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Musziai Ant Okinawa Salos
Isz Amerikos
A

Amerikos Armijos
Vyriausias Vadas

Ar Tavo Vaikas
Parvažiuos?

Karo Bonu
Vajus Prasidėjo

Kaip Mes VokiecziusY-tas
Sumuszeme
Amerikos Ir Anglijos Eroplanai Suardė
Tvarka Kraszte, Sugriovė Fabrikus,
Iszdauže Geležinkelius Ir Tiltus

Amerika Sustabdė RusijaiGinklu,Nes Sutartis Su Rusija Pairo;
900Bomberiu BombardavoNagoya, Japonu Treczia Miestą;
Vokiecziai Generolai Dabar Su
tartinai Kaltina Hitlerį Ir
Save Teisinasi

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia dabar oficijaliszkai
pranesza kad jau dabar ima
paleisti isz vaisko pusantro mi
Vokiecziu Generolas von Rundstedt Sake:
lijono kareiviu. Valdžia pa
Jeigu Ne Bomberiai Ir Laivynas, Asz
skelbia kad ji nustatė sekanczius reikalavimus: t
Bucziau Galejes Atsimuszti Ir Sumuszti
Kad kareivis butu paleistas
Visus Alijentus
iszvaisko jis turi būti užsitar
navęs 85 taip vadinamus poinGenerolas Dwight Eisen
BERLYNAS, VOKIETIJA. Vokiecziams ateiti in pagelba,
tus arba laipsnius. O tie laips hower, Sanjungininku Armi
niai, arba pointai yra szitaip jų vyriausias vadas vakaru —- Marshal Karl Gerd von “Jeigu ne bomberiai ir lai
Rundstedt, kuri musu Genero vynas,’’ aiszkino toliau Gene
rokojami, skaitomi:
Europoje. Jo sztabo būstinė
las Eisenhower pavadino “ge rolas von Rundstedt, “asz bu
je Vokiecziai pasirasze beTarnysta arba Sliužba:
riausiu ir galingiausiu Vokie cziau galejes ne tik atsimuszti,
saulyginio pasidavimo su
Viena pointa del kiekvieno
cziu Generolu, ’ ’ ana sanvaite bet ir sumuszti visus Alijentus.
tarti.
menesio vaiske nuo Rugsėjo
paaiszkino:
Kodėl
Vokie Bet Amerikos bomberiai diena
(Sept.) 16, 1940 m. Reiszkia,
cziams nepasiseke visus su nakti nedave nei ramybes nei
dvylika laipsniu ar pointu del STRAIKAS DA
muszti ir kaip mes visas j u ar progos mums savo armijas su
kiekvienu metu. O penkiolika
NEUŽBAIGTAS mijas suardeme ir paklupde- sirinkti. Anglijos kariszki lai Karas Da Kruvinas
dienu ar daugiau skaitosi vie
me? Septinta Amerikos Armi vai neleido man pristatyti dau
Ir Baisus
nas pilnas menesis.
ja sugavo Generolą von Rund giau kareiviu kur jie buvo rei
Už juriu Tarnysta, ar už Operatoriai Nesutinka stedt Bavarijoje. Jis tikras, pa kalingi.’’ Amerikos bomberiai WASHINGTON, D. C. —
Amerikos rubežiu tarnysta:
sipūtės, kietsprandis storžievis ir Anglijos laivynas sutriuszki- Valdžia perspėja kad Karas
Ant
Lewis
’
©
Iszlygu
Taip pat vienas laipsnis del
Prūsas, kuris vede kara Afri no galingiausias Vokiecziu ar priesz Japonus yra ir bus kru
kiekvieno menesio nuo Rugsė
NEW YORK. — Apie Angli- koje, Italijoje, Europoje ir pas mijas ir nugalėjo kytriausius ir vinas ir dar daug mums kaszjo (Sept.) 16, 1940.
didžiausius Prusus generolus. tuos. Visos jiegos, visi ginklai,
ni Straika, posėdis da neuž kui paczioje Vokietijoje.
1— Karo Lauko Atlyginimas:
baigtas ir nežine kokia bus pa Sztai kaip mes, von Rund Jis paskui paaiszkino kad visi kareiviai dabar yra siunPenki laipsniai arba pointai
baiga, nes operatoriai nesutin stedt, sumuszeme Vokieczius: Vokiecziai nei syki nemėgino cziami in Pacifika.
del kiekvieno atsižymejimo ant ka ant Lewis’o pareikalavimu. .1—Amerikos ir Anglijos insilaužti ar užimti Anglijos Kai kur bus biski lengviau,
karo lauko nuo tos paczios die
Nors abi szalys laike keliolika bomberiai suardė visa tvarka kraszta. Jis sako kad visi pla kai kuriu daigtu daugiau ir
kraszte, sugriovė fabrikus ir nai buvo sudaryti ir kariuome lengviau gausime. Už menesio
nos.
posėdžiu, bet nesutinka ant jo
2— Ženoti su Szeimynoms:
iszdauže visus geležinkelius ir nes surinktos, suszauktos ir kito gausime daugiau gazolino
kiu užganymu.
Dvylika laipsniu ar pointu
tiltus.
laiviai buvo gatavi, bet kai jie savo automobiliui. Sportelis
del kiekvieno vaiko kuris dar
2— Ypacz Amerikos bombe pamate Anglijos kariszkus lai
(Tasa Ant 2 Puslapio)
nesulauke 18 metu.
Sovietu Komisaras Isz- riai nukirto visus susisieki vus prie pat Anglijos kranto, - ___ _ _______ _____________ i— ,
3— Szitas skaiczius laipsniavimus. Pritruko gazolino ir alie jie apsirokavo ir pasitraukė. lai žinojo kad Vokiecziams ka
siveže
Jugoslavus
mui gilioja tik del trijų vaiku.
jaus eroplanams ir tankoms.
Po tam jau buvo per vėlu. put. Per daug Amerikos bom
Tie, kurie gali iszrokoti ar
3— Anglijos didingi ir galin Amerikos Bomberiai paskelbė beriu ir eroplanu, per daug
In Rusija
suskaityti tiek pointu, (85) del
gi kariszki laivai ne tiktai ant kad jie Vokietijos padangėse Anglijos kariszku laivu, per
savo vaiko, gali būti tikri kad SAN FRANCISCO, CALIF. mariu vieszpatavo, bet ir prie vieszpatauja ir pragariszkas, daug Rusijos kareiviu. Tai Vo
jis bus paleistas isz vaisko. — Ana diena Komisaras Molo kranto priplaukė baisiai isz sprogstanczias bombas lieja kiecziu pasaka sziandien:
Valdžia ir armija paaiszkina tovas iszvažiavo eroplanu ir dauže ne tik namus ir miestus, ant visos Vokietijos. Tada jau “Visko buvo per daug kitiems,
kad tie kareiviai, kurie yra ar iszsiveže dali Jugoslavijos de bet ir armijas, kurios negalėjo buvo per vėlu, tada jau genero- o jiems nieko nebuvo gana.’’
mijai reikalingi, bus palaikyti, legacijos in Moskva, Rusija,
nepaisant kiek tu laipsniu ar kuri buvo pasiusta in Konfe
Admirolai Pacifike Laukia Amerikiecziu Isz Europos
pointu jie dabar turėtu. Mergi rencija. Jugoslavijoj padary
noms vaiske reikia tik 44 to tos pasimainyma ministeriu
kius laipsnius, pointus.
kabinete, todėl rengiamasi pa
Nors jie bus paleisti isz vais daryti pasimainyma ir szio j e
ko, dar per anksti rengtis juos delegacijoj. Tito isz vi j o isz ka
priimti, nes ims laiko pakol jie bineto kelis Komunistu prieparvažiuos. Armija paaiszkina szus ir davė vietas isztikimietoliau, kad tie, kurie dabar yra siems.
Europoje, ir nebus isz vaisko
paleisti, gaus koki menesi fur
lough, atostogų parvožiuoti. Ir Da Randasi Vokiecziu
juos parvesz pirmiau negu tuos
Submariniu Kurie
kurie isz vaisko bus visai pa
Nepasidavė
leisti.
z

LONDON, ANGLIJA —
CHICAGO, ILL. — Arkivys
Amerikos Laivyno Karo Sztakupas Stritch kalbėdamas Len
bas iszleido insakymus visiems
ku susirinkime, kur buvo apie
prekybiniams laivams kad dar
10,000 Lenku pasakė kad “Mes
pavjoinga plaukti be kariszku
Amerikoje turime už pareiga
i laivu palydėjimo. Pranesza
reikalauti kad Lenkai gautu
kad da randasi Atlanto van
savo valdžia, o ne kokia Kremdenyse Vokiecziu submarinu,
lino iszpera. Rinkimai Lenkijo
kurie nepasidavė.
Už tai
je turi būti Lenku Lenkams ir
musu laivai dar keliauja po
už Lenkus ir del Lenkijos, o ne
Kariszku laivu sargyba.
koki Stalino szposai. ’ ’
/
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! Pirkie U. S. Bonus- Sziadien!

