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Amerikoną:
Isz Amerikos
“B.A.L.F.” Sandely
Lietuviu Dienos Ati
darymas Iszpudingas

[Kalba Apie Amerikos
Jiega

gž

pį

U. S. A.

56 METAS

rti Austrijos
46 Krasztu Atstovai Dalyvauna
Konferencij a

- KARE “Sumiš Palaidūnai”

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Petain, kaip ir Karalius Leo
Trys savo kraszto iszdavikai poldas Vokiecziams pasidavė.
grižta namo, ir, kaip tas sūnūs Bet ji Vokiecziams padėjo.
BROOKLYN, N. Y., —
palaidūnas Evengelijoje, pra- Nors jis buvo to iszdaviko La
BALF sandely, 101 Grand St.,
szys susimylejimo ir dovanoji vai virszininkas, jis pats nežu
Brooklyn, N. Y. drabužams
mo.
dė Francuzu, bet pavėlino, akis į
rinkti bendrojo vajaus proga,
V •
a
a W*.
•7
Visi trys yra ar mažiau ar užsimerke ir nieko nesake, ne- 1
Lietuviu dienos atidarymo cedaugiau kalti, visi trys apleido siprieszino.
Balandžio (April) 22 d., 4 vai.
savo tėvynė, pamirszo savo
remonijos invyko Nedelioje,
žmones ir svetimems parsida
popiet. Programa vede BALF
vė. Visi trys Naciais tarnavo,
New Yorko apskrities pirm.
Hitleriui padupezikavo.
Jonas Brundza. Kalbėjo Lietu
Dabar jiems sudno diena atė
vos Vice-konsulas Vytautas
jo, dabar jie turi duoti apyskai
Staszinskas. Jis inteike savo ir
ta savo užveizdavimo.
Lietuvos konsulato sztabo dra
Labiausiai nusikalto ir aiszbužams. Tas invykis nufoto
kiausias savo kraszto iszdavigrafuotas per korespondento
kas yra Pierre Lavai, kuris ne
P. Bernius ir buvo Panedelyje,
rado ant viso svieto vietos paBalandžio (April) 23 d., laido
sikavoti nuo suduos dienos. La
je.
SAN FRANCISCO, CALIF. — 46 kraszLt. Generolas George S. vai žudė savo žmones, FrancuISZ FRANCUOS
Kalbėjo BALF rasztines ve
Patton, Jr., komanderius 3- žus, aresztavo savo pilieczius
tu atstovai susirinko ir pradėjo tartis ir pasidėjas J. B. Lauczka. Kviete
czios armijos, kalba su Gen. ir juos siuntė panevalia in Vo
PARYŽIUS, FRANCIJA. —
bendram szalpos darbui. DraDwight Eisenhower apie ka kietijos darbo fabriku vergys
Generolas Patton pranesza kad szneketi apie ateities taika. Lenkijos klasimas
bužu vajaus vedėjas Jonas Va
HENRI P. PETAIN
ro jiega Vokietijoje.
jo Treczioji Armija marszuoja
te. Jis be jokios abejones yra
laitis nurodė kaip drabužai padar vis neiszrisztas. Prezidentas Trumanas pa
skersai, iszilgai per Bavarija ir
perdem
savo
žmonių
iszdaviruosziami, kviete dalyvauti
Jis ginsis ir stengsis pasi- sutinka labai mažai pasipriesz- liko visa klasima Stalino rankose. Anglija ir
Vyrai 40 m., Bus Isz kas, savo kraszto Judoszius.
bendram vajuj.
aiszkinti ir iszsiteisinti. Jis inimo. Czia sunku suprasti ka
Francijos sudnas teismas ji
Meno programa iszpilde
Vaisko
Paleisti
aiszkinsis, kad jis buvo tarp Vokiecziai mansto daryti. Nes Amerika da vis prieszinasi ir neinsileidžia Len
jau seniai mirties bausme pa
Brones Brundzienes szokeju
kūjo ir priekalo. Ir isz tikro, Bavarijoje Vokiecziai ketino kijos in Konferencija. Stalinas taipgi nenusilei
grupe: paszoko lietuviu tauti
smerkė. Jis dabar grižta ne in
.jam teko baisi atsakomybe: atsimuszti. Czia, Bavarijoje
WASHINGTON, D. C. —
niu szokiu. Akordeonu grajino
teismą stoti, bet su savo gyvas Jis, kaipo viso savo kraszto va randasi Hitlerio geriausi ir džia.
Da per anksti pasakyti kas isz szito ne
Armijos Karo Sztabas praneB. Kaveckas, gitara pritarė C.
timi už savo kaltes užmokėti. das, turėjo pasirinkti ar savo drąsiausi kareiviai, ir czia Hit
sza kad visi vyrai kurie turi ke
Kazlauskis.
Jam jau nėra vilties, jis pa kraszta atiduoti Vokiecziams, leris pats ketino pasitraukti ir lemto susikirtimo iszeis, ka Stalinas pasakys ar
turios deszimtys metu ar dau
Monologą pasakė p-le O. Zasmerktas ir nusūdytas ant ar leisti kad Francija susilauk apsiginti.
Dabar Generolui darys. Bet Konferencija prasidėjo nepaisant
giau bus isz vaisko paleisti. To
jankauskaite.
smert.
tu tokio likimo, kaip susilaukė Patton labai silpnai tie Vokiekiu yra apie 50,000. Tie, kurie
szito Lenkijos klausimo. Sovietu Užsieniu Ko
Plokszteliu muzika teike Ka
Belgijos
Karalius
Leopol

