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Kiniecziai Puola Japonus
4

Isz Amerikos
Pamirszo Kad Turi
$2,200,000

“Kad Atsimintum”^

Himmleris, Didžiausias
Žmogžudys

Nusitrucino

Arabai Karaus
Priesz Francužus

LONDON, ANGLIJA —
Heinrich Himmler, kuris su
tvėrė ir valde ta baisia Gestapo
NEW YORK, N. Y. — Viearmija, kuris szimtus tukstannas restoranu savininkas atsicziu nekaltu žmonių nužudė,
prasze valžios ir paaiszkino
kuris miestus pavertė in sker
kad jis visai pamirszo ir neapdynes, kuris vaikus, mažus,
sižiurejo kad jis turi $2,200,moteris ir motinos skerde, žu
000. Dabar kai jis atsiminė ar
dė, gainiojo, kankino, korė, de
kur ten senose kelinese rado,
gino ir kaip buczieris kapojo,
jis valdžiai pranesza ir sako
kuris milijonus ant smert pa
nori taksas užsimokėti. Gal
smerkė, kuris buvo visos Euro
valdžia supras kaip žmogus ga
pos baisiausias žmogžudys, ku
li pamirszti keletą milijonu do
rio visas svietas bijojo ir kuri
leriu ir paskui visai netyczia
visa žmonija prakeikė, pats sa
atsiminti ar rasti. Gal tokia da
ve nusitrucino.
lykai ir atsitinka tokiems žmo
Kai jis buvo suimtas Angli
nėms.
jos sargai ir daktarai ji egzaminavojo, iszvilko isz drapanų,
kad is jokio ginklo negalėtu
Daugiau Sznapso;
pasikavuoti. Himmleris per
Daugiau Automobiliu
tris dienas laike savo burnoje
WASHINGTON, D. C. — Isz Szveicaritruczyznos pile. Jis ja laike po Tokyo Miestas Dega
WASHINGTON, D. C. —
liežuviu ar už dantų. Mat jis
jos ateina žinios, kad Japonai szaukiasi vi
Valdžia pranesze kad fabrikai
dar turėjo vilties iszsprukti. TOKYO, JAPONIJA. —
gales pradėti statyti, daryti au «3®r
Bet kai pamate kad jam jau ga Patys Japonai pranesza kad sus savo laivus, kurie dabar ant mariu grįž
“Jie pabaigė savo darba, atliko savo kelione, iszpilde
tomobilius nuo Liepos (July)
las, jis ta piliuke perkando ir Tokyo miestas dar dega nuo tu
Szitos ži
iki paskutinio savo kraujo laszo savo pareiga. Jie krito,
pirmos dienos. Fabrikantai
sprogstancziu bombų kurias ti namo sostus prie pat Japonijos.
krito negyvas.
kad mes galėtume gyventi. Dabar lieka mums pareiga inprižada kad jie padarys apie
Yra sakoma kad Vokiecziai Amerikiecziai paleido ana san- nios, jeigu yra teisingos, tai parodo kad
vertinti'ju aukas, jiems acziu pasakyti, už juos pasimelsti.
200,000 automobiliu del Nauju
daug tokios trucyznos sau pasi vaite. Jie sako kad jie mums
Kad
atsimintum,
kad
neužmirsztum!
”
Metu. Bet tai nereiszkia kad
darė kaip tik tokioms aplinky atlygins, atkerszins. Bet Ame Japonai jau bijosi kad Amerikiecziai ne
jau visi mes galėsime nauja au
bėms, kad juos gyvus nepaim rikiecziai užvakar dar daugiau pultu staeziai ant sostines- Tokyjo.
Musu
4-M-4-4-44-4-*>4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-44-4-44tomobiliu nusipirkti. Tie auto
tokiu paežiu bombų paleido
tu.
Jie
tas
trucyznas
iszmegino
Japonai Sako Amerimobiliai bus skiriami tiems ku
Karo sztabas nieko nesako, bet matyti kad
pirmiausia ant nekaltu žmonių ant Kyushu salos.
Pirkite
Aguonėlė
riu darbas yra reikalingas,
kiecziai Rengiasi Pulti nelaisvėje. Beveik sunku tikė
kaip tai daktarams, vaiskui,
Trys Tūzai Susieis Japonai jau bijosi ir szaukiasi savo in pati, kad toks žmogžudys ir žuAnt Kinijos Rubežios likas tokia lengva mirtime nu
kariszkuose darbuose bedir
gelba. Jau dabar Tokyo miestas diena ir
bantiems darbininkams, valdi
WASHINGTON, D. C. —
mirė.
TOKYO, JAPONIJA. —
ninkams, kunigams . ir taip to
Eina pusėtinai patikrintos ži nakti dega, ir griūva nuo Amerikos bomJaponai isz kur ten iszgirdo
liau. Kad visi galėtu gauti nau
nios kad Trumanas, Churchil- beriu.
Bet musu Generolas Doolittle, duo
Japonai
Jieszko
Taikos
kad Amerikiecziai jau rengiasi
ja automobiliu, fabrikai turėtu
lis ir Stalinas neužilgo susieis
su visa savo jiega pulti ant Ki
pastatyti kelis milijonus. Tai
pasitarti. Kad bus toks susieji da savo garbes žodi Japonams, kad neuž
dar kelis metus turėsime pa
nijos rubežiu ir uostu kur Ja TOKYO, JAPONIJA. —
mas ar susirinkimas tai jau ilgo jo bomberiai da labiau jiems kaili pils,
ponai jau penki metai kai insi- Japonai dabar labai susirūpino mes visi žinome, bet kada jis
laukt pakol nauja forduka gau
sime.
kase ir sau baisias tvirtoves apie Rusija. Eina gandai Japo bus tai dar, rodos, nei tie patys da daugiau bomberiu važiuos in szeczius
pasibudavojo. Jis dabar pa nijoje kad Stalinas paskelbs trys tūzai nežino. Prezidentas
Su sznapsu, degtine, tai bissiuntė keletą savo kariszku lai kara priesz Japonus. Kitos ži Trumana nori tuoj aus szaukti ir daugiau sprogstancziu bombų paleis ant
ki geriau. Spircziams ir bravovu ir partraukė szimtus tuks- nos, kiti gandai eina kad Japo susirinkimą, mat jam rupi Japonijos in viena diena negu per visa me
rininkams pavėlinta daryti
tancziu geriausiu savo karei nai seilinasi prie Stalino, kad greieziau susitarti apie Vokie
sznapsa per Liepos (July) me
viu atsimuszti ar nor apsiginti jis juos atstovautu ir praszytu tijos užkariautus krasztus, ir nesi jie paleido ant Vokietijos.
nesi. Tie kurie žino, sako kad
garbingos taikos ar nors pa iszriszti Lenkijos ir kitu mažu
kai Amerikiecziai puls.
dabar gausime apie 50 milijo
Amerikos Karo Sztabas dar liaubų. Bet, kol kas dar niekas krasztu klausimus. Juo grei
SYRIJA, ARABIJA. — Czia Arabai
nus galionu daugiau degtines,
Karo Veteranai nepamirsz- nieko nesako apie szita Japonu neaiszku, nes negalima per eziau, juo geriau.
szanpso. Tai dabar nors ant
ta savo sužeistu draugu, ku skelbiama užpuolimą. Ir aisz- daug tikėti in žinias, kurios at Churchillis nori kad dar pa rengiasi in kara priesz Prancūzus. Francitiek bus geriau: jeigu negalėsi rie guli ligonbutese. Gražuo
kus dalykas, musu Karo Szta eina isz Japonijos.
lauktu, kad dar nestriokuotu,
me pilnai pavalgyti, tai nors les, kaip szita mergaite par
ja turi pavergus visa szita kraszta ir neno
bas tik tada pasakys, kada jau
kad
dar
leistu
Anglijai
laikyti
galėsime gerai iszsigerti.
savo rinkimus. Nes galimas ri atsisakyti ar nusileisti, o Arabai dabar
< davinėja aguonėlės ir renka užpuls, o ne kada ketina pulti. Francija Reikalauja
aukas, kad galėtu sužeistie- Prastas generolas, kuris isz
daigtas, bet vargiai numato
Žydelis Neturėjo Lai siams padėti ir juos pralinks anksto pasigiria ka jis ketina
Iszdavika Lava! mas, kad Anglijoje valdžia pa reikalauja kad Prancūzai pasitrauktu ir jiems
minti. Ypacz dabar visi mes daryti. Bet Japonams kiszkos
sikeistu ir kitas Churchillio laisve ir nepriklausomybe duotu. Amerika
ko Taksas Užsimokėti
PARYŽIUS, FRANCIJA. — vieta užimtu.
turėtume prisidėti savo
dreba.
Francuzu valdžia pasiuntė la Juozas Stalinas nieko nesa ir Anglija baisiai susirupinus szituo klau
aukomis.
PHILADELPHIA, PA. — ***** * ************ *** ***** PHILADELPHIA, PA. — bai asztria laiszka Iszpanijos
ko, tyli, bet eina gandai kad simu.
Francija skelbia laisve ir nepriklau
Abe Cohen, žydelis isz Ephra
valdžiai
ir
reikalauja
kad
IszDar daugiau buczerniu užsida
jis nesiprieszins ir sutiks laiky
WASHINGTON, D. C. —
ta, kur jis laiko dideli rakandu,
Prezidentas Trumanas paaisz ro duris, nes nėra mėsos. Ir ne panija Francuzu teismui pri ti konferencija. Dar nežinia somybe kitiems ir pati giriasi, o Syrijos
furnisziu sztora pasiaiszkino
kino kad Amerika turi dar ki matyti kad buczerniu biznis statytu iszdavika Lavai, kuris kur ta konferencija bus laiko
iždo taksu muito agentaips kad
gyventojus, Arabus vergystėje laiko.
tiems krasztams duoti ir sko pagerės. Valdžia sako kad gal dabar gyvena po Iszpanijos ma. Bet už dienos kitos gal but
jis negalėjo baderiuotis, netu
dažinosime.
linti pakol Japonas bus su- pavėlins žmonėms su automo globa.
rėjo. laiko taksas mokėti. Val
WASHINGTON. — Prezidentas Tru
musztas. Bet jis taipgi prižadė biliais vartoti visus gazolino Francuzu Užsieniu Komisi SYRIA, ARABIJA. — Szedžia jam paaiszkino kad jis da
jo ir aiszkiai pasakė, kad Rusi tikietus iszvažiuoti isz miesto ja pataria Franci j ai nutraukti szi žmones užmuszti ir asztuo- manas maino savo pagelbininkus ir patarėjus.
bar skolingas $111,680 ir jeigu
visus santykius su Iszpanija,
mėsos pirktis.
ni sužeisti sukilime. Francuzu
tuoj aus neužsimokes tai val ja daug mažiau duos jeigu Ru
sija neateis mums in talka ISZ PRAGOS. — Eduard nes Francisco Franco, Iszpani- kareiviai traukiasi ir palieka Seni pagelbininkai kabinete arba patys atsisako
džia prižada kad jis gana laiko
jos vadas yra Faszistas ir niepriesz Japonus.
Benes, buvęs Czekoslovakijos kuomi negeresnis už Hitlerį. miestą. Francuzai Paryžiuje ar yra atstatomi padaryti vietos naujiems Prezi
turės kalėjime.
Prezidentas grižta in savo tė
sako kad tas sukilimas mažai
dento Trumano drauga’ s. Prezidento atsto
ka reiszkia ir kad laikraszcziai
Pirkite Apgynimo Czedinimo vynė. Jis paliko, turėjo iszbegti
isz savo tėvynės 1938 metuose.
Skaitykite “Saule” už dyka visus gazdina.
vas Harry L. Hopkins iszvažiavo in Moskva.
Bondus ir Markes.
Skaitykite “Saule”

