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Churchillis Paaiszki
na Yaltos. Nutarimus Amen/jonaz Bombardavo Daug
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Du Dideli Tiltai Sunaikinti Prie
Cologne Miesto; Daktaras Jo
nas Szliupas Isz Lietuvos Mirė

Ant 14 Bilijonu Doleriu

mas dar svarbesnis yra szitos
LONDON, ANGLIJA —
Churchillis savo žmonėms vie- naujos Lenkijos laisves ir ne
klausimas.
szai ir drąsiai paaiszkino kas priklausomybes
buvo nutarta Yaltos Konferen Stalinas davė Churchilliui sa
cijoje ir tvirtino kad viso svie vo garbes žodi kad Rusija vi
to geriausia ir szviesiausia vil sai riesikisz. Churchilliui Stalitis tai szita Yaltos Konferenci- no žodis tai szventa tiesa. Ang
ja. Nes jo, nei, viena isz tu trijų lijos ir Amerikos atstovai pri
didžiųjų tautu nenori Europa bus padėti ir patarti Lenkams
Amerika Jau Neteko
valdyti ar pavergti, bet tik sa per rinkimus. Stalinas ta pri
ISZ PARYŽIAUS. — Amerikos 1-ma
ve ir kitus apsaugoti. Visi pla žadėjo, ir Churchillis Stalinu ir Churchillio darbas, politikai
800,000 Vyru
tpaSrtaTas buS patvirtintasĮ armija artinasi prie Cologne sostapyles miestą.
______ /
nai sudaryti ir viskas jau su pasitiki.
tvarkyta “laiku su ginklais ir Churchillis toliau aiszkino,
WASHINGTON, D. C. —
kariszka jiega pastoti bet ku kad mes turime žiūrėti in visa Kaip ir kitais sykiais taip ir Vokiecziai pranesza kad Amerikos 9-ta armija
Pagal paskutini apskaitymu
riam krasztui kelia jeigu tas Lenkijos ir Rusijos klausima' dabar> Churchillis pirmiau už, su tankais imasi isz pietų puse Rhine upes kran
tai Amerika jau neteko 800,000
krasztas norėtu kariauti.“ Ir ne tiktai per szita antra pašau- yisus kitus stojo pasiaiszkinti
savo vyru, isz tojo skaitliaus
Churchillis daug sykiu pakar- lini kara, bet turime laikyti ir savo žmonėms praneszti kas to, arti Duesseldorfo ir Krefeldo miestu, ir ta ar
armija neteko 138,728 kurie
Kada Philippinu gyventojai
tuojo kad szita syki ir Ameri szita kara kaipo pratesima ano buvo daryta, kas nuveikta. Bet
likos užmuszti; 92,223 nesu
sveikino Amerikos kareivius
mija ir Kanadiecziu 3czia armija plieke trijų Voka prisideda prie tveriamos karo, kuris prasidėjo 1914 m. musu Prezidentas vis laukia
randami ir randasi nelaisvėje
už iszlaisvinta San Fabian taikos.
60,086.
Isz Laivyno, 33,862
Nuo pirmos kara Rusijos rube- kad Churchillis pirmiau pasi- kiecziu armijos, kurie bėga per Rhine upe.
miestą, .Philippinu salose,
Visa jo kalba buvo apie vie žiai buvo dar toliau in vakarus aiszkintu, leda pralaužtu, ir
užmuszti; 40,783 sužeistu; 4,vaikas inbeges in sena mies
nybe, ir jis pakartotinai aisz negu dabar Sovietai nori. Toks taip mus prirengtu prie to ka Tukstancziai Amerikos parasziutininkai karei
<474 patekusiu in nelaisve, ir
tini narna ir skambino varpu
kino kad ta vienybe turi prasi pasiaiszkinimas nupieszia Sta Rooseveltas vėliau pasakys. viai apsileido isz transportiniu eroplanus ant
10,346 nesurandami.
skelbiancziu laisve.
Japo
dėti namie, tarp savųjų, ir jis liną kaipo gera ir mielaszirdin- Gal isz tikrųjų ne taip, bet taip
nai toje vietoje turėjo savo
Duisberg ir Hombergo miestus, kurie mano pa-,
prasze, beveik reikalavo kad ir ga geradari, mes visi paskuti- iszrodo.
Brangenybia l’riežaste
insistiprinimus.
valdžia ir žmones priimtu ir nio kurpalo mulkiai kad ji taip “
imt dideli tilta ir užklupti Homberga miestas,
Iszgelbejo Visa
patvirtintu visus Yaltos nu- neinvertiname.
Savžudinstos
i
tarimus, ypatingai tuos nutari Tie Lenkai, kurie dabar ne Szeimyna Nuo Smert ten randasi 35,000 gyventoju, daugVokiszku
Minksztu Anglių
mus ir nusistatymus kaslink nori ar prisibijo grįžti in Len
RED LAKE, M. — Rebecca
iszdirbyscziu ir geležinkeliu centras, ir dabar ap
ALLENTOWN,
PA.
—
Arkija
gali
apsigyventi
Anglijo

flolman, szoko in ežerą ir nu Kompanijų Operato Lenkijos.
Apie 850 Alijentu
timoje czionais užsidegė nak siaubtas per Amerikonius.
Churchillis aiszkinosi, kad je, ir viskas tvarkoj.
skendo, kaimynai sako, kad
riai
Apsvartinejo
jis priėmė ir pats prisidėjo prie Paskui jis prikiszo ir kaltino ties laike namas Lewis Roberts eroplanu bombardavo Hohenzollerno ir Eutz til
motere papilde savžudinsta,
..__ . visi miegojo, ----kate o
guLenkijos suskaldymo ne už tai Lenku Valdžia ir Atstovyba kada
nes tankiai kalbėdavo apie ne
Lewiso—Unijos
Du
kad jis prisibijojo Stalino, bet Londone kad jie pražiopsojo Įtinti kambaryja pradėjo gar- tus prie Cologne miesto,likos sunaikinti.
paprasta brangenybia ir nega
Užmanymą
kad tiesa taip reikalavo, nes su kelias progas dirbti sykiu su' siu kniaukimu budinti mieganlima iszmaityt savo szeimyna.
eren miestas kur kitados buvo Vokiecziu drutlig jo, Kurzon Linija buvo nu Churchilliu ir Stalinu. Jie butu ežius. Ūkininkas pabudo isz
WASHINGTON, D. C. —
statyta 1919 metuose kaip So galeje dabar valdyti Varszava miego apsvaigintas, nes gazas viete, baisiai sunaikintas per Amerikonius.
Gere Ir Rūke Per Minksztu Anglių operatorių vietai nebuvo Alijentu drau ar Lubline, bet jie pražiopsojo. nuo paeziaus apsvaigino visa
(isz keturiu valstijų) repre gai. Ir Sovietams nepatiko, o Nėra beveik jokios abejones, szeimyna ir in trumpa laika
k Visa Amži; Turėjo zentantas
LONDON, ANGLIJA. — Rusu armija
Charles O’Neill isz Lenkai priėmė.
kad kaip szita skaitysite, Ang-j gazas butu užtroszkia ir sudeAltoona, Pa., apreiszke: “Jei Bet nežiūrint kaip svarbus lijos valdžia ir žmones jau bus ge. Per kate visa szeimyna in paėmė Pollnow ir Rummelsburg, Pomeranijos
102 Metus
gu United Mine Workers Už yra Lenkijos rubežiu klausi-' priėmė visus tuos nutarimus; laika iszgelbe j o nuo mirties..
drutvietes prie Baltijos mariu ir nukirto visas
’ DALLAS, TEXAS. — J. manymas reikalauja 10 centui
Montgomery, mire czionais, ne nuo kožno tono anglio kaipo
komunikacijos tarpe Danzijo ir vakariu puse, ir
nuo senatvės, bet nuo sužeidi karaliszka ineiga, tai kompani
PAVOJUS ANT KINU
mu kokius aplaike puldamas jos vercziau paranduos savo
jau randasi prie Kolbergo. 700 miestu paimta.
trepais. Senukas gimė Angli kasyklas del Unija už ta pati
joj 102 metu adgal, atvyko in iszlyga, kur Unija reikalauja
ISZ PACIFIKO. — Amerikos kariszki lai
Suv. Vals., kada turėjo viena nuo kompanijų.“
vai bombardavo Okino Dalto, Kryushu ir Ryukmeta. Senukas rūke ir gere Susirinkimas tarp operato
nuo dvylikos metu amžiaus iki rių ir Unijos virszininku atsi
kyu Salų ir sunaikino 91 Japonu eroplanu ir 55
paskutinios dienos savo gy buvo Panedelyje, kurie mano
visokiu laivių. Daug Japonu likos užmuszta.
venimo.
padaryti nauja kontrakta, nes
senas pasibaigs Kovo (Mar.)
ISZ SZVEISARIJOS. — Žinia atėjusia
31-ma diena.

WASHINGTON, D. C. —
Septintas Suv. Valst., Karo Pa
skolos Vajus prasidės Gegužio
i(May) 14-ta diena ir tesis iki
Birželio (June) 30-ta dienai,
ant susirinkimo 14 Bilijonu
'doleriu del vedimo kares.

Suvien. Valstijų
Senatorius Mirė

per oficialius Lietuviu szaltinius, kad Daktaras
Jonas Szliupas kuris pabėgo isz Lietuvos in už
sieni Bolszevikams užeinant, mirė. Daktaras
Szliupas turėjo apie 86 metu amžiaus.

In Kalėjimą Už Subiaurinima Mergaites

ROCHESTER, MINN. —
John Moses, naujas aprinktas
Demokratiszkas Senatorius isz LAURE, DEL. — Ant skun
North Dakota vals., mire Su- do nuvargusios motinos, palicibatos ryta 3 vai., May o ligon- ja aresztavojo iszgama St.
buteje. Turėjo skilvinia liga. Smithe, kuris subiaurino jos
Gimęs Norvegijoj ir turėjo 59 ios dukrelia vienuolykos metu
metu amžiaus. Atvyko in senumo. Vyras likos nubaus
Amerika 40 metu adgal. Pali tas in kalėjimą.
ko paczia ir 4 vaikus.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
Bondus ir Markes.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Paveikslas parodo kaip Kinu gyventojai apleidineja ir jieszko saugesnia vieta nuo
prisiartinimą Japonu.

