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MAHANOY CITY, PA. —
$2,000,000 bledies padaryta,
Mahanoy City mieste, kai bai
sus gaisras nuszlave daugiau
negu szimta namu, krautuvių,
sztoru ir biznio vietų pacziame
miestelio viduryje.

Paczto Direktorius
Iszlaisvintas Vaikutis Su Naujais Draugais

Robert E. Hannegan Demokratu Partijos Pirmsedis
paskirtas užimti Frank C.
Walker vieta. Walker atsisake ir užleis savo vieta Liepos
(July) 1, 1945.

tokiu ir kitokiu.

Visas miestelis sukruto, žmo
nes pakilo isz miego ir stojo in
talka, bet gaisras jau buvo insigalejes. Vanduo nedanesze li
gi stogu, buvo stoka kranu, pri
truko net ir vandens. Gaisras
dar didėjo, liepsna pradėjo lai
žyti namus anapus ulyežios. Ir
tie namai užsidegė. Ugniage
siai isz apylinkių miesteliu at
važiavo in pagelba. Perlauže
ulyczia po kuria plaukia upelis
ir isz to upelio trauke vandeni
su pumpomis.

56 METAS

V. L. Boczkowski, Editor and Jiir.

Maįianoy City

Ugnis prasidėjo mažame vie
no žydelio krautuvėje apie treczia valanda Seredos ryte. Pa
kol žmones užtiko ugni ir paszauke ugniagesius, “faiermonus” ugnis jau buvo gaisras.
Už kokio pusvalandžio jau na
mai isz abieju szonu dege.

Pakilo szaltas ir asztrus pa
vasario vejas ir nesze ugni per
stogus. Namai beveik visi isz
medžio, stogai isz medžio ar
smalos ar medžio gontais deng
ti. Dar to negana, namai prie
viens kito statyti. Tai buvo
puikus laužas ir dege kaip iszdžiuves szienas.*
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Bobby Tangen, trijų metu pipirukas buvo Amerikiecziu iszlaisvintas Philippinose. Jis ežia džiaugiasi ir juo
kiasi su Amerikiecziais lakūnais. Vaikutis gimė nelaisvėje
ir dabar su savo tėveliais griž ą namo in Amerika.

Bomberiai Daužo
Japonijos Miestus
Kiniecziai Kulia Japonus; Ang
lijos Laivynas Pacifike; Rusu
Vaikai Turi Stoti In VaiskaMo
kytis; Prancūzai Ir Arabai Peszasi; Japonu Yokohama Miestas Bombarduotas; Rusai
Pradeda Rusinti

