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Yugoslavai Praszo Maisto
Isz Amerikos
Mainieriai Susitaikins

Didžiausias Kariszkas Fabrikas Sunaikintas

bet 832 Amerikiecziai žuvo, 270
buvo sužeisti.

Kunigas Jėzuitas
Didvyris Drąsuolis

Amerikiecziai
Apleidžia Trieste

Kai Kapitonas Leslie E.
WASHINGTON, D. C. —
Gehres sugrįžo su savo baisiai
Kai szita straipsneli skaitysite
sudaužytu “Franklin” laivu
tai greicziausia mainieriai jau
isz Pacifiko, jis duodamas savo
vėl dirbs ir kas angli. Ateina
raportą ypatingai iszgyre Jė
jžinios isz Washingtono kad
zuitą Kunigą Leitenantą KoMainieriu Unija jau taikosi su
mandoriu Joseph O’Callahan.
valdžia ir mainu savininkais,
“Drąsesnio žmogaus asz dar
ir kiek dabar galima pasakyti
niekur ir niekados nemaardažinoti, tai už dienos kitos
cziau,” sake Kapitonas. “Ku
viskas bus tvarkoj.
nigas O’Callahan visu buvo,
Kas iszgrajino? Kas pragravisur dry so, visur dirbo. Jis
jino? Kas iszlosze? Kas pralopirmiausia parūpino vieta su
sze? Mainieriai gaus sziek tiek
žeistiesiems ir pats nesze su
pakelti, gaus biski daugiau mo
žeistuosius isz pavojaus. Jis
kėti, tai butu galima sakytį
davė paskutinius sakramentus,
kad ežia buvo mainieriu viTpaskutini patepimą tiems kuszus. Mainu savininkai, opera
rie buvo mirtinai sukolieczyti
toriai pakels kaina ant kiekvie
ir visur vyrus ragino gintis ir
GUAM, PACIFIKE. — Baisus musziai
Czia buvo ant vieto didžiausias kariszkas fabrikas. Tai dirbti ir pats jiems in talka sto Prezidentas Nori
no tono anglių, tai ežia galima
Krupp fabrikas, Essen mieste, Vokietijoje. Amerikos bom- jo. Jis dryso lipti žemyn in to
Sakyti kad jie iszgrajino, kad
Susitikti Su
ir kruvini susikirtimai siauezia ant Okina
beriai
ji
sugriovė
ir
Amerikiecziu
armija
ji
paėmė.
Vidury

jie laimėjo.
pragaro vidury ir ten vyrams
Francuzu DeGaulle waSalos. Amerikiecziai beveik ant vietos
Bet nepaisant kaip ten iszeis je paveikslo, tai to fabriko savininkas Alfred Krupp, kuris padėti gesinti. Viena gazolino
dabar Amerikiecziu rankose.
galima drąsiai ir staeziai saky
tanka susprogo po jo kojomis,
stovi, negali žengti pirmyn, nors muszasi
ti kad darbo žmogelis, mainieir keli buvo ant syk užmuszti. WASHINGTON, D. C. —
rys pralaimėjo. Kad jis gautu Stato Du Kariszku
Kunigas O’Callahan nesitrau Prezidentas Trumanas prane- isz pat paskutinuju. Septynios-deszimta Di
832 AMERIKIECZIAI
ir du sykiu tiek pakelti, jis viskė, bet ėjo pirmyn kur jis kitus sze Georges Bidault, Francijos vizija viena kalneli buvo net tris sykius pa
Laivu
ŽUVO
tiek nieko neiszgrajino. Jam
iszgelbejo. Paskui, kai pavojus Užsieniu Ministeriui, kad jis
ims du ar tris metus atsilygin PHILADELPHIA, PA. —
praėjo, kunigas O’Callahan pa laukia progos susieiti su De ėmus, bet visus tris sykius Japonai atsiti, atsidirbti už tas tris sanvai- Laivyno Karo Sztabas szaukiadėjo žuvusius pakavoti ir pa Gaulle ir su juo pasitarti apie
Ant
Kariszko
Laivo
Szeszta
Vokietijos užėmimą ir prižiū musze ir Amerikieczius nuvijo.
tes, kada jis nedirbo. Mainiemaldas laike.
si daugiau darbininku in Phirėjimą. Jis sako kad Amerika
rys visai isz pedes iszejo, o vis
Kunigas O’Callahan yra Jė
Marinu Divizija kita kalneli puolė net de
ladelphijos Laivyno fabrikus.
WASHINGTON, D. C. —
sutinka
pavesti
dali
Vokietijos
gi turėjo valgyti ir pragyventi. Ten dabar reikia apie 1,600
Naujas, 27,000 tonu kariszkas zuitas, 40 metu amžiaus. Jis Francuzams valdyti, ir taipgi vynis sykius in viena sanvaite pakol paė
Jam ir plaukai pražils ir nu darbininku kad pabaigtu sta
laivas, ‘ ‘ Franklin, ’ ’ apdaužy pirm karo mokino matemati sako kad Francijos pagelba
slinks pakol jis tu trijų sanvai- tyti du kariszku laivu. Darbi
Iki dabar vien tik Marinai ir jurinin
tas, pusiau-paskandintas, be kos Szvento Kryžiaus Kolegi mums Pacifike bus priimta nes mė.
ieziu praszvilptus pinigus atsi ninkai bus imami panevalia
veik visas sudegintas parszlu- joje. Kunigas O’Callahan stojo ji tenai mums reikalinga.
kai stojo in karo lauko ant szitos salos.
dirbs.
jeigu gana nestos savanoriais. bavo namo ir dabar po 12,000 in vaiska 1940 metais. Jis bu
Iki sziol Alijentai Francij a
Nei valdžia, nei kompanijos Tie kariszki laivai bus 27,000
myliu keliones randasi New vo su “Franklin” laivo juri in szali buvo pastūmė, ir kai Dabar pranesza kad ir armija, ir kareiviai
inepaise ka mainerys dare, ar tonu ir jie vesz eroplanus ir
York miesto uoste. Ant szito ninkais tik septyniolika dienu Francija pasiulino pasiunsti
kaip jis pragyveno. Darbo žmo bomberius priesz Japonus.
ateina in pagelba.
Kariszki laivai stovi
laivo daugiau negu 1,102 Ame kai szita baisi nelaime atsitiko. keletą divizijų, net ir visa ar
gelis galėjo ir bėralinė duona
Priesz tai buvo kapelionu ant
rikiecziu buvo sukolieczyta ar
prie tos salos, bet mažai gali padėti, nes
maitintis ar badu mirti, nieks
“U. S. S. Ranger” kariszko mija mums in pagelba priesz
Japonus,
Alijentai pasakė Japonai per toli kalnuose. Japonu radijai
nepaisė. Bet, kai jau suėjo lai Mainieriai Straikuoja pražuvo kai Japonu bomberis laivo.
ji
užpuolė
netoli
Japonijos
ru“Acziu, mums jusu armijos ne
kas kada valdžia turi duoti vi
Del Daugiau Mėsos bežiaus ir savo bombas paleido
reikalingos.” Dabar Preziden isz Tokyo pranesza kad kitas didingas ir
siems mainieriams bedarbes
staeziai
ant
jo
ir
pataikė.
475 Vokiecziu Laivai tas Trumanas kvieczia Franci
paszelpa, tai jau visai kitaip ta CHARLESTON, W. VA., —
galingas Amerikiecziu laivynas plaukia isz
ja in talka.
pati valdžia pradėjo dainuoti. Daugiau negu tūkstantis mai Kariszkas laivas, “Frank
Paimti
Churchillis sutinka su Prezi Marianas Salos ir artinasi prie Japonijos
įPirmiau negu valdžia tiek pini nieriu West Virginijoje iszejo lin” veže daug eroplanu ir
go iszmokes del bedarbes pa- ant straiku už tai kad jiems ne bomberiu. Kai tas Japonu bom PARYŽIUS, FRANCIJA.— dentu Trumanu. Dabar tik lie
isz pietų, bet musu Admirolas Nimitz da
szelpos, “Unemployment Com buvo gana m ėsos in j u diner- beris pataikė in ji, jo eropla- Alijentu vėliavos plevėsuoja ka pamatyti kaip tas musu Dė
pensation” tai paims už spran kes. Valdžia pasiuntė viena nai užsidegė, bomberiai, kurie virsz Vokiecziu laivu, kurie da dė Stalinas pasielgs, ka jis pa nieko nesako.
do ir mainierius ir kompanijas freitkari mėsos in Logan Coun buvo pilni dideliu bombų eme bar yra musu rankose. Vokie sakys. Jam jau praneszta apie
ir abudu tuoj aus sugadins.
ty, bet to neužtenka, nes visi sprogti, o laivo viduryje užsi cziu submarinai, povandeni į Prezidento Trumano pasiulyTai in klausima: “Kas szitas mainieriai nori daugiau mėsos. degė parakas, dinamitas spro niai laivai susigadins mums ma Francuzams, bet jis dar nieWASHINGTON, D. C. — Karo Sztai
ko
nesako,
dar
tyli.
straikas laimėjo? Galima atsa Kompanijos sztorai sako go, kulkos ir karabinai isz i priesz Japonus. Kiti laivai bus
bas neteko daugiau negu 21,000 eroplanu
kyti kad niekas nelaimėjo.” kad jie gali gauti gana mėsos, karszczio pradėjo szauti ir į suvartoti vežti tavora ir karei
Biznieriai daug biznio patroti- bet valdžia jiems nepavelina sprogti. Trumpu laiku visas vius. Vokiecziai nedrįso ar ne WASHINGTON, D. C. —
per szita kara.
Jie negali tiek iszdirbti,
no, žmones ir fabrikai 200,000,- patiems galavijus skersti* Da laivas pavirto tikru pragaru. suspėjo savo laivus paskandin Kai Amerikos valdžia paskoli
no Kiniecziams $500,000,000 ju pastatyti.
Reiszkia, kad diena po dienos,
000 tonu anglių negavo, Karo bar mainieriai neeina dirbti ir Gazolinas isz bomberiu užside ti.
prekybai atstatyti, Kinijos val
Sztabas supyko, kareiviai pasi sako kad jie neis pakol valdžia! gė.
Japonu jiegos eina trepais žemyn. Ameri
džia nutarė pakelti aukso ver
piktino, kompanijos anglis pa- jiems duos daugiau mėsos.
Kiti kariszki laivai prisiarti MANILA, PACIFIKE — te nuo 20,000 Kiniecziu doleriu kiecziai lakūnai sako kad dabar kai Japo
,brangino, o darbo žmogelis,
Amerikos Trisdeszimts pirma . už viena aunca aukso iki 35,BROOKLYN, N. Y., — no ir paėmė sužeistuosius. Ja
mainierys insiskolino.
Armijos divizija paėmė dvi 000. Kinijos biznieriai nesnu- nu eroplanai pamato Amerikieczius atle
Laikraszczio “Vienybes” lei ponai savo žmonėms paskelbė
★
eroplanams vietas Valencijoje duriavo, nemiegojo; jie tuoj aus
dėjai pranesza kad jie nusipir kad Amerikos kariszkas laivas
dabar artinasi susieiti su ki visa auksa supirko už mažesne kiant, jis neszasi kiek tik gali.
AKYVI TRUPINELEI ko savo redakcijai nuosava na paskandintas. Bet laivo kapi ir
tomis Amerikiecziu divizijo kaina ir ta paezia diena parda
rna, kur dabar ne tiktai dirbs tonas ir drąsus jurininkai ne
mis, kurios isz žiemiu ateina. vė valdžia už beveik dviguba.
— Indijonai isz sztamo Ca beleisdamo savo laikraszti, bet apleido savo laivo. Diena nakti
ISZ INDIJOS. — Isz Azijos ateina
Eroplanai ir bomberiai padeda Kiniecziu valdžia, norėjo szita
dirbo,
vargo
pakol
gaisra
apyuga, pardavinėjo lauka val- taipgi bus vietos ir susirinki
kareiviams ir jiems kelia pra bizni paslėpti nuo Amerikie geros žinios: Kiniecziai dabar ima atsimuszmams, paskaitoms ir kitokioms malszino, ugni apgesino, ap
stijuj New York 1789 mete.
kerta.
cziu, bet yla isz maiszo iszlindo.
— Didžiausias sniegines kultūrinio pobūdžio pramo taise, aplopino, savo, žuvusius
ti pradeda vytis Japonus. Anglai su tenpakavo
j
o
mariu
gilumoje
ir
Dabar
Kiniecziu
valdžia
sako
goms.
Laikrasztis
“
Vienybe
”
yiesulos vieszpatavo 1854 me
yra redaktoriaus p. Juozo Tys- paskui mažu-pamažu, kaip pa- — Apylinkėje New York o kad ji smarkiai nubaus visus gimusiais žmonėmis kulia Japonus Burmote.
— Pirmutinis
“rollmilis” liavos labai gražiai ir gerai re szauta stirna parszulbavo in 1816 mete radosi 50 tukstan- tuos biznierius.
je ir dabar ima visus Japonus isz szito
ĮPennsylvanijoj likos pastaty daguojamas. Jam ir jo laik- savo uosta.
cziu margu (akeriu) druskinio
raszcziui viso gero vėliname.
tas Thornby 1746 mete.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! kraszto szluoti.
Laivas nepasidavė, sugrįžo, lauko.