Paliko dukteria Daktarka seniau, o josios sesio Hy pati ja
Aldona Szliupaite jgyvena Ycziene su savo szeimyna ir
Brooklyn, N. Y., jaunesneji vyru pabėgo nuo Bolszeviku
duktė Hy pati j a Ycziene-Žiurie- 1940 mete. Jos vyras Marty
ne gyvena Cleveland, Lake nas Yczas mirė Brazilijoje. Su
wood, Ohio. Jos abidvi po per veikais ji vėliau sugryžo in.
eito karo buvo parvykusios in Amerika. Apsigyvenus CleveLietuva ten darbavosi. Dr. lande, ji priesz metus laiko iszAldona gryžo in Amerika kiek tekejo už Inž. P. J. Žiurio.
j

“SAULE” MAHANOY CITY, PJL
vo paežiai pinigus, pergulėda
Hitleris sveikinasi su Ministe-' Siuncziaiit pinigus per banvo kėlės dienas lovoje ir vėl ei- i
"
::
APIE SVEIKATA :: :: i
riu, von Ribbentrop. Po pa- kini czeiki arba ekspresini moA "O
davo jieszkoti kostumerio par______________ _______________________________ ■
veikslu, buvo aiszkinama kad ney orderi in iszdavysta “Šau
duoti savo krauja.
į
.
j
tas paveikslas buvo nutrauk- ]eSj” pridekite deszimts centu
Paskutini karta daktarai ne Net ir tuomet, kuomet aut Amerikoje kriokulys atima
tas tik vakar, ir kad Hitleris prįe paskirtos sumos nes musu
A
Tszejo insakymas kad daug priėmė jo pasiulinimo, nes 'bu kares lanku Europoje žuvo apie 10,000 vaiku isz szio pa-',lAilblVlOi\.A IVllLL/lJvJ 11 sveikino von Ribbentrop del bankos reikalauja deszimts
daugiau vyru ims in kariuo- vo per silpnas. Taigi, keturios tukstaneziai gyvybių, szimtai šaulio. Yra netik pavojinga Iitokio gražaus darbo ir del atei- centu už iszmokejima czekiu ir
- ------monia. Vyrai nuo trisdeszimts kvortos teviszko kraujo nuėjo tukstaneziu mirė ežia pat na-'ga,'bet kartais nuo jos
Kaip Rugpjuczio (Aug.) me- nanczios Vikietijai pergales, ekspresiniu kvitu. Busime jums
ligi trisdeszimtsdriju metu da- ant užlaikymo prie gyvasties mie nuo ligų, kuriu lengvai ga cziai uždegami.
,nesyje, Vice-Admirolas Nagu- Kaip kurie žmones ranka pa- dėkingi už tai ir neužmirszkite
bar bus ypatingai szaukiami ir skaitlingos szeimynos žino- lima iszsisaugoti.
mes_ ogalime
sulai- ma, kuris sutvarkė- -ir surengė mojo kad tai propaganda, ir ateityje, kada sinusite czekius
, -Sziadien„ __
____ ___
imami. Yra pusantro milijono giszko pelikono.
i Nėra jokiu slaptybių, kurios kyli sziltine, rauples netaip pa- Japonus kaip jie užpuolė mus viskas. Bet kiti, kuriems tokie arba ekspresinius money ordevyru tarp tu metu.
butu reikalingos, kad iszsisau- vojinga kaip kadaise buvo, gel- ant Pearl Harbor, buvo pakel- dalykai rupi, ir kurie geresnes rius, pridėti deszimtuka. Bet
-------- ::—----Nepaprastas atsitikimas isz goti nuo ligos. Szvarus namai, tonasis drugys beveik nežino- tas ir paauksztintas ir pilno akis turi, dar syki in ta pa- jeigu sinusite money orderiu
Tūloje Lietuviszkoje apy- gyvenimo gyvuliu likos apra- szvarus maistas, szvarios ran- mas,'bet nuo kriokulio tiek vai- Admirolo vieta ir garbe, visi veikslą pažiurėjo. Ir sztai ka per paczta, tadh pacztas neima
gardoje gyvena lietuviszkas szyfas Angliszkam laikraszti- kos, szvarus dantys, szvarus ku mirszta kiek mirė 25 metai Japonijos radijo stotys iszkil- rado. Nors paveikslas,xkaip bu- ekstra už iszmokejima money
biznierius, pas kuri gyvena1 je. Kokis tai ūkininkas isz Lau- pienas, szvarus vanduo, szvie- atgal.
į mingai ir ilgai aiszkino kokios vo aiszkinama, buvo nutrauk- orderio. Acziu visiems-.
“Saules” Redyšte.
burdingierius nuo kokio tai boroy, turėjo daug visztu ir di- žias oras, sanitariszkos iszeji- Tas nėra todėl, kad mes ma-'gražios ir inspudingos buvo tas tik vakar, Hitleris ir von
buvo vyrukas smarkus ir lip- deli iszmintiiiga szuni vardu mu vietos, kova, su musėmis ir žiaus apsipažine su kriokuliu, tos iszkilmes. Laikraszcziai įn Ribbentrop neszioja vasari-!
ims, nutarė ji priimti prie 'biz-5 Prince.
; uodais — visa tai mažai tekai- Priežatis kriokulio yra, tam dėjo gražius paveikslus visu tu niais. O pats vidurys szalcziau- ¥¥
¥
sios žiemos! Paskui dar geriau ♦
nio kaipo “partneri,” nuo to-j Szeimyna nesenei užtemino, nuo ja, bet jie atlieka paste- tikras gemalas ir jis iszplatina ceremonijų ir iszkilmiu.
¥
¥
¥
insižiureje,
jie
rado
dar
ir
dausios dienos visur pasiraszine-j buk viena visztele susipažino betiltus dalykus ir apsaugoja liga. Kaip ilgai tėvai maustys O Gruodžio (Dec.) vienuo
¥
KALENDORIAI
¥
davo kaipo “John Durnis and su Prince. Kožna ryta, kada nuo daug ligų.
likta
diena,
tie
patys
laikraszgiau:
Už
Hitlerio,
ir
von
Rib¥
į kad ta liga visai nepavojinga
1945 M.
Co.” (žinoma tikros pravardesiszuo iszbegdavo laukan visz Ar jauties, kad savo dali at- ir nebandys pagel'beti gydyto- cziai ir tos paezios radijo sto- bentrop matyti keli medžiai,
I
czion neraszome).
tys
liūdnai
ir
kiek
velotinai
Vietoj
kad
jie
butu
nuogi
ar
tele atsitubdavo ant nugaro1 lieki?
i jams sulaikyti iszsipletojima,
* 15 coliu ploczio x 23% col. $
Kada pacziule biznierio ap-'szunc ir nubėgdavo nežine kur.. Ar užlaikai savo namus taip ilgai tos ligos epidemijos pranesze kad “buvo mažaklai- sniegu ir ledais barzduoti, jie
ilgio., Po 35c, arba 4 už SI *
dovanojo ji kūdikiu iir ponas| Po kokiam laikui sugryždavo szvariais ir gerai iszvedintais? pasirodys ir ims savo aukas. da padaryta. Dabar yra prane- gražiai lapuoti. Gražus, žali la- ¥
Adresas:
Durnius nuėjo pas Ikuniga. isz- linksmi didžiausiam sutikimia.1 Ar geri tik szvaru tyra vąn- Kartais tėvai nežino 'kad vai szama kad Vice-Admirolo Na-’ pai ant medžio viduryje žie- “ SAULE PUBLISHING CO.,
imti metrikus, kunigas už'klau- Gaspadine pradėjo rugoti kad deni? Jai kis
ji semiamas isz szal- 'kai kriokuliu serga, nes biau- gumos duszia nuėjo pas savo mos Vokietijoje. Tai kur tau * MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
Prūsas
se tėvo var'd’a ant ko jisai at- gera visztele, paprastai 'kaip ir tinio ar szulinio , ar tikrai ži-'rus kosulys tik prasideda po protėvius Liepos (July) sep ' Vokiszki stebuklai.
John Durnis and kom- visos, neiszpildo savo privalu- uia, kad in ji nesiplauja van- sanvaites arba dvieju sanvai- tinta diena, kaip Japonijos kvailys kaip cziabatas, bet
“Saule” dabar $4.00
pairi.”
mo, dėti kiauszinius ir spyrėsi, Jm.) įgZ iszejimo vietų, sutrynut, ežiu susirgimo, bet per ta laika laivynas visai netyczia susiti-' niekados nemansto kad jis toks metams in Suvienytose Valsti
Ka kunigas apie tai mane,! kad jai nukirst galva,
sergantis vaikas gali užkrėsti ko su Amerikos laivynu prie kvailas, kad negali atskirti va- jose, $5 kitose Vieszpatystese
meszlyno ar tvar tu ?
sara nuo žiemos.
tai pasiliko del saves. O gal ir į Pradėta sznipinet kas do Ar pienas, kuriuo peni savo i visus kitus vaikus savo apylin- Saipan.”
Kažin ka Japonijos Impera Jeigu meluoji, drauge, tai
skaitytojai panasziai dasipras priežasties, Ir kas pasirodė ? kudikius yra virintas ar pas-.keje, todėl yra labai svarbu laikaip kunigas
Godus Prince neszdavo savo terizuotas? Ar gauna kie'kvie-i kyti paprastu szalcziu sergan- torius manstavo kaip jis daži-1 jau taip meluok kad nesugau■ no j o kad jis prisegė garbes me-į tu.
drauge toli nuo ukes in krumus nas kūdikis po tris stiklus kas- ežius vaikus namie.
4
Ekspedicija kuri iszkeliavo^ kur■ visztele jam padėdavo diena?
Tos ligos gemalai ineina in dalika ant peties vyro kuris
i
jau
buvo
ne
tik
mires
bet
jau
jieszkoti fsenoviszku užliek u'kiauszini,
o
tasai
niekszas
tuoį
i Ar kūdikis penimas krūtimis kuna per uosi, burna ir nuo užKaip kada, tai Japonai tik %y
I
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• , turėtu
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••
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•
visas
menesis
kaip
pakavotas,
Ur, Clialdenijoj, surado daug jaus ji suesdavo. Po tam su- 1kaip
Ar jis szva-'krėstu vaiku ranku. Ypatingai
ra teisybe visai netyczia pasa D*
akyvu senoviszku užlieku, ku- gryždavo namon, :rodos kad riai užlaikomas ? Ar jam šutei-j pavojinga vaikams duoti viens palaidotas.
ko: Gruodžio (Dec.) 29, diena, k*
rios parodo, buk moteres ne- niekas neatsitikdavo.
1i kiama užtektinai szviežaus oro į kitam savo vartotus daigius. Jeigu meluoja, drauge, tai 1944 m., tie patys laikraszcziai t&
Kziojo parėdus panaszius in Gaspadorius pririszo Princą ir ar jis nelaikomas karsztoje,ITėvai turi suprasti kad svarbu jau taip meluok kad nesugau net kelis lapus paveikslu inde- *
j
musu sziadieninius
s
parėdus,1 ant lenciūgo. Bet kas isz to,' troszkioje virtuvėje ? Ar žinai/yra laikyti savo serganczius tu.
jo. Tie paveikslai nors migloti *
t
vaikai ėjo in mokslaines, moki-j kad isztiikiama visztele pade- kad isz bonkos penimi kūdikiai vaikus namie ir neleisti svei-j
ir neaiszkus, parode, tie laik ft¥
i
uosi gramatikos ir rokundu irzdavo kas ryta kiauszini po snu- turi gauti orandžiu sulcziu kiems bovintis su Susiedu ser-’ Gruodžio (Dec.) septinta raszcziai aiszkino, kaip visas i
*
.turėjo knygas, o tai buvo 6000 kiu savo draugo. Kada viszte- kasdiena po pirmam menesiui? gancziais. Kur tik kriokulys diena, visi Vokietijos laikrasz- pulkas Japonijos eroplanu už **
