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56 METAS

Ludwigshafen J au Paimtas
Isz Amerikos

“Osanna Dovido Sunui!”

Du Kareiviai Pabėgo;
Policija Juos Suėmė
READING, PA. — Du jauni
Vokiecziai, Belaisviai karei
viai pabėgo isz Belaisviu tvir
toves, Readinge. Abudu Vokie
cziai gerai kalba Angliszkai.
Amerikos slapta policija
(FBI) jau juos suėmė.

Motina Nusižudė
SALEM, MASS. — Motina
besirūpindama apie savo sūne
li kariuomene, nusižudė. Mrs.
Anna La Boulay, 37 metu am
žiaus inszoko in upe ir prigėrė.
Kaimynai aiszkina kad ji buvo
labai susirupinusi savo šuneliu,
kuris yra laivyne.

Verbų Nedelia, Kovo (March) 25 diena primena mums
musu Vieszpaties iszkilminga inejima in Jeruzolima. Mi
nios žmonių ėjo prieszakyje ir giedojo “Osanna Dovido
Sunui,’’ ir klojo medžiu szakas ir verbas ant tako ir gerbe
ir szlovino savo Vieszpati.

Szeimyna Žuvo
Nuo Gazo

Amerikos Lakūnai
Naudoje 11 Tonu Bom
bų Ant Vokietijos

Iwo Jima Muszis
Buvo Baisiausias Ir
Kruvinausias
IWO JIMA, PACIFIKE. —
Szita maža sala jau Amerikos'
Marinu ir kareiviu rankose.
Mums szita sala buvo ir yra
baisiai reikalinga, ir mes už ja
baisiai brangiai užmokėjome.
4,139 Marinu žuvo, 15,308 su-j
žeista, ir 441 dingo. Isz viso'
19,888. Szitas muszis buvo
baisiausias, kruviniausias ir
brangiausias visoje Amerikos
istorijoje. Bet dabar Two sala
musu rankose ir dabar musu!
eroplanai, bomberiai ir laivai I
turi uosta ir vieta isz kur pulti!
in pat Tokyo ir kur sugryžti
pasilsėti. Tai žingsnis in Tokyo,
tai peilis in pat Japono szirdi.

Musziai P rie
Saar - Palatinate
Pasibaigė
Y

\17 Japoniszki Laivai Ir 600
? Eroplanai Sunaikinti; VokiecziaiNetekol00,000 Vyriu Prie
Saaros; Amerikos Subrnarinas
“Barbei” Dingo

ISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. — Ameri
Daug Vokiecziu
kenki ja Turi Susitai
Kareiviu Norvegijoje
kinti Su Rusija konai pranesza, kad Vokiecziai neteko 100,000
savo kareiviu prie Saar-Palatinate muszio, per
OSLO, NORVEGIJOJE. —
LONDON, ANGLIJA —
Apie 200,000 Vokiecziu karei Jan Stanczyk, buvęs Darbo!
Amerikos 3-czia ir 7-ta armija. Ludwigshafen
viu dabar randasi Norvegijoje Ministeris Lenku Valdžios!
ir nieko negali savo draugams Londone, ir kuris pasitraukė miestas, kur randasi 150,000 gyventoju jau pa
ir broliams Vokietijoje padėti.
isz socialistu partijos, ana sau- imtas. Ten randasi dideli kemikaliszki iszdir
Norvegijos , gyventojai be jo

NEW YORK. — Szeimyna
S Jones, pati ir du vaikai, likos
surasti užtroszkia nuo gazo.
Pagal tyrinėjimą padaryta, tai
vaite pasikalbėjo su Churchilkios pagelbos, be jokiu armijų, lu apie Vaitos Konferencija ir
moteriszke atsuko gaza. Diena
karabinu ar eroplanu, taip gra dabar sako, kad jis pasirengęs
priesz tai Jonesas su paezia ba
žiai priėmė ir pavaiszino Vo eiti in derybas ar susitaikini
rėsi, ir pati melde savo vyro
kad negertu, nes padarys jam LONDON, ANGLIJA —
keriai neszasi su savimi kelis kieczius kareivius ir taip juos mo kalbas apie Lenkijos klau
ir del szeimynos mirti.
Amerikos didieji bomberiai desetkus vienuolika tonu bom pamylėjo, kad jie dabar aiszki sima ir Krymo nutarimus.
dabar jau kita darba turi. Ju bų ir turi baisiai didelius kara na kad butu geda palikti. Nor Jan Stanczyk yra narys Prepirmutinis darbas buvo sustab binus, priesz kuriuos nei di vegai taip gerai ir gražiai su miero Tomasz Arciszewskio ta
Nelaime Ant
dyti Vokietijos bomberius ir džiausias nei greieziausias Vo- daužė visus savo geležinkelius, rybos, bet jis atsisakė dalyvau
Geležinkelio eroplanus. Jie ne tiktai ka su kiecziu bomberis nedrįsta isz- taip puikiai iszarde ir iszrove ti derybose, kaip Premieras
visus savo kelius ir takus, kad
stabdė, bet visai isz padangių eiti.
Stanislaws Mikolajczyk pasi
PHILADELPHIA, PA. — iszvare ir ant žemes-patupdė ar1 Aliejaus fabrikai ir szuliniai, dabar niekas negali niekur ke traukė.
Du laivyno oficieriai, karinin po žeme pakavo j o. Dabar musu beveik visoje Vokietijoje su liauti. Ir czia pas juos svecziuokai, anavakar žuvo Drexel Hill, bomberiai po visa Vokietija naikinti, miestai dega ir namai jasi 200,000 Vokiecziu geriau Jis dabar sako kad Lenkija
siu kareiviu, kurie dabar galė turi su Rusija susitaikinti ir
Philadelphia, Pa., kaip auto lekioja ir jieszko isz kur Vokie griūva.
draugiszkus santykius ir rytu pagelbėt Hitleriui.
mobilius susimusze su treinu, cziai siunezia tas bombas, ku
szius užmegsti. Jis perspėja
traukiniu. Abudu karininkai, rios lekia be jokio žmogaus. MOSKVA, RUSIJA. —
kad pavojus gresis ir grės
Pulkauninkas Paul McCloud Apie dvylika szimtu musu di Rusu Armija vis tampriau ir
Flagg, 50 metu amžiaus ir Pul džiausiu bomberiu ir apie sze- įvirtau Prūsams kilpa trau — Laike kasimo szulinio Ar abiem; Lenkams ir Sovietams
kauninkas Hiram Nicholson szi szimtai mežesniu peštuku kia ir risza. Dabar jau kelios gentinoje, vargingas ūkininkas isz Vokietijos, kad ir po karo.
62 metu amžiaus buvo paskirti dabar jieszko musztyniu, pesz- Vokiecziu armijos atsidūrė ■užtiko turtinga gysla vario. In Bet kokios tos derybos bus, ka
prie Philadelphia Navy Yard. tyniu, praszyte praszo kad tarp Rusijos Armijos ir Fris- keliolika valandų pasiliko ne- jis reikalaus ir ka jis Stalinui
prižadės jis dar nesako.
Treinas vilko automobiliu ir koks Nacis — Vokietys nosi ces-Haff vandeniu. Reiszkia tikėtai milijonierium.
karininkus kokia 300 pėdu kur nors iszkisztu. Szitie bom- jiems dabar nieko nelieka kaip
pirm negu galėjo sustoti.
tik prigerti ar pasiduoti.
Susitiko Su Japonais
Czia, ant szitos nelaimingos
PARYŽIUS, FRANCIJA —
vietos, jau ne pirma tokia ne
Daugiau negu tūkstantis Ame SZVEICARIJA. — Szveicalaime, nors yra ir szviesos ir'
rikos tanku szluoja visus prie- rijos valdžia jau sutiko sugra
skambalai. Nelaime atsitiko
szus pirm saves szia puse ir ana žinti visa ta turtą, kuri Vokie
apie penkta valanda po pietų.
puse Reino (Rhine)upes. Musu cziai isz kitu krasztu iszplesze
eroplanai ir bomberiai neduo ir in Szveicarija nugabeno.
da begancziams Vokiecziams Žinia Washingtonas gavo anaRaudono Kryžiaus
nei valandėlės pasilsėti, bet vakara per Lauchlin Currie isz
Vajus Prasidėjo daužo ir naikina juos be jokio Szveicarijos valdžios.
pasigailėjimo. Pirmoj Vokieti
jos Armija dabar neszasi kiek HELSINKI, FINLANDIJA.
tik ji gali. Miestai Mainz, Lud —Per rinkimus ar balsavimus
Raudono Kryžiaus Drauguves wigshafen ir Kaiserlauten da Finlandijoie, Kairioji, Komu
nistu partija laimėjo ir gavo
Vajus prasidėjo po visa Ame bar pavojuje.
rika. Aukaukite kiek galite ir Pietuose, Prancūzai jau isz- daugiausia balsu ir atstovu
nesigailekite, nes pinigai eina vijos isz savo kraszto, nuo savo valdžioje. Moskva džiaugiasi
kad taip atsitiko, nes czia So
ant gero tikslo.
žemes paskutinius Vokieczius, vietai mato dar viena gera ir
perženge rubežiu ir paėmė
Admirolas Mare A. Mitscher ir Adm. Chester W. Nimitz,
Pirkite Apgynimo miestą Soultz. In Žiemius, gražu ženklą kad jie ir j u parti
ja eina pirmyn.
kurie dalyvavo invazija ant Iwo Jima Salos. Majoras Gene
Czedinimo Bondus
Amerikos Armija pasistūmė
rolas Keller E. Rockey isz Virginia Beach, Va., komandavo
ir Markes.
dvi mylias pirmyn. Amerikos dėsni szmota Vokietijos negu 5-tos Mariniu divizijos ant Iwo Jima Salos užpuolime
priesz Japonus.
Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien! treczia armija dabar turi (li kita armija.

byszcziai. Kada Amerikos 3-czia armija pradė
jo artintis prie Ludwigshafen miesto, beginti
Vokiecziai sunaikino tilta per Reinos upe, tarpe
Ludwigshafen ir Mannheim miestus. Nuo Ko
vo 13 d., Amerikos 3-czia armija paėmė 3275
miestus nuo Vokiecziu. Dabar Amerikos, Ang
lijos ir Kanados armijos prie Cologne rengėsi
ant didelio užpuolimo. Tukstancziai Amerikos
parasziutininku pribuvo isz eroplanu.