Amerikiecziai Apsupo Shuri
Tvirtove Ant Okinawa Salos,
3 Amerikiecziu Divijos Spau
džia Japonus Isz Visu Pusiu;
Mainieriai Da Nedirba; Euro
pos Politikos Verda
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Iszpoiiu valdžios diktatorių ’
Francisco Franco, jis buvo užklaustas: “Ar is pasakyska jis

.

— ——

TEISINGAS

ti bet kokio kito budo žmogų. ir pavirszutiniu veislių skirtu- savo t a u t y bi n i u s ]i a p r o c z i u s
"O
i
C AI VO IIM A
' Ta 'žino®aus lankstumo y paty- mu, 'bet jie tik pavirszutiniai. neskatinti maiszytu tikybų ve**
kjrlL/ V VJJK A.3
j)0 yra ])rangį žmonijai ir tik ji Ar žmogus auksztas ar Žemas, dykas jei bent vienas isz jaunamausto, apie ta diktatorių?”i........ . ................ —|
APIE VEISLE* davė žmogui galimybes iszsi- protingas ar kvailas, drąsuolis vedžiu sutiktu persikriksztyti.
Ickes piktai atkirto: “Asz la-i___
i
------- ;plantinti po visa pasauli, —paar bailys, muzikalisz'kas ar be Visos trys tautines kuopos
Raszo Dr. M. Mead
jsauli, kuri mes norime padary- klausos, artistiszkas ame si]p-'turi savo tikincziuju tarpe visu
Japonus nelengvai ir negrei bai norecziau pasakyti ka asz ALIJENTAI JIESZKO
ŽULIKU
! NEW YORK. — Apie veisle’ti visu žmonių bendra gyveni- nas ar stiprus, Dievobaimingas į didžiųjų veislių nariu. Žydai
tai sumuszime. Mes kariauja maustau, bet man sarmata to ,
kius
'žodžius
vieszai
vartoti.
”
ar netikintis, visai nieko ben- emigrantai isz Rusijos, Framme priesz priesza, kuris nepa
ir kilme yra daugybe invalidu nio vieta.
;;
Armija, policija ir szpiegai niinczin, kurios pasenusios, at-' Antroji 'klaidingoji iszvada dro neturi su veisle. Tai ne cnzai katalikai atvykę isz
žinsta garbes, nesupranta pasi
gailėjimo, nesigaili nei saves Japonu szeimyna, didžiau-1 jayar po vįsa Europa jieszko gyvenusios ir mokslu nepagris-'; apie veisle yra suskirstymas veislis paveldėjimas, bet asine- j Francijos in Kanada, o vėliau
‘
....
nei kito. Mes kariaujame priesz sias musu prieszas. Karas su, j$acįu Vadu, iszdaviku, žmog- tos. “Tos mintys
arba
kilmes su- žmonijos in vadi n a m a j a niszfka ypatybe paveldėta isz in Jungtines Amerikos valstypriesza kuris yra iszmokintas Japonais dar visai taip kaipj ^u(j^įu įr žuliku. Kai Vokietija pratimas dažnai labai neigia-' ^au'ksztaja” ir žemąją” veis- tevu gyvenusiu tam tikros ei- bes iki sziol yra iszlaike savo
paprocziu kultūros ir tikybiniu
neapkesti ir del savo dievai- nepradėtas. Japonu . motinos; susmuk0) daug Naciu nusižu- mai veikia in • musu pastangas
Terminas veisias paprastai vili zac i jos lai’kota rpy.
pasidavej kitus sugavo, ugdyti tarpusavi supratima tai|koma {rims didžiosioms
cziu garbes žudyti ir pats žūti. pagimdo daugiau t aku negiy cie>
didžiosios veis- savybių. Bet jie nėra, veisles.
Japonas yra žvierisz'kas barba mes galime iszmuszti ju v v ru. Q ^ar kiti pabėgo, pasikavojo. tautinėse kuopese. lokiu klai- žmonijos kuopoms, kurios taip les, iii kurias žmonija suskirs- Tiesa pasakius, viskas pąsauilyje ka žmogus daugiausia ver
Kiek dabar žinoma tai med- dingu iszvadu apie veisle ir'kilras, kuris vartojo mo'ksliu- Mes turėtume iszmuszti
ilgai gyveno atskirtos nucr vie-! lyta, mažai reiszke ten kur vie-Į
cziaus ginklus. Jis žino kad szi- Japonu kas sanvaite k a i susi-: žiokle tu didvyriu, razbaininku me rasime kasdienine je kalbo- na ‘kitos. kad jos iszsivyste in na veisle susitinka su kita, ir tina — pilietybe, kalba, tikyba
tas karas yra ligi smerties.. Jis lygintume su Japonu motino-1 szitaip stovi:
je, poezijoje ir patarlėse. Iszda- |rjg skndįngas kuopos: kau'ka- kur jos maiszosi. Veisles iszsi- ir gyvenimo būdas — nieko
...Ii,
žino, kad žut-but jis turi ka mis, kurios tiek vaiku pagim ADOLFAS HITLERIS: vi voje,'klaidos apie veisle maniinam- ,zįuc> neg-ru įr mongolu veisle, lai'ke taip ilgai vien del to, kad bendro neturi su veisle. Kar
do.
sokie gandai eina ir lekia. Vie žinamos ir eina isz kartos
iii p
riauti. Musu darbas dabar taip
kartos in
Pastebėtinas skirtumas tarp keliavimas buvo apribotas. tais ’žmones norėdami pakenkti
vienybei, sukurstyti
ni sako kad jis gala gavo, nusi karta. Norėdami sulaikyti pra sziu 'žmonijos kuopiu yra fi- Priesz keturis szimtus metu ' žmonijos
szita kara vesti, taip dirbti ir
v
...
, ! žmogų priesz žmogų klaidina
žudė, kiti kad jis isz baimes nu- ėjusiu kartu nežinojimą ir ne-' zisz'kas, 'kaip plaukai, odos Amerikose
aukoti, kad tas žvieriszkas Ja Raudonasis Kryžius
gvveno mongolu r
.
. .
.
,
"
.
,.
•
žmones
melagingais
iszvedziomirė,
dar
kiti
kad
jis
ant
karo
supratima
nuo
musu
paežiu
ponas žutu, o ne butu!
spalva ir'kuno sudėjimą. Gali veisles 'žmones; sziandien visu .
Visuomet Patarnaus lauko krito besigindamas nuo suklaidinimo ir visuomenes su- amas daiktas, kad tamsi oda ge- trijų veislių kilmes žmones gy- ėjimais apie veisle. Ta mes paBolszeviku, o dar kiti sako kad skirstymo, mes turime nuola- riau pritaikyta kąrsztame kli-'i vena ežia kartu ir vysto nau- stebėjome per pastariuosius
Vokiecziai negali mums jo
—
jis pabėgo, pasikavojo ir dabar tos budėti.
mate, bet dėlto kalbėti apie! jus fiziszkos iszvaizdos žmonių metus.
kiu budu atmokėti. Jeigu jie WASHINGTON, D. C. —
mums tavora ar bet kokius Lietuviu ir kitu tautybių kil slapstosi. Sovietai sako kad jie Viena gana paprasti iszva- : ‘ ‘ auksztaja ’ ’ odos spalva, ar! budus.
daigtus siustu, tai mes priim mes Amerikos kareiviai ir juri rado keturis sudegusius lavo- da apie kilme yra, kad kai ku- j “žemąją” plauku veisle, ne'bu- Ypacz svarbu žinoti kada ne Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
dami nuo ju padėtumo ju dar ninkai, vis dažniau kreipiasi in ( nūs, vienas isz ju gali būti Hit- rie žmones “tyrios” rasines’ įu protinga. Svarbiausiose’galima vartoti žodžio “veisbininkams, ir savo darbininkus Raudonojo Kryžiaus atstovus. lerio> Dafcar Sovietai sako kad kilmes, kai tuo tarpu 'kiti žmo-! žmog’aus ypatybėse: jegojeJle.” Nėra jokios Len’ku, Airiu,
isz darbu iszvarytume. Jeigu tarnaujanezius prie karo vie- jį6 tikrai rado propagandos nes yra maiszytos kilmes. Tik- patvarume, prote, gabume, Anglu ar Iszpanu veisles. Jei ir
netu, praszydami patarimu in- ministerio lavona.
rinybeje per tu'kstanczius me- szvelnuine, drąsoje, vaizduote-į panaszus žodžiai reisz'kia taujie mums savo laivus atiduotu,
vairias asmeniniais reikalais. GOERINGAS:
Vokietijos 4u žmones susiliko ir susimaišome iv. .galimybėje isAriksusiu' tybo, jie liepia žmones, kurie
tai musu darbininkai prie laivu
Panasziai yra
ir su ju szeimyeroplanu ir bomberiu insteigeUNITED
.
,
- , keliolika kartu.' Kai atskii os miueziu, tarp veisln nėra jokioj kalba viena kalba, yra vienos
fabriku darbo netektu, jeigu
noms,
kurios
randa
pagelbos,
j
as
į
r
vadas,
didingai
ir
su
puimaiszytos
kuopęs
buvo
veisles
STATES
skirtumo; kai kurie bet kurios valstybes pilieėziai, naudojasi
jie mums anglies duotu tai mainieriai be darbo liktu. Jeigu jie ju vietiniam Raud. Kryžiaus kybe pasidavė Septintai Armi- per daugeli amžių ir iszdavoje veisles, gali turėti tu geru ypa vienodais paprocziais ar meno
pinigais mums mokėtu, tai mu skyriuje tokiais reikalais, kaip jai. Jis Amerikieczius pasvei- jie taip susimaisze, kad visilbu- tybių, kai 'kurie ne. Mokslinin kultūros. Tai neturi nieko ben
BONDS
su pinigu verte nupultu, tai ir karo pensijos, algos, kariu szei- kino su Hitlerio sveikinimu vo vienodos fizines iszvaizdos, kai seniai stengėsi surasti in- dro su veisle. Nėra tokios veis
AND
moms skiriama užmokesti, ir “Heil Hitler.” Jis peikia Hit- o kitais atvejais veisles miszi- rodymu, kurie pagrindiniai invėl negerai! Geriausia tegu jie
les kaip kataliku veisle, nėra
STAMPS
kitais reikalais.
leri, teisinasi save ir rodos ne- nys buvo nuolatinis ir iszdavo- rodytu slkirtuma tarp vienos Žydu veisles. Katalikai, Žydai
sau viską, ten laikosi,, o mes,
kaip buczierys kai kada kokio Pavyzdis ežia nurodomas, žino ar nenori žinoti kad jam je jokis ypatingasžmogaus ru- ir kitos veisles, bet ju iki sziol ir Protestonai, pasiremdami
j szis toje kuopoje neiszsivyste. nerado. Tiesa, jie rado fiziniu tradicija, stengiasi iszlaikyti
insiskolinusio žmogelio knygu kokiu budu ir kokiais atvejais reikes žvaigždes skaityti.
te, padeda ant kalades ir per Raud. Kryžiaus atstovai karoHIMMLER: Gestapo, slap- Kuri kuopė atrodo• “tyri,” ar
kerta ir numeta, padarysime ir lauke ir namie patarnauja mu- tos policijos vadas ir didžiau- kur maiszyta, priklauso nuo
su kariams:
I sias žmogžudys dar slapstosi, istorijos laikotarpio. Pav. aipsi-.
su ta Vokiecziu skola!
Vienas kitataueziu kilmes Gandai eina kad jis su savo veda dvieju skirtiniu kuopiu
Amerikos karys užėjo pas slapta policija traukiasi in žmones. Ju kuopos istorijoje
Keletą metu atgal Rumuni Raud. Kryžiaus direktorių ka-1 Austrijos kalnus prie Mitten- taip ilgai buvo viena nuo kitos Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
jos Karalius pasakojo kaip jis ro lauke. Jis pareiszke, kad jo dorf miesto. Buvo gandu kad atskirtos, kad jos iszvysta
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
iszrinko keturiolika gudriau tėvas menkai supranta Anglu I Admirolas Doenitz ji iszduos ir grisžtai skirtingos iszvaizdos
siu ir kytriausiu jaunikaicziu kalba, ir negali suprasti kaip1 Amerikiecziams paves, bet da-'fizinius budo. Sziu naujaveAdresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.1
isz savo kraszto ir juos pasiun iszpildyti gautas isz valdžios , bar matyti kad tai buvo netik- džiu vaikai jau turės abieju No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų apie
tė mokytis. Jis septynis pa pensijų formas, kurias valdžios ros žinios. Žmogžudys Himm-Į kuopiu žymiu ir savybių, ir ju kus apraszymas, didele knyga, 404 rnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rgumą in balta vergija; Pusiaugavesiuntė in Anglija ir septynis in instaiga pasiuntė jiems po kito leris dar laisvas, dar slapstosi, iszvaizda bus lyginama prie puslapiu.
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
Amerika, kur jie stojo in sunaus žuvimo karo fronte. ; JOACHIM VON RIBBEN- vienos ir kitos tėvu kuopęs. Bet tninaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
augszcziausius universitetus. Pensija kario tėvams buvo rei-! TR0P: Užsieniu Ministeris? jMgu tokiu maiszytu sze’ffllU No. 108 Vaidelota, apisaka isz sis prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
“Tie septyni, kurie mokinosi kalinga ir jie turėjo teisa ja kuris surengė ir paskelbė visa vaikai gana dažnai ir ilgai tar- imta
isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz vaienczijOs; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
Anglijoje buvo gudrus ir kyt- gauti, bet nemokėjo iszpildyti szita nelemta kara irgi slapsto- I pusavyje susives, jie per tam veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
No. 104
Trys istorijos, apie Ne- pacziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
ri” aisz'kino Karalius, “ ir kai prisiųsta blanka.
si. Jo draugai ir tarnai neisz-J tilkra laikotarpi taip pat atro- valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
jie sugrįžo jie užėmė augsztas Raud. Kryžiaus atstovas duoda kur jis pabėgo. Vieni dys “tyrios” veisles ar kuopęs bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepevietas savo kraszte. Bet tie ku tuojau pranesze R. K. skyriui sako kad jis pabėgo in Szvedi- kilmes žmones. Tie tėvai, vai- No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu......................................15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Isz numirusiu prisikėlė,
No. 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25o
rie mokinosi Amerikoje buvo mieste, kur kario tėvai gyvenoj ja ir ten slapstosi. Bet Szvedi- kai, broliai, seserys, pusbroliai Gregorius;
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
dar gudresni, dar Ikytresni: jie Skyriaus atstovas, gavės laiszj jos valdžia griežtai pasako kad ir kiti, 'kurie labai ilgai gyveno No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 43 puslapiu................................. . 15c naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz mavisai nesugrįžo ir pasiliko ka tuoj pasiuntė pas kario te-' jo ten nėra.
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo

proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
tame pacziame kraszte, 'bet ne- iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmo22
puslapiu
.............................
- - 10c
Amerikoje.”
vus žmogų, kuris visa reikalą' KONRAD HENLEIN: Šuo-1 žino savo kilmes, atrodys pana- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
isztyre ir pagelbėjo jiems isz- kalbininkas ir Czekoslovaki- szus iri vienas kita, arba turės Jurgis;
Galinga ypata galybe meiles;
pildyti
aplikacija,
ir
ja
pasiun

