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ISZ ANGLIJOS

VOKIECZIAI
NEŽINO KAD

Eina garsas isz Berlyno kad
Amerikiecziai ir Anglikai su'
-----Francuzais jau rengiasi prie'
NEW YORK. — Alb. JonNEW YORK, N. Y.— Trys baisiai didelio užpuolimo isz’
stein pasiliko banditu idant
ar. keturi metai atgal Vpkie-( Vakaru. Tik ana vakara visas
galėtu užganadyt savo mylima
ežiai pyko ir nesuprato kodėl tūkstantis Alijentu bomberiu
ir gavosi in beda už perszovima
Anglai dar kariauja, kodėl jie paleido tukstanezius tonu bomžmogų. Jonstein sako, kad tai
nepasiduoda, kodėl jie neprisi-]
ant Vokiecziu frunto, visai
buvo jo pirmutinis apipleszipažinsta kad jiems jau viskas arti musu linijos, musu frunto.
mas ir nemaniau žmogų sužeis
baigta. Hitleris vienoje savo Tai gali reikszti tik viena dalyti. Jisai apiplesze žmogų ant
kalboje baisiai inpyko už tai fca: musu Karo Sztabas jau ima
deszimts doleriu. Jonstein sa
Rear Admirolas Arthur D. kad Anglai jam nepasiduoda, ] rengtis prie didelio puolimo ir
ko kad turi patogia mylima ku Struble (U.S.N.) virszininkas nors jie jau kara pralaimėjo ir norį suminksztyti, susilpninti
ri yra labai brangi. Asz tik už kuris vadovavo Mindoro Sa dabar neduoda Hitleriui tos priesza ir jo tvirtoves apgriauti
dirbu 30 doleriu ant sanvaites, los užpuolime. Su jo stovi garbes kuri turėtu jam tekti,' pirm negu musu armijos ims
kaipgi žmogus gali ant to isz- Rear Admirolas Berkley ku kaipo nugalėtojui. Vokiecziai veržtis per ta Siegfried linija.]
eit jeigu asz myliu pasiutiszkai ris pagelbėjo tame užpuoline. nesuprato kodėl Anglai nepasi- tsz musu Karo Sztabo dar jokiu
mergina.
duoda; o Anglai, isz kitos pu-Įminiu nebera, bet Berlyno radises, negalėjo suprasti, kodėl j0 jau mato, jau supranta, jau
Atidarymas Amerikos Vokiecziai negali suprasti kad bijosi.
Rado Lavona
Anglija niekas niekados nega Sunku pasakyti kodėl dar
Konsulatu
lėjo ir negales sumuszti. Mes, musu armijos laukia, kodėl del siekti tuos kuriems tas maistas
PARYŽIAUS, FRANCIJA. — Vokiecziai
MENARD, TEX. — Artimo
baisiai
reikalingas.
UNRRA
je czionais likos surastas lavo NEW YORK. — Amerikos Amerikiecziai bijojome del sia. Musu generolai greieziau(Suvienytu Tautu Pagelbos ir sunaikino didžiausia Roer upes prūdą ir van
nas nežinomo žmogaus, kuris Ambasados ir Konsulatai vėl Anglijos ateities, bet ne Anglai. sia laukia žodžio isz tos trijų
Atstatymo Administracija) da
pagal tyrinėjimo likos nužudy veikia nekuriose iszlaisvintose Anglai suprato ka Hitleris didžiųjų konferencijos, ar lau
bar tik laukia to laiko kada ji duo iszsiliejo ant kliono kad gautųsi prie mies
tas.
Policija daro sliectva jo vietose Europoje ir kažkurios nežinojo ar pamirszo: kad Ang kia geresnio oro, kad bomberiai
gales jau net paežius Vokie- to Kleve, kur randasi Kanadiecziu 1-ma armija.
aplinkine ar kur kokis žmogus isz ju veda savo paprastas pa lija tai ne visa Europa, o Euro galėtu isz padangių Vokiecziui
reigas; iszduoda vizas ir pade pa tai ne visas svietas. Kad ir kaili pilti, ar gal laukia žodžio czius szelpti ir maitinti.
nedingo.
Ankaros radijo pranesza kad Kanadiecziai jau
da savo tautieczius, bando su butu suklupus Anglija, kad ir isz Sovietu Karo Sztabo, kad
paėmė miestus Kleve, Mehr, Nuetterden, Kranteikti informacijų arba dane- visa Europa butu pasidavus visi, isz visu pusiu sykiu užpul
ISZ PACIFIKO
Cigonkos Perspėjimas szimu apie amerikieczius kurie Hitlerui betv tai dar ne galas. tu visa Berlyną. Ko jie laukia,
enburg ir Millinger.
Musziai tęsęsi ant Pru
Hitleris visgi butu galu gale to, bet galime būti tikri, kad jie Jau asztuonis sykius Ameri
j u apylinkėse gyvena.
Iszsipilde
sumusztas ir nugalėtas. Hitle ilgai nelauks. Gal kaip szita kos bomberiai paleido savo em tarp du Amerikos armijos davizijos ir VoAmbasados atidarytos Athens
NEW YORK. — Atėjus ei- Spalio 27, 1944 m., Paryžiuje ris Anglija paklupdė bet nepa skaitysite, Berlynas bus isz vi mirties ir smerties bombas ant
i kieczius, ir bombardoja Eife! kaina kur randasi
su pusiu apsuptas ir puolamas. Japonu sostines, Tokyo. Yra
gonka pas Mary Daleson inspe- Rugsėjo 8, 1944 m., ir Brussels ėmė.
Kanadiecziai perkirto komu
jo jai buk neužilgio patiks ne Rugsėjo 17, 1944 m. Ambasa Kaip Anglai tada neprisipa Jau daugiau negu menesis lietuviszkas priežodis kuris tei-1j daug Vokiecziu.
laime. Kada cigonka apleido da Ryme ankszcziau buvo ati žino, stacziai nežinojo kad kaip Raudonoji Armija mar- singai sako, kad viena beda, ne
josios narna, dingo su ja apie daryta. Luxembourg Atstovy jiems karas jau pralaimėtas, szuoja in Berlyną, ir dar nesu beda, bet kaip kelios susideda. nikacija tarp miestus Kleve ir Godi. Amerikos
taip sziandien ir Vokiecziai sta stojo. Vokiecziai niekus negali Taip ir buvo Japonams. Musu Generolo Pattono armija randasi isz vakaru pu
du szimtu doleriu.
be taipgi insteigta Rugsėjo 23,
cziai nežino kad jiems jau ga atsilaikyti, atsimuszti. Berlyno bomberiai vos spėjo paleisti sa
randasi Paryžiuje, Marseille,
las. Kaip musu bomberiai ardo dienos jau isz tikrųjų suskaity vo bombas, kaip žemes drebėji se prie Reich kalnu kur musziai eina ant Vokie
1944
m.,
Francijoj,
konsulatai
Pasninkavo Per
mas sukriete Japonijos sostine,
ir drasko Vokietijos miestus, tos.
Nice, Cherbourg; Italijoj kon
cziu isz rytu puse nuo Luembourgo.
Vokiszka propaganda primena Eina gandai kad DeGaulle, Tokyo. Dar iki sziol nežinia
20 Dienu
sulatai Naples, Ryme, Palermo
Vokiecziui kad ir Anglijos Francuzijos vadas ir galva yra kiek žalos ir bliedes buvo pada
ir Florence. Konsulatas atida
miestai buvo panasziai ardomi jau dabar pakviestas in ta kon ryta nuo tuo dvejopo nmugio,
WASHINGTON.—Subatoje apie 1:50 vai.
CHESTER, S. C. — Charlie rytas Antwrep.
bet
kiek
galima
dažinoti,
tai
ir naikinami, ir kaip Anglija ferencija kur* ten ant Juoduju
Tempei, 54 metu, kuris sirgo
popiet, smarkus drebėjimas žemes atsibuvo Japer ilga laika ir daktarai neno Ambasados ir Konsulatai atsilaikė, taip ir Vokietija at Mariu. Jeigu tai yra tiesa, tai Tokyo gyventojai jau rengiasi
rėjo ji gydyt ant vidurines li pradėjo duoti vizas nuo Sausio silaikys. Dabar, kaip žmones bei geras ir sveikas ženklas, nes kraustytis in kainus ir dyku- ponijoje, sutrukdė daugeli namu ir padare didet
i «
v
gos, nutarė iszsigydyt per pa 1 diena 1945 m. Iszduoda vi namu, be drabužiu, be maisto ir Francuzija turi daugiau biznio mas. Jau daugiau negu szimtas
blCuCS. III tTUITipS mlKH pO LfCbCJlUlO Z01I1CS
be vilties bastosi po miestus ir ir reikalo Vokietijoje, negu visi asztuonias deszimtys tonu bomsninkavimą, todėl, iszpasnin- zas sekantiems aplikantams:
bu Amerikos bomberiai pasiejo
kavo dvideszimts dienu ir szia- 1— Svetimu Valdžių atsto mirszta ant ulycziu ir vieszke- tie trys didieji sykiu.
apie 100 Amerikoniszku B-29 eroplanu užpuolė
vams.
(Diplomatic
and
offi