¥metu priesz Gimimą Kristuso. le už 'bausmia likos taip-gi už Ar žinai, kad muses ir uodai 1 pasirodo žmones turi praneszti cziai aiszkino ir paveikslus puolė Amerikos laivyną ir kaip ♦«
¥■
arba
pradžia
spausdino
kurie
parode
kaip
daryta, isz uxuvuj
didelio gailesczio, neszioja ligas ir ar nuo ju ap- ta teisybe sveikatos aficieriui
««»...«,
paskandino kelis didžiausius
' Suv. Valstijosią randasi 200 paliovė visai dėti kiauszinius. saugoji savo namus vartoda-j Dabartiniu laiku gydytoja
SKAITYMO *
musu kariszkus laivus. Bet dar y4
---------------- mas tam tinkanezius ietelius? pradėjo duoti jauniems vai
milijonai kapu, pagal raparta
neužteko, dar negana. Tie laik
Maldų
Vainikėlis
.. .ir..
graboriu. Randasi 30 vietų Pas ministeri finansų Pary- Ar žinai, kad visos slogos kams “vaccine” apsaugoti
raszcziai paskui, biski žemiau
2968 pavietuosia sziam s'klypia žiuje, kambaryje kabojo bran- yra limpanczios, ir gali kitus1 juos nuo užkrėtimo,
po tais paveikslais, szitaip pa- ž
:: Knygele ::
RASZYMO
kur laidoja numirėlius. Pa- gus ir senoviszkas laikrodys privesti prie sunkios ligos, Jeigu pasirodo kriokulys
sziszkino: “Musu eroplanai I
tavo apylinkėje tuoj pranesz'k! 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 paskandino szituos Amerikos 64 pus., Did. 5x7col. |
prastuosia kapinynuosia yra paeinantis nuo 18to^zimtme- ypatingai vaikus?
apie 6,600 kapu po trecziai ežio. Ana vakara, atvažiavo Ar žinai, kad ligos dažnai’sveikatos aficieriui ir tegul jis Puslapiu; Juodi Apdarai;
laivus, bet sunku juos ant pa 1
£
užsikreczia
nuo
neszvariu
ran-|
ineziepija
tavo
vaikus.
Jeigu
Tiktai, 10c.
gentkartai. Suv. Valstijosia isz automobiliuje du darbininkai,
veikslo pamatyti ar gerai in- ft
Aiszkus drukas; smagi
f
¥
ft
viso randasi daugiau kaip 89,- inejo in kambarį drąsiai ap- ku? Ar visuomet nusiplauni■ vaiku maistas saugiai neprida-j
žiureti, nes nei vienas isz musu
¥
knygele, 75 Centai.
■ ' 3AULK ’ '
¥
ft
reikszdami sargui buk atvažia rankas priesz valavina
900 kapiniu.
eroplanu
nesugrįžo,
ir
už
tai
ft
¥
valgymą ar bojamas po kriokuliu tuoj atsi- .
¥
MAHANOY CITY, PA.
vo paimti laikrodi. Sargas už- maisto cziupinejima?
nežinoma kas ten atsitiko.”
randa džiova, ir yra atsitikimu j
Rodykle:
Raibas žmogų nepaniekina klausė koki laikrodi? Daibi- Kuomet kuris nors szeimy- kur kriokulys buvo szaltiniu Bažnytinis metu padalinimas.
Tai tau kur ir kitas nepras
Pasilikai.
fik ji paauiksztina 'kaip apie tai niukai atsake, buk juosius pri- uos narvs serga Skarlatina, tv- paralyžiaus ir akiu sugedimu.
tas stebuklas! Kas tuos pa
Kalendorius.
persitikrino universiteto stu siuntė ju meisteris idant at- mais, difterija, kokliszu, karsz- Kadangi kriokulys yra taip į Maldos Rytmetines.
veikslus nutraukė, kas juos “SAULE” YRAį
dentas lankydamasis ant moks-’’ vežtu laikrodi nes turi ji patai- tinemis, džiova ar kita kokia labai nž'krecziamas, todėl rei- Vieszpaties malda.
parvežė, jeigu nei vienas eroGERIAUSIA |
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
planas
nesugrįžo?
lopilozopijos, kuris per vaka-syti. Sargas juos invede in liga, kurios galima iszsisaugo-' kalinga saugoti ligonio aplin- Apasztalu Sudėjimas.
Jeigu meluoji, drauge, tai
cijes dirba prie staty- kamlbari, darbininkai iiukabi- ti, ar visuomet praneszi s vei-. ky'bes.
DOVANA!
Deszimtis Dievo prisakymu.
\
.
Z”
Du
didžiausi
meiles
prisakymai.
jau taip meluok, kad nesugau
mo namu kaipo plytiiiinkas'no nuo sienos brangu laikrodi katos prižiūrėtojai, kad jis gaAktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ii
-------------tu.
uždirbdamas ant dienos po ir nuvažiavo. Norints palicije lėtu neleisti kitiems tos ligos
Gailesczio.
JUOKAI
Maldos vakarines.
«
dvylika doleriu. Isz to pasiro vagiu jieszko, bet da nesurado, ingauti?
Jeigu nežinai kokia
Giesme ant pradžios Misziu.
do buk tasai studentas laike Panasziai atsitiko kitados
namuose investos rvnos?
Pirkite Apgynimo Czedinimv
Misziu Maldos.
KAS
TAI
DUSZIA
nupirkti Dovana savo
mokslo uždirba daugiau ne Berlyne. Laike piet atvažiavo Jai ae, tai ar turi iszeinamaja
Psalme 45.
Bondus ir Marke*.
Giesme Szventas Dieve.
kaip tieji, ka užbaigė savo keli vyrai, inejo iii suda kada vieta, prie kurios muses nepri
Draugui ar Draugei,
Paklaustas studentas per
Miszparu Maldos.
mokslą iii 10 metu uždirba.
atsibuvinejo teismas, nukabi eitu?
Maldos pirm Iszpažinties.
profesori kas tai yra duszia?
PUIKI ISTORIJA
tai užraszk jiems laikPerkratymas
sanžines.
no laikrodi nuo sienos ne vos Ant galo pats ir visa szeiStudentukas atsako: —
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Tikras tikėjimas yra tas, ku pataisyti, isznesze laukan ir myna esate sveikais? Isz kur Tai poni profesorieni.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
raszti “Saule.” Pra-;
Malda po Iszpažinties.
ris atima norą persekioti žmo nuvažiavo. Norints visi jprisi- apie tai žinai ? Ar'buvo jie svei
Pr. — Kaip tai?
Litanija apie visus szventus.
linksmins jiems gy-Į
nis tikinczius kitaip.
žiurinejo tam darbui, 'bet nei katoje isztirti, kaip kad karei
S. — Nugi del to, jog po
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
yienas nepagalypjo kad už viai yra tyrinėjami ?
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
nas profesoris, visados sako:
venima, ant viso me-t
Atsidūsėjimai
prie mieliau. Jėzaus.
Senu žmonių
apsakymai klausti ji ar turi ant to paveli-! Ar žinai, kad metinis dakta mano duszia, praszau tavęs,
Malda prie Panos Szvencziausios.
to ir džiaugsis isz ta
skelbia, buk pau'ksztis pelika nima.
ne
iszdavinekie
daug
pinigu.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
ro peržiūrėjimas yra labai nau-!
Artindamasi prie Szv. Stalo.
nas sudrasko savo krutinę
I dingas, kad susekti pradžia ko-'
vo dovanos! Prenu
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
idant savo krauju maityti savo Jeigu norite pasaka kuri ne kios ligos ir tuo prailginti gy-[
DVI PRIETELKOS
Paskiaus atiduodamas Dievui gar
merata Suv. Valstijo
be kalbėk.
vaikus jeigu ne turi del ju ki turi nei pradžios nei pabaigos, I venima ? Ar gali atsakyti:
Malda Szv. Ignaco.
TIKTAI,. . . 50c
Ona: —Tasai rakulis! Tai
tai kaip szita jums patinka?
tokio maisto.
i “taip” in visus tuos klausv-i
Malda su visuotiniais atlaidais.
se metams $4.00;
*
I
SAULE PUBLISHING CO
jis mudviem abiem prižadė
Mes, Amerikiecziai VokieTai yra tik pasaka.
Malda prie Szv. Sakramento po
mus, ir ar tikrai žinai, kad
Mahanoy City, Pa
jo pacziuotis!?
Komunijos.
i ,
Kitose VieszpatysBet toki atsitikimai vra
pa- czitts:
v
kaimynas gali tapati atsikyti?Garbinimas Szv. Sakramento
iszrodo!
Mery:
—
Na
taip
Baisiai
sumuszame,
*
prasti, ne tarp pelikanu, bet
Malda Szv. Tamosziau®Neleisk, kad jis neatsargiai gy-'
tese $5.00. Užraszant
jam
paroOna:
—
Mudvi
Socziai
priszeriame,
Malda prie Vie«zpaties Jėzaus.
tarp žmonių, — vargszu.
vendamas pastatytu kitu svei-'
Malda pria Panos Szvencziausios.
L TRASKAUSKAS
dysim ant juoko palikinet
Tūlas darbininkas isz Mont- Gražiai priimame
reikia drauge ir pre
|kata in pavoju. Tame didelia
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
UETUVISZKAS GRABORIUS
Panos Marijos.
realo, Kanados, neturėdamas Krikszczioiiiszkai priglau- me reikale valdžia žiuri iii vi mus.
numerata siunsti per
Mery: —Asz jau žinau
Ranžanczius prie Szv. Marijos
džiame,
darbo nuo kokio tai laiko, tu
sus savo gyventojus, kad jie ja
kalbamas.
spasaba.
rėdamas paczia ir asztuonis Žmoniszkai dovanojame,
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Money-Orderi arba j
j. visame paremtu.
Ona:
—
Pasakykie-gi
!
Duosniai
apdovanojame,
Litanija
prie
Szv.
Antano
isz
vaikus ir da rūpindamasis apie
Padvos.
Mery: — Tu turi su juom
pinigais registruotam į
szeimynelia savo mirusio bro Sanžiningai atstatome,
Malda' prie Szv. Antano.
apsivyruoti
Kriokulys
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
lio, in laika trijų menesiu davė Draugisziai pasibueziuo ja
Laidoja kunua numirėliu. Pasam
laiszke.
> <1 I
do
automobilius del laidotuvių,
Litanija
Saldžiausio
Jėzaus
vardo.
me, ir vėl’
savo krauja asztuonis kartus
T
i
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam*
Kriokulys užima treczia vie- Sieniniai Kalendoriai, 23%
del ligoniu kurie turėjo ma Baisiai sumuszame.....
reikalams. Telefono Numeras 78.
Per Procesija.
520 W. Centre St., Mahanoy City
Nuo ežia patys jau galite sa- ta tarpe jaunystes užkreczia-j coliu ilgio -15 coliu ploczio, po Giesme ant Procesijų.
žiau kraujo už ji. Jo krauja
Saule Publishing Co.,
Giesme
Laba
Nakt.
Perdaug Žmonių 35c arba 4 už $1.00. Adresas:
daktarai ligon'butesia pirkinė votiszikai traukti, tik atkarto- mu ligų.
Ministranturas.
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. i
jo ipo $20 už paintukia. Po kož- kit, atkartoki! ir dar atkarto- mansio kad kriokulys yra visai
Pirkie
U.
S.
Bonus
Sziadien!
MAHANOY
CITY,
PA.
SAULE PUB. CO. Mahanoj City, P*.
'nepavojinga liga, bet kasmet.
nai tokiai operacijai aUduodu- kit.