Laivai Bombarduoja Japonus;
Japonai Su Tankomis Puolė
Ant Amerikiecziu Bet Nepasiseke; Japonai Sako Amerikie\cziai Rengiasi Pulti Ant Kini
jos Rubežios; Francija Reika
lauja Iszdaviko Lavai

“SAULE” MAHANOY CITY, PA

Amerikiecziai insilausz in Ki-j
nerolai galvoje kur ir kada
nija. Tie kurie, yra arti Karo1
Sztabo sako kad Generolas Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Stilwell bus sugražintas ir in-!
Vakar
Didvyris;
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
u
statytas kaipo vadas Ameriy
Meldžiame visu tuju, 'kurie,
Sziadien Iszdavikas kieczlu kai jie puls ant Kinijos
užsivil’kino su prenumerata,'
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa
.
tvirtovių,
kur
Japonai
yra
inį
i dant stengt tįsi atsilygyt, nes
101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 1 No. 160 Keturiolika istorijų api«
sikase. Generolas Stilwell buvo kusNo.apraszyinas,
didele
knyga,
iždavysta laikraszczio szian-’
404
tnieras
ir apie Bedali. 44 pus
16*- Į Po laikui; Onytės laizne; Per neatsa
Kaip moterėles varinėja ma
atszauktas
isz
Kinijos,
kai
jis
puslapiu.
Popierinei
apdarai.
50-’
No. 129 Keturios istorijos apie į rguma in balta vergija; Pusiaugavedien daug panesza kasztu —i
das ir fanaberijas su savo skry
No.
102
Prakeikta,
meilingas
knKetvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszoats Jėzus ir miszke me
viskas pabrango, algos, mate-1
bėlėmis ir drapanomis, taip ir Kinu vadui nepatiko
minaliszka apraszymas, 202 pus. 3oc' tojoj in Szventa žeme; Beda; Tamsu džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
No. 103 Vaidelota, apisaka ISZ olis prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
rijolas, popiera iv 1.1. Lai bran-'
musu vadai varinėja madas su
pirmutines puses sziintmeezio. ISZNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
gus skaitytojai apie tai neuž-'
Didvyriais ir Iszdavikais. Tik
BAIME LIGŲ
imta isz Lietuviszku užlieku, Su pa- rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas: apie Ėgli
veikslais, 177 dideliu puslapiu 36c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki!
mirszta ir atsilygina su skola,
koki metai atgal mes gerbeme,
j
No. 104
Trys istorijos, apie i-nNe- paeziuoias. 76 puslapiu......... 20c 1 pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25®
nešinom daug mums paleng
beveik garbinome Jugoslavijos Dar sziais laikais in daugeli valioje
pas Maurus, Vieszkelio Duo- I No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo- <• No. 161 Keturios istorijos apie Ann
vins su iždavyste.
drąsuolius,
Chetniks, kurie vietų randasi neiszaiszkinamo- i bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25<- kainas žiedas ir Apie Drūta Alksni, i prapulties kranto; Miatras ir Krepe
••
i taip drąsiai ir garbingai su sa- ji, nesuprantamoji ir įiepama-' No- 106 Penk,os istorijos, apie 62 puslapiu......................................15c jįszius; Kampelis duonos; Isz ko dideW
l
...
.
' .
..... Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25a
Kas'žin kokia priežastis taip
I
vo
vadu.
Mikhailovicziu
kariat
uotą
’
b
aime
baisiu
epidemiji-^gyyį^
veda in laime; Szaltiszaiti,
Mrs. Harper Sibley isz Ro
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
daug 'persiskyrimu vedusiu po chester, N. Y., motina sze vo priesz Vokieczius. Musu niu ligų. Sziame klausyme Suv. I No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 43 puslapiu...................................... 15c No. 162 Trys istorijos apie Baisi
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
sekanti skaitymai: Ila isz maru Suv. Valst.? Praėjusi meta sziu vaiku. Ji dabar dirba laikraszcziai, žurnalai,
mov- valstijų
Vieszos Sveikatos pinasi
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo

proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmo

22 puslapiu ................................. 10a
likos perskirta 125,000 poru San Francisco Konfeicncijo ing pikczieriai
ir vadai gyrė Biuras del praszalininio bepa- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vikėsimas
kunigo.
47
pus
................
15c
prieszais milijoną apsivedimu j e ir buvo iszrinkta kaipo pa gerbe ir net in talka stojo tiems matuotos baimes pamini keletą savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis No. 140 Keturios istorijos anie No. 164 Septynos istorijom apie Ju
,
.
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
— arba vienas perskyrimas ant vyzdinga “Amerikiete Moti Jugoslavams Czetnikams,
’ bildu per kuriuos SZ1 szalis yra goa bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
52 Mocziutes pasakosimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
asztuoniu vedusiu poru, 342 na.“
Bet sziandien Czetniko var- apsaugota nuo tu epidemijų. j trumpi pasakaitymai ir t. t.
I puslapiu, ..................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 26c
perskyrimai kas diena, arba
. das tai purvas po kojomis. Did-' Senais laikais, kada dar ma- i No. 112 Trys apisakos apie pini- 64 puslapiai ....................................20c No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaNo. 141 Keturios istorijos apie
viena pora 'buna perskirta kas
vyris Mikhailoviczius yra pur- ru priežasties nebuvo žinomos, gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- Kalvi
Paszku; Atsitikimas senam Ikiaus; Iszklausyta malda vargszof
Pasaulis
kuriame
gyvename
„n.'r.
i;
.4
r.
innsu
ainiai
i
n
a
ii
vd
ii
vn
inerma^sti
nog
ameit,
Apie
Szv.
Kristupą,
keturios minutes diena ir nakvais drabstomas. Moskva ji da- musu ainiai manydavo, jog ma- Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus. ............................... 16«
yra naujas pasaulis. Nieks ta
No. 170 Asztuonios istorijos apie
15c
ti.
''
bar paženklino kaipo prasikal- rai buvo darbas blogu dvasiu liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu.........................
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
me pasaulyje pirmiaus negyve
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
Auklėjimas sveiko ir serganezio kuteliu ir iszdaviku, O kiti vadai >r kitu vaidintuves sutvėrimu, No. 116 Istorija tpie Sierata, kslas
Valstije Tekšnosią tūlas sudgyvenimo; Nuopolei Mateuszo
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c
no.
Herodas Boba; Kas nepažinstai
ir kiti krasztai Stalinui kaip Kiti manydavo, kad buvo teise- No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu dykio;
že perskyrė 312 poras iii laika
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Yra didesnis pasaulis nes ja
....................... 15c
tas pabaudimas už iszpildytas ; Garžia Haremo nevalninke •- T ^.oszis;
245 miliutas, ’bet Nevadoje da
kokie vergai pritaria.
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
me gyvena dauginus žmonių.
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
i Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
nuodėmės.
Dau'geli
isz
tu
nuogeriau nes ten malūnai persky
Jeigu tie Czetnikai ir ju va
62 puslapiu ................................ 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu ..........................................25e
Yra mažesnis todėl, jog greidas Mikhailoviczius buvo did-'moiliu ^ai rail(^as^ uiusu tarpe! No. 120 Dvi istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkaa; No. 171 Vieniolika puiku istorijų
rimo iszsuka viena perskyrimą
cziaus žmogus gali apvažiuoti.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- (su paveikslais), apie Džiaugsmas
(sziandien. Nera stebėtina, jog kas isz girnos ir Ant nemuno.
ant pusdevitos vedusios poros.
puslapiu .
15c dina. 61 puslapiu ......................... 15c
Yra aiszkus pasaulis suprasti vjriai ana meta, tai jie ir szian I senieji ir viduramžiniai žmoNo. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 123 Septynios istorjos apie
iArgi vyrai tame kalti? Ar tai nes jis dauginus isztyrilietas ir dien yra didvyriai. Jis nepersiIsz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
bevaikiu priežastis? Gal uosz- klasifikuotas.
maine, bet musu mados persi Į nes labai iszgazdinti epidemi grabelis;
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia į
Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
joms ir ligoms, nes tu ligų prie- j
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ves kaltos? Ar stokas tikeji- Yra aiszkus pasaulis supras mainė. Ar teisingiau sakant,
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c
ir jie gonus. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu;
miszko auklėjimo tarp poru? ti veik visos dalys isztyrinetos. Stalinas musu madas mums□ ■ žastys nebuvo žinomos,
•
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu!
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti., atsitikimu; Nusiminimas seno jauni!
nieko
nežinojo
apie
tuos
kelius
Ar pervirszinis mokslas sumai- Beveik visos dalys ant žemla- permaine. Jeigu Stalinas giria,
•
Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c
per
kuriuos
tos
ligos
platindaNo. 147 Trys istorijos apie Raga ikio, Suvirsz 100 puslapiu........ 25»
mybe;
Vargingo žmognus sunu; Trys
szo protą vedusiu?
mes rankomis plojame, jeigu
pio pažymėtos.
No. 172 Dvi istorijos apie Dūkte
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
nra
l
vosi
Buvo
epidemijų,
kurias
Stalinas
susiraukia,
111
mes
v
b
pra
pi
d:
,
68
Tokius klausymus uždavinė Mes galime dabar suruokuokuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
keikiame.
Tokiais
paežiais
verdabar
gyvenantieji
žmones
dar
•
puslapiu
.....................
150
No.
148
Dvi
istorijos
apie
Jįona
ir
61
puslapiu
.................................
15c
ja žinunai tyrinėdami priežas- ti visus savo turtus. Žinome
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu127 Trys istorijos apie Duk Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
tęs persiskyrimu.
i kiek 'žemes turime ir žinome, gaiš pasirodė Rooseveltas ir lltsllllella’ tokios ligos kaip tė No.
pustyniu; Peleniute: Du brolei lapiu ....................................
15c: do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszChurehillis, kai Stalinas Tehe-'cllolera’ «el‘°“asls dlll«ls- fu
15e
150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu
••
jog dauginus žemes negalime rano Konferencijoje patarė'l’ai ir sziltl,le- 1:0 110sukele »a’ Varputis ir Skunutis. 60 pus...15r ktėNo.akmenoriaub
;
Klara;
Nuspręsta