XJVXXA.XJCV ir
Lenkija
xx Graikija.
wxCXXXXXJCU. Jis
vxx> xxixvcvxwj
nutarė ežiai preiszinasi ir niekur jam
dabar yrp, už juriu, mariu ir
zys Motuzas, kuris po progra
ant karo frunto bus paliuosoti das greieziausia bus iszteisin- pasiduoti. Jeigu negerai pada-Įkelia nepastoja.
misaras Vyaczeslavas Molotovas pasiuntė Amemai parode Lietuvos, karo ir
ir parvežti namo, kaip tik ap tas. Jis Vokiecziams pasidavė, re, tai jo kalte yra kad jis su
BALF rasztines, sandelio, me
kos ir Anglijos nusistatymus paežiam Stalinui,
1940 metuose, bet niekados Vo klydo, o ne kad jis buvo iszdalinkybes leis.
ISZ ANGLIJOS
dikamentu parodos filmas
kiecziams nepadėjo. Jis net ir vikas.
nes jis neturi ingaliojimo szitam klausimui. Ma
spalvose. Aiszkino Jonas Va
prieszinos. Jeigu mes norime
laitis.
Moteriszke Buczieri Karalių Leopoldą kaltinti, tai Jis prirodys, kad net ir Ame Dvi Sovietu armijos susiejo žos tautos jau isz ankszto pasisako nepatenkin
rika jam pritarė ir jam padėjo Berlyne. Pirmoji Gudu ir Pir
Žmones labai domiai seke
galime tik pasakyti kad di ir net in talka jam atėjo.
Apvogė
drabužu paruoszima Lietuvai.
džiausia jo kalte, didžiausias Senelis Petain iszkels bai moji Ukrainiecziu armija da tos. Czia jau matyti, kad mažos tautos gaus
Ta proga, suneszta daug dra BELLEVILLE, ILL. —
jo prasikaltimas buvo kad jis siai daug svarbiu klausimu bar Berlyną naikina ir degina. tik vietos toje konferencijoje, bet ne balso. Gal
Visas Berlynas kaip gyvas pra
bužu bendram drabužiu vajui Moteriszke inejo in buczerne ir buvo per drąsus. Kai visa jo
per savo teismą. Generolas de garas, deganti namai, kaip depagelbti.
taip ir reikia: Kai suaugusieji szneka, vaikai tu
pamaczius gražu jautienos, pa- valdžia pasitraukė, Karalius Gaulle czia kaip ant kiausziniu
ganczios žvakes Hitlerio SzerApie Lietuviu, Dienos minė prasze buczieriaus kad jai ta Leopoldas pasiliko. Jis sake
ri tylėti. Szita konferencija Amerikiecziams
sėdės.
Petain gales drąsiai at- mynoms.
jimą buvo raszyta New Yorko bifszteika parduotu. Buczieris kad jis buvo savo žmonių kara
siszneketi ir atsikirsti Francidienraszcziuose.
pasiaiszkino, kad jis jau kitam lius taikos laikais, tai jis dabar joje. Nes jo žili plaukai, jo pasi Visas miestas apsuptas ir kasztuos apie $1,400,000. Amerika dabar turi
kostumeriui parduotas. Mote negali bėgti, negali savo žmo aukojimas, jo garbingas savo dabar net ir patys Vokiecziai visus viso pasaulio sveczius priimti ir pavaiszinJurininko Žmona riszke iszsitrauke revolveri ir nių palikti, bet turi su savo krasztui tarnavimas per pirma prisipažinsta kad Berlyno die
pareikalavo kad buczieris tuo- žmonėmis liktis. Vokiecziai! pasaulini kara, daug jam czia1 nos suskaitytos. Vokiecziu ar ti. Stalinas kaip reikalavo taip ir gavo tris bal
s
Iszvyta
jaus jai ta jautienos atiduotu. užėmė jo kraszta ir ji in nelais- padės. Ir jis nėra žmogus be, mijos traukiasi toliau in pati
Paskui ji insisedo in automobi ve paėmė. Ji teismas trumpu įraugn7visa ^1“ gZlIkilti vidurį miesto. Kai szita skai sus toje Konferencijoje, Anglija turi szeszis bal
tysite gal Berlyno jau nebus. sus, Amerika tik viena. Bet czia ne taip baisu,
PHILADELPHIA, PA. — li, kur penki vyrai jos lauke ir laiku iszteisins ir jo žmones •
i ir stoti jam in pagelba. Petain1
Teisėjas George A. Welsh insa- sau nuvažiavo.
supras kas atsitiko ir savo ka j yra žmogus su kuriuo didžiau Kiek galima dažinote tai
kaip iszrodo. Pietų Amerikos krasztai turi po
ke ir pareikalavo kad jurinin
ralių dar karszcziau mylės.
si ir galingiausi Franci jos va Berlyne dar yra apie trys mili
ko žmona sau kitos vietos, na
jonai žmonių. Kai Berlynas viena baisa, o ju net devyniolika yra. Pietų
Ęet tarp to Judosziaus La dai turi skaitytis.
ISZ PACIFIKO
mo pasijieszkotu, nes ji nepa
vai, ir nekaltos karo aukos Ka Bet de Gaulle ir Francijos bus paimtas, kils klausimas ka
geidaujama ten kur dabar gy
OKINAWA. — Admirolas raliaus Leopoldo, stovi Mar- teismas negali visos Francijos daryti su tiek nelaisviu. Jiems Amerikos krasztai taip balsuos, kaip Suvieny
vena.
Nimitz pranesza kad Japonai szalas Philippe Henri Petain, vada, Petain iszteisinti ir pa ir juodos duonos nebus gana. tos delegatas balsuos. Reiszkia, mes isz tikro
Pone Sophie Garon, kurios
dabar daugiau eroplanu patro- 89 metu žilaplaukis senelis. Se leisti, ir paskui mažesnius žmo Apie 300 Anglijos bomberiai
vyras dabar Pacifike per daug
tina negu jie gali padirbti. nelis Petain slapta nubėgo prie nes ir žemesnius vadus teisti ir paleido daugybe bombų ant turime net dvideszimts balsu. Viso svieto akys
baliavuodavo ir visokius “boyAmerikiecziu bomberiai daužo Szveicarijos rubežiaus. Ten smerkti. Czia, Francuzams rei- Hitlerio namo ir drutvieta kur atkreiptos in szita konferencija. Hitleriui ir Jafrentus” draugus parsivesda-j
ir naikina Japonu fabrikus. Jis jis rado uždarytas duris; jo ne-[kįa net Saliamono iszminties. randasi Alpose prie Eerchtesgvo ir baisu lerma keldavo. Jos
taipgi pranesza, kad Okinawa insileido. Dabar ir jis grižta inj Visas svietas dabar seks ir den. Daugybe Vokiecziu likos poui baisiai svarbu žinoti kas czia bus nutarta,
susiedai ja apskundė ir dabar
sala jau bus už dienos, kitos Francija duoti savo apyskaita? žiūrės kaip szitas klausimas užmuszta ir daug bledes pada
kas nuveikta. Baisiai daug visokiu klausimu
teismas jai pasakė iszsikrausmusu kareiviu rankose. Tris Trys sanvaites atgal Franci-j bus iszrisztas ir koks likimas ryta.
tyti.
mažesnes salas prie Okinawa jos Kariszko’s Valdžios Teis-! laukia iszdaviko Lavai, drą
kils, bet svarbiausias klausimas turės būti isz
LONDON,
ANGLIJA.
—
Pirkite Apgynimo Amerikiecziai jau paėmė. 21,- mas nutarė teisti ir apsūdyti! saus didvyrio Karaliaus Leo
risztas: “Ar Laukti Tikros Taikos, Ar Rengtis
Czedinimo Bondus 269 Japonu likos užmuszta ant Petain, nors ir jo nebuvo Fran- poldo ir kiszkiaszirdžio Petain, Ateina žinios kad tukstancziai
cijoje.
‘
j
ir Markes, i ' Okinavos.
(Tasa Ant 2 puslapio)
Prie Kito Karo?!”

Berlynas
Kaip
Gyvas
Pragaras,
V
Vokiecziai Bėga Pas Ameriko
nus; Hitlerio Namas Bombar
duotas Ir Daug Kareiviu Už
muszta; Vyrai Kurie Turi 40
Metu Bus Isz Vaisko Paleisti

........ ................ ..
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laisviai, moteres turi po kelis
vyrus arba jeigu randasi vyro
trvs ar keturi broliai, tai su visais gyvena isz vien.

MAHANOY CITY, PA.