LONDON, ANGLIJA. — Isz rytu puse Ru
sai jau paėmė Danziga ir Gdynia miestus ir ren
gėsi ant naujo užpuolimo priesz Vokieczius ir
taipgi paėmė Klien, Boelkau ir 600 Vokiecziu in
nelaisve. Stettin miestas liepsnuose prie Order
upe. Rusai prie Kiesta ir mano paimt miestą.
WASHINGTON, D. C. — Valdžia pra
nesza kad subrnarinas “Barbei” kuris buvo ant
patroles nesugryžo. Ant submarino radosi 65
oficieriu ir laivininku.

ISZ MANILOS. — Generolo MacArthuro
armija paėmė Heilo miestą, Panay Salos ir dide
li eroplanini stoti nuo Japonu.

ISZ GUAM. — Admirolas Nimitz prane
sza kad 17 Japonu laivu ir 600 eroplanu likos suteszkinti per musu lakūnai prie Kyushu, Shiko
ku ir Honshu Salų.

SKAITYKITE

“SAULE”

''SAULE”
Louis Jackson 53 metu am
žiaus juodukas prisipažino kad
subiauriiio ir nužudė geltuonplau’ke Winifred Cecil pernai
'ir paskui vėliau užmusze policViena isz musu tukstaneziu ■ mona William Albrecht. Ji po
moteriszku skaitytoju poni Ma licija sugavo ana diena, kaip
rijona Sznekiene isz Shaft, Pa., ■jis pats tyezia, patelefonavo
dekavoja už laikraszti, kuri policijai kad žmogžudys ran
jau skaito suvirszum 37 metai. dasi krutamuosiuose paveiks
“■Saule” josios name buvo ge-,'luose. Policija surado ta žmogriausiu mokytiniu, nes per nuo-,'i žudi.
1

Kas Girdei

MAHANOY CITY, PA.

Ženklai Parodo Užpuolimai Priesz Japonus VADENINE LIGA GERAI APSIŽIURE-

Susimildami, jeigu iszkeliauv
KIT,’ JEIGU PERKAT nate iu kita miestą ant apsigy
Kurie isz musu mokinome
venimo ir geidžete permainyti
i'iziologija, žinome, kad kūno
430 MILĖS
NAMA
laikraszti, prisiunskite savo se•eles gauna sau maista —- vau- '
.
i . nauja
• ar„ „„„„
KYUSHU
lėni, druska, užraugus ir degij Perkant
sena narna. na. ir nauja adresa ir miestą kuname gy venot ir apsistojo!, nes
— isz krau ja rases. Ir per krau-Į
leidžia sa---- (Perkant ar tai nauja ar sena be to, negalime jum siuntinėti,
vo iszmetamuosius gaminius, narna, reikia labai saugiai per-^ laikraszczio in nauja vieta.
<-H‘NA CHINA
inglio dvideguoni, szlapima ir žiūrėti namo stovi ir sustaty Daugelis praszo idant permai
SEA'
kitus.
mą. Daug pataisų gali reikti, nyt adresa, prisiunezia savo
OOCHOW
Jeigu indei ūme maža perga- taip kad pirkikas turėtu dari varda ir pravarde 'bet nepaduo
latini skaitymą, josios vaikai'
_
.
miiio maiszeli su druska in pridėti $500 ar $1,000 kad pa-' da. kur gyveno ir in kur iszva300 MILES
iszmoko gerai skaityti ir raszy- I Isz viso net 17,600 mokiniu
žiavo. Tokiu laiszku sziadien
vicdra vandens tai in trumpa darius narna tinkamu.
yrisirasze
kurcziu
mokyklose
ii Lietuviszkai, už ka yra labai
FORMOSA »
aHACHIJO
laiką pastebėtume, kad vanduo Ka labiausiai peržiureti __ 1 aplaikome daug, nes svietas laSuv.
Valstijose,
per
1943-1944
VVATOW
dėkingi tik “Saules” laikrasz■f AOGAO
»BATONNAI5E
vra sūrūs ir druska yra szlapia. Pirkikas turi labai saugiai žiu- | bai maiszosi, o del mus yra nemetus, pranesza Suv. Valstijų
cziui. — O kiek tai kitu panaSMITH*
Druska, per.ejo per plona niai- reti ar namas neslenka. Pama- dalingas sukimas galvos
Apszvietos Biuras. Tose moMIVSUGO
sziu szeimynu randasi, kur vai>zelio piene ir vandeni,, o van- tas turi būti peržiūrimas, Ikad ^szkoti. po visas knygas isz
moSOFUGAN
kai iszmo'ko savo kalbos ir szia- kyklose turime net 2,300
MUKO
luo tuo paežiu keliu in druska, nebūtu kiauras. Skiepas turi ^ur musu skaitytojas rasze
168 mokyklų,
dien isz to džiaugėsi.
■ " t°iuHIGH!
Szita procesą vadinama “os- būti sausas ir turi turėti sru- laisdia ir kur seniau
' mokyklos valstijų užlaikytos,
MAMA
moza ir krauju rase su krau- tas. Reikia peržiureti stulpus'•,cl8'u l>™'a'isite sena ir nan’83 priguli prie miestu apszvieSOUTH
, KITO IWO
"William Umpleby, 38 metu , tos sitsemu, ir 16 randasi po
iu susisiekia osmozos keliu per laikanczius narna, kad nebūtu ja adresa, tai greieziau galėsi
IWC
vyras, kareivis Anglijos armi ■ privatiszka kontrole. 17 mocraujagyslu sienas ir tam tik- apipuvę. Gerai apžiūrėti per- me permainyt ir greieziau gauCHINA SEA
• kraujarases
i
i
ii.Te, nbutu tvirtai ' site laikraszti. Kitaip
joje, užmusze savo paezia ir da j kyklu turi departamentus ne
rais
dudeliu
susi-• t varas kad
grindis
1 ant mus
bar aiszkinasi kad jis taip pa regimas.
jungimais su tam tikroms dide- palaikomos ir neturėtu inclubi Įlleruo°kite, jog laikraszczio nedare už tai kad jo pati jo pra- Suv. Valstijos turi net 6 ko
lems kraujagysloms.
mu ženklo. Reikia jięszkoti ply- ■ aP ai 0 e‘ “ Saules Redyšte.
Žemlapis parodo kur Amerikonai isznaikino Japonu
sze ja
i
,
Vandenine liga visu pir- sziu iszlauko jai namas mūrinis
4 u'žmuszti. Vyras
•
. visai ne-; legijas
kurios lavina mokvtoeroplanu stotys ant Iwo Jima Sala, 750 myliu nuo Japoni miaušia yra apsireiszkimas Ii- ar cementinis.
sigyne,
bet
viską
prisipažino.
„
•
(1
,
,
.
..
.
| jus kurcziu mokykloms.
jos; ir saugesniu kele in Manila, Philippinuose, taipgi in Ki gos, o ne liga. Vandenine liga' Tinko stovis daugreiszkia.—' nr
Teismas ji nuteisė, bet patarė j
nija.
kad sudžia jo pasigailėtu, nes
yra tik perdėjimas los šauly- Tinko stovis yra goriausiu pri-1.^
Ponia Helen Wucherer užjis labai karsztai mylėjo savo
gos, kuri nopastebiamai yra rodymu ar namas isz syk buvo
musze savo vyra už tai kad ji i
a
paezia per asztuoniolika metu
sveikatos
stovy.
Kraujarase
gerai
statytas.
Plysziai
virsz
bijoję‘kad jis tuojaus nustos ja'
Nuszautas
iper kuriuos metus ji buvo pavis eina per kapilariszku sudy-^uru ar langu dažniausiai pel 
mylete. Teismas ja sprendė,
liegele.
neliu sieneles ir audmenis ir jai rodo, kad parėmimai tose vieant nenustatyto laiko in Patai
f
-------- ::-------žmogus yra sveikas, tai ‘krąu- tose nėra užtektinai tvirti, ir
sos namus.
Pakol Amerikoniszki sūdai
jarase tuojau yra iszvaroma visuomet bus vargo su tomis
WASHINGTON, D. C. —
vietomis. Jeigu stogas kur nors i
suranda įprasiženigeli kaltu, tai
kaip tik ji iueina.
Dabar, bobos bėga in buczer- Nuo tos dineos kaip Preziden
pereina menesiai ir metai. Per
iSzitas praszalinimas in vyks kiauras, tą parodys pletmos i
tas
Rooseveltas
davė
savo
ra

ne miesos ir szviesto jięszkodata ji laika prasižengėlis randa-j
ta vienu isz trijų budu. Vienas, ant tinko.
mos; o merginos ir vyrukai se- portą ant Yaltcs Konferencijos
si liuosas po Ibela. Kada toks
dalis vartojamas kaipo maistas Medžio darbas —Durys, lan
ir nuo to visu Amerikos kraszlatras turi pinigu ant pasirūpi
audmenims, dalis pasiunstas gai, grindis ir kitos medines
tu susirinkimo Meksikoje, visu
darni.
i
nimo belos, iszeina liuosas ir
dalys
turi
būti
gerai
peržiūri

