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Argentina Karaus
Priesz Vokietija
Ir Japonija

Kongresas Patvirtino
Instatyma

Pati Nepatiko; Nemo
kėjo Už Pasiulinima

WASHINGTON, D. C. —
Berlyno ir perspėjo žmones pa
Nors Kongresas jau priėmė ir ISZ FRANCUOS
sitraukti ar pasikavoti nes
_ ___
patvirtino instatyma imti pabombos birs kaip žirniai. Kelenevalia slaugias, nurses in Generolas Patton skersaLta Vokiecziu, kuriems jau kaAUSTIN, MO. — St. Mer- vaiska, bet Senatas dar vis Jteino (Rhine) upe. Generolo
nnnvnln Į-_a_s 2ir_2 j u 1karo
__ _ _vadai
_ 2 2 — insipyko
~ 2 —1 — _
dock nutarė pasijieszkoti sau laukia ka daryti.
Ne taip Patton Treczia Armija perejo susimanstino kad kaip tik ežia
bobelka per apsivedimo agen lengva pasakyti kad toks ir, per Reino upe be armotu ar di- gera proga. Jie žinojo kad Pro
tūros pagelba, ir prižadėjo teks luomas turi taip ir taip dėlių k.arabinu pagelbos, ir su pagandos Ministeris, Joseph
szimta doleriu agentui už su- daryti. Dabar kyla klausimas tiko visai mažai pasiprieszini- Goebbels turi po žeme gera ir
jieszkojima jam drauge. In ko ar kas gero bus isz tokio parei-|mo. Karo Sztabas nesako ku-Į saugia vieta kur jis inlenda
ki taį. laika agentas sujieszko- kalavimo. Daktarai, nurses, rioje vietoj jie perženge Reino'kaip tik Amerikos bomberiai
jo jam moteria, bet pagyvenias slauges ir ligonbutes, ligoniniai upe, bet raszytojai, kurie eina' pasirodo vįrsz Berlyno. Jie da
su ja kėlės sanvaites persitikri baisiai prieszinasi tokiam in- sykiu su armijomis sako kad bar žinojo kad bomberiai už
no kad motere jam netinkama statymui. Dar bus daug ginezu tai buvo prie Frankenthal, ke- keliu valandų atlieks. Jie
ir pamėtė ja. Agentas skundžia ir barniu pirm negu Senatas turios mylios nuo Ludwigsha- susimanstino kad ežia gera pro
Merdocko kad jam užmokėtu susitars kas czia daryti.
fen.
ga savo Propagandos Ministeuž jo patarnavima, bet MerGenerolas Omar N. Bradley ri Joseph Goebbeli gražiai pri
dock sako, nemokės nes motepranesza kad dabar Amerikie- imti ir pasveikinti. Jie isz kur
riszke netinkama. Sudžia isz- Papaiko Nuo Guzutes ežiai g’ali per Reino upe per ten gavo gera ir didelia bomba,
_ '
mete teismą ir paliedamas Meržengti kur tik jie nori, nes Vo innesze ja in ta Goebbelio po
dockui kad nejieszkoti mylima JEFFERSONVILLE, IND. kiecziai jau bejiegiai. Kaip Ge
žemine tvirtove ir užstate kad
—Jno. Breight, anglekasis pa
per agentus.
nerolas Patton su savo Treczia ji susprogtu tuo laiku kada
paiko nuo guzutes, pagriebė re
Armija perženge per Reino Amerikos bomberiai pils bom_____________Vį.
volveri pradedamas szaudyt in
upe, jis užpuolė Vokieczius vi bas ant Berlyno. Jie žinojo kad karu Frunto tvirtoves ir armi
: ■ Surado Pinigus
namiszkius. Viena burdingeISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. —■ Amerisai netikėtai ir visus paėmė ar ju Propagandos Ministeris bus jas ir staeziai atsisakė užžimti
ri
nuszove
ant
smert,
o
savo
Andarokia
iszžude.
toje tvirtovėje pakol Amerikos , vieta. Jis nenori, jis aiszkino, Ikos Generolas Dwight D. Eisenhower pra
gaspadinia mirtinai sužeido.
Dabar
Vokiecziai
traukiasi
bomberiai pabaigs savo bizni, užsitarnauti varda generolo
_________________ toj_________________
in
kalnus,
kur
jie
tikisi
dar
ERIE, PA. — Marian Mc
Sumanyta padaryta. Viskas kuris ves paskutini ir bevil ncsza, kad ant Vakaru fronto Vokiecziu armi
Cabe, 78 metu amžiaus, kuria Krito Negyva Ant Kapo
^7" jU arm‘jos buvo tvark°j- Bet' Saila' Pr°- tiszka kara priesz Alijentus'. i()s jan sUHIUSZtOS, tahgi Sako: “ASZ UCSakaU,
DUS isznaikintns
J
J
_
yisi laike už varginga senuke,
isznaikintos ar
ar Riirmt.ns
suimtos, pagandos Ministeris, del „„„„
savo I Jis už tai buvo paszalintas
ir, į
.
’
v, z’
bus
rado josios andarokia insiuta HEBER, ARK. — Kada jo Naciai pradėjo rengtis tvirto-' pilvo ir storumo, biski pasive- sziandien greieziausiai yra kad mes jau kara užbaigėme.
Niekas nežino
(daugybe bumaszku taipgi sios motina buvo inleista in ka ves in kalnus kaip tik Raudo- lino ir bomba susprogo pirm aresztuotas.
bankienes knygutes, kurios pa pa Anna Thomas, 34 metu am- noji Armija insilauže in Vokie- negu ji inlindo in savo tvirto-, Kiek galima dabar dažinoti, ka Vokiecziai gali dar daryti ant savo žemes,
rodo, kad senute turėjo kelioli i žiaus, staigai mirė nuo susi ti j a. Isz Szvaicarijos ateina ve. Daug Naciu didžiūnu žuvo, tai gal but Pulkininkas Genero- kur jis gali atsimuszti, ar isz kur dar pulti. Bet
ka tukstaneziu doleriu. Visa graudinimo ir butu inkritus in žinios kad Naciai jau seniai bet Goebbelis iszliko gyvas nes les Paul Hauser, kuris vede apturtą palikta del mielaszirdin- duobia ant motinos grabo, nes stato tvirtoves prie Szveicari- jis pasivėlino. Goebbelio pil siginimo kara prie Reino upes, Generolas Eisenhoweras, aiszkino, kad Vokie
jgu prieglaudų.
kiti pagavo puolantia in laika, į jos rubežiaus kalnuose. Jie ten vas ir liemienio didenybe ji su dabar užims ar užėmė Genero cziai dar ka tik gali ir kiek tik gali, ir visos ju
In keletą dienu palaido josios gabena karabinus, armotas ir trukdė ir pavėlino ir taip isz- lo von Rundstedt ir Kesselring
Asz tikiu ir
maista. Yra sakoma kad ten gelbejo. Gal, kaip kita syki Vo vieta paskutini ir be vilties ap- jiegos mums nieko nereiszkia!
dukteria szale motinos.
_______ to_______ jau dabar yra apie 200,000 ka kiecziai rengs jam gala jie atsi ' sigynimo muszius priesz Ali žinau kad Vokietis nepasiduos, kad jis muszis
Akyvi Trupinelei
riuomenes. Jie ežia ketina atsi- mins kad j u Ministeris yra di jentus.
_ gu
Aplaike $1,000 Už muszti pakol Alijentai ims delio masto ir letaus žingsnio Dabar jau eina kiti gandai, kur tik gales, bet, jam tas nepadės.”
tarp saves pesztis ir taip jie žmogus ir suderins savo bom dabar jau musu dipliomatai ki
— Kas metas fabrikai AmeSavo Teisingumą
iszsigelbes savo kailius. Ar bas su jo didinga ir pilvuota tas putas plaka; dabar ateina