Tokio didelio ir baisaus gais
cziai užims szita miestą vasa
Japonai Gerinasi,
ro dar szitose apylinkėse nebu
ros pabaigoj ar rudenio pra TOKYO, JAPONIJA. —
ISZ CHUNGKING, KINOJE. — Kinie
vo. Sudeginti namai vargiai
Japonu
Karo
Sztabas
pranesza
džioj.
Seilinasi'
bus atstatyti, nes dabar kur
savo žmonėms kad viso karo cziai stumiasi vis gilyn ir gilyn in Japonu užimtas
kas pigiau pirkti senus namus
eiga, visos Japonijos likimas
Nepriims
Kataliku
In
negu naujus statydinti, ir isz SHANGHAI, KINIJA —
priguli nuo apsiginimo ant vietas Indo-Kinjjoje. Jie jau nukeliavo daugiau
kitos puses daug yra tuszcziu Eina gandai kad Japonams
Okinawa salos. Jeigu Japonai negu septynios-deszimtys myliu areziau prie
Savo Mokyklas
namu kuriuos galimg nusipirk Shanghai mieste dabar insakyežia atsimusz, atsigins, tai Ja
M
,
ti už pusdyke.
Cv
ta gerintis Kiniecziams ir sei- ISZ SZKOTIJOS. — Maža-1 ponai kara laimes; jeigu nepa Kvvangsi tvirtoves, kuri yra labai gera vieta erolintis prie Sovietu, nes jau pats me Szkotijos miestelyje miesto siseks apsiginti, jeigu reikes planams pakilti ir nusileisti. Isz szitos vietos
Karo Sztabas ima prisipažinti valdžia nubalsavo neinsileisti isz ežia pasitraukti tai jau vi
Reikia Darbininku kad
Amerikiecziai buvo iszvyti kai Japonai pradėjo
ežia Japonams riestai ir ir nepriimti Kataliku mokyto sai Japonijai riestai.
neužilgo Amerikiecziai užims.
ju in savo mokyklas ir Katali Sunku suprasti kodėl Karo marszuoti.
Admirolas Chester Nimitz pa
Kiniecziai užpuolė ir paėmė Nann
Japonai kraustuos! isz Shang
v
ku darbininku in savo knygy Sztabas taip sako ir taip gazdireikalavo kad valdžia duotu
Galu gale gaisras buvo nuhai ir keliauja in Nanking.
nus. Bet ežia kilo protestas, pa- na savo žmones. Karo Sztabas ing miestą be jokios pagelbos isz Amerikiecziu.
pirma vieta visiems laivu sta
malszintas, ugnis užgesinta,
Shanghai mieste randasi apie
siprieszinimas ir dabar paaisz- ir Japonu generolai jau kelios Toks žingsnis geras ženklas ir rodo, kad Kinetybos reikalams, ir pats insabet paliko koki szimta namu
12,000 Amerikiecziu nelaisviu.
kejo kad toks nusistatymas yra nedėlios atgal prisipažino kad
ke, kad reikia tukstanezius dar
pelenuose. Dabar daug žmonių
Amerikiecziams butu naudin
neteisetinas, nelegaliszkas. Da Japonai neatsilaikys ant Oki cziai jau pradeda atsimuszti.
bininku pataisyti apdaužytus
daug szeimynu likosi be namu.