sos
bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
jos
iszdavikas
pasidavė
Amepanaszias
fizines
ypatybes,
kuAmerikietis kareivis sutiko
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
tė,
kur
reikėjo.
rikos
Pirmajai
Divizijai,
pasirios
skiriasi
nuo
kitu,
toliau
sena moterele Anglijoje ir pa
puslapiu.......................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o
Po kurio laiko kario tėvai teisino kad jis nekaltas nes jis gyvenaneziu žmonių. Kaimuo- No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai .................................. .'20c No. 166 Trys istorijos Sūnūs Maklausė jos: “Kaip ji isagyveno
.1
U
'
. u
—No. 141 Keturios istorijos apie
I.O’ gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo;
tuos Vokiecziu bombardavi gavo praneszima, kad ju apli- tik mažas žmogus, paprastas se ir aplamai provincijoje dau_
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
Geras Medėjus............. ,................... 15«
Geležinis vyras; Smakas ir
mus, kai jie bombas diena nak- kacij a priimta ir jie gaus pen J tarnas ir tik kitu insakymus daugiau žmonių kilę isz tu pa Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare;
No. 170 Asztuonios istorijos apia
61 puslapiu..................................... 15c
sija
iki
gyvos
galvos.
Jaunes-'
pildė.
Paskui
jis
pats
nusižudė.
ežiu
protėviu
ir
todėl
jie
dan1
liukninai
einiki
ir
kiti
szposelei.
20c
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltaa;
ti pyle ant Londono ? ’ ’
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
nvsis
RTiniiR
karvs
is?
ATnariVnc
rtnl
oian
vionnc
VUam
...j
..
c-?.,
’
No.
116
Istorija
i-pie
bierata,
Auklėjimas
sveiko ir serganczio ku“Matai, vaike,” ji paaiszki- nysis sūnūs karys isz Amerikos‘ Gal ims laiko, gal dardie Na- giau vienas kitam panaszus ne- ' puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
iszvyko in užjūrio karo frontą ciai begs ir slapstysis, het die- gu miesto gyventojai, kur yra!
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
119 Keturios istorijos
apie__________
No.
110: “Kas vakaras kai asz kal
................ ...15c
| Garžia Haremo nevalninke:: T Roszis:
in szviesa; Pasitaisias prasi
bu savo potierius, asz atsimenu ramesnis, nes jis žinojo, jog jo na po dienos ir jiems likimas nuolatinis žmonių miszimys.' į Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
kaip mano mamyte man saky tėvai gerai aprūpinti. Negana artinasi. Alijentams negaila Vienas žmonijos stiprybe 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu ..........................................25*
|vra teisybe, kad nėra pasaulyje' No. 120 Dvi istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkaa; No. 171 Vieniolika puiku istorijų
davo kad mano an i olas sargas to, jis taip pat žinojo, kad jeigu nei kulka nei virves,
.
, ,
.
.. kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernazmomu kuopos, kuri negali pualapiu
....................... 15c dina. 61 puslapiu.........................15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
vis prie manės ir’kaip jis sergs jiems reikes pagelbos, Raud.
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 145 Trys istorijos apie Velniti diena ir nalkti. Tai asz sau Kryžius visuomet jiems patar GUAM, PACIFIKE. — maiszytis SU kita. Galimybe' No. 123 Septynios istorjos apie szkas
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
malūnas; Kaip studentas lojo o
naus.
Amerikos
laivai
privežė
bomskirtinu
kuopiu
žmonėms
susi-*
Ste
^
uklin
^
as
z
erko,as
:
Slda
^""
‘
s
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia?
pamanstau kam dviem budėti,
.
...
i grabelis; Drąsus szuo; Kolera; bene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
berius prie Kyushu salos. Bom- vesti ir susilaukti vaiku yra jjg; Vargo sapnas ir pasaka apie ri dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c ptybe gymimo mumisie Dievo musu
jeigu jis neeina miegoti, tai asz
RESTAURACIJOJE
teriai sunaikino 284 Japonu dalinai pasekme žmogaus su- eonus. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
eisiu.”
126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
eroplanus ir subombardavo gebėjimo prisitaikyti aplinky-' Do^g gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 25*
— Ej, kelneri, praszau
ypatybe leidžia mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys No. 147 Trys istorijos apie Raga No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Butkus buvo Czikagoje ana man paduoti kita torielka, Kyushu ir Shikoku Salas. De- bems.
1 užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
68
sanvaite. Jis pasakoja kad jis ba ant szitos kažin kokis szimts musu eroplanu nesugri- auksztiems žmonėms vesti ma“  | kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
puslapiu
..........................................
15*
No.
148
Dvi
istorijos
apie
Joną
ir
žo.
'žo ūgio; žmonėms su didėlėmis 611 puslapiu ...............ą........ 15c
mate kai szeszi žmones atėjo in pletmas yra.
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
Japonai tukstancziais krinta galvomis vesti žmones su ma I No. 127 Trys istorijos apie Duk- lapiu
restorana užkasti. Jiems kaszdo
paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz..................................................
15c
— Tai ne pletmas, tai tėt nesitraukia ant Okinawa žomis galvomis ir t.t.-Nežiūrint I te pustvniu: Peleniute: Du brolei
davineti
pinigus. 45 puslapiu
15e
No.
150
Keturios
istorijos
apie
Dū

.Varputis ir Skunutis. 60 pus...15c
tavo $92 už ta užkandi. Ir tar szmotas ‘ ‘ bifistikio ’ ’ ka po
kta
akmenoriaut;
Klara;
Nuspręsta