Kas Girdėt
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Kapitonas
* Velnias

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
savo karalystėje, ir dar isz ar- kambaru. Vienok jisai pastejtymu tautu. Jis iusake jiems at- bėjo, kad toji vieta, karta tyrA-ixl/iZyrYiALJ »«. įpieszti vaizda tokiu kambaru, laukis, dabar buvo skaitlingai
KAMBARAI kokiu jis geide: erdvu, puosz-japgyventa, nes isztisos gentys
įuiu, žerejaneziu, kai]) koki ka-'ejo ji pasitikti, vyrai, moters,
i-alisz’ki žemeziugai. Ilgainiuidr vaikueziai, sveikindami ji ir
’ arkitektai padai’e savo planus laimindami ji. Bet nekur nepa;
po
Solomono,
galingiausias
j
ir inteike juos jam. Bet nei vie stebėjo jis kamenu ir medžia
(Tasa)
na laiszka tik ne nuo žmonos, vienu, tai kitu szunes ji iszsiveir
turtingiausias
kai al um nag |gz ju lietįjįj0 Artasarui. Nei gos karaliszkuju kambaru sta
bet nuo vyriausios dukreles, ja ant kelio ir, neiszkentes, ra
Ta syk ir Pranas pusbalsiu,
visam
pasauly
buvo
Artasaras,
vienas isz ju neinvy'kino jo tymui.
kuri mažai prala vintą ranka dęs szale kelio nudžiuvusi
stovėdamas sargyboje, giedojo
kuris
tiesioginiai
kilo
isz
vieno
mintis, jo vaizduotes fantazija Tuomet Artasaras, užrūstin
raszyme, sukrevezojo laiszka, kresna gluosni, jis nusilaužia
“Angelas Dievo,” bet jis ne
tu
trijų
Iszmincziu,
nuvykusiu
, negirdėtų, nepalyginamu vi- tas, iusake atvesti arkitekta
bet brangu ir skaudu laiszka. vidutinio strumo szaka ir ja
žinojo, kad jo žmona tuo kartu
iBetlejun
pagarbinti
Jezu.
Juosi
pas save, kad ji nuplakus ir aplazdos g
Paemes laiszka in rankas, jis pasiramszcziuodamas
TARADAIKA
į tuokart vede szviesa. naujos, 'sam pasauly kambaru.
mirė, tik szirdis kažin ka jau
Kuomet Artasaras buvo jau kruvinta pakorus ties miesto
tuoj pastebi ant vokelio padėta vieto je da drąsiau žengia to
te. Szirdis jaute — tik nesako.
neregėtos
žvaigždes,
kuri
sky

i
nustojas vilties dasiekti savo vartais, kaipo įprasergejima
kryžiuką ir visas nesavime nu lyn.
Jau dauguma jo draugu gar
rėsi
nuo
visu
kitu
žvaigždžių,,
tikslo, vienas senyvas, sulie melagiams. Senulis neužeminbąlą, nusigąstą. Tuo tarpu, ro Nėpertoliausia nuo savo na-'
Nauja mada atėjo,
džiai sznanpszte, kaip Pranas
ir
kuri
pabrėžė
szviesiai
bliz