ga szita miestą paimti nes ten
bar eina ginezai ir pasitarimai nawa salos. O dabar tas Karo
laivus.
yra
keletą
labai
geru
ir
dideliu
Yra apskaieziojama kad pa Darbininkai prie laivu meta,
ir kyla klausimas ar miesto Sztabas sako savo žmonėms
vietų
musu
homberiams
apsi

daryta daugiau-negu už du mi palieka savo darbus ir eina ki
valdžia gali tokius instatymus kad žūtbūtinis karas ant Oki
ISZ LONDON. — Anglijos Karo sztakas
stoti.
Daugiau
žinių
apie
szita
lijonu doleriu bledies, nes pats tur darbo jieszkotis, nes jie bi
investi.
nawa salos nusvers ir nulems
miestą
ar
jo
gyventojus
dar
ne

kad daugiau negu du szimtai Anglijos Kariszku
miestelio vidurys iszdege.
josi kad karas jau baigiasi ir
visos Japonijos likimą.
ateina, bet jau dabar galima
laivu visu greitumu plaukia in Pacifika mums in
Buvo visokiu gandu kad kas paskui po karo jie neturės dar drysti sakyti kad Amerikie
Skaitykite
“
Saule
”
Pirkie
U.
S.
Bonus
Sziadien!
ten tyczia padege žydelio na bo.
talka.
rna, kad koks ten vaikezas, ku Mums dabar reikia ne tik
riam keliu szulu stoka uždege daugiau nauju kariszku laivu
Pustynes Londono .Mieste
statyti,
bet
ir
senuosius
taisyti.
už tai kad jis myli matyti kai
ISZ GUAM, PACIFIKE. — Japonu Kanamai dega. Bet peržiūrėtojai,
ro sztabas dabar nežino kaip iszaiszkinti ir pasiinspektoriai viską apžiurėjo ir
Vokiecziai Neteko
sako kad nieko panaszaus ne
aiszkinti savo žmonėms kodėl niekas nesustab
buvo, bet jie taipgi prisipažins4 Milijonu Kareiviu
do Amerikos bomberiu, ir kodėl ju dievaita kad jie negali ir negales tik
rai pasakyti kaip ten atsitiko, BERLYNAS, VOKIETIJA.
cziai neprakeikia ir nesunaikina visus tuos Amenes viskas ligi žemes sudegė. — Alijentai Karo Sztabas pra
rikieczius. Japonu propagandos ministerija
nesza, kad kiek jie dabar gali
Nors gaisras pat miegometysuskaityti ar surokuoti, tai Vovisaip malszina ir ramina savo žmones, skel
je, nakties gūdumoj iszkilo, bet'
kiecziams szitas karas kasztavisi žmones spėjo pabusti ir
bia kad jie kasdien szimtus Amerikos bomberiu
vo, maž-daug apie 4,000,000
iszsinešzti isz namu. Keli ug
kareiviu, kurie žuvo ant
niagesiai buvo sužeisti kai sto
nuszaupa. Bet ta paezia diena ar ta pati vakakaro lauko, ir apie 500,000 taip
gai inkrito ir sienos sulužo, bet
žmonių, kuriuos musu bombe
ra tie patys bomberiu vėl sugrįžta ir vėl naikina
taip gyvasties nuostoliu nebu
riai užmusze.
vo.
miestus ir “Dangaus Sūnūs.”
«■?,