No.
175
Pasiskaitimo
knygeles
Salos, kur karas baisus ir kru- tu iszvaizdos skirtumu, toki
naite kuri jiems patarnavo ga nas liepei sau duoti.
sis; A’kt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
vinas. Amerikos kareiviai, ma- žmones gali susilaukti gražiui
vo $20 dovana, “tipsa.” Ir tie
61 puslapiu ................................. 15e Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
SKAITYKIT
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais) ; Kaiirieczii: Aimanarinai
vis
eina
pirmyn,
bet
už
ir
sveiku
vaiku.
Ta
pati
ypatykurie taip brangiai valgė nebu
Ponas — Suszalai Jonai, kiekviena pėda tos salos jie be prisitaikyti aplinkybėms
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
vo kokio milijonieriai, bet dar tai atsigerk guzutes, nes ta
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
brangiai
užmoka
prakaitu,
'
leidžia
žmonėms
apsigyventi
karalium. 61 puslapiu................ 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
bininkai, isz kariszko fabriko. vo labai ranka dreba, tai gal
.15*
ISTORIJE
apie
Gregoriuą
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke
krauju ir gyvastimi.
invairiuose
orose,
valgy
Tai tau, kur pinigu, kaip szie- nuo guzutes?
------------------ Isz Numirusiu mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
li skirtinga maista, dirbti skir............................................ 15c
no! Ki'ba ežia ne Amerika?
,.
r - „
(1
Prisikėlė, Dorybe
Veda In Lai puslapiu
Jonas — O ne, poneli, dre
4
No.
153
Trys istorijos apie Gailu
tingose
aplinkybėse,
iszmokti:
J
Neužmirszkite Guodotini Skai
Adresas
....
,, K
.
„ .
. I me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
ba nuo to, jog pamacziau gu- tytojai, atsilygint su prenumerata ui skirtingas
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
kalbas ir skirtingai
’
Kai Harold Ickes Vidaus zute.
puslapiu
..........................................
15c
i
•
•
25^
*
*
laikraszti “Saule” kurie apie tai užMusu sugebėjimas _____ 2_____________ 2____
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
mirszo ir prasze idant nesulaikyti gyventi.
Reikalu Sekretorius buvo pak
Saule Publishing Co.,
laikraszczio.
PASKUBINKITE 1 ! I prisitaikyti aplinkybėms, taip Pirkite Apgynimo Czedinimo pitonas Stormfield danguje; Pabė
viestas pasakyti prakalbas per
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Bondus ir Markes.
Skaitykite “Saule” SKAITYKIT. “SAULE" PLATINKI! pat duoda mums galimybe ves- Į
60 pu&Upiu ................................. 15c Mahanoy City, Penna.
yąkąrieij.e parengta pagerbti
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versta buvo Jievute kaipo už Laime, kad sziandien jai dar dievaiezio auka. Mokytoja nu- mylėjusi, bet vienok, vakarais nas, rado ant ulyczios špilkųbausme atskirta nuo kitu vai- užteko tvirtybes atsigint,"bet tarė jauna mergaite gelbet per- pas save trobele neinsileisda-r tia, paprasta maža, kasdieninia
ku, del ko ji visa pertrauku klausymas, ar tolinus jos už kalbėdama motina neverst sa-1 vo. Ji su Petru meiliai kalbeda- spilkutia. Pasilenke, pakele ir
laiką turėdavo praleist viena teks josios jausmams iszbujo- vo dukreles prie taip žento dar vo tik diena, rinkoje, kuomet inkiszo in kalneriu savo suplyatskirame žaidimu kambaryje.' jus. O gal ir Jievute kaip ir jos bo. Motina nepaklausė jokiu jis jos budele atsilankydavo, szusios jekutes.
ANEVEŽTO miesto prie-Į troba triust, nes turėjo sve-l — Jievute! Kodėl tu vakar motina, liks to paties Veneros mokylktojos patarimu ir per Po ilgo laiko, Petras Jievute • Ta ji pasielgimą patemino
spėjimu, jokiu pamokinimu, o iszmegines ir persitikrinęs, kokis, tai ponas, puikiai pasiremiestyje stovėjo maža, sena ežius priimt. Viena trobele ir mokykloje nebuvai? — paikiau- ---------------------------- vien likosi savo nuomones, kad kad Jievute visai neseka savo'des in kailinius, kas davė suir pakrypusi trobele. Jos isz- jos maža dukrele tebuvo liudi se mokytoja Jievutes.
neturtingoms tas darbas leisti motinos pėdomis, in ja insimy- prast kad būro isztikruju tur
vaizda primine sena senutėli ninkėmis, kas nakties laike to — Mama praeitą naktį daug
nas.
žmogų kas minute belaukianti, je mažutėje trobelėje darycla- svecziu turėjo, ilgai gere ir vai-j
tėjo ir amžinu rysziu su Jievu-, tingas.
Ponas užtemimas vaiko pa
kada ji Dievas paliuosuos isz vosi. Žinoma, ir kaimynai ret- ge, o paskiaus, sugulus, tai'
Vos penkioliktus metus ei- te bažnyczioje susijungė.
to sunkaus, sunlinkusio ir ligo kareziais pasznybždedavo. Bet i viens, tai antras ateidavo ir
naneziai Jievutei prasidėjo pil Po Jievutes vestuvių men sielgimu pats sau kalbėjo:
to kūno, paszaukdamas pas sa naszle ramino save aiszkinda-'todėl buvo labai suvargusi, del
nas vargo gvvenimas. Motina, koji trobele, primenanti praei — Tasai vaikas yra gero pa
ve antrajai! laimingesnių gy ve- mosi, kad isz vienos rinkoje bu-fko asz turėjau eit rin'kon bude-'
kaipo auka palaido gyvenimo ties liūdna tuose namuose gy sielgimo ir paezedus, ir bus ge
niman. Kiek-vienas mažiausis deles negalima yra ne tik mal-le, o motina diena ilsėjosi —
atsigulė ir patala isz kurio dau venimą, greitai isznyko, o jos ru žmogum. Paimsiu ji pas sa
vėjelio pūstelėjimas, smarkes ku ir szviesos nusipirkt, bet ir'atsake Jievute atsistojusi,
giau ir nesikėlė. Dabar jau vie vietoje stojosi gražus, nedide- ve, isz jo bus kada naudingas
nis duru trinktelėjimas jau 'ža pacziomš pragyvent. Savo var-l Jievute gal dar ir daugiau
pia Jievute turėjo ir sau, ir savo liai mūriniai nameliai, kuriuo zmogus.
dino baime trobelei, kad kurs go palengvinimui jaunoji nasz- butu pasakiusi, bet mokytoja
j serganeziai motinai pragyveni se susitvėrė ramus ir laimingas Ka nutarė, taip ir padare.
nors silpnesnis, duru, sienos lesavo kuna Veneros dievai-'visa dalyka supratusi, nedavė
mą uždirbt. O tas darbas ne Įszeimyninis gyvenimas kuris Priėmė valka in savo dideli
sunėrimas nepasiliuosuotu ir ežiui paau'kot net ir už nuode-'jai daugiau kalbėt.
lengvas buvo. Bet Jievute nesi- nesze pavyzdi visiems apylin kupcziszka narna, iszmokino
tuomi visos trobeles neprivers me nelaikė. Ta amata negar-j Jievute isz mažu dienu vars'kunde, mintyje džiaugėsi, kad kes gyventojams. Kaimynai, ta viso bizinio, ant gal padare ji
tu ant drėgnos žemes atsigult, bingu dalyku ji pripažino tik ge užsigruzdinus buvo be galo
girti svecziai trobele neatsilan matydami, nekarta su nusiste savo pusininku ir padovanojo
gera,
darbszti
ir
prakilnios
kas tarp jos sienų globoja toms, kurios pasiaukavimo
ko ir kantriai kentėjo. Ji ir ant bėjimu tarpu-savy kalbėjosi, jam viena isz savo dukteria už
Viena
narsi
mergina,
miems gyventojams sudarytu darbu užsiima būdamos viso! szirdies mergaite, kuria moky
savo motinos nerugojo. Ji savo kad ir klampynėje kartais gali paezia, kuria labai mylėjo o ir
Už
kokias
ten
popieras
daug ir daug didelio rupesezio. gero pertekusios ir laimingos. toja pranaszavo iszaugsianti
motina be galo mylėjo ir ja jos iszaugt .geras ir naudingas vai ji mylėjo ir ant galo pasiliko
apskundė
vyruką,
turtingu ir guodotu 'žmogum.
Toje trobelėje gyveno jauna Jievute jau dvylika metu tu-! dora ir pavyzdinga moteriszke, Tai net penkisdeszimts doleriu ligoje atjautė. Ryta ir vakara sius. ,
— GALAS —
Metai praėjo.
naszle su savo dukrele Jievute. rojo, kuomet ja motina pirma jei tik busią kam labinus iszilgai ant motinos lovos sėdėjo
b
a
u
s
m
e
s
u
ž