rike iszdirba 2,692,120 visokiu
_
BUENOS AIRES, ARGENTINA, PIETŲ
nors jie taip maustoj a.
eisena.
žinios kad Japonas praszosi
automobiliu.
TAMPA, FLO. — Tula mo
paliaubų ir taikos. Japonijos AMERIKA. — Argentinos Prezidentas Edel— Montrealuje randasi Jer tere Marie Magne, kuri pribu
Prie
Reino
Upes
pasiuntinybe,
Szveicarijoje,
sey karvuke kuri per meta da vo isz New Yorko idant aplaiISZ
SZVEDIJOS
laižosi prie Amerikos Ambasa miro Farrellas, pranesze kad Argentina pa
vė 1,200 svaru pieno.
_ - kyti czionais užsiėmimą fabri Ant kranto szitos upes auga
dos ir praszosi taikos. Japoni skelbė kara priesz Vokietija ir Japonija.
— Daugiause dagyvena ke, praeidama pro bažnyczia vis daugiau ir daugiau visokio
Val
STOKHOLM,
SZEDIJA.
—
jos
Ministeris
pranesza
kad
Jaszimto metu Angliszkos mote- užtemino gulint ant trepu kariszko tavoro. Eroplanai,
i Szituose ouaiufluiuuoc
straipsniuose buvo ponija nori nutraukti kara ir džia vienbalsiai nubalsavo paskelbti kara. Gyuiimuac
res.
. >
j
' szniura karolėlių, manydama, traukiniai, laivai irr vežimai j
— Amerike parsiduoda apie jog vaikai juos ten paliko, pa-, diena nakti veža 1.karabinus 1 Praneszta yisa sanvaitia pnesz susitaikinti ir visas užgrobtas ’i ventojai visai nepaiso ka ju valdžia daro, nes ne•’ kad Generolas von Rundstedt szalis sugražinti, jeigu jai bus
penki milijonai akuloriu del sieme, ir nusinesze namo. Ant szuvius, armotas, tankus ir vi-į
1 bus paszalintas,/ir aresztuotas. leista pasilaikyti Mancziurija (DllVO 061 JOKIO GŽiSlIgSHlO U61 pHSlOnOSZininiO
jžmoniu.
rytojaus iszskaite laikrasztyje, sokius karo pabūklus. Pake
— Pirmutinius auksinius pi kad turtinga motere eidama in liai, kryžkeliai, laukai, girios, ! Taipd a
ir viVas vietas nuo ten ’(f P7 i kaip valdžia paskelbė kara. Valdžia pirmiausia
4
nigus Amerikas pradėjo isz- bažnyczia pamėtė savo karolė namai ir tvartai kimszte už- I gandai eina, kitas putas plaka mg. Žinoma, musu ambasado- į
j tie, kurie žino ar turėtu žinoti.' rius neprieme ir atmete tokia paskelbė kara priesz Japonija dar viena duris. Daug Vokiemuszti 1792 mete.
lius kurie buvo verti $25,000 o kimszti ginklais ir maistu. Dabar praneszama kad Genero-Į pirszlyste. Bet dabar ateina ži- ir tik paskui pasisakė ir priesz
cziu turi milijonus susikrovė in
— Amerike randasi deszimts už j u suradimą dovanos tam'Eroplanai, bomberiai ir pesz
tukstaneziai moterių kurios už- kuris sugrąžys $1,000 dovanu.' tukai nerimauja pakilti in Vo ! las Albert Kesselring yra ar už nios kad Hitleris baisiai insi- Vokietija, už tai, kad Vokietija Argentinos bankos. Argenti
siimineje raszymu knygų, re- Nudžiugo Mariute, nes pinigu kiecziu padanges. Viskas pri- dienos kitos bus paszalintas, žeide kad Japonas, be jo žinios yra Japonijos drauge. Argen nos valdžia paskelbė kad ji pri
valdžia taip padare, kad ima visus nutarimus kuriuos;
Amerikiecziais. tinos
.......................................
daktarysta ir raszymo istorijų.' visai neturėjo. Motere ne tik
1 ; rengta, viskas paruoszta. DaJ jeigu jau dabar netupi kaleji-derinasi su
1[ Matyti jog nėra įgarbes nei gar-j niekas jai neprikisztu kad 31 padare kitos tautos Meksikos;
>ga bar prasidėjo užpuolimai ant me— Kitados miestas Konstan-■ gausiai apdovanojo teisinga
Gandai ir žinios ateina kad bes žodžio tarp razbaininku ir szoko priesz Vokieczius kaip Konferencijoje ir dabar priža
tinopolius vadinosi Byzantium. mergina, bet ir pasirūpino gera Berlyno ir visos Vokietijos.
visas Vokiecziu Karo Sztabas žuliku. Hitleris kad ir szian- Vokiecziai jau buvo sumuszti. da laikytis visu nusistatymu ir
— Kožna meta New Yorko darba.
vel yra perkratomas, pertvar- dien parduotu Japona, o Japo- Argentinos in talka atėjimas nutarimu, kuriuos ateityje pa
geležinkelio stotis Grand Cent
ISZ'ANGLIJOS
kemas priesz pat karo pabaiga, nui sanžine visai negraužtu maža ka reiszkia kaslink karo darys Alijentai.
ral aplaiko 18,000 visokiu
Generolas Kesselring ir joj jeigu Hitleri parduotu kad tik, eigos, bet uždarys Vokiecziams
Nukirto Sau Ranka
szmoteliu dingusio bagažo.
__ .
Per Londoną ateina žinios draugas, Karo Lauko Marsza- savo kaili iszsiretavuotu.
---------------------Amerika neteko kito subma FRANKFORT, KY. — Lai kad patys Vokiecziai jau pade- las Johannes Balaskowitz su
ISZ PACIFIKO. — Ameri- kūnai sykiu su marinais jau
........................
..........
daug
kitu
žemesniu
generolui
rine “ALBACORE,” badai li ke nusiminimo, kad negalėjo da Amerikiecziams ir AlijenLONDON — Buvusis Angli-.kos karo eroplanai ir laivai nuveikė Pacifike per metus, ir
tams.
Propagandos
Ministeris'yra
paszalinami
ir
ju
vietas
kos paskandytas, taipgi laivas surasti sau jokio užsiėmimo, 73
Jos Primieras David Lloyd-bombarduoja Ryukyus, Cebu daugiau negu 3,000 myliu ar— 82
oo metu
—
amžiaus, mirė įr Taiįsay saldis, in vakarus nuo cziau prie Japonijos. Kaip jie
“HONOLULU” likos sunai metu senukas Geo. Schaffer Joseph Goebbels tik per savo užima Hitleriui ir Naciu parti-George,
Į Cricciė’th, Wales. Sirgo per li Philippinu. Czia jie užėmė ir paėmė Iwo Jima ir kitas salas,,
kintas prie Leyte Salos.
iszli- ja* isztikimi karininkai.
nukirto sau ranka. Likos su pilvota pilvą ir storuma iszli-'
rastas ir nuvežtas in ligonbu- ko gyvas. Szitaip kaip atsitiko: Eina gandai kad Generolas ga laika. Jo laidotuves atsibus užpuolė ant Japonus visai neti jie pranesze Japonui kad jau.
tia, kur in trumpa laika mirė. Amerikos Propagandos Radi- Kesselring, paszauktas isz Ita-Į Petnyczioje 2:30 vai., popiet ir kėti ir beveik visus iszmusze. sudno diena artinasi ir kad.
“Linksma Alleliuja Likos
valau- lijos užimti Generolo von bus palaidotas Newydd kapuo- Admirolas King pranesze Amerika jau pasirengus pulti
palaidotas ant vargsziu jo paskelbė kad ta ir ta valan
da musu bomberiai bus virsz Rundstedt vieta, apžiurėjo Va-'se.
Visiems!”
kiek Amerikos laivynas ir la- in Tokyo.
kapiniu.