atgal
generalei
cir'kulacijai
ir
arba pradžia
akys atkreiptos in ateinanti su
gali pildyti tolinus savo pra
mos.
Ar
grindis
girgžda?
Ar
kita
dalis
lymfatiszkams
sudysirinkimą San Francisco miesSKAITYMO
nams.
tarpai tarp lentų platus? Ar i
sižengimus. O tankiai atsitin Szventas Tėvas, Popiežius
Kuomet kraujarase se'kan- grindis lygios? Ar medžiai apie *
ka kad nekalti Budintojai ne- Pijus XII jau sveiksta. Jis tu-gėDrystame spėti kad vienas
, . .IT. . .
rėjo
dideli
szalti
ir
karszti.
Bet
cziu
budu
neiszdalinta,
“
van-'langus
ir
duris
iszsi'kraipe
?
Ar
gali gauti belos ir sėdi uždary
isz dvieju nuotikiu, dalyku at
RASZYMO
denine liga,” ligos ženklas’bet durys lengvai darinėjasi? Jai
ti kalėjimuose ilgai. Taip isz dabar praneszama kad jis sitiks: Tenai bus arba tikras
sveiksta.
ne liga, prasideda. Kūno pieve durys nesidaro, tai gal visas įi
rodo teisingyste Amerikoje.
' susikirtimas ir atviros ir senole per kur praszalinimas iszei- namas tame szone nuslinkęs? SA 64 pus., Did. 5x7col
Kitados buvusis prezidentas
' viszkos pesztynes arba visai
Reikia tai apžiūrėti labai aty- j
kuris taipgi buvo pirmsedžiu
Maldų Vainikėlis nieko nebus, nes viskas bus su Daktaras Ahmed Maher na paprastai sveika.
Tiktai, 10c.
M
Kuomet vandenine liga pa džiai.
I
Supreme Court of the United
tvarkyta ir surengta pirm kon Pasha, Egipto Premjeras ir
:: Knygele ::
States, Washihgtone, panieki
SAULE
ferencijos už uždarytu duriu. Anglijos szalininkas, likos sirodo, kraujo 'prispaudimas Vandens suvedimas. ■— Rei
yra
gana
didelis.
Paprastai
yra
nuszautas
tuoj
po
to
kaip
kia
būti
tikru
kad
vanduo
!gei
MAHANOY
CITY, PA.
no toki surėdymą teisingystes
Francija tikisi kad ten bus tik
2-7/8
x
4
coliu
didumo,
327
ir juoda pletma ant Suv. Valsti
ros pesztynes, ir ji pasirengus kalbėjo in Egipto Parlia užkimszimas kraujagyslu. Su- rai investas ir visi intaisymai
jų. Kožnas teisingas ukesas ta Puslapiu; Juodi Apdarai;
in tas pesztynes stoti ir nepasi ment©, kad iszszauk kare laikyta cirkuliacija arba suty- raoderniszki. Prastas sujungi
Amerikas yra pavojuje.
Aiszkus drukas; smagi
priesz Vokietija ir Japonija. nimas pradeda užkimszima.
mas gali būti priežastimi vanpati (pripažins. Visas sklypas
likti.
Musu
valdžia
taipgi
tiki

Kožnas ukesas privalo at
knygele, 75 Centai.
nuo- dens varvėjimo ant grindžiu.
kenezia nuo tojo surėdymo, bet
Apie
pen'kesdeszimts
si, kad ta konferencija, neaplikti savo dali, pirkdamas
szimtis
vandenines
ligos
prasiTai
nesanitariszka
ir
nemalovisi yra be valdingi ir negali
seis be pesztyniu. Amerikos kinta duriu: Maisto Konferen
Apgynimo Czedinimo Boli
Rodykle:
deda
su
nesveika
szirdžia
arba
1
nu,
ir
pataisymai
gali
daug
attam užbėgti. Matyt kad, polivaldžia jau nujauezia kad ne cija, Hot Springs buvo slaptin
dus ir Markes.
metu padalinimas.
szirdies didžiausia arterija, sieiti. Perkantis turėtu žinoti
tikiszkos ligos yra sunku isz- Bažnytinis
ga
ir
už
užrakintu
duriu,
Pa

Pasnikai.
viskas tvarkoj. Už tai ji taip
Beveik visose szirdies ligose, ar kranai geram stovi, ir ar
gydint, panasziai kaip žmo- Kalendorius.
SAULE” YRA
pasiprieszino kaip visu Ame skolų ir Pinigu Konferencija
Maldos Rytmetines.
yra tendencija perkelti kraujo vanduo bėga be sznypsztimo.
giszkas kuniszkas ligas, ant
Bretton
Woods
buvo
viesza
ir
rikos krasztu konferencija no
Vieszpaties malda.
Vandens prietaisai turi būti
GERIAUSIA
kuriu daktariszka žinysta da Aniuoliszkas Pasveikinimas.
rėjo nutarti kad ji jau isz kalno atvira. Kiek dabar galima su spaudimu nuo arterijų in krau
Apasztalu Sudėjimas.
jagysles, ir kuomet tas pasiro tokioje vietoje kad szalcziams
neiszrado jokiu gyduolių.
priima ir patvirtina visa kas žinoti, tai iszrodo, kad szita
DOVANA!
Deszimtis Dievo prisakymu.
do, tai vandenine liga praside užėjus vanduo negalėtu užszalDu didžiausi meiles prisakymai.
bus San Francisco konferenci Konferencija, San Francisco
Wash i n gt on e u žd ra u de ana Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ii joje nutarta.
mieste bus viesza ir atvira. Bet da tame kūno dalyje kuri dau ti.
Gailesczio.
giausia vartojama, pav., jeigu Peczius — Peczius turi būti
■ sanvaite pardoti žurnalą vardu Maldos vakarines.
Paskui kila kitas klausimas: tada kila klausimas, ka Stali
Jeigu nežinai kokia
žmogus prates prie vaikszczio- gerai pęr'žiuretas. Grotai turi
“Look,” už tai kad ten buvo Giesme ant pradžios Misziu.
Ar musu Respublikos delega nas pasakys? Jis savo žmo
jimo tai užpuola letena arba būti geri ir turi būti geras nupirkti Dovana savo
Misziu Maldos.
iper daug pusnuogiu merginu Psalme
tai atstovaus Amerika ar tik nėms nieko nepasako ir dabar,
45.
slesna. Jeigu ligonis guli lovoj traukimas. Reikia sužinoti kiek
paveiksiu. Redakcija tiek daug Giesme Szventas Dieve.
savo partija? Senatorius Van nemato reikalo kitiems, svetimiaJtai liga užpuls nugara arba augliu ima per žiema kad su- Draugui ar Draugei,
taueziams iszsiplepeti. Gal ežia
ten ipardave, kad dabar baisiai Miszparu Maldos.
denberg
pranesza
kad
jis
netu