liu,
Vokiszka
propaganda
pri

Francuzija
yra
nepatenkinta'
Tok
y°
mieste,
ir
prižada,
kad
dien jautėsi daug sveikesniu ir
ežia
ant Japoniszku miestu Tokyo ir Yokohama ir
mena, kad dar buvo rieseziau, kad ji yra in szali pastumta ir ! cz
ia tik
tik pradžia.
pradžia.
pradėjo gerti pieną. Dabar cial) .
daktarai sako kad Tempelas 2— ‘ ‘ Non-immigrant’ ’ vyks- dar baisiau Stalingrade, o Ru- be jos yra vedama konferenci- Dabar pareina žinios kad Ja- ant Honshu ir Hokkaido Salų, daug bombų nu
stant in Suv. Valstybes kurie sai atsilaikė: atsilaikys ir Vo- ja. Francuzai stacziai pasakė ponu armija prikisza savo laipasveiks.
užsiims veikimais karo pastan kiecziai. Kaip Sovietu armijos kad jie ir ju krasztas neklausys j vynui, kam laivynas neiszszau- mesta ant eroplanu iszdirbyscziu 57 Japonisz
gose. Nėr aprubežiavimu kas- jau prie pat Berlyno vartų ir ka Anglija, Amerika ir Rusija kia Amerikos laivyną in muszi.
ku eroplanu likos nuszauti, 21 sunaikinti ant že
Nedave Pavelinimo link tautos.
kaip prieszai isz visu pusiu ap- nutars jeigu jie negaus balso.) Jie sziandien sako, ka mes jau
— ‘ ‘ Non-immigrants ’ ’ Italu supo Berlyną, Vokiszka propa- Francuzai yra baisiai nepaten- szituose straipsniuose seniai mes. Amerikonai neteko 5.
Apsivesti; Nužudė ir 3Francuzu
kilmes, kurie vyks ganda primena Vokiecziams kinti ir stacziai taip sako.
sakeme: kad visas Pacifiko kata in Suv. Valstijas pagerinti kad ir Stalingradas buvo isz vi- Francuzijoje yra koki du ras> tai laivyno karas. Armijos,
DUSINO, MICH. — InsimyLONDON. — Rusu armija mano gautis isz
prekyba tarpe Italijos ir Suv. su pusiu apsuptas ir atsilaikė: ] tukstancziai UNRRA agentu, į vaiskas turės musztis ir szianĮėjus pasiutiszkai in 16 metu
Valstybių ir Francijos ir Suv. Atsilaikys ir Berlyniecziai. Ka kurie tik laukia progos ineiti in. dien muszasi Kinijoje, bet Pači- pjetu pUSe
BerlyilO. RUSSI petejo BobCT IT"
John Berry, 14 metu, mergaite
Valstybių.
kiti padare, padarys ir Vokie
Anna Silverton, nuszove jo tę
Xtikinąspe ir miestas Breslau likos apsiaustas. Ameri4—Ne kvotines žmonos arba cziai. Taip ramina Vokiszka
va už tai kad jisai nesutiko
vyrai ir mažamecziai vaikai propaganda apsuptus, nuvar baisiai sumaiszyta ir sutrukdy-)Paims; Japonijos armijos gene-ĮęOflaį bofflbardaVO DuelmeilO miestą ISZ kuF
duoti savo pavelinima ant j u
(nevede) Amerikos piliecziu. gusius ir sumusztus Vokieczius ta už tai kad negalima gauti ga-'roiai jau dabar aiszkina ir gra.
.. - s
i ir
apsivedimo. Vaikai susižiedosziandien.
na laivu nuvežti drabužius, ta- sina> kad jeigu sala Luzon puls, 0311^ kariSZKO HiateriJOlO 011110 ISZSlUStO uC! V O“
jo, bet negalėjo būti suvinezevoti, pakol tėvas nepasirasze LONDON — Per Sausio me Žinoma, mes matome ir žino vora ir maista. Tie kurie žino tal b“ laivyno kalte. O gal Ja- įjeczju frontu. GfaikiJOS nainiuia kare OaSlbaiant pavelinimo, sakydamas, nesio, 586 žmonių likos užmusz- me, kad jau kito plauko sako kad butu galima pavartoti P°nai nežino, bet musu laivypauksztis. Kas atsitiko Angli- ne tik laivus, bet ir eroplanus ir]nas žino kad Japonijos laivy- ge.
Valdžia ir prieszininkai pasirasze ant tai
kad yra per jauni ir turės pa ti per Vokiecziu V-bombu.
jai, kas atėjo visai Europai in1 lengvesnius už orą orlaivius ir nas jau ant mariu dugno.
laukt, pakol turės daugiau pro
kos iszlygiu. Dresdenas ir Breslau pavojuje.
to. Mergaite iszpiktumo pa — Suv. Valstijoj užaugina pagelba, tas jau galime būti balionuis. Czia mes Amerikoje Net ir musu Generolas Wainsiėmė tėvo revolveri nuszove ji. 60 procentą visu radžinku ko tikri neatsitiks Vokiecziams, surinkome ir pinigu ir ta voro ir wright butu galejes daug ilgiau
maisto, bet dabar negalima pa-1
(Tasa Ant 2 puslapio)
SST SKAITYKITE “SAULE”
kios užauga ant svieto.
Mergaite likos aresztavota.
(Tasa Ant 2 puslapio)