m
ok
e
j
o
,
Priesz prasidejima svietines
Toje trobele juodviem tebuvo syki nuvede in mokykla. Nuo plėtot jos turimubsius, geruo- Ir visokiu triksu iszsižadejo, ir su ja kalbėjosi. Dažnai ir die
!
sius
privalumus.
Jievute
isz::
DAINELE
::
kares, atlankė jisai savo sena
tik nakties užeigos vieta, nes tos tai dienos Jievutei prasidė
nos laike 'budele uždarius par
Mergina
su
tuom
sau
mokytoju. Inejas in vidų kal
diena nuo anksti iki vėlai va jo visai naujas gyvenimas su j traukt isz tos klampynes buvo
bėgdavo motina atlankyt ir ja
pagadino,
O
mergužėlė,
balta
lelyjele,
bėjo :
karo dažniausiai prabūdavo visomis naujomis aplinkybė ■ negalima, nes motina ne kal Ba visus New Yorko vaikinus palinksmint. Motina su dukre
Kodėl
nedainuoji
szi
pavasarė

— Esiu tavo mokiniu isz
le kalbėdavosi, apgailestavo
ant rinkos savo budelėje, ku mis. Jievute augusi rinkoje ir bėt nenorėjo apie koki nors Jienuo
saves nubaidino.
li,
jaunu dienu ir nekarta man
rioje laikydavo duonos, mėsos, namu klampynėje ne tik nemo I vutes isz savo namu iszleidima, Czionais yra tokiu mergeliu, savo praeita, nesugražinama
Ka asz dainuosiu, ka asz links iszperei gerai kaili už padary
kėjo,
bet
net
supratimo
neture:
o
namuose
laikymas
jau
isz
daržovių, vaisiu, geliu ir kito
Kad apie sarmata visai nežino, gyvenimą perpraszinejo duk
ma busiu, tas klastas.
J
ievutei
pavoju
rele už vertima in tolki pat gy
kiu mažmožiu. Jos ten sėdėda jo apie savo tikėjimo pagrindi- anksto grėsė
Bambiliais
važinėja,
(Du Kart) Kad mano bernelis Atsiminė sau senukas savo
vo ir Žiema ir Vasara. Jau nes tiesas, o taip-gi nebuvo gir 1 nupult ir nupult jau tuomet, Kaip apsvaigusios klykauja. venimą ir patarė toliaus isztesvetimoj salelėj. mokini; sunu vargingos naszlengvinus motinai pasidarė, dėjusi dorinio pamokinimo.1 kuomet joje dar tebebus nein- O bus džiaugsmas del tėvu, set savo puikiame, doriniame
nusistatyme. Jievute raminda O tas Hitleris szelmis mela les, pas kuria tankiai atsilan
kuomet jos dukrele paaugo ir Jos matymo apskrityje tebuvo sigyvene žemieji palinkimai.
Ir
sarmata
del
lietuviu,
gis, kydavo badinis sveczias. Vai
vo motina, priduodama vilties
galėjo nor trumpam laikui mo matomi jos motinos kas naktį Ta pavoju jau mo•kytoja paste
Ba
tas
ant
gero
neiszeis,
pagyt, bet motina tarusi, kad Tai jis iszkele del musu kara, kas buvo labai klastingas ir už
tina pavaduot, jai kur nors isz- tame paeziame kambaryje ne bėjo, kuomet ja paklausė:
Kada
tokios
in
metus
ateis!
jau per vėlu tos laimingos va Ten jieje muszas ir krauju tai nekarta jam karsztai su
ejus reikalingu rinkoje parda pasislėpti su vyriszkiais gla- — Jievute! Kodėl tu visados
leja, pliekė sedynia.
landos sulaukt, nutildavo ir
vimui prekių piginus kokiame moiiejimaisi, kurie jai tiek tik- savo pamokas taip gerai inokeJeigu
'žmogus
negali
savo
Kada atsisveikinejo, inteike
nors sodžiuje, toliaus nuo mies rais pasidarė, kad jau nebetei-! davai, o sziandien ju nemoki? darbo sziomis dienomis atlikt, Jievute verkdama nuo motinos Kolink Ilitleri ingalejo.
Nėra Hitlerio, gal jis pasikorė, senukui 5,000 markiu su prato esaneziame nusipirkt. Bet ke jokio pasibiaurejimo, o Klausiama Jievute atsistojo O turi net ant szventadienio lovos atsitraukdavo.
blogiausiai buvo, kuomet Jie ypacz todėl kad jai gyvenime ir tylėjo.
Jievute iszaugo labai graži. O jai nesikore, gal ir kas nuszo- szirnu idant priimti tai kaipo
palikt,
ve, dovana.
vute dar maža tebebuvo. Būda neteko matyt, kad kitur pana- — Jievute! Kodėl tu tyli,
Nors jos kūnelis buvo liesas,
Per naktis trankytis ir
nieko
neatsakai?
vo, paliks Jievute viena grin- szaus dalyko nėra ir kad yra
bet ji buvo tiesu, taisyklingai Jieszko Hitlerio, kad nor skūra — Kuom užsitarnavau ant
loszt kazyras,
Dabar
Jievute
pradėjo
veikt
rastu, tokio gilukio nuo tavęs sunau,
czioje užrakinta, pasodins ja gedimasi. Ji jai indomesnius
sudėtas; akys mėlynos ir verte
Papeikimo
yra
vertas
tokis
ant 'žemes, padės szaly mažutė savo namuose pastebėjimus vi ko niekados nedarydavo, ir ta
žmogų perverianezios, o taipgi Kad nor skūra rastu, isz žemiu juk nieko gero tau nepadariau,
vyras.
iszkastu. tiktai tankiai pliekdavau kaili.
lės duonos plutele ir bėga moti sai be blogos minties net mo re:
labai viliojanczios. Jos lupelės
Sztai
panašziu
kriaueziuka
na rinkon savo budele su pre kyklos draugams ir draugėms — Vakar, vakare ilgai svevisados szypsojosi, buvo links Kai sugrisz bernelis, tai asz — Tai]), taip, tai teisybe.
Binokly ne užtikau,
cziai
vakaravo
ir
negalėjau
imdavo
pasakot.
Tas
Jievutes
linksma busiu, Savo gilukiui esmių dėkingas
kėmis. Mažute viena likusi ver
Kuris Nedeliomis drapanas ma ir mokėjo su kiekvienu ma
mokintis,
o
ryte
užmigau.
Per
kia — motina szaukia. Bet mo elgęsis ir mokytojo ausis pase
prosija maeziau, loniai apsieit. Papraszyta, bū Tada linksma busiu ir links tau ir suradimą tosios spil’kunaktį
negalėjau
miegot,
nes
mai dainuosiu, tes, kuria taja diena norėjau
tina prie dukreles neateina. kė. Mokytojai užklausus, ir-gi
Tokis darbas ne eina ant gero, davo, gražiai surisz, greitai pa
atėjo
prie
mano
lovos
girtas
Jievute ir valgyti insiiiori, bet nieko nesivaržydama ta pati
duos, paddkuos už pirkimą ir Tada linksma busiu ir links ponui profesoriui padėti ant
Jeigu
per
naktis
stovi
mai dainuosiu, krėslo idant ant josios atsisės
dar negali paeit valgio pasi- atvirai papasakojo. Mokytoja kareivis ome mane gnailbyt, in
papraszys kita syki jos neužprie
baro.
jieszkoti. Ir kisza vargszia in likosi pastatyta in kebliausia lova lyst ir asz turėjau gintis ir Juk ant visiko atsiranda laikas, inirszt del ko ir pirkėjai pas Ir ji apkabinus meiliai pa'bu- tum. Norėjau tau tokiu 'budu
cziuosiu. atkerszyt už blynus, kokius
burna, visa, ka aplink save pa padėti. Iszaiszlkint nieko nekal verkiau, del ko buvau nusigan
ja lankydavosi. Ta net kaimy
Ant
garbinimo
Dievo,
man iszkepiai ant sėdynės taja
siekia ir randa. Ir taip, būda tam vaikui tos nuodėmės didu dusi ir suvargusi ir todėl ryta
nes budeles pastebėjo ir ant
(Nata: “Vai tu strazdeli, gi
ir
Laikoms,
diena.
vo, ir ta motinos paliktąja duo ma, baisumą ir jos pasekmes užmigau ir nesuspėjau pamo 'Szeszes dienas prie darbo,
Jievutes eme žvairuok Bet Jie
riu paukszteli.”)
nos plutele sugniaužia,. Ir taip baisu, kad nesukėlus nekalta ku iszmokt. Mama su kitu kavute su savo kaimynais nesipy
Nedėlioja prie garbinimo
Parasze Martynas Szakoczius
reiviu
gulėjo
ir
todėl
ant
manės
me
vaike
savo
motina
ir
jos
inprato Jievute viena trobelėje
ko ir net jiems ka nors pikta
Dievo
vardo.
isz W. Pittston, Pa. “SAULE” YRA
sėdėt ir net savo maista prie sa darbu pasibiaurejima, užtylet barėsi ir net muszt norėjo, kad Kriauczeli, velu'k dienomis ant Jievutes pasakius, visados
— taig-gi negalima. Todėl mo asz kareivio nepriimu.
GERIAUSIA
ves susirast.
dirbkie, maloniai atsakydavo, del ko
Skaudi
szi
kalba
mokytojai
kaimynai susigėdydavo ir dau Pažymiausia Motina
Jievute atrodė sumenkusi, kytoja maloniai su Jievute elg
O naktimis mažiau
DOVANA!
pasidaro. Juk dar tik dvylikos
damosi
kas
kartas
praszydavo
iszbalusi ir vargo pavergta.
ginus
nemėgindavo
Jevutei
iszvaikszcziokie,
metu mergaite, o jau vereziama
metinet.
Motina in ja žiūrėdama sopa niekados nepasakot, to, kas sa
Žmones tave daugiau
su girtu kareiviu draugautis.
vuose
namuose
atsitinka,
nes
ma szirdimi galvodavo, nejau
Pora metu sirgusią motina
paguodos.
Jeigu nežinai kokia
dalyko
pasakojimas
yra
negar