Kelios Lietuviu szeimos nu CHUNGKING, KINIJA. —
kentėjo szitame gaisre. Yra sa Nukirto Japonams kelia pasi
koma, kad daug tu namu nebu traukti isz Pietų Azijos, Japo
vo visai apdrausti, insziuryti. nu armijos Burma, Thailand,
Reiszkia žmones viską patroti- Malaya ir Indo-China dabar
no kai j u namai sudege. Kiti nukirstos nuo Japonu Karo
aiszkina kad kiti namai buvo Sztabo susisiekimo.
taip apdrausti, taip insziuryti,
kad dabar žmones gaus tik dali
savo pinigu. Kaip ten po teisy Pirkite Apgynimo Czedinimo
bei yra dar nežinia, gal yra ir Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

-

-.......... .............

stoti in vaiska ir musztro mo
kytis, nors Rusija dabar jau su
nieku nekariauja.
Reiszkia
Stalinas rengia ir stato didele
MOSKVA, RUSIJA. — Sta- ir galinga armija. Kam jam tos
Czia, Londono mieste szitaip viską sugriovė kai viena Vokiecziu V-2 bomba pataikė linas pareikalavo kad visi vai armijos reikia, visi galite, kaip
staeziai in Stratford ulyczia. 2,754 žmones ant smert užmusze ir 6,523 sužeidė. Churchillis kai nuo penkiolikos metu turi kas nori iszaiszkinti.
dabar pranesza ir prisipažins ta kad net 1,050 tokiu bombų nukrito ant Anglijos Kovo
(Mar.) menesio. Amerikos Karo Sztabas pranesza kad mes dabar turime dar didesniu ir
baisesniu bombų ir rengiamės paleisti jas ant Japonijos.