JIEMS GALAS

Graikijos Kare Pasibaigė; Dre
bėjimas Žemes Japonijoj, Tokyo
Ir Kiti Miestai Bombarduoti;
Rusai Paėmė Daug Miestu;
Raudonas Kryžius Reikalauja
Du Szimtu Milijonu Doleriu
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ucz-tuojaus butu suszaudytas 6Zie nuodai vis daugintus, kas
ISZ PACIFIKO
Ant Gavėnios
kaipo savo kraszto iszdavikas. kenktu sveikatai, sumažintu
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
O jeigu ir tau, žmogeli, dien veikianczias pajėgas, ir labai'
i
jeigu musu laivynas ! Graudus verksmai arba pasin diena per dvylika metu zau inerzintu
i butu galejes jam in ]pagelba at-j budinimas prie apmislinimo
nytu ir zaunytu kad ir didžiau<>. A aikszcziok inns put\a
^uo iaįkU) musu laivy-1 Kanczios Vieszip. Jezuso KrisKožnas supranta greitumą
ia melą, tu galu gale intiketai.
landi kas i\ tas n
ras buvo ant mariu dugno ir'tušo, ] nagai senoviszka būda
jeigu iszgirstame ka kalbant
f eigų tau kas gana ilgai sakytu
me oi<, m s tas pa._,e h s i. z\a , jokįcs pageikos negalėjo Gene-Į 10c. Stacijos arba. Kalvarija V.
jog trūkis be'ga myle ir daugiau
iad tas juodbėris yra baltas, lyti krauja nuo viso'Aiu nuo-, n
suteiktk get įatar musuj Jėzaus Kristaus lOb Laiszkas.
in viena minuta, bet sziadien
u galu gale ir sakytai kad ir labai sutvirtins kuna.
i laivynas visas Pacifiko mares arba iniika musu Iszganytojaus
turime ėroplanus kurie leke
uodberis yra kaltas. Ne tik sa 4. Dekie tiktai užtektinai
keturis mylės in viena minuta.
kytai bet pats szventai tikėtai. drabužiu kad palaikius kuna vie supa tauj a ir tik laukia pro Jezuso Kristuso 5y. Tretininku
Ant paveizdos inseskime in to
Taip ir su Vokiecziais: Naciu sziltu, ir niekuomet nereikia at- gos susitikti, susikirsti su Ja Serapliiszkas officium 10U No
vena Stebuklingo Mcdaliko
ki eropla.na ir atbukime ke
radijo kalbėtojai ir sziandien szaldyti kuna tai]) kad drebu ponais.
Dievo Motinos Garbei 100 Is
lione in planietas ir žvaigždes.
sako kad jie kara laimes, tai lys krėczia. Užtektina ir nor
Menulis yra arcziauses prie;
Vokietis sako kad jis kara lai- male kūno vedejima, vienok, ISZ WASHINGTONO torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie
musu žemes, bet kelione užim-j
I mes. Už tai Vokietis ir szian- yra reikalinga kad ipalaikius ji
Jezu Kristų 200 Maldų Vainitu 83 dienas po 4 mylės ant mi-1
! dien nežino kad jam jau galas. sveiku.
Valdžia jau dabar perspėja.
i
, , .
.
kelis knvgute'75C
imtos, ir tai turėtumėm keliauti
i Nereikia neszioti diržu labai kad mes gausime dar mažiau
Saule Pub. Co.
diena ir nakti be pasilsio.
Prancūzijoje, Corcieux kaime, pabėgėlė motina su kūdi
1 užveržtu, nes galima cirkuliaci- mėsos szita pavasari. Armijai
SZALCZIAI
Mahanoy City, Pa. i H.
Szviesa nuo saules daeina kiu priglaudę tvarte, kur Vokiecziai sugriovus jos narna.
I jai pakenkti. Bet niekas tai]) reikalauja dar daugiau, o gala-:
ant žemes in asztuoneš miliu Karve žiuri in pabėgėlius.
neatims kūno jėgos kaip jo už- vijų visados pavasarije buna
Szieme metu laike kasmet
tas. Bet jeigu pradetumem ke
szaldymas.
mažiau. Paskui armija paima
Siuneziant pinigus per ban?erga labai daug žmonių, kurie
lione ant saules, tai užimtu 88
5.
Reikia
vengti
darbo
arba
net
septynios
deszimta
nuokini.czeki arba ekspresini moR. F. D. užvedė po kaimus ir
Vokiecziai Nežino Kad turi slogas, gripą, difterija ir žaislo kuris atima spėka. Tan-’szimti visos mėsos dėti in bon- ney orderi iii iszclavysta “Sau
metus.
farinas—ukes 1896 mote.
plaucziu uždegimą, o 'kartais
Ant planietos Mercuri užim
kiausiai liga apima tuos kurie kas ir supakuoti del užsienio, les,” pridekite deszimts centu
Pakeliu pacztas — Parcel:
Jiems
Galas
tai net ir džiova. Aplinkybes,
tu kelione 54 metus, Marso 46%
kenczia nuo fizinio ar nervinio Reiszkia mes dar mažiau mėsos prie paskirtos sumos nes musu
Post pradėjo 1913 mete.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
kurios veda prie ligų daugumos
metus, o ant Venuso 25 metus.
nusilpnėjimo. Bet svarbiausia; gausime.
batikos reikalauja deszimts
A r e o pi a n i 11 i s p a c z t as inves-l "
.
...........
, i
pradžia dažniausiai yra
Jeigu norėtumėm gautis ant
tas neateis Vokietijai m pagel- kuriu
1
už
visus
tai
rūpestis,
kuri
greicentu už iszmokejima czekiu ir
tas 1918 mete.
Jupiterio tai u'žimtu 372 metus,
ha. Mes žinome, bet Vokiecziai slogos, yra. szios: (1) Staigi oro cziausia veda, prie kūno sveika Raudonas Kryžius, paskelbė ekspresiniu kvitu. Busime jums
Dabar yra eroplanini pacz
kad reikia dar du szimtai mili
ant Neptūno 2571 metus, arba
I nežino.
!atmaina, kaip temperatūroj tos bankroto.
ta
isz
New
Yorko
in
San
Fran-|
jonu doleriu, kad jis galėtu pri dėkingi už tai ir įieužmirszkite
> turėtumėm pradėti taja ilga
! Tankiai tenka girdėti kaip taip ir atmosferos drėgnume;
6. Jai jautiesi kad esi auka
ateityje, kada sinusite czekius
cidka kuris sulekios in 28 va-j
kelione 600 metu da priesz Už
I žmones klausia viens kito: (2) perdaug priszildyti kamba kokios nors ligos, nustok val žiūrėti ir aprubinti musu karei I arba ekspresinius money ordelandas.
•
gimimą Christuso.
kaipgi Vokiecziai gali dar ka riai, ypacz tokie.kurie yra szil- gęs visai. Gerk daug' vandens, vius. Raudono Kryžiaus vajus'
■
- ■ deszimtuka.
- '
' . Bet
sukelti
tiek
milijonu
jau
dabar
l
ius
’
Dabar matote skaitytojai, -Per szia karia visi Amerikos riauti, kad jie jau patys žino domi sziltu garu; (3) Perdide- atsigulk, užsiklok sziltai ir il
jeigu siunsite money orderiu
kariszki laiszkai, per kareivius
kaip toli yra atitolintos kitos
kad viskas dingo, kad jie jau lis susigrūdimas, prasta venti- sėkis. Duok gamtai progos su yra varomas.
per paczta, tada pacztas neima
iszsziuncziam dykai.
planietos nuo musu žemes. O
prie liepto galo priėjo, kad jie la>cija dirbtuvėse, gatvekariuo- gražinti tau normale sveikata. Jau pusiau oficialios žinios ekstra už iszmokejima money
Tai matot kiek Dede Samas
kokia kelione turi atlikti jeigu
i jau jokiu budu negali szi kara se arba basuose ir net namuose Tikrai stebina kiek nesveiku ima eiti isz augsztu vietų, kad, orderio. Acziu visiems.
rūpinasi del savo valku idant i: . x. Ax ,
. , . .
geidžia pasiegt dangų ?
. ...
.Įlaimėti. Atsakymas m tokius kurie randasi vargingose mies mo menesiu ir metu luitu gali Stalinas pasižadėjo paskelbti*
Saules” Redyste,
juos aprupyt pacztu ir kiek tai
klausimus yra trumpas ir aisz- to dalyse; (4) Persivalgymas ma iszvengti jai karts nuo kar- kara priesz Japona kaip tik su J
jam kasztuoje, o jum tik 3 cen
Kožna meta Amerikoniszlkas '
kus: Vokiecziai kad ir szian sunkiais valgiais ir neužtekti- to ligai užėjus butu paszvesta Vokiecziu apsidirbs. Dar niekoPirkite Apgynimo
tu už laiszka.
pacztas praleidžia per rankas
dien nežino kad jie negali lai nas nianksztinimas; (5) Tinka puse dienos ar daugiaus poil- tikra nežinia, bet jau reporte-'
Czedinimo Bondus
O dabar paimkime skaitlini
mėti. Suprasti ta, mes turime mo apsirengimo stoka, taip kad siui.
23,000,000,000 szmoteliu ipacz- ,
riai ir redaktoriai putas plaka.1
ir Markes.
kiek ir ko pacztinis departa
suprasti Vokieczius, turime su kūnas eis atszaldomas; (6)Ne
to, o kožna meta pacztas pasi
mentas sunaudoję per meta:
prasti kaip jie szneka, kaip jie atsargumas isz puses tu kurie Į
didina ant bilijono szmoteliu
Daugiau kaip 300 tonu pogyvena ir kaip jie mansto arba pri'žiuri ligonius, prileidžiant'
daugiau. Isz tojo s'kaitliaus
pieros del raszymo ir maszinukitiems užsikrėsti ta paczia Ii- '
mislina.
perleido per rankas suvirszum
kiu.
Mes ilgai patys save apgau-. ga12,000,000,000 laisziku.
Apie 4,000,000 arkuszu kardinejome sakydami kad ne visi Du dalykai reikalingi kad už- Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Kožna meta perleidžia tiek
bonines popieros, — yra tai
Vokiecziai yra Naciai, kad ne, krctiis žmogus kuna kokia nors
paczto, jog ant 'kožnos galvos
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
juoda, popiera kuri dedasi po
liga; (1) Ligos peras, kokius*
visi
yra
Hitlerio
padupezikai,
pripuola po 112 laisziku, tai yra
arkuszu ir perspaudžia raszta
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO Mahanoy City, Pa. 1
kad tik mažas Vokiecziu skai- nors būdu turi insigauti in ku :
del kožno vyro, moteres ir vai
ant kitos popieros.
j ežius yra Naciai. Mes sakeme ir na ir (2) Kūnas turi būti ant ' No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų apie
ko, arba 133,350 tonu.
Sunaudoję 70,000 -kvortų at- I tikrai mislinome, kad kaip tik tiek nusilpnėjęs,kad padarius kus apraszymas, didele knyga, 404 aiieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsaKožna sekunda in kožna pa
ramento — isz New Yorko lyg karas prasidės dauguma Vo tinkama dirva tiems perams puf!ap\u’ poPiei™ei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; PusiaugaveNo. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
ra būna inmesta in pacztines
San Francisko.
augti.
minaliszka
apraszymas, 202 pus. 35c to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu džiai; Žvake; Del pirsztiniu.; Apie
kiecziu sukils priesz ta protiszskrynutes 389 laisziku, per mi
Klijų 35,000 kvortų; 1,620,Abudu dalykai remiasi vie-1 .No- 103 Vaidelota, apisaka išz mus prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
liutą 23,334 o kožna valanda
kai szuketa žmogpalaiki.
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
iszo •i • • pirmutines puses szimtmeczio,
000 alaveliu; 6,000,000 plunks
1,400,000. Paczta iszneszioje
Bet kaip baisiai mes apsiri nas ant 'kito. Be ju abieju nega- imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
nų; 2,331,446 svaru siūlo; 12,177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
kome. Sziandien beveik kožnas Ii būti ligos, Nors pirmutinis I veikslais,
44,000 laiszkanesziai del mili
No.
104
Trys istorijos, apie Ne- pacziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
000,000 pacztiniu niaiszu ir 6,jonu žmonių kas diena.
vyras, visi Vokiecziai stojo in nėra musu kontrolėje, vienok*i valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo No. "> 33 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie An*i
000,000 mastu ceikio ant pada
galima daug padaryti, kad pa-’ bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir KrepeHitlerio vaiska, stojo priesz
Ūkininkas taipgi neužmirszNo. 106 Penkios istorijos, apie
rymo nauju.
puslapiu..................................... 15s szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
mus ir priesz visa svietą. Ir vi sistengus praszlinti kiek gali Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 62 No.
tas, nes paezitas invede 44,552
134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25a
Kas metas pasiduoda nemama aplinkybes prie jo vedan- Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
sai suprantama.
taip vadinamus kaimiszkus ke
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos'apie Baisi
jžiaukaip 15,500,000,000 marczias. Turint slogas nereikia No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu..................................... 15c naktis;
Mes
pamirsztame
kad
Vokie