gi jai reikės ir dukrele szaly
nukarszinusi Jievute pasiliko
vyro palaidot nebesulaukus bingas. Daug duota pavyzdžiu Atidarė Konferencija
vienai viena savo kas kartas
nupirkti Dovana savo
Tilipona isz Union City
isz
kitu
vaiku
gyvenimo,
kad
gyvenimo paramos, del kurios
gavau, labinus bekrypstnnezioje tro
Draugui ar Draugei,
jie. nieko vienas kitam apie sa
sziandien taip pati vargsta ir
Prie ausies dudukia pridėjau, belėje, kurioje ilga laika nuo
vo namus nepasakoja. Bet Jie
savo dukrele kankina. Bet liki
Sakau: Alo, alo, bus der? bodžiaudavo. Būdavo, pareis!
tai užraszk jiems laikvute, matyt, taip buvo in pratu
mas kita leme. Jievute, nors ir
vakare isz budeles namo, susi-;
Tclepone kom from wer ?
si su savo motina .apie viską
raszti “Saule.” Pramenka, 'bet augo sveikute ir
Girdžiu mergele kalba viena. kurs ugni, iszsivirs valgyt ir j
kalbėtis, kad jokiu budu nega
linksmute. Metai po metais,
Kas padavė žines apie mus atsisėdusi valgo, 'bet vienai tas'
linksmins jiems gy
lėjo nuo atviro pasakojimo su
jau galėjo ir budele su savimi
Baltruvieniai? valgis neskanus — nuobodu ir
silaikyt ir todėl mokytoja privenimą. ant viso me
ilgu neturint su kuo pasikalbėt
in rinka nusineszti, kame jos
Norėjau daugiau dažinot,
ir dienos inspudžiais pasidalyt.
Jievute galėjo nors dulkėtame,
Bet mergina isz baimes
to ir džiaugsis isz ta
bet saules apszviestame ore pa Del Musu Skaitytoju!
turėjo sustot. Trobelėje kaž-ko nejauku da
rėsi. Vejas visais paszaliais ir'
vo dovanos! Prenu
kvėpuot ir daug žmonių pama
Gal buvo gilti,
Ponia
Esther
Stolnickiene
palangėmis szvilpe. Ret-kartyt. Viena trobelėje augusią
Kad patrotino vilti.
merata Su v. Valstijo
Siuncziant pinigus per bm.
cziais ir in duris kas pakleben isz Brooklyn, N. Y., likos iszJievute isz pradžios tie žmones
kini czeki arba ekspresini m©
davo, bet Jievute sužinojusi, rinkta pažymiausia motina
ir visi daiktai stebino, in ku
se metams $4.00;
Ant
vienu
kriksztynu,
ney orderi in iszdavysta “Sau
1945
metais.
Ji
yra
motina
9
kad tai vyriszkis, neinleisdavo. I
riuos negalėjo atsižiūrėt, bet
Buvo bislki musztyniu,
les,” pridekite deszimts centu
Kitose VieszpatysO tie vyrai ne vienas mėgino sunu ir 2 dukterų; asztuoni
paikiaus prie to judesio pri
Vyras
turėjo
piktumą
ant
prie paskirtos sumos nes musu
jaunute auka, kad ja kaip nors sunai tarnauja kariuomenė tese $5.00. Užraszant
prato ir jau visai in nieką do
bobos,
bankos reikalauja deszimts
nuskynus, bet Jievute nepasi je. Ponia Stolnickiene rodo
mes nekreipdama vėl eme, ma
Ant
senovės
savo
mergos.
centu už iszmokejima czekiu ir
reikia drauge ir pre
davė pagundai — isztesejo.Į savo nekuriu sunu gautus
žule viena žaisti, kaip kad pirPagriebė
buteli,
ekspresiniu kvitu. Busime jum#
garbes
ženklus-medalus.
Ypacz jaunas, gražus Petras į
miaus trobelėje žaisdavo.
Ir nebagai ant galvos sukule,
numerata siunsti per
dėkingi už tai ir neužmirszkit®
Vakaro sulaukusios, juodvi ateityje, kada siunsite czekius
Apie valanda negyva gulėjo, j prie Jievutes meilinosi, kuri
Money-Orderi arba
vėl in savo sulinkusia trobele arba ekspresinius money orde
O žaidulis daktaras susinti Jievute ir tikrai jau buvo insiPaklausykite Mano
gryždavo. Žiema trobele būda rius, pridėti deszimtuka. Bet
turėjo,
Paveikslas parodo Ameri
Linksmo Apsakymo pinigais registruotam
Paskui daugiau giminiu
vo nekūrenta ir szalta, todėl jeigu siunsite money orderius kos valstybes Sekretorius
Už tai ant virvutes pakarti.
pribuvo,
laiszke.
*
*
*
motina griebdavosi mažute per paczta, tada pacztas neima Stettinius atdarant San
Kaip piktos dvasios
Pasakysiu jum sziandien tik
krosnele u'žkurt ir sziek-tiek ekstra už iszmokejima money Francisco Konferencija. 44 Du szvogeriai Grand Rapids
draskyti
pradėjo,
gere,
ra istorija. Buvo tai, keliolika'
susiszildyt, o Jievute tuo laiku orderio. Acziu visiems.
delegaitai dalyvauje tame
'Na ir ant pagalios susitvėrė, Tai mat kokis ten gyvenimas, metu atgal, dar priesz kare.
Saule Publishing Co.,
sėdėdavo savo lovoleje t szkurkonferencijoje.
SAULE PUBLISHING CO.,
Ant 'žemes sugriuvo,
Argi norėtu taip gyvent
Eidamas ulyczia vargingas
liais susisukusi ir drebėdavo.
Mahanoy City, Pa. |
katras! vaikutis apdriskias ir murziMahanoy City, Pa.
Ir turėjo skubėt motina apie
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! Už plauku laikėsi, nepaleido.

