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Tierikonai Ant Iwos Sala
Isz Amerikos'ST0K1N
MRBA
Ar Ims In Vaiska
BAISI NELAIME

15 Sudege Degancziam
Name
TACOMA, WASH. — Suka
toje apie antra valanda ryta,
ugnis kilo dideliam name. 15
žmonys sudege, 13 apdege ir 12
nesurandama. Buvo tai viena
isz baisiausiu ugniu mieste su
baisioms pasekmėmis pražuvi
mo tiek auku ant kart. Priežas
tis taip staigos ugnies lyg
sziam raszymui nedažinota.
Bledes daeis lyg 100,000 dole
riu.

Nelaime Ant
Geležinkelio
LANCASTER, PA. — Asztoni žmonys likos sužeisti ant
įPennsylvanijos
geležinkelio
Subatoj, St. Louis — New Yorko ekspresinis susidūrė su kitu
kur nuszokus nuo sztangu, arti
Leaman Place, 12 myliu nuo
czionais.. Isz visu aplinkiniu
pribuvo ambulansai ir dakta
rai in pagelba ir nuvežta su
žeistus in ligonbutes. Kompa
nijos inspektorai tyrinėja ne
laimes.

ANGLIJA IR AMERIKA

37 Japoniszki
aivai Sunaikinti

WASHINGTON, D. C. —
Armija pareikalavo isz Kon-,
greso ir isz Senato kad investu
instatyma kad visi vyrai ligi NEW YORK. — Tie neva dabar jau parduodame karisz-j &
a
j
o
g
38 metu eitu in kariszkus dar- mokslincziai
kurie visados kus eroplanus kitoms tautoms,1
O FlCSl
bus ar bus paimti in vaiska pa- taip apmulk-na ±1
..
ir OUVCUZ1XUja>
suvedžioja,'kitiems krasztams. Mes pra-Į
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•
nevalia. Armija nepaisys ar kacį jįe mums už akiu užbėga szome
ir
gauname
szimta
tuk-C?
/
f
ome
tuk-!
vyras yra tinkamas vaiskui ar ar geriau sakant mums akis staneziu doleriu už vienokius “
C# «
O.
&
ne, jis vistiek bus paimtas jei- apmuilina ir viską pasiima, o ir po szeszios deszimtys septy- —
—
gu ne musztis ir in karo lauka mums tik tuszczia maisza pa-1 nis tukstanezius už kitokius.'
stoti, tai dirbti ir patarnauti. {Į lieka, gali dabar biski stabtelti I Anglija sako kad mes jai užbėĮ
Szita instatyma ir armija ir ir pasiškaityti.
gome už akiu, kad ir ji nori to-!
valdžia nori greitai ir labai Isz Anglijos iszeina prie- kius paežius eroplanus parduo-i
greitai investi, nes ji taiko ; kaisztas kad Amerika ir Ame ti, bet dar nori mums PacifikeJ
priesz John L. Lewis ir visus' rikos bisnieriai užbėgo Angli padėti, ir už tai dar neparduo
mainierius. Mat, John Lewis'
jai už akiu. Amerika jau pra da, o mes jau savo bizni varo ! __________________ *
dėjo savo kariszkus eroplanus me, mes jiems už akiu užbėgo-j
me. Tai tik vienas pavyzdys viso svieto akys atsidarė. Kaip
pardavinėti.
ISZ PACIFIKO. — Admirolas C. Nikur
mes,
ne
Anglai
gera
bizni
'
ana
nedelia
Churchillis
užvaAustralija jau nusipirko už
žiavo in Atėnų miestą, visi gy mitz pranesza, kad Amerikoniszki kariszki
asztuonis milijonus doleriu varomeventojai ji triukszmingai pasi
eroplanu isz Amerikos. Mes
tiko kaipo Graikijos iszgany- laivai su eroplanais baisiai bombardavo Iwo
toja.
Jima ir Chiclu Japonu Salų. Apie 37 Ja-
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koniszku Laivu Randasi Prie
\Manilos; Rusu Generolas Czer\niakhovskysPalaidotasLietuvoj

ISZ ISZPANIJOS

ISZ GRAIKIJOS

Generolas Franco pasiuntė j Graikijoje jau vieszpatauja LAISZKAI IN
praszyma in Anglija kad Ang- taika. ELAS (Tautiszko IszLIETUVA
JOHN L. LEWIS
Hja sudarytu mažu tautu tvir laisvinimo Fruntas) jau galu
tove priesz Sovietus, Rusija tinai sutiko nusiginkluoti ir vi
NEW YORK. — Dabar
ketina ir grasina vėl iszszaukti ant vakaru frunto. Churchillo sus savo ginklus valdžiai pa
jau vieszai ir oficialiai pemainierius ant straiku del dau atsakymas parode tam puskep- vesti.
skelbta kad galima raszygiau pinigu. Jeigu mainieriai tam generolui Francui ka AliNežiūrint kaip mes intarineti ir siunsti laiszkus arba
streikuos kaip szitas naujas in- jentai mansto apie Iszpanija ir: jome ir prikiszome ir kritika- gromatas
in
Lietuva.
statymas bus investas, tai ar pati Generolą Franco. Genero- i vome Anglija už tai kad ji kiLaiszkai turi būti trum
mija tuoj aus paims mainierius las Franco yra tikras padup-, szosi in kito kraszto reikalus ir
pos ir lengvos, negali
in vaiska ir paskui vėl sugra czikas Hitlerio. Jis nori ir dar-Į politika, dabar matome, kad kiSverti daugiau kaip viena
žins in mainas, bet tada jau buosi ir stengiasi visus žmones taip ji negalėjo pasielgti. DaJurgis Washingtonas dirbti kaipo kareiviai, o ne pa sukelti priesz Sovietus, musu bar matome kad nors viena aunsa. Ir kaip adresa, antrasza užraszysite, tai tu
szalis, nors vienas Europas
sziu
dienu
talkininkus.
Jie
noprasti
darbo
žmones.
Armija
rite padėti kad laiszkas
Da Gyvas
krasztas kelia pastojo Komu eina per Sovietu Respub
nori kad tas instatymas butu
nistams.
likos rankas. Reiszkia, jei
NEW YORK. — Czionaiti- pratęstas imti vyrus ligi 45 ar
Penkių žmonių komisija bu gu norime su Lietuva su
50
metu.
Matyt
kad
armija
ežia
niam sude iszklausymas aplivo iszrinkta ir pasiunsta in sisiekti turime Stalino
kantu ant ukesiszku popieru, ir baiku nekreezia. John Lewis
Graikija visa klausima isztirti.
praszytis.
kada sudžia užklausė Emilio gali pasiprieszinti musu vald
žiai
ir
szpyga
parodyti
pa

Sztai
ka
ta
komisija
rado,
sztai
Citrono kas yra prezidentu
Laikai jau ateina isz
koks jos raportas:
Suv. Valstijų, tai žmogelis at ežiam Prezidentui RoosevelLietuvos, Tie kurie raszo
tui,
bet
bus
indomu
pamatyti
1
—
ELAS
(Tautiszko
Iszsake kad Jurgis Washington!
tai pasakoja kad visi vai
ka
jis
priesz
Karo
Sztaba
pa

laisvinimo
Fruntas)
ne
tiktai
j
Žmogelis aplaike popieras, nes
kai paimti in vaiska. Bet
darys jeigu szitas instatymas
ka
turėjo
daug
komunistu,
bet
kitus klausymus atsake gerai.’
laiszkai jau seniai raszybus investas.
buvo ir komunistu valdomas.
tos, tai nežinia ar tai in
Szia nedelia tas instaty
2— ELAS nevartojo tuos
Lietuvos armija ar in Hit
Vela Kvailys Pirko mas yra Kongreso svarstomas.
ginklus, kuriuos Anglija buvo:
lerio ar Stalino armijas.
GENEROLAS FRANCO
Matyt bus daug prieszininku.
jiems prisiuntus apsiginti nuo^
Maszina Dirbimui Bet tikimasi kad kaip Prezi
Visi klausia kaip ežia
Hitlerio, bet juos cziedino ir.
Amerikoje, ar dar gyvi?
dentas Rooseveltas sugrysz isz retu mus intikinti kad viso paskui pavartojo priesz savo
Pinigu
Europos, jis paragins ir Kon svieto iszganymas gludi tame: kraszto žmones, valdžia pasi Matyt kad propaganda ir
kad visi turi prieszintis priesz
Lietuva pasiekė apie kaip
savinti.
TOLEDO, O.— Kaz. Janec- gresą ir Senata ta instatyma
Sovietus ir Komunizmą. Gal
Hitleris sugriovė Ameri
Į 3—ELAS kur kas drąsiau ir
ky, kuris norėdamas pralobti investi.
taip bus ateityje, bet dabar,
kos miestus ir su žeme su
žiauriau kariavo priesz savoj
greitu budu pirko nuo St. SaSovietai yra musu draugai, o
lygino New York miestą.
brolius Graikus, negu priesz
koskio maszina dirbimui pini Mate Kaip Ju Motina
Generolas Franco yra Hitlerio
Hitlerį.
gu už 500 doleriu, o kada mapasamdininkas. Ir Churchillis
4—Arkivyskupas DamaskiNužudė
szinuke tik iszpaude pora bujam taip ir pasakė.
nos, Graikijos laikinas valdy
maszku liepe aresztavoti už
ISZ KINIJOS
Generolas Franco negali su
CONWAY,
N.
H.
—
Insiutes
tojas pranesza kad ELAS iszapgavysta. Sakoskis ate j as
ana diena pas Janecky, sake nuo gerymo Jos. Sullivan, 35 prasti kur Anglija eina, ir ko žudė daugiau negu deszimts! Kiniecziu Karo Sztabas pa............. tukstaneziu savo žmonių visai sitrauke isz Chungking ir perkad pažysta jo tėvus tėvynėj e, ’metu amžiaus, nuszove Mary Churchillis nori, fChurchillo
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Connell,
33
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kada
tame
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nusistatymas kaslink dvoiVi
Graiki-!!----nereikalingai,
Ant rytojaus parode Janeckiui
- •
j sikaruste in Kunming. Kunmaszinuke kuri spaudžia dole darbe prisižiurinejo josios ma jos rodosi prieszingas jo nusi ’ j 5 Trys didžiausi vadai, ku- ming miestas yra toliau in Ryrines bumaszkas. Godus žmo ži vaikai. Sullivan po tam pats statymui kaslink Lenkijos. Bet rie buvo neva darbininku at- tus ir netoli pramuszto Ameri’oc*
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___ 2
2~
_____ _ n/r___ 1 —
nabagas
Franco nnesupranta,
stovai,
isz tikrųjų 1buvo
Maskgelis pirko stebuklinga maszi sau paleido szuvi in galva mir nnnon
(Tasa Ant 2 puslapio)
damas
in
trumpa
laika.
Sulli