Dzuoko pasaka; Protas ant
lius ( Rural Free Delivery — R. j
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz mal’ į kiu ir 1,225,000,000 atvirueziu
kits
bueziuoti,
arba
juoikintis,
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo

proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
cziai per dvylika metu nieko ki
F. D.) ir pristato paczta del j
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmo22
puslapiu
.................................
lOo
— postelkortu.
kosejant
ar
cziaudant
reikia
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vito negirdejo kaip tik Naciu
6,504,592 szeimynu arba del 29,kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
No.
164
Septynos
istorijos
apie
Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
Už 3 centinia markutia jusu
j propaganda, nieko kito nesi- pridengi 'burna skepetaite, nes Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
921,123 žmonių.
laiszkas yra nusiunsta po visa
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
s mokino, kaip tik Naciu moks- kai]) nesuskaitoma daugybe li sos bobos.
Vasario menešije 1945 pacz
Žieminia ir Pietinia Amerika,
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
gos per ju esti iszmetania lauk trumpi pasakaitymai ir t. C.
i
lūs,
nieko
kito
nežino
ir
szianto departamentas turėjo 351,; puslapiu, .................................... ifefic eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
Filipinus, Porto Rika, Nauja
%
taip
kad
kiti
aplink
gali
leng

i No. 112 Trys apisakcs apie pini 64 puslapiai ................................... 20c
i dien nebežino, kaip tik ta, ka
000 darbininku, priek tam 43,No.
166 Trys istorijos Sūnūs MaNo.
141
Keturios
istorijos
apie
Zelandija, Guania, Anglija, Isz-j
vai užsikrėsti. Daug pagelbsti gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelIkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
l Naciai jiems pasako.
677 laiszkanesziu; 62,400 klarKalvi
Paszku;
Atsitikimas
senam
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
panija, West Indijes, Kuka,
Per dvylika metu Vokiecziai ypatiszkas kūno prižiūrėjimas, Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus................................. 15a
ku; 44,417 kaimiszku laiszka
No. 170 Asztuonios istorijos apie
61 puslapiu..................................... 15c
Martinika, Centraliszka Ame
nieko kito negirdejo kaip tik dažnai prabusiantis kaip burna liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
nesziu; 51,393 paeztoriu; 21,316
No. 116 Istorija t.pie Sierata,
rika, Alaska kaipo ir Kanada.
Auklėjimas sveiko ir serganezio kuNaciu spyezius, Naciu kalbas, ir dankas, ir maudantis.
iszdalintoju paczto ant trukiu.
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
dykie;
Herodas Boba; Kas nepažinsta
Naciu pergales bugnus, Naciu Antras dalykas lygiai taip No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Darbininkams iszmok'a ant
....................... 15c
Obuoliai žiemos laiko yra di
Haremo nevalninke; Luoszis:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
galybes parodas. Naciu propa pat svarbus kaip ir pirmas, ir Garžia
meto 441,622,517 doleriu. Pra
No.
1,44
Penkios istorijos apie Ra
Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas
delei naudingi, nes obuolys pri
žengėlis;
Duktė malkakerczio. 121
yra
beveik
musu
kontrolėje.
ganda buvo ir yra tokia galin62 puslapiu ................................ 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
eita meta, pacztinei areoplanai
puslapiu
......................................... 25c
duoda norą ant valgio ir pa-|i ga kad sziandien Vokietis ne- Kiekvienas žmogus turi steng No. 120 Dvi istorijos apie Vala Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
iszleke 2,000,000 myliu prista
No.
171
Vieniolika puiku istorijų
kas Isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernalengvina sutriovejima vidų-,
tis
palaikyti
savo
kuna
kuoge(su
paveikslais),
apie Džiaugsmas
i gali insivaizdinti joki kita pa
tydami 65,295,920 laiszlkus. Ge1 puslapiu ............................
15c dina. 61 puslapiu......................15c
riuosia ir t. t. Tie ‘kurie dirba
ir
nuliūdimas
tėvu;
Kalėdų vakaras;
sauli kaip tik Naciszka Vokie- riausias stovi. Taip darant, No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- Isz Akyvumo; Su Dievu;
ležinkelinis pacztas kasztavo
Grigo Kalė
daug smegenimis nenaudodami j
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
kūnas
neduos
progos
ligų
pe

I
tija.
dos;
Kaip
Vincas
ingalejo
paczia;
valdžiai $85,194,239, pacztiniu
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
daug krutėjimo, kurie daug se-j
rams
insigauti.
Geriausias
ap

Mailach;
Paskutinei
Valandoi;
Sla
Už tai ir sziandien Vokietis
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c
vagonu turi 5,096, automobiliu
ptybe
gymimo
mumisie
Dievo
musu
di, obuolys yra naudingiausiu'
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
45 puslapiu.................... 15c
nežino kad jam jau galas, už tai sisaugojimas nuo ju tai sveika gonus.
turi 4,930 kurie surinkineja iri
Nihilistu;
Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
No.
124
Dvi
istorijos
apie
Dvarivaistu. Ligoniams obuliai yra
ta.
sziandien Vokietis kariauja ir
iszvežineja paczta.
ne Pana ir Apie Baisi istorija.
61 Nikitas . 61 puslapiu .................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauninaudingiausi.
No. 147 Trys istorijos apie Raga ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 25«
tikisi kad jis laimes, nors pra Bet ka padarius kad būti Į pĮsiapi*u, ............................ 15c
iPacztinio banikosia praeita
sveikais, iszvengti slogu ir kitu Į No. 126 Penkids istorijos apie na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
žūtis jam žiuri in akis.
68
Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
meta žmonis sutaupino savo
-.i
•
t
» t i
i I Doras gyvenimas; Priversta links“Dukrele musu pirmutines Mums sunku suprasti, kaip uzkrecziamu
ligų
? Ir ka 1nada- mybe;
. Vargingo
„ .
-zmognus sunu;. Trys
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir puslapiu ..........................................15e
:
_
pinigu ant procento $134,458,motinos .Ievos isz Rojaus, buvo ; Vokietis dar ir sziandien pasi- rius atgauti Sveikata jos liete-1 užeiktos karaliaus dukters; Jonukas Alena; Pavojinga klaida. 45 pus No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
105.29 už kuriuos valdžia atsa
.........................
45c do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz“flaperka,” raszo tūla, anglisz- ! tiki Hitleriu ir jo razbainin-H<ns ? <-<zia keletas patarimu kuris buvo protingesnis už savo poną lapiu
No.
150
Keturios
istorijos
apie
Du
 davineti pinigus. 45 puslapiu
15o
61
puslapiu
1
.
5c
ko. Money Orderiu iszlpirkta
|ka
rasztininke.
ktė
akmenoriam,;
Klara;
Nuspręsta

No.
127
Trys
istorijos
anie
Duk

Jeigu
apie
tai
.
kais
Tik
atsiminkime,
kad
Vokaip
sveikais
buti:
No. 175 Pasiskaitimo knygele:
172,000,000 ant $1,376,000,000?
tė pustvniu: Peleniute: Du brnlei sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
n-nc tai
hwdnnv.!
...
...
■
j
Valgyk
mažai
ir
maistin

dagirs kitos moteres,
da už-'j ...........
kietijoje nėra kitos partijos
Vargutis ir Skunntis. 60 pus.. .15c 61 puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
Registravotu pakeliu buvo|
ves nauja mada, kurioms ma-'i kaip tik Hitlerio, kad Vokieti- gus valgius. Valgant riebius ir
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais) ; Kaimieczi’j; Aimanapraeita meta net 88,741,000 o
tas Sz'dlpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
žai kasztuos arba visai nieko'. joje nėra spaudos, kuri drystu sunkius valgius arba ju per-;
insziurytu buvo 140,545,000.
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas I kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu»
SKAITYKIT
ne-kasztuos. Badai jau sziadien11 intarti ar kritikuoti valdžia, daug pripildo sistema visokiais
karalium. 61 puslapiu...........
Irtai; Kelrta Juoku ir Paveikslo.
Geležinkelio pacztas investas
Paryžiniai kriaucziai moterisz- kaip mes turime ežia. Mes, ežia nuodais, ir kuna padaro gera
No. 152 Trys istorijos apie
Kaii‘ Preke ......................
1864 mete.
mas;
Drūtas
Petras;
Nuogalis.
62
ku parodu yra baimėje, jog ne- Amerikoje galime iszpeikti, dirva ligos perams plėtotis.
puslapiu............................................ 15c
Money Orderius pradėjo paružil'gio moterėles nieko ne ne- iszkritikuoti savo valdžia, gali-j 2. Nebijok gerti daug van- ISTORIJE apie Gregorius No. 153 Trys istorijos apie Gailu
davinet 1864 mete.
Adresas
62
szios, tiktai figos lapa, bet ne- me net ir savo Prezidentą isz- dens — nuo szesziu iki dvyli- ----------------- Isz Numirusiu ti; Du broliai; Majoro duktė.
Paczta pradėjo isznesziot in
.
puslapiu ..........................................15c
kurios
ir
be
to
apsieitu,
pagal
tarti
ir
visgi
skaitytis
gerais
kos
stiklu
kasdien.
Vanduo
reiPrisikėlė,
Dorybe
Veda
In
Lai
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
namus 1863 mete.
Saule Publishing Co.,
pitonas
Stormfield danguje; Pabe
sziadienini juju pasietgima.
me,
Szaltiszaiti
ir
Debesėlis.
piliecziais.
O
Vokietijoje
jeigu
kalingas,
kad
iszplovus
nuodus
Taupinimo bankas ant paež
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
::
25<
::
žmogelis
drystu
tik
abejoti
jis
kurie
kūne
užsilieka.
Kitaip
60 puslapiu .......................
15c Mahanoy City, Penna.
io inyede 1911 metę,
f
»