No.
175
Pasiskaitimo
knygelei
’
Daugelis žmonių klausė kas ingyti. Gerai žinome ka ta že
sis;
A
r
A
keik
užlaiko
moteres
paslaptį.
Kuczios
Žemaites,
vaizdelis;
Gudras
yra tie jei “Fascistai“ kurie me mums atnesz, ir ka neat- kad reikia remti Komunistą' “kas> "es tanklal tle marai 3U'
61 puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
SKAITYKIT
I paraldžiavo
vietine
prekybos
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimieczie AimanaJugoslavs
Tito,
o
ne
Mikhailo-'
1
;
;;
”
valde Italija. Fascistai yra tai nesz. Žinome apie maista ii* ko
tikram, laiku,
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios vyrnai; Eiles; Kokeis budais apgavi
vieziu.
Paskui
propaganda
■'
u
do,
'''
lla
1,1,11
partija susidedanti isz sąnariu ki inaista kiekvienas žmogus
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir B iv
jau žinom 'kaip
karalium. 61 puslapiu ................ 15c
pakrikusiu partijų, kuri susi reikalauja ir todėl galime isz- mums Tito iszgyre ir Mikhailo- ^ziandien mes
Kelcta Juoku ir Paveikslo.
yra platinamos, ir ISTORIJE apie Gregorius, No. 152 Trys istorijos apie Kaji- rtai;
.
.
.
..
i
.
•
i
tos
ligos
...................................... lie
Preke
°
tvėrė 1920 mete tiksle užbėgti ruokuoti kiek žmonių žeme ga vieziu iszpeike melais ir purkaip
jas galime sulaikyti, todėl ----------------- Isz NumirusiuI mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
vais apdrapste. Ir sziandien
prasiplatinimui Raudonųjų ir li užlaikyti.
.....................j................. 15c
•r'neturėtu būti iszmintingo pn Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu
No.
153
Trys istorijos apie Gailu
mes
giriame
Komunistą
Tito
ir,
apsaugoti sklypą nuo Komu
Adresas: '
Mes negalime žinoti kas ran peikiame Mikhailovicziu, ne užg'mato panikai jeigu ir-*kur nors me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
nistu ir Socialistu.
puslapiu .........................................15c
::
25<!
::
dasi 'žemes viduje, bet jeigu tai kad mes ar viena ar kita pa- j■ tos ligos pasirodytu,
No. 158 Keturios istorijos apie Kavietos driliuotos galime su ži žinstame, bet už tai kad Staj Sziandien gerai kad asmuo Pirkite Apgynimo Czedinimo1 pitonas Stormfield danguje; Pabe Saule Publishing Co.,
Kas 'bus su amerikoniszkais noti ar yra, ir kie'k yra, anglies
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
į žino, jeigu jis nori sulaikyti
Mahanoy City. Penna
linas taip nori.
Bondus ir Markes
FO nn«lar>»r>
'd
miestais už penkesdeszimts aliejaus, ir 1.1.
'raupus,
ir
jeigu
to
noro
prie