Amerikos Generolas Eisenhow*
eras Sako Ant Vakaru Frunto
Vokiecziai Sum uszti; A merikonai Bombarduoja Cebu Ir Ryu
kyus Salas, Ir Jau Pasirengus
Pulti
Ant
Tokyo
*
t-

__v

,

■

,_______ ____________

muvv

l

į

“SAULE”

MAHANOY CITY, PJL

to leidžia, ta niekados neaplei
Kaip malonu imtu jeigu žmo k us (N ilgi ‘ u s). K a d a kiti žm o piktai atsisakė. Generolas Kės •
.
.........
MOKYKIMĖS
džia.
gus kalbėtu apie kitu tautu nes raszo varda “negro” su diIsz priežasties sulaukia link
■ Politikos sparnus apkirpo.
ENAME žmones tik kada reikia apie
smu Velykų, vėliname visiems
mos kalbėti. Kalbejant įpieibai patinka. Vardas
_ ___
i Generolas Rommelis buvo iszPAQAIJI YIF
kita dalyka kuri! \ įsiem
musu skaitytojams kanuoge- in s' ivi'iCTcm’i
liet 'kai]) jie
tikimiausias ir didžiausias Nariausios sveikatos, laimes ir
RlINDSiEDi
;cis
------------patartina kai-j nekenezia
paprastai vartojama
1 CIO,
i kad Dievas duotu sulaukt i kirūpės,
Pro-.
PASZALINTAS Generolas Kesselring nein- 'Kalbėdami Apie Kitas'i,etiai,ickr,i
',es
.Yra. .lll,l<,|'s V1’
tu Velykų laimingai, kad ii iitestonu. Žvdu, arba nerengei-:ožius žmonių szioje salyje isz
___ _
simaisze in kara priesz Soviere greit pasibaigtu!
Grupes -- Kuopas nes grupes-, nekalbėkite apie! invairiu szaliu, bet vartoja Isz. ' K____________ tus. Už tai jis gali derybas su
_______ _________
|
. . . PER . . .
religija kada kitas kaliui apie panų kalba. Tiems žmonėms
Kesselring Jo Vietoj jais vesti be jokiu nesusipratiVienas isz seniausiu laikDR. MARGARET MEAD
' maista, krautuve arba koki patinka pažymėjimas “Iszpa, mu ar pagiežos ar kerszto. Jis
raszeziu aut svieto Įiradejo isz-i LONDON, ANGLIJA — i ne priguli nei prie jokios parti
darba. Neniekinkite kitu kai-’niszlkai kalbantieji žmones.”
eitinet mieste Pekine,- Kinuose.
. Daugumoje atsitikimu, žmo-' ba! Ir nekalbėkite apie kito Japonai norėtu kad ju pilnas
v .
Ana sanvaite szituose straips- jos.
400 met u da priesz
užgimimą
.
,buvo pranaszaujama
Vokiecziu armijos Italijoje nes, kurie su panieka arba isz- žmogaus kalba kada žmogus, vardas, arba ‘Japoniszkos kil1
°
niuose
butu vartojaras,
vartojams, ne
t kalba. Dabar Amen- mes
i kad Generolas Kari von Rund- isEsigando kaip dažinojo kad juo'kimu kalba apie kitas 'kuo
___ _________
ada vis gvvena nesupta bia p s . Mandagu vadinti Ki
; stedt yra, ar už dienos kitosį ju gabus ir apsukrus generolas pas, kurie kartoja neteisingas
r ika-mijbs pilieczius “Chinese ir
Baltom lelijoj tankiai^ ai to- kug paszaiįntaS( įr ]£ad jc vįe. jas paliko. Bet Generolas Kes
jamos laike Vel.y'ku. ^i’as pa-'ta ufims Generolas Walther selring užtikrina kad tos armi kalbos pavyzdi koki per visada nėr tinkamos garbes clei in-j tuos kurio czion gimė Chinese
“Linksma Alleliuja protys turi savo istorija.
von Model Dabar paskutines jos dabar ir be jo gali atsilaiky savo gyvenimą girdėjo. Ra- vair,uI grupių, bukime pirmi Americans.” Lotynu Amerikos
Baltu lelijų vartojimas Ve-:žinios
mHSU Karo
ti ir atsimuszti.
miai gyventi viename pasauly-j Įirie tokio nusistatymo nepri- žmones norėtu kad juos vadin
Visiems!”
tu tikrais vardais, ne “Latin
tyku laike, eme pradžia nuo se-Į pa;.ode kad pirma musp prana- Generolas Kesselring yra po jo turime pert raukti tokias kal sideti.
r
__
uos Jndeisz'kos l.engeudos (pa-,&yste iszsipildei antra ne. Ge- litikierių neapkeneziamas, bet bas, pakeisti ju kursą.
Puiku, kada kalbame apie Americans. ” Ir tas pats su ki
davimo), liaszoma taųi yra': • Kerclas
von Rundstedt isz visu generolu gerbiamas ir myKasdieniniai pasikalbėjimai,! žmones kitos grupes, manyti toms grupėms.
ri a venia pasibaigė! Užstojo
Daug žmonių isz Europos ne
Kuomet Kristus prisikėlė į tikto pasalinta; tet jo vieta ’limas. Jis per pirma kara buvo kalbos kliubuose arba strytka- kad tos grupes narys randasi
linksmybe ant. viso svieto isz grabo,
vietose, kuriose Jis už i užėmė Generolas Kesselring, ne lakūnas, ir kaip antras pasau- ryje, 'basuose, susirinkimuose, tame kambaryje,
pamatysi labai mėgsta kada, perdaug
prisikėlimo Vieszpaties Jėzaus.
mynė ssavo koja, ten tuo jaus Model> kaip mes spejOme.
; linis karas prasidėjo, jam teko piknikuose,1 namie -r- ten musu kai}) tas kitaip nukreips tavo kalbama apie ju žmones EuroLinksminasi visi, bet yra ir to iszszokus isz
™
žemes pražydus; Geiierolas Alhert Kesselring valdyti ir tvarkyti visus ero- nusistatymas kasi ink svet imu atsiliepimą. Pats lakeisi kal-Į poje. Kiti su pasidžiavimu kal
kiu, kuriems Velykos neturi jo balta lelija, ir tai]), Jo pėdomis'
yra geriausias ir tinkamiausias planus ir lakūnus, kurie saugo- grupiu arba kuo,pu iszsivysto ha, nenorėdamas to žmogaus' ba apie senaji kraszta, to kraszkio ženklyvumo, nes prispausti
kur Jis nuėjo pradėjo žydėti geacrolas užimti
apie kokia to paproezius, kalba, viską,
vargu, kanezioms gyvenimo,' baltos nekaltos spalvos lelijos. generolas užimti Rundstedt j° Berlyną. Jis vede visa isz ir iszsipleczia — del gero arba užgauti. Kalbeli
rūpės narys j Ima kiek laiko žmogui aipsivieta del keletą priežaseziu. Jis oro puolimą priesz Lenkija, ir
nerupi jiems kas bus rytoj, nes
ar ti!k padavimas, tįk keHos dienQS atgaJ atvyko Nacius pamokino kaip bombeksto verezia
ia pažinti su norais ir pageilaviPagerinti gyvenimą viena
Žino kad ju varguosia niekas bet niekas musu nenustebina
juos nepalinksmys, — turi pa atsižiūrėjus in Jezu Kristų, isz. Italijos, kur jis baisiai gerai r^al lr kiti croplanai turi dirbti me pasaulyje mes turime su žmogų geriau su ta grupe apsi- mais invairiu žmonių. Bet tas
ir pasekmingai vede kara ir 1S£ v^en su kareiviais ant že- naikinti neapykantos krypti, pažinti. Tuoj ipaprasime nekal apsimoka. Vartoti tinkamus
tys neszti sunkia naszta ant kad Jo pedose, kur . Jis nuėjo,buskide'
visas Alijentu armi-A1183, R° ^am Rs buvo perkeltas skleidžiami'kalbas. Ginczios suj beti apie tuos dalykus apie ku- vardus ir kalbėti apie grupes
szio svieto.
pražydo lelijos. Jai Jis būda-;j jas. Alijentu Karo Sztabas ( ‘m vakarus, kur jis atsižymėjo kitais tik ugdo neapykanta.' riuos nieko nežinome.
manydami kad tos grupes na
Del mus linksma, del mus mas Dievu padare didesnius' Anglijoje, anavakar jau ofi- Pu^amas ant Hollandijos ir Kada norime padaryti s
ju pagarba kalbėk apie kitu rys klauso 'žymiai prisidės prie
Alleliuja, ba esame privalgio, stebuklus ant žemes tarpe žmo cialiai pranesze kad Generolas Belgijos- Ir kaip Anglija buvo SpUCiį mes esame mandagus, tautu 'žmones. Kadangi visi geresnio žmonių tarpe, ir tas
atsigeria, ir gerai pasiredia, — nių, ir ypatingai pats prisikėlė Kesselring užėmės Rundstedt diena nakti bombarduojama ir malonas tada kodėl mes nega- žmones yra lygus.
tikrai prisidės prie geresnio
isz
numirusiu
tai
gali
ibuti
esame sveiki, — niekas mums
— C. C. F. A. Ų.
Kiekvienai grupei nckurie pasaulio.
1 vieta. .Alijentu Karo Sztabas Pu°lama> tai Generolas Kės- dime tokiais būti visuomet?
tikrai,
jai
Jis
norėjo,
'kad
nuei-i
nestokuoje. Bet ar ant viso
■jSzitokioje permainoje mato'selring dare visa tvarka. Bet Nutarkime kalbėti tik rim- : vardai patinka, kitus vardus
tom
Jo
pėdom
lelijos
žydėtu!
jj daug reikszmes, ir dabar lau-|C2^a Jam Jau ^epasiseke. Pas- ]aį Svarstykime žmogaus dar-’ jie visai nekenezia Imkime kai- Pirkite Apgynimo Czedinimo
svieto žmonis turi taip gerai,
y.Į
kaip mes czionais ir ar visi taip
i kia visai kitokiu plianu ir puo-jkui Rs buvo pasiunstas priesz bus, ne žodžius.
' po pavyzdi Amerikos juoduBondus ir Markes.
Pas daktaru in Szombatyib limu isz Vokietijos.
; Rusija, bet greitai ir isz ten at i _
linksmi ?
Vengruose, atėjo tūlas žmoge Generolas von Rundstedt szauktas ir paskirtas ginti už-!
. O ne! Ne visiems linksma!
lis melsdamas daktaro patari jau antru kartu yra paszalintas^ imta ir užgrobta Italija. Czia
Persikelkime in tolimus Ry mo. Likos jisai sužeistas ant isz augsztos vietos, kaip Vokie-į jis taip atsižymėjo, kad net ir
tus, in visa Europa. Dirstelėki Rusiszko franto laike muszio, ežiam ima nesisekti. Dabar jau Amerikos generolai prisipaži-į
me ant tu vargingu naszleliu atlaikydamas szuvi in szirdi. eina gandai kad Generolas Kės-, no, kad Generolas Kesselring Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
del kuriu kare iszverže vyrus ir Per koki tai laika nejautė jisai selring ptaszys Alijentu taikos yra ir nagingas ir apsukrus ir
50c., o aplankysite knygas per paczta.
į
liUgTiido ant mirties! Dirstel jokio skausmo, tik dabar pra ir garbingu paliaubų. yon! pavojingas prieszas.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
Generolas Kesselring da
ėkime ant tu likusiu vaikeliu be dėjo jausti nepaprasta skaudė Rundstedt deszimts dienu'
kąsnio duonos, kurie kas diena jima. Daktaras isz pradžių ma priesz tai kada ji paszalino tar darys von Rundstedt vietoj No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika Istorijų api*.
kus apraszymas, didele knyga, 404
ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsaklausia: “Motynele, kada šū ne kad kalbasi su kokiu tai prasze taikos ir buvo savo at sunku pasakyti, bet visai nebu- puslapiu. Popierinei apdarai. 50e mieras
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugavevi: vž.musu tėvelis?” O tėvelis beproeziu, 'bet ant praszymo li  stovą pasiuntęs pas Alijentus.
dyvaU kad jis dabar sureng- No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
;iau senei po žeme!
gonio idant peržiuretu ji su pa- Bet Alijentai neprieme, nes jie: tll paskutinias Vokiecziu jie- “bnaliszka 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,
(roc* HpI mcknriTiin nnnhmn ant.
a<3
Paskutinio puolimo ant pį. rmutines
puses szimtmeczio, iszTaip, mes pilni visko, o ir gelba eksrei spinduliu ir ant negali von Runstedt pasitikėti,1. ^
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
galo
pats
daktaras
pamate,
.kad
rius
isz va]enCzijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
nes jie intaria ji kaipo Naciu!vieno kurio frunt0’ ir paskui imta isz Lietuvjzku užlieku. Su Patai da neprisotyti, rugojame
J
J
1
1
—
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki,
ant savo gyvenimo, o ka sakyt szirdyje randasi szmotelis szuvi draaga ir vada. Generolas Kės-! Pats’ kaiP ir von Rundstedt,i No. 104 Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu................20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e
galioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Arts’!
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
apie tuosius vargszus ibuuan- no. Jokis daktaras neapsiimu serling. ,niekados nenusilenke' PraS2ytft garbingos taikos,
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kama.® žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kr/*nto: Mistras ir Krepepūdanti
taip
pavojinga
operaNaciams.
Kaip
Hitleris
pernai
----------------------tezius be pastoges' ir kąsnelio
I No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu....................
15e szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
vija,
nes
jeigu
tik
dalyipstes
jo
j
pareikalavo
isz
visu
savo
geneSaule
”
dabar
$4.00
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
duonos? *
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.....................25c
szii di, ligonis gali krist negy- ro]u isztikimybes priesaikos, metams in Suvienytose Valsti ; Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
i No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal 43 puslapiu..................................... 15c
h ’Mes. czion sotus ir atsigeria,
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
į Generolas Kesselring vieszai ir' jose. $5 kitose Vieszpatystese pinasi sekanti skaitymai: Ha isz maNo.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo

proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
o Lietuvoje daulgelis alksta ir j
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmo2
S
puslapiu
.....................
10c
( Raganiszka lazdele; Jobą kaip ir vigeria aszaras! Ne vienas turite! Badai bonka seniausio vyno!
kejimas
kunigo.
47
pus
................
15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
! savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Lietuvoje tokias sieratas kurie'anf svieto randasi muzejui Spe-'
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Oi Tos Dienos, Tos Dieneles!
vargeli vargsta, kuriuos priva-i yer> Anglijoj. Toji bonka vyno'
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasius
! trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
tote norints kelais dolerais su- turi 1630 metu senumo. Yra tai'
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25<ą
puslapiu, ...
15c
20c
szelpti, o mielaszirdingas dar- didele Rymiszika stikline bon-’
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ............
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No.
141
Keturios
istorijos
apie
gai
galva-žudžiai
;
Ražanczius
iszgelldaus;
Iszklausyta malda vargszo;
bas nepasiliks be užmokesties. ka, kurioje randasi maiszymas'
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15e
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
' iAfes czion turimo rojų, viso isz vyno ir medaus. Taji buteli'
No. 170 Asztuonios istorijos apie
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
surado
grabe
tūlo
žmogaus,
ku.
.
’
i
pilni, — pavalgia ir apsidengia1 .
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
No. 116 Istorija tpie Sierata,
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku,
ris
mirė
300
metu
priesz
Lžgiksiąs
gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
puikus
apraszymas.
119
pus.
..
.15c
tai turime neužinirszti ir apie' .
dykio;
Herodas Boba; Kas nepažinsta,
- x •
i
j No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta-,
mimą
Kristuso.
musu vargingus artymus.
i
; i

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

I TIRES1

iSzimet Velykos Ameriko ge
ri laikai, bet kokis laikas Ims'
ateinanti meta, tai Dievas žino!
Neužmirsz'kime' apie priežodi:
“Sziadien gerai,
būti blogai!”

rytoj

ĮI DON
’T PASS THIS UP!
All You Pay Is tho Regular Established

Skaitykite “Saule”

hmbJ

Price for One Tire. You Receive the
Second Tire All for One Cost.

Thit Special Sale for Friday, Saturday, Sunday and Monday

Darbininku Parodos

i'pRAST MANYMAS 1 a i k y t i
Visa musu viltis yra sveika-t
Darbininku Parodas prasi-!
toje ir paezedumia. Jeigu Die-idejo kaip 188’2 metuose “Dar-!
vas duoda sveikata prie pacze-jbo Vyežiai” sudarė paroda ir
durno, tai yra didžiausias gink- inarsziavo New Yorko miesto.'
las įpriesz vargu. Sziadien foe-i Kuropoje “Darbininku ar
dos ir vargai po visa Europa, o Darbo Diena” yra apvaikszateinanti meta gali czionais cziojama Gegužio J May) pirtai’p būti. Ant svieto maiszosi nia. diena. Už tai ir ežia, Amekaip viralas puode Europoje rilkoje mes turime Darbi ninku
žmonis papratia vargti, per parodas ta diena.
vargs ir sulauks užtekanti Bhilippinai’szimet pirma sylinksmos auszreles, bet ežio- ki apvaikszcziuos ir szves Darnais, del papratusiu gyventi Liniuku Diena Gegužio pirma
srnagumuosia, tai užėjus pcr-įdįeiia> Manilos mieste tokios
mainai, būna labai sunikus gy-! parodos jau seniai kai]) buvo.
venimas.
Mes, czia Amerikoj savotiszTodėl, dirbkime ir czedinki- kai szveneziame Darbininku
me ir Dievo svėkatos praszy-j Diena Rugsėjo (Sept.) szeszta *
kūne; o katra Dievas ant svie- diena. __
_
t j

• FACTORY FRESH TIRES BUILT BY ONE OF THE OLDEST
MANUFACTURERS IN THE COUNTRY—BUY A SET TODAY.
• TREMEi’DOUS STOCK OF NATIONALLY KNOWN TIRES
MUST BE TURNED INTO CASH—AT SACRIFICE PRICES.
Wa rtstrut right to limit quantities

4.50-20

5.50-17

Reg. Established Price
Per Tire $10.15

a.vw i 7
Reg. Established Price
Per Tire $11.70

Reg.. Established Price
Per Tire, $!3J5

2 TIRES

2 TIRES

2 TIRES

FOR

FOR

FOR

W5 $fll70 ’13”
4.50-21

5.25-17

6.00-16

Reg. Established Price
Per Tire $10.55

Reg_ Established Price
Per Tira $12.35

Reg. Established Price
Per Tire. $15.70

2 TIRES

2 TIRES

2 TIRES
FOR

#

70
4.75-19

5.25-18

6.00-17

Reg. Established Price
Per Tire $10-85

Reg. Established Price
Per Tire $12.65

R«g. E»*4blished Price
Per Tire, $16.15

2 TIRES

2 Tints

2 TIRES

FOR

FOR

FOR

Garžia Haremo nevalninke? Tj*oszis:
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
62 puslapiu ............................... 15c
No. 120 Dvi istorijos apie ’Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno.
5R
puslapiu .......................................... 15c
No. 123 Septynios istorjos apie
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
45 puslapiu.................... 15c
gonus.
i No. 126 Penkios istorijos apie
Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapio ................................. 15c
No. 127 Trys istorijos anie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

SKAITYKIT
“ŠAULE”
ISTORUE

DU Taijeriai, du guminiai ratai už preke vieno, Szitoki garsinimai labai gražiai skambėjo 1939 metuose, Dahar
tik szposai ir prigavimai del pirmos Balandžio dienos,
“April Fool’s Day.” Nepaduodame vardo sztoro, krautu
ves, kad visi nesiskubintu pirkti sau taijerius, guminius au
tomobiliui ratus nes j u dar nėra.

apie Gregonuis
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
::
25<
::
—---------------------------------- Pirkite Apgynimo Czedinimc
I
Bondus ir Markes,

.......
15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
Ar paszaukt tęva zokoninka Bernadina. 61 puslapiu ......................... 15c
No. 145 Trys istorijos apie Velniszkas malūnas; Kaip studentas lojo o
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c
No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .................................................. 15c
No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriauu; Klara; Nuspręsta
sis; A’it keik užlaiko mote.res paslaptį.
61 puslapiu ................................. 15c
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas
karalium. 61 puslapiu................ 15e
No. 152 Trys istorijos apie Kajimas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
puslapiu............................................ 15c
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
puslapiu .......................................... 15c
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60

puslapiu

.......................

.15c

msybe in szviesa; Pasitaisias prasite
žengelis; Duktė malkakerczio. 1^1
puslapiu ........................................ .25o.
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
(su paveikslais), apie Džiaugsmas
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo muse
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
atsitikimu; Nusiminimas seno jauniikio, Suvirsz 100 puslapiu...... 25a
No. 172 Dvi istorijos apie Dukt®
Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
puslapiu ............. ........................... 15«
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszdarineti pinigus. 45 puslapiu.
15t
No. 175 Pasiskaitimo knygele;
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra».
Fiemenlis; Isz ko susidarė Anglių
(su paveikslais); KaimieczU Aimanavymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu*
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
Preke .............................................

Adresas: '

į

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna.

"SAULS” MAHANOY CITY, PA.