Kas Girdėt

Pabege Motina Su Kudikui Tvarte

-$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

■ • SAVLB • ’

MAHANOY CITY, PA.

buvo Valioros, kuri tiek ramiu,1 — Taip, keleivio bausmėj ilsėjosi nakties prieglobstyje,
(los neturi tiesos aplankyti. Su
jo audringam gyvenime, šutei- tai didele bausme. Bet tikrai j Visi miegojo, visi! Miegojo
pratai ’!
ke valandų ir kuria jis visa sa- mylis savo tėvynė visa ka del žilos galvos, miegojo jauni,
— Gerai, — prabilo Afla,
vo vėlės pajiega mylėjo; gaila jos nukentės. Tu, doras jauni- karszti vyrai, miegojo motinos,
matydamas savo akimis žaibus.
jam buvo tu puikiu vietų, kur kaiti, padavei viena isz recziau- miegojo dailiosios sesutes. Mie
Keliausiu! Ar galiu tuojau ap
(Tasa)
kiekvienas kampelis, kiekvie- siu pa vyzdžiu, pats pasiau’ko- gojo ir Valiora. Tik jis vienas,
leisti jusu sodybas ? Nes netru
! nas krūmas, kiekvienas medis damas už visus. Tu vienas nore- jis savaimi apleidęs tėvynė del
kus naktis užeis, o norecziau
! Tuojau sėdo in valti penki
1 buvo jo jaunu dienu sėbru, — jai nukenteti, kad tėvu kaimas broliu labo, tik jis nemiegojo.
dar karta pažvelgt in tėvynė,
vyrai ir in vidurį upes inplauke
kur viskas buvo suriszta su ku-J nebūtu iszplesztas, kad jis gale- Jis vienas tik ta nakti sėdėjo
nes jau rytoj busiu toli nuo sa
inmete kalina ir lauke anų at
dikio metu atminimais; gaila tu kilti auksztin ir stiprinties ant aukszto Syzako kranto ir
vo gimtosios szalies.
plaukiant. Netrukus ir isz anos
jam buvo to giedro tėvynės savo apginejau pajiegomis. Tai godžiai gėrėjo akis tuo puikiu
— Gerai — atsake senis, —
’
....
i
*
1
'
. .
puses atplaukė valtis su pen
dangaus, kuris tai]) mielai ap- retas atsitikimas. Bet yra, o reginiu. Ir ka jis ežia veike?
tik turime tave pervesti per
kiais vyrais ir inmete katinu
setas žvaigždėmis glamonėjo jo' yra dar pasaulyje žmonių, ku-> Dažnai jįs užduodavo sau klaukaima, kad musu gyventojai
ties stovinczia jau valtim. Pra
aki, svajojimu valandomis, ka- rie moka mylėti ir tėvynė ir sa-Išima ar ne perdaug jis turkentave pamate pažintu.
sidėjo tarybos. Anie reikalavo,
da suglaudusiu su Valiora gal- vo brolius, nesigailėdami patis tėti? Ar yra už ka? Kas-gi ji
Tuojau buvo senųjų taryba
kad butu iszduotas užmuszejas,
gegužes nakti kalbe-, saves. Tik tas retai atsitinka J riszo su tuo kaimu! Tėvu netupabaigta, ir senis, kuris pirmi Ant kriksztynu daug svecziu vas. tvliai
'
.
. .
’
..
.
'1 •
•• .
ir prižadėjo (langiaus ju nežu
josi, arba, kada ju mintis audė kad jie butu tai]) skaudžiai nu- rejo — jie jau seniai pasimirė,
susirinko,
ninkavo priejas prie Aflos mei
dyti. Afla sutiko ant to. Bet jo
auksinius ateitie svajojimus,! bausti. Kas-gi leis tokius vyrus Broliu, seserų ir-gi neturėjo.
liai pratarė:
!I O szirdeles, visokio sztamo
kaimynai jokiu budu nenorėjo
užmirszdamos apie szio pasau kerszto pilnus iszlikti gyvais. Tėvu trobele ? Joje niekados di
prisirinko,
— Maldauk malones, o bu
sutikti. Ir jau valtis ketino
lio nelaimes; gaila jam buvo Czia turi kas-nors slepties tavo delio isztekliaus nebuvo. Alalžas
Senu ir jaunu,
si liuesas, tik vis negalėsi su
skirties, kuomet Afla szoko iii
viso, kas riszos'i su jo tėvynės .prieszininku mintyse. Saugo-'žemes sklypelis, kuri jam pali
Merginu ir vaiku.
grįžti in tėvynė. Liksi pas mus,
prieszininku luotą ir, perkirtęs
atminimu, su jaunu dienu lai kis! — jie savo sumanymu dar ko tėvai mirdami — tai jo visIr buvo senas jaunikis,
gausi gera ūki. Maldauk drąsus
savo kirviu virve, ant kurios
kas buvo. Niekas jo, rodos, ne
kais, gaila buvo, — ’bet kitaip neiszvede ligi galo.
Gero sztamo stukis,
vyrukai!
buvo užnarintas vandenin mes
būti negalėjo. Priverstas buvo Afla neramiai sukruto. Jis, trauko in ta kaima. Valiora vie
Bet kiauliszkai apsiėjo,
— Ne, to nebus! Aržiu tau
tas katinas, leido valti plaukti
keliauti; vele atidavęs tėvynei, matyti, maustė, kad jau tėvy na, bot su ja galima buvo kitaip
Isz moterių fulyt pradėjo.
tėvai už tavo gera szirdi. Bet to
pavandeniui. Tokiu budu iszo szirdi Valiorai — su kuogi jis nės prieszininkai apsiramino, ! padaryti. Jis jai inkvepe tos
Viena jam apie ubago
neįgaliu padaryti. Nori, kad asz
liuosavo tėvynė nuo iszžudymo.
liko ? Vienos aszaros — to buvo kad pasikakis ji iszvije isz tė szalies meile, jis gales jai ir ka
kumelaite primine,
žiurecziau isz jusu sodybų in
Jo kaimynai eme szaukti, kad
Paul Porter, buvęs Demo mano tėvynė ir negaleeziau jo
jam permaža. Bet turėjo pasi vynės, kaipo didžiausia maisz- kita inkvepti. Kas-gi ji czion
Tai senas kriukis tuoj
nesutinka, 'bet Afla atsiliepe:
kratu partijos spaudos komi
kakint i !
nusiminė,
tininka ir 'kurstytoja priesz sa trauke ?
— Vienas už visus, kogi teto narys laike Prezidento je apsilankyti. Ne, tai per dide
Naktis vis slinko žemiu, vis vo prieszininkus. Sielvartas Nieko jis nesigailėjo, bet tas
Ir da nuo vienos per
le bausme! Nenoriu būti savo
jums dar daugiau bereik ? Asz Fr. D. Roosevelto rinkimu,
didesne tamsa glaudė pasauli eme graužti jam szirdi, neramu- amžinasis “tėvu žeme” viską
terla gavo,
tėvynės iszdaveju. Jau jeigu
pats save valdau. — Ir valtis likos paskirtas kaipo pirmi
negalėsiu niekados in teviszke Kaip nenustojo szposu savo. prie savo krutinės — o Afla sė mas, rūpestis apie savuosius, ežia dare. Jis suriszo jo szirdi,
smarkiai varoma priplaukė ninkas Federales Komunika
dėjo ruseziai susimanstes ir apie Valiora vėl inplauke in jo jo vele, jo mintis su ta žeme.
Apie daugiau nutylėsiu,
sugrįžti, tai vereziau, tegu ma
prie kraszto.
cijos ir radio.
liūdnomis akims žiurėjo in tė szirdi. Staiga atsikėlė ir, isztie- Jis už ja kentėjo, del jos liko
Kas buvo ne sakysiu.
no kaulus smiltis kur tyrlau
Tuomet Afla dar karta pa
----- --- .-■( kiuose užpils. O ežia negaliu
vu kaima, kuri rytoj, saulei be ses ranka in seniūną, pratarė: iszgintas, o bet ja taip karsztai
*
*
*
žvelgė in savo gimtines kaima
tekant, turi apleisti. Sunku jam
— Sudiev, tėvai. Einu vėl į mylėjo. Stebuklinga prasme to
būti! Eime tėvai, tegu jusisz
Ka ant to pasakysite,
ir savo aszaroms papludusioms ris pirmininkavo visai senųjų
kiai gerai prisižiūri, mane, — Jeigu apie szita iszgirsite; pasidarė, bet noroms-nenoroms prie tėvynės ribų pasiteirauti, ■ “tėvu žeme” meile, darė ir da
akimis pamate szale jo trobos tarybai:
turėjo sutikti su laimes lėmi gal ka naujo iszgirsiu. Tu vėl, rys pasaulyje stebuklus!
pratarė kareziai.
Teisybe, maži vaikai,
stovinczia Valiora. Gaila jam — Kodėl užmuszei musu
mu.
prikėlei mano szirdije
Ir iszejo in sodyba abudu. Pe
Pasislepia daro blogai.
'. ta nera- i Visa nakti iszsedejes ant kal
pasidarė tos mergaites. Bet tė sodybų gyventoja ?
Sopuliu suvargintas nugriu muma, ta neinsitikejima manoj no, rytui bebreksztaiit mostelė
re je galas nuo galo sustojo ga
Tai jau yra negerai,
vynės meile liepe nutilti ypa- — Gyniau savo gyvastį, —
vo nuo kelmo, ir miegas apėmė prieszininkais. Tiesa, jie ne-' jimu rankas atsisveikino su tė
x lia kaimo, ant vieszkelio, kuris
Nes jeigu tėvas prie
tiszkiems jausmams. Ir jis, pil atrėmė Afla.
snaus, kad nepasinaudotu pro-j vu kaimu ir nukeliavo vėl in
savo akiu, ji savo glamonėjimu.
na krutinę pritraukęs kvapo, — Kaip tai gynei savo gy vede in nežinoma jiems szali.
Ryto laika pabudęs ir dar ga nuskausti kaimynus. Nors tyrlaukius.
vastį ? Juk tu nežinojai, ko jis Tuomet Afla atsiszauke in se
O duoda vale del vaiku,
suszuko:
karta pažvelgęs in tėvu kaima szventai prižadėjo dauginus | Praslinko metai visi, o jis jau
ni:
Tokis žmogus, nevertas
— Valiora! Mudviejų pri- norės nuo tavęs.
liūdnai pratarė “sudiev” ir musu neskausti, bet sunku jais j per ta laika daugiau neapsilan— Kada peili pamacziau
— Klausyk tėvai! — ke
tėvu vadyti,
siekimas. Buk sveika. Už tėvy
jau (langiaus neatsigryždamas iszsiti’keti. Einu, te palaimina’ ke savo gimtosiose vietose. Ėjo
po savo kaklu, tai nežinojau ko liauju, kur ? — pats nežinau.
Tiktai su koja paspirti.
nė einu mirti!
ėjo paakiui. Nulipusiam nuo dievai jusu sodžių už jo malo-1 per žmones platin gilybėje
jis nuo manes nori ? Kūdikio Paakiui eidamas, vis kur-nors
Ausis pastatykite,
Daugiau jau jis nieko neina
kalno, giria ir kalnas uždeUgj numa! Aeziu jums už szirdi, už jausmu paslėpęs inkyrusi jausklausimas! Jis pirmutinis ant atsiremsiu. Bet amtink, kad
Ir dabar klausykite:
te ir negalėjo isztarti. Prieszi
prigimtąjį kaima nuo jo akiu, o gera žodi, už jusu mano užjau- ma, tyliai nesze savo nelaime
manės užpuolė. Asz gyniausi. asz kas meta savo kraszta ap
Vieno kvailio sūnūs,
ninkai stebėjosi, kad toks jaut ima.
— Gerai. Bet kodėl ginda lankysiu. Neperžengsiu ribų, Turėjo apie keturiolika metus, jis vis ėjo pirmin.
savo savavaliszka tėvu szalies
nas vyrukas, visai nesigailėda
Galop
po
keletos
dienu
priė