sėjęs žmogelis, su ilga barzda tai persistatė save, ir suliesjes
dos, szirdis suretina tvaksėji mu užeina jisai in- Dundžius,' Jau kitaip melstis pradėjo,
parėjo miestelin savo kuopom
ganti
kelia
danguose.
ir nužemintos iszvaizdos, pa- bet ir mandagus kaip pirmadimą, mintyse ukanu debesys su -|kaip jam rasze Urszule. Ji net
Už duszias meldžesi,
Ilgame dideliam mūrinio namo
Artasaras
palaike,
tarp
kitu
prasze iszklaušymo. Po savo na. Kuomet karalius iszbare ji,
sipainioja, kūnas lyg apsilps pravirksta isz džiaugsmo, kaip
Su innagais beldžesi.
kambaryje jie gulėjo trimis ei
savo namu padavimu, taji apie ranka jis turėjo suvyniota po- jisai davė szitaji stebėtina at
ta. Taip kelias sekundas. Ga- pamato savo tęva, žengianti
Viena rėkia:
lėmis. Szale kiekvieno buvo vi
savo protėviu kelione pagar piera, ant kurios jisai tvirtino sakymą :
per slenksti. Apsisveikinęs su
Melskis už duszia,
sa kareivio manta: pleczka
binti pasaulio Atpirkėja, — esąs planas kambaru, kokius — O karaliau! kambarai,
mergaitėm jis paklausė:
Brangus teveli!
Kitas keikia:
vandeniui ar, jei kur gauna,
Mesiją. Bet szisai szventasis karalius patvirtinsiąs. Iszvaiz- kuriu tu tai]) geidei, yra pasta
Raszau laiszka ir praneszu — O kur daugiau jus, vaiku
Jau Įauga iszmusze.
pienui insipilti, szinelis, kuatminimas jau ir dabar buvo da nežinomo arkitėkto nepri- tyti. Jeigu tu eisi su manim
tau, teveli, skaudžiu naujena. eziai ?
Taigi
vyrueziai,
gera
malda,
riuom kiekvienas užsiklojęs,
benykstąs ir žvaigždes kelias davo daug vilties; bet skėstas vienas, asz juos tau parodysiu.
Musu namus Prusai sudegino, — O sztai ana Lakisziuos,—■
Jeigu
muszates
visada,.
katiliukas, skardinis puodeliuper mėlyna j i dangų kasdien
vos tik suskubom 'kiek pataly atsake Urszule.
O vis Dievui apieravokite, geso ir geso žmonių atmintyje. žmogus grebiasis kad ir sziau- Artasaras ėjo su juo, pilnas
kas arbatai gerti, szauksztas,
do, ir Artasaras liedo senuliui žingeidumo, ir kartu juodu nu
nes iszneszti, viskas kita lik’o. Insissznelko. Atėjo ir Dun Už duszeles paliecavokite.
krepszys su duona r.t.p. Vieni
Tokiu
pat
budu,
tos
dangiszkoMamyte ir mes visi labai iszsi- di ene.
Musz'kites, tai jum bus aut sios žvaigždes szviesa geso ir iszvynioti savo plana. Vos ka vyko iii painiausia, ir nuoszaguli nusiavė, kiti, matyt isz
ralių insmeige akis in isz- liausia dali tos žydrios žemes.
gandom. Persikraustem in — Tai nelaime, tai nelaime,
sveikatos,
darbo tik parėjo, nesuskubo ne
tuju
Iszmincziu
ainio
szirdyje
s'kleista vaizda, tuoj suplojo Tuoj juodu iszbrido isz tanku
Dundžius, mamyte gavo szir- —dejavo ji sėsdama gale stalo;
O ir gražesnis kaip turi
nusiauti ir, gal parvirto valan
—
Iszmincziu,
kurie
buvo
taip
rankomis ir paszoko isz mynu in krauta didingo natū
dies liga ir tenai saulei lei ant suolo, — aa! — Ir eme vi
rumbe ant kaktos. sumanus pranaszavimo mene,
dėlei priesz vakariene prasnūs
džiaugsmo.
ralaus ežero, — ir ežia senulis
džiantis vienuolikta Spalio m., sa pasakoti nuo pradžios.
Juk kuom lietuvis atsižymės, ir kurie paliko szventi, nes
ti, užmigo visai nakeziai. Parė
Tikrai tai buvo sapnas, isz- sustojo. Saule jau leidosi: dan
numirė. . In antra diena palai Pakalbėję, padejavę, pasida
Jeigu ženklo ant terlos
jės Pranas, ir kiek užkandės,
prispaudė
savo
lupas
prie
koguldinetas burtininko, kuris gus iszrode raudonas, liepsno
dojom su misziomis. Mes dabar linę vargais virsz valanda Pra
neturės? jycziu naujai gimusio Jėzaus. ,
tuoj bimt atsigulė ir užmigo,
skaitė jo mintis. Tos szaunios jantis, skaistus. Senulis arkiiszsiskirste pas kaimynus, sa nas tuojau lydimas dukterų ir
* * *
niekam nieko nesakęs.
O
kodėl
Artasaras
negalėjo
kolonos; tie kiemai su savo di- tektas paėmė Artasaro ranka
tu namu szeiminiūkęs, iszejo
vo maisto neturime, O.
gyvuliu
1
Jeigu norite sorkes matyti, užmirszti mokinius, perduotus
Miega jis, o saldus sapnas ji keli liko.
d ž i o m i s baliustradomistos ir pratarė iii ji rimta balsu:
pas kaimynus pasižiūrėti vai-,
tik 1 moliuoja, tai. guosdamas ji Sudiev, parvažiuok pas mus ku. Mergaite taip pat norėjo Atvažiokite in New Yorka, savo protėviu, kuomet Solomo- muminio ir brangakmenis ga — O karaliau! turtus, ku
Pamatysite kaip sportelei nas, Dovi do sūnūs, ir szventusapne, ramindamas, tai kažin teveli!
lerijos; tos cedrines bet puszi- riuos man pavedei, asz iszeikUrszule Kliknaite. eiti su tėvu, bet jis jas sudrau-j
szoka, ju knygų autorius, apdovano
■kokiais liūdnais vaizduotes pa Reikėjo tik pažiūrėt in Pra de: esą didelis vejas puczia kad
nes lubos; tie priebueziai ku vojau ant sziu apskurusiu žmo
I O po knipeliu, taip kaip moka. tas begalines iszminties dova
veikslais ji graudindamas ir na ir buvo visa aisziku, ka jis nesuszaltu.
riu grindys spindėjo kaip tyras nių; ant badaujaneziu ir trokIsz pradžių kaip sustoja
gandindamas. Visokį ipergy- jaute sužinojęs tai apie namisz- 'Sunku buvo jam vaikszczioti ■
na, vis vien taip begedingai nu vanduo; tie sodai; tie pamink sztaneziu; ant tu, kurie gailavo
dairosi, puolė, net ligi deginimo smil
yenti szeimynos ir karo tarny kius: rankas nuleido, deszineje nuo vieno ūkininko prie kito,1
liniai fontanai; tie veidrodžiai, apturėję naujai gimusi kūdiki,
Kožnas iszsižiojas rodos
bos netikėtose apystovose atsi vejas plevesavo laiszka, veidas kad susirasti savo iszskirsty-j
kalu stabams? Kol žmogus gy laumiu rankomis paremiami; nes sopulingos motinos krūtis
t
praryt ka taikstosi,
tikimai jam matos: ežia jis sa tarsi juodais debesiais apsi tus vaikuezius po kaimynus,'
vena. ant szio pašalio, jisai yra tie kybantieji daržaitie boksz- nedave jam maisto. Vienok ir
Pradeda
alkūnes
kilnoti,
vo kaimynu tarpe, ežia vėl ei- niaukė, galva nusviro prysza- kaip visztelius karo vanago
iszstatytas invairiausioms pa tai, iszkile debesuose szitas tai szios priežastys nesulaike ma
Kaip
varna
rengėsi
lėkti.
jia in mu'szi, ji sužeidžia, nuve kin, smakru rėmėsi. Krutinėję iszgaudytus.
gundoms.
buvo tobuliausia. Ne jokis ka nes nuo pastatymo tu kambaru
r i •
, r
.
.
,.
...
.
.
ir
leidzesi
su
dideliu
szturmu
ža in ligoninė, sutvarsto jam szirdis trankės, rodos, norėjo Apėjės vaikuezius, pasitaręs
Artasaras paneszi in Dovida ralius
:
pasauly dar nebuvo tu kuriu tu taip geidei. Asz pada
koja. Czia vėl staiga kruptele- visa krauja suvaryt in veidus, su kaimynais del jo szeimynos1 Su aremo jauczio miklumu, savo megimu iszkilmihgumo, rejes tam lygaus. Artasaras, rysiu tave taip didžiu kad nei
jes pasilbunda ir vėl nuovar bet veiduose ir tas pats prany užlaikymo, priglaudimo, nuėjo Kaip arkliai aleinyczio vežioja, savo noru apitaisyti brangiau pamatęs viską, isztiese savo joks karalius visam placziam
Merginom ant pirsztu
gio raginamas užmiega.
siais, recziausias, ir puikiau karaliszkaja ranka, in rusvas, pasauly negales pasididžiuoti
ko. Jis skendo nusiminime. Jis Pranas savo vietos degėsiu pa
mindžioja.
Sapne jis mato tai numylė buvo panaszus jau tik gudriai sižiūrėti. Kur gražus sodas bu
siais invairiais dalykais. Lai- 'kaip paimu medžio vaisius, turejes tokius kambarus kaip
Ne dyvai, tai praktikas
tąją savo gusztele, vaikuezius, padirbtai žmogaus stovylai, vo — aplaužytu medžiu staga
vai neszini turtą, kasdien in- pratarė:
tu. Žiūrėk. Ar nematai. Ten ir
atsi’buvineja,
kurie taip linksmai džiaugias pastatytai gale tilto ir prirem rai palike, kur triobos buvo —
plaukdavo in Artasaro kara — Pastatyk tuos kambarus stovi jie. Tavo kambarai jau ir
Turi
miklintis
per
diena
szokineja aplink ji, kad tėtutis tai prie tilto atloszo, ne žmo krūva pelenu, plytgaliu, vieton
lystes uostus, kupini karalisz- kai]) tu juos man užmanei, o dabar iszkile in padanges.
nusisedeja.
pargryžo trims dienoms pa- gui.
kaisiais žemeziugais ir brange mokycziausiasai žmogau! Asz Artasaras žiurėjo, ir tikrai
žaidžianeziu linksmu vaiku j
Geriau,
kad
knyga
in
ranka
liuosuotas pasižiūrėti savo na Nemuno 'bangeles pliauksze- kieme — gailiai vejas szvilpia.
nybėmis.
tau duosiu kieki tik tu praszy- regėjo stebėtinus kambarus,
paimtu,
mu, pasimatyti su mama, pa jo pakraszcziuose, szniokszte, pelenis neszioja. Visa pelenais
Drobules, baltos kaip avis si, kiek tik tau bus reikalinga. kylanczius tarpu raudonu de
Ka. naudingo perskaitytu.
besų. Nuo sidabriniu, žalvari
guosti ja. Tai vėl mato ja susi tisziko, biro bri Ii jautais, taip pavirto.
Tokiosia guogesia negerai, vilnos* szilkiniai kaurai, isz- Tau asz atidarysiu savo pa
rūpinusia, kad nieko nežino lylgiai, kaip ir ta vakara, kuo Prisimena jam žmona ir tuoj Vieni tusztumai ir pelenai, siuvineti musziu vaizdais: žvil- slėptąjį iždą ir mano kambaru niu kolonu, kilo skliautai
paauksuoto cedro, taip suma
apie ji, savo vyra, kuris nors met jis nejucziomis pradėjo ketina eiti jos kapo atlankyti,
Skaityt, raszyt ir rokuoti gauezios murmulo stovylos; skiepuose rasi a-ukso, žemeziuiszdirbti, -------kad iszrode
rasze laiszka, bet laiszkas per pusbalsiu giedoti “Angelas bet jam pasidaro kiek silpna,
gu, deimantu, ir invairiausiu niai
________
— kaip
nemoki, auksiniai kvepalu indai, kvė
Vokiecziu užpludima turbut Dievo. ’,
ir jis nueina atsisėsti ant to di Vos kojas paveiki, o džiaza pinantieji oili; dubens ir tau- 1brangiu akmenų. Su jais gale- jura auksinėmis bangomis. Ku
tam pastatyti ne tiktai man’ polos, mėlyna spalva nudažyjos nepasieke. Daug, daug da — Szirdis jaute, tik nepasa delio akmens, ant kurio kitą
szoki, res isz sidabro bei invairiausiu
palaidos vaizduotes ir proto kė, — mane sau Pranas.
syk sėdėdamas plakdavo dalbrangakmeni!; tigru odos ir kambarus, bet visa miestą, su tos denge visus kambarus. Ilgos
Isz to duonos nevalgysi,
visomis trobomis, dievnamiais! giedruteliu kriksztalu galerivadžios leido jam visur važinė Daug ko jis primanė, kol atė
Iszniok veluk koki amata, strusiu plunksnos, surinktos
tis, viską matyti.
karaliszkuose rūmuose, kurie ir apribuojaneziomis sienomis, jos su mozaiszlkomis brylomis
jo ji pakeisti nuo sargybos Atsisedo, susimaustė.
Tai geriau turėsi.
Sukilo visa kuopa.
draugas. Pasipraszes kuopos — Kas daryti, kas bus pra O tos merginos ka ant szokiu jau buvo permaži sutalpinti Bet meldžiu pasakyti man kur. žemeziugais iszsaigstytomis,
tu taip ilgai slėpeisi, ir ko del sieke ir begalybe. Isz szonu, be
— Labas rytas, Pranai! o ka vado, jis buvo atleistas namon dėti po karo ? — szuabžda jo
tiek turto.
in urvos vaikiojesi,
J galinėse gilese, klestėjo indogerai iszsimiegojai po vaka- penkioms dienoms pasižiūrėti. lupos.
Bet kas gali pasotinti szirdi tų iszrodai taip neturtingas,
Isz tokios motina džiaugsmo
būdamas vienok taip iszmin-1 miausi žaliais lapais augalai ir
rykszczios? — paklausė karei Draugai klausė, kur jis važiuo Szirdi rodos replėmis žnai
neturėsi; lig jos gelmes? Artasaras Di
vis, su kuriuo jis daugiau drau ja, bet jis su niekuom nesikal bo, galva svaigsta, vejas szaldysis gyveno nusiminęs ir ne tingas ir apsiszviestes kaip'kvietkos skaiscziausiomis rau
Ba jeigu nuolatos szoks,
donomis bei vijoletinemis spalkad tu esi.
gaudavo.
bėjo, tik ruoszes kaip galint tas piktai szvilpin aplinkui.
Tai ir dorybes rubeži perszoks. ramus. Jis mintijo statydinti ki — Asz ne esu iszmintingas vomis kuriu taurealizkiai isz— Kažin, rodos neblogai, greicziau prie kapo, , greicziau Pasilsėjęs atsigavęs nudūli
tus kambarus, nes dabartinieji
Tada
motina
su
dukrele
tik sapnai tai mane nualsino. pamatyti vaikelius naszlaite- no in miestelio 'kapinyną. Nau
buvo perdaug suvaržyti ir per- atsake seniukas, asz tik gyve--davė kvapumą tueztuojau ap*
dejuosi,
— skundėsi ra i vydamasis Pra lius, namu plėnis.
jai supiltas, neapdabintas, mo
siauri sutalpinti minia sargu nu atsiskyrime, maldoje ir at-' svaiginanti bei nuraminanti
Geda
nuo
žmonių
turėsi,
visus žmogaus jausmus. Ir Arnas.
Eina nuo stoties Pranas lynėj kapas.
vergu, muziku, tarnu, juokda gailoje.
Tegul tavo dukrele namie sėdi,
— O ka tokio sapnavai?
greitais žingsniais pavieszke- Jam prisimena vėl tas saulė
riu, tvartininku, ir virėju, ku-Įi — Vienok dabar visas pa- tasaras, visu tuo pagautas, įpriDirba
viską,
nesigėdi,
pažins tave, isz pamink- klaupė ties senelio kojomis ir
— Oi visko asz prisapnavau liu ir akimis vis rodosi nori da leidis, kada jis ant tilto stovė
rie juose gyveno. ,Jis pradėjo *saulis
_
. .
.
.
.
_n
•____
•_
_
•
~ d,..,Užsiima
siuviniu,
ir linksmu daiktu ir gana ne už kokiu nors dvieju varstu pa jo ir kada jo prisiega iszleido
svajoti apie nepalyginamus lo, kuri tu pastatysi, tarė Arta pabucziavo jas. Jo siela buvo
Valgio virimu,
neapsakomu
pripildyta
smagiu, vis apie namiszkius. siekti savo namiicziu medžius isz savo krutinės paskutinįjį
kambarius, kurie turėtu už saras.
Ir
skalbimu.
Kažin kas ten pasidarė, ar gal (nes triobu jau nebuvo) pir kveptelejima, prisimena ja ra
temdyti net ir Solomono pasta Ir tuoj, vykindamas savo džiaugsmu.
kokia ten nelaime isztiko, ar miau, negu pats ten nueis. Tai kaip jis nejucziomis užgiedojo Tegul blakes isz lovų iszvaiko, tytus kambarius, ėmusius try prižada, karalius paliepė savo Kuomet juodu sugryžo isz
Su bambiliais naktimis
kuri gala.
“Angelas Dievo,” kaip ji ka
lika metu užbaigti, Tie busi-, turtą pavesti senulio priežiū miszko, Artasaras pastebėjo
nesivaiko,
— Su tuo, matai, nedyvai,
žin kokia nematoma, tik jaumieji kambarai turėtu būti pa rai. Prie to dar pavede jam ne- su nuostaba, 'kad beveik isznyISTORIJE apie Ha isz ma
O
tada
bus
gera
gaspadine,
visaip gali atsitikti sziuo laiku, ----------------- iszo iszlins, Al cziama dvasia prie to paragi
remti žvalvarinemis kolono iszmatuojama derlingos žemes &es kelias tos žvaigždes, kuri
Ne
bus
naktine
bambiline.
-— pritarė draugsa.
mis, su neiszimatuojama mur ploti, su jos ganseziomis girio- vede tuosius tris Iszminiczius,
yva in virszu iszkils, Kaip už no.
— Taip — szuabžda jo lu
— Rodos, da paskutiniame laikyti sveikata ir apsaugot
mulo jura, apriboti lelijų žie mis ir placziomis upėmis, su, szviete ta nakti, kaip kokis
ANT ULYCZIOS
jos szypsojaneziomis lygmėmis brangu deimantu antkaklis.
dais.
laiszke rasze, kad nieko del ka szeimynele nuo lygu,Verta Ne pos, — szirdis prijautė, tik ne
— J. S. V.
ro nebuvo nukenteje, tik tiek užmirszt, Kaip dagyvent 10€ pasakė.
Kambarai turėtu būti toki, ir ramiais ežerais.
— GALAS —
— Perpraszau pono —už
— GALAS —
Pageliau
atėjo
laikas
kuo-!
nesmagu, kad manes, girdi, nė metu, Pamokinimai, Apie bobs
kurie
padarvtu
Artasaro
var