metu? Kur sutilps milijonai Sziame musu naujame ’pa Tas pats ir su Lenku drąsuo žastis yra baime mirties arba
liais. Visi mes skaitėme ir pa
ra uodu tai ir nėr geltonojo lias valgis, būtent salotos, gali Kiekvienas laivas kuris kežmonių, nes jau dabar pradeda saulyje nėra dauginus dykos
baime
kūno
subiaurinimo
jam
but per ankszta. Kaip žmonis žemes. Jau prisisavintos, kokia tys gyreme kai Lenkai drąsiai, liktai reikalinga būti ineziepy- drugio. Todėl uodas ir ne Die szia liga turėti, nors s alotos yra liauja in Suv. Valstijų uosta
nors beviltiszkai pastojo kelia
vo apveizda yra kalta szios li labai geras valgis- turėdamas priesz apleidžiant svetima uos
gyvens tuosia dideliuosia mies- nors vėliava valdo kiekviena
Vokiecziams, Lenkai kareiviai tu. Ir jeigu1 tas ineziepijimas gos platininio.
savyje tam tikra vitaminu ku ta privalo iszgauti isz Suv.
luosia. Pranesza buk New Yor dali sausos žemes. Tas reiszkia.
buvo
mums didvyriai, kai jie pasekmingai invyksta tai jis
ke, stokas jau 175 tukstaneziai jeigu tauta norėtu dauginus
gali 'būti pertikrintas, jog ap Tankiai matome baisus pra- ris yra reikalingas kunui. Jo- Valstijų koilsulio sveikatos
stojo
in
Alijentu
eiles
ir
drąsiai
neszimus apie sziltines pavoju kis nesziotojas neturėtu valgi liudijimą. Szis liudijimas lai
apartamentu del sutalpinimo žemes turi ta žeme gauti nuo
saugotas nuo raupu.
kariavo ant visu fruntu, ant
visu gyventoju, tik vienam na kitos tautos.
I1
Bub'bonisz'kas maras, arba ir biednesniuose miesto dalyse su savo rankoms judinti ir visi vams duotas kuomet prirodo,
karo lauko, kai jie padangėse
me susidedanezio isz szesziu
j taip vadinamoji juodoji mirtis, kaip kada toji liga, ir dabar pa kurie valgi ima in rankas, kuo- jog tas laivas iszpildes visus
Yra daug dauginus tautu da daužė Vokieczius.
,
kambariu gyvena 'keturesde- bar negu buvo devynioliktame
lyra užkrecziama liga 'kuria sirodo. Sziltine atsiranda kva- szvariausia tas rankas turėtu Suv. Valstijų Vieszos Sveika
Dabar,
Yaltos
Konferencijoy
szimts dvi ypatos. Statistikai szimtmetyje. Apie dvideszimts
žmones gauna nuo žiurkių, ku rantine Filis Saloje, ateiviu užlaikyti. Dar yra kitas apsau tos Biuro kvarantinos reikala
apskaito buk už penkesde ar dauginus jaunos nepriklau je tie didieji tūzai nutarė kad “
rios stimpa nuo tos ligos ir blu tarpe. Toks retas atsitikimas gojimo būdas priesz sziltine, vimus. Szis biuras užlaiko gy
szimts metu miestas New Yor- somybes kovojąs i del buvimo. Lenkai yra prasikaltėliai, jos sos pernesza ta liga žmonėms. neturėtu imti priežastis ypa- būtent, ineziepijimas. Szian dytojus didžiuose uostuose ir
kas turės apie dvideszimts mi Jeigu peržiuretume' surasza kareiviai isztremtiniai,' jos 1 Tos blusos užmusza netik žmo- tingo rupesezio. Žinoma jisai dien galime ineziepimu visisz- ju darbas yra prižiūrėti kad as
žmones, kurie užpuolimui priekai apsisaugoti nuo sziltines. menys kurie 'keliauja in szita
lijonu gyventoju.
naujai gimusiu tautu, rastume szinasi razbaininkai ir žmog I nes bet ir gyvulius. Mes esame negalėtu sutverti ’panika U te
Incziepimas yra iszmintingas szali butų szvarus, ir jeigu reijas nuo Balkanų iki Pa'baltijos, žudžiai. Raudonoji Armija žu jau tureje szi mara prie Rainų les pernesza sziltine nuo žinobūdas apsisaugojimui, ypacz ' kalinga disinfektuoja keleiviu
nuo Airijos iki Azerbaijan, nuo do Lenkus patriotus, taip kaip jų Juriu ir Gulf of Mexico pa- gaus in žmogų. Žmones,
i kraszeziuose. Jeigu szis maras szvariai užsilaiko ir uteliu ne keliautojams ir tokiu pat'budu bagažus.
Palestinos iki Vladivostoko.
(EF’A - B - CELA-yS Kare yra kas naujo. Yra ko ir Vokieczius prieszus.
Isime nuo žiurkių ir blusu. Jei- turi, visai gali Imti ramus nes galime apsisaugoti nuo difteri- Tokiu budu matome kad szis
Stalinas ir ežia dainuoja?
krasztas yra apsaugotas nuo
• pasirodytu lAtlantiko uostuose jie sziltine jokiu budu negali jos.
vota su nežinotais ginklais.
“Szokit vaikai, szoksiu asz,
— C.
mes dabar'žinome, jog negali- gauti. Kur nėra uteliu ten nėra Raupu baime yra visiszlkai baisiausiu ligų.
Pirklyste nauja. Visai neži taip darykit kaip ir asz.
Įme užsikrėsti jeigu apsisaugo- sziltines. Uteles ir ne kas kitas be jokio pamato. Baime szios
nomi daigtai nesti ir veszti
ligos siekia Biblijoj laikus.
gu nebūtu žiurkių arba kitu pa- yra kaltas.
naujais piiklystes budais.
PŪKI ISTORIJA S
Pinigai ir naujenybe. Pavyz DAR KARIAUJAME nasziu sutvėrimu, būtent vove- Aziatiszka cholera yra už- Tais laikais nelaimingasis, ku
------ ;1.es, faį szitos ligos visai nebukrecziama taip pat kaip szilti ris ta liga gaudavo, buvo vidines taisyklos pranyko ir
NEW YORK. — Mes dar toli tu. Žiurke yra priežastis szios ne, geriant vandeni, pieną arba siszkai apleistas ir tankiai su
nieks nežino katros tautos susibankrutijo ir'katros gali iszmo- nuo Japonijos. Mes dar nesusi- ligos, o ne Dieviszikoji apvaiz- valgant valgi, kurie užkrėsti. akmenims ji užmuszdavo jeigu
Jeigu justi Sveikatos Departa ji surasdavo. 'Sziandien mes ži-'
tikome ir nesusikirtome su Ja- da.
keti skolas.
Mokslas naujas. Jau jos dra ponu armija. Mes dar turime sis drugis pradėjo panika mu- mentas su jusu pagelba priver- nome, jog raupai yra mažiaus
panos jai permažos. Neprisilai susitikti ir susikirsti su Japo- su pietinėse valstybėse. Ir su-| ežia miestą suteikti tyra van-! užkrecziama liga už džiova,
nu ant žemes, taip kaip susi- paralyžavo prekybe ir pramo-Įdeni ir pasteurizuota pieną vie- Bet senoji szios ligos'baime dar
|
arba pradžia
; ko prie senu taisyklių ir teori kirtome su Vokiecziais.
ne iki pirmo szalezio. Po szal- nintelis pavojus lieka kad val-j gyvuoja, ir ta nepamatuota
jų.
| SKAITYMO ? Todėl sunku žinoti ka ateitis Kiek dabar galima matyti, ežio pasirodymu liga iszny'ko. gis gali'būti užkrėstas parda- baime randasi musu tarpe nuo
TIKTAI,
50c !
tu laiku. Jeigu mes žinotume
atnesz ir sunku pasimokyti isz tai didžiausias susikirtimas, Panikas 'buvo toks keistas, jog vejo arba nesziotojo.
s
...u...
didžiausias muszis bus Kinijo- daugelis isz mažųjų apskrieziu Nesziotojos sziltines arba apsaugojimus 'kuriuos szis
praeities.
PUBLISHING CO
I RASZYMO i Isztorikas, viena karta sake: je, kur Japonai turi daugiau insteige apsiginkluota kvaran- Aziatiszkos choleros gali iszro- krasztas naudoja priesz tos li SAULE
w£
*I “kuomet girdžiu vyra sakant negu tris milijonus kareiviu, tina nuo viso pasaulio. Mes da-,dyti visai sveikas asmuo, nepa- gos inejima in szita szali tuo MAHANOY CITY, PA.
A
4
Japonai nori užkariauti ir pa- bar žinome, kad tai tam tikras(rodantis szios ligos simptomu met visa baime iszny'ktu. Suv.
J64 pus., Did. 5x7col.J istorija mus pamokina, asz silaikyti Kinijos miestus la- uodas platindavo szia liga, iivarba ženklu. Szis faktas yra Valstijų Vieszos Sveikatos De Amerikas yra pavojuje.
pats sau sakau, jog tas žmogus
5
Tiktai, 10c.
• pasakys melą ir jis visuomet biau negu tas visas salas už ku- kad mes geltonąjį drugi nega- ypatingai galimas su sziltine. partamentas 'kvarantina nau Kožnas ukesas privalo at
rias musu vaikai sziandien ka- lime gauti kitaip kaip tik per (Gemalus perduoda neszvarus doja priesz szitas ligas, szilti likti savo dali, pirkdamas
pasako.
S
• ■ sanli ”
?
lirikandima szio uodo. Jeigu ne- pirsztai kurie cziupineja valgi. ne, geltonąjį drugi, ir cholera, Apgynimo Czedinimo Bon
riauja ir krauja lieja.
| MAHANOY CITY, PA. ; SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! Jau dabar Karo Sztabo go-j Buvo laikai kuomet geltona-j 't patingai pieną. Kaip kada ža- j visuose musu uostuose.
das ir Markes.

Kas Girdėt Į

$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
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TAI nutiko 19. . ., krizo ir bė