kad Churchillis rūpinasi tik su i vos agentai. „.V
Jie nieko bendra
na, bet greitai suprato savo
kvailybia, tuoj aus apsakė pa- van paliko' didelia szeimyna ir vienu dalyku, būtent: Anglijos neturėjo ir neturi su Graikijos1
Amerika kalba! Prigialbuvo
geru
prietelium.
Sugryar
tikriau
sakant
Britanijos
gyventojais.
licijai bet apgavika nesurado.
bekite jai ,pirkime Apgyni
žias vyras isz darbo rado savo imperija. Generolas Franco' Churchillis visa tai žinojo,
mo Czedinimo Bondus ir
Pirkite Apgynimo paezia ir Sullivan ant grindų norėjo patarnauti Hitleriui, bet taipgi žinojo kad niekas jo
Markes del jos Apgyinimo.
Czedinimo Bondus negyvi. Sullivan mylėjo nu bet Churchillis užkirto jam ke-1 neklausys. Už tai jis savo vare
žudyta moteria.
ir Markes.
lia,
nieko nepaisydamas. O dabar SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

poniszku laivu likos paskandyti ir sunaikinti
500 eroplanu nuszauti, Amerikonai neteko 49
savo eroplanu. Apie 15,000 Japonu ran
dasi ant Iwo Jima sala.
Tokyo miestas
taipgi bombarduotas.
Generolas MacArthuras isz Luzon, pranesza kad Amerikonai paė
mė Philippinu Generaliszka ligonbute nuo Ja
ponu, kur radosi apie 7,000 nelaisvu. Bataan
ir Corregidoras taipgi užimti per Amerikonus.
Daug Japonu užmuszta ir paimta in nelaisve.

LONDON, ANGLIJA. — Rusai pra
nesza kad apsiaubė Grudziadzios drutviete
prie Vistulos upe, 57 myliu pietų puse Danzigo,
ir 19 myliu prie Saxonio rubežiaus. Lenku
miestas Poznanas beveik paimtas per Rusus ir
paėmė Naumburg miestą prie Dresdeno kelio.
Saxonio. Sako kad Rusu 1-ma armija randasi
tik 31 myliu nuo Berlyno. Finu radijo prane
sza kad didelis Vokiszkas laivas “Wilhelm
Gustloff” likos paskandytas su 7,700 Be
laisviais kur važiavo isz Danzigo.
Rusu jauniausias Generolas Evon D. Czerniakhovsky, 37 metu amžiaus likos pavojingai
sužeistas ir in trumpa laika mirė. Czernaikhovskys likos sužeistas ant pietų Prusu frunto. Pa
laidotas Vilniuje, Lietuvoje.
PARYŽIUS, FRANCIJA. — Kanadiecziu
1-ma armija smarkiai gavosi prie Goch miesto,
kur Vokiecziai isz ten bėga. Britu armija per
kirto GochCalcar kelia einantis in Goch Vokiecziu drutviete. Amerikos 3-czia armija paėmė
penkis miestus Vokietijoj.
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pirosus isz jo plauku. Katras
Siuncziant pinigus per ban
ISZ
KINIJOS
BLOGAS
VAIKAS
Nelaimingos
Dienos
prie tosios besiedos apsirgtu,
kini czeiki arba ekspresini mo
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Naszlaites
Kapas
tai buna tuojaus nužudytas,
ney orderi in iszdavysta “Sau
...AR...
Panedelis — Tėvelis pragra- *44-***»****4-X-X-4X-********X-*
nes tai ženklas, 'buk jisai buvo kiecziu kelio, vadinamo “Stilles,” pridekite deszimts centu
jino
in
cjniki
daug
pinigu,
už
MERGAITE
priežaste jojo mirties.
prie paskirtos sumos nes musu
well Road.” Szita permaina
Ant aukszto ’kalnelio
į
tai
iszpere
kaile
man
ir
JonuJesz’kotojai senoviszku už- Vieszpatauje tena is seno- rodo kad Kiniecziai jau ima
bankos reikalauja deszimts
Laikraszcziai visur pilni ap- i kui.
lieku nesenei isžkeliavo in Efe-' viszkas papratimas, kuris pri drąsiau ir stipriau prieszintis
centu už iszmokejima czekiu ir
raszymais visokiu kriminalisz- iPtarninkas — Anksti atėjo Stovi medžio kryžius
zu .kur surado senoviszlkas ka- verczia jaunavede, motere, ta Japonams nes jie dabar gauna
ekspresiniu kvitu. Busime jums
M irusios naszlaites.
ku 'prasižengimu kriminalu imamos mama ir už tai davė tetalkunibas, kur surado daugeli vakara po vestuvui pasiduoti pagelbos isz Amerikos.
dėkingi už tai ir neužmirszkite
jiesukojimu ir ilgai užsitęsusiu (ve]iu• in kailp
visokiu senoviszku dalyku kai- visiems vyrams kurie randasi
ateityje, kada sinusite czekius
Kiniecziu armijos dabar jau R .brangiu teismoibylu
Tvora neaptvertas, —
Sereda
Musu
dreiveris
pa