Isztares paskutinius žodžius apleidima, vien del broliu labo.
O jau ant tu savo metu,
mas jaunu metu, atsiduoda pat masis užmuszei? Juk galėjai ji kurias man uždraudete, bet
jo
gana
didele
sodyba.
Isz
kar

veikiai eme eiti isz kaimo tuo ! Nuo jo lupu neknomet nekrito
Pilnas visokiu nedorybu,
sai inprieszininku rankas, žino sužeisti, kad nebūtu galėjos nors isztolo sotisiu aki savo tė
to ne (Iriso in ja ineiti, nes ga paežiu keliu, kuriuo buvo atė kitoniszkas žodis, iszskiriant,
daugiau ant tavęs užpulti.
vynės iszvaizda. O gal, kas ži
Latras girtuoklis,
damas gana gerai kad gyvas
lėjo pataikinti ne ten, kur gal jės. Ėjo diena ir nakti be pasil- “mylėk tėvu szali” ir “ne— lUžmusziau tik dėlto, kad no, ir graudžiai reikes apsi
0 ir badai vagis.
neiszliks.
jusiszkiai ne viena musu užmu- verkti pamaezius tėvu sodyba Ant motinos ne vra ka sakyti, butu norejes. Bet galop pradrį sio, kad tik greieziau prieitu, ■ skausk artymo.” Tankiai jam
Prieszininku 'būriai eme
so ir inejo.
kad tik greieziau prigimtaji j tekdavo atsilankyti sodžiuose,
Ta norėjo jauna latra
traukti namo link. Viduryje ju sze. Musu instatymai liepia ly ju, piktadariu rankomis iszžuVietiniai gyventojai stebėjo kaima pamatytu. Galop antros! visur priimdavo ji isz pradžios
atpratyti,
ėjo susimastęs, bet szviesiu vei giai kerszinti. Būdamas tėvy dyta. Bet ta syk — jeigu jus
si in ta jauna, aukszto ūgio vy dienos vakara priėjo prie to nelabai isztikimai, bet galop
du, užsimetęs savo kirvi ant pe nėje nelaužiau ju, nelaužysiu ne peržengsite savo prižadus — Dvasios szventos iszmokyti, ruką ir neiszsitikedami in ji
paežio kalno, nuo kurio, alsi- Patjrus, koks jis žmogus,
Nes ka, kad tėvas kvailys,
ties, su saidoku ir pilnu strielu ežia. Musu instatymai nepa- Afla ir peržengs. Lyg sveikas!
žiūrėjosi, nes paskutiniais lai veikines su savaisiais, iszkelia- džiaugėsi visi, kad neaplenike
Kaii]i negelys.
(vilycziu) krepsziu Afla. Paga žiiista melo. Sakysiu ir asz. vi — Pratarė ir skubiai eme eiti
kais daug atsitikdavo visokiu vo in nežinomas szalis.
ju sodybos. Tankiai ji klausinė
prie rioksanezio tolumoje kal
Tas sūnelis nuo latrystes
linus prieszininkai, gerbdami sa teisybe.
pasmelias, ’ piktadariu. Bet kada pamate ji Puiku buvo pažvelgti in ta jo, kodėl buvo iszgintas, o tuo
to vaikino drąsumą, nedriso — Gerai padarysi, — atrė no.
mė senis. — Bet musu instaty Naktis jau slinko'žemiu. Sau Veidas suvytas visas pagelias, tiesink eininti prie szulinio ir! kaima. Saules paskutiniai spin met jis duodavo savo jausmams
atimti nuo jo ginklu.
mazgo jaut i kojas, kas reiszke, duliai klaidžiodami po medžiu liuosybe ir karsztu, kaip ugnis,
O nuo ko? Nuo rukimo,
Netrukus priėjo prieszininku mai liepia bausti visus užmu- les paskutiniai spinduliai, ku
kad atvyksta be jokiu blogu su szakas ir lapus, mirlksejo mi-' žodžiu vilnis liejosi isz szirdies
O ir gėrimo.
sodybas; Afla dar karta, atsi- szejus. Ka-gi darysim su ta rie taip meiliai glamonėjo sto
manymu, tuomet vienas isz ma- riardais atsinmszdami spitrino ir visus kurstė.
vinti tolumoje, ant aukszto
Ka galima ant to kalbėt,
krepes in savo tėvynės sodybas vim ?
cziusiuju ji pranesze kaimo se akis savo puikiu blizgėjimu, o1 Savo kelionių meta teko jam
— Elgkites
instatymais! upes. Syzako kranto, kaima, atEina tėvas, veda sūneli,
pratarė:
niūnai, o tas tuojau pasikvietė1 ramios Syzako bangos, mielai nekarta matyti
nesantaika
— Sudiev, mano tėvu sza- Ja i nubaust i nas, — nubauskite simusze Aflos veide ir dingo Ir nuo tokio sutvėrimo norėt?
pasislėpė už girios. Žvaigždes
Tėvas turi pypkia, sūnelis ji pas save. Vieszinczio ateivid I plaudamos au’ksztus urvuotus tarp kaimynu, ir visuomet jis
lele! Sudiev tavo gyventojams mane.
klausinėjo jis, ko delei keliauja krantus, tarytum, džiaugėsi sutaikindavo juos.
ruko cigareta.
Aflos szeszelis saugos jus nuo —- Szitaip, — nemastai eme ant giedro dangaus mirk
maldauti senųjų malones. Gal sėti, o menuo, iszkiszes viena O kad tokis tėvas prasmegtu, ar gal keno nors pasiustas, ar J kad saule nesidrovėdama mau Taip slankiojo visus metus
visu nelaimiu.
taip eina pasaulio • pamatyti.1 dytiems jo bangose ir pasilsėti,, nuo sodžiaus in sodžių, tik ka
Arba suvis apjaktu.
Ir jau inženge in prieszinin tu nežinai, kad kiekvienas nu aki isz už debesų, smalsiai pa
Bet koksai buvo jo nuostabu-1 pasiuntė nakvyne keliaudama į da perdaug iszsikalbejusiam
baustais turi tiesa malones mal žvelgė savo pašaipiu žvelgesiu
Ka 'žmonys ant tokio levo
ku sodybas, kurios denge nuo
mas, kada tasai vyrukas papa- ‘ paskutinius savo spindulius joj susopdavo szirdi, jis nakezia
dauti.
in pasauli ir, tartum, nusiminė
gali maustyti,
jo akiu tėvynė.
šakojo jam savo keliones prie •' bangose nusiprausti. Ant dan-| iszeidavo skaniai kvepianezias
— Asz nenusižemisiu priesz pamatęs ta savo vieninteli pui
Ir ant to pasakyti ?