Maldos pirm Iszpažinties.
| plauczius.
• 1 szildžius narna ir ar lengvai ga- tai užraszk jiems laik
sunku to žurnalo kopija gauti. Perkratymas sanžines.
ri Prezidentui atsakyti ar jo jie susitars ir viens kitam nusi
Yra ne'kurios plaucziu ligos Įima užszildyti. Prastas suRedakcija dekavoja Washing Maldos priesz pat Iszpažinti.
klausyti, bet gali savotiszkai leis ir darys, taip, kaip Tautu1
j0 kurios veda prie vandenines Ii-'tvarkymas padarytu negalimu raszti “Saule.” Pra
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
ton© valdžiai už gera bizni.
veikti ir reikalauti. Tas reisz- Sąjungą dare po ano pirmojo,
Malda po Iszpažinties.
Į gos, yra tos (kurios paprastai daigtu užszildyti visa narna
Litanija apie visus szventus.
kia kad jis atstovaus tik pats karo: pirmiau už užrakintu du- ‘
linksmins jiems gy
1
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kraujo
tekėjimą
per
tinkamai.
Prisitaisymas
prie
Szv.
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iszsipesz
ir
susitaikins,
ir,
95,000 ypatų likos u'žmuszti
save ar savo partija ir bus liue
Tikėjimas in Szv. Sakramente.
o deszimts milijonai ypatų su Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. sas pasiprieszinti ne tik Prezi tik paskui vieszai paskelbs kas plauczius. Jeigu žmogus sirgtu Maliavojimas —Peržiureji- venimą, ant viso me
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nias visu
meržiu name,
11}1^11 liga
ll®a tai vandenine
’
- ----------------------—- viduj ir
žeista visokiose nelaimėse pra Malda prie Panos Szvencziausios. dentui, bet ir visai
visai AmeriKos
Ameriko? Jau buvo nutarta. Bet kaip to-,inkstu
to ir džiaugsis isz ta
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
i
ar
Musu
deleo
’
a^is
pasielgimas
patiks
AmeriPeniausia
pasirodytu
papuiiszauko,
parodys
pirkikui
eita meta Su v. Valstijose, pa Artindamasi prie Szv. Stalo.
Administracijai.____ ____ o„
1 timu aplink akis.
'jam greit reiks ■permaliavoti. vo dovanos!. Prenu
gal apskaityma National Safe Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. tai Meksikoje vieszai patys ^os piliecziams. Dar per anks7
Kuomet matysi ir suprasi Jeigu namas musinis ar akmepasakyti: pagyvensim, paty Council. Tosios nelaimes at Paskiaus atiduodamas Dievui gar tarp saves susipesze. Ar ko pabe kalbėk.
kad vandenine liga nėra liga, ninis sujungimos vietos turi merata Suv. Valstijo
naszaus galime laukti ir San uiatysnn.
sitiko ant keliu, fabrikuose ir Malda Szv. Ignaco.
suprasi 'kad negali būti gydo Imti karts nuo karto peržiūri se metams $4.00;
namuose. Daugiau kaip 20,000 Malda su visuotiniais atlaidais.
Francisco Konferencijoje?
;
------------------------ma kai]) vandenine liga, bet mos.
prie Szv. Sakramento po
vaiku randasi tame skaitliuje, Malda
Musu valdžia pramato ir nu-Qjesmju Knyga Alba reikia surasti priežasti.
Komunijos.
VieszpatysStogas — Stogas pa prastai Kitose
kas parodo, kad žmones turėtu Garbinimas Szv. Sakramento
jaucaia kad bus toks sjisikirti.
Svarbu atsiminti sekanezius greit dėvisi. Jeigu dalys susi
tese $5.00. Užraszant
daugiau turėti atyda ant savo Malda Szv. Tamosziatw,
mas. Už tai buvusis Minnesota
Kanticzkos,
$2.00
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
dalykus:
raitė
ar
sutrukę
tas
reikalaus
gyvaseziu. Žiaunai apskaitė, Malda p ris Panos Szvencziausios. Gubernatorius yra taipgi pa- SAULE PUBLISHING CO.,
reikia drauge ir pre
kad per taisės nelaimes 296,- Malda Szv. Bernardo prie Szv.
skirtas delegatu in ta konferen- Mahanoy City, Pa. - U.S.A. 1 A andenine liga yra apsi-; pataisymo. Lentelėms dengtas
įeiszkimas ir ne liga.
Panos Marijos.
'stogas, jei geram stovy, bus ly numerata siunsti per
000,000 dienu darbo likos pa- Ranžanczius
cija.
Jeigu
Senatorius
Vanden---------*
---------prie Szv. Marijos
2—Kai]> vandenine liga pasi gus. Jei stogas kur nors kiau
trotinta, o 827 milijonai doleriu
berg negaus ko jis reikalaus, Istorija apie “AMŽINA ŽYkalbamas.
rodo reikia tuojaus 'kreiptis ras, tai parodys pletmos ant lu- Money-Orderi
arba
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
tai buvusis gubernatorius Stas- DA.” Jo kelione po svietą h
dingo isz žmonių uždarbiu.
Litanija prie Szv. Antano isz
prie gero gydytojo.
bu.
sen kur kas daugiau pareiga-! liudymas apie Jezu Kristų,
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pinigais registruotam
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i Kartais visokai pažražinimai
Malda prie Szv. Antano.
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Centai.
lauš.
Saliuninkas, Sam Lazar, 47 Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
pragaisztinga ir nėra liga kuri name gali patraukti pirkiko laiszke.
O treczias klausimas, kuris; Saule, Mahanoy City, Pa.
Parkside Avenue, netoli 49th Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
padaro vandeninga stovi nega-i aki taip, kad jis gali užmirsz'ti
baisiai
rupi
laikraszcziams,
tai
--------------------Maldos
po
palaiminimo
Szv.
Sak.
uly., Philadelphia, Pa., užsimo
limu iszgydyti ar pataisyti.
Į■svarbesnius ir daug reikalin-'
Per Procesija.
yra, kaip szita konferencija bus Jeigu užraszysite savo drau-(
kėjo tūkstanti doleriu bausmes Giesme ant Procesijų.
Greita medi'kaliszka pagel-jOgesnius dalykus. Namo verte ir Saule Publishing Co.
vedama. Meksikos Konferenci- giu ar drauge “Saule” tai tu
už tai kad jis per daug eme už Giesme Laba Nakt.
ja buvo atvira ir viesza. Yal- ros didžiausia linsmybia per vi-, ha sugiažins sveikata. —-U. jnauja negalima sprensti ant to
•guzule. Užsimokėjo bausme ir Ministranturas.
Mahanoy City, Pa.
j skaitykit “saule" PLATINKI! kas akl patraukia. — C. Į
Saulę Pub, Co., Mahanoy City tos buvo slaptinga ir už užra- sus metus.
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dalypstetu,
Istorija apie “AMŽINA ŽYLipk ant galvos, tu nesunkus J
ju priklauso.
Nes tarip daugelio medžiu žaliu,'DA.” Jo kelione po svietą ir
Senis Daminikas visada Ka tu ten matai ?
liudymas apie Jezu Kristų.
Atsiranda ir sausu.
klausė dukters patarimu, net ir — Nieko, — atsake berniu
20 Centai.
kada ka nepagirtino patarda kas. — Bet ežia kvepia lyg mu- Tas pats ir tarp riebiu žmonių
Bet atsiranda ir iszdžiuvusiii,' Saule Pub- Co-» Mahanoy City, Pa.
vo. Be tas jos patarimas atrodė su duona.
Su vyrėtais, tiek to,
malūnininkui be galo protin- Malūnininkas taip susijudiMan su jais nedoto,
'gas ir jis tuoj susirenge kelio- no, kad vos ne pargriuvo. Jis
ISTORIJEapie Ila i3Z
QBNIO Daminiko malimas;
I jom barstyti rugius, tiesiai iii uoli.
----------------iszo iszlins, Al
Bet
katra
kolbele
sudžiuvius,
*■ atsirėmė in siena ir trukstan-l
Iszliko
Gyvas
puikiai male diena ir naktį.
moterį ir sunu.
yva in virszu iszkils, Kaip už
Isz tokios gero nebus.
| Dulkėtu keliu žerike jis in ežiu balsu prasznibždejo:
Kaimynai stebėjos, truputi pa-!
— Sztai jusu duona! Imki- kaima, kur gyveno naszle Ka- — Asz pasižadu.
Detroite tokias kėlės užtikau, taikyti sveikata ir apsaugoti
vydejo, pats malūnininkas tv.r-'
■ tęs ja greieziau, jai nenorit, ziene. Suszilo, privargo, kol Bet Jonukas jau inkiszo sa-| Daug apie jaises daigirdau, szeimynele nuo lygu,Verta Netojo. Alalunas buvo geras, mu-,
kad asz visa iszmetycziau, el pamate mažuli Kazienes namu vo maža rankute volo lizdan ir
užmirszt, Kaip dagyvent 100
Tosios jau del daugelio
rinis, tvirtas, geru žinovu sta-'
metu, Pamokinimai, Apie boba
getos prakeikti!
insipyko,
iszszlave isz ten visa krūva ne
ką,7 Ogale kaimo stovinti. “Kaip
L
lytas. Aledžiai aplink ji per
Del vyru, moterių ir kitu, ka negalėjo savo liežuvio su
' Ir grudu lietus pasipylė ęip- asz privargau dykas eidamas tikėtai pakliuvusiu grudu.
szimta metru buvo iszkirsti, ir.
; linkui. Jie krito in dulkėta ke- — mano senis malūnininkas.—
Ir tuo pat laiku malūnas pra- Negalima pro szali praeiti, laikyti, Leibaus gimoras, Gir
malūnas stovėjo atviroje aiksz- i
Kad kokia nepradėtų plūst tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
; Ha, moteri su vaiku ir, au'ksz- () juk ji tada uesze pilna mai- dėjo veikti. Suczype sugirgžo o
tėjo, visiems matomas. Alažiau-'
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
ir keikti,
tai iszmesti, barszkino, kai}) sza rugiu!”Ir sanžine, kaip m dėjo mediniai sparnai, eme užsias vėjelis judino jo sparnus,1
Geros rodos, Gailinga ypata,
įsunki krusza in malūno sienas žūtis kirminas eme graužti Da- ti girnos.
Praeiti neiko negali,
o kiek stipresnis — jaszelusiai
Galybe Meiles, Juokai, RaganPlusta negali susilaikyt,
: ir net stogą.
Į mini'ko szirdi.
i 'Nuo- to
i- laiko Domiuiko magreitai suko.
I 'Pasigirdo malime kaž koks Alažutis naszles namukas at- lunas dirbo vėl gerai, nesustoiszka Lazdele, Teisybes ir Bo
Nes, tėvynėje dvesavo,
Poilsio valandomis malūni
' nepaprastas susitrenkimas i1? rode seniu, apaugusiu žaliais damas nei diena, nei nakti.
O czionais in pones insigavo, ba kaip ir visos Bobos, 15tf.
ninkas sėdėdavo prie lango ir
I jo sparnai nustojo suktis, nors ! plaukais, kuriais maloniai žai-l O netoliese, slėny prie upe- Kad daugiau ant savo kūno SAULE” - MAHANOY CITY, PA.
žiurėjo in kelia, kuriuo vežei
■ pute gana stiprus vėjelis.
jde vejas. In ji ineiti galima bu-| lio, iszaugo mažutis, bet labai
turėtu,
žmones grūdus in maluna. Žiu
i Senis Daminikas in tai ne- i vo tik pasilenkus.
Siuncziant pinigus per ban
Tai rūteles kitokios butu,
; gražus namukas.
ri, patenkintas szypsos, ir s'kai■ atkreipė domes. Jis jau lipo Daminikas in namuką nein-j Prie jo priguli gana didelis Sziadien kaip silke rūkyta, kini czeki arba ekspresini mo
cziuoja kiek pelnys ateinani laiptais in maluna. O naszle tuo ėjo. Netoliese pamate siauram laukas, o pavesi jam teikia se Kaip skripka iszdžiovyta. ney orderi in iszdavysta “Sau
czia sanvaite.
I laiku iszgasdinta, susisielojusi, žemes ruožely dirbanti Kazie nio Daminiko malūno sparnai.
les,” pridekite deszimts centu
O kad jus moterėles kiek
I
___
•
_
___
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•
.
Ir neapsižiurejo senis Dami
kele ant pecziu savo pusiau nes sunu Joną. Nusimetęs Tai Jonuko namukas.
atsipenetumete, prie paskirtos sumos nes musu
nikas, kaip palyginamai grei
pratusztejusi maisza. Alalu- szvaika, jis prakaituodamas
bankos reikalauja deszimts
Tada ant kitu ne
— GALAS —
tai jis pats pasidarė pats inta'kį nininko duktė Ona juokdamosi kastuvu purino daržo žeme.
užpuldinetumete, centu už iszmokejima czekiu ir
ingiausias asmuo visoje apy
in visa tai žiurėjo isz lango.
Sziez tiek gėdos turėtumėt. ekspresiniu kvitu. Busime jums
“iSztai kur auga ju rugiai!” —
linkėje. Per visa sanvaite jis
Greit pilkas naszles sijonas pamanė senis maluninkas. —
dėkingi už tai ir heužmirszkite
buvo malūnininkas o Nedelioir Jonuko balti marszkinukai Ir tas įpiemengalys lauka ap
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! ateityje, kada siunsite czekius
Kareivis
M/S
Chester
A.
mais, apsitaisęs naujutėliais
pranyko tolumoje. Alaluninin- dirba.
arba ekspresinius money orde
Neužmirszkite
Guodotini
Skai