po ir urvą, kur gulėjo “septy- kaimelyje.
arba ekspresinius money orde
rengiasi ir laukia kada j u va- lyto ja i kada nors pagal vejoj
Mat kilmes ne ponu
miltu, sumuiii mieganti broliai,” kurie per- Žmogiszikas kūnas yra par-’ dasChiang-Kai-shek pradės ta kai tie kriminaliniai karierai! vogė , du maisziu
rius, pridėti deszimtuka. Bet
Tos garbes nevertas.
v . , .
.
,
- - jiems
--- - - at
1
jsze slugmia, uz tai dreiveri pa
gulėjo toje vietoje daugiau duodamas kai;p pas mus mesa! jau seniai
jeigu sinusite money orderiu
prižadėta
Žeme nepriruoszta,
prasideda ir ar negalima ju su-1
varė.
kaip szimta metu. Broliai bu- pas mėsininkus. Žmogaus kojai sikirtima priesz Japonus. Visi
per paczta, tada pącztas neima
stabdyti?
i I Ketvergas — Tėtulis nuvar Žolynu nesėta,
darni persekioti per pagonus, galima nupirkti už kirvi arba Kiniecziai tikisi ir laukia kada
ekstra už iszmokejima money
Kelios tik velėnos
Kaip apie valka ar mergaite
gęs
su
orderais,
mamyte
nuėjo
pasislėpė in ta urvą. Kada po už tris auksinus musu pinigais, Amerikos armijos užkariaus ir pirmu syk suaresztuota ? Ar jis
orderio. Acziu visiems.
-di
Be tvarkos uždėta.
pas dediene ant alaus, tėtulis'
szimto metu
persekiojimai Galima sau iszirinkti 'kokia valdys Pietų Kinijos pamares.
“
Saules
”
Redyste.
Neateina verkti
visiszkai “blogas?” Ar jis tu
sugryžes rado motinėlė girta,
krikszczioniu paliovė, kas to- nors dalelia. žmogienos kaip į Kiniecziu Karo Sztabas jau
rės tapti rytojaus 'kriminalu?
kis nurito dideli akmeni nuo pilvą, peczius, szonkaulius ir laukia Amerikos armijų. Ame Pora metu atgal atsakymas davė in kaili.
Veidą jai bucziuoja
Skaitykite “Saule”
urvos, septyni broliai pabudo t. t. Rankas kepa ant ugnies rikietis, Generolas Stilwell jau sziems klausymams butu buvęs' Petnyczia — Dažinojo apie!
Aszarotas molis.
mamos motinėlė, atėjo iri
ir su džiaugsmu da'žinojo kad ant banibusiniu lazdų, po tam seniai' paaiszkinb, kad jeigu “taip.” Sziadien jaunuomenes tai
Klauses naszlaitele
.
tėtuliui kaili.
■krikszczionyibe adgijo, atsigu pjausto ant mažu szmoteliii. mes norime Japonus galutinai teismo judėjimas vra visuome-. iszmusze
Andrius J. Recklitis
Ar raudos mocziute, —
o
.
. v .
1 feubata. — Asz norėjau sau
lė. ir persimainė, in. kruvutes Pagal tuju laukiniu pripažini- sumuszti, mes turime ne tiktai nes tikėjimo liudininku
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,
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.
padarvti
(pikniką,
paėmiau
isz
206 West Centre Street
pelenu.
įma, tai nesiranda gardesnes Tokyo miestą paimti, bet taip prasižengęs .vaikas gali būti . ,
T
,
MAHANOY CITY, PA.
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‘
stalcziuko kvoteruka o kada
Jeszkotojai taipgi surado po- mėsos kaip žmogiena. Pas juos gi ir isz Kinijos Japonus isz- iszgiailbetas.
Tik. rytu saulute
I.
...... . .
v
.
tėvelis dasizinojo davė man m
Jonai kur taip skubiniesi?
Einu
žemines kapines, kur buvo lai- laidotuvių nesiranda, nes lavo- guiti.
Skaisti sužibėjo,
Vieton paženklinimo vaiko .......
,r
pas p. Andriu Reckliti.
Kas tenai
kaili
kiek
tik
tilpo.
.Maustau,
doti žmones 1,300 metu įpriesz im suėda tuojaus. Vienas sztaKaip Manilos miestas pa ar mergaites priesz visa teisina
,
.
Tarp žaliųjų medžiu
naujo yra? Tai geriausia Lietuviszužgimima Kristaus ir daug vi-^11^ medžiojo ant kitu, o kada kliuvo in Amerikiecziu rankas, kaipo piogu, ir tada užtai užde-, jog bobute ateis ir uz mane uzka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
Ir tarp vilniu vėjo.
j
tars
ir
duos
tėveliui
in
kaili,
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
šokiu innagiii ir bronziniu puo paima savo prieszus in nelais- Japonai neteko baisiai daug jįmo, jam bausmes, jaunuome-J
Tiktai kryžius senas
gi minksztus gėrimu ir kvepianczius
. .
. .
į bet neate jo.
via tai pasidaro sau linksma turto ir kariszko tavoro, kuri nes teimo teisėjas
du.
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W.
stengiasi suT
.
Ir tiktai jis vienas,
iie hnvn
, i vaikas
m
.
> Jau tai tosios praeitos Nede- Saugoja jos kapa
Centre St., MAHANOY CITY, PA.
laika.
jie
ouvo msivoirp
pasivogė ir
ir iszpiesze rast] kodėl
vra n'blogas,
neužmirsziu.
.
‘
.
bos
isz ‘‘Dutch East Indies.” Bet ir panaikinti priežastis vedan-j
Kinuosia randasi gerai susi
Per naktis ir dienas.
's:vvsxvs?vs;
Gavėnia prasidėjo, vertėtu dar didesnis kariszku pabūklu ežias prie to. Pavyzdžiui, tyri-;
organizavusi draugija ubagu
SIENINIAI
¥
kuria valdo gana turtingi žmo truputi apsimalszyt ir savo ku sandelis ir dar didesni kariszki liejimai parodo kad 'didesne da- j
Kitras Vaikas
nis. Kožnas ubagas turi ati na suvaldyt nuo visokiu sma fabrikai randasi Kinijoje ir lis visu vaiku atvestu priesz
KALENDORIAI
Ponstva C. Matuloniai, isz
gumu.
Manchurijos
kraszte.
Czia
yra
duoti deszimta procentą savo
1945 M.
jaunuomenes teismus yra pro-’
Matai sūneli, ne užmiršk Waterbury, Conn., raszo:
baisiai didelis sandelis visokio tiniai silpni. Toki vaikai reika-; apie tai. Mat už tai vilkas Prisiuncziame užmokesti uz *
uždarbio “bosui.” Pinigai ei
na ant užlaikymo unijos ir su-Į Tūlas Angliszkas laikrasztis kariszko tavoro. Ir jis Japo- Jauja speciales (priežiūros ir pagriebė musu kiaulele, kad laikraszti “Saule
ant viso * 15 coliu ploczio x 23% col.
daug padeda ir mokinimo tam tikroje instaigo-į buvo ne gera.
szėlpimo seUgancziu sąnariu, 'j'aszo sekanezia istorijele apie nams labai
loboi ^nnmeto. Mes mylime skaityti ju-* ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
Jeigu sznipai dažinotu kad na- popiežių Pjusa II, kuris gyve- gelbsti.
Adresas:
1 je instaigoje. arba sipecialese
Sūnelis: — O jeigu butu su laikraszti, nes “Saule” yra *
5
SAULE
PUBLISHING
CO.,
yys neužmoka savo dalies, tai 110 tada, kada Lenkijoj valele Jau septyni metai kaip Ja kliasese vieszose mokyklose. buvus gera motinėlė, tai mes geriausia del skaitymo. Su gc-'*
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. £
būna iszmestas isz unijos ir Jagellai: Popiežius priesz ape- ponai kariauja su Kiniecziais.
butume paskerdia.
rais velinimais.
daugiau nepavelina jam uba-iluima tojo dinsto daug keliavo Per tuos septynis metus Japo versti ant gero ar'blogo; visuo-; —gauti,
varyti
Europa
°
' o djeigu
° pradėtu
1
*' Į
... ir du kart atsilankė nai baisiai insigalejo ir apsigy- mene turėtu, del saves ir del to Ii
bizni ant savo rankos arba taip Lenkijoj.. Karta būdamas po- Veno tvireziausiose tvirtovėse. vaiko žiūrėti kad intekme yra «■■■■■
tai jo la- piežiaus pasiuntiniu atsilankė jįe jau daugiau negu metai gera.
.sakant “s'kebuotu,
yona suranda ant rytojaus ko- tr jam laibai patiko Lenkiszkas į kaip drąsiai kariauja priesz Kitose atsitikimuose prasi
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
kloję ulyczaiteje. Drauguve tu alus. Kada pasiliko popiežium,1 Amerikieczius isz szitu tvirto- žengimo priežastis galima rasti'
ri ir kįtoiki pelną pripildydami aplaikydavo kas metas kelioli- viu, ir neinsileidžia. Toks Ja- vaiko namuose. Keturias do-j
50c., o aplankysite knygas per paczta.
ka
baczku
gero
alaus
nuo
savo
ponu
insikasimas
ten
ir
tokios
szimt nuoszimeziu isz deszimt;
savo iždo. Dideles krautuves
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
prieteliu.
Prisiartinus
valandai
stiprios
tvirtoves,
iszrodytu
tdkstancziu vaiku septyniuose
moika dideli kyszi drauguvei,
101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų apie
idant josios sanarei neubagau- mirties, gulėdamas ant mirtino baisiai stiprios ir neinveikia- jaunuomenes teismuose, kaip kusNo.apraszymas,
didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsapatalo, apsiaubtas kardinolais, mes. Bet turime atsiminti, kad pranesze Vaiku Biuras, buvo puslapiu.. Popierinei apuai£u
iti prie j u kr omu.
apdarai.. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugaveapėmė ji didelis troszkumas tie Japonai isz tu tvirtovių Ki- vaikai isz suirusiu szeimynuj No. 102 Prakeikta.meilingaskri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
4 r.
apraszymas, 202 pus. 35c to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
vaidelota apisaka
Žinomu dalyku yra, buk Sia pareiikalaudamas alaus. Kardi- nijoje yra virsz tukstanezio kuriose mirtis, apleidimas, ar
isz nus prigauna. 58 puslapiu. .... ,15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
me baltas slonius yra laikytas uolai manydami kad popiežius myliu nuo namu. Irtas tuk- levu persiskyrimas'buvo prie- pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
kaipo szventas. Bet netarikiai szaukesi prie kokia tai Len- stanezio myliu kelias eina prie žastimi. Vaikai turėjo nukente 1 imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
i veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
atsitinka, idant tokiam sloniui kiszko szvento, pradėjo giedot: pamariu ir per mares, per van- ti. Nelaimingi, apleisti, kartais!i No. 104 Trys istorijos, apie Ne- pacziuoms. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
atidavinėtu garbia, nes baltas “Saneto Pivo da Polonae, orą deni. Amerikos laivynas jau kencziauti badu, jie yra pavo-! vali°ie Pas Maurus, Vieszkelio Duo- No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepeslonius yra didele retinylbia Pro ido. ” (Szventas alus isz ten dabar vieszpatauja.
pngaineszaimpneisztvirkmio No> 106 Penkios ialorijos> apie kamas
62 puslapiu..................................... 15e szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
ant svieto. Nėr ko stebėtis, jog! Lenki jos, melskis už ji). Po-J Kaip mes galutinai paimsi- kranto. Daugumai tu vaiku Gregorius; isz numirusiu prisikėlė, No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu............... 25a
.dabar visam Siame nudžiugo piežius negalėjo susilaukyt isz'■ me Luzon salas, tai mums bus dau« .pagelbėtų ‘‘motinoms'^n^X’^iVd“! Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Baisi
Žmonis ant žinios, buk tokis juoko ir mirė su nusiszypsoji- tik szeszi szįmtai myliu nuo tu peusijo>s” daleidžiant motinai .pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 43 puslapiu......................................15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
baltas slonius likos suimtas mu ant veido, negalėdamas ap- Kinijos uostu ir rubežiaus. O palaikyti namus, neatsižvel- ’8Z0 iszlins; Apie boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10o
Siamiszkosia įpustynesia. Bal-' malszyti savo paskutinio trosz- szeszi szįmtai myliu tai tik bai giant in tai kad namu galvos ir Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- kejimas kunigo. 47 pus................ 15c No. 164 Septynos istorijos apie Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
tas slonius da yra jaunas, sku- kimo.
. kos musu ]aiVynui ar musu nėra.
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
i a yra balta kaip pienas, o akys
Į Nesant užtektinai supratimo 'sos
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
:_
į eroplanams ir bomberiams.
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
eiles,
Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o
Nekurto
valstijai
orionais
Bet
iszguiti>
iszyyti
ar
mėlynos.
ir simpatijos namuose iszaisz- puslapiu,, ..................................... 15c
64 puslapiai ................................... 20c
; Kada sloniu atvede in mies Amonke .suduoda daugiau pi- muszti Japonus visai isz Kini. kiną užsispyrėli vaika, kuris No. 112 Trys apisakos apie pini- No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma, gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelKalvi Paszku; Atsitikimas senam Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo;
tą Bangkok, visi gyventojai su mgu ant apsaugojimo gyvuliu jos tai reįkes armįjos įr bus dį jaucziasi vienu vienas pasauly
Apie Szv<
---- • jbsti
j Dsti nog
nog smert;
smert; Apie
szv. Kristupą;
ivrisrupa;
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus................................. 15o
ne ka»p užlaikymo (kūdikėliu (ieSMS ir sankesnis ir kruvi. ir, koks mažas piratu laiv<elis,! Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 61
ciesorium iszejo ji pasitikt.
No. 170 Asztuonios istorijos apie
puslapiu.................................. 15c
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
Plle gyvasties.
Įnesnis darbas negu dar iki prasižengia priesz visuomenes | No. 116 Istorija £.pie Sierata, No. 142 Trys istorijos apie Pavei
Auklėjimas
sveiko ir serganczio kunustatytas taisykles. Keistas puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas
Ne^enei likos surastas boj sziol Pacifike buvo.
Boba; Kas nepažinsta
40 puslapiu
ir nesutinkantis elgesys na- No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna.
biszkas'rojus, kuriame kožnai, Tunise palicija suėmė garDievo
tas
nepažinsta
Tėvu; Per ta
....................... 15c
...
,.
.
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis:
msybe
in
szviesa;
Pasitaisias