LONDON, ANGLIJA. — Ateina žinios
kad visi kareiviai ir lakūnai kurie priguli prie
“Eighth Air Force,” tie kurie bombardavo Vo
kietija isz Anglijos ar kurie dirbo prie eroplanu
bus parvežti in Amerika ir daugiau jiems nerei
kės kariauti, nes jie savo darba atliko ir garbin
gai atliko. Szita 8-ta Oro armija kariavo Afri
koje, Italijoje ir Anglijoje, ir Vokieczius isz pa
dangių ant žemes patupdė. Szitie kareiviai taip
atsižymėjo, kad Generolas Doolittle sako kad
juos visus sugražins namo. Kitos žinios atei
na kad jie visi jau dabar rengiasi traukti stacziai
priesz Japona. Generolas Doolittle pranaszauja ir prižada kad neužilgo Amerika gales pasius
ti po 2,000 bomberiu diena, nakti, kulti ir daužy
ti Japonu miestus ir fabrikus. Generolas Doo
little vede pirmutini bomberiu puolimą ant To
kyo miesto. Bomberiai isz Europos dabar duos
Japonams Vokiecziu pyrago paragauti.
ISTANBUL, TURKIJA. — Bulgarai mir
ties bausme nubaudė apie 1,986 žmones, kurie
dirbo su Naciais ir savo kraszta pardavė. 3,064
buvo nuteisti kalėjimą nuo 1 m. lig gyvos galvos.
PHILADELPHIA, PA. — Daugiau negu
2,500 buczerniu užsidarė nes negali gauti mėsos.
Ir kol kas nematyti kad bus daugiau. Valdžia
perspėja kad mėsos dar mažiau bus szia vasara.

Miszios Už Mussolini
Piktina Žmones

Szitie trys admirolai: Rear Adm. Russell S. Berkey, Rear Adm. G. L. Weyler ir Rear
Adm. Robert Ward Hayler, surenge ir vede kara priesz Japonijos laivyną, kuri jie sutriuszkino ir nuskandino. Dabar jiems darbas palengvės kai Anglijos ir Amerikos karei
viai ir jurininkai atvyks isz Europos ir stos in talka.
----------- ★-----------
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SANTIAGO, CHILE. — Policija pranesza kad kilo pesztynes ir baisus pasipiktinimas,
kai kunigas laike Miszias už
Mussolini, susirinko dauguma
Italijonu, kurie per pamaldas

vieszai viens kita sveikino su
Faszistiniu saliutu, sveikini
mu. Sunku gauti tikros žinios
ir žinoti kas ir kaip ten atsiti
ko. Laikraszcziai isz ten ir
vienaip aiszkina. Faszistinis
laikraszits raszo kad Fazistai
isznaudoja Bažnyczia savo
propagandai.
.

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA

Per viena sau vaite ‘Saulėje’
uos pienas labiau iszgelbsti kū
Kaip Maža Vaika Užlaikyti Sveiku
skaitėme kad: (Isz Europos).
Pirmyn In Kova
dikius vasaros laike, negu ki
1—Amerikiecziai ir Sovietai
tas kokis būdas. Maitinimas,
::
::
Vasaros Laike
:•
::
(Rusai) susiejo ir suskaldino
vienok, turi reguliuojamas triVokieczius.
Svarbu vaika apsaugoti nuo’.ju ar keturiu valandų tarpais,
Malžas vaikas reikalauja tam
Hitleris ir Mussolinis daug \2—Prancūzas Petain paimtikros priežiūros Vasaros lai uodu ir mušiu. Tai galima pa-' ir nereikia leisti vaikui persi
klaidu padare, daug kur sukly
ške. Ten kur oras esti sziltas ir daryti pridengiant jo lovute’valgyti. Sveriant 'kas sanvaite
3
—
Alijentai
atmeta
pasiuliį parodys ar vaikas auga* gerai
do ir apsiriko; bet didžiausia
drėgnas, yra didžiausis pavo
ma
taikintis
be
Rusijos.
Įaį' ar ne, nors nereikia tikėtis, kad
klaida 'buvo kai jiedu savo
jus. Mažo vaiko szilumos reguSvarbiausias dalykas
4
—
Munich
miesto
gyvento

žmonėms aisz’kino ir patys
1 i avimo mekanizmas yra opes- vaiko valgis. Geriausis '1Hidas' vai:kas tiek pat augtų sziltame
jai
sukilo.
mausto ir tikėjo kad Amerikie
uis negu užaugusio, ir dėlto maitinti tai motinos pienu. ore, kiek vešiame. Nereikia
■
-■
p.Į
5
—
Milano
ir
Venecijo:
s
nnes-|
cziai yra minksztos szirdįes ir
greieziau ir lengviau
Maitinant kūdiki savo pienu atimti vaiko nuo motinos pieno
I
galvos
'kisz-'
lai
P
aimti
dar miuiksztesues
Su tinkama priežiūra, mažas 'motina netik padaro maloniau Vasaros laike. Nėra jokio kito
6
—
Mussolinis
nužudytas.
kiaszirdžiai ir mulkiai.
Jie
si kūdikiui dalyka, bet taip pat dalyko, kuris gali užimti moti
7— Rusijos vėliava ant Rei
aiszikino kad
Amerikiecziai
Vasaros karszczius.
i užtikrina jam sveikata." Moti- nos plena. Jis yra tinkamiau
*
chstago.
taip gerai ir linksmai gyvena,
Sziluma labai nuvargina ma ————------- —_ sias nes turi tam tikras maisto
5— Septinta Amerikos arini-j
ypatybes, ir užtikrina apsau
kad jie yra silpni, min'kszti ir
žus vaikus. Prisidėjus dar blo
ja
painia
Municho
miestą.
Afrikos Pustymo go j ima nuo ligų.
visai nekariaus. Jeigu ir ka
gam valgiui, maži vaikai daž
9
—
Isz
Hamburgo
eina
gan

riaus, tai ant karo lauko jie
Jei, ant nelaimes, vaika reik
nai atsiranda pa vėjinguose pa-J
Komandorius
dai
kad
Hitleris
mirė.
susmuks.
tu atimti nuo krūties, labai
dėjimuose. Reikia stengtis szL
10
—
Vokiecziai
Italijoje
pa

Dabar visi Vokiecziai gyvu
svarbu gauti szviežiausi ir
luma sumažinti kuodaugiausidave; milijonai belaisviu pakailiu pasimokino ir dažinojo,
szvariausi pieną. Pienas turi
siąi. Kad tai padarius, nereikia'
kaip akiplesziszlkai tie vadai imta.
būti atmiežtas, kad tiktu kiek
vaiko laikyti ant saules. Jam j
Per szitoki pragara Amerikiecziai turėjo žengti, eiti kad
11
—
Berlynas
sugriuvo;
pa

jiems melavo, ar kaip 'baisiai
vieno vaiko reikalavimams. Ta
reikia leisti ilsėtis pavėsy, kur,
' sidave.
Vokieczius
sumusztu.
Dabar
Vokiecziai
praszo
susimyĮėji