je szalyje žmones vartoja kito- tada maisto klausimas supasi'I no, ----netik —
savo -szalyje.
---- • »' Pažysta
je duodamas gyvuliams.
apie namus ir religijinius bu-' pasaulio žmones, apsipažine su
Kasi ink maisto žmones keis vimus.
j ju valgiais, žino muzika, invaiDr. Margaret Mead
tai atsiliepia. .Jie padalina' Protestonai neturi jokiu riu szaliu, ir 1.1. Senais laikais
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Ae visi žmones vienoda maistu in kelias kuopas, viena' aiszkiu maisto paproeziu. Ka-' tie pasaulio valstiecziai turėjo
Didžiausias akmeninis sto-, I Jgonhuteje Franci jo j, gmlemaista valgo. Visos s:zalvs turi maistu vartoja tik turtingi, k i- tali’kai pasnykauja. Žydai tu- būti turtingi žmones, bet szianvylas randasi Japonijoj kuris' j° ligonis ant mirtino patalo, o,
'koki nors skirtinga valgi.
(ta biedni. Europos nekuriose ri savo skirt ingus budus mais-' dien viskas kitaip. Czia Ameturi 44 pėdu augszczio. Di- ^‘"Utarai neturėjo mažiausios
ISZ ANGLIJOS
Invairios žmonių grupes yal- dalyse balta. duona ir cukrus ta pagaminti ir draudžia in-' rike galima apsipa'žinti su
vilties
užlaikymo
jo
prie
gy-'.
džiausią kolegija yra Kaire,
go invairu maista, skirtingai skaitomi tikrai karaliszkasĮ vairias sujungimas vienu kar-(maistui Budapešto, Moskvos,
Egipte in kuria, lankosi 15,000 į ’^sties. Kada jam apie tai dax-, Vokiecziu bėga pas Amerikie- pagaminta, aUbą sujungia maistas, ir tik turtingi žmones^ tu. Su tokiais nesusitikimais ( Bombay, Franci jos bet kuriastudendu kuriuos mokina 500 .Lirai apreiszke, ligonis meldi1 ežius ir neri pabėgti nuo Sovie-^ maista su relįgijiniais papro- jnos galėjo vaitoti, ii eziou at-, kaslink maisto, nesusiprati- me dideliame mieste.
profesoriai. Miestas Damaskas,/^dant nusiimsiu telegrama jo, tu. Matyti, Vokiecziai žino kas
vyike daug žmonių mane kad Uiai invvksta. Protestonai
ir'i
ežiais invairiais budais.
.i
kuriame vaikszcziojo Kristini,'sunu^
Austialija, idant p>'i- ju laukia kai Sovietai ateis atKiek kartu mes praėjome tai reiszkia Amerikos pilnesi Žydai nežino ar duoti žuvies'
butu
ji
atlankyti.
kerszyti
už
Stalingrada.
Per
yra seniausiu miestu ant sv\t?krautuve kurios savininkas gyvenimą. Bet maisto žinovai Petnycziomis ar tik susilaikyti
Jeigu užraszysite savo drau
Li'ginio
dienos
buvo
suskai-'.
Radiją
ateina
žinios
kad
kazoto. Gal ne visi žino kad gili auyra svetimszalis, ir lange pa nesutinka su sziais naujais val I nuo mėsos. Katalikai ir Protes-Į
sios anglines kasyklos ran dasiĮ ^toS: £alej° gyventi ne ilgiau kai joja ir važiuoja staeziai in matėme visai nežinomu maistu, gio paproeziais. Jie ragina tonai nežino ar duoti žuvies giu
fe ar drauge “Saule” tai tuarti Lemberto, Belgijoj, k urios ^a’P
valandas. Bet daktarai Berlyną, Vokieczius pamokyti, keistai supakuotu ir tas mais žmones valgyti neluptas bulves Petnycziomis ar tik susilaikyti les didžiausia linsmybia per viyra 3,562 pėdos gilio. Ii-kad 'nenorėdami prieszintis pasku- Už tai Vokiecziai begte bėga
! nuo mėsos. Katalikai irrProtes-l
Protes-Įsus metus
metus... .
.
.
I
tas mus pritraukia, arba atstu ir tamsia duona, ne balta.
didžiausia elektrikine žibinte, tunam norui mirsztanczio, nu- pas Amerikieczius.
Į Mokyklos vaikai kartais ne-' tonai dar mažiaus supranta'------------------------me.
į
siuntė
telegrama
pas
sunu
ir
iii
*
______ ___ —.„j gali suprasti kodėl jie mokyk-Į Žydu maisto instatymu taisyk-Į Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
randasi Sydney, AusVralijoj,
Kada žmogui koks
maistas
žibinyczioje, kuri parodo kelia kėlės valandas aplaike atsa’ky-Į Amerikietis Valdys
nepatinka, ir jis žino kad jo loję skaito apie vienoki maista les.. Žmones reiketu daugiau
del va'ku. Seniausias (universi Ima: “Iszvažiuoju tuojaus.”
' kaimynai ta maista valgo jau bet namie gauna kitoki. Netik žinoti apie viens kito valgius ir
Del Musu Skaitytoju I
Ligonis
liepe
atneszti
žemla-Į
Vokieczius
Po
Kara
tetas yra Oxforde, -atidarytas
jis kitaip žiuri in kaimynus.. invairios kuopos kritikuoja paproezius.
1050 mete. Didžiausia bibliote- Pb in kuria žiurėjo ikožna diena
Žmogaus kuna sudaro maistas viens kito maista bet mažai Bet tokis būdas vartoti mais
Siuncziant pinigus per b8U
ir
žinojo
kokioj
vietoj
jo
sunūs
ka-lknygynas yra National Li
kuri jis valgo ir kaikurie žmo- kuopu supranta Amerikos ta pagerinti supratimus tarpe
žmonių invairiu religijų ir tau-!''kini czeki arba ekspresini mo
brary Paryžiuje, kuriame tal randasi ir kada pribus. Pras
nes in tai kreipe daug atydos. maista.
ney orderi in iszdavysta “Šau
pinusi suvirszuin
5,000,000 linko keturios dienos; daktarai
Viename czesnakas yra biau- Vaikai ežia Amerike pravar- tu yra drauge valgyti ir valgy-!
dės,” pridekite deszimts centu
knygų. Didžiausias teatras yra nemažai nusistebėjo kad a
rus valgis, ir žmones kurie džiuoja viens kita, kaip lengva ti viens kilo maista, ypacz tau
lejiParis Opera House, kuris sto- ^ra
vas ' ■ l0^()s jo
czesnakus valgo yra 'biaurusJ vienos kuopas vaikams kitos tos specialiai pagaminta mais-Įįprie paskirtos sumos nes musu
I bankos reikalauja deszimts
vi ant trijų margu žemes. Di- lnas Pafee,c-.i°- 11ay.mLo penBet jeigu maistas yra puikus,'kuopas vadinti varliu valgyto- ta. Pasidalinimas maisto su
centu už iszmokejima cze'kiu ir
džiausiąs 'bronjzinis stovylas ! kios sanvaites ir daktarai nespaghetti” valgytoju ir kaimynais isz kitu szaliu turi į
tai pasirodo noras geriaus pa- ju,
J ekspresiniu kvi tu. Busime junsa
yra Petro Didžiojo, Leningra galėjo suprast', kokia galybe
žinti žmones Ikurie ji vartoja. 1.1. Toki pravardžiavimai vai- dvi svarbias pasekmes. Kada
(dėkingi už tai ir neužmirs^kita
de, Rusijoj, sverentis 1,150 to ji laiko prie,-gyvasties. Dienoje
'Nei viena tauta pasaulyje kams nepatinka nes tas gal hu- Amerikietis pamėgsta Ikaimyl ateityje, kada siunsite czekiua
kada laivas atplaukė isz Aus
nu.
vartoja visa valgoma maista, ti ju tautinis valgis ir mylimos no maista jis kitaip žiuri in
(arba ekspresinius money orde
tralijos.- ligonis buvo linksmas,
kuris ten auginamas arba ran- Į motinos pagamintas ir nereik žmones kurie ta maista paga
mino. Valgymas vienodo mais rius, pridėti deszimtuka. Bet
Pagal paskutini valdiszka liepe save aprėdyti ir atsisėdo
damas; žmones pasirenka ko apie tai juokus krėsti.
jeigu siunsite money orderio
apskaitymu, tai 'kožna treczia an^ kėdės laukdamas pribiivikia mėsa valgyti, kurias daržo Kada maistas ir religijinai to visvien ka nors bendra reiszper paczta, tada pacztas neima
ves ir vaisius. Visa kita maista reikalavimai artimai suriszti kia.
ypata Suv. Valstijose dirba ant 'mo sūnaus. In kėlės valandas
ekstra už iszmokejima money
sūnūs atvažiavo in ligonbuti.
jie skaito netinkama. Ka vieno- kaip su Kataliku paproeziu ne Visoje istorijoje mes turim
■ savo užlaikymo.
1 orderio. Acziu visiems.
Sunns su tėvu. Szirdingai pasi
Majoras Generolas Lucius
valgyti mėsos Petnyczioje, ir žmonių, kurie yra pasaulio
Pietiniam Amerike gyvento sveikino praleisdamas dvi va D. Clay, pagelbininkas prie 4-jJ-*X->4->4-4*M-**>*4-*****>**** ('Žydu paproeziu nevartoti mesa valstiecziai. Tas reiszkia žmo SAULE PUBLISHING CO.,
landas ant pasikalbėjimo, ka Generolo Dwight Eisenho
■ ir pieninius produktus sykiu, nes kurie visur pasaulyje gyvejai tiki in I“dau« valgyt, kuoMahanoy City, Pa.
Pavasariui
Drengiant
turi
padaryti
su
likusiu
turtu
wer,
kurio
priežiuro
bus
pa

mažiausi-i rėdytis ir nieko ne
dirbti.’
'rastas gyventojas ir ant galo paliepė sūnui ateiti vesta civiliai Vokietijos rei
Asz Vakarine Žvaigžde pamaPietini Amerika zyra pusbro vakare užsiimti jo laidotu kalai po Vokietijos nugalė
cziau j
vėms.
jimą.
liu žmogaus isz 'Cipriso, kur
Ties dvlanczro menulio nagele,'
ožkos turi tokio verte, kad jei Kada sunūs apleiko tėvo
. I
Kuri bematant leidosi arcziau i Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
kambari,
senukas
atsigulė
in
gu kas turi viena ir turi rieszuPilkųjų beržo stabaru, sniege
JUOKAI
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
tini medi, tai jau daugiau ne lova ir puse valandos po tam
Stūksojaneziuju. Jau rytoj sun
jau
'buvo negyvas. Tasai nepa
dirbs per visa savo gyvenimą.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
kus
prastas atsitikimas, pagal dak
GERAS ATSAKYMAS
Bus rogėms kelias, nes pras- No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų apie
taru nuomone, žmogus kuris
Paczedumo banka isz degin
maikszcziu, kaip kus apraszymas, didele knyga, 404 rnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsaDaraktoris: — Ka matome
jau neturėjo plaucziu, galėda
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
to molio, su plyszeliu ant virNo. 129 Keturios istorijos apie
in balta vergija; Pusiaugavemas gyventi per tiek sanvai- virszi saves laike puikios Pavasaryje grybu. Sztai misz- No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau rguma
nis;
Vieszpats
Jėzus ir miszke me
szaus, lilkos surasta griuvėsiuo
kus minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsa džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
cziu, buvo užlaikytas vien tik dienos?
se miestb Utica, kuris buvo seSzilta saulegraža jau sziandien!Į No. 103 Vaidelota, apisaka isz vus prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
del meiles savo sunaus.
Studentas: — Dangų.
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
noviszku Fenicku miestu pau. — Gerai. O ka matome
taip imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz valenczijos; Kožnas daigias Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
kraszcziuose Afriko. Mokslin- iSoviatai apskaitė buk Rusi virszui saves laike lietaus?
Gražiai pratekszmemis isz-, veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
No. 104
Trys istorijos, apie Ne pacziucdas. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a
ežiai aps'kaito buk toji banka joj randasi 350 bilijonu tonu
margino, valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Airi
S. — Parasona, ponas pro
turi suvirszum tris tukstan- augliu, daugiausia ant svieto. fesoriau.
Kad vieversys gal greit jau at bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepeežius metu.
No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15e szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Kalnuose Attal randasi dausiras. Gregorius;
Isz numirusiu prisikėlė,
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25a
gaiu kaip 250 bilijonu tonu.
TEATRE
Sziaudai, kuriuos Kuczioj isz- Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Baisi
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu..................................... 15c
Per paskutini szimta met u Anglis yra panaszus in Pennmirkino
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
pinasi
sekanti skaitymai: Ila isz maant svieto pasidaugino dau- sylvanijos kietas anglis.
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo

proto;
Keletą trumpu pasiskaitymu.
Vyras sėdėdamas su pa- Jais perjuosti medžius, kad' iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmo22
puslapiu
................................. 10o
giau kaip septyni szimtai mili
czia ant galerijos teatre:
aitvaras Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
jonu gyventoju.
Pagal tyrinėjimą' geležinke
— Del Dievo Szvento, Vaisius neužkeretu, .kyszojo Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
liu kamisijos, tai Amerikonisz- Onuk, nesilenk taip žemai!
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Sniege, kaip aguonėlės pyrage. sos bobos.
52 Mocziųtes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Nuo beržo pirszto menuo ky-l trumpi pasakaitymai ir t. t.
Badai didžiausias szmotas ki gyventojai suvalgo du kart
— Kodėl?
puslapiu, . ...................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o
gryno sidabro kokis kada li daugiau vaisiu ir daržovių ne
bojo,
— Gali nupųlt žemai, o ži
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai .................................. 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaNo. 141 Keturios istorijos apie
kos surastas, 'buvo surastas per kaip deszimts metu adgal.
nai kad ten sėdynės kasztuo- Kaip ledas poksztelejo upeje. gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo;
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
Geras Medėjus................................. 15e
Indi joną Senaroję, Meksike
ja daugiau.
Girdėjau, kaip tingus vanduo Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir No. 170 Asztuonios istorijos apie
kada toji provincija da prigu Slidžia isz Harrisburg, Pa.,
tyliai liukninai einiki ir. kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 142 Trys istorijos apie Pavei Auklejim&s sveiko ir serganezio kuNo. 116 Istorija tpie Sierata,
lėjo prie Iszpanijos. Tasai sūdo kuris uždėjo 'bausmia ty
GERAS TARNAS
( Bet y valiuodamas, nuo karsza- puikus
apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
ties,
szmotas svėrė 2,750 svaru. O lėjimo ant Mrs. L. Johnson tu
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
....................... 15c
Tai
Poni
in
nauja
szoferi:
Garžia
Haremo nevalninke: t-hosz1s:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
kad per jo ątradima kilo nesu rėjo gera protą ir iszminti. LaiAr nuo senovės vėtrų isztrižai
No.
144
Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
|
Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas
jau
tu
viena
meta
szoferiaupratimas tarp sSiirastojo ir ke teismo, klausydamas moteSudribusiam 'beržynui, CZia,
c~: g2 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu ..........................................25s
ji?
Ar
gerai
apie
tai
nusima

vald'žios, todėl sidabras likos reles klegejimo kantriai suvirnakties jĮ No. 120 Dvi istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkas; No. 171 Vieniolika puiku istorijų
isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- (su paveikslais), apie Džiaugsmas
Tyloj gaszliai verkszleno ir, i kas
užgrieibtas ir sunaikintas per szum per puse valandos, ant nai?
puslapiu ....................................... ..15c dina. 61 puslapiu......................... 15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Szoferis: Kurgi ne nusi
No. 145 Trys istorijos apie Velnižiemos
galo paliepė jai už pakilta eiti
No. 123 Septynios istorjos apie
Iszpaniszka valdžia.
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
manysiu
szvieši
poniute,
jau
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
Nukarszusiajam vėjui skundedos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
Dažiuretojas valdiszko mu- namo kožna vakara sėdėti malgrabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
pas septynis iszszoferiavau,
I
...............................si’ lis;
Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c ptybe gymimo mumisie Dievo musu
zejaus Washingtone, sako, buk sziai be prakalbejimo jokio žo
du
užmusziau
ir
penkis
su

No. 146 Dvi istorijos apie Auka
45 puslapiu.................... 15c
gonus.
. Kad jis lediniais rubais kaki
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
jisai turi užrasza, kuris parodo delio per visa valanda. Buvo
Nihilistu;
Stebuklas kuczios nakti.
126
Penkios
istorijos
apie
No.
žeidžiau.
nos Doras gyvenimas; Priversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunikad szmotas gryno sidabro sve- tai “baisi” bausme del mote
ikio. Suvirsz 100 puslapiu......... 25«
er visa žiema ir nūn praszesi,'mybe; Vargingo žmognua sunu; Trys No. 147 Trys istorijos apie Raga No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
rcntis 422 svarus likos surastas res, bet prisiduotu kožnam va
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! Kaip po senovei, laisves sau Įužeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
68
Montanoje, o kitas szmotas landėlė malszaus pasilsiu ir apkuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu............... 20c Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
puslapiu
..........................................
15e
i
liuliuot,
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
61 puslapiu .15c
sverentis 800 likos surastas per manstymas savo Ikalcziii ir nu
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
Alena;
Pavojinga klaida. 45 pus
No.
127
Trys
istorijos
apie
Duk

sidėjimu.
i Kur menuo jam sidabro kaso
du Indijonus Peruje.
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam isztė nustvniu: Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15c
mis Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu
15e
ktė
akmenoriaut;
Klara;
Nuspręsta

No. 175 Pasiskaitimo knygelei
Kutena veidą, ir kur pats buūkininkai!
Amerikoniszki
sis; Atrt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
cziuot
61 puslapiu . . ............................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia
ant savo ūkių naudoja suvir- L. TRASKAUSKAS
SKAITYKIT
UNITED
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimieczia AimanaBlindis
galėtu
ir
sau
bangomis
sziun puse milijono traktierių. LIETUVISZKAS GRABORIU9
440
A
ITT
T?
”
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
STATES
Keliauti, kur szluotine, skrie
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas
žmonis; Prietarai ir Bu«
UUK.UB kai apgauna
8
janti
karalium. 61 puslapiu.............• • 15ė i rtai;; Keikta Juoku ir Paveikslo.
Garsus kelevis ir jieszkoto1*9
Žvaigžde plevena ir kur insau- ISTORIJE apie Gregorius, No. 152 Trys istorijos apie Kaji- j prek®
BONDS
mas;
Drūtas
Petras;
Nuogalis.
62
■jas senoviszku užlieku, sugrylis ------------------ Isz Numirusiu puslapiu............................................ 15c
AND
žes neseniai isz Tibeto, kuri va
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
Isz verksnio beržo szluotas ri- Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
STAMPS
Adresas
dina virszune žemes, apsakinė Laidoja kanos numirėliu. Pasam
me,
Szaltiszaiti
ir
Deheseli*.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
szasi,
puslapiu
..........................................
15c
ja, buk tenai surado Mongolisz- do automobilius del laidotuvių,
::
25<::
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
Nes sztai jau drengia ir pava
kriksztiniu,
vestuvių
ir
kitokiam*
Saule Publishing Co.,
ka sztama žmonių, kurie yra reikalams. Telefono Numeras 78.
pitonas
Stormfield danguje; Pabė
saris. . Pirkite Apgynimo Czedinimc
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
valdomi tiktai per vienas mo- *20 W. Centra St., Mahanoy City
Bondus ir Marke*.
Pirkie
U.
S.
Bonus
Sziadien!
60 puslapiu ................................. 15c Mahanoy City, Penna.
tęresj o jų vyrai yra tikri ne-

Kas Girdėt

MAISTAS

i

$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

FOJ^ICTORY

BUY

WAR

•'‘SAULE*’

Rožių Krūmas iį
A?