Jevai galima turėti po penkis si ilga banditą vardu Sartlie.
niUOSe, pi įklausantis ant uPOjviena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. prasi
121
Tasai žmogus matydamas, jog 78-TO KONGRESO tėvo ar motinos, atsimusza ant 162 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu .......................................... 25e
vyrus.
120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
susiraukusio ir nesuvaldomo kasNo.
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
. Andrius iAvinov, entomolo- ^ures kaboti ant virvutes užipa-'
isz girrios ir Ant nemano.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka BernaPASKUTINIAI
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
gas isz Carneg'io muzejaus, bu-i
tas žudinstas, geidžia
į vaiko, kuris nesupranta disci-j puslapiu ....'..................
15c dina. 61 puslapiu......................... 15c
ir
nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
i plinos nei negerbia instatymu. No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
VEIKIMAI
vusis Rusiszkas bajoras, artis-jparduoti da už 'gyvasezio savoj
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
■ Meluojantis vaikas dažnai imi- grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paczia;
tas ir keleivis, buvo vienas.išžiūra tam, kuris daugiause už.
Paskutinei Valandoi; Sla
Gruodžio 14 d., Senatas pra- tuoja moralus kuriuos jis mato lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach;
tuju, kurie atrado ta ji bobisz-Pa u^noikes, o po smert .gales ja
ptybe
gymimo
mumisie Dievo musu
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
gonus.
45 puslapiu.................... 15c
ka rojų.
.
1
Įj nutraukt po pakorimui. Ban- vede II. R. 1284, bilius kuris praktikuojamus greieziau nei No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
dito skūra yra nepaprastai liečia naturalizavima nepilie- tuos kuriuos jam mokina.. Vai ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniYra tai aplinkine Ludlak, ar
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25e
Ipapuoszta. Ant viso jo kūno ožiu kurie tarnauja ginkluotose kas kuris vagia, daro tai dėlto, puslapiu ..................................... .15c No. 147 Trys istorijos apie Raga No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
ba vakariene dalis Tibeto, ku-i
No. 126 Penkios istorijos apie na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
,.
. .. .
TT. , . Į randasi puikiai tatuoti, tai yra jogose Suv\ Valstijų, su Senate kad jo tėvai yra labai žemu Doras gyvenimas; Priversta links Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
is guli
prie kalnu Hn.ualaja,i
ris
g
puslapiu
..........................................
15f
įsu adata, iszbadyti puikiausi Committee on Immigration pri- princiju, arba dėlto kad tai jam j mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
fenais moteres turi po p.enkis
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
pavei'kslais.
Nesiranda nei dėtu priedu. Gruodžio 15, At- priduoda invairumo, ar dėlto I kuris
buvo protingesnis už savo poną lapiu .................................................. 15c do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszvyrus, kurie užsiiminėja nauiivieno colio skaros idant nebu-stovu Butas priėmė biliuirda- kad kiti tai daro, o gal ir dėlto 61 puslapiu ................................. 15c No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu.
15c
nais darbais, nesziojimu vaika,
ktė
akmenoriaus,
;
Klara;
Nuspręsta

No.
127
Trvs
istorijos
apie
Dūk

No.
175
Pasiskaitimo
knygele}
tu paipuoszta kokiu pa veiksle- bar lieka tik prezidentui pasi- kad neturi ko valgyti. Visuose
to pustvniu: Peleniute: Du brnlei sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gud-rae
virimu, darbu ant lauko, o mo
H JI.
rašyti.
' atsitikimuose
jaunuomenes,
Skunutis' 60 pus.. -15c 61 puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
tere sėdi sau namie ir yra pil
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimieczit: AimanaGruodžio 16-ta diena Senatas; teismo darbas yra studijuoti
na burna “ ponu” viso namo.
tas Sz'dlpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
Ko'kis tai francuziszikas be-’patvirtino, be kalbu, nominaci. szeimyna, namus ir mokykla,
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu«
SKAITYKIT
karalium. 61 puslapiu................ 15c rtai; Kelrta Juoku ir Paveikslo.
pagelbeti
tėvams
ir
mokyto

kerys iszrado būda užlaikyti' ja Ugo (-arusi kaipo Commis
Naujoj Givinoje randasi bai
UO
A
ITT
17
”
No. 152 Trys istorijos apie Ka.ii- Preke
lie
duona per du metus, idant bu sioner of Immigration and Na jams suprasti vaika, ir iparu-l
mas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62
sus jiaprocziai tarp tenaitiniu
tu szviežia kaip diena 'kada bu turalization. P. Carusi buvo Ge pinti kokia nors inszeiti energipuslapiu........... ................................. 15c
laukiniu sztamu žmonių. Kada
153 Trys istorijos apie Gailu
vo iszkepta.
neralinio Prokuroro pagelbi- joms kuriuos plaukia pražūtim ISTORIJE apie Gregoriuą ti; No.
Adresas
numirszta ypata isz tojo sztaDu broliai; Majoro duktė.
62
Isz
Numirusiu
sriovemis.
Iszmiutis
įlinkas per 15 metu. Jis užims gomis
puslapiu .......................................... 15c
mo, tai likusieji isz szeimynos
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
P.
kantrybe
iimeile
yra
daug
gej
Prisikėlė,
Dorybe
Veda
In
Lai
Saule Publishing Co.,
■ susirenka ant laidotuvių ir ISr’ “Saule” dabar $4.00 Earl G. Ha r ri šono vieta.
pitonas Stormfield danguje; Pabė
Harrison
rezignavo
Liepos
31d.
resni
rankiai
kovojimui
ne
kaip
me,
Szaltiszaiti
ir
Debesėlis.
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
1 ožiias turi suvalgyt szmoteli metams in Suvienytose' yalstiy aisti25<
lazda.
”
60 puslapiu ................................. 15c Mahanoy City, Penna,
Rzkepto lavono, ir ruikyt pa-'jose, $5 kitose Vieszpatystesa 1944.