Amerikos Prezidentu Žmonos

' -c /

ne'butu važiavęs Amerikon, tai rūmuose, smagiai sau gyvena, -— Dirbi?
ir dabar butu vargingai, kaip valgo ka nori, sziltai-ramiai; — Ne.
Į
irki tuomet gyveno.
sau miega. Ir pasakęs: - “Ko — Kodėl?
Bet pabudęs jis susivyle, nes)kiems perkūnams dar ir
— Nenori dirbt, taip? Žigulėjo.ant kietos žemos misz-Į vent, jai žmogus no tik ko, bet nau, visi foreigneriai — valkako. Czia tik valka r sukurtos ug ir tinkamos pastoges negali tu- tos, tinginiai. Jie tik valkiojaneles liekanos ruko, miszkas'rot ?!
. . užmigo.
si, žmones baugina ir jiems
osze, ir ji krėtė drebulys.
Kai]) ilgai miegojo, jis net ne nuostolius daro!
Atnaujinęs ugni, Petras ai)-’nenuvokė, Tik iszryto praple- — Ne! Asz ne tinginys, ne
szilo, pavalgė ir saulutei jau'szes akis pamate nepaprasta I valkata! Asz esu darbininkas,
1 auksztokai pakilus, leidosi to- regini: priesz ji stovėjo neina-'tik, kaip sakau, negaliu darbo
) žas, nepažinstamu žmonių bu- gaut. •
■................................................................
i Ir. taip praslinko keletas die- relis ir policistas. Petras mane, — Parodyk rankas!
. nu.
I kad jis sapnuoja, bet papurtės Petras isztiese rankas. Tar
' Iszmaldomis pas ūkininkus galva ir sau skaudžiai in ranka dytojas suszuko:
I mito, nakvodamas kur nors'ingnybes, pasijuto, jog tai yra — O, dar norėjai pameluoti
miszko ar kur prie triobos be'tikrai: jis pabudęs ir tie nepa-| Rankos minksztos, baltos! Pekartais net triobon insigauda- žinstami žmones ko tai prie jo tras susigėdo ir neturėjo daumas, Petras kasdien artinosi ir susirinke.
giau k a sakyt.
artinosi prie savo miesto, ir pa — Matai, tamista, jis man Kiek pamislijes tardytojas,
galiau, sprendė, kad dar už padare bledes — iszlauže du- liepe Petra in belange uždaryt.
dvieju, trijų dienu jau bus vie ris, ir prie to mane iszgasdi.no Ant rytojaus gi, einant teismui
tojo.
— kalbėjo vienas stovineziuju. ir nesant liudininku, kurie bu
Paskutine diena Petras nie Policistas Petrui pasakė:
tu galeje prirodyt, jog Petras
kur negavo ne kąsnelio duonos, — Valkata, vagie!
yra geras žmogus, darbininkas,
nes jis baisiai iszrode: nesisku Dabar jis suprato kame rei teisdarys pasakė:
tęs, apželes, tikras valkata. Ji kalas. Norėjo szokt ir bėgt. ’— Už valkiojimąsi ir žmo
pamate žmonos szalinosi be už Bėgt taip greit ir taip toli, kad noms bledes daryma, trims me
sitrenkė duris in vidų. O jis jo niekas ir niekad nematytu. nesiams kalėjimo!
jautėsi nuvargęs, pailsės, vos Bet buvo per vėlu.
Petras pasijuto nuskriaus
pavilko savo griesznas kojas. — Kelk, eisim! — vėl suszu tas. Jis prieszinosi, szauke,
Reikalinga buvo gerai paval ko policistas.
stengėsi užginezyt norima ingyt, atsilsėk
Petras atsistojo ir be jokio vykdyt neteisybe, sake:
Jau terne. Vaikaru regratyje priesztaravimo, visas purvinas — Bet pone, mano pati, vai
kilo tamsus debesys, žybeziojo. ir apdriekęs, ėjo szale policis- kai! Asz privalau gaut darba,
Petras bijodamas pakliut aud- to.
jiems pasiunst pragyvenimui!
ron, alkio vereziamas, nutarė Kuomet jie e,jo per kaima, Pone, jus mane neteisingai nu
pasibelst in ūkininko duris. žmones —vaikai, moters ir su teisė! !
Bet nieko nepesze. Ūkininkas linkę seneliai — stovėdami — Dar trims menesiams
sziurkszcziai jam atsake, iszsi- tarpduriuose ar kur nors sza- daugiau už atsikalbejima! —
vijo ji isz kiemo.
lykelyje, žiurėjo in Petra, kin pridėjo teisdarys.
O debesys dangaus skliautu kavo galvomis ir zurzėjo:
Kuomet Petra nuvede kalė
kopė neapsakomu greitumu. — Kiek tu valkatų, kiek tu jimą, jis pajuto begaline szirdDar labiau pradėjo žaibuot, vagiu dabartinėje gadynėje!
persza. Jam vaizdavosi jo ap
griaut. Pagaliau iszkilo audra, Policistas in Petra netare ne leista Lietuvoje szeimyna, ir
baisi, nepaliaujama audra. Žai žodžio ir tuomi jam dare ne jis troszko ja dabar kuogreibavo, trankėsi perkūnas, lijo. smagumą ir geda. Jis ėjo nu cziau pamatyt ir iszbucziuot.
Kelias ir laukai pasriuvo van lenkęs galva žemyn, nes nedry O mieste, kuri Petras per
deniu ir purvu. Nors Petras ir so akis pakelt in tuos, kurie su vargus negalus stengėsi dasiszianakt buvo nutaręs nakvot tokiu persekiojimu ji seke. To gaut, buvo pasklydo kalbos,
kur nors miszko, szaku krūvo dėl Petras jautėsi kaip kokis jog jis, isz priežasties negavi
je, bet kaip ten prisiglaust — arsziausias kaltininkas ir todėl mo darbo, sau gala kur nors pa
szlapia, purvina, o czia dar lie dauguma stovineziuju bei pra sidarė.
tus pila, medžiai trata, rodosi eiviu, pribėgdami prie policis— GALAS —
dangus su žeme maiszosi.
to, klausinėjo:
Neužmirgzkite Guodotini Skai
Todėl jis, aplinkybių ver — Užmusze ka, ar apsivotytojai, atsilygint su prenumerata už
eziamas, priėjo prie ūkininko o-e ?
laikraszti “Saule” kurie apie tai užtriobos, ramiai kaip ir tikras Policijos stotyje gi vyresny- mirszo ir prasze idant nesulaikyti
laikraszczio.
PASKUBINKITE I 1 I
vagis, rodosi'žmogus, kuris bu sis Petrą klausinėjo:
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
tu lavinęsis kaip svetimo trio- —- Vardas, pravarde?
bo inlyst, insilauže ūkininko — Petras Kraujalis.
kluonai! ir tenai, suradęs tinka — Vadinasi, foreignėris?
SAULE” YRA
ma kampeli be sziaudu krūve — Tautybe?
GERIAUSIA
le, atsigulė.
— Lietuvis.
' Gulėdamas jis ilgai dar klau — Taip.
DOVANA!
sosi perkūno dundenimu, su — Kur gyveni?
pasibaisėjimu tyrpcziojo kiek — Visur.
vienam žybterejimūi. Bet aud — Kaip tai visur?
Jeigu nežinai kokia
rai truputi nustojus, Petras — Nugi visur, ir tiek.
mausto apie savo nelemta pa Tardytojas pamansto, pa- nupirkti Dovana savo
dėti, kur ir ka dabar jo szeimy krapszte paklauszi, paklausė:
Draugui ar Draugei,
na veikia. Pikcziausia jam da — Kur pirmiau gyvenai?
rėsi už tai, jog jis nori dirbt, — New Yorke.
tai užraszk jiems laikbet negauna darbo, nors yra — Ka czia veiki?
raszti “Saule.” Pra
žmonių, kurie nieko nedirba ir — Nieko. Einu namo.

— Važiuosiu kita, mažesni1
sJL# .„„.,. . „/b^N™'
miestą. Ten mažiau žmonių, tai j
dai'bes metais.
1 Petras Kraujalis tuomet bu- ir darbas bus lengviau gaut.
vo tikras bedarbis: jis ilga lai- ATis gal
gU nežūsim
...
ka iszgyveno ne siūlo galo ne Ir niekam nieko nesakęs, isznutraukdamas, už ka butu ga- važiavo.
ves užmokėt, ir neturėjo ka Ten žmonių gyveno daug
valgyt ir be pastoges. Nedirbo mažiau ir iszrode, jog užsiemi-j
jis ne todėl, kad butu buvęs tin mas bus lengva gaut. Todėl isz
ginys ar ncnuiujvso
nenorėjos pcioijj
pasijieszko- pirmu pribuvimo dienu leidosi
ti sau užsiėmimą. Ne. Viena tu) jieszkot darbo — to smagiau
metu ryta, darbininkams susi-J sio darbininku užsiėmimo.
rinkus dirbtuve, darbdavis pa-. Keliata sanvaieziu Petras
sąke: ‘'‘Eikit namo! Nėra kas'praleido kitame mieste, bet vis
veikt! Užsakymu pritruko. Kai dą r ta pati ne pasekme kanki
atsiras darbo — paszauksiu. ’ ’ na. Czia irgi jnažai dirbama.
Petras kaip ir kiti jo bendra- Visur dirbiniu pervirszius. Vi
darbiai-darkininkai,
n uleide sur tas pats atsakymas: “Nėra
galvas, iszejo namo. O kadangi kas veikt.”
Petras turėjo Lietuvoje isz asz- Petras paskutinius savo pi
tuoniu susidedanezia szeimyna nigus iszbaige. Neturėdamas
ir jai kas menesis siuntė po tam darbo, negaudamas algos, to
tikra, pinigu suma, tai daugiau dėl negalėdamas tinkamai pa
Szeszios naszles buvusiu Prezidentu dar gyvos. Czia viruž kitus darbininkus užsirūpi valgyt, jis net ir podu'bi pakei
szuje yra Prezidento Trumano žmona. Žemiau tos kitos szeno. Jam vaizduotėj stojosi pa tė : pasidarė lėtas nesmagus užszios tai yra buvusiu Amerikos Prezidentu naszles: Mrs.
veikslas: alkana szeimyna, ne simislijes. Nukores galva žemyn,
lyg
žeme
pardavės
Benjamin Harrison, Mrs. Thomas Preston (Prezidento Gro
turtas, vargas, pakrikimas.
Parejas namo, idant namisz- vaikszeziojo miesto gatvėmis ver Clevelando žmona), Mrs. Theodore Roosevelt. Dar že
miau: Mrs. Woodrow Wilson, Mrs. Calvin Coolidge ir Mrs.
kiu nenugasdinus, apie darbo ir pats nežino ko jieszkojo, O
Franklin D. Roosevelt.
netekimą niekam nesake. O dar kiek laiko praslinkus, jis
kad nuo j u tai paslėpus, kas ry jau netik bedarbis, bet ir “val CSC
tas;. paskirtu laiku,. iszeidavo kata:” buvo padriskes, nesi
apsidaužo.
“darba” ir vakarais gryždavo prausęs, miegojo kur pasitaikė į?WC3CSX^
In smukius gave apsilaižo,
“isz darbo.” Algų dienomis, — darže, kur nors po tiltu ar
O kartais susiemia užranku,
tuszcziam
nanian
insivoges.
Petras eidavo kanka, iszimdaBroliszkai po sudus iszsitrauko
Dabar
jam
ir
atgal,
didmiesvo isz savo taupomu gaunams
Daug tokiu sportu,
algos suma, sugryžes namo, tin isz kurio pabėgo, norėjosi
Pinigu sudeda ant kortu.
kaip ir dirbamu laiku, užsimo grVžt. Bet negalėjo: kiszeniuje
Tai kur lietuviai pinigus
kėdavo szeimininkiai ir kas ne skatiko, pažystamu neturi,
iszmoka.
menesis pasiųsdavo savo žmo svetima kalba mažai sukalba.
Jus vyrai, man be smoko,
Mieste
pasirodyt
ir
geda.
Žmo