Paauksztinti

Karo

MAHANOY CITY, PA.

Vadai

ta ginezia pagimdė. Hei! Eric! Mauricui patsai visiku iszmoke- SANDELIS KNYGŲ
— suriko ant tarno, — paszauk siu. Bet visai ne del to atve-j
IR ŽOLIŲ
in czia tuo jaus mano buclial-J džau in czia tuos dorus ir ge- Aukso Altoriukas, celuloidos virszaia
ten.
Irus
žmones;’ turiu visai kita gele,
, misziu
• • maldos su paveikslais,
, •
j
— 'Palik tai tamista,- ponas priežasti, kurios tamista gal paprastu apdaru 65c. Gydyklos nuo
Prapuiki, ——ture Liudvikas — visai neperniatai ir ne°'ali at- baimes Mirties 50c; Istorija Seno ir
,
. ,
.
'
.
4
.
.°
Naujo Testamento 25c; Kabalas su
tas jau ne p] le tannstos pi lgll-| spėti. Atspek-gi tamista kur Saliamono Nosia 10c; Dangus,-Saule,
Ii, o vien mano dalykas. — asz dabar buvau ir jsz kur at- Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant
■
lCN ...
. .
Kalno Alyvų 15c; Raistas, apraszio
ėjau m czia. > zi ai a ėjau jįetuvįu gyVenima Chicagos stockyar'drauge SU mano sziandieililiais duose 356 pus., $1; Burtininkas ir
svecziais nuo kapiniu, kur at-‘Burtininke 35cJ Girtuokliu Gadzini
. .
.
gos 15c; Karves Nauda ir Suriu PalanKeme \ ĮSI keturi graba ma-1darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt
110 tėvo!
lAngliszkos kalbos 35c; Lietuviszka
I Prapuikis nubalo kaip xlro-IV”“*7"’ 1pamoki"iaivkįp padar.y,“

Rozalija! — pertrauke ta tus, o kada uarseziausi 'bango
rimta tyla drebantis 'balsas se juriu, supratau kuogeriau-,
Liudviko. — Po dasižinojimui šiai, kad yra kas toks pas žmo-j
apie mirti mano gero tėvo, pir gu daug brangesnis už auksa
mutini lasza smogesio ir sura ir invairias brangmenias. Szir-j
minimo inliejo in mano karty dis Rozalijos isztikro yrabran-i
bėmis ir skausmais suspausta gesne už milijonus.
szirdi szis “rožių krūmas,” ku Tai tarės miškine rože nuo
1
_
,
1
I skanesni valgiai ir visokį kepiniai $1;
ri tavo rankos ant kapo tėvo krūmo ir insege in plaukus kiti-.
'be
irka
tik
susilaikė
nuo
gar-jEustakijusas apysaka isz pirmu ammano kaipo parniūkia pasodi pojanezios merginos, kalbėda
saus užkeikimo ir tik tylomis'žiau kriksezionybes arba iszganymas
no. Guodojau tavo dora szirdi mas :
1
'
iSzv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata
I
suniurnėjo.
ligoniams knygele apraszio apie 350
nuo savo jauniausios jaunys — Ta k vie t kol e, kuomi ji
spendžia Visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo
—
Visi
velniai
tes, bet dabar jau garbinu jia, papuosze kapa mano tėvo, te
tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos
sziandien
ant
manės!
Po
tam
paveikslu 35c; Pekla kur ji yra ir
už viską labiaus branginu tas gul bus jos pasogu, isz kurio
nu
duodamas
ka
rty
be
garsiai
kam reikalinga?, su paveikslais kan
gražias tavo szirdies ypatybes, visuclidžiausiai galiu pasi
kinimo
inrankiu 30c; Schmittas Pa
prabilo:
kuomi ji gausiai apdovanota. džiaugt,,tegul Ims, kaipo puoliovė Savo Meiluže Ir In Hudson Upe
— O Dieve mano!
Paskandino, padalines in 9 gabalus su
Tu taip-gi nuo senei turi del szianti brangmene sziandien
meilužes
paveikslu 15c; Celibatas ar
turiu gedintis isz priežasties,
manes paguodone, o džiaugs mano sužieduotines. ,
BALTRUVIENE
ba kokis neženotu kunigu gyvenimas
kad mano sumanymas kasi ink 30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugomas tavo isz mano sugryžimo Atsiklaupė ir pats szale mer
pas'tatymo antgrabio neatsigai ti 30c; Pąparczio Žiedas, kas szi žieatidengė man slėpinius tavo ginos, pakele jia nuo kapo ir
szventos atminties,'da turesis visada viska žinos šav0 ir
Pažinau viena sena arkli, Tetinain,
doros szirdies.
tarė:
...
. .
. . kitu laimes 20c; Raktas, knyga visoX
ellOllllll
Alkllieriui,
da
iki ]qU laimiu ir turtu nuo tavęs užslepDa
nevedusi
kumeli,
Mergina apsarko ir tikrai — Dabar leve ir mylima mo
sziol neiszpildytas. Ali, kaip-gi tu» atidaryk duris su sziuom raktu, o
Yra tai senas/ girtuoklys,
panaszi dabar buvo in židinti tin suteikit mums savo gimiv.
.
.
. .
.
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu
Priesz mirti Prezidento Fr. D. Roose velto pakele szitus
dziaugcziausi,
leieu
bucziau
. . ir• gyvenime .be apsivedime
. ,. ;lai.
Pasileidęs
kaip
arklys.
’
J
»
turtu
ro'žiu žiedą. Stovėjo nuleidus d y t o j iszk a pala ima.
Amerikos vadus in auksztuosius laipsnius. 1— Henry K. Badai bobos ji labai garbavoja, guodojamam jo sūnui padaręs mes 75c; GROMATOS in Lietuva,
blakstienas ant akiu lyg susi Tėvas su motina buvo taip
Hewitt, komandierius prie Mediterraneans laivyno, Ad
tuomi 'netilketina džiaugsma.'Apie 15 skirtin^u pasveikinimu be
Už tai jog guzute neszioje.
gėdijus, o Liudvikas tuomi tar sujudinti, kad žodžio isztar.t
. .
-ii .dainų, papuoštos su kvietkelems, 12
mirolas; 2— Vice-Admirolas Waesche, mariu kraszto ko
Bet
sziandien
tie
paminklą da-;Už 40c, 3 tuzinai už $1, arba 10 tuziOj
kad
duosiu,
tai
duosiu,
negalėjo.
pu kalbėjo — toliaus.
mandierius, admirolas; 3— Lt. Generolas Alexandes A.
rai
tai
tikri
ožiai,
negali su jas nu už $3>‘ Taipgi turiu ir L&nkiszku
Per szonus tam kumeliu
— Jau dvi sanvaites praėjo — Tegul jums Dievas savo Vandegrift, mariniu komandierius, dabar szinomas kaip
• u- ti i
•'
'Po ta paezia preke. LENKU KALniekad
susitaikinu.
Rodos,
iszB0S KNYGOS: Dzielo zbiorow© 327
gerai
koeziosiu,
palaima
suteikia,
nes
Jis
surinuo mano sugryžimo, mato mes
Generolas; 4— Vice-Admirolas Richard S. Edward, Depu
pažint turiu, kad ir mano ben-''pus.
pus. drūtais apdarais $1.75; SLOWNe pasikavos,
dažnai, negalimu yra daigtu szo jusu szirdis, Jis tai]) surė ty Chief prie laivynio, dabar admirolas; 5— Vice-Admiro
drai, kurie tnr but dėkingais už NIK, Angielsko-Polski i Polsko-AnVisi apie ji dažinos.
tas, idant mano dideles dekin- dė. O, koki n e a p r i b u o t a
gielski 444 pusi. $2.25; O Ziemi, slonlas T. C. Kincaid, dabar Admirolas.
dalini
isz
palikimo
velionio,
*
*
*
>
ce i gwiazdy 75c; Bukiet piesni swiagystes tau už tavo dorybe ir džiaugsma Jis suteikė mums!
kadangi
kad
towych 75c; PERLY poezyi polskich
niekai
žmones,
Pasiliko nuo pareitos
mano dideles sanjausmos del — kaip didele Jo mielaszirdysT „;i . • i (320 pus., apdar. $1.25; RAMOTY i
pa-L,
,,. .K
.
Lucija isz piktybes ir užvysanvaites, asz noriu puiku . ir brangu
° 1
jRamotki 460 pus. $1.25; Zywoty
tavęs nepatemintumiai, todėl te ir gerybe! Jis laimis jums j u- senukus, ture:
milllkla pastatyti jie lyg szioljswientych panskich, tom V, apdaryta
Kelios naujienos,
negali, kaip daleidžiu,'būti tau su gyvenime, Jis dalais jums — Czia manės laukia; nela dejimo nubalo, matydama ta
SU manim nesutiko del tos $l-25j_Tysiac Nocy i Jedna Tom 3 i 4
tas netikėtinu ka dabar troksz- visados 'būti taip laimingais, bai norecziau szi vakara pra 'kuri palaike už savo padavusi Tai turiu viską isz giedoti,
Jty 735 pusi. $3; Historija o Kolum
priežasties ir ta tai yra priežas bus $1.25; Historija swienta 35e;
tu pasakyti. Jeigu da butu gy-jkaip dabar mes seni esame lai leist tarp nelabai man patin- peti kitai — ir tai kam? — dukNieko nepalikti.
kanczios draugavęs, kadangi, tere buvusio buchalterio miru Vienoje vietoje, buna mergina, tis kad paminklas da nepasta ZARYS panstwa polskiego 422 pusd.
vas mano tėvas nuveseziau mingais.
75c.
tytas.
Tai jau gieda gana.
ŽOLES ARBATOS FORMOJE
prie jo ir tareziau: “Teve, szi- — Rože mano — tarė Liud tik tyloje norecziau džiaugtis, sio Alkmerio! Pasipuoszusi inNuo
veneriszku ir Vėžio ligų $2.25;
—
Ir
da
neužkalbintas!
pri