jie suklydo. Dabar tie pasipūtė
galima padaryti tik su gydyto
tyras oras jam prieinamas.
inimo,
Gegužis
(May)
8
d.,
Voki
.
ežiai
pasidavė
in
pergalėtoju
12—
Hitleris
ir
Goebbelis
Prusai generolai ims suprasti
jo patarimu, kuris supranta
Pražūtingas
dalykas ■ vaika'
rankas.
s
i
žudė
(Rusai
sako).
kad Amerikiecziai gali namie
raiku maitinima. Kas tik lieneszti tarp dideliu miniu, arba
13—
Danija
nukirsta
nuo
Vo-,
“
\ vėjus gaudyti, o ant karo lauko
cziasi pieno turi būti užlaiko
leisti jam miegoti kambarį,
kietijos.
Vo'kieczius kulti, kad Ameri
mas kuoszvariansiai. Kad būti
kur oras nei neina. Kuomet oras
JUOKAI
14
—
Hamburgas
pasiduoda.
kiecziai generolai, be jokio
tikrai atsargiais, pienas, kad ir
yra drėgnas, reikia vaiko dra-j
15
—
Iszd
a
vi'ka
s
F
r
a
ne
u
z
as
straksejimo, 'be jokio pasiputi
certifikuotas, turi būti virintas
buželius nuimti ir jo kūneli'
Lavai
suimtas
Iszpanijoje.
Navatna Liga
mo ar kvailiszko bajoriszkumo
ir pasteurizuotas pirm duo
plauti drungnu, arba vesiu
16
—
Admirolas
Doenitz
uži

gali ne tiktai gerai kariauti,
siant vaikui gerti.
—C.
vandeniu du arba tris sykius
ma
Hitlerio
vieta.
Karas
Da
Kruvinas
bet ir didžiausius Prusus Ge
— Ar žinai paeziule, asz per diena. Reikia jam duoti
Pasisekimas Afrikoje pa
17
—
Gandai
apie
taika.
nerolus patupdinti!
gal atsigulsiu!
daug atvėsinto virto vandens state Generolą Poną Bernard Pirkite Apgynimo Czedinimc
Ir Baisus
18
—
Netikros
žinios
apie
Vo

Bondus ir Markes.
Kai Amerikiecziai inmar— U-gi kas tau yra?
L. Montgomery kaipo ge
gerti tarpe valgiu.
kiecziu
pasidavima.
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
šziavo iu Vokietijos iii les t u s,
Vaiko drabužiai turi 'būti riausia ir apsukriausia Ali— Ar žinai turiu bedarbia
19
—
Vokiecziai
tikrai
pasi

Vo kie c zi ai sznai ra vo, jnobesi
Istorija apie “AMŽINA ŽY
jau gali vėl ant arkliuku savo galvoje revoliucija pilve o i kuolengviausi. Sziltame ore jentu komandoriu. Jis be
duoda.
isz ju, szidino ir .pasziepiamai
pinigus dėti ir jiems szieno nu- i kaulus taip skauda, kad ro ' vaikas gali būti tik su palute ir veik isz pat karo pradžios DĄ.” Jo kelione po svietą ir
20
—
Karas
baigtas
Europoje,
sake: “Dakar jus pienburniai
pirkti. Žmogelis gali visa nak dos Subatoje po pedei buvau i niarszkinukais, kurie neturi gavo augszta vieta po Gene liudymas apie Jezu Kristų.
Lai
gyvuoja
Alijentai.
važuote važiuojate, bet palau
rankovių. Palutes reikia daž rolo Eisenhower komanda
lietuviszkoje karezemoje.
20 Centai.*
21—Amerikiecziai ir Sovie tį prie baro stovėti.
kite, dar jums 'bus. ’ ’
Saule
Pub.
Co.. Mahanoy City, Panai mainyti.
Europoje.
Bet maisto bus dar mažiau
tai
medžioja
Vokieczius
vadus.
Amerikos Karo Szta'bas vi
Tėvas: — Da tu vaikeli nepakol karas užsibaigs. Dabar
22
—
Prūsas
Goeringas
suimsiems savo kareiviams po mir
; ir Europos žmonėms ir savo daaugai, kad senesnius turė
tas,
Kesselringas
žulikas
su

ties 'bausme insake visai neuž
! kareiviams
reikes
daugiau tum mokint.
sidėti su Vokiecziais, nedrau gautas, Himmleris, žiauriausias
Sūnūs — O mano Dieve!
žmogžudys maisto- Galėsime pirktis dau
gauti, net su jais nei neszneke- ir žveriszkiausias
giau pigesniu drabužiu, drapa kas su tuom svietu stojosi,
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Amerikiecziu paimtas.
ti. Vokiecziai tuojaus nustojo
kad tai tu butum mano tėvui
nų,
bet
mažiau
geresniu
ir
i
23—įSudno diena Vokiecziu
sznairuoti, szidyti ar pasziepti.
50c., o apiaikysite knygas per paczta.
14J
brangesniu.
Vyrams
siutu, I taip pasakias, tai jis tau bu
vadams.
Jie su baime žiurėjo kai Ame
coatu, paltu bus mažiau. Nesi tu kaulus sulaužias. O! tai
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. G
rikiecziai, jauni vyrukai mar- (San Francisco Konferencijos) kareiviams jie yra reikalingi. jau tokis ir tėvas buvo!
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
sziavo per ju miestus, kai Ame
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų apie
Tėvas: — Deszimts kart kus apraszymas, didele knyga, 404
1— Delegatai susikirto, nesu Kurpiu, czeveryku bus mažiau
mieras
ir
apie
Bedali.
44
pus.
15c
Po
laikui; Onytės laime; Per neatsarikos tanikes, truckai, karabi
tiko kas vadovaus Konferenci ' nes kareiviams reikia. Cukraus buvo geresniu negu tavo tė puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; PusiaugaveNo. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
nai ir karo pabūklai diena nakbus mažiau, nes sunku atga- vas! — tu szunes veisli!
joje ; Stalinas laimėjo.
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
ti griausmingai dundėjo per ju
1 benti ir padaryti.
No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
2—Dublino Lenkai nepriim
gatves. Vis daugiau kareiviu,
pirmutines
puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- airima; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Jeigu tau tikrai reikia autoti.
imta
isz
Lietuviszku
užlieku.
Su
pa

rius
isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
vis daugiau karabinu. Nei galo
3—Sovietai gauna tris bal mobiliaus, tai galėsi nusipirkti
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uęsis; Budyne; Puiki
nei kraszto nematyti. Ameri
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu............... 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c
apie rudeni. Guminiai ratai ta-1
sus.
Sveikatos
Virvalioje
pas
Maurus,
Vieszkelio Duo
kiecziu drabužiai czysti, gra
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
4—Sovietai reikalauja pri jeriai bus lengviau gauti szita!
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepežus ir geri. Amerikiecziu ki-'
rudeni. Refregereteriai, skalb-'sz"lin^as l)a(^uo^a &e, a 1GeeP_ No. 106 Penkios istorijos, apie
pažinti kitas dvi tautas.
62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
szeniuose skamba pinigėliai,
ti maszinos, klyneriai, szluoti;1’1 !)ava>aianiu' tonikai:
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25o
5—Lenku klausimas neiszDorybe
veda
in
laime;
Szaltiszaiti,
Jis
sako:
“
Kasdiena
gauk
Amerikiecziai gerai valgo, ge
Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
lisztas; Molotovas su Prezi maszinos bus galima pirktis už
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu..................................... 15c
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
daug saules szviesos ir pa- pinasi sekanti skaitymai: Ila isz marai geria,
Amerikiecziai ir
dentu Truman pasitaria.
z keliu menesiu.
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
linksmi ir bagoti ir gražus ir
Bet apart szitu palengvini vaikszcziok po tyra orą. Pas- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 22 puslapiu ...........................
10o
• 6—Amerika nori insileisti
' kiu pavalgyk gerai, ir žiūrėk
jauni.
kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
No.
164
Septynos
istorijos
apie
Ju
mu,
viskas
turi
eiti
kaip
ir
ėjo.
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
Argentina in Konferencija;
No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
l
kad
prie
kiekvieno
valgio
butu
Neužilgo, Vokiecziai. jau seiJurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Darbas dar tik inpusetas, kad
Molotovas priesz.
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
nors
viena
daržove.
Leisk
kū

lino'si prie Amerikiecziu, bet
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
trumpi pasakaitymai dr t. t.
52
7—Konferencija nubalsuoja ras dar nepabaigtas. Dar ims
eiles,
Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
nui
ilsėtis,
miegodamas
nors
jau per vėlai. Amerikiecziai ge
puslapiu, .................................... 15c
priimti Argentinai; 31 'balsas daug laiko, daug pinigo, daug
64
puslapiai
.................................. 20c
asztuones valandas. Miegoda No. 112 Trys apisakos apie pini
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Manerolai, beveik panevalia pri
prakaito
ir
kraujo
pakol
vis

