavo priesz Žydu tautai su savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis kejimas
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
mieste. Trys dukterys: A. KoJurgis; Galinga ypata galybe meiles;
— Ona Raulinaitiene szuniuku lenktynių reikėjo vi darant sandara su Dievu (Ex- sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
kusiene, mieste; P. Banketiene
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
sa szimtine dėti, dabar jau ir od. 24,18; 34, 28.) Tiesa taip-gi trumpi pasakaitymai ir t. t.
namie ir Marie Sinkievicziupuslapiu................................. ..
15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25s
du doleriai skaitosi pinigais. kad V. Jėzus pri&sz pradegiau! No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai .....................................20c
te, Miami, Florida. Dvi sese NAUJAS LENKIJOS
166 Trys istorijos Sūnūs Na
Priesz kara, atostogos pa žmones mokinti pasninkavo gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie ikiaNo.
us;
Iszklausyta malda vargszoj
rys: Ona Rupkevicziene, mies
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
tiek pat (Mat. 4,2.) Szesziolik- bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; dvare;
Geras Medėjus.................................. 15«
prastai
būdavo
del
deszimts
AMBASADORIUS
Geležinis
vyras;
Smakas
ir
Juokingi szposelei, Kaip traukt gite, ir Fr. Daukosiene, Plains,
dienu, bet per kara, kai fabri tame szimtmetya Liuteris ir liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu....................................... 15c No. 170 Asztuonlos istorijos apie
taipgi penkis anukus. Laidotu
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Veiniszkatiltas;
kantai ir darbininkai pinigus kiti Protestantaisake, buk Ga puikus
ves atsibuvo Panedelyje 9-ta
apraszymas. 119 pus... .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kuleis. Toki pati paaiszkinima grebe kaip darbo žmogelis szie- vėnia yra bloga r nereikalinga No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
Valanda ir palaidota Kalvari
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
gavo ir Anglijos atstovas isz na, piniguocziai ežia baliavo- Besiginczydiami u juo kai-ku- Garžia Haremo nevalninke: T -Moazis:
........................15c
jos kapinėse. Graborius H. Vamsybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas
‘
No.
144
Penkios
istorijos
apie
Ra

Londono.
jo be pradžios ir be pabaigos. lie Katalikai sak'buk Gavėnia 62 puslapiu .................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
lukeviczia laidojo.
Lenkijos Ambasadorius vi Koteliai ar vieszbucziai reika yra paties Krislus instatyta No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslapiu ......................
2*«
—' Randasi vietinoje ligonkas
Isz
girrios
ir
Ant
nemano.
58
No.
171
Vieniolika
puiku
istorija
Ar paszaukt tęva zokoninka Bernasai nesitikėjo tokio szalto pri lavo mažiausia szimtines už; visiems KriksZcimims. Abeji
buteje del gydymo: Julija Vaipuslapiu .......................................... 15c
61 puslapiu.................. ...15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
ėmimo, ir nežinojo kaip pasi kambario rakta. Dabar jau ga klydo. GaveniJyra gera ir No. 123 Septynios istorjos apie dina.
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
cziuliene ir Juozapas Daledo- elgti ar ka sakyti. Jis buvo pa
lima kambaris susirasti jeigu naudinga, bet ndKristus liepe Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su'Dievu; Grigo Kalė
nis isz miesto; Rože Dziadosz sirengęs pasakyti labai gražia
Kaip Vincas ingalejo paezia;
ja pasninkauti kr Bažnyczia. grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos;
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
isz Mahanoy City, Juozapas ir draugiszka prakalba, tai patarnautojui pakiszi tik deNo. 146 Dvi ’rtorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
45 puslapiu..................... 15c
Matulaitis isz Girardville ir taip ir pasakė ir nei žodžio Pre szimtine, ir jis tau rakta už dy Ginczia tanku pasitaiko a- gonus.
Nihilistu;
Stebuii»* kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausia
No.
127
Trys
istorijos
apie
Duk