Kas Girdėt

I

j

$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
prieszakyj, kuri nesze puiku!liūdnai 'ženge pirmin. Kuomet mas ilginus iszstoveti ant ko- kada lavonas buvo padėtas ant Tartum daugiau reikėjo pa.ten pe laimes.
IČI7I E’lWIQ
P1,i^ininkui anapus upes'aržuolo lapu vainiką. Ir kuo-*priėjo prie savo tro1
o ap- j u, prisėdo ant savo trobeles lovos, nepuses žodžio netarda- raszyti ant kapo tu dvieju sziraprimus ir paskutiniams jau J met jau jos prisiartino prie jo,! linkui riedėjo, tarp sutaszkytu, slenksčzio. O mergaites links- ma atsisėdo szale jo; atsisėdus džiu, daugiaus pasakyti, daubūriams isz muszio lauko atsi- Afla staiga sudrėbėjo ir uždėtu krauju lauku isz liuosos kruti- mai toliu dainavo, Ju veidose vis žiūrėjosi iu ji savo liūdno- giaus spalvos priduoti ju veitraukus, Afla pasikreiipe in sa- ant galvos vainiku su paraszu:1 nes kilanti linksma laimėjo• matei spindulius džiaugsmo,* mis akelėmis. Taip jai besėdint kalams, bet anų metu žmones
(Tasa)
ir smagiau'
smagiau; praėjo
praėjo naktis.
naktis. Pradėjus
Pradėjus rink-;
rinl nemego ilgu sakiniu; jie maža
vo namus. Czia jo lauke Valio “Tėvynės iszliuosuotojuk” vėl daina. Afla, jau neliegaleda-■ krutinės liuosiau ir
kvėpavo, nors gal už valandė ties 'kaimynams ir sukrovus kalbėdavo, daug darydavo,
Kuomet jie pasijuto viduryj ra, ežia lauke dailiųjų inergailės ir no viena isz ju, namo su aukszta lauža, o mergaitėms
q
g
upes, sžimtai strielu juos suti cziu pulkai, visos norėjo iszgrįžusi graudžiai turės apsi dailiai ji žaliuminais papuo----------------------------------ko ir ramios Syzako bangos; re^sz^ savo padėka, u'ž taip Japonu Balionas Surastas Montanoje Vals.
verkti tėvo ar brolio netekus. szus, Valioros pirmu žodžiu
YKITE
raudonai apsispalvavo ir kele-1 narsu‘ tėvynės apginima.
!1 ilauke
_ n__ jo
• senga'lves
.i
i
Bet ju szirdis smarkiau plake, buvo:
motutes su
tas lavonu jau plauke povan
SKAITYTOJAI!
jose skaistesni buvo meiles — Aflos mirtis, tėvynės
denini.
Kolei priesziniiikai mažais ant ranku kūdikiais,
spinduliai, tos meiles kuri “te- liuosybe.
prie kraszto prisikėlė jau ju lauke ir tie, kurie jau kovoj da
Raszant laiszkus in redakci
(vynes.meile” vadinasi. Gaila! Ir po tu žodžiu'baisiai
žodžiu baisiai susimažesnioji puse beliko. L- tie lyvauti negalėjo, bet kuriu
brdliu tėvu, bet tėvynė liuosaJ juokus iszvertusi akis paszolko ja “Saules,” malonėkite iszlikučiai priplaukė prie krasz kraujas dar virte, kuomet, ma
Ka czia daryti? Verkti ar nuo lovos ir smarkiai ‘bėgdama1 aiszkint koki turite reikalą ir
to, szoiko ginkluoti, norėdami te Afla, lyga liūtą 'kovoje. Lau
I
.......
idžiaugties?
Bet
jos
džiaugėsi,
prie
staeziausiojo
kranto
szoiko
į jeigu siuncziate pinigus, tai pake
jo
visi,
kas
jausina
tėvynės
užimti anų vieta, kad tokiu bil
Syzako žymėkite
už ka siuncziate juoa,
Iju szirdis, matyti, kalbėjo joms iI iu
■ ramiai
' ' tekanezias
‘ 1
'
—
du kiti galėtu lengvai per upe meiles krūtinėj turėjo, ir norė
kad tėvynės liuosybe, 'tai visi bangas. Žmonių gauja tuo j' o apturesiste geresni patarnapersikelti. Bet sunkus apmau jo isZreikszti, jam savo sziržmogaus būtybes uždaviniai. szoiko prie valeziu, kad tik jai vima be jokio užvilkinimo ir
das czia juos sutiko. Sztai pasi-( dinga. “a ežiu.”
Ar jos klydo ? —gal ne? Bet už kokiu-nors budu iszgelbetu — ; apsisaugosite nesmagumu. Nerode su nauju apgynėju buriu' Jis-gi galva žemai nuleidęs
m- kurie prisiunczia pinigu be jo
jas paezias 'kalbėjo ju szird'žiu •'bet veltui. Lavonas tuojau bu
Afla ir jie smagiai ėmėsi in sa pamažu ženge pirmin, matyti
jausmai.
vo pagautas, bet beszokdama kio iszaiszkinimo už ka pri
vo darba. Baisu buvo pažvelg giliai susimanstes, nes niekas
Czia skambėjo dainos ir žemin pataikino galva iii ak siunczia pinigus. Taipgi, ra
ti, kaip Alios kirvis dirbo savo jo, rodos, neužeme toj valan
szvente žmones iszkilminga tė meni po vandeniu, ir perskėlė szant laiszkus, jeigu geidžiate
kruvina darba. Per ilgus me doj. Staiga, netoli nuo savo
atsakymo, neužmirszkite indevynės iszliuosavima, o iižupyj, ja in dvi dali.
tus ilsėjęsi, ir susilaukė savo Gubeles iszgirdo slk raidžia,
tarp krūmu pasislepes, tykojo Baisu buvo pažvelgti in ta, ti markes del atsakymo, nes kjlinksmumo dienos. Smarkus linksma, szirdinga laimėjimo
parodoma su Japonu baliono, kuris nesenai rastas nusiieides vienas prieszininkas, kuris ne
kitados taip puikia mergina. ■ taip jusu laiszkas neaptures jobuvo muszis, aiszkiai galėjai daina, kraujas prie pirmųjų
Montana valstijoje. Jame buv0 intaisyta sproginai kurie ne norėjo, kad jiems ta kova taip Kraujas aptaszke visas jos! kio atsakymo. Laiszkus a Piant kalno stovėdamas pamaty-G0S dainos žodžiu eme smagiau
sprogo. Kitas tokis balionas buvo surastas prie Santa Moni lengvai duotųsi. Jis norėjo, ne szlapias drapanas, paraudoni- nigus visados siunskite ant szio
ii, kaip dirbo darba baisus kir 'gislose plakti, veidas apsiliejo
ca, Calif.
daug, tik vieno Aflos mirties, je nuo kraujo sniegelis, virszuj adreso: Saule Publishing Co,
viai, ypacz kur tik pasisukda rausvumu, pati ranka savaimi
jis norėjo at’kerszyti už to se ikauszo iszvirte dare baisu insvo Afla su savuoju, ten skilo sieke prie kirvakočio ir pama
peike, nio mirti, kuris, Aflai iu ju pudi. Isz karto buvo matyti, Jeigu užraszysite savo drau
kiauszai, trupėjo rankos ir nu te visa būreli mergaičių ei
O jeigu kas laikraszti
rankas atsidavus, tiek gero pa kad mirtis, — sava vale mirtis giu ar drauge “Saule” tai tu
stebės prieszininkas tiesiai, nančiu ji sutikti su Valiora
(
koki laiko, daryti norėjo, — buvo tat už- padėjo
savo baisia, be gailes- rės didžiausia linsmybia per vi
galima sakyti, nedrysdavo pa-Į
Tai da vaikine per
musztojo senio suims. Atker- czio ranka ant to pora valandų sus metus.
kelti ginklo ant jo bet maustyti
dantis trauko. szimo geidulys smaugė ji, o jis, atgal, taip puikaus veidelio.
ilgai nebuvo laiko. Muszis tarp “VAI MERGELE!”
Bet, jau ne daug tokiu turime, lyg žaltys krūmuose pasislepes Gyva būdama nekuomet ne Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
sziuodvieju buriu jau baigiesi, +-^**+-K**+-K**++******-K*-><*-M
tykojo patogios valandos pas siskundė, skundas isz jos lupu
Norints kaip kur da
tik keliems teko isztrukus pa
kutinei strielai iszleisti.
surasti galime,
niekados neiszėjo jai kas slogi
Ant Gavėnios
siekti valtis ir persikelti atgal. Vai mergele, atsimyk,
Sztai
Afla,
kada
pradėjo
Ba
kur,
randasi
lietuviai,
no
ja,
tai
vienintele
paguoda
Muszio laika ant kalno sto Ir rimtai sau apmastyk:
kaimynai jau prie jo trobos atrazdavo tik pas Afla, bet tka- Grandus verksmai arba pasiTen turi 'būti kelhĮkvailiai.
vėjo Valiora ir jos akis ne ant Szio j i meta ryt sudžius,
rinlkties, atsistojo ir vainikuo kangi jis paskutiniais metais budinimas prie apmislinimo
*
*
*
akimirksnio neapleido Aflos. Ir vainikas tuoj pražus.
tas, saulei endžiantis žemin, ne karta tėvynėj neapsilanke, Kanczios Vieszp. Jezuso Kris
Jau szitaiip gyventi
Ji sek e ji ir buvo matyti, kad ji Saule syki’nusileis,
norėjo pažiūrėti in ramias Sy o nuliūdimas dar labiau kanki tus©, pagal senoviszka būda,
TAEADAIKA
tai negražu,
Ir tau atkas mirt, ateis:
pasiryžusi ant visoko.
z Jeigu vyras su boba nueina zako bangas, kaip jos, liuosy- no ja, ji, neturėdama kam pa 10c. Stacijos arba Kalvarija V.
Muszis tęsęsi ir kitose vieto Saule rytoj vėl tekes,
bei ore suszVitus, įbagunja. Ir siskusti, visisz'kai užsislėpė sa Jėzaus Kristaus lOė. Laiszkas
iu urvą ir gere alų,
se nieko nemažesnis, nes czia Bet tavęs jau nereges.
prieje prie kranto ilgai, ilgai vyj ir joks dejavimo balsas ne- arba niuka musu Iszganytojaus
Kur pasilaka,
Del ko Amerikonai kitaip
ėjo kova už gyvybe. Bet apsi Rytoj žmones darban eis—
tyliai iii jas žiūrėjosi.
iszejo isz jos lupu, tylėjo, tary Jezuso Kristuso 5^. Tretininku
Po tam diedas boba plaka.
iszrodo,
gynėjai visa savo ateiti tam Be tavęs visi apseis.
C) akis pasislėpusiojo ' ana tum, nieko nejautė, nieko ne Seraphiszkas officium 10^. No
Ir tokiu pasiutimu neparodo, Su stiklais vienas in kita leido,
muszyj matydami visa iszgale Kiti tavo pėdoms žengs,
pus upes linksmai pradžiugo ir inate
:
ir lauke tik tos valandos, vena Stebuklingo Medaliko
Niekas ne nenustabdo,
Pasielgė davadnai,
kovoje. Daugelis ju žuvo, bet Ir tave tuojaus pralenks.
jis sumurmėjo sau po nosim: kada visas jos gyvenimo tiks Dievo Motinos Garbei 10^. Is
Tada vyras už plaukus
Kaip džentelmenai,
muszi laimėjo, nes sunkumas Saule kelsis, kaip ir vis,
torija apie Amžina Žydą, jo ke
— Palauk, neilgai tas vaini las — Afla sugri'ž.
O tai del to:
laukan iszvelka,
persikėlimo per upe ir pusėti Nieks neklaus “Kur ^zi ar
kas puosz tavo galva! Dabar Ir susilaukė tos valandos, lione po svietą ir liudymas apie
Duoda in kaili ir namon
szis?” Anglikai daug laikraszcziu
nas prieszininko susilpimas
padarysiva sanskaita.
bet kokia ji baisi! Vietoj dvie Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini
parvelka.
laido,
daug jiems pagelbėjo. Užpul- Žmones žiuri in save,
Ir, kuomet Afla norėjo jau ju apvainikuotu gaivu, vietoji kėlis knygute 75^.
Kožnas (prigulės skaito,
Kožna subata taip daro,
dinejantieji kovojo norėdami Greit užmirsz visi tave.
atsikreipti in kaimynus ir ka- pagarbos
;
stipriausiems tevy-l
Gere abudu prie stalo,
Korinis turi paezia ir
vien atikerszyti ir suardyti Gerkie sziandien. Mylima!
žiu ka pratarti, ore staiga su- nes apgynėjams, laimėjusiųjų Istorija apie “AMŽINA ŽY
Kožna. karta susimusza,
vaikus
kelis,
pradėjusi žydėti kaima ir pasi Imkie meile kol jauna!
šzvilpe striela ir periokus per krūvele taiso liūdnas laidotu DĄ.” Jo kelione po svietą ir
Ir susipesza,
Bet
ir
ant
laikraszczjo
savinti užgriebtąją žeme, apsi Keista kad isz tu visu
upe insmego tiesiok iu Aflos vių priedermes, kaip liūdna, liudymas apie Jezu Kristų.
O tai Szenadorije regėjau,
buna iszteklis.
ginantieji visa vole indeje in ta Musu brangiu giminiu,
20 Centai.
szirdi. Jis žingtelėjo žingsni kaip liūdna!
Ta ji atsitikima u'žraszti
O
del
ko?
Ba
taip
Kurie
slenksti
perženge,
Saule
Pub.
Co., Mahanoy City, Pa.
kova, pasiryžo žūt galutinai ar
atgal susvyravo ir pakrito Gyvi būdami geide vien tik
turėjau.
negirtuokliauja.
karta jau nusikratyti neap- Anei viens pas mus neatej
auksztininkas.
*5^
tėvynės ir ramios vieteles sau.
Namai gražiai užlaikyti;
kencziamuju prieszininku ir Pasakyt kas ten yra:
Anapus
upes
krūmai
suDarbavosi abudu kiek galėda Giesmių Knyga Arba
Nekurie musu moksleiviai
Vaikai puikiai padabinti;
liuosai kvėpuodami imties in Ar yr’ velnias ir pekla,
szna'bždejo
ir
savo
tankumy