Rusu Vaikai Turi Stoti
In Vaiska Mokytis
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Paczto direktoriai stengia Svarbus Iszauklejimas,'
Angliukai kaipripratinti visus pakietu siun
! banezioje szeimpje, Angliszkai «««»
tėjus nusipirkti savo ’krasos
O Ne Rase
kalbės labai gerai, o Amerikie__ .
j ženklelius toj vietoj kur pakieczio vaikas iszaukletas Japonu Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Dr. Margaret Mead
i tus iszsiunczia. Yra sunku
1 szeimoje, 'kalbės gerai Japo-1
50c., o aplankysite knygas per paczta.
Vanduo upes Mississippi,prirodyti kodėl jiems,' N1IW YORK. — Kas mes niszkai. Kalba, kuri dažnai la
kuris padare tiek Medes žmo- ?’ciketu
že”kleh“s tame esame, labai mažai turi bendro bai artimai riszama su rase ir
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa ’
i
litas, vra priežaste gamtos,
isz kl,r Pas™'czla sl»'“ su musu kilme ar rase, tai dau tauta, tarp pat vra grynai so. ,. .
, , '..
i i No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų apie
1 kus apraszymas, didele knyga, 104 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
kaip nekurie žmones sau mans- ti,lins> 'bet
-vra lail’ sun- giau priklauso nuo musu isz- cialinis paveldėjimas.
Popierinei apdarai. 50'
to,'bet kas taip mausto, labai ,kn l’askirtl l)aczto
No. 129 Keturios istorijos apie rgumą in balta vergija; Pusiaugavemokslinimo, nuo musu tėvu, Pastebėtina, kad tarp dauge puslapiu.
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau- nis; Viesznats Jėzus ir iniszke me
biustą, nes tame gamta yra vi-|in kliasas>
sullk" l,askir“ nuo iszauklejimo, giminiu ir lio kitataueziu, atvykusiu isz minaliszka apraszymas, 202 pus. 3oc
cojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie .
ju
algas.
Netik
paczto dirukto-i
sai nekalta, kad vanduo iszsigyvenimo aplinkumos. Labai užsienio ir apsigyvenusiu Ame No. 103 Vaidelota, apisaka 182 mus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kurtus,
pirmutines
szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
liejo isz Mississiippi upes užlie riai gauna užmokėti -už tiek svarbu tai insidemeti. Žmo rikoje, užsienyje gimusiu vai imta isz Lietupuses
viszku užliek u. Su pa- rius isz Vaienczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
jama didelius plotus žemes. pinigu kiek ju pacztas innesza, gaus ypatybes: bemoksliszku- ku tarpe, yra labai mažas nuo- veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
Isz pradžių taip visiems nuda bet sulyg to paczto biznio yra mas, neramumas, taupumas, szimtis palinkusiu in vandaliz- No. 104 Trys istorijos, apie Ne- paeziuoias. 76 puslapiu. .............. 20c 'pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 133 Dvi istorijos apie NeužmoNo. 161 Keturios istorijos apie Au*
vė, bet jeigu pradesime giliau sprensta kiek pagelbininku jis žiaurumas, szvelnumas, gob- ma ir kriminalizma. Tas pats bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. zft '- amas
žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepemaustyti taja priežasti tai pa gali turėti, ir kiek piinigu pa szumbs, kuriuos mes dažnai ri- pastebima tarp vietiniu Ame- No. 106 Penkios istorijos, apu 62 puslapiu..........................
15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Gregorius; Isz numirusiu prisikels,
skirta
del
invairiu
iszlaidu.
rikiecziu,
atvykusiu
isz
kaimu
105 puslapiu.... 25c
No.
134
Dvi
istorijos
apie
Baisi
ponai.
sirodys kad kalte yra paežiu
szame su rasiniu paveldėjimu,
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, I
žmonių, kuri iszkirto gires ant Kuomet pacztas veda savo nėra rasines ypatybes, bet auk ir apsigyvenusiu miestuose. No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu.................................... ' ~ ' No. 162 Trys istorijos apie Baisi
■^®cl naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
sekanti skaitymai: Ila isz ma
krantu upes, iszdžiovino pel i reikalus gerai ir iniina daug lėjimo iszdava. Pakeisk auklė Tuo tarpu tu paežiu žmonių pinasi
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo'
'proto;
Keletą trumpa pasiskaitymu.
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
pinigu,
tame
paczte
paskirta
vaiku
vaikai,
jau
gimė
mies

limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmo22
puslapiu ....................... 10e
kes, kurie buvo paskirti per
jimo būda ir aplinkuma ir tos
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vikejimas
kunigo.
47
pus.
..............
15c
tuose, turi 'kur kas didesni pa savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
gamta idant pervirszini vande daugiaus darbininku ir dau , ypatybes isznyks.
No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis;
Galinga
ypata
galybe
meiles;
ni sulaikyti. Žmones padirbo ginus pinigu iszlaidoms.
gema su linkima in vandalizmu ir krim sos bobos.
Kūdikiai,
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
i
Yra
daugelis
kompanijų
ku(
inalizma.
Kode!
?
Aiszku,
tai
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
pylimus bet tieji nesulaiko van
skirtingom prigimtim, bet tie
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o
denio ir todėl sziadien matome 'rios nusiperka labai daug kra-, Skirtumas nėra rasine prigim- nėra rasine ypatybe, Tai nėra puslapiu.......................................... 15c 64 puslapiai ...........................
20c
No. 166 Trys istorijos Sudus Ma
nes
tėvai
No
‘
112 Trys aPisakos apie pini’
sos
ženkleliu
ir
žmones
gali
ne
religine
ypatybe,
No.
141
Keturios
istorijos
apie
pasekme žmoniszko godumo,
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgeltis, nes tekius paežius skirtuIkiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
pirkti krasos ženklelius ju in- mus rasime kiekvienoje raseje ir vaikai yra tos paezios tiky bsti nog femert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15«
apsileidimo ir neiszminties.
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
vairuose ofisuose, bet kuomet ar rasinejes grupėje arba kuo bos. Negali būti ne (prigimtis, Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 61 puslapiu..................................... 15c No. 170 Asztuonios istorijos apie
’ liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
szimtai ar tukstaneziai laiszku poje. Tie prigimti skirtumai nes tu vaiku tėvai via gei ()S
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
istorija apie Sierata,
Auklėjimas sveiko ir serganezio kuIstoriszka gele'žinia Italijos inmesti in paczta yra bloga
jie mokėjo puikus apraszymas. 119 pus.... 15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
turi mažiau rei’kszmes negu isz- kilmes, gero budo,
o-vvenimo' No- 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
karūna, kuri likos padirbta. 594 paczto direktoriui, nes krasos
prisitaikyti
naujai
....................... 15c
°*
Garžia Haremo nevalninke: T-*ioszis:
auklejimas: tėvu 'pamokinimai
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
mete del karalienes Theodo- ženkleliai nupirkti kitoj vie i namie, mokykloje ir 'žaidžiant aplinkumai. Tai kame-gi
motina;
Vaikucziu plepėjimas>
J .prie’ .Viena
t:______
’
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu ..........................................25c
lindos kada apsivedė su grofu toj ir jo darbininkai turi pra i gatvėje. Dauguma žmogaus žastis? Žinoma, tai grvnai soc- 62 puslapiu
. t .
.
. . ..
. ,
I No. 120 Dvi istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
Turine. Badai toji 'karūna li leisti kiek nors savo brangio
Isz gin
.io8 ir Ant
5r Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- No. 171 Vieniolika puiku istorijų
kas isz
girrios
Ant nemur)0
nemuno..
i ypatybių paveldėtos ne kunisz- lalimo iszauklejimo iszdava.' ka8
paveikslais), apie Džiaugsmas
Tėvai, patys u'žauge, kito'kiose puslapiu ........... .............................15c dina. 61 puslapiu........................ 15c ir(sunuliūdimas
kos padirbta isz trijų vinių su laiko iszsiuncziant tuos laisztėvu; Kalėdų vakaras;
■ kai, bet draugingai.
aplinkų-1’ N»', ,123 Septynio. istorjos apl; No. 145 Trys istorijos apie Velni- Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
kurioms Kristusas 'buvo pri■ kus su tais kuriu krasos ženk Jeigu tėvai nesan’žiningi ir gyvenimo salvgose ir aplinkųszkas malūnas; Kaip studentas lojo o
mose, patys nors iiszmoko
-> pri- • grabelis; Drąsus šiuo; Kolera; Sene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paezia,
kaltas ant kryžiaus. Per ilgus leliai nupirkti j u paczte. Ir to palinkę in 'kriminalizma,
Mailach; Paskutinei Valandei; Sla
metus toji karūna radosi kliosz kiu budu sunku to paczto di vaikai užaugę toje aplinkumo-,! sitaiikyti naujoms wvvenimo U®? Vargo sapnas ir pasaka apie ei- dą; Dainele. 47 puslapiu......... 15c ptybe gymimo mumisie Dievo musu
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
45 puslapiu.................... 15c
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
torį ja Monza, o 774 mete likos rektoriui, nes kad nors jo dar je, taip pat turės tuos paežius ! sąlygoms, nemokėjo savo vai-jg0^
No.s' 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
atsitikimu; Nusiminimas seno jauniiszau'kleti naujose sąlygose Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c ikio,
iszimta ir suvienyta su Fran- bininkai sunkiau dirba negu linkimus, bet atimk vaikus isz ku
Suvirsz 100 puslapiu.......... 25«
"
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys
No. 147 Trys istorijos apie Raga
• •
I
ir
aplinkumose,
kitokiame
pa