<

'sieloje. Nuo pat jaunatves die- šia paczta.
’ puszeliu ir szvilpe kauke sode,
nu jis myli savo gražųjį krasz— — —
į Tirsztais debesimis ap]
Akis Apmonina
i ta, — Lietuva. Czia jis pergy-. praej0 keHos dieuos> Szluj dangus stropiai paslėpė ma; veno džiaugsmo ir laitnes die-' bas ponaitis, ramus ir lyg pra- žiausius szviesos spindulius.
mis, czia svajoj, ežia mylėjo ir linksmejas, vaikszcziodamas Lauke buvo tamsu kaip kapuo
i buvo mylimas. Ji atplesze nuo dvaro apylinkėse. Lig* tol lan se.
jMETOLT Lenku sienos prie! ] svecziu neturėjo ir, matyti
! levynes ne paszalieczio, bet tik- kėsi tik dvaro kurnelynuose^ ir Dvare, visi .sumigo. Tik dipat sžero kranto, auksztoje nelaukė. Sėdėjo užsidaręs sze, rojo tėvo ranka ir mete kaip keliuose pamisz'kes vienkiekalvoje daugeliu trobesiu iszsi- pos prie szviesiai žibanezios
nuties ne
vienkie deli l'aleisti
j auka in Svetima, szali, svetimu miuose. Iszsinntes ypatingąjį rilllnv0: kaiP paszele metes diskleide didelis dvaras. Ilgi vie lempos, knisos popierių kruvo-^
i žmonių tarpam Jam kalbėjo laiszka. iszdryso nueiti in neto-.! deliuose dvaro kiemuose, gar
no aukszto muro namai, dengti- se ir nenuilstamai rūke c.gaapie Lenkija, kad jis mane apie Įima kaima, kuriame, kaip gir- siu lojimu T^dytlami apylinkui
daug muri-! rus Tankiai žemai užsigulęs ant
raudona {skard
ni-ais pamatais klojima ir tvar-į stalo, dideliame savo apylinkes'
Lietuva, peike, koliojo Lietu dėjo, visi vyrai ir daugelis mo-' 'uma*
tu, o aplinkui platus ir tankus! žemėlapy>y dare raudonu pieszvius, kada jis szirdyje jiems teru'buvo Szauliai. Tnejo in pir-! Budins ketui kojai sargai,
! garbes himnus giedojo. Visi maja gryezia pasveikino visus 3aute Pav°ju: Pamiškėje, kotks
sodas, vienu szonu su gražiu' tuku ženklelius.
į turėjo teise savo džiaugsmus ir smalsiomis akimis apsidairė! kilometras nuo dvrtio, ruzge
puszyneliu susiliejęs. Priklau-' — L’zia Dobroczynsi su ša
• reikszti, o jis, nors sukaupė aplinkui. Buvo prieszpietis ir keli dideli gurguole* automoso dvaras Danieliui Skurduliui šo “chlopais,” ežia Gramvila,
I krūtinėj jausmu, turėjo būti vyrujbe senuko, gulėjusio
arba, kai]) jis save vadina,- ežia 'Sedliacki, Kalyga, DvorstyU žmonintadba
žvangėjo
ginklai.
ki,
bade
piesztuiku
in
vaisias
'
nebylys
.Keturis metus gyve voje nebuvo. Pagyvenusi mo-,
Skardulpvicziui.
, i
no Varszavoje, pat smarkiau teriszke szvaistes apie puodus,1 Prie didžiųjų dvaro namu
Priesz karu tai buvo vienas žemėlapio vietas ir isz po asu'
J pute kamuolius mėlynu durnu.1
siu Lenkiszku szovinizmo pa o dvi jaunos szviesiaplaukes duru lazdomis vaikydami szuturtingiausiu dvaru visoje api ’I
UŽ-Ii- -Ales retežiu suspausim “ju”.
kilimo metu ir daug per ta lai- mergele verpe prie lango. Sie nis, priėjo szeszi ginkluoti vyskrityje, bet po Vokiecziu
baigta. -Pono!
j ka iszkcntejo visur save vadin- noje, szalia szventuju paveiks rai: Vienas szautuvo buože
imantos nuskurdo; trobos ap- ingula, ir
I
ngus maus t y-i
I damas Lietuviu ir nepriklauso-1 lu, kabojo du kariszki szaut
leistos, gyvuliai sumenko, ne-, Skurdulio
____a- dvasiai subaladojo in duris.
mos Lietuvos szalininku. Gry-I vai ir dvi Szauliu slkrvbelesJ Xen'žil8° P° to Pi™ame namu
prižiūrimas užsiželde, sudy’ke-' mus sutrukdė lakiles dvaro'
jo gražus sodos. Vien tik dva- kieme triu'kszmas. Girdėjos!
žo dabar slapta kaip vagis, in Grvezioje buvo kiek tamsoka,iaukszte sn'ži'bo szviesa- ir už
ro gyrvenami namai iszlaike smarkus szunu lojimas ir žmoIevyne, — ir czia turi kęsti. Tė bet jauku ir szvaru. Pouaieziuitlhirn Prigirdo žmogaus žingsprieszkarine iszvaizda: naujai' niu szulkavimas. Griebė isz stalvas, neatitaisomas Lenkijos inejus, visi nustebę atsigręžę,! alau Durys atsargiai atsidarė;
iszbaltinti iszdailinti jie krei-; cziaus nikeliuota revolveri ir
siaura ,pylszi iszėikiszo nuKariszko Sztabo nutrauktas paveikslas parodo kaip gai binto jas, nenorįs nei klau o senis szolko isz lovos pasitikti
pia važiuojaneziu dėmėsi savoj insikiszes iii szvarko kiszene, gražiai ir lengvai galima žmogui akis apmoninti. Sztai, syti, kas kalba priesz Lenkus, sveczio. Pasodino už stalo sve stebusio trano galva. Nepažys
iszgudes ir vykdąs baisu tiks cziu kerteje, ir pats greitai at tami tuoj ji griebė už galvos ir
žvilgancziais langais ir apkar plaeziais žingsniais iszbego in
ežia ant szito paveikslo iszrodo kad szitas kareivis, i
pyta pryszakine klevu alieja. prieangi.
Robert T. Fitzsimmons, Long Island, N. Y., turi milžino lą — pakelti ginklą priesz jau sisėdo. Iszsikalbejo. Senutis Peczau, nedave ,net iszsižioti,
Ponas Skurdulis, Karui pa — • Tatus! — ir jam in glebi’ jiegas. Jis ežia kelia uodega vieno isz didžiausiu Amerikos nąja, vos tik gimusia Lietuva. kiek grabalioja Lenkisžkai, o Guriszo. Tyliai visi suėjo in vi
sibaigus, kitais darbais užim puolė pilka kaimiszika sermėgai Eroplanu—bomberiu, ar nors taip iszrodo.
Dvariszkiai, pono intakoje, ponaitis beveik visiką Lietu- dų.
akli ir bevaliai padarai, del' viszkai suprato. Erne klausi — Kur ponas?— paklausė
tas, savo nikiu mažai rūpinos. apsivilkės jaunuolis.
Dar Vokiecziams Lietuvoje be Tai buvo Skurdulio sūnūs.
skatiko pasiryžę ir nežinia ko nėti apie ūkio reikalus, kaimo žado isz iszgasczio nustojusi
Motina
klausė
dukreles,
sėdint jis jau karsztai dalyva Iszbucziavo senio rankas ir
kius (laibus nuveikti. A py liu- szvietiimi, jaunimo gyvenimą, t ar na.
Ka
per
atpuska
bažnyczioje
vo invairiuose dvarininku veido, aszarotomis akimis in ji
kės kaimiecziu gyvenimas pn-^ Senio atsakymai ponaiti labai — Miega, — atsake tas ir
taip
ilgai
veikiai,
puolė ateiviams in kojas.
'bruzdėjimuose norėdamas pri žiurėjo.
naiezui buvo neprieinamas nuo indomino.
Katras
kunigėlis
pamaldas
jungti Lietuva prie nesamos Tėvas ir sūnus, — du priejo ji skyrė amžiais insigyvenu- — Keno tie szautuvai? — — Asz nekaltas! Tai musu
laike
?
ponai viską daro! — suriko, pa
dar Lenkijos važinėjo visur, szingumai. Senis aukszto ūgio,
sios žinonese padavimo, to gy pagaliau paklausė.
Asz
mamyte
bažnycziojd
buravo, placziai susiraszinejoj pecziuotas, tvirtas, szviesiavenimo višiszkas nepažinoji — sSunu, — atsake senutis ir žines Lietuviu karius.
buvau,
su Varszavo ir net pats ten ke- plaukis ir raelyn-akis; kalba
Tuo tarpu in prieangi atbėgo
mas ir, kas svarbiausia, žmo susijudinęs atsistojo.
Ir
niszpa.ru
lankiau,
lis kartus laukes. Bet praėjo isz lėto, lyg nenoromis leisda-'
nių kalbos nemokėjimas.
— Sziauliai jie, ponaiti jau pats ponas Skardulis. Iszlbales
Kad
ant
visu
pamaldų
buvai,
metai, kiti, ir pono Skardulio mas pro dantis žodžius. Simus,
Ponaiczio krutinėję virte vi- ni dar berniukai, bet narsus. — suveltais plaukais, jis atstatė
Tai
ir
kunigėli
žinai,
ir jo 'kompanijos pastangos nu-; Nediezkis, juodplaukis, pageli re kilnus didus palinkimai.1 Pridūrė dar, ir nukabinęs vie- in Lietuvius žibanti žvake
Katras
niszpara
laike,
ejo niekais. Nors ir insikure'tęs, iszdžiuves ir be to, szlubas.
Naktimis ir dienomis jis maus- lia iSzauliszka skrybėlė, malo- szviesoje revolveri, bet szalia
Ar
gali
man
pasakyti
’
!
’
Lenkija, bet ji buvo labai toli: Jaunikaitis lyg tol gyveno Len-'
stovėjęs kareivis iszmusze ji
to, kaip iszbristi isz klampynes, niai lygino jos rauikszles.
u
Mamyte,
kaip
asz
giedoja
amžius miegojusi, isz pelėsiu kijoje ir Varszavos universite-'
kurioje klimpo, kaip žengti' Ponaitis susimaustė. Paskui jam isz ranku, parbloszke ‘že
Tai
kunigo
nemaeziau,
prisikėlė Lietuva, paskelbė ne-! to ėjo in mokslus. Tėvo neinate
aiszkiu, lygiu, svajonėse taip paėmė isz senio ranku skrybėlė mėn ir suriszo rankas. Karinin
Nes'
užsimerkus
buvau.
kas, grasindamas revolveriu,
prilklausomybe ir pilkaserme- daugiau kaip ’ketverius metus.
numylėtu keliu — tikrojo Lie ir užsidėjo ant galvos.
Dudorius
taip
ilgai
vilkino,
giai Lietuvos sūnūs tvirta krū Ilgai abudu susėdo kalbėjosi.
tuvio keliu, kaip atsikratyti tė — Juk ir asz Lietu vys, — liepe eiti pirmyn. In namus inIlgai
giedoti
mokino,
ejo dar keli Lietuviu būriai, ir
tiniu siena amžinai atskyrė Tėvas sunu apipylė tukstanGaunu nuo vyru laiszka,
vo globos ir kokiu budu sunau pasakė.
Na
tai
gerai,
gali
praktikaut.
Skardulio dvara nuo LenkijosJ ežiais klausymu:
in vales,
doti savo tvirtuma ir gerus no Visi grinezioje garsiai nusi greit visuose languose sužibo
Tiktai
ne
bambilaut.
Nutolo nuo apylinkes gyve-j — Kai]) ten w Rzeczy Posrus tėvynės naudai. Bet sunku juokė. Szypsojos ir ponaitis, szviesa.
Net per diena kėlės,
Bet
lengvai
meluoti,
Skardulis ir rodos polite j ? Koks gyventoju ūpas? Kurie plusta ant merginu,
—BUS DAUGIAU—
nimo ponas
]
buvo. Tai}) artima, taip mylima';į bet aszaros žibėjo jam akyse,
Jeigu eina 0giedoti,7
dienos'Ka kalba apie Lietuva?
Lietuva kartu buvo jam sveti-ĮJ o veidas iszbalo, paskui parauramiaii lauke diena isz dienos
Bet
kad
tu
teve
norėtum,
kad sztai Lenkai ir Lietuva Sunus atsakinėjo nenoromis, Neužsidėjo su juom norint s n
m a, nepažystama. Jis jaute, Jo. Atsistojoy nusiėmė abiem Jeigu užraszysite savo drau
Tai
a
ji
prakitka
pamatytum!
dovana gave,
virs Lenkija. Kartais pas ji vienotoniszkai, lyg tingeda, kad yra czia svetimas, nereika- rankom skrybėlė, atsargiai pa giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
#
lankydavos Sėbrai dvarinin damas. Jis mėgino tęva klau Ir josios už paezia negavo,
tingas, kad in viską kitomis ne- kabino ja vietoje ir atsisveiki- rės didžiausia linsmybia per vi
Visi
kiauszius
kūle,
sinėti
apie
Lietuva,
bet
tas
ne
kai. Iki vėlos nakties tada sė
Isz to jau gana,
sus metus.
gu visi akimis žiuri. Ir skurdo nes iszejo.
G
i
e
do
d
a
i
n
i
A
11
ei
i
u
j
a
,
dėjo prie bonku vyno ir Lietu- iszsižioti nedave.
Nes, toji mergina,
tai]) jaunuolis, sunkiu mineziu — Pasakyk savo sunums, te:ai tikrai szvente linksma, .slegiamas, nuo visu slėpdamas ve kad butu
viszlko krupniko, grinezijos li- Vėlai naktį atsigulė Skurdu Jaunikiu kelis tuzinus turi, ,
'
■'
gal
pasirenge:
SAULE” YRA
ne del visu ir ne visada. i savo tikruosius jausmus. Lyg greit 'Szauliai .turės darbo, —j
giprakaito karszcziavos ir slap lis, vis kalbėjosi su sunum, o
In szita visai nežiūri.
lovoje gulėdamas, ligi pradėjo
ta apie kaž-ka tares.
Asz daug biznio turėjau,
GERIAUSIA
’ ramu 'kalbėjos su tėvu apie pasakė dar iszlydejusiam ji
Ne
visi
turi
vienokia
dali,
szvisti,
galvojo,
kaip
geriau
sa