atokiai
nuo
triukszmingu
svievairioms
brangmenems
bliz

Žilo plauko sulauksiu,
tai yra iszrinktinė mano szir vikas pasikeldamas nuo žemes
Nuo papuczku ant burnos ir kitokiu
dūrė Liudvikas su pasityczioji- odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis
Su tuom jau gana,
dies, ta dora mergele apsirin ir pakeldamas savo sužieduoti tisz’ku linksmybių, džiaugtis ir ganti nuo aukso ir deimantu,
inu nusiszypsodamas, kadangi nuo Bailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio
Ba isz liežuvio gyvena,
kau sau už drauge gyveninio ir ne. — Esmių visulaimingiau- linksmintis savo laime, bet da priėjo iszdydi, tarytum kuninmate isz kalbos Prapuikio, jog niežulio $2.25; Nervu ir nuo sutuki
A ploja da vadu u s vyrus,
meldžiu, tavo teviszkos palai siu, kadangi jaueziu, jog ir du viau žodi, kai būtinai turiu gaiksztiene artyn ir žiurėjo
mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
del iszsiteisinimo nesidrovi ki nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c;KoKad ir tikrai gerus,
mos! Tai-gi mano brangi ir my slia mano gero tėvo, prie kurio iszteseti. Jau esate drauge su primerkus akis ’ paniekinąntu apsmeižinet. Prapuiksi susi- sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c;
O tai daro isz piktumo.
lima Rože kuria, troksztu pa- kapo iszsirinkau tave ir atida manim, nes esmių ponu namo, cziai ir iszjuokinancziai in
Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
masze, bet duktė Lucija ji isz- taisymui
P a p r a s t o pa siutimo.
puoszt savo gyvenimą, atve viau savo szirdi, džiaugėsi isz ir galiu mail mylimiausius sve- Liudvika, ypacz in jo atvesta
Vyriszkumo 85c; Nuo Užsivadavo
savo
atsiliepimu:
*
*
*
czius
užpraszineti
ant
szio
va

senejusio
Kataro (hey-feaver) 85c;
mergina,
kuri
buvo
czia
nedrą

mario
pasielgimo.
Duok
Dieve,
džiau sziadien czia prie kapo
Nuo
Cukrines
(diabetu) 85c;
si ir kaip kad nelaisvei, kadan Viena 'bobele ant kelio gulėjo,
— Ali, kiek-gi jau kartu Nuo Pražilinto irLigos
mano tėvo, kuris tai kapas ly idant visu tėvu vaikai amžinai karo.
Paiskanu 60c; Ne
giai ir tau kaip ir man yra guodotu savo tėvus, o bris lai Visi keturi inejo in puikius gi mate ir atjautė kokius jaus Kaip nesutverimas stenėjo, stengiausi ragint prie pasisku- malonaus kvapo isz burnos 85c; Reusausgėlų 60c; Palasgos Treszventinybia, idant iszreikszt mingi. Pasakyk man, ar jautie Prapuikiu namus Rozalija mus. Prapuikiu szirdyse paža Duktė motina isz dratu trauke, binimo su tuomi darini, bet, bet matiszku
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
Pagelbos nuo žmonių szauke, tikrai tos musu gimines ne geri sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata
mano trosz'kimus ir tikrus si ir tu laiminga kaip asz jau- prie szalies Liudviko buvo vi dino savo a'kyveizda.
— Na, ka turėjo užpraszyt
siem
netikėtinu
prajovu,
o
Paėmė už kojų isztrauke
žmones, kadangi, kada mes vi 85c. Adresas:
jausmus szirdies, ir praszyti cziuosiu ?
M. ŽUKAITIS,
ypa.cz szeimynai Prapuikiu, — sumurmėjo prasiminusioji
isz dratu, si norėjome isz > 'balto kara- 336 Dean St.. SPENCERPORT. N.Y.
prie tam tavo gimdytoju tavo Mergina nidko neatsake tik
mėtėsi jam in glebi ir su asza- kuri beveik taip placziai iszsi- “teta” — tik,mum sarmata, da Kita prigellbejo už kudlu, rijsko marmuro, jie tik rindarankos, kaipo ir palaimos.
ro su savo tais “prieteliais,”
Namo nunesze girta,
mi, kad toks4 paminklas tik ka “SAULE” YRA!
Mauricas, kursai ne sapne rom akyse, apsikabinus jo kak gando, ar nuuistebeje iszvydus
kuriem
czia
visai
ne
vieta,
ne
Liudvika
atsivedanti
mergina,
Ba ant kojų nebuvo tvirta. raliui pritinka, nesutiko, o mes
nesvajojęs apie tokia laime, lą, paguldė savo galva ant jo
gu
iszmaldos
praszyti.
pristai
parėdyta,
nepapuoszta
Mamyte brolio in saliuna
nenorėjome nuo savo užmany
GERIAUSIA
taip buvo sujudintas, kad pa krutinės.
Lucija
vieno
g
nutylde
duo

jieszkot nuėjo, mo atstot, nes, amžina atsilsi,
stojo be žado. Motina apsiliejo Liudvikas prisilenkė — ir ju jokiom brangmenems, kaip ir
DOVANA!
tu ženklu “teta ir liepc būti
Ir net už keliu valandų
velionis užsipclnijo tikrai ant
aszaroms džiaugsmo, o Rožali- skaisezios lupos susijungė dru- priesz kelias sanvaites, kada
svecziam mandagi, kadangi
namo neparėjo,
tokio paminklo. Kiek kartu
je po intekmia laimes, susijudi cziai ir gere saldybe meiles ne netikėtinai sugryžusi Liudvi
juos užkvietė tas, kurio malo
ka iszvydo.
Pati gerai užsitraukė,
lankiau jau jo kapa! Da priesz
nimo ir džiaugsmo prarado vi galėdami jia prisisotint.
Jeigu nežinai kokia
ne
jiems
visiems
reikalinga.
—
Po
szimts
peikimu
—
už
kelias dienas buvau ten, idant
Kad dukrele namo ja
sas spėkas ir rasi butu parpuo Visi sujudinti apleido kapi
nutraukė, pasimelst už jo duszia ir ty nupirkti Dovana savo
lus, jei nebu'tu puolus ant ke nius ir sugryžo in miestą. Liud keikė tylomis Prapuikis — ko- Liudvikas tu visu piktu kal
bu negirdejo, 'kadangi skambė
kiom aszarom sumažint savo
Tokia motina, sarmata
liu prie kapo. Atsiklaupus už vikas vedesi savo sužieduotine, gi tie czia nuo manės da reikajo garsi muzike. Patirta apie
tik daro, szirdies skausmus kokius daž Draugui ar Draugei,
gulė ant kapo ir paslėpė veidą seni tėvai ėjo paskui džiaugda lauje! — Hm, gal Mauricas
tai vėliaus, nes sziieki “teta” Jeigu per tiek laiko stovėjo nai keneziu isz priežasties mir
in delnus ir žole po rožių krū miesi ir geredamiesi savo vai prikalbęjes Liudvikui visokiu
tai užraszk jiems laik
savo
“
gerom
prietelkom
”
pa