Tuojau buvo suszaukta se
žasti. Nenorėjo isz karto intike-į gaus eme rody ties žvaigždes. Ir, lankas ir ten godžiai gerdamas
jusu instatymus. Man vistiek, kiu vasaros naktų sėbrą, einan
Katrie tėvai isz vaiku
nųjų taryba, kuri turėjo nus
t i, bet noroms-nenoroms, paty menulo greitai iszkiszo viena gamtos kvapti, siuntė savo
ko’leia bausme bus. Priduriu, ti keliu in tyrlaukius vedaneziu
džiaugsmo neturi.
pręsti, kas daryti su užmuszeju.
kad, gindamas save, gyniau ir tuoj visas pasirodė, tarsi no Patys kalti, ba ju neprižiūri, ręs kaip kas buvo, turėjo inti- i raga. Visa gamta atsimusze mintis in' tolima, mylimąją tė
Afla tuo tarpu invede in di kartu ir tėvynė nuo jusu užpul rėdamas jam geriaus kelia ap- Tegul tik paauga tokis sūnelis, keti. Ilga valanda seniūnas vaivandenyse. Auganti medžiai j vu szali truputi tarp artimu
dele troba ir paliko viena, pa- dinėjimu. Bet sziadien, jus nu- szviesti, kad butu linksmiau ei () turės invales džiaugsmo
szino ta vyruką, nes tikėjosi ant aukszto kranto spingsojo ( jiems szirdžiu pasižmonėti.
staczius sargyba prie durti.
sprendete daugiau musu sody ti. Regis visa apylinke nusimi
tėvelis, daugiau isz jo iszgauti. Bet Af Syzako ramiose bangose, lygi Tankiai, kaži koks paslaptas
la nedaug pasakojo. Jis buvo koki užsnude milžinai. O van-1 viekas trauke ji vis in tėvu sod
Po kokio pusvalandžio eme bų nežudyti. Žiūrėsiu, ar ilgai nė: paukszcziai ne taip mielai
Tavo sūnelis del tavęs
rinkties senųjų taryba, kuri jusu nutarimai patvers. Dabar cziulbejo nakvynėn rengdamie
tai padarys, didžiai nusiminęs, dar pirmieji duo, sujudintas kai-kada žu-', žių, bet jis nesilankydavo per
nuostabiai žiūrėjosi in ta vaiki spręskite. Laukiu jusu nu si, giria įleszlamejo ir negirdeti
tėvynės apleidimo inspudžiai , vaitos iszszokimu, vaike po to, dažnai, nes nenorėjo jautrinti
Jog ant senatvės per
na, kuris taip narsiai ženge in sprendimo! Kokis jis bus — buvo jos paslaptybes pilnos
nepraėjo. Daugiaus tylėjo, ne milžino rubus spingsinczias j ant valandėlės aprimusiu jaus
duris iszkykys.
mirties nasrus. Bet ne vienas man vis viena.
kalbos. Viskas, regis, nusiminė Tokis tėvelis nieko ne gaus, gu pasakojo. Netrukus eme , vandenVse žvaigždes. Puiku mu. Visuomet jo mintis skraidė
nedriso atsiszaukti in ji, kol ne Senųjų taryba, pasikalbėjusi pamaezius savo numylėtąjį Af
rinkties žmoni u gauja, norėda buvo aplinkui. Kaimas, tas jo aplinkui Valioros trobeles. Pri
Ne tabako, nei alaus,
susirinko visa senųjų taryba. tarp saves, nusprendė nubausti la einanti viena, visu apleista.
Tokis snarglys kaip užaugs, ma patirti, kas yra tas vyras ? , numylėtasis kaimas, taip-pat sistatinėjo sau ja, kaip tik inIndomumas paėmė visus.
Tuomet vienas senis, ilga, di ta drąsuoli “keleivio” bausme. O jis smagiai trauke pirmin
manydamas, bet kiek tame bū
Žinoma, vyriszku metu
dele, žila barzda, užklausė jo, Ir tašyk senis atsikėlęs apskel ir ne viena karta neatsigrvžo
Tuomet seniūnas, va iszems
vb tikrumo ? — tiek, kiek kiek
nedaaugs,
jo tėvu kalba, ka jis gal savo bė bausme.
pasibaigus, pakvietė ateivi isz- J E3V SIENINIAI
Sveikatos ne turės,
atgal. Galop priėjo prie kalno,
* viename svajojime.
i
apsigynimui pasakyti.
eiti laukan, nes jau saule leido-j*
Laikas bego pamažu, o slan
Nuo rukimo ir girtavimo
— Esi 11 keleivio” bausme kuris žemai buvo apaugės visoI’
KALENDORIAI |V kioti vienam po tyrlaukius ne
si ir troboje buvo sunkus oras. w
visas drebes,
Afla atrėmė, 'kad klaustu, jo nubaustas. Tai yra, kad liksi kiais medžiais. Užlipęs ant pli
1945 M.
Iszeje isz trobos juodu atsisėdo ?
linksma buvo. Bet grįžti atgal
Liga gaus,
visiems, ežia susirinkusiems, gyvas, bet neturi tiesos tėvynėn ko virszukalnio, nuo kurio dai
¥
po plaeziai iszsikerojusiu kasz- *
ir kankinti szirdi tėvu szalies
In kapus nukeliaus,
suprantama kalba.
I sugrįžti. Keliausi, kur tik nore- liai matyti buvo visa apylinke,
tanu medžiais ir abudu drauge $ 15 coliu ploczio x 23% col. * reginiu — ne, tas buvo per opi
Ba latrai ilgai negyvena,
Senis labai nustebo, kad jis' si- Tėvynės ir szi kaima nieka- ypacz prigimtasis kaimas, Af
4 už $1 *įl žaizda.
susimascziusiu žiūrėjosi in toli. * ilgio., Po 35c, arba
Apie tai bus gana.
la giliai atsiduso ir atsisėdo ant
5
taip gerai pažinsta ju kalba ir
Neužmikite
Adresas:
*
Ilga valanda sėdėjo tylom,
—BUS DAUGIAU—
klausė isz kur jis ja iszmoko.
tytojai, atsilygint su prenumerata už kelmo.
SAULE
PUBLISHING
CO.,
*
Gaila jam buvo apleisti var- Pirkite Apgynimo Czedinimo galop seniūnas, giliai atsidusęs
Afla atsisakė ta paaiszkinti. į miražo
,aikrasztiir “Saule
” kuirie aPie ‘ai. «ž;
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. *
prasze idant nesulaikyti j
■
atsiszauke
:
Bondus
ir
Markes.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
Tuomet užklausė ji senis, ku-[|aikra.zczio. paskubinkite _I IJ (» inamoji tėvu szalis; gaila jam