No.
141
Keturios
istorijos apie
už, 4 priesz.
gai
galva-žudžiai
;
Ražanczius
iszgel

Ikiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
mas, žigrek kad gautum užtek
vertė visus Amerikieczius ka
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus...................
15«
8— Lenkai da nepriimti, Mo kas bus po senovei.
tinai tyro oro. Atsikėlęs rytme Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
reivius savo akimis pamatyti
No.
170
Asztuonios
istorijos
apie
61 puslapiu.................................... 15c
lotovas bijosi 'balsavimu, žino
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
tį naudok daug vandens kaip liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
Vokiecziu velniszkus darbus
Taikos Iszvakarese
No. 142 Trys istorijos apie Pavei Auklėjimas sveiko ir serganezio kuNo. 116 Istorija tpie Sierata,
kad nieko nepesz.
iszlauko taip ir isz vidaus, ar puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
tuose 'kalėjimuose,
kur jie
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
9— Molotovas su rasztojais ir
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
ba nusiprausk gerai ir gerk
WASHINGTON, D. C.
szimtus tukstaneziu nekaltu
...................... 15c
korespondentais pasiszneka.
Garžia Haremo nevalninke: T*toszis:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Dabar valdžia pranesza, kad daug vandens.
žmonių kankino, žudė ir degiNo.
144
Penkios
istorijos
apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas
10—Stalinas priima Miko
“Seniau, pavasario
laiku 62 puslapiu ............................... 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu .......................................... 25a
Vokiecziai nuskandino du mu
no. Tie patys Vokiecziai dabar
la jczk in kabinėta.
duodamas, No. 120 Dvi istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
su laivu tik para priesz pasida- vaikams būdavo
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
szaukia “Brolau” ii; “Drau
I kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva' zokoninka Berna- (su paveikslais), apie Džiaugsmas
1L—Molotovas palieka Kon
vimo.
Kai
mes
namie
jau
džiau-'
gerti
miszinys
susidedantis
isz
ge.” Bet jie szaukia ir sveikina
puslapiu ........................................ 15c dina. 61 puslapiu................. i..15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
ferencija, grįžta in Rusija.
No. 145 Trys istorijos apie VelniNo. 123 Septynios istorjos apie
gemes ir baliavojome, kad ka- sirupo ir sieros. Būdavo spėja
mus per vėlai.
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
12—Anglijos atstovas, Eden
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
ras
priesz
Vokieczius
baigtas, ma kad kokiu nors stebuklingu
Vokiecziai neverti jokio pa palieka konferencija.
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga pūodvylika Amerikiecziu jurinin-’ budti tas miszinys iszvalydavo lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či da; Dainele. 47 puslapiu..........15c Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
sigailėjimo, jokio susimylejiNo. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
(Pacifike)
ku žuvo, keturios deszimtys de- žmogaus 'kuna. Daliniai gal gonus. 45 puslapiu.................... 15c
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
mo, jokio gailesczio Vieszpats
126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
I
N°1— .Amerikiecziai
prasila ti vyni dingo ir dabar manoma taip ir būdavo, nes sirupas va- Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniDievas prižadėjo Sodoma nesu
No. 147 Trys istorijos apie Raga ikio, Suvirsz 100 puslapiu......... 25e
kad ir jie prigėrė, žuvo. Ir szi- lo vidurius; bet modemisziki mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
žia
dvylika
myliu
ant
Davao
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
naikinti ir žmonėms dovanoti,
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keiiaunirika Joną, Vaikinas ir
ta nelaime atsitiko visai arti viduriu valytojai ta pati pada- kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu............... 20c Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
Salos.
,
jeigu visame mieste bus rasta
puslapiu
..........................................
lbe
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
2—Angį ika i painia To u ngoo musu kranto! Sakoma kad du 10 ir neapsunkina kuna su 61 puslapiu ................................. 15c
deszimts kurie nieko nedare,
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
Alena;
Pavojinga klaida. 45 pus
No.
127
Trys
istorijos
apie
Duk

Vokiecziu submarinai tuos lai- cukrumi. Būdavo ir kitokiu toir
atidaro
Buriuos
kelia.
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszneprasikalto. Kaip Abraomas
tė pnstvniu: Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15c
vus
paskandino.
i
nikų,
bet
didesne
ju
dalis
susi

davineti
pinigus. 45 puslapiu.
15e
3—Amerikiecziai stumiasi ir
No. 150 Keturios istorijos apie Du
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c
ten nerado nei deszimts, taip
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
dėdavo isz alkoholio.
musu Generolas Eisenhower grumiasi ant Okinawa Salos,
sis; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae
“Nėra jokiu stebuklingu gy7—Viens toks eroplanas pa
61 puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
SKAITYKIT
dabar Vokietijoje neras. Geri baisios skerdynes.
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanataiko in ligoirbutini laiva pilna duoliu. Tos kurios pagelbsti
4
—
Japonai
paskandina
ke

Vokiecziai jau po žeme.
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios vyrnai; Eiles; Kokeis budais apgavi
viena, gali kitam užsibaigti su
s u k o 1 i e c z y t u 'karei v i u.
lis Amerikoniszku laivus.
akys;
Tamas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu«
Szaltas teisingumas, asztri
8
—
ĮBomberiai
isz
Europos
lej
blogom
pasekmėm.
Yra
tik
vie

karalium.
61 puslapiu................ 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
5—-Prieszas atsikerta ir puo
slidžia ir žiaurus atlyginimas
1ST0RIJE
apie
Gregorius
No.
152
Trys istorijos apie Kaji- Preke ..............................................1®®
la ant Amerikoniu Okinawa kia in Pacifika, savo 'broliams nas vaistas kuris geras vi
mas;
Drūtas
Petras; Nuogalis. 62
tai Vokiecziu užsitarnautas li
siems, kurie turi “pavargusi --------------------- Isz Numirusiu puslapiu............................................ 15c
in pagelba.
Salose.
*
kimas. Ir ežia ne kersztas, ne
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
9—400 didžiausiu bomberiu jausma” arba taip vadinama
6
—
Japonai vartoja savižu
Adresas
pagrieža bet vien tik teisingu
me,
Szaltiszaiti
ir
Debesėlis.
ti;
Du broliai; Majoro duktė.
62
“pavasarini Ikarszti,” ir tam
džius eroplanus: lakūnas tai iszlekia staeziai iii Japonija.
puslapiu
..........................................
15c
mas ir tinkama• užmokestis. Jie
::
25<
::
10— Generolas Doolittle pri- tonikai Sveikatos Virszininkas
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
ko savo eroplana staeziai in
Saule Publishing Co.,
pasiklojo: dabar gali sau ir vo
pitonas
Stormfield danguje; Pabė
Amerikos laivus, laivus su žada Japonams pasiusti kas- davė receptą augszcziau, ir ku Pirkite Apgynimo Czedinimc gėlė; Kas-gi
isztyre; Prigautas vagis.
liotis,
dien po 2,000 tokiu bom'beriu. ris visiems yra prieinamas.”
Bondus ir Markes.
sprogdiną ir pats žūsta.
60 puslapiu ................................. 15c Mahanoy City, Penna.