PURVYNE
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*

*

*

*

*
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Pirkie U. S. Bonus

musu vaikai Vokie ežius gai
niojo, negalime dabar apleisti
savo vaiku kai jie toli, kitame
pasaulio kraszte kita priesza
kulia. Musu Bonai jiems padės
kariauti, musu Bonai greieziau
sugražins mums musu vaikus.

norintieji pagelbeti nelaimin t i suruoszti nukentėjusioms lie- kojai indeda laibai daug darbo,
giesiems, būtinai suorganizuo- tuviams konservuoto maisto,'bet talkos reikia dar ir isz plaį
Sziandien!
kini BALE Skyrių. Kokios tik (canned goods) rinkimą. Nori-'tesniu sluoksniu, kuriems szis
pagelbos reikes, BALE centras me, kad szis vajus prasidėtu atsiszaukimas ir taikomas. Di
stengsis suteikti.
Birželio (June) 1 d. Maloniai deliems uždaviniams reikia su
“KARO BONAI - GERAS BIZNIS”
Per visa laika, nuo pat praszome skyrius ir kitus suin derinto darbo ir talkos. Norint
BALE insikurimo, Balf pirmi teresuotas instaigas be asme gauti ne lietuviu kilmes ameriŽydeliai, kurie baisiai jo suprasti kokie ežia monai; Kai musu vaikai parvažiuos ninkas, valdyba ir direktorių nis jau dabar ruosztis sziam kiecziu talkos, reikia juos ko
pykosi, buvo užkviesti in' Moszke negalėjo paaiszkinti isz karo lauko ar mes jiems pa- tarybos nariai, neimdami jokio svarbam darbui.
placziausiai supažindinti su
— Ponia P. Miskevicziene,
Renkime
nuo 637 W. Spruce Uly., aplai- vakariene, in bankieta. Joszkis, nors gerai žinojo, o Joszkis ne sigirsime kad mes gera bifsz-. atlyginimo, ne tik savo laika Antras svarbus darbas — lietuviu bėdomis.
ke telegrama nuo valdžios, kad patemijo kaip Moszke slapta j tiktai atkerszino Moszkei, bet teika gavome ir tik du doleriu'aukoja BALE darbui, bet ir drabužiu rinkimas. Jis tęsia prakalbas, ruoszkim radijo
jos sūnūs jurininkas Antanas pasiėmė viena sidabrini dar ir szaukszta parsinesze na už švara mokėjome? Kareiviai imasi invairiausiu žygiu lietu mas toliau. Drabužiu reikia ke programas, raszykim ameritankiai negauna tinkamai pa viu szelpos darbui plėsti. Buki lis kartus daugiau, nei dosnie kiecziu spaudai straipsnius.
E.,. 27 metu amžiaus likos už- i szaukszta nuo stalo ir inside j o mo.
ji Lietuvos draugai iki sziol Raszytojai praszomi paTaip ir mes su tais Karo Bo valgyti per dienas ir»sanvaites. me visi uolus talkininkai!
musztas Europoje. Velionis!j in savo czi ebata.
prigulėjo prie Szv. Juozapo pa Kai Joszkis buvo pakviestas nais galime ne tiktai atkerszin- Ar mes pasigirsime kad mes Niekam nėr paslaptis, kad suaukojo. Kad drabužiu rinki ruoszti apraszymu, fotografai
rapijos. Paliko savo paczia pasakyti k elis žodžius, jis atsi ti tiems rudskuriams Japo- tiek ir tiek uždirbome? Ar pa sziandien Europoje labai sunki mas butu naszesnis, kiekvienas ir pieszejai pateikti paveikslu
Margaret (Brown,) isz Augus stojo ir pradėjo: “Kiti kalbėto nams, bet taipgi ir sau jeigu sigirsime kad mes ant straiku maisto ir drabužiu padėtis. skyrius gal tu insteigti savo apie lietuviu tautos kanezias,
ta, Me., ir du vaikai; jo motina, jai vis pasako koki juoko kai nesusikrauti turteli tai nors iszejome kad daugiau mokėti Nuo bado, nuo maisto trukumo vietovėse pastovius drabužiu apie lietuviu tautos nelaimes.
du broliai kurie tarnauja del pradeda kalbėti. O asz jums pa pasidėti doleri kita juodai die gautume? Kareiviai ant strai kenezia milijonai žmonių, ku rinkimo ir iszsiuntimo centre- Organizuotas darbas, visu pa
siryžimas pagelbės daugeliui
“Dede Sarno,’’ ir du kiti 'bro rodysiu gera “triksa.” Sztai, nai. Musu Karo Bonas yra ge ku neeina, jiems nėra nei “over riu tarpe ir tukstaneziu tu'k- lius.
Kaip tokie centreliai tvarky nukentėjusiu lietuviu iszlikti
liai Kazimiera ir Jurgi namie, žiūrėkite, asz paimsiu szita ras geszeftas ir dar geresnis at- time” nei “doubletime.” Kai staneziai lietuviu. Trūksta
tini, BALE vadovyybe suteiks gyvais ir atsistatyti.
trys seserys: Adella ir K. Bec- gražu ir brangu szaukszta ir kerszinimas tiems padloms Ja musu vaikai parvažiuos mes jiems maisto, trūksta drabužiu,
galėsime tik vienu savo darbu trūksta vaistu. BALE vadovy žinių. Tik pareikalaukite in BALE Valdyba, 19 W. 44keriene, New Yorke ir Teofilia insidesiu, sztai, ežia in kisze- ponams.
niu.”’ Taip sakydamas jis ir in- Musu Karo Bonai nugalabi pasigirti: Kiek ir kaip mes be rūpinasi, kiek tik pajiegia, formacijų! Tai dar karta ma th St. New York, 18, N. Y.
Washingtone.
loniai praszome: — drabužius
— Praeita Petnyczia apie sidejo ta szaukszta in kiszeniu. no Hitlerį ir jo razbaininkus. jiems padėjome, in talka sto isztiesti pagelbės ranka. Yra
rinkime, rinkime ir dar karta
Paskirstymas Maistas
10:15 vai., vakare, kilo ugnis ‘ ‘ Dabar, ’ ’ paaiszkino Josz- Musu Karo Bonai dabar ir Ja jom, kiek mes Karo Bonu pir inteiktas atitinkamoms vald
rinkime, o surinktuosius sius
kis,
“
žrurekite,
tas
szauksztas
žios
instaigoms
praszymas
leiskome.
ponus
nugalabins.
Mes
ne
tiek
namuose 607-611 E. Bailroad
Apie Racionavima
džiai nukentėjusi lietuviu tau kite BALE sandeliu tokiu ad
perkame Karo Bonus, kiek in
,Uly. Po keliu minucziu laiko yra MosAkes cziebate.”
resu:
Lithuanian
Relief
Ware

ta drauge su visa Europa gales
ugnagesiai užgesino liepsna. Taip ir buvo. Žmones negale- bizni einame su musu valdžia. GELBEKIM
house, 101 Grand Str., Brook- Mėsos ir Tauku: Raudoni
pradėti ant kojų atsistoti.
Kur tu žmogeli geresni nuoBledes padaryta ant $20.
Ženkleliai: Y5, Z5, A2, B2, '02,
Lietuviu tauta sziame kare
— Ponas St. Peczulis isz per paskutinius užbaigimo szimti sziandien gausi kaip isz VARGSTANCZIUS
Visoje Europoje siauezia D2, knygutėje Nr. 4, geros iki
bus gal pati nelaimingiausia.
West Hazletono, ana diena lan Niszparus pamoksliukas buvo savo Karo Bonu gauni, ir kur
LIETUVIUS! Palyginus su kitomis tautomis, baisios ligos. Reikia vaistu ir Birželio (June) 2 diena. Ženk
kosi pas savo pažystamus, ir Kun. J. Sukeyiczius isz Tama tu rasi saugesne vieta savo pi
labai didele jos dalis nepapras gydytojams inranikiu. Kvie- leliai: E2, F, G2,H2, J2 geros
nigams?
prie tos progos neužmirszo at qua.
Į cziame gydytojus in talka: pra iki Birželio 30 d. Ženkleliai:
lankyti redakcija “Saules” ir Szv. Vincento parapijos kle Per ta paczia vakariene buvo NEW YORK, N. Y. — Lai tai nukentėjo. Kasdien aiszkeszome aukoti vaistu, vitaminu, K2, L2, M2, N2, P2, geros iki
atnaujinti laikraszti ant kito bonu yra Ktm. M. Daumantas, ir kitu prakalbu, kitu spyeziu. mėti kara yra viena pareiga, o ja, kad lietuviu tauta yra dau
gelbėti kare nukentėjusius yra giau iszblaszkyta, stipriau ap medikaliu instrumentu, ir nesi Liepos (July) 31 d. Ženkleliai:
meto, nes ponas Peczulis yra vikaras, Kun. A. Neverauskas. Kunigas pasigyrė: “Asz mel
Q2, R2, S, T2, U2, geros iki
visai kitas darbas. Ir szitas kil naikinta, negu bet kam buvo gailėti patarimu.
musu senas skaitytojas. Acziu Visi lietuviai kunigai, kaimy džiuos, poteriauju už visus.”
nus, szventas darbas dabar Eu žinoma. Lietuvai ir jos žmo Labai svarbi priemone ligų Rugpuiczio (Aug.) 31 d.
nai dalyvavo 40 vai., Atlaiduo Advokatas pasigyrė: “Asz už
už atsilankyma.
Maistas Bleszinese: Mėlyni
ropoje jau atsidūrė pirmoje nėms sziandien pagelbos reikia iszvengti yra szvara, o szvarai
— Sukatoje apie deszimta se. Jėzaus' Nulkryžiouto Sese tariu, apginu visus. ’ ’ Daktaras
vietojo.
daugiau, negu iki dabar buvo palaikyti muilas yra 'būtinybe. ženkleliai: H2, J2, K2, L2, M2,
valanda vakare, kilo ugnis prie rys—Mokytojos Szv. Vincento nepasidavė: “Asz gydau vi
me pasiruosze suteikti. Tos pa Isz gaunamu praszimu sužino geros iki Birželio (June) 2 d.,
Lenku svetainėje ant W. Maple parapijos Mokykloje nepa sus.” O prastas darbo žmogelis Europoje karui pasibaigus,
gelbos reikės daug ilgesniam me, kad karo paliestose vieto knygutėje Nr. 4. Ženkleliai:
iUly., bet likos tuo jaus užgesyta prastai puikiai papuose Atlai nusiskundė: “ O asz tai užmo szelpimas jos žmonių rupi
se muilo nėra. Todėl praszome N2, P2, Q2, R2, S2, geros iki
kiekvienam turineziam bet ko laikui, nei buvo manyta.
dams Altorius. Prof.. V. Sourys ku už visus.”
per ugnagesius.
. būti pasiruoszus aukoti muilą. Birželio 30 d. Ženkleliai: T2,
savo puikiai įlavintu choru pa Žinoma, tu kolektu tu rinki ki gailestingumo jausma. Pir Priemones patiems lietuU2, V2, W2, X2, geros iki Lie
puose bažnytines pamaldas. mu tu praszymu tai sziandien miau buvo skelbiama, kaip1 viams pasigel'beti dar labiau Vėliau reikės pasirūpinti nuSHENANDOAH, PA. Parapijiecziai ir parapijietes
žiauriai prieszas elgesi su savo1 isznaikintos, nei anfkscziau ma kentekusiu lietuviu ūkiams pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2,
kaip pavasaryje grybu. Visi
aukomis, o dabar pirmoje vie nyta. Todėl BALE reikia, dau■ gauti seklu, žemei dirbti maszi- Z2, Al, BĮ, Cl, geros iki Rugskaitlingai
dalyvavo
atlaiduo