ka duos.
biem pusėm klys Bet nekly- tė pustyniu; Peleniute; Du brolei Nikitas
Vincas Konczys isz Maizeville. zidentui Trumanui neatsake in
;
. 61 pusteph
.................15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniPirmiau, už vakariene užsi do Kataliku B;až Įczia szeszio- Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c No. 150 Keturios Furijos apie Du ikio. Suvirs* 100 puslapiu........... 25s
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
ktė akmenoriaus; KL.a; Nuspręsta
Mt. Carmel, Pa. —■ Pranas ta beveik stacziokiszka iszsi- mokėdavai visa szimtine, o da liktame szimtme e. Ji su Liu62
sis; A>it keik užlaiko moteres paslaptį, Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
reiszkima
kad
nei
valdžia
nei
Yorkaviczia, 38 metu amžiaus
bar už dvideszimts doleriu ga teriu nesiginczijAik jo klaida
61 puslapiu .................................. 15c puslapiu ...........................................1*4
PUIKI ISTORIJA
likos sužeistas in galva laike Amerikos žmones nėra paten lima gerai užkasti.
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
pasmerkė tvirtir ma kad Ga
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isskinti
nei
su
Lenkijos
valdžia,
darbo Reliance kasyklose. Gy
vėnia
ir
sziaip
minkąs
yra
Dabar Palm Beach kliubai ir
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15«
nei su Ambasadoriumi.
dosi Ashland ligonbute.
geri
daigtai.
E
ta
isztarme
karalium.
61 puslapiu................. 15c
No. 175 Pasiakaitimo knygelei
saliunai net ir deszimtine pri
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai
ima, kur pirmiau nei szimtine iszduodama Bažbzia nesako, į
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
Westville, Ill. — Westvilles
FLORIDOS BĖDOS nebuvo pinigas. Matyti, kad kad Gavėnia yr laties Kris-!
puslapiu..............................................15c (su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimanasusitvėrė nauja “Lietuviu Ta
taus
paliepta.
V
ezus
paliko
'
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
rybos Skyrius del Paszelpimo MIAMI, FLA. — Tik mušu jau ir Floridoje yra vietos pa
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
mums pavyzdi, |t ne palie
puslapiu ........................................... 15c rtai; keletą Juoku ir Paveikslo.
ežios musu broliu, sesueziu gel- ar visai nemokytas ir staeziai prastam žmogeliui, kurio kipimą.
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke ................................................J-®*
beijimo iszganytoju jn sveti durnas žmogelis iszdrystu pa szeniai da pilni. Jeigu darbo
pitonas Stormfield danguje; Pabė
biznierių žmogelis visa menesi dirbs, Pirmais trimifeimtais me
mas szalis isz Tėvynės: Pirmi klausti Floridos
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
tu KiriksZczion] vis labai
30 puslapiu .................................. 16r
ninkas, Antanas Niklovas; “Kaip biznis?” Ir, tiesa prisi- prakaituos ir savo centelius
50c
TIKTAI,
Adresas
Jeigu užraszysite savo drau
Antanas pažinus, biznis ne prastas Flo- taupins, jis gales kelias dienas. smarkiai pasninl davo priesz
Vice-Pirmininkas,
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing COo,
Latoza; Sekrotorka, Panele ridoje. Tik didžiausia beda vi- Floridoje praleisti kaip tikras; Velykas, Ibet tas sninkas neJuste Karpiute; Izdininkas, siems Floridos gyventojams; ponas, nepaisant to kad jis bei būdavo taip ilgi kaip Gavė SAULE PUBLISHING CO rės didžiausia linksmybia per
MAHANOY CITY, PA.
Mahanoy City, Penna.
nia. Keturiasideuties dienu
visus metus!
■Rt. Rev, Z. K. Vipartas, D. D.^ yra ta, kad visas biznis gryžo ir marszkiniu parvažiuos.

Žinios Vietines

“Mergina” Prausiasi

*

Gavėnia

17'_____ ____

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
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Kapitonas
Velnias