Kas Girdėt

---------- *

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

Pavasarinis Tonikas

/

’•SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

|si prie užstatyto visokiais vai- su ranka, paėjo kur jau heszo1 giais stalo, vakarieniauti.
J kautieji svecziai ruoszesi vaj Gėles, vainikai, dabino 'kam-; žinoti.
Monstras baigėsi, paneles
|bari ir stata prie kurio vėl se' <io poromis jau susipažinusi sagstė savo szokejams gele kai
(Tasa)
kąs! —nebūkit lygu'bobos, ežia
lio ženklą atsižymejimo, sagstė
j tru'kszminga.
nidko u'žgaidalams pataikauti,
j — Szimto metu laimingo simboliszku budu isz reikszda— Ant rytojaus, apie antra ateis laikas, sužinosite, — kal
'gyvenimo musu naujiem szei-itnos savo jausmus, gaudamos
po pietų, dedele apsirgo mato bėjo senis szypsodamas ir pil- ‘
mininkams — garsėjo balsai J už ta žvilgsni, kuris be žodžiu
I
te, ta raszta liepe in vaistine damas sau in bliudeli virala isz
į girdėjosi stiklu barszkejimas,' kalbėjo gal suprantamai.
tuoj neszti, bet ka asz ten ma katiliuko.
linkėjimai pilni meilumo ir Galionas tusztejo, vien mies
eziau !
Valgė atsidėjęs ramiai, be
telėnai bepasiliko ir sklydo ka
szirdingumo.
— Szie tau —- iszti'krujm paskubos pavalgė, persižęgnoBonas Alfonsas nepaprastai trie in savo kambarius ilsėtis.
kantrybes trūksta su jais, asz jQ? p^tineb szvariai nuo duo-'
Bonas Alfonsas, grafas, An
linkmas su žmona dekavojo
I
. .
nuo pat.ryto su tuo kalakutu 110S lluvaie įn kiszene inleido,'
i visiems iszreikszdami troszki- tonijo ir neatstojantis nuo ju
žunu, kol nupesziau kol ka, da-ji pypke užsikūrė, paėmė nuo
ma vėl kada matyti pas savoj draugas p. Bižufkeviczius ma
bar 'kepk, kitas in vaistine ’ gembes savo zuikina ausėta
taip jiems 'brangius sveczius. žai matomai ir beveik visada
merge apie ju uodegas, o ežia ;kepure, užsimovė ir isz ker— O nepasigailėsite! -— už tylus sumanė atsisveikinant
visas sodžius vėl szvesk kad' czios imdamas, lazda tarė: —
tikrino grafa, mes ežia tankiai suloszti stosa. Grafas ir Anto
los'ka! — o jie dribso. Kas do na, eikim!
j
atsikrisime, nėra kaip sodžius, nijų nutarė, kad būtinai turi
kolera apnyko, kalbėjo piktai Vienas in kita vyrai žvilg-į
perku d vara ir tai netrukus sziandien važiuoti net nesutik
Ragutiehe mesinedama kala- ferejo, szyptelejo ir isz triuke-!
dami nugulti.
perku dvara!
,
kutą.
i les eme eiti. Senis paskutinis
Nepaprastai linksmai perėjo Stosas neilgai trauke: jame
— Ka žinosi! — atsake Kat iszejo, duris uždare, zilgi iszvakariene, szlakstoma vynu ir greitai szen ar ten laime pa
re, jis pats t ui- but! — nes sėdi trauke, in kiszene .senovines
Kas mums skola užmok-s Amerikiecziai kareiviai grižta namo. Jie sziandien didvy visokiais gėrimais, kurie pa linksta ir dabar palinko: ponas
iszsi'žiojes, instates in gerkle atsekliotos sermėgos inleido J
prastai priduoda ūpo, iszrisza Alfonsas pasikėlė nuo staliuko
riai, o rytoj bedarbiai ir pastumdėliai. Karo vaisiai, Pergales aukos.
tokia tūtele, ir pasakyti nemo- pamėgino su keliu ar gerai už-'
liežuvius, aikszten iszverczia drebantis, iszbales lyg drobe,
ku! — toks lyg 'žarna nudryke's darytos ir visas būrys nudūmė,
klajojo po kambari ir savo sve
— Žiūrėkit, žiūrėkit, ta vy- vienbalsiai.
ir puosle, vienas galas inleistas dvaro
,
bosini audra nezini,’ juodi, ne Atvirumą, meilumas, szir- czius ir matomai buvo kad jo
linkon.
Muzika vėl pragarsėjo, jau lemti, naikinanti.
in toki kruželi po kurio ugnis Kieme susitiko Raguti: — resnioji 'beždžione!
dinguma, reiszkiamas pabu- galvoje tikras pragaras virė.
nos poros už ranku susikibusio, jaunuomene, ūžianti, nelemta, czi avima is, mandagumais, su Už tai grafas su Antonijų padega, ta puosle gniaužia o in na ka? — prieisim sziandien ar — 'Kame?
geikle lygu migla eina, o jis tik ne? — užklausė Vibra ypatin — ()t eina szen! — žiurek muzikai in talkta bego takais, Isztusztejo daržas, tik gal il artina žmones iki iszsiblaiveji- triniodami rankas vaiksztinejo
kaip tas nabagas priesz ja vai kambario lirikon.
gai, takais slankioji trys sze- mo o kartais ir stipriai užsiver- po kambari visai savimi užga
kirku, kauku iszsižiojes.
gai sziandien naszus.
— Tegul juos! — juk ne — Prieisite, prie, pasus posi ! — gaila vaikino, užsikim — O, o, o! antroji laime su- szeliai braukydami soda, ap žia rysziai užmegsti prie bon- nėdinti.
szvente,. eikim namon — pasi jums visiems raszo, — tarė isz užpakalio ir paskui eidamos szuko poniutes szalip tako sto gailestaudami szios gadynes kutes.
— Bus Daugiau —
vėdamos,
pasitraukus
bijoda

galėsime
iszgirsti
ka
ji
ten
jam
nupuolimą
ir
girdami
praeiti,
girdo vyru tarpe.
niūrai Ragutis, sziryt deszimVisi mate kaip po vakarie
mos tapti pergriautos.
kurioje panele buvo kaip žąse nes senas generolas bueziuoda— Eikim, bet sakykit, Vib toj iszirioglino isz lovos, pa kloja, nieko gero!
ra neatėjo!
saukė mane ir visu sodiecziu Nutilus, gera vingi davus Niuta tartum lėkti lekc, abu le, tyki, neprakalbama, paklus mai su szeimininku vienas kita
— Ąr pegirdejote ka sake? vardus pavardes surasze, pa per žolyną trys szeszėliai slin du. jauni'kaicziu insiliustiju, ni, lyg žuvele 'be balso, lyg ave kilnoti kilonojo, kaip senis isz- Raudono Kryžiaus Drauguves
— ketino, in nuėjo, rasit ir gė sus duos ant laimingos kelio ko inkandin jaunos poros, lai naszus, skrydo tartum neda- le.
reiszke savo troszkima, kad ju Vajus prasidėjo po visa Ame
kas nuo laiko paspausdami sau į’audam 'žemes — lygu pleste- Auszo. Nuvargo svecziai, nu pažintys pereitu ir tikra drau rika. Aukaukite kiek galite ir
liau kad sziandien ant nieku nes !
nuėjo! — kalbėjosi vyrai iszei- — Toli gražu — atsiliępe rankas, duodami žinoti kad te kes, naudodamosi trumpa savo ilsusi, nudulkėjusi isz szokiu gyste, galu gale užbaigė už- nesigailekite, nes pinigai eina
jaunystes diena, nepaisedami jaunuomene, iszgelte su krei kvietimu 'brangiu kaimynu su
dami.
Vibra juokdamasi, palauk kas I myti.
ant gero tikslo.
ten, kasžin kur klysta de- da nusitepe ponai, visi spiete- szeimyna ant pietų už sanvaiAnt ponueziu nelaimes kai- kad
1
Ta visa diena sodiecziai tu kam ka duos!
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
rėjo atkreipta dome in Vibros — Na? — placziai žiūrėda bejosi Rusiszkai, o nei viena
tes, kuriam laikui laukia sveisz szeszeliu tos kalbos gerai
trioba: senis viengungis buvo, mas in seni tarė Ragutis.
Gerti nepaliauna musu bobeles, cziu isz Moskvos ir petrapiles.
taigi galima buvo suprasti ka — Taip, taip! — kartais nesuprato, bet tiek laimėjo kad
Ant savo vyru ir rūgo ja,
Pakvietimas tapo priimtas,
da jis namie, o kada jo nėra. ne taip yra kaip atrodo, na ei sužinojo apie užmanyta iszeiga
Ir kas diena gii'ksznoja.
jaunieji atsisveikindami pasa
sykiu,
būryje
rieszutauti
in
giLaikas nuo laiko, žiurėjo žmo kim pamatysime ka jis pagie^
Viena taip insimanstojo,
kė sau iki pasimatymo ir ne
’
ria.
nes in menka lauža pamisz'kej dos!
O paneziakoje pinigus turėjo, kurio poniutes patemijo 'kaip
UNITED
ir sakydavo: — nerūksta isz — Pasakyk poniute, tarp Poniutes ant to paleido na
Ir nežinojo kur padėjo,,
Valadio pabueziavo in ranka p.
STATES
cziukurio! — matomai namie mudviejų niekada paslapcziu gus viena kitai in rankas ir
O kad kita doresne buvo,
Liutos.
nėra.
Bado pinigus ir girtuoklei
— Monstr! — pragarsėjo dinebuvo, pas,mane tokiu būdu tykiai patemijo: ar nesakiau?!
—
rieszutauti
eis,
gera
pradžia
Staiga linkma žinia apskel ka iszgirstu, tai kaip in vande
adgavo. ri'žieriaus balsas.
,
BONDS
po
karklynus,
ka,
ka,
ka
!
susi