mi, — bet paskutiniu valandų
Tai isztikruju kaip žalcziai,
Valgis szvariai pagamintas,
darba didesnei savo tėvynės Ar yr’ laime amžina
Kanticzkos, $2.00
nuose paslėpė pi’ktadari.
atsitikimai suardė ju viltis, su
Jeigu
nuszalusi
žalti
in
Stalas
puikiai
pastatytas.
Ir
linksmybe
dangiszka.
naudai. Isz vienos puses kovo
Žmones persigandę tuo atsi traukė ta svajojimu ir geidi
anti insidesi,
O vėl, Amerikonai akyvi
je turtu geidulys ir atlkersziji- Argi verta vargt czionai ?
tikimu iszkarto ne nežinojo ka mu ypatiszko gyvenimo siūlą, SAULE PUBLISHING CO.,
Ir
ji
prie
saves
atszaldysi,
žinoti,
mo noras, isz kitos, vientik Kas mums atmokės tenai ?
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
daryti, taip ju galvos apsvai guli abudu lavonais.
Tai
tokia
padėka
aplaikysi:
Kas
ant
viso
svieto
girdėti,
Ak, tu mano Mylima!
dvasia. Isz laimėjo dvasia.
go, tik viena Valiora akimirksŽmones isznesze ja ir susiti
Žaiduli mirtinai apturėsi,
Lietuvius tas mažai apeina,
Muszis jau ėjo šilpnin. Nau Kokia didele skriauda
ISTORIJEapie na i8Z “■
Taukiausia tokia paszelpti. nyj jau klūpojo szale jo ir vėle kę su jos tėvais, graudžiai de -----------------Ba vos nuq darbo pareina,
ju prieszininku gauju atplau- Yra laika iszeikvot!
iszo iszlins, Al
ardas szauksmas perdreske va juojančiais nelaiminga duk
Stojasi
niekam
neverti,
Vos
spėja
nusiprausti
Nėra
laiko
pagalvot
!
kiancziu iper upe jau nebuvo,
karo ramuma — tai Valioros ters mirtimi, klausė, kur dėti yva in virszu iszkils, Kaip už
Ba
kaip
isz
skurdulio
iszirita,
ir
pavalgyti,
nebuvo jau to narsumo, kuris Muądalis yr’ žengt aklai,
vele, visa jausmu pajiega rau jos lavonas. Tuomet tėvai mel laikyti sveikata ir apsaugoti
Ne
nori
žiūrėt
ant
geradeju,
Redos
ir
skubina
in
susitikęs su kieta žmonių siena Nesiklausiant ar vadai
dojo nelaimingojo tautos isz- de kaimynu, kad leistu ja szeimynele nuo lygu,Verta NeKreipėsi
in
szali
kita.
salima
eiti.
sutrupėjo in dulkes ir, apsiaus Žino kur jie veda mus
užmirszt, Kaip dagyvent 100
liuosuotojo.
drauge
su
Aflos
lavonu
sude

Ir
tai
man
ne
vienas
Ne sėdi grinezioje pas ka buna,
tas isz visu pusiu, turėjo atsi Per tuos amžinus kapus.
metu, Pamokinimai, Apie boba
%
Bet Afla Valioros prilaiko ginti.
jau
kalbėjo,
Trauke,
pyipkia
insikandes
Griebk
malones,
kol
gali,
traukti. Tik dar kur-nėkur ma
ka negalėjo savo liežuvio su
mas pasirėmė ant vienos ran Ir dori kaimynai, gerai at
Katras
tik
gaila
szirdi
turėjo,
in
salima,
Ba
senatve
netoli!
tei kaip atskiros ypatos susirė
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
kos
ir
jau
liūdnu
mirties
žvel

mindami
jos
santikius
su
Afla
Kad
ant
tokiu
szpicoliu
Kaip
tik
kėlės
guzutes
mė inirtusios ir kovoje atsky Bus daug laiko pasėdėt,
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
gesiu pažiurėjo iii susirinku mielai sutiko ir netrukus lau
susimylėjo,
nuriję,
rimu, bet dažniausiai puldavo Su bobelėm paszneket.
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
sius
;
akis,
kur mete pirma žai žas, ju papratimu, dailiausios
Ir
jokios
padėkavones
nuo
Tuojaus
narsumą
ir
tas, kuris stengėsi tik atker- Bus tau laiko padejuot.
Geros rodos, Gailinga ypata,
bus,
eme
gesti
ir
isz
lupu
prabi

mergaites
pakurtas,
apėmė
du

ju neapturejo.
mokslą ingije.
szyti,
neturėdamas
jokio Dabar juokis ir kvatuok.
Galybe Meiles, Juokai, Raganlo vien: “Va...lior...”
rnais du lavonu, dvi szirdi, ku
Tokiems
ne
neigalvoj,
Tuojaus
liežuvis
atsirisza,
Nesirūpink
apie
ryt:
auksztesnio tikslo.
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
Ranka
susmuko
ir
giliai
at

rie
dvi
buvo
pilnos
jausmu.
Nepamena
anaip
tol,
Pliauszke
nei
szi,
nei
ta.
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
Muszis visiszkai liovėsi, tik Ka reiks dirbt ar ka daryt.
sidusęs
iszleido
paskutini
kva

Tokiai
tai
tik
pasturlakai,
Ugnis
ramiai
pyszkejo
ir
suDel
tokiu
skaityti
uoreike,
"SAULE” - MAHANOY CITY, PA.
sutramdytieji prieszininku li- Ateitis ne tau žinot,
pą,
isz
szirdies
tekąs
kraujas
Ir niekszai!
vienimo ta, ka mirtis buvo per
Ir jai kitus mato skaitant
kucziai skubino dar gyvi isz- Gal reiks ryt tave kavuot.
rausvai
apspalvavo
ta
paezia
skyras. Erszkeeziu keliu 'žentrukti isz apgineju nagu. Re Kasgi žino kaip ten bus?
vieta, kurioj anuomet užmusze gent gyvenimo takai state vi
PUIKI ISTORIJA
gis, jau visur muszis liovėsi. Vieni sako, kad dangus
viena įprieszininka.
JUOKAI
sokias kliaudes, bet ka gyvi
Afla, szluostydamas kruvina Tiktai iszmislas žmonių:
------------ o----------Valiora,
žemai
galva
nulei