Konka,
isz
Detroit,
Mich.,
pirktiniais rubais, atrodė tik
' kas su dukterim nustojo juok- — Jonuk, Jonuk! — surėkė
rius, pridėti deszimtuka. Bet
tytojai, atsilygint su prenumerata už
ras ponas. Eina sau per bažny iszlikes gyvas isz Luzon mu- j tis ir tik tada pastebėjo, kad senis.
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- jeigu siunsite money .orderiu
mirszo ir prasze idant nesulaikyti per paczta, tada pacztas neima
czios szventoriu su dukterim, szyie, Pacifike, po 90 dienu malūno s-parnai nesisuka.
Berniukas atsigryžo, paži
iaikra szc.zio. PASKUBINKITE 1 1 )
žmones ji sveikina, o jis sau poilsini, Konka stojo in De
— Kas tai butu? — nuste'bo no Daminika ir, paraudės, tese
ekstra už iszmokejima money
szypsos ramiai gyvenimo pasi troito eroplanu iszdirbyste- Daminikas. — Tur but vejas toliau savo darba.
orderio. Acziu visiems.
Pirkite
Apgynimo
je.
Jis
duoda
garbe
del
Rau

tenkinimu apszviesta szyp se
isz kitur pradėjo pusti.
11 Saules ’ ’ Redyste.
Bet papratęs visada atsakine
Czedinimo Bondus
donojo
Kryžiaus
Drauguvej
na ir vos, vos pakelia nuo gal
Ir pakeles galva pažiurėjo ti iii vyresniųjų klausimus, pa
ir Markes.
už
pagelba
musu
vyrukams
vos kepure.
in vėjo rodykle ant malūno sakė: — Ko tamsta nori, ponas
Ant Gavėnios
Nieks apylinkėje nebuvo ant kares frunto.
SANDELIS KNYGŲ
j stogo. Rodykle rode vėjo sena- malūnininke?
I ja krypti. Tuo laiku papūtė
priesz maluninka labai prie- •
IR ŽOLIŲ
— Alano malūnas sustojo
Graudus verksmai arba pasi'Aukso Altoriukas, celuloidos virszais
szingai nusistatęs. Jis buvo do Tris kart ji silsėjo, sunkiai smarkesnis vejas, malūno spar- nuo to laiko, kaip tusu savo
$1.75.
Vainikėlis, maža maldų kny budinimas prie apmislinimo
ras ir sąžiningas. Bet kartu su dusavo
(
ir braukė rankove pra- Hai krutėjo bejėgiai lankstės, motina buvai pas mane atėjės.
gele, misziu maldos su paveikslais,
Kanczios Vieszp. Jezuso Krissenatve atėjo ir godumas. Kar kaita nuo kaktos. Ir kada, pa-j bet nesisukę. Vienas net pu- — Asz nieko nežinau.
paprastu apdaru 65c. Gydyklos nuo
Mergeles nebambiliuokite, Baimes Mirties 50c; Istorija Seno ir tuso, pagal senoviszka būda,
tu su turtais didėjo ir jo szir- galiau, sunkus kelias buvo už- siau perlūžo.
— Gal nežinai, o‘gal ir žinai.
Naujo Testamento 25c; Kabalas su 10c. Stacijos arba Kalvarija V.
Veliik anksti gult ęjkite,
dies kietumas: pasidarė griež baigtas ir ji savo maisza
— Prakeikti elgetos! — py- Alano duktė Ona insitikinusi,
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule,
tesnis su skolininkais, žiaurus grūdais padėjo prie nialuno bo malūnininkas. — Sugaiszau kad malimas sustojo del jusii. Ba paskui motinėlių negali Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant Jėzaus Kristaus 10U Laiszlkas
prikelti, Kalno Alyvų 15c;- Raistas, apraszio arba muka musu Iszganytojaus
su ne turtingaisiais, kurie ne vartų, visa'krutinę lengvai at del ju tiek laiko ir pražiopso Ales jus nuskriaudem, ir Dielietuviu gyvenimą Chicagos stockyarIr isz lovos iszsijudyti.
Jezuso Kristus© 5 b. Tretininku
duose 356 pus., $1; Burtininkas ir
turėdami arkliu, nesziojo iii jo siduso ir pasakė sunui:
jau veja. Dabar kas nors malū vas mus baudžia. Ateikit vėl
Isz tokio bambiliavimo
Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- Serapliiszkas officium 10U No
maluna rugius duonai malti.
pas mus ir gal malūnas atsi— Na, Jonuk, jau mes ir vie ne pagedo.
nakezia, kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa vena Stebuklingo Medaliko
Viena karta, gražia diena, toje.
Ir jis atydžiai apžiurėjo vi gaus.
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt
y
Tszeina niekyste arbeezia,
Angliszkos kalbos 35c; . Lietuviszka Dievo Motinos Garbei 10^. Is
maluninikas su dukterim sto 'Suims berniukas ne daugiau sa maluna. Nieko nerado.
— Alano motina jau mirė isz
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti torija apie Amžina Žydą, jo ke
Ilga liga gauna,
vėjo prie lango. Kalbėjos sau vienuolikos metu, sunykęs, su- Kita diena atėjo darbininkai vargo, — atsake Jonukas. —
skanesni valgiai ij visoki kepiniai $1;
Ir negreitai atsigauna.
lione po svietą ir liudymas apie
Eustakijusas apysaka isz pirmu am
apie invairius dalykus, o svar varges, irgi sun'kiai dūsavo pa isz miesto. Bet veltui senis Da Jau dvi sanvaites, kaip nėra i
Tai vis Skulkine taip darosi, žiau kriksezionybes. arba iszganymas Jezu Kristų 20U Maldų Vaini
biausiai — apie ateiti, tokia ilsės.
minikas suspausta szirdingai kam dirbti apie namus, nes bo
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata kėlis knygute 75^.
Ne'kurios taip elgesi.
ligoniams knygele apraszio apie 350
szviesia, kilnia, kaip jiems ro
lauko garso, kuris pranaszau- bute jau persena darbams lau
— Sveikas ponas Daminivisokiu
vaistiszku žokliu 25c; Pralo SAULE PUBLISHING CO.,
dės.
tu, kad malimas tuoj pradės kuose. Neturiu laiko vaikszti- Girdėjau kad Szenandorije, tas, darbai
ir nuopelnas su medūzos
kai, pasveikino motina malū
Mahanoy City, Pa.
neti su tamsta.
Alalunininko duktė atrodė vi
veikti.
paveikslu 35c; Pekla kur ji yra ir
Randasi morCziene moteriuke, kam reikalinga?, su paveikslais kan
nininką.
Jis vėl stvėrė kastuvą ir tese
sai poniszJkai. Ji nebuvo pikta,
Alalunas neveike.
Naktimi valkioje si,
kinimo inrankiu 30c; Schmittas Pa
¥
bet papratę inkąinuoti žmones —- Asz jums atnesziau su — Po velniu! Tie miesto darba.
pjovė Savo Meiluže Ir In Hudson Upe
Apie
bode
dairosi,
malti
labai
geru
rugiu.
Teisy

Paskandino, padalines in 9 gabalus su Į
isz malūno lango au'ksztumos
kvailiai moka tik pinigus imti — Pas tave nėra sekios —
!
Kad po nogiu nustotu.
be,
nedaug
ju,
bet
užtai
grūdas
meilužes
paveikslu
15c;
Celibatas
ar

paveldėjo isz savo iszdidaus tė
o darbo neiszmano, — karsz- prikalbinėjo toliau malūninin
* KALENDORIAI
ba kokis neženotu kunigu gyvenimas
Szunu nelodytu,
in
grūda.
¥
vo.
cziavos malūnininkas. — Reiks kas. — Klausyk: jai eisi su ma Begede, sarmatos neturi, 30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
1945 M.
¥
ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
— Na, ka, Onute, — sako tė — Gali tamsta savo maisza pakviesti musiszkiu, tie sutai nim ir pataisysi maluna, asz
Nepaiso
kad
žmones
žiuri.
dą turesis visada viską žinos savo ir
padovanosiu tau penkis maivas, — musu reikalai eina vi neszti atgal, — atsake mainui sys.
kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso ¥ 15 coliu ploczio x 23% col.
Niekai
'bobos,
niekai
vyrai,
įlinkas.
—
Alano
malimas
to

sai neblogai. •
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp ¥
Atsirado savi darbininkai. szųš miltu. Užteks jums per
¥ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
Apie
tai
žino
visi
gerai.
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o
kiais
niekais
neminta.
Jam
— Juo geriau tau, teveli!
Jie iszarde visa stogą, nuėmė žiema.
Adresas:
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu
Ne bažnyczios nereike,
reikalinga
kiek
daugiau
mais