bė mažiukas Petris: — Tata, ni, jokio garso neleidžiu, kam?
Pas kitus pasigėrus gulėjo,
Keletas jauni'kaicziu pribėgo
AND
suszuko jis, isz dėdės cziuku — Asz taipogi nekeneziu juokė in kumszti, oi, oi, paneles'
Ir paneziakoje pinigus turėjo, prie Vanios ir Valodes.
STAMPS
szios
gadynes!
į
rio rūksta!
Pinigai iszpuole,
— Kaip tai jus manote va
apkalbu ir bijau, ka manote ne
—
Jieszkosiu
szeimesio!
—
'
— Vibra namie! — pralėkė teisingai apkalbėti, jog tai ant
žiuoti! — gadinate mums tvar
Ir in gera rankas papuolė.
tvirtino
Valodija,
ir
jeigu
rasini
per soda žinia, Vibra parėjo ir savo duszios sunkenybe užsi
Adgal sugražino,
ka — neleisime!
mano
laime.
Jieszkosiu,
visus
;
isz visu butu po viena ėjo vy traukti o jog Katalike esmi ir
Ir j u sau neprisisavino.
Jaunikaicziai pažvelgė in Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
l
kiarus
iszlau'žysiu,
visa
miszka
rai prie senio su kokiu tai pa tai ne kaip kitos, visi žino! Bet
tęva.
*
*
*
In Szkotija nesenei nusidaiszkratysiu
o
rasiu!
sitikėjimu ir vilczia szirdyse, ežia ne koks apkalbėjimas, ežia
Senis susijuokė, — ne, ne ar
viau,
In viena vieta užėjau,
SAULE” YRA
—
Girdi!
girdi
tamsta?!
—
kartodami: — Vibra be reika tikra tiesa matome visos ir gai
dyti
tvarkos
negalima,
mes
da
Puikia komedija pamaeziau,
Ten vyrueziai puikiu funiu
GERIAUSIA
lo neszneka, tur but ka nors la merginu, gražios, protingos! jau ta ntrigante apsuko pro
Saluninkas u'ž baro stovėjo,’ sau pasikalbėsime, o jus prie
maežiau,
tą
tam
jaunam
vaikeliui,
ne,
darbo.
žino.
— A jau gražios! — per
Ir jo paeziule atėjo.
Atlėkiau su maszina in
DOVANA!
nedaleisiu!
—
atsi'likim
biski,
Jaunikaicziam
nereikejo
kar

Led inejo in triobeli tuoj trauke kaiminka, asz nematau
Apie penki kostumeriai
Glerganoka,
toti, spruko jie kaip lydekos
patemijo, kad senis gera žinia jokio gražumo, mažai gelbes ir asz negaliu! — kalbėjo poniu Kur maeziau ne viena pijoką.
strapaliojo,
te
sustodama
ir
prilaikydama
turi: Vibra ugni susikūręs, vi gražumas jeigu kas isz tokio
Vieni gere, kiti jau riaugsejo, vandeni pajutusios ir prany
Vienoje grinezioje herai
Jeigu nežinai kokia
drauges.
rė sau valgyti, sėdėjo priesz lizdo, nemeluoju, asz jums bisIr kelios dukreles szvaistesi, ko salione vienas sugriebęs
atsiprovinejo,
Niuta, antras Liūtą.
ugni, pypke rūke o jo primerk ki pasakysiu, tik saugok nie — Jauniesiems atsitolinus, Mat, kelis in kita miestelije
nupirkti Dovana savo
Kad už fundytu alueziu
poniute
tose:
Radus
atsakanezia
valandė