nai Lietuvon.
Jog reikė net bartis pradėti,
nes,
dažnai
toki
pat
kaip
jis
Iszejas “daika” jis stengda
Kad nežinot kur pinigus padėti
vosi gaut koki nors užsiėmimą. pats, darbininkai, su panieka
G e r i a u u žs i r a s z y t u m e t
in
ji
žiuri,
vaiku
būriai
paskui
Pirmiausia jis eidavo paezion
laikraszczius,
ji
seka,
akmenimis,
pagaliais
%
TARADAIKA
|
dirbtuve, kur pirmiau dirbo, ir
O asz kaipo kokis klebonas,
svaido.
tieraudavosi, gal jau atėjo užTankiai pas jus atsilankysiu,
Viena
diena
betgi,
Petras
su

sakvmu. Atsakymas kasdien
Kai]) gyventi pamokysiu.
manė
gryžt
savo
miestą.
Pasiemias maža fordelia,
būdavo paprastas: “dar ne.”
Tik girtybių isznaikykite,
Atlikau tolyma kelia,
Vėliau jis pasiryžo kaip užsiė — Nors kelione tolvma, bet
Tikrai jau susivaidykite,
vis
kaip
nors
pasieksiu.
O
ten
Invažuoclamas
in
Najorka
mimą gaut. Todėl dienu dieno
O jeigu žodžiu mano
miestą,
neklausysite,
mis eidavo nuo dirbtuves prie vis bus geriau: pažystamu ra
Užsirūkiau p ypkutia riesta, Ir vis taip saviszkai darysite,
kitos ir stovėdavo tenai tol,'kol siu, prieglauda gausiu.
Iszejo pesezias. Pirma pus Ranka skrybelia paspaudžiau, Tai kai]) kita karta atkursiu,
ji policistas nuvydavo. Tuomet
Szpiga in panosia dursiul
jis lysdavo in fabriku biurus, ir dieni jis ėjo pusėtina gala ke Kita kumszczia sugniaužiau.
*
*
H:
Merginos
pamate,
lyg
stirnai

siulydavosi, kad ir už pigiausia lio. Jis ėjo smarkiai ir dairyda
Vyras sėdėjo per nakti saliunotes,
alga. Bet ir taip nevyko. Vie masis be gerėdamas gražiais
ton duot darba, biuru vedėjai gamtos vaizdais: žaliuojan- Klausinėjo kas ezion do ponai
Gere, apie narna i-iedboje,
tis,
dažnai iszkoliodavo ir net poli cziais medžiais, pievomis, pil
Anksti jo pacziule atsikėlė,
Buczia už tabako lapa,
cija grasindavo, idant jis juo- nais gyvybes laukais, dirbanNuėjo jieszkoti vyro ne'bageli.
Gavės ju visa kapa.
greieziau biurą apleistu ir dau cziais dirvose ūkininkais,, kur
Ir užtiko vienoje saliunoj,
nors isz pakelio iszkilusiais
Bet man buvo metais,
giau jin niekad ne ateitu.
Vare vyra kad eitu namo,
Užsidėti su tomis szukiu
Laikas 'bego. Pinigai baigė paukszcziais.
Saliuninke kolot motere
szmotais,
Antrame pusdienyje Petras
si. Praslinko keturi bedarbes
pradėjo,
Žiurau pas saliuna krūva
menesiai ir Petro visi sutaupy apsunko. Kojos pasidarė, rodo
Na ir da nutverus szluota
gužiku,
tieji pinigai iszseke. Tuomet si szvino pripiltos, galva sviro
muszt norėjo.
Sakau, jau czia turi būti
jis suplojo rankomis ir pasakė: ant krutinės ir, eidamas niekur
Isz to teismas pas vaita nuėjo,
pesztuku.
— Kur dabar asz dingsiu?! nesižvalgė. Jis tik troszko kuoIr poniute saliuninke 'bausme
greieziau pasiekt savo keliones
Teminau in vaikinus,
Ka dabar darysiu?!
užmokėjo,
Kad norsko'ki pažynus,
Tokiu Rudu ‘ ‘ algų ’ ’ nebuvo gala — didmiesti ir innamija,
Paskui turėjo perpraszyt
Iszrode kone visi gražiai,
isz kur imt. Ir todėl jis tik da kur pirmiau gyveno bet apsa
motere.
Bet geru buvo mažai.
bar namie pasisakė, jog “ne kyt visiems, kaip sunkiai jis ta
Ir da magarycziu gerai
laikotarpi pergyveno ir kad
Daugumas trauke guzute
turi darbo.”
iszsigere,
kas diena,
Jo szeimininke sziuo invy- tik ten gerai, kur mus nėra.
Visai]) atsitinka ant
Kaip verszleliai pieną.
kiu perdaug nenustelbo. Ji Pet Pavakaryje užsuko pas ūki
lietuviszko svieto.
Nuolatos u tvos pilni ju,
ninką ir mane papraszyt nak
rą suramino:
Visur ir kožnoje vietoje.
Prigrūstos kai]) kuju.
— Juk dar turi. Kol darbai vynes, nes gerai atsiminė kaip
O dabar truputi pasilsėsiu,
pagerės — pragyvenimui ir būdavo Lietuvoje maloniai jis Kaip kurie isz tokiu vyru,
Giedoti paliausiu.
Visus pinigus iszmete ant
szeimynai Lietuvon pasiust už priimdavo be pavalgydydavo
Ba Szenadorije ant Veselkos
kazyru,
teks tu, kuriuos juodai dienai praeivius — elgetas.
■buvau,
Priejas prie vienu namu, jis Ten yra it narsiu ir drutu,
susistaupes.
Petra lyg drugys pakrėtė. pabrazkino iii duris ir pasipra- Kurie kartais susiima užkratu J Puikiai sau isZsipiszkinau.
Pakauszius vienas kitam
Jis nežinojo ka ir sakyt. Todėl sze:
tik užsimovė kepure ant galvos — Tamista, esu geras žmo
ir, pasakęs “einu darbo jiesz- gus suteikt man nakvyne ir szi-ta inde,jo.
susirado tinkama vieta — po
szmoteli
duonos.
Meldžiu!
kot,” iszejo.
Pasistiprinęs Petras leidosi ėgliu szakomis, ir atsigulė.
Pe.tras iszęjes gatvėn, kuri, Pažvelgęs in Petra ūkinin tolyn. Nuėjo dar pusėtina gala,
Miegodamas Petras sapnavo
kas
atsake
:
j
Jis
trauke
rytuosua,
savo
miėsrodos, kunkuliuojantis puodas
.saldu sapna. Rodes jis gyvena'
—
Valgyt
duosiu,
bet
nak-to
link,
dažnai
net
virė nepaprastu, skubiu miesne nepaiso- Lietuvoje. Su juom visa szei-i
vyne
susirask
kur
sau
nori.
telenu gyvenimu, ilgai žiurėjo
ams, kur eina — keliu laukais) myna: pati, kūdikiai. O namai,'
Ūkininkas Petrą pavaiszino r misz'ku, tik ton puse.
in ta judėjimą ir mausto: “Kur
kuriuose jie gyvena, toki gra-l
eit?” Juk kiekviena; jam žino neblogai. Dave mėsos, duonos,) Kuomet jau šutėme ir jis ne- žus, rodos tikri paloviai.
ma dirbtuve, apeita iszsiteirau- puodeli kavos ir, kuomet jam turėjo vilties gaut nakvyne, Visa szeimyna — kaip lygiai
Petras, sziaip-taip sugrabaliok nes daugiau praszyt nedryso, ir Petras — pasipuosze gražiai,
ta.
Bet sugrabaliojęs keliata do damas, nupasakojo savo bloga nutarė nakvot miszke. Todėl gyvena pertekliuje. Pati ji vis
padėti, szeimininke ir kelionei jis, apsistojęs, susikūrė ugni, bueziuoja ir džiaugiasi, kad jei!
leriu kiszeniuje, susiramino:
v
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linksmins jiems gy-'

Mussolinis Su Meiluže Nužudytas

Mussolinis, Italijos Diktatorius guli kur buvo nuszautas.
Szalia jo yra meiluže, Klara Petacci, kuria Italijonai nuszove sykiu su Mussoliniu. Ju lavonus žmones spardė ant gat
ves.

venima, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00;
Kitose Vieszpatystese $5.00. Užraszant
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per į
Money-Orderi arba
pinigais registruotam
laiszke,
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. i