SAULE
PUBLISHING
CO.,
— Ir tau, dukryte. Po keliu
sparnus ir sugaisze daug laiko — Neturiu laiko.
turtu ir gyvenime be apsivedime lai
Vietoje Gavėnioje melstis
MAHANOY
CITY,
PA.
U.S.A.
į
to.
mes 75c; GROMATOS in Lietuva, ¥
metu parduosim maluna ir bu
Duosiu deszimt!
ir padėjo daug darbo, nieko netai ko’žna keike, Apie 1.5 skirtingu paAeikinimu be
sim ponais. Alanau, kad ne vie — Bet pernai.
pesze. Alalunas neveike, o ve — Bet juk asz nieko tau ge
dainų, papuoštos su kvietkelems, 12
Tik Dieve susimilk,
už 40c, 3 tuzinai už $1, arba 10 tuzinas isz miesto ponpalaikiu uo — Taip, taip. Dabar asz jau jas tik klibino ir lauže jo spar ro nepadarysiu. Asz ne miesPUIKI ISTORIJA
Arba suvis joms protą atimk, jnu
j už $3; Taipgi turiu ir Lenkiszku
res tada su manim susigimi to nepakartosiu. Supratai ?
tras.
nus.
Yra ten moterių ir davadfiu, po ta paezia preke. LENKU KAL
niuoti.
Moteris taip gerai suprato; Jau dabar pas seni Damini- — Klausyk Jonuti, asz tani
BOS KNYGOS: Dzielo zbiorowe 327
Ir vyru teisingu ir geru,
pus. drūtais apdarais $1.75; SLOWDuktė szyipsojos.
kad aszaros kaip szviesus ka- ka. grudu nieks neveže. Ka vo su bobute pastatysiu naujus!
Bet suvis mažai,
NIK, Angielsko-Polski i Polsko-AnTuo laiku kelyje pasirodė du reliai upeliu pasipylė isz josLszi, kad nemala. Kele net eme namus savo žemeje ir padova- ■
gielski 444 pusi. $2.25; O Ziemi, slonTai labai negerai!
ce i gwiazdy 75c; Bukiet piesni swiažmones moteris ir gerokai paū akiu. Du maiszai, vienas dide teisman skustis, kad paskirtu uosiu deszimt kart daugiau že
towych 75c; PERLY poezyi polskich
mes, kaip dabar turit.
lis, o kitas mažas. — Jonuko, lauku nesumale.
gėjęs berniukas.
320 pus., apdar. $1.25; RAMOTY i
Czikage pasidaro szitaip,
ne su sumini, — atsake Ona. gulėjo greta, lyg viszta su visz- Onas kraitis ne didėjo, bet
Ramotki 460 pus. $1.25; Zywoty
Berniukas mete kastuvą ir1
O ne kitaip,
swientych panskich, tom V, apdaryta
cziuku.
“
Vėl
juos
neszti?
Argi
žymiai
mažėjo.
Susirūpino,
su

ne su sunum, — spėliojo Ona.
sutiko eiti.
Vyrukas nurasze in New
$1.25; Tysiac Nocy i Jedna Tom 3 i 4
Ka jie nesza ant ipecziu? Tik tas galima? Tur but malūninin sisielojo malūnininkas su duk Kada jie prisiartino prie ma
Yorka miestą, Jty 735 pusi. $3; Historija o Kolum
bus $1.25; Historija swienta 35e;
riausiai, tai maiszai grudu. Ka kas, pasijuokė, — nejaugi jis terimi.
lūno, jo sparnai visgi, kaip'
Pas mergele laiszka,
TIKTAI,... 50c
ZARYS panstwa polskiego 422 pusd.
jau ir sakyti, geri darbdaviai butu taip žiaurus.” Ir lyg isz — Asz nieko nesuprantu, mane Ona, patys nepradėjo sa
Kad pas ji atvažiuotu,
75c.
SAULE PUBLISHING CO
tikrųjų manydama, kad malū kas ežia, daros, — pyko Ona, vaime suktis. Jonukas laiptais Su ja tuojaus aipsipacziuotu.
toji naszle su sūnum.
ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Mahanoy City, PaNuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25",
Ir ji taip prasijuokė, ikad nininkas juokauja, ji pasakė — bet beveik tikra esu, kad užlipo virszun. Paskui ji lipo
Mergele atvažiavo,
Nuo papuczikU ant burnos ir kitokiu
malimo sparnai, rodos, dar sunui:
ežia kalcziausia esanti toji el ir senis malūnininkas su duk
odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis
Ir ja gavo,
greieziau eme suktis.
— Einam, Jonuk, ponas ma- geta naszle Kaziene. Alės tada, terim. — Gerai žiūrėk, Jonuk, In didele pažinti su ja. inejo, nuo Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio
L TRASKAUSKAS
niežulio $2.25; Nervu ir nuo sutukiluninkas paims mnsu rugius ir skaudžiai ji inžeidem in nu karszczia vos Pamini kas.
— Elgetos! Valkatos!
į Mergužėlė ji priversti norėjo.. mo po 85c; Inkstu arbata, varo akmeLIETUVISZKAS GRABORIUS
Inelius 60c; Kraujo Valytojas 60c;Koskriaudem. Gal ji žino, kas pa Nuimk Įnirtus isz malūno, — ir į
murmėjo senis Daminikas, — duos baltu milteliu.
In teismą ji padavė,
’sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c;
9
pamatysi, kaip maloniai asz Ji paėmė vaika. už rankos,j sidarė- malimui. Užburti juk asz tave auksu apipilsiu.
Vyrukas in platu svietą 2 Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
juos pasitiksiu.
kuris žiurėjo auksztai iii Įauga,. neilgai trunka. Gal ji gales da Berniukui smagu buvo žiūri
nusidavė, taisymui Vyriszkum'o 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro (hey-feaver) 85c;
bar
burtus
jau
prszalinti.
Ir jis pasiliko prie lango, piktaisznibždedamas: “Jis ne
O mergele lauke,
nėti maluna. Laipiojo jis sau j
Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c;
atsirėmęs alkūnėm in lanka ir sutinka, tas piktas malūninin — O, kad ji sutiktu ta pada po visokius užkaborius, žiuri-1
Gal kur pagaus,
Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; NeLaidoja kūnas numirėliu. Pasam
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reuryti, asz nepagaileeziau jai nėjo, cziupinejo. Jam užsinore-iszkiszes laukan savo kiek pa kas, jis nesutinka!”
Ir gal taip vyra gaus.
do automobilius del laidotuvių,
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Trebalusia nuo miltu galva. Žiurė Bet vos ji tik kelius žings duoti pat brangiausia dovana. jo pasižiūrėti in lizdą, kuriame'
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam*
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
reikalams.
Telefono Numeras 78.
sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata
jo, kaip moteris kopo in kaina, nius ženge, malūnininkas bai — Tai eik, teve, bet buk su sukas malumo, atstatęs nuga-1
Dovanokite, kad kas
S20 W. Centra St., Mahanoy Cit?
85c.
Adresas:
susilenkusi nuo sunkios nasz- siai piktas iszbego lankau ir''ja kaip galima malonesnis. Juk ra, pasakė:
neužpyktu,
M. ŽUKAITIS,
tos.
Jeigu karta szita žinute
336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y. Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
isz jos maiszo eme pilnom sau--dabar visas musu likimas nuo — Lipk ant pecziu, Jonuk?
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^SAULE7* MAHANOY CITY, PE.

Žinios Vietines (

Verbų Nedelia Tai
Kristaus' Karaliaus

I rinkti. Biznis, pramone ir isz-

Tarybos insteigtos viena san- ingtone, Opa turi 9 rajoninius lavintas ir galėsi stoti in darba’
dirbyste visiai be tvarkos.
vaite per Perlu Uostu in vykiu, ofisus, 92 distriktinius ofisus, Tarybos pirmininkas darbinin
Žmones apskurę, nususe ir kada mateme kad Japonu už 250 nuomu ofisus ir 5,500 vie- ką prisiegdins, duos identifika
apdriskę. Drabužiai nuplysze, puolimas musu gumos szaltinio tinias Karo Kainu ir Racijo cijos kortele, savanorio ženkle
— Pavasaris.
Szvente
Praneszimas Apie
valgis prastas ir to dar maža. vede prie padangų racijonavi- navimo Tarybas.
li ir jis taps savanoriu darbi
— Petnyczioj pripuola Sep
Rusai,
kurie
būdavo
dideli,
pe

mo. Tuom laiku OPA (arba Of Szios Tarybos pristato infor ninku Karo Tarnyboje. Tarny
Rusija
tynių Sopuliu Szv. Panos Mari
tingi,
kaip
Prusai
burlokai,
da

fice of Price Administration macijas pirkėjams ir krautuv- boje kvalifikacijos yra — as
jos; Subatoje, Szv. Gabrielio.
bar
jau
žemesnio
ūgio,
ploni,
and Civilian Supply) pasiuntė ninkams, kad visi butu apsipa- muo privalo būti gero budo,
Ateinanti sanvaite yra; V^^IAM k* White, raszytoliesus ir kur kas silpnesni negu telegrama visiems valstijų gu žine su vėliausiais nutarimais teriaus, protingas, malonus,
jas ir redaktorius, kuris jau
Didžioji arba Szventa San vai-I’
kadais buvo. Moterys, iszbalu- bernatoriams praszydama kad ir patvarkymais ir bando isz- greitas, svarus ir isztikimas.
1
kelias knygas parasze apie szite.
il
sios, pailsusios ir iszblyszku- jie insteigtu tarybas visose ap- riszti
Nėdelioj “Verbų Node- ta kara, Sm proga nuvažiuoti
asmeninias
dalyka. Dai'bo Departamento Bureau
sios.
Badas,
vargas
ir
karas
sa