neinstenge, mirtis pribaigė, inprakaita permestu per peti, Nėr peklos ir nėr velniu;
dus, susmuko szale jo ir niekas vykde ju karszcziausius geis
aptiszkusiu krauju kirviu, ve- Viskas baigias su grabu,
Ima
Ant
Saves
Musu
Vaikai
jau jos negalėjo prižadinti, jos mus, suvienimo amžinai.
de priesz kaina narsius tėvy Kuris moja mus abu.
klaidus žvelgesis atsirėmė iii
*
*
#
nės apginejus. Tie vėl ramiai Kiti rėkia dangus yr ’
Vyras:
—
Ka?
10
doleriu,
— Ko tu Zosiuke vis
iszibalusi Aflos veidą ir neapri Sziadien toj vietoj stovi akženge paskui jo, nes gerai žino Gilumoj žmogaus szirdyj!
už
skrybėlė
juk
tai
griekas
džiaugiesi, kaip pape iszeibotas, neapsakomas skausmas! niuo, ant kurio padėtas metu!
jo, kad kur tik juos Afla nuves, Musu darbas yr’.klausyt,
taip pinigus mėtyt!
na?
spingsėjo jos akyse.
ranka aptrintas vos-vos inJuju pareiga valdyt.
Pati.
—
Na
jau
nesibijok
— Ba kaip tėtulis iszeina,
Subruzdo 'kaimynai ir pake skaitomas paraszas:
Dar kartuoju, Mylima,
Neužmirszkite Guodotini Skai
asz ta grieka paimsiu ant sa le Aflos lavona innesze in jo “Tėvynės meile ir liuosybe
tai Jurgis ateina.
Džiaukis su visa siela,
tytojai, atsilygint su prenumerata už
TIKTAI,... 50c
vo
galvos.
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- Kol szirdis skaisti, jauna,
trobele. Valiora savaimi paki — žmogaus gyvenimo uždavi SAULE PUBLISHING CO
Mamytei atnesza buteli
tuirszo ir prasze idant nesulaikyti
bus taip-pat šėke paskui ji ir- nys.”
viskes, o del manes kendžiu.
Ir kol meile dar karszta.
Mahanoy City, Pa£aikraszczio.
PASKUBINKITE III

Kapitonas
Velnias

»
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Žinios Vietines | GENYs MARGAS Į
!* — <Szia sanvaite pripuola
---------------j
czverties meto, pasmilkai: Se- CZIA mainose, apie Schuyl-| Dabar žiūrėkite kas isz
redoje, Petnyiczioje ir Su'batokill County, eina vajus su-į tokio neapsižiūrėjimo iszeina.
je.
rinkti szimta tukstancziu dole- Ta vaju kitataucziai ves ir val— Ponas Jurgis Balutis riu del padidinimui ligonines,1 dys; tas vajus pasiseks nes beisz Girardvilles, ana diena lan ■ szpitoles Pottsville, Pa. Kata-' veik visus pinigus sudės Lietu-!
ikesi mieste pas savo sunu An- likai ta vaju veda, nes ta szpi-i viai, Lenkai ir Slavokai. O
tana, prie tos progos atlankoj tole yra Katalikiszka. Kaip pa- kam bus garbe? Nugi žinoma,!
redyste “Saules.” Aeziu už prastai, vaju sumislino ir da- vajaus vedėjams! Tai prastas
atsilarikyma.
1bar veda kunigai. Tikslas la- „geszeftas ir dar _prastesnis _paį
— Utarninlke pripuola Szv. bai geras, nes Katalikiszka li sielgimas.
Eudierio; Seredoje Szv. Popi gonine, szpitole daug gero gali Jau laikas pasakyti irparo-'
no; Ketverge Szv. Petro Anti- padaryti ir padaro. Ir szimtas dyti svetimtaueziams kad jie
kijo ir Jurgio Washingtono gi tukstancziu doleriu tai ne per-į turi su Lietuviais skaitytis, i
mimo diena, taipgi Lietuvams daugiausia surinkti szitais lai-Į Kaip mes jiems parodysime,
tai ne man šakyti: tai musu va
minėta diena, Vasario 22 d., 13- kais.
87 m., Lietuviai priėmė Kriksz- Bet, kas negerai, ir labai ne-! du darbas. O jeigu jie tik savo
gerai: ežia, mainose ketina pi-! žodi tartu tie svetimtaueziai
czioniu tikėjimą; Petnyczioje,
Szv. Petro Daminano; Sukato nigus rinkti ir jau renka; czia turėtu klausyti.
je, Szv. Motiejo Apaszt., Nedė tas vajus prasidėjo ir ežia! Ir tai ne pirmutinis sykis.
lioję, Szv. Tarusio; Panedely- baigsis. Mainose, ypacz musu^ Jau kiek tu Karo Bonu Vaju
apylinkėje, dauguma gyvento buvo ir praėjo. Lietuviai pirko
je, Szv. Aleksandro.
— Rea dingo geležinkelio ju yra Lietuviai, Lenkai ir Sla ir pirko tuos bonus, o retas ku
kompanija pranesze įbuk “Wil vokai. O kaip tas vajus buvo ris miestelis turėjo Lietuvi ant
liamsport” ekspresinis trūkis rengiamas, kaip komisijos bu komiteto ar ant komisijos. Lie
kur iszeina kas ryta 1:38 va vo renkamos, kaip valdžia bu tuviai dirbo, Lietuviai aukojo,
landa, in New Yorka ir Fila vo iszrinkta, tai nei ant vieno o svetimtaueziams visa garbe
delfija paliaus eiti nuo Kovo komiteto, nei ant vienos komi teko.
sijos nebuvo nei vieno Lietuvio Czia ir mes Lietuviai kalti,
(Mar.) 11-ta diena.
nei vieno Lenko, nei vieno Sla- už tai kad mes taip apsileido— Kareivis Pfc. Albertas
me ir dabar leidžiame svetim
voko.
[A. Mokola, nuo 631 W. Spruce
Czia tai jau visai nedovano taueziams taip mus stumdyti.
[Uly., kuris tarnavo Francijoj,
tinas apsileidimas ir neapsi Kiek tu vaju buvo, kiek tu va
ir liko pavojingai sužeistas,
žiūrėjimas. Visas vajus yra ju yra: kiek Lietuviai davė,
randasi Thomas M. England
Prusu ir Airisziu vedamas. O kiek Liteuviai duoda, o nieks
ligonbute, Atlantic City, N. J.
jie czia visai mažumoj. Yra nieko isz viso to darbo, isz viso
Kareivis Albertas instojo in
penki ar deszimts Lietuviu, to pasiaukojimo neturi.
tarnystia Sausio 1 d., 1944, o
Lenku ir SJavoku del kiekvie Jau laikas Lietuviams savo
Liepos menesi 1944 m., iszvano Prūso ar Airiszio: Shenan daina riesti: tegul kiti paszosžiavo in Francija, tarnavo su doah, Mahanoy City, New Phi ka. Karo Bonu vajai reikalin
35-tos divizijos po Generolo ladelphia, Minersville, Girard gi, szpitoles vajus geras ir pa
Pattono 3-czios armija. Karei ville tai gyvas ir tikras Lietu- girtinas: Lietuviai turi prisi
vis Albertas eis suparaližiuo- viszkas krajus, O nei vienas isz dėti ir prisideda, bet Lietuviai
tas ir nekalba, bet daktarai sa tu miesteliu neturi nei vieno ir turėtu turėti baisa, turėtu
ko kad ligonis pasveiks.
turėti savo atstovus ant tokiu
atstovo tame vajuje!

Shenandoah, Pa. — Michael
Tucci, seniausias gyventojas
mieste, mirė Sukatos ryta, pas
savo sunu Lewis, 310 W. Coal
[Uly., velonis turėjo 100 metu
amžiaus, gimęs Italijoj. Paliko
viena sunu ir 6 anuikus.
Middleport, Pa. — Ponstva
D. Rolinaicziai aplaike žinia
nuo valdžios, kad ju suims ka
reivis Pfc. Juozas 22 metu, li
kos sužeistas, Sausio 23-czia
diena 1945 m., pirmsyk likos
sužeistas Spalio 8-ta d., 1944
mete.

Pottsville, Pa. — Joseph H.
Zerby, Jr. prezidentas J. H.
Zerby newspapers Inc., iszduotojas Pottsvilles Republican
laikraszczio, mirė pareita Petnyczia, 11:40 vai., vakare, na
mie, sirgdamas tik sanvaite
laiko szirdies liga. Daktaras
sterigesi iszgialbet jo gyvastį,
bet visi stengimai nepasiselke.
Velionis gimė Pottsville j, turė
jo 46 metu amžiaus. Paliko paczia, viena sunu ir trys seserys.

O ir isz kunigu neturime nei
vieno Lietuvio, ant kurios ko
misijos. O mes czia, mainose
turime visos Lietuviu iszeivijos kunigu vadus: Kunigas
Karalius isz Shenandoah yra
Kunigu Vienybes Pirminin
kas, Kunigas Pijus Czesna,
Mahanojaus klebonas yra Lie
tuviu Dienos komiteto pirmi
ninkas, Kunigas Juozas Szukeviezius isz Tamaqua yra mainu
kunigu kuopos Pirmininkas,
Kunigas Mykolas Daumantas,
klebonas Girardville, gerai ži
nomas veikėjas. O nei vienas
isz j u nebuvo pakviestas atsto
vauti Lietuvius. Tas pats yra
ir su Lenku ir Slavoku kuni
gais.
Ant. Szukai, p. F. Gruždiene ir
W. Rush.
Linkime ir mes
ponstvai Milinavicziams da il
gio vedusio gyvenimo ir susilaukimo ‘žylos senatvės ir ge
ros sveikatos.
Jonas Belonzi, isz Beaver
Falls, Pa., raszo: Aeziu szirding-ai už siuntimą “Saules”
ir dabar prisiuneziu prenume
rata. Esmių labai užganadytas
isz “Saules,” 'kuri talpina pai
kas istorijas, pamokinimus ir
kitokius straipsnius.