“'SKULE’1’ MAHANOY CITY, PX
nas Kunigas Stasys Norbutas
žagre dirvonus arti, piemenerūpestingai viską sutvarkė ir
:: PAVASARIS :: lis linksmai dainuoja daineles Mahanoy City
vede. Tik gaila kad toks pras
ir gena gyvulėlius.
tM-*X-*^X>**X-£X-*******>***>*
Balsuotojai!
tas oras viską sumaisze.
O kaip linksmas pavasario
— Kunigo Klevinsko JubiGražus linksmas pavasaris laikas! Kur tik nepažvelgsi le
JAPONAI sugavo daug damas paklausė: “JAr tu Bibli-[ Įjejįnįs pail]<įeįas ia}jai gražiai
Balsuokite Už
vel
mus
aplanke.
O
kaip
linksnai
matosi
linksma
*
gyvybes
IT* rūkyti?
T*llV”vti 9 ’ * i
,
\
Amerikiecziu ir paėmė in ja nori skaityti ar
(pasisekė. Nepaisant lietaus ir mas pavasario laikas, kas gal apsirciszkima. Kokis didelis Wm. A. Vinchofsky
nelaisve. Su tais Amerikie- Kareivis paraudo, galva nulen-1
blogo oro, kuris dangų su žeme ta linksmumą apraszyti arba] skirtumas tarpe rudenio ir pa- Meldžiu Jus mane suszelpti sa
cziais belaisviais buvo ir Kape ke ir prisipažino. “Matai, ger sumaisze, žmonių susirinko pil
— Jurininkas Alvinas An- ,
vo balsais ant svarbaus urėdo
apsakyti, vien tik gal iszreiksz- ’vasario!
lionas. Japonai viską isz Ame biamas Kapelione. Tos Biblijos na sale. Valgiai buvo skaniai ir
cereviezius isz Pacifiko, lanko- '
Rudeni ta pati žeme paru
rikiecziu atėmė, bet Kapelio lapai kaip tik tinka cigare- gardžiai pagaminti, svecziu de ti szirdies jausmai.
Rinkėjo Taksu
si pas savo tėvelius, Vincentus
Nuslinko
tamsus
debesiai,
,
duoja,
dangus
apsiniaukęs,
nas, nors vargo, dirbo ir pra tams. Mes biski taboko turime, vynios galybes isz toli ir isz ar
(TAX RECEIVER)
Ancereviczius E. Pine Uly.
pasirodė
giedras
dangus,
sau,
oras
liūdnas,
medeliai
stovi
kaitavo su savo draugais, ji su lapais ir žolėmis sumai— Utarninke pripuola Szv. džiaugėsi kad Japonai paliko szome. Bet nieknegalime gauti ti. Programa painvairino mo- lute lyg moeziute parėjusi isz nuogi nudraskyti j u lapeliai Jeigu busiu iszrinktas ant szio
’ kyklos vaikucziai su dainomis tolimos keliones prie savo my
Marija Magdalenos de Pasis: jam nors Szvento Raszto kny popieros.”
žiauraus vėjo. Pažvelgus in ta dinsto, tai prižadu isz pildyti ji
ir deklamacijomis.
Seredoje Szv. Joano isz Ark., gas.
limu vaikeliu. Iszkilo ant gied paezia obeli kur dabar apsi teisingai. Gyvenu czionais
Kapelionas pamanstino, pa- Reikia pasakyti kad Minerstaipgi Amerikos S u v i e n.
visa savo gyvenimą.
Už keliu sanvaieziu viens manstino ir paskui kareiviui villeje vaikai dar yra gerai mo- ro dangaus su maloniai szyp- dengusi žaliais lapeliais pasi
Szvente “Memorial— Decora Amerikietis belaisvis atėjo pas
saneziu veidu savo gaivinan- puoszusi baltais žiedeliais, ru
Jo pirsztai palytėjo, pacziupi-■ kinami Lietuviszkai kalbėti. Ir
tion Day ’ ’ arba paminėti karei Kapeliona ir prasze Szvento
cziais spinduliais, jame glamo deni jie iszrode nudžuvusi be Rinkimai, Utarninke, Birželio, nėjo tos knygos lapus. Lapai rodos, kad kur tik KazimierieJune 19, 1945
nėja suvarguse žemele. Žiema gyvybes. Ir rodos negalima bu
viu žuvusiu Civiliu ir Svietines
Raszto. Kapelionas mielu noru buvo ploni ir szvelnus. Kape-'tes sesutes mokina, ten Lietuiszsigandusi moeziutes saule tu tikėti jeigu savo akimis ne
kares; Ketverge Dievo kūno; jam Jave Biblija ir iszgyre vy
lionas staiga suprato kam ka- viszika kalba ir dvasia dar gy
Praszo jusu balso ir paramos!
les bėga, slėpėsi in amžinasties matytum 'kad tas sudžiūvęs
Petnyczioje 1-ma diena Birže ruką kad jis grįžta prie tikėji
reiviai nori tiek daug Szyento ■vuoja. Minersvilles vaikucziu
erdves, pasiėmė su savim szal- medis kada norint žaliuos ir Narys Szv. Juozapo Parapijos
lio — June, menesis rožių, ku mo ir nori Szventa Raszta skai
Raszto knygų. Kapelionas pa- ne
■ tik kalba, bet net ir tarme
Mahanoy City, Pa.
ta sniego patala kur laike už pasipuosz gražiais žiedeliais, o
riame daugiausia atsibuna vin- tyti. Už dienos kitos, kitas ka
žiurėjo in kareivi ir nusijuok- grynai lietuviszka. Už toki
klojus pilkąją žemele.
czevoniu. Bažnyczia taji mene reivis atėjo ir taipgi Biblijos
vienok taip yra.
ir pats pažiurėjo in ta knyga, gražu lietuviszkuma,, turime
Pradžiugo visa gamta sulau
si apvaiksztineje ant garbes prasze. Ir tam Kapelionas da
lionas paėmė Biblija, atvertė pasakyti dėkui Kazimieriekusi szilto pavasarėlio, žemele Tas pats ir su žmogum yra, Giesmių Knyga Arba
Saldž. Jėzaus Szirdies.
vė. Paskui vienas po kito, visi pasakė. ‘ ‘ Gerai, imkie ir szita tems sesutėms.
dengiasi žaliu rudeliu, mede kada žmogus mirszta, jo kūnas
— 'Seredoje pripuola “Me Amerikie ežiai atėjo Szvento Biblija, bet asz tik tiek parei
Kanticzkos, $2.00
Svecziu kalbos buvo trum- liai puosziasi gražiais lapeliais, tampa panaszus tam rudenio
morial—Decoration Day ’ ’ ar Raszto praszyti. Kapelionas vi kalausiu. Jus galite cigaretus
pos, bet truputi nuobuodžios. darželiuos gėlėlės krauna pum medeliui, gyvybe apleidžia ji SAULE PUBLISHING 00.,
ba papuoszimas kapu mirusių siems davė ir visus iszgyre ir. darytis isz jos lapu, bet su szita
Mat tykiai iszsedeti daugiau purėlius ir viena kita rodos no laikinai. Bet ateis laikas, ateis Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
jų ir žuvusiuju kareiviu ir ci- pats buvo linksmas kad visi sanlyga: Pirm negu iszpleszite
negu tris valandas tai jau rei rėdamos pralenkti savo gražu tas prisikėlimo žmogaus pava
viliszkam gyvenime žmonių, Amerikiecziai skaito Szventa lapa visi turite ji perskaityti.”
kia dvasinio kantrumo. Indo- mu — lelijos, rožes, jurginiai, saris, kelsis ir tasai žmogus Istorija apie “AMŽINA ŽY
kurie persiskyrė su szia aszaru Raszta.
Kareivis sutiko. Ir taip kas va miausias kalbas pasakė vakaro
permainytame kūne taip kaip DĄ.” Jo kelione po svietą h
rūtos,
nasztailes,
jazminai,
bal

pakalne. Neužmirszkite sziek Bet kai dar keli kareiviai karas Amerikiecziai belaisviai vedėjas, Kunigas Vincas Nakėlėsi pavasari medžiai ir gėlė liudymas apie Jezu Kristų.
ti
dobilėliai.
tiek papuoszti kapus ir savo atėjo praszyti Biblijos, Kape viens po kito skaitė Szvento norta isz Hazleton ir pats va
20 Centai.
lės, nes Dievas iszmintingas,
Czia
darbszti
bitele
atlėkusi
mylimųjų, kurie atsisveikino lionas pradėjo skaityti ir ro Raszto visa lapa. Paskui kai karienes Ju'bilijatas, klebonas
Jis nesutvėrė žmogaus menkes Saule, Mahanoy City, Pa.
in
geliu
darželi,
skraido
nuo
su mumis ant amžių, o mes sek kuoti. Jis iszdalino daug dau visi jau perskaitė, jis iszplesze j Kunigas Kazimieras Klevinsvienos gėlėlės prie kitos, renka nio negu medžio arba gėlėlės.
sime paskui juosius.
giau Szvento Raszto knygų ne žiupsneli lapu ir taboko inde j o, I kas.
saldu meduti. Czia gegute rai Jeigu medis ir gėlelė prisikėlė Paskirstymas Maistas
— Isz priežasties kad Sere gu buvo belaisviu kareiviu. suvyniojo ir užsirūkę. Kai kas Minersvilles žmones isz tik
bieji atlėkusi in rožių krūmą tai kaipgi žmogus, Dievo pa
Apie Racionavima
doje pripuola diena “ Memorial Dabar jis eme maustyti ka^i sakytu kad czia szventavagys- ro reikia pagirti. Tokiu protin
džiaugsmingai kukuoja, links veikslas, turėtu žūti amžinai?
— Decoration Day” spaustuve jie daro su tomis Biblijomis. te, bet kapelionas aiszkina kad gu, ramiu ir mandagiu žmonių
mina mergele darželi ravejant. Ateis ir žmogui prisikėlimo pa Mėsos ir Tauku: Raudoni
ir redakcija 4‘Saules” bus už Kai dar vienas jaunas kareivis dabar tie Amerikiecziai isz- niekur kitur neteko matyti. Pa
Sodne pražido obelis, stovi isz- vasaris, laimingas tasai 'bus ženkleliai: Y5, Z5, A2, B2, C2,
daryta per visa diena, kad ir atėjo ir prasze: “Kapelione, ar laisvinti ir sugrįžę pas savuo prastai, per ban'kietus ar vaka
didi lyg jaunamarte vestuvių prisikėlimo pavasaris jeigu D2, knygutėje Nr. 4, geros iki
mes galėtumėm pagerbti savo galėtumėte man dar viena Szv. sius daugiau Szvento Raszto rienes sunku žmones numaldienoje pasipuoszusi baltais puosz geru darbu žiedeliai.
Birželio (June) 2 diena. Ženk
mirusias ypatas: tėvelius, bro Raszto knyga duoti?” Kape- žino negu kiti jaunuoliai.
— M. D.
szinti, nutildinti: vienas szne- žiedeliais, o apie ja stovi ligi
leliai: E2, F, G2,H2, J2 geros
lius ir sesutes.
ka, kitas praszo, treczias jo pamergių buris, vysznios, sly
iki Birželio 30 d. Ženkleliai:
— Ponia B. Auguoniene isz
kias, kitas pasakoja, dar kitas vos, gruszes, agrastai, invaiNepasiseke Gydimas K2, L2, M2, N2, P2, geros iki
Jackson Heights, L.I. N.Y., lan
rangstosi, nerimauja. Nieko1 rios spalvos žiedeliais pasipuoLiepos (July) 31 d. Ženkleliai:
kosi mieste, atsilankė ir in re
panaszaus nebuvo Minersville- szusios. O szvelnus vejalis lyg
— Kaip pono dukterei, ar Q2, R2, S, T2, U2, geros iki
dakcija “Saules,” nes ponia
jc per visa ta ilga ir beveik tėvelis maloniai glostydamas pagelbėjo kiek sziltuosia Rugpuiczio (Aug.) 31 d.
Auguoniene yra musu sena
nuobuodu vakara. Žmones taip ju gražius žiedelius ir aroma- vandenuosia?
Maistas Bleszinese: Mėlyni
skaitytoja. Taipgi atlankė sa
ramiai sėdėjo ir mandagiai tiszka kvapa nesza in Laima.
— Juk gydė ja jaunas pa- ženkleliai: H2, J2, K2, L2, M2,
Kvietku Del Visokiu
vo dukteria p. V. Rekuviene,
klausėsi, kad kalbėtojams 'buvo Giriose skamba giesmes pauk- togas daktaras.
geros iki Birželio (June) 2 d.,
Lost Creek ir savo sena drauge Pareikalavimu Už Žemiausias
malonu kalbėti, ir visi svecziai szteliu, ore skraido visokį gyknygutėje Nr. 4. Ženkleliai:
— Na ir ka?
ponia Marijona Služiene isz
ta
Minersvilliecziu
mandagu