tos akys lygu juoktis juokėsi. kam ne per puse plauko. Mato
glamonėjosi.
iszleidinejo,
Draugui ar Draugei,
— Paraszysiu jam laiszka!
Pamatęs sodieczius prasi te senoji, jos motina.
Na ir gere, kaleinos nelaukė, le, pone Margerita priėjus prie
Ten buvo szokiai ir
vyro
tykiai
užklausė:
juokė in. juos pilnai užsitrau Czia poniutes tykiai kalbė. no, asz tos gudiszkos kalbos ne
•/
•/
O vienas kokis užtrytavo
klykavimai,
tai užraszk jiems laik—
Ar
vėl
tavęs
tas
grafas
labai! — bet kas mano Grože
kęs gerai savo pypke iszleido damos inejo in alėja.
net palenkė,
Armideriai ir dainavimai,
dvi
žiemas
in
naiodna
vaikszdideli gumulą durnu in augsz- Ir taip ėjo susikiszusios, leis
Mergužėles in szonus insireme, neapskuto? — baisiai linksmas raszti “Saule.” Pra
In ta besieda vyras
linksmins jiems gy-[
ir vis su Antaniu sznibždasi.
ta.
damos artimojo nudemes -su di czioja raszo kai]) koks uredniPo czierkele paėmė,
davadnas insimaisze,
— O visai prieszingai daly
— Žiūrėkit dabar in tuos džiausiu pasipiktinimu, pas- kas, jai liepsiu suraszyti, viską Ir vos žmogeli gerai nepataisė.
Iszgere, ne nesusi rauke,
kas stovi, atėmiau savo ir da venima. ant viso me
durnus kaip jie skleidžiasi ir biaurejimu ir nusistebėjimu ir 'be pasiraszyifto nusiusiu,
Ir da aluezio po stiklą
•S taiga i kokis tai kvailys
isznyksta, taip ir jusu baime ir nusistebėjimu szukaudamos: kam turi pražūti vargszas, lai
iszmauke. penki tukstaneziai virszaus sig to ir džiaugsis isz ta
pasiuto,
lieta uždėjo! — paaiszkino ro
isznyks, mat ka jums pasakiau.
— ‘Fui, fiai! — asz raudo žino su kuo taisosi szeimesio
Viskas butu gerai,
Ir ant davadi.io žmogaus
dydamas žmonai ranka, ant ku vo dovanos! Prenu
jicsžkoti.
— Kaip kodėl? — argi jau nuoju sena būdama!
Tiktai tieji vyrai,
užklupo,
rios blikcziojo storas signetas.
— Baisu! — asz iki sziol ne — ()i neatsargu!— o kad at O kad butu pajėgas turejas,
musu neiszvarys 1
Burnu ne uždaro,
— Asz buvau labai nerami! merata Su v. Valstijo
■ Pliauszke ir visaip iszdare,
— Neiszvarys, nes, jis pats žinau, kad kas panaszaus atsi spės ?
Gal butu žmogeli suedes.
Vienas kiaule ka ten padare, — tarė žmona, — matydama se metams $4.00;
nežino da rube'žiaus savo galy tiktu, musu namai tokie pat- — Per paszta!—kas atspės!
Juk kvailiu visur turimo,
Šaliunoje kerezioje negražiai nepaprasta linksmybe ir su
— kiek jau mes raszeme! o
be, sužinos sziandien, asz jam riarkaliszki!
Bet ant ju nežiūrime,
Vieszpatys— Ne-ga-li būti! — ausys kiek jau mes raszeme! —o
pridarė, i Antonijų kokias tai paslaptis! Kitose
nunesziu pyragėli!
Anglijoj ir Lietuvoje,
— Gal pinigu prasze, na da tese $5.00. Užraszant
Žinoma, iszeiti negalėjo,
Szkotijoj ir Amerikoje.
— Czia senis tartum atjau vysta! szirdis alpsta, akys kiek laiszkn peremem! — ir
įBa vos ant kojų pastovėjo, bar atsisveikindamas asz ji ap
nėjęs, nuo kelmo pas ugni, pa kaista! — o asz nelaiminga ka sužinojome to, ka niekas ne
*
*
*
skųsiu! — kalbėjo p. Alfonsas! reikia drauge ir pre
Tai ir padaryti turėjo.
žino.
sikėlė ir priėjės prie langelio girdžiu!
O ka, girtas, nežino kadaro, led apversdamas liežuvi ir numerata siunsti per
augsztyn in dangų pažvelgė: ■ — Tikra tiesa kaip poną . — Na kaip iszimti svetima Luzerneje ant vieno stryto,
Jau nuo pats ryto,
mirkeziodamas lyg stiklinėmis
Girtas vis kiaulisz'kus
Jau sauluže per puse savo Dieva myliu, kaip Katalike es- laiszka?
arba
Bobeles to tik laukia,
szposus varo, akimis, — ap-skus-iu! ir Anto- Money-Orderi
tako perejo, pomažiu galėsime■ rni, kaip dusziai iszganymo — Kaip? —- ot 'buk tai nori
Kada vyrai isz namu
Norints žmonys ant jo 'žiuri. nijo negelbes!
pradėti eiti, asz tik biski užsL. troksztu, tikra tiesa nieko ne- parvežti kaimynui ir paimi, at
pinigais registruotam
isztraukia.
Bet
saluninkas
negerai
daro,
darai,
perskaitai
ir
nusiauti
—
Nepatarcziau
mėginti!
—
kasiu, ant tuszczios da tehees-• pridėjau, galiu sziandien mirti,
laiszke.
Kad savo dukrelių isz salimo patemijo žmona.
Kaip tik in darba iszeina,
kalbėjo poniute su kumszcziu cziela, kaip buvusi!
mi.
ne iszvaro.
Tuojaus kūmutes pas viena
— Tu visada savo! o asz sa
— Ka tamsta ten padarei! u'žsigaudama in iszpurpusia — Kaip-gi taip atdaryti?
sueina,
Karczemioje visaip atsieina,. kau kad pamėginsiu ir padary
• — isztikruju sunku suprasti, krutinę kurioje vargu kada del — Oje, oje, mano Grože mo
Ne paiso ant nieko, bile bizni siu po savam!
Gere guzute viry ta,
Saule Publishing Co.,
pasakyk dedele prasze vienas artimo gailestingumo, stipriau ka niekas nepažins!
varo.
— Buvai, esi ir paliksi kvai
sujudo riebalais aptukusi szir — Reiketu perspėti! — dą- Neapsileisdamos viena kita.
ir kitas.
Mahanoy City, Pa.
Ir taip bėga dieneles,
las! — tarė 'žmona ir pamojus
leisti negalima — nutarė visos
— Vis-a-m 'kam, bus — lai- dis.
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ZiniosVietines j GENYS MARGAS
— Po visas Suv. Valstijas,
tu paisai apie szeszio- galva guldė. Ir Amerikoje, tie
7-tas Amerikos paskolos va
lika skarmalu Lenku? kurie sutvėrė szitas garbingas
jus prasidėjo Pancdelyje Ge
Kam tau rupi szesziolikos žmo Suvienytas Valstijas, už taip
gužio (May) 14-ta diena. Kare
nių suaresztavimas ar likimas? vadinamus mažus dalykus, už
reikalauja daug pinigu idant
Tai nieko nereiszkia.”
niekniekius stojo in kara ir kri
supliekti musu priesza Japona,
to bet nenusileido.
kad kare greicziau pasibaigtu Taip Ponas Molotovas atkir
ir kad musu vyrukai galėtu su- to musu Sekretoriui Stettinius, Anglija isz Amerikos pirmų
įgryžt in trumpa laika. Todėl, kai jis buvo užklaustas paaisz- jų piliecziu pareikalavo kad jie
pirkite Bonus su Ikožno centu kinti kas atsitiko su tais Len .centą, viena-peną taksos mokė
kais, kurie nuvažiavo in Mosk tu už arbata. Kas tas penas, tas
kuri galite suczedint!
— Kard Parte kuri buvo va del konferencijos ir dingo. centas, tas nususęs graszis. Už
laikyta per Moterių Draugisz- Jei Molotovas butu pasakęs, ta ruda peną Bostoniecziai vi-į
ko Kliubo pareita Ketverga, “Kas tau galvoj? Ne tavo biz e a Anglijos arbata in mares
Szv. Juozapo parapijos svetai nis. Nesikiszk, kur nereikia,” iszmete, už ta nusususi centą
nėje, buvo viena isz pasekmin- nebutu tokiu baisiu sziurpuliu Amerika in kara stojo, už ta
giausiu kurioje dalyvavo dau nuveres visus delegatus. Bet viena graszi Amerikos Revo
gelis žmonių, ne tik isz miesto, kai jis nusijuokdamas pasakė, liucija priesz Anglija sukilo.
bet ir isz visos apylinkes. Visi “Ka tu paisai apie szesziolika ! Ne taip seniai Amerikoje
svetelei buvo užganadinti isz Lenku skarmalu?” delegatams juodukai, nigeriai buvo vergai.
Pietuose žmones laike juodu
puikaus ir smagaus vakarėlio. blusos numirė.
— Kareivis Sgt. Kazimie Szesziolika parinktu žmonių, kus vergus. Czia Sziaureje
kuriems savo tautos, savo Amerikiecziai nelaikė vergu.
ras Lapinskas, 25 metu, sūnūs
ponios Konst. Lapinskienės kraszto reikalai labiau rūpėjo Na, czia jokios krividos nebu
negu j u paežiu gyvybe, nuva vo. Tu nori, laikyk, asz nenoriu
nuo 534 W. Spruce Uly., kuri
jai likos pavojingai sužeistas žiavo pasitarti ir savo žmones, nelaikau ir viskas gerai. Ka
savo kraszta užtarti. Nuvažia mes paisom tu sau sveikas sa
ant kares lauko, Kovo (Mat.)
vo nes buvo pakviesti, nuvažia vais keliauk, o asz savais. Ka
15-ta diena 1945 m., Vokietijo
vo kaipo atstovai, delegatai, ir mes paisome. Bet visi paisė, vi
je, randasi Walter Peed ligonbuvo suimti kaipo szpiegai ir siems rūpėjo, ir del juoduko,
įbuteje, Washington, D. C.
sznipai.
del nigerio visa Amerika suki
I — Ana diena Gerbiamas
Ka tai reiszkia szesziolika lo ir brolis broli žudė.
Kun. Ant. Karužiszkis isz
Lenku, kai mes skaitome apie Sziandien mainieriu unija
Pittsburgh©, Pa., broliai Jonas
fleszimts milijonu žuvusiu ant nori kad mes mokėtume po deisz Dearborn, Mieli., ir Klemen
karo lauko, ir gal dar tiek mili szimtuka daugiau ant tono
sas su szeimyna isz Roselle, N.
jonu nekaltu žmonių pražuvu anglių. Kas tas deszimtukas.
'J., motoravo in miestą atlanky
siu. Jeigu mums skaiezius rū Jeigu asz galiu asztuonis ar deti savo pažystamus ir redakci
pėtu, tai Molotovas teisybe pa szimts doleriu užmokėti, tai
ja “Saules.” Acziu szirdinsakė: Ka mes paisome apie sze galiu ir ta deszimtuka iszmesti.
'gai už atsilankyma.
sziolika gyvaseziu. Jis dar to Czia mažmožis, niekniekis, ka
Karužiszkiai broliai taipgi
liau galėjo mums pasakyti, kad mes paisome. Bet pasirodo kad
Įdalyvavo laidotuvėse savo mo
ka mums reiszkia dvideszimts daug mes paisome, kad mums
tinėlės a. a. Marijonos Kantpenki milijonai Lenku, kai mes rupi tas mažmožis. Isz to maž
žiszkiene, kuri mirė Balandžio
derinamies ir tariamies apie možio kyla nesusipratimai, su
26-ta diena, ir buvo palaidota
sikirtimai ir straikos.
viso svieto ateiti ir likimą.
Balandžio 3O-ta diena, Tama
Mes nepratę taip žiūrėti, ne- Bet Molotovas tokiu dalyku
qua, Pa.
drystame taip kalbėti, negali nesupranta, nes jis žmogaus
Szia proga aplanke ir savo me taip maustyti. Bet diktato nesupranta ir neinvertina. Jis
gimines Raiteliu szeimyna, ir riams žmogus nerupi. Toks bu in giria žiuri ir medžiu nemato,
dalyvavo Didžiai Gerbiamo vo Tsaras, tokie yra Sovietai, Jis žmonijos likimą svarsto ir
Mahanojaus Lietuviu parapi toks yra ir Molotovas.
žmones pamirszta. Už tai, jis
jos Klebono, Kun. Pijaus Czes- Molotovas neskaitė istorijos, gali gardžiai nusijuokti ir sau
aios 25 metu klėbonavimo jubinežino praeities, nesupranta szaltai paklausti: “ Ka tu pai
lejaus mokyklos vaikucziu
kaip žmogus gali už savo insiti- sai apie szesziolika skarmalu
prbgramelyje.
kinimus net ir galva paguldyti. Lenku?”
— “Motinu Diena” praėjo
Ka tai reiszkia, Rymos val O mes paisome, mums rupi
tykiai, o daugeliui motinu ta
dininkai klausdavo krikszczio- už tai, kad mums žmogus rupi,
'diena maustydavęs apie savo
niu jei tu žvake užžibinsi prie už tai kad mes, žiūrėdami in
sūnelius, kurie randasi po visa
Ciesoriaus stovylos, ar jam pa giria ir aržuola ir eglele mato
pasauli, o ir tieji atsiminė taja
smilkysi. Tu manstyk, ka tu me, už tai, kad mes rupinamies
diena apie savo motinėlės bū
nori, bet daryk ka jis liepia ir žmonija nes mums žmogus ru
dami kur ten ant kares lauko,
viskas bus gerai. Ka ta žvaku- pi!
gal nekuris szaukdamasis mo te, tas smilkalas, tie keli pagar
Taip pat mes galime tam Motinos !
binimo žodžiai reiszkia? Ka tu lotovui ir jo bosui Stalinui atpaisai, padaryk ir atliktas' sakyti kaslink Lietuvos. Mums
Wilkes-Barre, Pa. — Gerai kriukis. Bet szimtai tukstan- Lietuva ir Lietuviai rupi ir rū
žinomas tautietis Vincas T. cziu kentėjo, mirė, bet nepasi pės!
Ir mes nepaisome ar tu
Kvetkus, vienas isz Amerikos davė už tai kad ta maža žvaku Lietuviu butu trys milijonai ar
Lietuviu Tarybos delegatu, su te, tas smilkalo žiupsnelis tik trys artojai. Jie mums rupi
grįžo isz San Francisco Konfe jiems daug reiszke ir jie labai už tai kad jie yra Lietuviai, už
rencijos.
paisė.
j tai kad jie yra žmones o ne koIr ne tik krikszczionys taip kie daigtai ar gaivalai,
Shamokin, Pa. — Antanas dare, ne tik už tikėjimą žmones-------------------Kavinis, nuo 1771 Tioga Uly.,
aplaiike telegrama nuo valdžios
buk jo sūnūs kareivis T/4 Sta
Sovietai Berlyne
nislovas žuvo Pacifi'ke ant ka
res lauko.