(Paskirtas Kaipo Radio
i
Pirmininkas

F' S A U L E ” MAHANOY CITY, P1L
vardas 28 motu amžiaus, likos
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kiek tamsta
per vėlu,
su O/DZiCVl
aszaromis
užmusztas Franci joj Sausio 3
Daktaras užmokėjai už ta žie- prasze senas kunigas. “Neužil- ' L TRASKAUSKAS
[diena. Josios du kiti sūnūs likos
da.”
go jis tave prives prie visokiu lietuvjszkas graborius
užmuszti
ant
kares
lauko,
ofiDaktarėlis, dar po viena in-' blogu darbu, net ir szunybu, ir
t
Nedelioje, 11-ta vai., i’y-|cerįus Alfredas, užmusztas
pyles abiem, pastebėjo: “Asz tu baisiai nukentėsi, netiktu,
te, Szv. Juozapo Lietuviubaž-|pu,gSej0 26 d. 1944 Vokietijoj ir
i
senas
kunigas
nepasidavė:
negaliu suprasti kodėl taip ger- ’ bet ir visas svietas, visa žmoni-1
Judosziaus Žiedas
nyczioje Kun. J. J. Bagdonas jkareivis Sgt Klemensas kuris
“Du milijonu markiu.“ Dakta biamam kunigui rupi toks pras- ja.
j
suriszo mazgu moterystes pana likos sužeistas, įnirę Rugipiurėlis pasakė tris, kunigas ketu-1 tas žiedas. Ar tai jaunesniu die
Daktarėlis ne tiktai ka nu Laidoja kunus numirėliu. Pasam
Konstancija, duktė ponios Ma- (czio 28 d., 1944 Franci jo j. Ve JONAS Ksaveras buvo jau ris. Ir taip ėjo iki Daktarėlis isz
nu atminties ženklelis ar kas?“ stebo, bet ir nusigando. “Tas do automobilius del laidotuvių
nas daktarėlis Berlyne. Jis
rijonos Kulinskienes nuo 509 lionis paliko savo motina, 4
j piktumo suriko “Trisdeszimts
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame
“Visai ne, atsake kunigas žiedas yra mano miegamajame reikalams. Telefono Numeras 78
W. Spruce Uly., su Juoz. Dom- ]brolius ; Joną, Tamosziu, Vikto gavo savo daktarata isz geriau-1 mili j onu markiu! ’ ’ Kunigas
ir tas žiedas kambaryje,“ jis paaiszkino. 820 W. Centro St., Mahanoy City
šio universiteto Berlyne ir pra
brausko isz Shenandori.
nuleido rankas ir baisiai nulin imdamas stikleli,
rą namie ir Juozas Frackvillej;
“Ten dabar vyrai popieriuoja
— Seredoje Szv. Valentino 5 seserys: J. Shamoskiene, E. dėjo dirbti, žmones gydyti Ber dęs nuėjo sau. O daktarėlis pa neprastas ir nepaprastas. Tas
ir taiso. Asz jums ji tucz-tuodiena, patrono meiles. Ta diena Lozauskiene, New Philadel lyne. Jo sesuo buvo ir jo gaspa- siėmęs žiedą trauke namon pa žiedas yra užkerėtas, tas žiedas
i
jaus atneszu.“
SAULE” YRA
iszmintingi siuntinėja vieni ki phia, W. Weissiene, F. Bartie- dine ir pagelbininke ir namo rodyti ji savo seserei. Bet jam' yra prakeiktas. Tas žiedas turi
prižiūrėtoja.
Jonas
buvo
labai
tiems gerus ir meilingus velini- ne, Middleport if Violet New
i beeinant namo iau viskas eme baisia jiega del blogybes ir pra- Bet daktarėlis niekur to žie
GERIAUSIA
gabus
ir
nepaprastai
mokytas
mus, o kiti ant kerszto siunezia Yorke.
j navatnai keistai ir kaž-kaip gaiszties. Jis turi būti sunaikin do nebesurado. Visur iszjiesz-j
daktaras, bet jis visai nepaisė'
DOVANA!
juokingus ir paniekinanezius
į neiszaiszkinamai kojomis aug- tas, in szmotelius sutriuszkin- ko j o, bet žiedo nerado. Žiedas
apie
savo
darba
ar
apie
savo
Ii-j
tas,
pirm
negu
jisai
visa
žmoni

kaip dingo taip dingo. Galu gapaveikslus idant tikiu budu isz- So. Boston, Mass. — Szio me
i sztyn verstis.
genius.
Jam
kur
kas
labiau
ru-l
lieti savo neapkanta prieszais nesio laidoje “International
Ji Pora razbaininku, bebėgda ja pražudys. Tas žiedas pir- le daktarėlis pasiszauke tu darpejo
knygos
ir
dar
augsztesnisĮ
kitus.
Jeigu nežinai kokia
Becoii“ men., Žiurnalas Insti mokslas. Už tai ir pinigu netumi mi nuo policijantu užbėgo sta- miausia buvo Judosziaus Iska- bininku užveizda, virszininka,
rijoto,
kuris
Kristų
pardavė,
boseli,
ir
jo
paklausė.
Ir
jis
ne— Sekanti tėvai aplaike te tuto’s Bostone jog ip. Antanas
cziaiantjo. Nors jie abudu turėjo:
kaip
lijo;
per
stogą
van

rejo revolverius daktaras be! Paskui keli Romos Ciesoriai ii' žinojo. Daktarėlis paskui nore- nupirkti Dovana savo
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sunai likos sužeisti ant kares apie Lietuva, Vasario (Feb.) duo varvėjo, sienos, lubos, lan jokios
jokios baimes
baimes juos
juos nustvėrė
nustvėrė už
už turei°> P° tam Azijatas Geng-' jo žinoti kas toki dirbo jo name. Draugui ar Draugei,
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buvo vertas daugiau negu mili iszkoliojo kad nabagas savinin kos drąsos, ir su tuo žiedu ne ' žiauriai suriko daktarėlis J vo dovanos! Prenu
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kas iszsigando ir tuoj aus dar sziotojas gali valdyti, suvilioti “Kaip to darbininko vardas? merata Suv. Valstijo
kos sužeistas Sausio 24 diena
Viena ryta jaunas daktarėlis bininkus visa narna nuo stogo ir pavergti ne tik atskirus žmo- Kur jis gyvena?“
Vokietijoj.
1
WILKES-BARRE, PA. —
nes, bet ir visa žmonija.
Boselis atsivertė savo knyga: se metams $4.00;
— Ponstva Ant. Pangonai, Raymondas Meholchick, 19 me užėjo in sztora kur buvo par ligi skliapo pertaisyti.
nuo 305 E. Centre uly., aplaike tu, prisipažino del policijos kad duodama daigtai ant licitaciju. Tykus ir ramus daktarėlis Daktarėlis net iszsižiojo.“Asz niekados nedažinojau Kitose
VieszpatysSznapso
stiklelis
kuone
iszkri-j
kur
jis
gyvena,
“
jis
pasiaiszkiTai
buvo
visai
paprastas
daly

negalėjo
suprasti
isz
kur
jam
žinia nuo savo sunu kareivis jisai nužudė Marijona Uloziene
to isz jo ilgu baltu pirsztu. Jis no, “bet asz rodos atsimenu jo tese $5.00. Užraszant
Pfc. Vincas kad jisai yra ne- 29 metu amžiaus Plymouthe. kas: žmones neturėjo pinigu ir tokia drąsą atsirado.
Jo vardas
nebuvo JL1CX
nei
į V cvi
Uv
V CUL vLCLD
11CUU.VU
laisvis Vokietijoj.
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menu, Sztai, ežia, Adolfas1 numerata siunsti per
gražus žiedas, kuris jau buvo pats duris atidarė ir pamate sueziupti, ir kaip jis iszdryso
nuo 810 E. Pine Uly., aplaike koje.
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kaip tik asz užsidėjau ta žiedą Adolfas Hitleris, pamėtė ta
20 Centai.
randasi Belgijoj. Taipgi ponia
Klara Urboniene nuo 907 E. Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa. ir pakele ranka: “Visa milijo “Nereikia mudviem ežia nei asz tapau paszelusiai drąsus, ir žiedą kaip jis marsziavo in Staną“ jis pasakė. Juk kas jam dangstytis nei slapstytis, ’ ’ pra kad žmones manes, kaip Paties lingrada, pamėtė kur ten sniePine Uly., aplaike žinia kad
Saule Publishing Co,
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jos vyras kareivis Juozas din
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! Amerikos doleris! Bet vienas ta žieda! Asz ta diena neture‘ ‘Mesk ta žiedą pirmiau negu
go Francijo j.
Mahanoy City, Pa.
— Utarnirike Szv. P. Ange
les Nasz., Seredoje, Szv. Valen
tino ir Pelenu Diena (Pasnin
kas) pirmoji Gavėnios diena;
Ketverge, Szv. Faustino; Pctnyczioje, Szv. Julijanos; taipgi
Lietuviams Minėtina diena
‘ ‘Liet. Valst., Taryba Vilniuje
paskelbė Lietuvos nepriklauso
mybe (Vasario 16 d., 1918 me
te) ; Sukatoje, Szv. Flavin jono;
Nedėliojo, Szv. Simeono ir 1-maĮ
Gavėnios Nedelia; Panedelyje,Szv. Konrado.
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Frackville, Pa. f E. Petrulonis, gerai žinomas saluninkasj
mirė Petnyiczios ryta 8:30 vai.J
name, 2 Wylam Uly. Gimęs Lie
tuvoje. Velionis kitados gyve
no Maizevillej. Prigulėjo prie
lietuviszkos parapijos. Paliko
paezia Patronele, sunu kareivis
Pvt. Viktorą, kuris randasi
Camp Livingston, La., ir viena
arnika. Merikeviczius laidos.

SHENANDOAH, PA
t Laidotuves kareivio Sgt.
Leonardo Pavlakio, kuris mirė
'armijos abaze Mississippi vai.,
’atsibuvo Petnytezios ryta nuo.
15 E. Chrry uly., su apiegomis
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 vai.J
ir palaidotas parapijos kapuo
se. Menkeviczius laidojo.
:; — Ponia Helena Dabuliene
nuo 72 Swatara Rd., nuo Hei
ghts, gavo telegrama nuo val
džios, kad josios sūnūs karei
vis Pvt. Albertas likos užmusz
tas Sausio 20 diena Belgijjo.
Middleport, Pa. — Ponia Jeva Drobniene, nuo Washington
Uly., aplaike žinia nuo valdžios
Įkad jos sūnūs kareivis Pfc. Ed-
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