::
Prekes
::
■ vuneliai.
Krūmuose gieda
— O ka, rupuže apsipa- N2, P2, Q2, R2, S2, geros iki
Girardville. Acziu už atsilanlaksztingalele, artojas taiso cziavo su kita!
Birželio 30 d. Ženkleliai: T2,
mą patemijo.
kyma.
U2, V2, W2, X2, geros iki Lie
Sutaiso Dailius Bukietus Del
— Ponia Dorota Vinczauspos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2,
Vestuvių,
Ligonbucziu,
kiene, nuo 40 N. Oak Uly., ap
Z2, Al, Bl, Cl, geros iki RugLaidotuvių,
Kapinu
ir
1.1.
laike žinia nuo valdžios, kad
piuezio (Aug.) 31 d.
_
___
jos vyras kareivis Pfc. AntaCukrus: Ženklelis Nr. 35
nas buvo sužeistas Balandžio
Telefonas 764
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru
(Apr.) 16-ta diena ant Oikinacukraus lyg Birželio (June) 2
wa Salos, Pacifiko.
d., ženklelis Nr. 36 geras del 5
616 W. CENTRE STR.,
svaru lyg Rugpiuczio (Aug.)
— S/Sgt. Teofilia BoczMAHANOY CITY, PA.
31 d., Racionavimo valdyba da
kauskiute isz San Diego, Kali
bar priima aplikacijas del su
fornijoj, laukes pas savo moti
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti
na p. Suzana Boczkauskiene bažnyczioje 9 vai., ir bus pa pribuvo in Amerika 40 metu
cukraus.
nuo 338 W. Mahanoy Avė. laidota parapijos kapuose. adgal. Jos vyras Jonas mirė du
Czverykai: Ženklelis (eroS/Sgt. Teofilia randasi tarnys- Graborius D. Snyderis laidos. metu adgal. Paliko 3 dukterys:
planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
toje prie Moterių Marinu kai Frackville, Pa. — Jonas Bus- C. Pittsiene ir P. Hercekiene,
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras
po komunikacijos operatorka. kaviezia aplaike žinia nuo savo mieste ir J. Eaganiene, Phila
del vienos poros ezveryku.
— Ponia M. Navakiene nuo szvogerio Juozo Sadausko, išz delphia; 5 sunns: Joną namie,
Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5
512 E. Pine Uly., ana diena su- Glendale, Californijoj, kad jo kareivis Opi. Antana, Franci(1943-44m., szildymo laiko) ir
gryžo isz Cicero III.', kuri lan pati mirė pareita Ketverga ry joj, kareivis Edvardą, Camp
kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45
kėsi pas savo dukteria Ona ir ta, sirgdama trumpa laika. Sa Blanding, Fla., Andriu, Ash
m., szildymo laiko) geri iki
ženteli Daktara P. Atkocziu- dauskai kitados gyveno Buffa land ir Kazimeria, Pottstown,
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.
nai.
lo, N. Y. Velione paliko savo taipgi 16 anu'ku. Laidotuves at
Gazolinas: A-15 kuponai bai
— Parapines ir Publikines vyra ir sūneli Juozuką, taipgi sibus Seredoje, su apiegomis
giasi Birželio (June) 21 d., Ku
mokyklos bus uždarytos Sere- tris brolius: Joną ir Alberta Szv. Vincento bažnyczioje 9
ponai B6, B7, C6, C7, geri iki
doj, isz priežasties Amerikos mieste, kareivis Kazimiera ku valanda, ir 'bus palaidota para
ateinanezio praneszimo.
Massachusetts pijos kapuose Frackville. A. J.
szvente “Memorial — Decora ris randasi
vals., ir 6 seserys: H. Koslaus- Vilinskas laidos.
tion Day.”
Raudono Kryžiaus Drauguves
kiene, F. Jeszinskiene, S. IgoVajus prasidėjo po visa Ame
MINERSVILLE, PA.
If you have an income—whether from work,
A S SOON as we can, we'll bring to bear on.
Shenandoah, Pa. f Ona (Vil- viene, F. Appoliene visi mieste,
rika. Aukaukite kiek galite ir
land or capital—you have a quota in the 7th
21 the Japs all the additional might we’ve
calus) Wilkaliene, nuo 28 So. L. Buntiene isz Glendale, Calif, — Gegužine, Mojine Procibeen using against Germany.
War Loan.
nesigailekite, nes pinigai eina
sija ir Gegužines Karalienes
Emerick Uly., mire namie Pet- ir Irene Filadelfijoje..
What will it cost, this Moving Day of War?,
ant gero tikslo.
Apvainikavimas buvo laibai
nyczios ryta, sirgdama nuo Ge
Estimate it in these terms: The job of mov
FIND YOUR QUOTA . . . AND MAKE IT!
Girardville, Pa. — Ponia gražiai sesueziu surengtas ir
ing millions of men from one front to another.
gužio 11-ta d. Gimė Lietuvoje,
Thousands of ships to carry the supplies of
MATURITY (jd
YOUR PERSONAL
L. TRASKAUSKAS
IF YOUR AVERAGE
atvyko in Amerika 'būdama Marijona Kucznickiene nuo motinėlių parengtas FrackvilVALUE OF 4
WAR BOND
battle. Swarms of new-type aircraft to blast
INCOME
7TH WAR LOAN
QUOTA IS:
LIETUVISZKAS GRABORIUS
jauna mergina. Prigulėjo prie Preston Hill aplaike žinia kad leje, 'bet gaila kad lietus ir dar
PER MONTH IS:
- the path into enemy territory.
BONDS BOUGHT]
(CASH VALUE)
You can get an idea of the cost from the
Szv. Jurgio parapijos. Velione jos vyras kareivis Antanas li gana sudrumstė visa upa. Vi
$250
$250
$187.50
sos
pamaldos
ir
procesija
buvo
150.00
200
225-250
paliko savo vyra Juozas, dvi kos iszlaisvintas isz Vokietijos.
210-225
175
131.25
laikoma bažnyczioje. Per pro
150
200-210
112.50
dukteres, W. Glowatskiene isz Jo motina gyvena Lietuvoje.
125
180-200
93.75
Ringtown ir Dolores namie, f Gerai žinoma visiems po cesija choras ir visi bažnyczio
100
140-180
75.00
50
100-140
37.50
je
giedojo
Paneles
Szveneziaunia
Gertruda
Taunaitiene
nuo
taipgi sesery M. Kalediene
25
Under $100
18.75
Laidoja kūnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių,
mieste, ir Įbroli C. Sereda isz 349 W. Mahanoy Avė., mirė sios Litanija. Kunigas Dakta
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam*
East Hampton ir du anūkas. Sukatos ryta Ashland ligonbu- ras Bernardas Szimkus isz Kareikalams. Telefono Numeras 78.
620 W. Centra St., Mahanoy City
Laidotuves atsibus Utarninka teje, sirgdama jau nuo Lapkri- talikiszko Universiteto pasakė
ryta, su apiegomis Szv. Jurgio czio menesio. Gimė Lietuvoje inspudinga pamokslą. Klebo-

į GENYS MARGAS

Žinios Vietines

JOHN KOVAL
. . KVIETKININKAS . .

HOW MUCH TO MOVE
A WAR ?
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