klausė vienas-praejgio kitoNeužmirszkite Guodotini Skatra.
dą ir jo atminima amžinai ne-!met karaliaus kambarai turėjo '
ka negalėjo savo liežuvio su
ar
ponas
nematei
kur
polici1 tytojai, atsilygint su prenumerata už
TEISINGAI PASAKĖ
Po sanvaites laiko Pranas laikyti, Leibaus gimoras, Gir
pražuvaueziu, toki, kad vaiz-^buti pabaigti. Artasaras, geis- . laikraszti “Saule” kurie apie tai ūž
janto arti?
sargyboje bestovėdamas gan- tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
pamatyti užbaigtąjį pa-' tnirszo ir prasze idant nesulaikyti
— Ne, pone, ne macziau. duote negalėtu iszvaizduoti damas
Sudžia: — Nuo kada tu esi
n
r,
.
..... ! I_ll____ 2- D A C VI TDIKTKI'T'T? III
maina oro, Ožka isz Dzūkijos naszlys?
— Tokiam karte pavėlin nieko taip szaunaus, taip džiu- dara, nuvyko toj apylinkėj 1paskubinkite i r |
ginanezio. Kad invykdinus vi kur jis mane nauji kambarai
Amerikas yra pavojuje.
Istorija apie “AMŽINA ŽY Geros rodos, Gailinga ypata
Kaltininkas: —Ugi nuo to si man ponas savo laikrodėli
sa szita, Artasaras, atminda- jau stovi.
Kožnas ukesas privalo at
DĄ.” Jo kelione po svietą ir Galybe Meiles, Juokai, Ragan laiko, kaip mano pati numi ir masznele.
*
mas
Irama,
kuris
iszgalvojo
Bet
didi
buvo
jo
nuostaba,
likti savo dali, pirkdamas
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo rė.
Jiudymas apie Jezu Kristų.
•
Solomono
kambarus,
suszauke
nuožmus
jo
pyktis,
kuomet
nePirkite Apgynimo Czedinimo
Apgynimo Czedinimo Bon20 Centai.
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
gabiausius
aikitektus
visoje'rado ženklo ne jokiu daržu nei dus ir Markes.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa. “SAULE” • MAHANOY CITY, PA. SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIl
Bondus ir Markes.
k ,

Szirdis Prijautė, Tik Nepasake
Didžiojo Karo Meto Vaizdelis
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t