in Rusija ir ten savo akimis pa
s'kricziuose. Ir kada buvo rei Kur patvarkymai nepaisomi of Labor Statistics nesenei iszlia.”
vo
ženklus
paliko.
kalinga racijonuoti cukru ir ki Taryba kreipiasi prie OPA deste passkming’uma Kainu
— Panedelyje pripuola Szv. matyti kaip žmones gyvena.
Per tas szeszias nedelias tus reikmenis, iszduoti racijo “ enforcement ’ ’ valdininko.
Jau nuo deszimto szimtkontroles programos. Nuo praLudgerio; Utaminlke Szv. Jono Kaip Eric Johnston buvo musu
William
L.
White
su
tikru
pa

navimo
knygutes,
ir
kontro

Kaip žmogus g;■ali prisidėti (džios paskutinio karo Liepos
Damask., Seredoje Szv. Jono valdžios pasiunstas in Rusija meczio visa Krikszczionija,
men. 1914, iki Armistice Die
prie darbo sziu tarybų?
Kapistr., Ketverge, Didysis sudaryti tvarka del biznio tarp kaip Kataliku, taip ir Pra sibaisėjimu patemijo, kad Ru liuoti kainas.
Darbas Tarybų spareziai isz- Kuris turi daug laiko gali nos Lapkriczio men., 1918 gy
Ketvertas; Petnyczioje, Didy Rusijos ir Amerikos, jis jiesz- voslavu Bažnyczia apvaiksz- sijoje nerandi senu žmonių.
sis Petnyczia; Subatoje, Didy kojo raszytojo, reporterio ar czioja ir szvenezia Kristaus Kur tik tu eisi, niekur nerasi sivyste ir tas viskas sziadien praszyti būti paskirtas kaipo venimo kaina kilo nuo 60% iki
sis Subata. Nedelioje, Velykos! redaktoriaus, kuris sykiu su garbinga ir iszkilminga in- senyvu žmonių. Raszytojas pavadintas War Price and Ra “price panel assistant.” Tokiu 100% virsz prįesz-karo stan— Seredos ryta, Kovo juo partija važiuotu. Ponas ejima in Jeruzolimo miestą. White, kaipo reporteris, raszo tioning Boards.
yra apie 45,000., Visi savano- darta. Dabartiniame kare, nuo
Verbų N e d e 1 i a, Kovo tiktai ka jis mato ar žino, jokiu Nors raeijonavimas veikia- riai, kurie duoda visokias in Rugipiuczio 1939 iki Lapkri
(Mar.) 21-ma diena, iszkeliavo Johnstonas pažino daug raszy29 vyrukai ant daktariszko toju ir norėjo kelis su savimi (Mar.) 25 yra paskutine Ga iszvadu ar spėliojimu nedaro. per tris metus, clang žmonių ne formacijas, lygina kainas, rei czio 1944 m., kaina pakilo tik
peržiūrėjimo in kariuomenes vežtis. Bet Sovietu valdžia vėnios nedelia, pirmutine Už tai jis palieka skaitytojui žino sanstata tu tarybų.
kalauja kad 'kainos butu vic- 28.3%.
tarnysta. Visi iszkeliavo ant tuoj aus davė jam žinoti, kad ji Didžiosios Nedėlios diena ir paežiam iszsiaiszkinti kodėl se Nariai tarybų yra apylinkių szai iszkabintos, ir kitu darbe Tas parodimas buvo galimas
boso 7 valanda in Wil'kes- turi patvirtinti visus jo parti paskutine nedelia priesz Ve nu žmonių nesimato Rusijoje. žmones. Nėra biurokratai vald liu. Darbas butu neiszpasaky- tik darbu ir pasiszventimu vy
ru ir moterų kurie sudaro War
Barre, Pa.
\i 1
/ jos narius. Ir Sovietu agentai lykas. Beveik visos bažny- Jis tik tiek žino, kad tik tie žios pasiusti. Susiedai kurie tai sunkus be ju pagelbos.
ir sznipai, ežia, Amerikoje vie czios, beveik visi Krikszczio- žmones gauna maisto korteles, tikrai žino visu žmonių reika
Price and Rationing tarybas.
Mahanoy City:
Ypacz
žmones
kurie
vartoja
kurie dirba. Isz to aiszkus da lavimus. Ir visi tiems žmonėms
Daibas demo'kratiszkai atlik
Gregory L. Richelderfer, na po kito, visus Johnstono pa nijos tikėjimai dabar szven
svetimas
kalbas
yra
būtinai
lykas: “jeigu žmogus per se pasitiki.
tas. Ne kaip kitose pasaulio
Martin J. Clark, Allen E. sirinktus raszytojus atmete, ezia ir apvaikszczioja Verbų
reikalingi.
nas dirbti, tai jis per senas ir
Brown, Edward D. Schaeffer, kaipo netinkamus, nepriimti Nedelia. Szvento Petro Baž
Daugiau negu 200,000 yra Nes jie galėtu prisidėti prie dalyse kur patvarkymai varvalgyti.
Jam
jau
nėra
Rusijoje
Eugene D. Boyle, Elmer J. Pe- nūs ir nepageidaujanezius. So nyczia, Rymoje, labai iszkilsavanoriai, vyrai ir moterys darbo svetimkalbiu krautuves. žingai užlaikyti joga jeigu rei
vietos,
jis
Sovietams
ne
tik
ne

troskie, Joseph F. McNamara, vietams rupi tik tokius žmones mingai apvaikszczioja szita
kurie aukauja laika, kad tik Ir patiems žmonoms jie galėtu kia.
reikalingas, bet ir netinka
Joseph J. Kaier, ir Charles E. insileisti, kurie yra jiems prie Verbų Nedėlios Szvente.
visi žmones butu tinkami ap paaiszkinti visokius nesusipra Karo Kainu ir Racijonavimo
lankus !
Szventa Tęva Popiežių asz- mas.”
Miskavage. i
rūpinti. Algos jie negauna, bet timus. Per mažai svetimkalbiu programa lygiai pritaikinti vi
j
Keli metai atgal ėjo ne tik
Kaip William L. White var tuoni vyrai ant savo pecziu
Shoemakers:
’ jie žino kad ju tas pasiszvcnti- prisidėjo prie szio svarbaus siems Suv. Valstijų gyvento
gandai
bet
ir
žinios,
kad
Sovie

jams, nepaisant spalvos, rases,
das buvo Sovietams paduotas, innesza in Bažnyczia, kuni
mas yra visu apvertintas.
Emil Malasavage.
darbo.
tai
žudo
visus
senus
žmones.
tikėjimo arba kalbos.
jie peržiurėjo visus jo darbus, gai atnesza jam verbų szaNew Boston:
(
Savanoriu
darbininku
yra
Kaip
galima
tapti
1
‘
Price
Bet
dabar
viskas
nutilo,
kaip
Lietuviu parapijos, kliubai
Joseph A. Getz, ir Walter J. pasiteiravo apie jo tikėjimą, kas, kurias Szventas Tėvas
.
daugiau
negu
darbininku
rePanel
Assistant.
”
Dede Juozukas su Dede Salia
ir organizacijos kiekvienoj
Kurpeli.
i
i į.
j politika, szeimyna ir tėvus. Jie paszventina su szvestu van
.
guliarime
szta'be
kurie
pasie

monu susibieziuliavo ir pasibu ■
Nueik in areziausia vietini apylinkėj privalo būti atstorado kad jo tėvas, William Al deniu.
Morea:
kia
35,000.
cziavo.
M ar Price and Rationing .vauti vietines tarybos. RaginEdward F. Johnson, John len White buvo redaktorius ir
Ir prie szitos žinutes dar ga Kaip jie veikia?
Boarcl Jeigu kvalifikacijos kite savo žmones prie szio svarKrolick, ’Charles C. McElhenny liberalas ir beveik laisvamanis kaip tik toje eroplanu stotyje lima pridėti, kad kaip pradėjo Apart Tautinio Ofiso Wash- tinkarnos tai busi tinkamai isz- baus darbo prisidėti.
John J. Riley,Jr., ir Stephen kaslink politikos insitikinimu. Rusijoje, kaip musu didžiausi eiti laiszkai vėl isz Sovietu Lie
Kaip Sovietu agentai viską bomberiai nusileido ant Rusi
Matrishin.
peržiurėjo, viską gerai iszkra- jos žemes. Viskas buvo tvar tuvos tai dar kitos panaszios
Barry’s Junction:
,
te ir isztikrino, jie sutiko insi koj. Sovietai gražiai musu la žinutes pasirodė. Vienas Lietu
’Charles J. Chesko.
leisti jauna raszytoja, William kūnus priėmė ir nusivedė juos vis, raszydamas savo giminėms
Jacksons.
.
L White su Amerikos biznie pavaiszinti. Kaip paskutinis Amerikoje, raszo, kad yra kal Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
James V. Tracey.
bama kad buk Rusija ir Ameri
rių partija.
Amerikos bomberis nusileido
50c;, o aplaikysite knygas per paczta.
Yatesville:
ka
kariauja
priesz
Vokieczius.
William L. White gyveno buvo matyti augsztai padangė
William S. Oliver.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO Mahanoy City, Pa.
Rusijoje apie szeszias sanvai- se kas ten rodos ir mažas (Tai kur tau laisva spauda!
Middleport:
tes. Per ta laika, jam nebuvo pauksztytis. Bet niekas to ne Jie tik kur ten girdėjo kad mes No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų apia
John S. Kutash, Albert K.
apraszymas, didele knyga, 404 rnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsavale imti notas, bent ka raszy- paisė ir retas kuris patemijo. kariaujame priesz Vokie kus
puslapiu.
Popierinei apdarai. 50c
Wensus, ir Joseph J. Wilgo.
No. 129 Keturios istorijos apie
in balta vergija; Pusiaugaveti. Jis turėjo viską atsiminti ka Tas sparnuotas pauksztytis bu czius) ! Ir toliau tame laiszke, No. ^102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau rguma
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
New Philadelphia:
jis mate ar girdėjo. Ji ten pui vo Vokiecziu žvalgybos eropla- Lietuvis skundžiasi, kad labai minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
Joseph J. Franko.
,
kiai vaiszino, visur iszvedžio- ras, kuris tuoj aus dingo debe sunku ne tik pragyventi, bet ir pirmutines puses szimtmeczio,
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Silver Creek:
iszgyventi.
Paskui
jis
szitaip
iszjo.
rius
isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
imta
isz
Lietuviszku
užlieku.
Su
pasiuose.
Edward W. Dyrda.
*
turi
savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
sireiszkia:
“
Norecziau
pasi