nieku,
atėjo
su
juom
reikalaut
prie
baro,
ties
mano
gero
dėdės.
mu, nieko neatmenanti, nes vi kais, net pakol nepriėjo prie
pasakojo, užtikedama joms,
raszti “Saule.” Pra
Pakol nenusilake,
si jausmai jos szirdies susiliejo Liudviko tevisžkes. Czia Liud savo — kaip sako — pinigu.
—BUS DAUGIAU—
Tas pa ik s z as klauso senio ir kaip nesmagu inspudi padare
Kaip krauju blake.
ir patvino szirdije, o Maurcas vikas susilaikė ir atsikreipęs in
linksmins jiems gy-r
*
*
*
matomai pažadėjo seniui savo tie “netinkami” svecziai, o tos
tuo tarpu mikeziodamas pradė
Istorija apie “AMŽINA ŽY venima. ant viso me
sargybe. Neiszmanelis, reikėjo vienog neisztikinios, kada vis
Jeigu kitokio budo
jo kalbėti:
man senei atsikratyt nuo to se kas paėmė kitokį pavydala, ir
“Kit Fox”
nepanaudosite, DĄ.” Jo kelione po svietą ir
— Bet-gi, pone Alkmeri! —
to ir džiaugsis isz ta
nio ir numest jam jo draiska i ‘prietelkos ’ ’ persikeite.
Tai mergeles niekad jaunikiu liudymas apie Jezu Kristų.
Esi ponas didturcziu, kurio
20 Centai.
lus.
Liudvikas atsistojęs ant vi
neturėsite,
vo dovanos! Prenu
turtai verti milijonus, o — ma
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
durio
svetaines
nutylde
su
ran

Prapuikiene
griežtelejo
dan

Susitarė
kelios
senyvos
no — kūdikis neturi nieko, vi
merata Suv. Valstijo
timis isz piktybes ir suniurnėjo kos mostelėjimu muzike ir no
merginos,
sai nieko!
Amerika kalba! Prigialsau po nosia.
rėjo atsiliept, bet Prapuikis Kad padaryt balių ir užkviest
— Jeigu tik apie tai eina —
se metams $4.00;
bekite jai ,pirkime Apgyni
— Kaip jis nesigėdijo atsi matydamas piktybe savo dūk
vaikinus.
atsake Liudvikas —tai jau jaumo Czedinimo Bondus ir
ves! in czia ta prasezioke — tos isz priežasties, kad Liudvi
Kitose VieszpatysJau nuo pats ryto,
c z i u o s i u visu laimingiausiu
Markes
del
jos
Apgyinimo.
siuveczka? Jau to per daug — kas laikosi savo atvesta mergi
Ant viena stryto,
žmogum. Teve, 'kaip nuo sziol
tese $5.00. Užraszant
sugadys tik viską kaip-gi gali na ir visai in jia nekalba, savo
Susirinko
merginos,
teiksiesi man daleist save va
sėstis iponia prie tokios prasz- atsiliepimu suturėjo ji:
Iszrodant gražiai visos,
PUIKI ISTORIJA
reikia drauge ir pre
dinti, patsai žinai kad neturtas
cziolkes, ubagiszkam rūbe. Juo — Jau žinau, mylimas Liud
Gert visko turėjo,
daro žmogų laimingu! Jeigu
numerata siunsti per
kingas isztikro tas Liudvikas! vika — kalbėjo Prapuikis — Tiktai nieko valgyt neturėjo.
turecziau tik viena sžimtine
Uoszve nemažai turės su tokiu del ko atsivedei su savimi tuos
Riksmo ir kliksmo buvo
Money-Orderi arba
dali to turto koki turiu, butu
žentu vargo.
žmones
in
czionais.
Yra.
tarp
invales,
daugiau, negu reikia del lai
pinigais registruotam
Taip kalbėdama Prapuikie manos ir Maurico ginezas ir la
Klausant, rodos katros
mingo gyveninio. Szventos 'at
pasiust gales.
Yra tai mažute tyrynu la ne visai nepamansto, kas jia bai gailiuosiu kad taip manos
laiszke. minties, velionis mano tėvas
k I
“
ponia
”
padare,
nepamansto
ir
doro
Maurico
pasidarė
tas
O
buvo
tai
miklos
merginos,
iszmokino mane daugiau bran pe, “Kit Fox,” keturiu sva
savo akloj puikybėj, ir iszdi- ginezas, kartoju, jog man labai Su kojom dasieke skrybelius
gini dorybe, negu visokius tur- ru sunkumo. Žiuri ant dide
vaikinams;
li kurini Boulder Tvenkinį dystej kad ta “prasezioke” nesmagu, bet užteks vieno žo
Saule Publishing Co.,
daug
didesne
“
pinia,
”
negu
ji
delio
isz
lupu
tavo
guodo
jamas
Da
visko
czionais
sziadien
TIKTAI,
...
59c
milžinszka
vandens
jiegos
Neužmirszkite Guodotini Skai
Mahanoy City, Pa. Į
nes tvirtai tikėjo jau in tai kad Alkmeri, o ginezas taps praszaneraszysiu,
tytojai, atsilygint su prenumerata už
elektrikos stoti.
laikraszti ‘‘Saule” kurie apie tai užsziandien matys savo du'ktere lintu isz tarpo musu; iszmoke- Ant kito karto pasiliksiu.
SAULE PUBLISHING CO.,
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien! Lucija sužieduotiniu Alkmerio. siu tuojaus tuos pinigus, kurie
Mahanoy City, Palaikraszczio.
PASKUBINKITE I I j
SKAITYKI! “SAULE” PLATINKI!

Kapitonas
♦ Velnias
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pasidarbavęs Lietuvos reika gyvuliai durni. Dabar milijo
Mahanoy City, Pa.
lams, ypacz kares nukentėju nai tu Vokiecziu-gyvuliu guli
sioms tautiecziams. Jo parapi negyvi ant karo lauko. Kiti mi
ja gali pasididžiuoti gražiu lijonai luoszi, koliekos. Dar — Ketverge, Balandžio
— Petnyczioje pripuola Szv.
skaieziumi dvasiszJkiu ir vie daugiau milijonu nuvarginti, (Apr.) 26-ta diena, 7 vai., ryta,
Petro, Kam, Subatoje Szv. Ponuoliu. Ju tarpe randasi Kun. iszalkinti, nualinti, nukamuoti iszvažiavo 44 vyrukai in
vilio nuo kryž. Kita sanvaite:
Al. Neverauskas, Kun. B. ir nuo bado nusilpninti. Vokie- Wilkes-Barre, Pa. ant daktaNedelioje pripuola Szv. Petro
Szimkus ir Kun. V. Raitelis, cziu vaikai per szeszis metus riszko peržiūrėjimo, ar yra tin
isz Veronos; Panedelyje Szv.
AI. I. C., parapijos sunai kurie gimė, augo ir vargo. Tokios ap kami prie kariszkos tarnystes.
MAHANOY
CITY,
PA.
—
Katarinos Šiemetes; Utarninpastebėjo gražu klebono pa linkybes pakirto del viso am Visi iszlkeliavo bosais.
QEGUZIO
1,
1945
m.,
sueina
ke Pirma diena Gegužio (May)
vyzdi stojo seminarijon toliau žiaus tu vaiku sveikata. Vokie Mahanoy City.
lygiai dvideszimts-penki
tasai menesis yra paszvenstas
tęsti sielų iszganymo darba.
cziai ne tik patys ant Karo al- Joseph G. Barkus, James L.
metai
kai
didžiai
Gerbiamas
garbei Szv. Panos Marijos,
Aiszkiai galima suprasti, toriaus pasiaukojo, bet ir savo Wills, John A. Sikorski, John
taipgi ta diena yra Szv. Pilypo ^un- Pijus Czesna tapo pasikir kad szi jo darbuote neatsejo vaikus ant to altoriaus atnesze. J. Sabo, John T. . Androvich,
tas klebonu Szv, Juozapo Pa
pigiai. Tai gražus vaisiai rim Vokietija viską, ka tik turė Joseph V. McKerns, Elmer J.
— Nedelioje, Balandžio 29 raPG°je> Mahanoy City, Pa. Jo to pasiszventusio kunigo pa
Williams Harry R. Shaner ir
jo,
ka
tik
brangino
paaukojo
d., priims Pirma Komunija di-j^11^ darbuoto ir darbsztumas
gal Dicviskkas Szirdies, kuris kad Europo užkariautu, kad Frank I. Fritz.
Dievui
ir
Tėvynei
duoda
pa