Tamsiomis naktimis tankiai
Tuojaus in laikraszti ne
; maiszta, visada priesztarauda- i pro duris seniui, spausdamas j
DOVANA!
indejau, ;
Skurdulio dvaro kiemuose vo Stasi isznaudojuš busimoje
mas ir vereziamas pasakė, kad jo ranka.
Miestuose dideluose,
girgždėjo sunkiai kaž-ko pri akcijoje priesz Lietuva.
O ir mano rėdytojas nenorėjo,1
prie jo prisidedąs.
Po to gryžo in dvara. Su
Visko s tok no je,
krauti vežimai, alsavo nuka — Geru laiku sugryžo vai- Ba už laikraszti neužmokėjo.
— Turiu ka pradėti, taip tvarkė, sudelijo savo daiktus,'
Jeigu nežinai kokia
Ne tiktai mesutes,
muoti arkliai ir girdėjos dusli kęsas, ly'g nujausdamas,
Tasai vyrelis davadnas buvo, ,
i negalima! — tyliai sau sznibž- sudegino daug laiszku ii- sziaip!
i
.
,
,
Nes kaip kur ir duonutes, ! dėjo, nors ir pats tikrai neži- invairiu popierių. Taip pat su-'
Lenkisžka kalba. Ponas Skur ežia turės darbo.
nupirkti Dovana savo
Del tokiu tai ne Velykos.
dulis, užsidėjęs tamsu apsiaus Bet skaudžiai apsiriko savo
Tarp szpicliu nebuvo;
■ no jo, ka turi pradėti.
degino stora sausiuvini, ,kuriaAsz ir namie sėdėsiu,
ta ir padavimu Lenku saury- Stasiu ponas Skardulis. Jaunu
Dabar szirdeles, proto
Į Dvarininkai tuo tarpu visisz- me jau senai suraszinejo savo Draugui ar Draugei,
Savo senatvai pasilsėti duosiu ’ kai mansztai pasiruosze; laukėj inspudžius, mintis ir svajo-J
szis, niūrūs, susirupines, — to lis ramiai iszklause tėvo pasaIr* nuo tikybas atstojo.
tai užraszk jiems laik
Duosiu gerkle pablckuoti,
dėl piktas, kaip szmekla slan kojima apie pasienio dvarinin Daug apie tave padainuoezia
tik nekantriai paskirtos valau- nes. Jai senis kokiu nors budu
kiojo tada, tamsioje, insa'kine- ku ruoszimasi sukelti maiszta! Ir tavo pravarde iszduoczia, Kada galetau geriau dainuoti ’ dos, kad isztrauktu isz sande-1 butu paskaitęs ta sansiuvini, raszti “Saule.” Pra
Žinoma ir truputi iszgersiu, ILu ir Bušu ginklus ir parsida- tai nehutu juolkesis, kad ponaiįo svetimems žmonėms, tyliai Lietuvoje, susimaustė, nuliūdoTada panele.', susitartu,
Pas savo kaimynus nueisiu, : veliu buriu padedami, sukiltu tis, iSzaulio skrybėlė užsidėjęs, linksmins jiems gy- |
skambino raktu ryszuliais, kaž-ko norėjo ka sakyti tėvui,! Ir tau kaili gerai iszpertu,
Meilai pasikalbėsiu,
czypino sunkiomis sandeliu ir bet mostelėjo ranka ir nuėjo!
' priesz Lietuva.
pasisake esąs Lietuvis. Bet nie venima. ant viso me
Ir tokiu budu szvente praleisiu
Busiu durimis. Bet vos tik pil sau.
Kad butam iszpertas
Ir szlubas ponaitis nutarė kas pasauly nebuvo skaitės poto ir džiaugsis isz ta
kas rytas truputi iszblaszkyda- Per dienu dienas szlubo po-!
sfj
$
sK
veikti: savo silpnomis ranko- naiezio užraszu.
vo tamsa, nakties darbai baig naiezio nebuvo namie. Barns-'
.' mis užslopinti maiszta paezioje Ligi vėliaus vakaro iszbuvo vo dovanos! Prenu
davos: iszvažiuod’avo svetimi
ponaitis savam kambary. Eicziuodamasis lazda, szlubinejo llai? didžiausi juokdariai ra Kareiviams dainuojant, szlu- i° PiaJžioje.
žmones, trobos pranykdavo sa apylinkėje kalbėjosi su žnione- puvo jįe nej]
Viena vakara jis ilgai kalbe- lekaju Simą, ir kiek pasikalbe- merata Suv. Valstijo
gai,.
bet
per
ta
laij
has
ponaitis
eidavo
toliau
nuo
vi.
mis, klausinėjo, kai]) gerai gy-1’
se metams $4.00;
u dvariszkiai in ju. Inlenda kur sodo gilumo n, josi įu tėvu apie maiszta, klau-1 jos, pasakė:
Ėjo gult tada ir ponas Skur venas nepriklausomoje Lietu
—
Jai
asz
greit
mirsiu,
taį
sniejo ir svarbesnes fzinias uz-J
dulis. Pavargęs,' susziles, bet voje. Tankiai koks kaimietis, juos insimylejo. Bet labiausiai'susirango po medžiu, inb'edžia
Kitose Vieszpatysprie kareiviu szlubas J in dangų ir klausos. O isztolo sirasze. Skardulis, linksmas, pasakyk tėvui, kad mano kape
patenkintas, jis linksmai szyp pažines Stasyje dvarininko su- prisiriszb
ponaiti?s. Jis ju neatstodavo,, dainos ypatingai gražiai skam- kad lig sziol taip pasyvus tuo iszfkaltu Lietuvisz'ka užrasza. tese $5.00. Užraszant
sojos savo apižiliais ūsais.
nu, o kartu ir Lenka, pradeda- kalbeiois juokavo, ir net kartu ba. Klausos, klausos ponaitis reikalu suims, paguliau susido Būtinai pasakyk, jai žinoma,
— Tai ka, Simai, juokės sa .............. t •
m..
.
’ reikia drauge ir pre
v o peikti Lietuviu valdžia. Ta- Jainavo. 0 dainavo kareiviai; dainų, žiūrėk ir apsiverkia, mėjo, džiaugsmingai smulkiau- mirsiu.
vo tarnui kada tas, piktas del
da ponaitis nuliūsdavo ir su ])C 'g^}0 gražiai, yjiacz jauniau- Veidas ramus, o aszaros rieda šiai papasakojo apie dvarinin-1 Senutis iszejo apsiaszarojes,
numerata siunsti per
pertraukto miego move ponui žmogeliu neatsisveikinęs kai- sias
' puskarininkis Jonas.Į per skrusotus.
ku ginklu sandelius, maiszto ir ilgai to vartėsi atsigulęs lo-''
batus — greit, bracz bus karas bos nebaigęs nueidavo savo u<e-! ]<aip pauksztelis būdavo,
arba
vardui, ir net jam parode vi-'von, dūsaudamas ir melsdama-' Money-Orderi
ma- Kareiviam dvara
ir Lietuva — fint!
Ii u. Jai kas gyre Lietuva tada loniai skambiu tenoru veda, o szlubas .ponaitis dar daugiau sas sumanymas, isusiraszineji- sis. Ponaiti jis labai mylėjo ir
liu.
Bet senukas tuo nesirūpino. ir jis džiaugės. Szypsojos jo
jaute, kad isz tikrųjų greitai pinigais registruotam
•1° du jo draugai antrininkaują. Į nulindo. Slankiojo sode vienu mus.
II.
L
smulkus ir tamsus veidas, o Juos isz visu pusiu apspinta vienas, susimastęs, kažkokia Na'kti po to szlubas ponaitis! kaž-kas turi invykti dvare.
laiszke.
*
Karta vakare ponas Skardu- juodos akys džiaugsmu žibėjo.
dvaro žmones; mergeles mei- ■ szrid-gela slopindamas
ilgai nemiegojo. Rasze RusiszNeužilgo po to in Skurdulio liai žiuri in jaunus kareivius,' Liūdna rudeni sode, amtos kai kaž koki laiszlka. Voką užSzaltas rudens vejas laisvai
Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už dvara atvyko 'keturi raiti ka- seniai ir senes užsimanste klau mirties akivaizdoje, o ponai- (dresavo Kauno komendantui,'szaistesi tuszeziuose laukuose,
Saule Publishing Co.,
laikraszti "Saule” kurie apie tai už- reiviaisu reikalais
atidavima sos liūdnu dainų, o berneliai ežio galvoje dar liūdnesnes ii yos tik praszvilo, laiszka su' raukszlino ežero pavirsziu,
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
Mahanoy City, Pa.
tarp lieknu giraites
laxkra.zczio.
PASKUBINKITE I 1 1 paraginti. Jauni gražus vaiki- nedvasiai jungia ir savo balsus.1 mintys, dar didesni skausmai berniuku iszsiunte in artymiau- įraukęs
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Velykos, Kristaus Prisikėlimo Szvente