Veikslais,
177
dideliu
puslapiu.
35c
Kaip Ponas White parvažia
Philadelphia, Pa.
Ta paczia nakti Vokiecziu traukti in užrubeži, ar tai in No. 104 Trys istorijos, apie Ne- paeziuoms. 76 puslapiu............... 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c
vo in Amerika, jis parasze kny
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
James H. Davis.
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
bomberiai užpuolė ir isznaikiLenkija ar kur ten, ar gal butu bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepega apie ta k e 1 i o n e ir pasiCamden, N. J.
no ir sudaužė visus Amerikos galima kaip nors iszsprukti in No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
svecziavima Rusijoje. Tos kny
Joseph A. Domanski.
bomberius. Rusai neturėjo nei Amerika. “Asz jau senstu, Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25o
gos vardas yra “Report on the
veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
Chester.
tinkamu karabinu atsiginti, tai reiketu iszvažiuoti. ” Ar ir Dorybe
No.
111
Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
Russians, ’ ’ arba Lietuviszkai
nei eroplanu Vokiecziu bombe- ežia atgarsas to ka ponas White pinasi sekanti skaitymai: Ha isz maJoseph A. Botyrius.
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
vereziant, ‘ ‘ Praneszimas Apie
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu .......................
riams
kelia
pastoti.
Už
tai,
nuo
Boyertown, Pa.
lOo
t
patemijo Rusijoje? Nesiranda Raganiszka lazdele; Boba kaip ir viRusija.”
kejimas
kunigo.
47
pus
...............
15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
to laiko, jau Amerikos bombe senu žmonių Rusijoje.
William W. Augustine.
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis ,No. 140 Keturios istorijos anie
Sunku pasakyti kas toje
rgis
Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
riai nelekia in Rusija, bet grįž
Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Mes
Lietuviai
gal
dar
ir
dau

knygoje yra svarbiausia, nes
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
ta namo, nepaisant kaip ilga ir
trumpi
pasakaitymai
ir t. t.
52
giau žinome, negu raszytojas
jis tiek daug taip trumpai pa pavojinga kelione.”
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
puslapiu.........................
15c
SHENANDOAH, PA. sako: kaip kirviu kerta. Sztai
White ten mate ir Amerikie- No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma*
Ir Raszytojas William L. cziams parasze, bet butu gerai gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo;
tik keletą žinueziu, kurias mes
p
-----Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
nog smert; Apie Szv. Kristupą;
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus................................. 15c
Jonas, sūnūs ponstvos J. Lietuviai jau nuo senu seno Whit^, savo akimis visas szi- ir in sveikata, kad musu vaikai bsti
Juokingi szposelei, Kaip traukt giNo. 170 Asztuonios istorijos apie
Sznekiu isz Shaft ana diena tu vės žinome, bet kurias Ameri- tas musu bomberiu skerdynes pasiskaitytu, ka vienas Ameri liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
rėjo pasekminga operacija ant kiecziai pirmu kartu su pasi savo akimis mate, ji net isz lo kietis mate ir dabar visiems No. 116 Istorija apie Sierata, kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kupuikus apraszymas. 119 pus. .. .15c
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
appendicitis, Locust Mt. ligon- baisėjimu ar su pasipiktinimu vos iszmete Vokiecziu bombų sako apie Rusus ir Rusija.
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
sprogimas.
....................... 15c
Garžia Haremo nevalninke: T-^oszis:
buteje.
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
sziandien skaito:
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
Viena motina; Vaikucziu plepej'imas
Raszytojas
White
butu
galė

— Andrius Czabotas iszi “Kaip Amerikos Asztunta
62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu ..........................................25e
jęs
juokinga
ir
gražia
knyga
Kaip
Karo
Kainu
Ir
miesto ir Benas Budraitis isz Eroplanu ir Bomberiu armija
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
isz girnos ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- (su paveikslais), apie Džiaugsmas
Girardvilles, gydosi Locust Mt. pasiuntė szimtus savo didžiau paraszyti apie balius, vakarie Racijonavimo Tarybos kas
puslapiu .......................................... 15e dina. 61 puslapiu......................... 15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 145 Trys istorijos apie Velniligonbuteje.
siu bomberiu in pat viduri Vo nes, bankietus ir Rusiszka vaiNo. 123 Septynios istorjos apie
szkas
malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
szinguma,
nes
jis
buvo
visu
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
Veikia
kietijos ir insake jiems negrįž
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia;
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
Tamaqua, Pa. — Keturde- ti namo in Anglija, nes per to gerbiamas visur> praszomas.
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c ptybe gymimo mumisie Dievo musu
Jie
butu
galejes
paraszyti
visa
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
45 puslapiu.................... 15c
gonus.
szimtes atlaidai Szvento Petro li, bet pasukti in Rusija kur jie
' Kiekvienas asmuo szioje szaNihilistu;
Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
126
Penkios
istorijos
apie
No.
knyga
apie
valgius
ir
gėrimus
’ lyje supranta racijonavimo rei- Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniir Povilo Bažny ežioje, szimet bus priimti ir aprūpinti, raszySuvirsz 100 puslapiu...........25e
buvo gražus ir isžkilmingi. Pa- tojas William L. White buvo ir butu galejes’ ja pavadinti■ kalinguma ir kontrolavima mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 147 Trys istorijos apie Raga ikio.
“Vodka, Vodka,” kaip keli kainu. Visiems aisz'ku, ikad val užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
rapijiecziai labai gražiai ir
Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c
musu
Prezidento
partijos
na

puslapiu
..........................................
15e
džios
'kontroliavimas
reikNo. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
skaitlingai lankėsi. Kunigu tuvai. Jo rupestimi jau daug
61 puslapiu ................................. 15c
riai
in
Teherano
ir
Vaitos
Kon

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
Alena;
Pavojinga klaida. 45 pus
No.
127
Trys
istorijos
apie
Duk

menu kainu ir raeijonavimas
buvo suvažiavę isz arti ir toli. kas nuveikta jeigu ne paežiai
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszlapiu
..................................................
15c
tė pustvniu; Peleniute: Du brolei
Kunigas Juozas Szukeviczius, Lietuvai, tai nors Lietuvos pa ferencijas plepėjo apie ka jie duoda visiems progos nusi- Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu.
15e
valgė,
ka
jie
gere
ir
kokius
ktė
akmenoriaus;
Klara;
Nuspręsta

No. 175 Pasiskaitimo knygeles
pirkti reikmenų teisinga kaina
" jaunas ir vaiszingas klebonas bėgėliams.
sis; A'zt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
“
Good
Times
”
jie
turėjo.
Bet
į kada musu kovojantieji vyrai
yra draugas visu kunigu apy
61 puslapiu ..................... *.... 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
SKAITYKIT
William
L.
White
ne
toks
žmo-'
No. 151 Penkios, istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanair
moterys
aprūpinti.
Bet
malinkėje. Už tai ir Ketureszimte
ASILAS
gus.
I
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
! žai žmonių žino kaip visa majo parapijoje buvo tokia graži
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu>
Jis patemijo kad darbo žmo szinerija veikia.
Na, juokis jeigu nori, ir
ir pasekminga.
,
karalium. 61 puslapiu................ 15c rtai; Kelota Juoku ir Paveikslo,
ISTORIJE
apie
Gregoriuą
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke .............................................
gus
Rusijoje
tiek
turi
laisves,
paszepk
Kaip vietiniai Karo Kainu ir
Mount Cannel, Pa. — Kuni
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
----------------Isz
Numirusiu
Mane ir prasta mano ei kiek Amerikoje prasikaltėlis Racijonavimo Tarybos veikia?
gas Daktaras Konczius, pirmi
............................................ 15c
<T:
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu
kalėjime.
Už
tai
niekad
negirsena.
No.
153
Trys istorijos apie Gailu
Kaip
žmones
gali
prie
to
dar

ninkas BAILF (Bendros PaAdresas
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
Lopszy asz Kristų szil- džiame kad ten žmones darbi bo prisidėti? Tuos klausimus me, Szaltiszaiti ir Debeselia.
szelpos Fondas) iszvažiavo in
puslapiu
..........................................
15c
::
::
džiau; ir žiūrėk, ninkai iszeitu ant straiku.
turėtu atsakyti kiekvienas
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
New Yorka miestą pasikalbėti
Saule Publishing Co.,
pitonas
Stormfield danguje; Pabė
Ka Dievas žerge jei ne
Darbininkai prastai gauna Amerikos pilietis.
Firkite Apgynimo Czedinimo
ir (pasitarti apie bėgamuosius
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
asila. mokėti, negali sau darbus pasi- Karo Kainu ir Racijonavimo
Bondus ir Markes.
reikalus kaslirik paszelpos Lie60 puslapiu ..............
15c Mahanoy City, Penna.

GENYS MARGAS

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