cuziszka karūna, po tam vela, kitu pacztu, jo alga įpasilieka!
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
tos aplinkumos ir auklek juos
68
kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu............... 20c Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
likos padėta in Monza klioszto- maža, ir negali gauti užtekti- padorioje aplinkumoje ir sanly saulyje.
puslapiu ......... *............................... 15*
No.
148
Dvi
istorijos
apie
Joną
ir
61
puslapiu
...............................
.15c
ri kur ir sziandien randasi.
nai darbininku. Invairus pacz- goge> vaikai bus kitokį. Vaiku' Kada mes suprasime iszauk-.i No. 127 Trys istorijos apie Duk Alena; Pavojinga klaida. 45 pus No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
tai kieipia atyda in piikima profįngumo tvrinetojai atrado, Įėjimo svarba ir vaidmenį gy-' tė pustyniu: Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15e do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz15o
150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu
vaikai apgy_ , venime, tuomet pripažinsime, Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. . 15c ktėNo.akmenoriaus
'Perskyrimai vedusiu poru, daug krasos ženkleliu ir kartais, kad ,1)logu
; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygele:
'kad tu nauju, atvykusiu isz
sis; A*kt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
kurios yra neužganadytos vie siunezia atstovus pasikalbėti veiljįnfį gerose szeimose,' turi
Europos invairiu grupiu ir tau
61 puslapiu ........
15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
SKAITYKIT
ni isz kitu yra greitai padaro su kompanijos naiiais. Tie at- ^au.giau patėviu ypatybių, ne- tybių Amerikos piliecziu vai
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimieczi^ Aimanatas Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
mi, taip kaip apsivedimai. Isz stovai prirodo, jog kompanija gR savo tįkru tevu Civilizuoto
kai, kurie gyvena vargingose
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
turėtu
nusipirkti
krasos
ženk

tėvo ir necivilizuotos motinos
suraszo pasirodo, kad kas aszaplinkumose ir kurie izoliuoti m j ADT jp apie Gregoriua karalium. 61 puslapiu................ 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
tunta vedusia pora Amerike lelius tame paczte isz kuriu isz- vaikas, paliktas gyventi tarp i nuo kitu, turi gauti ne bet koki, Į 2£2L______ isz Numirusiu No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke
........................... ISe
siunczia
laiszkus.
Ir
tam
pats
mas;
Drūtas
Petras;
Nuogalis.
62
necivilizuotu žmonių, turės ne-į1 bet geriausia iszauklejima, ge-j Prisikelej Dorybe Veda In Lai
baigėsi su persiskyrimu, o tie
puslapiu ......:............................. 15c
patartina
su
asmeninis.
civilizuoto žmogaus ypatybes;
persiskyrimai dauginasi su
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
Adresas
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
tas pats vaikas iszaukletas ei-i1 riausias mokyklas, geriausias me, Szaltiszaiti ir Debesėlis,
kožna diena. In laika pasku
žaidimo
aiksztes
ir'kitas
vaiku
..
254
puslapiu ......................................... 15c
tiniu dvideszimts metu Ame- Gniusas (caterpiller) suėda vilizuotu žmonių tarpe, gali net auklėjimo priemones, kur jie,1-------------------------------------No. 158 Keturios istorijos apie Ka
Saule Publishing Co.,
ri'ke persiskyrė net 7,767,482 6,000 kartu daugiau nekaip su atsižymejimais baigti
pitonas
Stormfield
danguje;
Pabebe ingyto isz tėvu mokslo ir ; Ortite Apgynimo Czedinimo
zele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagia Mahanoy City. Penna
•aukszcziausius mokslus. Kai
poros. Kas metas persiskyri ipats sveria.
auklėjimo galėtu iszmoketi
Bondus ir Markes
CD nnafanin
1B''
kurie žmonės turi geru pusiu,
mai dauginasi keturis kartus
apie moderniszka gyvenimą - ----------------------------------daugiau.
Pirkite Apgynimo Czedinimo kiti turi blogu. Palankios ir ge Amerikoje. Taigi, kaip blogos progas mokytis, lavintis ir
cate viena kvorta, paskui gerai
ros gyveninio ir auklėjimo sanKaip
Konservuot
Bondus ir Markes
iszmaiszyk. Tada sudek kiau
lygos gali sulaikyti blogąsias kilmes vaikas gali būti geras, auklėtis in gerus žmones, o ne
Akyva suradimą atidengė
szinius. Nors du coliai vandens
Kiauszinius
puses o blogos auklėjimo sanly- taip geros kilmes vaikas gali skirstyti jas in ruszis, kilmes ir
Rumunijos kareiviai Karpatų
ir turi dengti kiauszinius vi
SAULE” YRA gos gali sulaikyti vaiko pri būti blogas. Viskas priklauso spalvas. Reikia pasirūpinti pakalnuose Transylvanijoj, ap
i nuo auklėjimo, gyveninio saly-1 gerinti socialines sąlygas, gy- Kuomet kiausziniu pilna ir suomet.
mintus gerus palinkimus ir su-’
linkinėje Lugoszo, kur randasi
GERIAUSIA
jgu ir aplinkumos. Jeigu nauja veninio ir auklėjimo aplinku- jie pigus, reikia domes kreipti Puodas su konservuotais
laikyti ju iszsivystyma.
randaviszkos dideles ir tankios
geru, fevariu ir taupiu žmonių ma.
kai juos konservuoti žiemai. kiausziniais turi Imti laikomas
. Žmones dažnai daro klaida
DOVANA!
girios o kaip kur ir nepereinan-j
grupe apsigyventu neszvario-', Jeigu mes rusziuosime vaiku1 Szviežius kiauszinius tinkamai vešioj, sausoj vietoj, gerai ap
manydami, kad jeigu viena ar’ .
. . .
I
ežius, Tarp Rumunu jau nuo
je, apleistoje ir nykstanezioje gabumu . „geruma ir bloguma sukonservovus galima laikyti dengtas kas skystimas neiszgakita žmonių grupe turi vieno
senei ėjo paskalai apie nepa
a py 1 inke je, n ega Įima sakyti, pagal tėvus, tėvu kilimo vieta,,' nuo asztuoniu iki dvylikos me- ruotu.
das
ypatybes,
ju
gyvenimo
bū