. . Keista Ir Navatna . .

įįZITAS Karas streikuoti. Kongresmonai jau
iszperejo viso seniai suprato kad ežia jau ne
kiu
keistenybių, gerai, bet jiems geda prisipa
kuriu mes taikos žinti kad jie suklydo ir dabar
t
laiku nei sapne ne storževiszkai užsispyrė szita
būtume susapna instatyma nei atszaukti ne pa-j
vę. Bet keiseziau- taisyti. Nuo maro, bado ir konDidžioji Petnyczia!
sias dalykas dabar gresmono, saugok mus, VieszDideji Petnyczia yra
taipgi valdiszka szvente, todėl pasirodo, kaip valdžia dabar patie!
isz tos priežasties visos Lankos ima rengtis prižiūrėti ir vesti
Ne už ilgo ir Kietos Anglies
“Minksztu Anglių Mainieriu Mainieriu Kontraktas, sutar
bus uždarytos.
Balsavimus Apie Streikas.” tis ar agreementas užsibaigs,
Didžioji Subata!
Tai Nedelioje sulauki Klausimas ant kurio mainie ir tada ir jiems valdžia turės
riai balsuos yra visiems mums’ rengti balsavimus ar streikuo
me Velykas.
Linkime visiems szios aiszkus. Amerikos valdžia per ti ar ne. Ponas Lewis’as visa
apylinkes Lietuviams “Links tuos balsavimus klaus mainie kosere bliauja kad reikia pakelriu: Ar jie nori koja pakiszti tį anglikasiams, mainieriams
mu ir Laimingu Velykų!”
Daugel iose szeimynuose Amerikos Armijai ir Ameri mokestis, kad mainierys turi
bus nuliudimo, isz priežasties kos Laivynui su savo streiko- gauti daugiau ir geriau mokė
MAHANOY CITY, PA.
jog tėvai ar sūnūs ir dukterys mis?”
ti. Toks jo bliovimas, toks jo
randasi kariuomeniszkoje tar Dabar, kaip visur reikia ang reikalavimas iszrodo teisingas
nyste je. Jau daugelis isztuju lių, kaip visur trūksta ir trum ir jis pats iszrodo kaipo mai
Skaitykite “Saule”
pa anglių, kaip didžiausi ka- nieriu geriausias draugas. Bet
taipgi žuvo del savo tėvynės!
Nedelioje turime pirma riszkai fabrikai yra ne tik szil- ko mainieriams reikia, tai yra,
diena Balandžio (April), nesi domi, bet ir varomi anglimis, ne mokestis pakelt, ‘‘bet dau
kaip ant visu karo fruntu mu giau darbo duoti!” Tai kas,
duokite apsigaut.
LIETUVISZKA3 GRABORIU3
O kad U. M. W. A., Ang su vaikams baisiai reikalinga kad ir deszimts ar penkiolika
linis (Unijos atminimas inikuri- daugiau ir daugiau ginklu, doleriu in diena paskirs maimas pripuola Nedelioje, todėl mainieriai eis balsuoti “ar nieriui, jeigu paskui tas mai
ta diena bus apvaikszcziojama dirbti ar ne!” Amerikos armi nierys gaus ‘ ‘tik viena kita die
jos ir Amerikos laivynas ant na in sanvaitia dirbti?” Jeigu
Panedelyje.
Laidoja kunus numirėlio. Pasam
Nedelioje pirma diena žemes, ant mariu ir padangėse ir Ponas Lewis’as iszlaimes ir
do automobilius del laidotuvio,
Balandžio ■— April, menesis didžiausius ir baisiausius mu- gaus ka jis nori, tai bus ne mai
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame
reikalams. Telefono Numetąs 78.
paszvenstas ant garbes “Kris szius veda ir varo; Amerikos nieriams in kiszeniu, ‘‘bet Uni
120 W. Centra St., Mahanoy City
taus, Musu Atpirkę jaus.” Pa tėvu, ir tu paežiu mainieriu jai ir Lewiso pagelbininkams.”
nedelyje Szv. Pranciszko Paul., vaikai ant karo lauko stveria Jeigu mainieriams pakels mo
SANDELIS KNYGŲ,
.Utarninke Szv. Richardo; įSe- si ginklo, kaip skėstas britvos, kestis, tai anglis pabrangs; jei
IR ŽOLIŲ
ELYKOS, tai musu Vieszpasau gu anglis pabrangs, mažiau
redoje Szv. Izidorio; Ketverge o ežia, namie, mainieriai
v
Aukso Altoriukas, celuloidos virszais
ramiai balsuos ‘ ‘ ar dirbti ar ne, anglies vartuos ir mažiau mai
Szv. Vincento Fer.
$1.75.
Vainikėlis, maža maldų kny
ties prisikėlimo isz numinigele, misziu maldos su paveikslais,
Kareivis Pvt. Jonas P. ar duoti savo vaikams ginklus, nieriai dirbs. Juo mažiau mai
*
paprastu apdaru 65c. Gydyklos nuo
nieriai dirbs, juo mažiau jie
Saluikas, sūnūs ponstvos J. Sa ar ne.”
Baimes Mirties 50c; Istorija Seno ir
szvente,
kuria
visa
Bažnyczia
gaus,
nepaisant
kiek
jie
ant
Isz
tikrųjų,
skamba
kaip
ko