delis skaitlis vaiku ir mergaikaipo geras Kristaus kareivis visa pasauli pavergtu. Ji da New Boston:
grindo
iszJkelti
aukszten
jo
vi

eziu laike 9-tos valandos Szv.
stovėjo ir budėjo per 25 motus bar, kaip sužeistas szuniukas, Bernada AV. Kurpeli.
Misziu, Szv. Juozapo bažny suomenini darba.
toje paezioje parapijoje.
savo žaizdas laižosi. Vokietija Vulcan:
czioje.
Linkime Jiibilijatui Dievo sziandien isznaikinta, isznie- Augustine Smulligan.
—- Pana Placidą, duktė
palaimos ir toliau sėkmingai ■ kinta, pažeminta, suterszta ir Buck Mountain.
ponstvos V. Kritczeniu, nuo
darbuotis plecziant Dievo Ka prapuolus; jos žeme prieszai John F. Stephens.
823 E. Pine Uly., užbaigė savo
ralija ir vesti žmones areziau pasidalina, jos vaikai nelaisvės Park Crest:
slauges mokslą West Jersey
Pergales Karaliaus Szirdies! panezius amžinai neszios. Vo- Joseph P. Ellcx.
H o m e o p a thic Ligoributeje,
jkietija, be garbes ir be vilties! Barnesville. •
Camden, N. J.
' Ji savo duszia pardavė, ir nie- Monroe Madison Houser,
— Ponia R. Mažeikiene, nuo
ko isz to pardavimo nepelny- John R. Faust, ir Edward J.
623 W. South Uly., aplaike te
jo.
Whalen.
legrama nuo valdžios kad jos
Vokietija pakilo kaip aras, Wiggans:
Prie Liepto Galo”
sūnūs kareivis Cpl. Jeronimas,
ir nutupe kaip vabalas. Kersz- Edward F. Fowler.
25 metu, likos sužeistas Balan
SZIANDIEN Vokietija yra tas per amžius priesz ja stūk Locust Valley:
džio (Apr.) 10-ta diena, ant ka
baisus pavyzdys ir pamoki sos, jos paezios vaikai savo ne Harry Zuikoski, Jr.
res lauko Vokietijoje.
nimas,, kad karas jokiu budu laisvėje ja prakeiks nes jiems Park Place:
■— Nedelioje, Gegužio
neapsimoka. Tegul tie, kurie nieko nebeliko, tik tamsi, bai Philip E. Roberts.
(May) 6-ta diena, Szv. Juoza
sako kad karas neiszvengia- si ir be vilties naktis.
Tamaqua:
po parapijos saloje, iuvyks
mas, kad karas turi būti, pa
Leonard W. Kenesky.
Kunigas Pijus K. Czesna
programas pagerbimui Gerto.
žiūri in Vokietija. Deszimts
Kun. P. K. Czesnos Sidabrinio Po inszventimo Kun. Czesna metu atgal, Vokietija buvo
\ Jubilejaus Klebonavimo Proga tapo paskirtas SS. Petro ir Po viena isz galingiausiu ir bagoPrograma iszpildys Szv. Juozą vilo Parapija, Tamaqua, Pa., cziausiu tautu. Karas ja ne»tik
po mokiniai. Seserys Pranciszn kaipo vikaras. Czia jam teko paklupdė, bet ir pražudė.
kietes, parapijines mokyklos daug pasidarbuoti, nes turėjo Vokietija buvo turtinga, Vomokytojos labai gražu progra taippat dvasiniai aprūpinti dvi kiecziai mokyti, iszsilavine,
ma turi parengė. Tikietai par esanezias Misijas, Coaldale ir mokslincziai ir visokio darbo
siduoda po 50^.
Easton. Vėliau ėjo vikaro pa meistrai. Vokietis darbininkas
— Gerai žinomas musu tau reigas Szv. Kazimiero Parapi buvo viso svieto gerbiamas ir
tietis ponas Juozas Anceravi- joje, Philadelphia, Pa. Per apstavojamas. Vokietija visus
czia, nuo 409 Wr. Centre Uly., sziuos penkerius metus Kuni szitus gabumus paaukojo ant
. pranesza kad jis ateinaneziuo- gas Pijus ingijo daug prakti karo ir kraujo altoriaus.
se rinkimuose (Utarninke, Bir- kos ir prityrimo ir dėlto KarVokietija buvo mokslo ir
želio-June 19-ta d.) bus kandi dinuolui Dougherty pastebėjus kultūros tauta. Geriausi ir gardatu ant Konsulmono, pirmam jo sugebėjimu vadovauti, pa singiausi mokslincziai, muzi
vorde, nes visi ukesai reikalau skyrė ji klabonu Szv. Juozapo kantai, dainininkai, artistai ir
ja kad jis apimtu ta j i dinsta, Parapijoje, Mahanoy City, Pa. raszytojai buvo Vokiecziai.
todėl, iszrinkime poną Juozą
Stropiai darbavosi tvarka Vokietija visa szita savo turtą
Anceraviczia ant konsulmono,
in vesti in betvarke, parapija. sutersze, subiaurino ir pardavė
o to nesigailesime.
Atsėjo daug nuovargio pakęsti kai ji ta turtą isznaudojo del
ir kelias in tiesa buvo iszklotas užpuolimo ir karo.
Shenandoah, Pa. f Laidotu
erszkiecziais, bet bažnyczios Vokietija buvo savo kaimy
ves Vinco liomako, 1105 W.
principus laikydamas aukszto- nu ir Susiedu gerbiama. Dabar
Lloyd Uly., atsibuvo Utarninje pagarboje rimtai ir taktisz- mums sunku tikėti, bet tai
ke, su apiegomis Szv. Jurgio
kai iszvcdo visus reikalus kuo szventa tiesa. Visi mes ja ir jos
bažnyczioje 9 vai., kūnas palai
pasekmingiausiai. Sutvarkęs pilieczius gerbeme. Kai Vokie
dotas Szv. Marijos kapuose. J.
tuos reikalus atkreipė domėsi, cziai atvažiavo ežia, in Ameri
Levanovich laidojo.
in parapijos jaunimą. Mokykla ka ar apsigyveno Lietuvoje,
kuri 'buvo pastatyta 1907 m., visi juos su isztiestomis ranko
West Hazleton, Pa. f Gerai
nebuvo vartojama per 18 metu mis priėmė. Visi mes gerbeme
žinomas visiems saliuninkas
ir slinko in kasyklas. 1925 m., Vokieti’ darbininką, nes jis bu
Vincas Jenulaviczia, nuo 32
mokyklos remontas buvo baig vo tylus, 'darbsztus ir nagingas.
North Broad Uly., mirė Seretas ir iszkilmingai atidaryta. Patys Vokiecziai permaine ta
doj popiet, Hazleton ligonbuteIn ja darbuotis buvo pakvies gerbimą in baisia baime. Kas
je. Velionis sirgo ilga laika.
tas Szv. Pranciszkaus Seserys dabar sziandien gerbia VokieGimęs Lietuvoje. Paliko poisz Pittsburgh, Pa. Tais pa czius? Kas sziandien bijosi Vodukria Ona Degutiene ir anūke
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Ellengowan:
James M. Carroll.
,
Frackville, Pa.
John F. Becker.
Cumbola:
James E. Fogarty, ir Russell
Polischeck.
Lorraine, Pottsville.
Carl M. Paciiie.
St. Clair:
Edwin J. Hughes.
New Philadelphia:
George V. Matalavage.
Boyertown, Pa.
James A. Hilli'bush.
Crum Lynn, Pa.:
Victor J. Verbella.
Lehighton, Pa.
Robert F. Semmel.
Philadelphia, Pa.
Stiney J. Rusteika, Adam P.
Walter, ir Harry R. Jones.
Baltimore, Md.
Joseph F. Busta ir Jacob J.
Dobros ielsky.
Rakway, N. J.
Albert F. Spotts, Jr. i ,
Windham, O.
AVilliam A. Thompson.
Chester.
Joseph S. Dombroskie.
Conway:
Edward J. Harantcavage.
Stroudsburg, Pa.:
Michael Repchak.
Bound Brook, N. J.
John F. Kaminsky.

Kaska:
Daniel AVozinsky.

Skaitykite “Saule”
Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą h
liudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.
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