t

f I B A'U L E17 MAHANOY CITY/FX,
du, kuris bus filmuojamas, o
Raudono Kryžiaus
filmos bus rodomos visoje
Amerikoje vajui paskelbti.
Vajus Prasidėjo
Parode dalyvauti pakviesti
Nors Vokiecziai giriasi kad jie
' f Laidotuves Margaretos
atmusze Amerikos pirma ir de Lietuviai Turi Proga ir lietuviai. BALF sutiko daly
'(Kokus) Yarikauskienes, nuo
Salimui Ir Užeigų Uždarymas
vauti. Galime paroda pratur
vinta armija ir sudaužė dau
1210 E. South Uly., atsibuvo
Labai Gražiai
tinti labai gražiais lietuviu Raudono Kryžiaus Drauguves
giau negu szimta Amerikos di
Su'batos ryta su apiegomis Szv.
tautiniais rubais, vėliavomis Vajus prasidėjo po visa Ame
Pasižymėti
Juozapo bažnyczioje 9 valanda KAIP isz Washingtono isze-j Macys ir Wannamakers New džiųjų t anku, j u paežiu armi
I lietuviu Lenais, organizacijų ir rika. Aukaukite kiek galite ir
jo praszymas kad visi sa- Yorke ir Filadelfijoje ir Mars jos netiki tomis žiniomis.
ir palaidota parapijos kapuose.
nesigailekite, nes pinigai eina
liunai, szokiai,. teatrai,, “mo hall Fields Czikagoje pranesza
/i Jau kelios dienos, kaip Vo- New York — National War pavien
Velione gimus Lietuvoje, pri
ir visokios pasilinksmi- kad jiems daugiausia biznio ikiecziu armijos traukiasi nuo Fonde yra 51-na szalpos instai-. lesime galime ir flota turėti, ant gero tikslo.
buvo in Amerika 35 metai ad- vies
nimu vietos užsidarytu vidur sziandien atnesza ne nulijo- Amerikos armiju
keUasi in ga. Jos atskirai renka rubus Taip pat galime turėti savo
gal. Mirė Seredos vakare 10:40
’ ’
ne vien anglių, 'bet ir Susimildami, jeigu iszkeliannaktyje, buvo aiszkinama, kad nieriai, bet paprasti darbo žmo-!į kita Reino upes puse.
savo tikslams, 'kaip pav., Lie-Į szukius
vai., namie, sirgdama ilga lai
taip daroma sutaupinti, sueze- nes. Sziandien visai nedyvai.
j Fon- lietuviu kalbomis.
nate in kita miestą ant apsigy
ka. Paliko savo vyra Kazimera, dyti aliejaus, anglies, szilumos pamatyti jauna mergaite per- j a Kaip Vokiecziaii pastojo tuviu Bendrasis Szalpos Fon
das
renka
Lietuvai,
kitu
tautu
'Sziame parode lietuviai turi venimo ir geidžete permainyti
viena duktere C. Rolinaitiene
ir paleisti daugiau darbininku kant sau kailinius. ‘ 'fur coat’ >. Amerikiecziams kelia kokia fondai, —kitoms valstybėms J proga labai gražiai pasižyme- laikraszti, prisiunskite savo se
isz Newark, N. J., ir broli Jur
už tūkstanti ar daugiau dole-1 dvideszimts myliu nuo Reino^.Tie fondai turi savo sąjungą,!
in kariszkus fabrikus.
t i. Tik diena nelabai patogi, na ir nauja adresa ir miestą ku
gis Petruszauskas. L. Trasriu ir mokant už ji grynais pi-1 uPes krant0’ > ?alei° Serai; kurioje risza invairius su szal- Sukatoj, Kovo Kovo (Mar.) 31 riame gyvenot ir apsistojot, nes
Dauguma žmonių paklausė
kauskas laidojo.
nigais, bumaszkomis. Reiszkia Į ®intis ir drąsiai musztis, nes, pa susijusius reikalus, viena isz Didžiajam Sukatoj priesz Ve be to, negalime jum siuntinėti
to
praszymo.
Retas
kuris
saliu— Thomas Greiner (Bonjus, buvo
kad tokia panele visai nei inj! reikalui prise
pnsejus,
tavo kur pa- kitos mokosi, viena kitai gelbs lykas. Aleginome atidėti kitai laikraszczio in nauja vieta.
nas
neužsidarė
savo
duriu
kaip
enberger) 17 metu vaikas, nuo
banka nededa savo pinigus bet i sitraukti. Bet dabar jau visai ti.
dienai, bet susidėjo aplinkybes Daugelis praszo idant permai
iszmusze
dvylika.
Tie,
kurie
kitaip,
kaip
muszio
laukas
tik
127 W. Mahanoy uly., likos apraleidžia kaip tik gauna.
Per ta sąjungą szalpos isz- kuriu negalime nugalėti. Del to nyt adresa, prisiunezia savo
kelios mylios nuo Reino upes
resztavotas už szaudyma dina neužsidarė ir pasiprieszino var
tailgos pakviestos dalyvauti' parodas invyks, lis ar snigs, varda ir pravarde bet nepaduo
Tas pats ir su musu darbo
i kranto. Jeigu isz ežia reikes
mito prie North Mahanoy in- giai bus sudžios apskusti ar
bendram. United. National j Kovo 31 d. Sukatoj. Paroda da da kur gyveno ir in kur iszvažmogeliu. Pirmiau jam užteko
pasitraukti, tai sriaunus ir gi
(žin-aus prigulintis prie Read apsūdyti, nes dar nėra nusta
Clothing Collection darbui, lyviai renkasi Columbus Cir žiavo. Tokiu laiszku sziadien
alaus užbonas. Dabar jis geria
lus Reinas sudaro baisiai dide
ing© kompanijos. Vaikas ran tyta nei instatymas nei bausme.
Filadelfijos policijantams bu geriausia ir brangiausia sznap- li pavoju. O kas dar pavojin bendrai visoje Amerikoje su cle, prie 59 St., kampe Central aplaikome daug, nes svietas la
dasi Pottsvilles kalėjimą.
vo insakyta nieko nearesztuo- sa. Kas tai jam! Argi jis negali giau tai kad Amerikiecziai val rinkti 150,000,000 svaru rubli. Park, New Yorke. Isz ten 10:30 bai maiszosi, o del mus yra ne
—■ Ponas J. Palukas isz
ti, bet vardus paimti ir vald užsimokėti kaip ir tie ponai! do padanges ir tik laukia gra Tam darbui ir United Lithua-j vai., ryto parodas pradės jude- reikalingas sukimas galvos
William Penn, ana diena lan
žiai juos parduoti. New Yorko Visai nedyvai kad sziandien ir žios dienos kad jie galėtu visus nian Relief Fondas pasižadėjo į (i link 5th Avė. ir 'baigsis ties jieszkoti po visas knygas isz
kosi mieste su reikalais, ir prie
Public Library, 42 St. ir 5th kur musu skaitytojas rasze
miesto majoras nustatė kad vi trūksta sznapso. Nereikia už tiltus per ta upe sugriauti. Ta gelbėti.
tos progos atlankė ir in “ Sau
si saliunai užsidarytu dvylikta tai kaltinti nei valdžia nei kara. da jau Vokiecziai ima trauktis Vajus prasidės Balandžio Avė., isz kur laisvai iszsiskirs- laiszka ir kur seniau gyveno.
les” redakcija, atnaujinti pre
Jeigu prisiunsite sena ir nau
valanda. Tie, kurie neužsida Didžiausia priežastis kodėl in kita Reino upes puse. Yra (April) 1 ir tesis iki Balandžio
numerata už laikraszti del sa
Parode dalyvauti kvieczia- ja adresa, tai greieziau galėsi
rys patrotins savo leidimo sziandien sunku gauti sznapso i spėjama kad Vokiecziai pasi 30 d. Menesi priesz ir menesi po
vo motinėlei ponia Margarete
rasztus “license” del svaigi- yra kad visi daug daugiau trauks kur ten tarp Bonn ir szio vajaus, BALF savo naujo mos visos lietuviu draugijos, me permainyt ir greieziau gau
Palukonienei. Acziu už atsisite laikraszti. Kitaip ant mus
vajaus neskelbs, bet rublis pa klubai, grupes ir pavieniai.
naneziu gėrimu, kaip tai sznap sziandien perka ir geria.
Duesseldorf. Jie traukiasi, bet
lankyma.
, ' j
so ir alaus.
Sziandien ir darbo žmogelis .^įtraukdami baisiai žiauriai gelbės rinkti bendram vajui, Parodo reikalais praszome nerugokite, jog laikraszczio neisz kurio bus pagelbstirai krasz- kreiptis in BALF Centra, 19 aplaikote. “Saules Redyste.
Eina paskalos ir mažu po tapo ponueziu ir greitai susi-! muszasi ir pražūtingai ginasi,
SHENANDOAH, PA mažu iszeina tikra tiesa kodėl rado sau ir skoni ir smoka. Da nes jiems baisiai brangu ir tams, kuriems daugiausia ir West 44 St., New York 18, N. Y.
greieziausiu ‘budu pagelba rei Telephone MUrray Hill 2-8062 Jeigu užraszysite savo drau
Washingtonas taip visai neti bar apgailestauja kad “Sko- gaila apleisti pramones, fabri- ■
arba BALE sandeli, 101 Grand giu ar drauge ‘‘Saule” tai tu
' — Žinia aplaikyta isz Har- kėtai iszleido tokius griežtus cziaus” per mažai gali gauti. ku ir kariszku dirbtuvių vie- kalinga.
Bendrasis
vajus
pradeda

St., Brooklyn, 11, N. Y. Tel. rės didžiausia linsmybia per vi
risburgo, buk valdžia paskyrė praszymus ir reikalavimus. Isz-i ( Skoczius tai sznapsas, ku- tas.
mas
New
Yorke
dideliu
paroEVergreen 8-6203.
sus metus.
del miesto $366,500 del pasta eina dabar aikszten kad ne delris Fra daromas Szkotijoje ir
Gal
už
tai
kad
prieszas
nutymo naujo eroplaninio stoti. anglies ar aliejaus sutaupini- Anglijoje, ir kuris kaip cziabajauezia szita pavoju, tai jis isz
mo, ar darbininku paleidimo to aulas atsiduoda ir pamazgo pat paskutinuju ginasi HochWilkes-Barre, Pa. — Ray buvo taip padaryta, bet del vi mis trenkia). Jo sziandien
Wald apylinkėje, kur jis sako
mond Maholchick, isz Red sai kitos priežasties. Yra sako trumpa ir trūksta ne už tai kad si iszmuszes ir sudaužės apie
Rock, likos apkaltintas už nu- ma kad augszcziausi karo szta- mažiau jo ežia prisiunezia, bet szeszios deszimtys Kanados ar Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik
žudinima Marijona Uloziene bo generolai atvažiavo in už tai kad visi stebuklingai po- mijos tanku. Sunku suprasti ar
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
isz Plymouth, Pa. Teismas at Washingtona ir beveik pane- nueziais tapo. Penki ar szeszi nuosekliai sekti Vokiecziu ari
sibus Kovo 26-ta diena.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO Mahanoy City, Pa.
valia privertė kad valdžia ka metai atgal retas kuris butu to mijos planus. Jie bėga, trau
kio
gėrimo
isz
bėdos
in
burna
panaszaus padarytu.
Karo
kiasi, ginasi ir puola. Bet gal ir No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų apie
o
dabar
kaip
Kazokas
Boston, Mass. —Du pavojin Sztabos generolai aiszkina kad emes,
apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa✓
jie patys dabar pasiliko be pla kus
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
gi kaliniai, Edgar William musu vaikai, kurie ant karo maukia.
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugaveno, nes jiems jau nėra nei pro No. J02 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirias
prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
Cook, 31 metu isz Bostono ir lauko kenezia, vargsta ir Sziandien žmogaus turtą, gos nei laiko pasirinkti kur jie minaliszka apraszymas, 202 pus. 3oc
toje! in SžVenta žeme; Beda; Tamsu džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
George W. Stubblefield, 'žino mirszta baisiai piktinasi kad stovi ir luomą matuoja, mieNo. 103 Vaidelota, apisaka 182 olis prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
atsilaikys
ar
kur
jie
puls
ar
isz
pirmutines
puses szimtmeczio, iszNo. 182 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
mas kaipo Giles, 37 metu isz mes ežia namie, beveik neatjau- ruoja ne pinigais, bet kiek jis
i
kur
pasitrauks.
Jie
turi
laukti
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
Oklahomas valstijos, kurie pa cziame karo; kad, kaip jie ant ' sznapso bonku turi, ir koks tas!
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
bėgo isz Nebrasko vals., kalėji karo lauko szalti, varga ir ba-l sznapsas. Jeigu kokis sznap-!! paki Alijentai puls ir tik tada No. 104 Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
planus greitai susitverti valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
mo pareita Lapkriczio men., li da kenezia. mes namie baliavo- sas sunku gauti, tai jau visi savo
.
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepekos suimti per valdiszka poli jame ir “good times” turime. stengsis ir bandys kuo dau ir nutarti ar gintis, ar pulti ar No. 106 Penkios istorijos, apie kamas
62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
trauktis.
Gregorius;
Isz
numirusiu
prisikėlė,
cija Concord, N. II. Dabar Už tai Karo Sztabo generolai giausia tokio sznapso prisi
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu................ ..25a
Dorybe
veda
in
laime;
Szaltiszaiti,
Kas dar labiau rupi VokieŽudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
randasi Boston kalėjime ant pareikalavo kad mes, ežia na krauti. Juk tai parodys kad jis
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal 43 puslapiu...................................... 15c
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
i
ežiams:
jie
nežino
kur
Generopinusi sekanti skaitymai: Ila isz matolimesnio' tyrinėjimo.
mie, bent kiek susivaidytume. turi intakingu draugu, kad jis
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
I
las
Dempsey
su
visa
savo
armi