Naujo Testamento 25c; Kabalas SP
laku isz Patriotic Hill, ana die
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule,
na sugryžo namo isz tarnystes. kia pasaka. Sunku tikėti ir dar szipto uždirbs. Tada, kaip ant
Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant
Imingai ir džiaugsmingai
Kareivis Jonas likos sužeistas sunkiau* suprasti. Pats velnias j delno aiszku: ‘‘Jeigu Lewisas
Kalno Alyvų 15c; Raistas, apraszio
lietuviu
gyvenimą Chicagos stockyarszitokioi
iszgrajys
tai
bus
ir
Lewis
’
ui
in
ant pietų puse Pacifiko kares gali pasijuokti isz l-------duose
356
pus., $1; Burtininkas ir
szvenczia. Pirmaisiais Bažnyczios
szposo. Net paties velnio dery kiszeniu, o mainierys tik szpy_ lauko.
Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzinkos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
Ponia K. Lapinskiene, bos su Ponu Tvardaucku nieko ga gaus.” Ponas Lewis’as gali
Žydu
“
Pascha
”
arba
“
Perėjima,
”
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt
nuo 534 AV. Spruce Uly., aplai- panaszaus neiszperejo. Ameri bliauti, kiek jis nori, kad jis
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti
ke telegrama nuo valdžios, kad kos piliecziai dabar yra praszo- dirba ir kovoja del unijos, kad
skanesni valgiai ir visokį kepiniai $1;
vėliau
Velykos
reiszke
Kristaus
paskui, kiek
jos sūnūs kareivis Sgt. Kazi mi duoti tris szimtus tukstan- jam darbo žmogus arti szirdies,
Eustakijusas apysaka isz pirmu am
mieras, 25 metu, likos pavo cziu doleriu kad butu galima kad jis nori paprastam darbi
žiau kriksezionybes arba iszganymas
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata
nukryžavojima, o dar kiek vėliau Velykos jau
jingai sužeistas Kovo 15-ta die visus kasztus užmokėti visiems ninkui padėti ir pagelbeti, bet
ligoniams knygele apraszio apie 350
na Vokietijoje.
tiems, kurie prižiuręs tuos rin mes jau gerai žinome kad nei
visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo
nukryžavojima
ir
isz
visai
Bažnyeziai
reiszke
ir
tas,
darbai ir nuopelnas su meiluzos
Ponia C. Urboniene, nuo kimus,, kur ---------------------Ponas Lewis’as irLewis’as nei jo pagelbininkai
paveikslu 35c; Pekla kur ji yra ir
907 E. Pine Uly., aplaike laisz- jo komitetai ir unija balsuos! niekam neatsako, niekam apykam reikalinga?, su paveikslais kan
ketvirto
szimtmeczio
numirusiu
prisikėlimą.
Po
kinimo
inrankiu 30c; Schmittas Paka nuo savo vyro kareivis Pfc. ‘‘ar dirbti ar ne, ar vesit kara, ’ skaitos neiszduoda, kad jie ne
piove Savo Meiluže Ir In Hudson Upe
Juozas J. Urboną, 27 metu, sa ar ji dar ilgiau pratęsti.”
pripažinsta jokio
skirtumo
Paskandino, padalines in 9 gabalus su
Velykos jau buvo vien tik Prisikėlimo Szvente.
ko kad jis yra nelaisvis Vokie Ir visas szitas biznis, visi tarp darbininku unijos iždo ir
meilužes paveikslu 15c; Celibatas ar' ba kokis neženotu kunigu gyvenimas
tijoj. Nesenei Amerikos vald szitie szposai ne tiktai ka ne- savo kiszeniaus.
30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
žia pranesze kad kareivis Juo prieszingi Amerikos tiesoms ar Tada, jeigu ir iszeitu mainie- **-M*-K-K-**-K*-K*******k*-K-K-Kk-K* Ant vartelių daugiau nerimuoti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
dą turesis visada viską žinos savo ir
zas dingo Sausio 16 d., laike instatymams, bet yra dar pa riai ant streiku, tai jokiu budu
Kodėl?
kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
. . . Kaip ...
muszio Francijoj.
ežį os valdžios patvirtinti ir in- negalime mainieriu * kaltinti,
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslepXes gegute kukuoti nustos;
........................................ ’
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o
statymais paremti. Kaip Kon bet Poną Lewis’a. Mainieriai Pavasario Medžiai
Pabucziavimu man atsiduosi
—— tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu
gresas priėmė ir užtvirtino nori dirbti! Jeigu musu karei
Amžinai, visiszkai, visados.
turtu ir gyvenime be apsivedime laiIms Sprogti
Smith-Connally bila, taip vadi viai taip piktinasi kaip iszgirsKodel ka t ilk iszdyges bumbu- mes 75c; GROMATOS in Lietuva,
j Apie 15 skirtingu pasveikinimu be
Xusiskiiikie baltaja rožele,
'dainų, papuoštos su kvietkelems, 12
t And. Kupcziunas nuo 222 narna “Priesz-Streikas-Insta- ta apie streikas, jei turi kaltin
Prie krutinės glaudžiai prityma, Birželio (June), 1943 m. ti ne darbininkus, bet Poną Le
rože
amžiuž 40c, 3 tuzinai už $1, arba 10 tuziVis
tur
pasmerkti
E. Lloyd Uly., mirė Panedeli
siglausk
:
j
na i ? nu už $3; Taipgi turiu ir Lenkiszku
ryta Locust Mt. ligonbuteje. Amerikos valdžia pasižadėjo wis’as ne tik darbininkams in- Kaip pavasario medžiai ims Kaip saulute vilios ir girele,
I po ta paezia preke. LENKU KALdaryti balsavimus savo kasz- sako kada dirbti, kada ne, bet
Kodėl
(puikiausiai
Žydi
rože,
B0S KNYGOS: Dzielo zbiorowe 327
Jisai buvo anglekasium. Gi
Laksztuželei
giedot
neuž'kaip jpus. drūtais apdarais $1.75; SLOWtu, kaip darbininkai ir darb ir paežius Kongresmonus už Kaip saulute ims gamta bumęs Lietuvoje, pribuvo in
drausk!
• 6> NIK, Angielsko-Polski i Polsko-Annosies vedžiojai
Jau atsisveikina su mumis? .gielski
• , ,. 444
. A pusi., $2.25; O Žiemį, sloni
cziuot,
Amerika penkis-deszimts metu daviai nesutinka. Szitas kvai
Kas ce i gwiazdy 75c; Bukiet piesni swialas instatymas dabar suriszo
Asz ateisiu tave pasivogti
Kaip užbaigs savo giesme ge
adgal. Paliko nuliude, savo
v‘
towych 75c; PERLY poezyi polskich
valdžiai rankas. Dar ir to neuž
Ir save amžinai pasiduot.
gute, Tai yr’ kad ir gegutes amžinas
moteria Agnesz'ka. (Pojekebie. 320 pus., apu
apdar. $1.25; RAMOTY i
teko,
dabar
valdžia
turi
ne
tik
Kukavimas
liūdnesnis,
kaip
R____
amotki
460
Ir
iszdžius
rudenio
aszaros,
*
_____
„J pus. $1.25; Zywoty
ne), viena, duiktere P. DeesinAtsisveikink su savo tėveliais,
swientych
panskich,
tom V, apdaryta
miszkai j
giene, Mahanoy City ir tris pavėlinti darbininkams strei
Savo draugėms “Sudiev” Kaip pavasariui lenksis žie
$1.25; Tysiac Nocy i Jedna Tom 3 i 4
muže, Pavasario sulaukia? Kam vai- ■4;y 735 pusi. $3; Historija o Kolumanu'kus. Laidotuves atsibuvo! kuoti, bet turi jiems ir padėti
k ai ibus
j
$1.25; Historija swienta 35c;
Mudu eisiv jieszkot vasaros.
Seredos ryta su apeigomis iSzv.
* Xes tuoj eisiva meiles takeliais
Vaikais negali pasilikti? Kam ^RYS panstwa polskiego 422 pusd
,75c.
Jurgio bažnyczioje 9 vai., ir užleido savo vieta Komunistui Mes, Lietuviai daug surin Prie altoriaus szirdis sura- Sztai rudens naktužėlė slaptin
tas
ŽOLES ARBATOS FORMOJE
palaidotas parapijos 'kapuose. Michael N. Menshikov, kuris kome daug paaukojome ir pa
kyt.
ga, Jaunimas mums senatve pri- Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25;
dabar tvarkys Lenkijos pa- aukavome del Lietuvos, bet da
papuczku ant burnos ir kitokiu
Man vienam ežia visai nera
Pasipuoszkie galvele rūtele,
mena ? Nuo
bar
Stalinas
mums
pasakys
odos
iszberimu $1.25; Tyra Mostis
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! szelpos reikalus.
mu. Kodėl grožybe tur apgailestaut'nuo Pailiu,
Prie
szirdies
prisisegk
sau
Rožes, Vėžio ir bile kokio
Dabar, biski po biski, ima kur ir kam tas musu aukas
Be
tavęs
man
naktis
nenaudinkvietka,
Savo esybe? Rods reiketu jai niežulio ?2-25; Nervu ir nuo su,tuki"
v
r , ..
mo po 85c; Inkstu arbata, varo akmepaaiszketi kokia yra ta musu siusti. Tuo atžvilgiu galime sa Užsidekic žaliaja suknele,
WASHINGTON, D. C. —
PaptlOSZcll.U ?
Kodėl
mirties neiius 60c; Kraujo Valytojas 60c ;KoRusas iszrinktas Lenkams pa- UNRRA. Tai, isz tikro yra po kyti, kad musu B ALF (Ben Užsimauk ant rankos ginta Bo tavęs asz gyvent negaliu.
ranka [sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c;
XT
.
ii
i
i j.® Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pagelbininkas. Už tai kad Lenkai litine organizacija, kuri turi dras Amerikos Lietuviu Fon
Kad
sparnus
asz
pauksztelio
rą.
Negali anei valanda palankt! | ^^,
86c! i'iuu Užsiidioymui VyTiszkum0
v y x i iv u 11 it? ouu,
das)
yra
ne
tik
bejiegis,
bet
iki sziol negalėjo gauti paveli- pataikauti tiems kurie botaga
kasenėjusio
Kataro
(hey-feaver)
85c;
turecziau, Kodel'gi mums vis stuiksoja '
nima isz Sovietu vežti maisto laiko. Mes, ežia Amerikoje yra Stalino inrankis ir jo pa- Kiek naktelių auszros susilau
pa i ? Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c;
Vai kaip greitai atlekcziau
kiau,
Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
per UNRRA (Suvienytu Tautui daug, baisiai daug visko surin- gelbininkams.
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reutenai,
Kibk
dienu
pražiurejau
Paszelpos Administracija) in kome ir sziandien renkame kad
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Tre' kiauriai; Taip karsztai asz tave pamyle- Juo daugiau tu dirbsi ir da- |jauACO
otarnuiua 60c;
w f imu
jankes \(stambios)
nuo suruguLenkija, dabar paskirtas Ru pagelbeti Karo nukentėjusius
cziau,
rysi
ta
ka
tu
moki,
juo
geriau
šio
pilvo
(heart-burn),
Pailiu
arbata
Pirkite Apgynimo Tik tavęs, mylimoji, asz lau
sas, Komunistas kaipo pirmi Europoje, bet mes nieko nega
j
Dangų rastuva mudu czio- tu iszmoksi daryti ta ka tu da-j85c- Adresas
kiau,
Czedinimo Bondus
ninkas tos pagelbos Lenkijai. lime sakyti kaip ir kur ta paM. ZUKAITIS,
nai. ! l aiTik tave pamylėjau karsztai.
. . , _:__ _
j 336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y.
ir Markes.
John P. Gregg pasitraukė ir gelba bus siuncziama.
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Žinios Vietines

arba pradžia
SKAITYMO
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j 64 pus., Did. 5x7col
Tiktai, 10c.
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