Philadelphia, Pa. — Ponia
Marijona Paulauskiene nuo į
1312 S. 2nd Uly., aplaike žinia
nuo valdžios kad jos sūnūs ka
reivis Vaitekus, 26 metu am
žiaus žuvo ant kares lauko,
Sauso 27 d. A. a. Vaitekus
(Walter), 'buvo maloniaus 'bu
do, turėjo daugybe draugu. Pa
liko savo motinėlė kuri liūdi
netekus savo mylimojo sunaus,
liūdi jo seserys ir szogieriai.
Amžina atsilsi.

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linsmybia per viĮbus metus,
■ i.-

Septinta Armija Vokieczius Francijoj Gainiojo

Amerika kalba! Prigialbekite jai .pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir
Markes del jos Apgyinimo.

PŪKI ISTORIJA

Leitenantas Generolas Alexander M. Patch ir jo kareiviai isz namo in narna turėjo
lysti ir Vokieczius iszmuszti. Szitie Amerikiecziai iszlaisvino net 300 Prancūzių moterių
kurias Vokiecziai buvo suaresztave.

jau dabar važiuoja in Franci- dabar važiuoja in Vokietija ap
jos uostus pasirengti kelionei silankyti ir savo akimis pama
in Pacifika. Pirmiausia važiuo tyti j u prakaito ir darbo vai
ja tie, kurie parengs vietas ki sius. Kai 7,000 Amerikiecziu
WASHINGTON, D. C. —
tiems kareiviams. Kareiviai, pakilo in padanges su 700 di
Ana sanvaite Armija jau palei kurie stos in karo lauka Pacifi- džiausiu bomberiu jie užtemdo apie 2,500 kareiviu isz vais ke ar kelis menesius pasiliks dino saule ant Paryžiaus mies
ko. Paleido tuos, kurie buvo Europoje pasimokyti ir pasi- to. Paryžiaus gyventojai maus
parvežti isz karo lauko czia musztravoti. Ims kokius sze- to kad czia koks naujas užpuo
namie pasilsėti. Dabar diena szis menesius pakol pirmutini limas ar kokia milžiniszka pa
po dienos Armija paleis dau kareiviai isz Europos pasieks roda. Amerikiecziai su savo
giau ir daugiau kareiviu. Bet Karo lauka Pacifike.
bomberiais atsilankys per visa
tai nereiszkia kad daugiau vy
Europa ir pamatys kiek kaszruku jau neims in vaiska. Ar
tavo Hitlerį ir jo Nacius nuga
mija kaip pirmiau eme, taip ir Amerikiecziai Su Bom-1 labinti.
ims in vaiska visus vyrukus.
bėriais Atsilankys
Ims naujus ir paleis tuos kurie
Visa Europa
PAS DAKTARA
jau savo dali, savo darba atli
ko.
LONDON, ANGLIJA. —
Jau tau ne syki kalbėjau,
Tie Amerikiecziai kareiviai, kalba daktaras in girtuokli,
Amerikonai .
kurie dirbo ir prakaitavo prie negert perdaug.
In Pacifika bomberiu ir eroplanu taisymo — O, ponas daktare atsa
ir renge ir leido bomberius ant ke girtuoklis, — asz niekad
PARYŽIUS, FRANCIJA. — Vokietijos, bet patys negalėjo ne turiu in vales, o ka czia
Amerikos divizijos ir armijos su savo bomberiais važiuoti, kalbėt per daug.

Paleis Daug Kareiviu
Isz Vaisko

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa— Ant pardavimo, namas
mt 332-334 W. Mahanoy Ave.,
Mahanoy City. , Atsiszaukite
pas: MRS. N. MC’GONTGLE,
113 N. Jardin St., Shenandoah,

Skaitykite “Saule”

Del Musu Skaitytoju I
Siuncziant pinigus per bal
tini czeki arba ekspresini motey orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu
prie paskirtos sumos nes musu
bankos reikalauja deszimta
eentu už iszmokejima czekiu ir
ekspresiniu kvitu. Busime jum*
lekingi už tai ir neužmirsrikit®
ateityje, kada sinusite czėkius
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet
jeigu siunsite money orderius
per paczta, tada pacztas neima
ekstra už iszmokejima money
jrderio. Acziu visiems.
u
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa.
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Let's raise the money in the
MIGHTY SEVENTH

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORIUS

r

War Loan is the biggest in America’s
UR FLAG flies once again over
history because seven billion dollars
Corregidor. The cost was great in
blood and pain, but our fighting men didmust be raised from individuals alone.
That means you must buy more and
not turn back. And on Iwo,Jima, four
bigger War Bonds.
thousand men—more and more—died to
This is really two great loans in one;
take the long step forward to V icfor this time last year you had been
tory. Twenty thousand others suffered
called upon twice to subscribe in War
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Glory all over the world—let’s raise the
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Sovietai su dideliomis tankomis eina in Berlyną, kur be
veik visi namai sugriauti. Szitas paveikslas buvo nutrauk
tas tik keliomis dienomis priesz tai, kada. Vokiecziai pasi
davė ir karas buvo baigtas, 8-ta diena Gegužio 1945 m.
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