praszo,
visi
renka
ir
visi
in
dar

t Bladas Joku'binas, nuo
toje tenka pasirūpinti, kaip nu- giau talkininku. Prie veikian-- nu, pramonei atstatyti inran- piuezio (Aug.) 31 d.
se.
bo
žmogeli
kreipiasi.
Bet
Karo
Cukrus: Ženklelis Nr. 35
422 V/. New York Uly., likos
kentejusiems kare savo bro■ ežiu skyrių, talkininaujancziu kiu, sugriautems miestams ir
Bonu
Vajus
tai
ne
kolekta.
Kai
surastas negyvas prie trepu, — Utarninke, Gegužio 22
liams ir sesėms galėtume ko organizacijų szelpos darbas tu kaimams atstatyti statybos knygutėje Nr. 4 del 5 svaru
perki
Karo
Bonus
tu
niekam
skiepe, Petnycioj apie 10:50 diena 4 vai., po pietų Szv. Vin
gre'icziausiai pagelbeti. Per se- rėtu būti tvarkomas platesniu medžiagos. Bet sziandien lie cukraus lyg Birželio (June) 2
nieko
neduodi
nieko
neaukoji,
vai., vakare. Velionis likos su cento Kleboninjoje invyko 31
kanezius gal dvejis metus szia užsimojimu. Kiekvienoje vie tuviams pirmoj eile reikia dra d., ženklelis Nr. 36 geras del 5
tik
pats
sau
bizni
varai
ir
savo
Lietuviu
Dienos
Delegatu
susi

svaru lyg Rugpiuczio (Aug.)
rastas per savo dukteria Mari
kryptimi vis daugiau ir dau tovėje, kur yra keli lietuviai ar bužiu, maisto ir vaistu.
vaikams
in
talka
stoji.
jona. Buvo anglekasis dirbo rinkimas reikale 31 Lietuviu
giau turėsime dirbti, kol s'kau- Lietuvos draugai, galintieji ir BALE skyriai ir szelpos vei- 31 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
prie Locust Coal Co., Packer Dienos, kuri atsibus Rugpiu- Musu vaikai dar kariauja,
v •
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti
Nr. 2. Gimęs Lietuvoje, prigu- ežio (Aug.) 15 d., Lakewood kraujas dar teka, Amerikiecukraus.
4 Įėjo prie Szv. Jurgio parapijos. Park, Pa.
ežiai dar ant karo lauko krinta.
Czverykai: Ženklelis (eroVelionis paliko, dukteria Mari
Kai mes ežia namie džiaugėmės
planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 (knygutė
jona, miesto ir du sunu: Cpl.
kad karas Europoje baigtas,
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras
Alberta, Fort Niagara, N. Y. ir Frackville, Pa. f Elzbieta Amerikiecziai vyrukai Pacifi
del vienos poros czveryku.
Joną, jurininkas, Sampson, N. (Putchofs'ky)
Getauskiene, ke, su nulenktomis galvomis
Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5
Y. Graborius Vincas Men/kevi- nuo 487 W. Spring Uly., likos poteriavo už savo žuvusius
(1943-44m., szildymo laiko) ir
czius laidos.
-surasta negyva. Gimė Lietu draugus ir juos toli, toli sveti
kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45
— Petras
Bo'kuneviczius voje. Prigulėjo prie Lietuvisz- moj szalyj palaidojo. Kai mes
m., szildymo laiko) geri iki
nuo Heights, aplaike žinia isz kos parapijos. Paliko du sunu viens kita sveikinome ir viens
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.
Detroit, Mich., kad jo brolis Alberta Putchofsky, San Die kitam pundijome kad karas
Gazolinas: A-15 kuponai bai
Antanas mirė pareita Sereda. go, Calif., ir kareivi Alberta jau eina prie galo, daugiau ne
giasi Birželio (June) 21 d., Ku
Velionis kitados gyveno czio- kuris- tarnauja ant kares lauko gu asztuoni szimtai musu vai
ponai B6, B7, C6, 07, geri iki
nais. Paliko broli Petrą isz Pacifike; dukteria Ona, Phila ku, jurininku susvilo, sudege
ateinanezio praneszimo.
Heights ir seserys: Marijona ir delphia; sesery M. Savitskiene ir prigėrė ant kariszko laivo
mieste, ir broli Vinca Kluczins- “Franklin.” Kai mes akis pa
Ona isz Johnstown, Pa.
ka Shenandoah ir viena anūke. kele in dangų Dievui dekavojoAnt Pardavimo
me
kad
jau
szvinta
pasaulio
4
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Girardville, Pa. — Szv. Vin
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beriais
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nyczioje, Nedėliojo, Gegužio
giai tiktai $2,500, ant loto 13U>
pas
Japona.
ta
ir
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ka

(May) 20 diena prasidėjo 40
per 125 pėdu. Namas ant 232
puose.
Graborius
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su
savo
pinigais,
su
savo
vai., atlaidai.
W. Mahanoy Avė., ir narnas
czius
laidojo.
Bonais
stojome
in
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kai
Nedėlios vakaru per Niszpa
ant 235 W. Bouth St., gera vie
ta. Kas norėtu pirkti tegul
rus pamokslą sake Kun. P.
kreipiasi ant adreso: 434 East
Czesna, Klebonas Szv. Juozapo
Centre St., telefonas Nr. 132-R
parapijos, Mahanoy City, Pa.
Mahanoy City, Pa.
Niszparus laike Kun. S. Norbutas isz Frackville, asistavo
. . . KVIETKININKAS ... .
Pirkite Apgynimo
Kun. J. Degutis isz Tamaqua ir
Czedinimo Bondus
Kun. B. Szimkus isz Washing
Kvietku Del Visokiu
ir Markes.
ton, D. C.
Pareikalavimu Už Žemiausias
Kun. Czesna savo pamoksle
::
Prekes
::
paaiszkino koks vargas žmo
back them up with YOUR dollars!
—
L TRASKAUSKAS
nėms ir Stalino botagu ir paro
THE
Sutaiso Dailius Bukietus Del
LIETUVISZKAS GRABORIUS
KS THE battle lines approach the
to invest in two war loans, as against
de kaip laimingi mes esame,
heart of the enemy’s homeland, the
one
this
time.
Vestuvių, Ligonbucziu,
kad mes gyvename Amerikoje,
fighting grows fiercer . . . and more
No need to tell you that War Bonds
costly in men, materiel, and money.
Laidotuvių, Kapinu ir t. t.
laisves szalyje. Kun. Czesnos
are
the safest and best investment id the
That’s one reason why every redworld. So pour out your might, Ameri
blooded American must back this mighty
pamokslas paveikė ne tik paracans, in the MIGHTY 7th War Loan.
7th War Loan with every dollar he can
pieczius, bet ir paežius kunigus
Telefonas 764
Let’s show our valiant Fighting Men
lay hands on. Another reason is that
this is really two drives in one. In the
that we’re backing them to the limit of
kuri daug pasimokino isz jo pa
Laidoja kunus numirėliu. Pasam
—šę?—
same period lašt year, you were asked I our means ... 100%.
.
A
y J
do automobilius del laidotuvių,
sakyto pamokslo.
616 W. CENTRE STR.,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam*
Panedelyje per Niszparus
reikalams.
Telefono Numetąs 78.
MAHANOY CITY, PA.
B2O W. Centre St., Mahanoy City
pamokslą sake Kun. Pr. Moc
kus isz Coal Dalę. Utarninke i
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They’re giving their all

MORE!
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