limas
Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. lOo
Ir beveik galima sakyti, kad susipažinsta ir susinesza su
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vija,
ir
isz
kur
jis
pasirodys
ir
kejimas
kunigo. 47 pus................ 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
— Nekuriuosia kasyklosia tai szventa tiesa. Kur tu žmo “big shots.” Ir taipgi parodys
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No.
140
Keturios
istorijos
anie
rgis
Ergelei Pono Morka
aukso naudoje eroplanus del gau kada matei tokius gerus kad jis turi gera ir minsksta I kur jis puls. Ir Generolas Pat- Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Skaptukas;
Du
ar
keturi;
Svietas dvasiu;
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
Mocziutes
pasakojimi;
Pasaka
apie
gabenimo rudos isz tolimu kal cziesus, tokius pinigingus lai skoni, smoka: juk jeigu sunku!■ ton jau per arti Vokiecziai dar trumpi pasakaitymai ir t. t.
Iszreiksztas
Razbaininkas
; Žydai kai
52
eiles,
Vargdienis,
Pirmutine
szalna.
turi
savo
penkta
szarvuota
ar

muose;
Nevidonas.
90
puslapiu.
25c
puslapiu, ........................................15c
nu in akmendaužes.
kus, kaip dabar? Pinigu kaip gauti, tai jau turi būti ir gera
64
puslapiai
....................................20c
mija, bet negali ja pasinaudoti No. 112 Trys apisakos apie pini No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs Maszieno! Visi gerai uždirba, visi ir gardu ir skanu.
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelpakol nedažinos kur tas Gene bsti
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo;
nog
smert;
Apie
Szv.
Kristupą;
Chicago, Ill. — Szvento Ka net per daug pinigu turi. O
Tai gal ir teisybe kad ežia
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus................................. 15c
rolas
Demysey
ir
kaip
arti
irj
Juokingi
szposelei,
Kaip
traukt
giNo. 170 Asztuonios istorijos apie
zimiero Akademijos mergaites pirkti nieko per daug negali Karo Sztabas insikiszo ir pa
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
i
kaip
greitai
Generolas
Patton
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
iszleido labai gražu ir patrio- ma. Dabar daug musu žmonių, reikalavo kad mes ežia namie
No. 116 Istorija apie Sierata,
pasirodys.
kslas
gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kupuikus apraszymas. 119 pus. .. .15c
tinga numeri Vasario (Feb.) kurie dirba kariszkuose fabri bent kiek susivaidytume ir do
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Iki
dabar
visi
musu
laikraszmenesyje. Jos savo žurnalą va kuose norėtu sau nauja auto leri kita susitaupintume, susi....................... 15c
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
dina “'Szvento Kazimiero Aka mobiliu nusipirkti, bet auto cziedytume, ir savo vaiku ant ’CZlal mierav0 kiek myliu ia Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
..................................15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu .......................................... 25e
demijos Aidai.” Szitas Vasa mobiliu nėra. Norėtu ir baldu, karo lauko nepiktintume. Bus BerIyna’ kiek rayliu in Euhr 62 No.puslapiu
120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
-u
.. ikaip
• slėni, kiek myliu
in ta arba ta kas isz girrios ir Ant nemuno.
rio, (Feb.) numeris buvo visas rakandu, furnieziu pirktis, bet gana ilaiko pabaliavuoti
58 Ar paszaukt tęva zokoninka BernaJ
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
paskirtas Lietuvos Nepriklau sunku gauti. Na, tai kas dary-!musu vaikai parvažiuos ir ga- i upe ar siena. Bet dabar jau ne puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu.........................15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 145 Trys istorijos apie VelniNo. 123 Septynios istorjos apie
somybes Szveiltei. Studentes, ti su tais pinigais? Nugi reikia les su mumis tuos “good tiek tulomas ar artumas rupi Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
I ar gilioj a, kiek armijų susieji grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj
(matyti su Sesucziu-Mokyto- pabaliavuoti pauliavoti. Szian-! times turėti.
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c
ju pagelba) trumpai, gražiai ir dien sunku prie baro prisigrūs Ir per ana kara buvo ponu mas, susisiekimas. Amerikie gonus.
ptybe
gymimo mumisie Dievo musu
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
45 puslapiu.................... 15c
jame
atsigymimo;
Metai Svarbiausiu
cziai
laukia
pakol
visos
jos
ar

budingai aprasze apie Lietu ti. Galiūnai ir kliubai diena1 darbininku,, kurie mesdavo
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
atsitikimu;
Nusiminimas
seno jaunivos veikėjus ir raszytojus. Ir nakti gera bizni daro, puikiai kad ir szimtine ant baro ir už mijos ir Alijentu armijos susi Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 25e
147 Trys istorijos apie Raga
sieks ir vieningai isz visu pu mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys na;No. Keliauninką
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
labai gražiai, beveik mokslisz- szinkuoja.
Joną, Vaikinas ir
užeiktos
karaliaus
dukters;
Jonukas
visa pundydavo. Po karo tie
Mariu;
isz Lietuvos.
68
kai pasirinko geriausius ir di Didžiausi sztorai, kaip tai ponai karo panasziai nebutu. siu pradės paskutini užpuoli kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c puslapiuSruolis
..........................................15e
mą ant visos Vokietijos. Vo 61 puslapiu ................................. 15c No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
džiausius Lietuvos raszytojus.
*
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
■■■!■■ !■ I ■■■■■■■■ , ■■■■■■ ■■
I
I ■
IĮ
No. 127 Trys istorijos anie Duk- Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
kiecziai laukia
.
,
. ■
XCVUXXXO, to
LU puolimo,
pUVll.HU, žiMpustynjn ;
P^enil
Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15c do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszŽinoma vietos buvo per mažai
15e
150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu.
apie kitus raszytojus paraszyti apie szitus Lietuvos raszytojusj arba mukamusu Iszgany tojaus no kad jįs diena po dienos ar-J Vargutis ir Skuputis.. 60 pus.. . 15c ktėNo.akmenoriaub;
Klara;
Nuspręsta

No.
175
Pasiskaitimo
knygele:
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku
r"
tinasi, žino kad armijos jau!
ar kad ir apie tuos paežius pla- pasiskaityti isz tokio gražaus
sis; A-zt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai
ir
indomaus
žurnalo.
Sesutėms
Seraphiszkas
officium
lOę
1
.
No-'renkasi.
Žino,
bet
nieko
negali
61 puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
cziau paraszyti. Tarp senu raSKAITYKIT
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimieczis Aimanair
studentėms
“
Valio
”
už
toki
vena
Stebuklingo
Medaiiko
padaryti,
niekaip
negali
suszytoju pasigendama Antano
440 A TTT 17”
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgaviMotinos Garbei 10^. Is- stabdyti. Vokiecziai nelaukia
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kaj apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Strazdo, kurio dainose daine gražu lietuviszka. darba. —R. Dievo
a.
tori ja apie Amžina Žydą, jo ko-' szviežiu armiju, nauju ginkkaralium. 61 puslapiu................ 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
lėse randasi Lietuvio bau
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke .........................................
ISTORIJE
apie
Gregorius
Ant Gavėnios
lione po svietą ir liudymas apie luotu divizijų, nes jie žino kad
džiauninko siela. Jis, kaip visi
mas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62
------------------ Isz Numirusiu
J
ozu
Kristų
20(5.
Maldų
Vainij
u
jau
nėra.
Jie
turi
ir
musztis
puslapiu
.....................
15c
Graudus
verksmai
arba
pasižinote, prasze ta giesme, kuria
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
No.
153
Trys
istorijos
apie
Gailu

kelis
knygute
75$.
ir gintis ir trauktis visai ne
kas nedelia Lietuviai Katali budinimas prie apmislinimo
Adresas
ti;
Du broliai; Majoro duktė.
62
me,
Szaltiszaiti
ir
Debesėlis.
SAULE
PUBLISHING
CO
laukdami
ir
nepasitikėdami
puslapiu .......................................... 15c
kai gieda priesz suma “Pulkim Kanczios Vieszp. Jezuso Kris
::
25£
::
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
jokios
pagelbos.
Vokiecziams
Saule Publishing Co.,
ant Keliu.” Paskui ir Tumas ir tuso, pagal senoviszka būda,
pitonas Stormfield danguje; Pabė
Pirkite
Apgynimo
Czedinimo
Putinas ir Krėvė i$z vėlesnių 10c. Stacijos arba Kalvarija V. Pirkite Apgynimo Czedinimo jau paskutine viltis žuvo.
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Bondus
ir
Markes.
60 puslapiu ................................. 15c Mahanoy City, Penna.
Bondus
ir
Markes.
jų. Bet gal kada pasitaikys ir Jėzaus Kristaus 10^. Laiszkas

ZiniosVietines | genys MARGAS

PRIE REINO UPES PARODA
NEW YORKE
LONDON, ANGLIJA. —

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
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