Paterson, N. J. — Gerai ži
nomas biznierius ponas Justi
nas Milinaviczius su paczia
nuo 7 Bridge uly., Vasario
(Feb.) 11-ta diena, apvaiksztinejo savo 20 metu sukaktu
ves savo vedusio gyvenimo, Petras Andruskeviczia isz
kuriuose dalyvavo: Gerbiamas Tunkhannock, Pa., raszo: —
kunigas J. Kinta, ponstva: W. Mano prenumerata pasibaigė,
Demson ir sūnūs, J. Davidson todėl asz prisiuneziu užmokes
ir .sūnūs, L. Wallerius-'ir szei- ti, už viso meto. Mes eisame la
myna, L. Tacionis ir duktė, II. bai užganadinti isz laikrasz
Dornibush ir sūnūs, St. ITsina- czio “Saule,” ir tarame szirvicziai ir szeimyna, W. Smien, dinga aeziu, ir kad Dievas
Įp-le N. Vannie, B. Baublai, V. jums padėtu ir ant toliaus laiPauksztaitai isz Nutley, J. dineti laikraszti. Su gerais veBiekszai ir J. Staczevicziai isz linimais nuo seno skaitytojau.
[Bloomfield, Fr. Batonai ir Ir tegul Dievas duoda kad
[duktė, J. Petraitai isz Clifton, greitai kare pasibaigtu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

TAUTISZKA

PAMINKLĄ

WASHINGTONE

Į L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam!
reikalams. Telefono Numeras 78
£20 W. Centre St., Mahanoy City

B^A
- B - CELA'W0
•
Kertinis akmuo szitam paminklui buvo instatytas Liepos menesyje (July) 4-ta, 1848
metuose. Kongresas kiek vėliau paskyrė pinigu pastatyti szita paminklą. Jis sveria 81,120 tons ir yra suvirsz 555 pėdu augsztumo. Kaip jis buvo statytas, jis buvo augszcziausias pasaulyje.

GEORGE

WASHINGTONO

DIENA*::

::

(ATSIBUS KETVERGE, VASARIO — FEB. 22-TRA DIENA 1945)

JURGIS Vaszingtonas, pri- Į
mutinis Prezidentas ir mu
su kraszto tėvas iszbuvo Pre
zidentu per asztuonis metus. Ir
kaip jo draugai ir jo partija
jam siulino dar del keturiu me
tu pasilikti, jis atsake kad aszkomitetu. Jau gana vergais bū
tuoni metai yra gana vienam'
ti, jau laikas ir kitiems pasaky
žmogui valdyti.
ti kad Lietuvis tai žmogus. Ir
mes galime ta padaryti, jeigu Kaip Vaszingtonas iszbuvo.
tik sukrusime, jeigu tik parei pirmutinius keturis metus, jis j
kalausime, jeigu tik musu va jau tada ketino pasitraukti, ir!

rasze. Paskui jis susitarė su
Redaktoriumi David Claypoole, kuris intalpino ta Vaszingtono Atsisveikinimo Pra
kalba in savo laikraszti “Amej rican Daily Advertiser” Rug
sėjo (Sept) 17, 1796 m.
Rankrasztis szitos Vaszintono Atsisveikinimo Kalbos da
bar randasi New Yorko Kny
gyne, kur galima ji pamatyti
ir perskaityti.
GEORGE

WASKnJS'TC.TJ

:
arba pradžia
|
: SKAITYMO |
I.
$
...ir...
|
RASZYMO !
___
*
|64 pus., Did. 5x7coL i
i
Tiktai, 10c.
I
I
—
I
“ŠAULĮ"
MAHANOY CITY, PA.

t
|

dai tars savo žodi. Retas kuris papraszs savo draugo James'
Tiesa pasakius, Jurgis Va
miestelis czia mainose galėtu Madison kad jis paraszytu; 1796 m., Vaszingtonas vėl szingtonas niekados szitos sa "a-****-*****-*****-******-**-***
apsieiti be Lietuviu pagelbos, jam Atsisveikinimo Prakalba. pasiėmė ta
Atsisveikinimo vo Atsisveikinimo Kalbos nePirkite Apgynimo Czedinimo
retas kuris biznierius galėtu Bet kaip žmones iszrinko Va-^ Prakalba, kuria jo draugas bu- pasakė, bet indėj o in laikraszBondus ir Markes.
gyvuoti, bizni vesti be Lietu szingtona del dar keturiu me- vo sutvarkęs keturi metai at-! ti. Dabar to laikraszczio už joi 1
vio biznio.
tu, Vaszingtonas nenumete ta gal, perskaitė, ir pamate kad kius pinigus negalėtai nupirkNesakau kad mes trokszta- Atsisveikinimo Prakalba, bet jau dabar ji netinka. Tai jis ti.
“SAULE” YRA
Į pats atsisėdo ir sau kita pasi-----------------------me augszto vardo ar kokios pasidėjo del ateities.
ten tuszczios garbes. Ne! Bet,
GERIAUSIA
jeigu svetimtaueziai gali Lie
no žodžio literas: “piragai- nuliudusiu veidu.
DOVANA!
Kytras Pats
tuviu darbais pasigirti, tai kotis, ’ ’ o gausi, ka turiu ranko
— Tokiu puoduko neturi
delgi ne patys Lietuviai. Lai
me.
je.
Jauna pati saldu balseliu
kas susiprasti ir savo darbus
Jonukas susiraukė ir kal
—Ka? negaliu tikėt, idant
Jeigu nežinai kokia
in savo vyra:
teisinga invertinti.!
ba:
pirma-rediam hotelije nesi— Jau iszrinkau varda del
— E, praszau dėdės, tai ne rastu tokio puoduko su kai nupirkti Dovana savo
musu dukreles. Duosime var
sunku. Tegul dėdulis ka sun re ausute. Privalote turėti
Draugui ar Draugei,
:: JUOKAI ::
da Elzbieta.
kesnio užduoda kaip “dole tokius puodukus.
Vyrui tas vardas ne patiko
ris.”
— Gal ir turėjome, nes
tai užraszk jiems laik*
Traukinyje
o ne norėdamas ginezytis, už
dabar neturime, ba paskuti
ka gal reiketu ir bartis, paraszti “Saule.” Pra
ne slūgine sumusze sziadien.
Sėdi vagone iszsiketes po manstes valandėlė tarė:
Susimaiszes gaspadorius
nas, o apie ji daugybe suvers
linksmins jiems gy- j
Labai gražus vardas. Ma Szmutorius Sveczias
neužtemimo,
jog
jeigu
butu
ta invairiu ryzuliu. Ine j o ki no pirmutine mergina turėjo
venima, ant viso me
Atejas kokis tai szmuto puoduką apsukęs in kaire
tas. Nori gauti szalia jo vieta. varda Elzbieta, tai norint
—Tamsta malonėk pasiim apie ja ne užmirsziu, kaip rius sveczias in hoteli Berli- szali tai ausuke rastųsi ant
to ir džiaugsis isz ta
kaires
puses.
ne
liepe
sau
paduot
puoduką
ti nuo suolo daiktus.
dukriuke ta varda turės.
Sveczias prisijuokė invavo dovanos! Prenu
—Nenoriu.
Pati už valandos: — Arba juodos kavos; kalbėdamas:
— Tiktai praszau man les.
—Kaip tai nenori?
žinai ka, tegul vadinasi Mari
merata Suv. Valstijo
paduotie
puoduką
su
ausuke
—O taip, nenoriu.
jona, ba ir mano motinos bu
se metams $4.00;
—Paszauksiu kondukto
vo vardas Marijona, — atsa isz kairios puses ba esmių Yra Rodą Ant Visko
kairys ir isz kitokio puodu
rių.
ke susiraukus pacziule.
Kitose Vieszpatys—U-gi kas pasidarė su tai
ko negaliu gert.
—Kodėl ne?
sena Agota?
— Praszau pono palaukt
tese $5.00. Užraszant
Bematant atsiveda tas
—
Nugi
kas
pasidarys?
Jau
Ne
Vaikas
ir nubėgo kelneris iszpildint
konduktorių.
reikia drauge ir pre
Apsivyriavo ir dabar yra jajo prisakyma.
Konduktorius: — Pasiimk
Po trumpai valandai buvo namarte.
Pribuvo dede in sveczius
Tamsta, daiktus!
numerata siunsti per
paėmė Juozuką ant keliu ir matyt kaip kelnoris atbuvi—Nenoriu.
Money-Orderi arba
Turi Ergeli
nejo rodą su gaspadorium.
Tas ilgia nelaukęs, ateina klausė:
— Na ka, Juozuk, ar jau Gaspadorius priej as prie
su kontrolierium.
pinigais registruotam
— Ko taip Simuti dejuo
sveczio užklausė:
Kontrolierius: — Pasiimk, mokiniesi?
laiszke.
— Kokio puodelio ponas ji?
Tamsta daiktus, sudek ant
— Jau.
— Ka nesirūpint, mano
reikalauji?
— Ar jau moki skaityti?
lentynos.
— Puoduko su kaire au boba labai serga, o kad yra
— Moku.
—Nenoriu.
baisiai sudžiuvus, tai ne ži Saule Publishing Co.,
Dedis iszima isz kiszenio suke! Esmių kairys.
Kodėl, Tamsta, nenori?
no, ka jai skauda, ar pilvą
Gaspadorius sugrįžta ad—Ne mano daiktai, — at piragaiti ir sako:
Mahanoy City, Pa. i
— Na tai patarke kiekvie galios po kokiam laikui su ar strėnas.
sake tas szaltai.

i

*