prastus gyventojus tuju tan
Jeigu nežinai kokia'
kad tu žmonių vaikai bus „gerii. tautybe, tikyba ir ]>an., tai vi
d- nešiu gerame stovyje.
Szviežius szarius kiauszinius
das
yra
prigimtas
ir
tas
būdas
kiu giriu. Nekurie kalbėjo buk:
.
Vieninelis
būdas
iszaukleti
gesas
musu
Amerikiecziu
tikėji

Kad turėti getas pasekmes, tinkiami konservuotus, galima
giriose apsigyveno velniai o ki nupirkti Dovana savo eina isz kartos kartai. Imkim rus, szvarius, taupius ir protin mas in progos gyventi švara, kiausziniai turi būti
szvieziir pasekmingai’naudoti prie viri
ti vela kalbėjo kad tai lauki Draugui ar Draugei, pavyzdžiui Žydu vaikus, kurie gus žmones yra rūpintis, kad bus sunaikintas. Amerikiecziai užvarus.
... ......... Kiausziniai kurie mo ir valgymo. Jei konservuo
turi gabumu greitai iszmoketi
niai žmones. — Reike primyt,
kiekviena karta turėtu geras visuomet tiki, kaip musu Kon-į plaųkioja nėra szvieži ir dėlto ti kiausziniai bus virinami
kalbas. Aiszku, tas
kad artymuose kaimuose prie tai užraszk jiems laik -; svetimas
g. !’stitucijos a»toriai
autoriai tikėjo, kad negalima ju konservuoti. Me priesz verdant reikia juose
gaautuas ..era prigu.naa n ..c
=—
giriu, koki tai žmones apiplesz- raszti “Saule.” Pra gabumas nėra prigimtas ir ne
lasine vpatvbe, nes Zvdai neraiK^A . R . r>FI
** dnod?"t vlenoda;. Pru«a
reikia ju plauti, nes tas nuima pradurt maža skylele. Tai dadavo gyventojus. Bet valdžiai
tauta. ' Gabumas iszmokti kai- {
°
f 8lcln8 Valk"„'S’ «ah“°
levle, kuri sulaiko juos nuoge- romą, kad iszleidus orą isz
»
sumanė padaryti krata tose gi linksmins jiems gy
Z geros visuomenes. Pirmiausia Jimo, bet jei kiauszinis neszva- kiausziojo jam sukaitus, ir tuobas
neturi
nieko
bendro
su
riose ir isztyrineti slaptybes
f {vaikui turi būti duota proga ir rus, galima juos nuszluostyti mi neleis jam sutrukti.
venimą. ant viso me žmogaus kilme. Tai nėra net
— C.
tuju gyventoju. O kad tame
J
galimybe
iszkelti
savo
gerąsias
j
skepetaite
pamirktyta
i
acte,
laike kylo revoliucija, todėl už to ir džiaugsis isz ta asmenine prigimta ypatybe?
ypatybes ir nevaržyti jo, kaip Xickuomet nereikia konser(
Siuncziant pinigus per ban
Tas gabumas iszmokti kalbas
manymas neinvyko. Kėlės san¥
žemesnio,
skirtingo
sutvėrimo,
vuoti
labai
neszvariu
kiauszikini czeki arba ekspresini mo
vaites adgal kapitonas vieno vo dovanos! Prenu atsirado dėlto, kad tie vaikai,'
isz kurio jau isz anksto galima niu, nes tokiam stovy jie suges.
ney orderi in iszda vysta 11 Sau
pulko, surinkęs kelis szimtusj merata Suv. Valstijo ! būdami dar labai maži, jau ži-;
tikėtis tik blogo, ar gero, vien Geras 'būdas konservavimu
les,”' pridekite deszirnts centu
nojo, 'kad pasaulyje yra dau
kareiviu pradėjo szukuot tai
dėlto,
kad
jis
vienos
ar
kitos
k
j
ai
kiausziniu yra vartojant van prie paskirtos sumos nes musu
I
sės giros ir ant galo viduryje se metams. $4.00; giau negu viena kalba ir ju tė
kilmes.
?
dens stiklą, (sodium silicate). bankos reikalauja deszirnts
vai keletą ju moka. Jie moka :
girios rado kaimeli laukiniu Kitose
Vieszpatys- tas kalbas dėlto, kad gyvenimo
Reikia imti viena kvorta centu už iszmokejima czekiu ir
V
IA
žmonių, o kad apie tai jiems
Pasakė Teisybe
vandens stiklo sodium silicate ekspresiniu kvitu. Busime jums
įpraneszta isz laiko per sznipus, tese $5.00. Užraszant! istorijoje jie turėjo tai]) da'žhai
ir devynis kvortas vandens ku-, dėkingi už tai ir neužmirszkite
po pdbclUll
pasauli JJjieszkodami j
•g • «
•
i . bastytis
Delbi V Llb JJU
arba pradžia
todėl jaunesni pasislėpė, palik
reikia drauge ir pre~ j vietos, kur pripažistįama žmo-'
— Kodėl ponas Szvarc- ris atvirtinas ir atvėsintas, ir (ateityje, kada siunsite czekius
i dorf
dami tik senesnius. Kada pra
SKAITYMO
būni taip murzinas ro- ta visa supilti in penkių galonu j arba ekspresinius money ordet
dėjo ju kvosti, tai pasakė, kad numerata siunsti per j gaus teise. Tie patys Žydu vai
?
dos nesiprausęs?
puoda. Jame bus galima sudėti rius, pridėti deszimtuka. Bet
kai, iszaukleti tokiose szeimose
nežino kokiam sklype jie gy
— Ar tai man kas už- penkiolika tuzinu kiausziniu. jeigu sinusite money orderiu
Money-Orderi arba kur kalbama tik viena Anglu
vena ir kas juos valdo. Idant
RASZYMO
Paimk penkių galonu puodą, per paczta, tada pacztas neima
J draus?
nedaleist, kad ju veisle iszmir- pinigais registruotam kalba, tik ta viena kalba ir mo
— Asz nieko apie tai ne- iszvalyk ji gerai, paskui isz- ekstra už iszmokejima money
kėtu. Galėjimas iszmokti ar ne-l *
tu, jaunieji pavogdavo mergai
sakau ir gali daryti kaip nori plauik su verdancziu vandeniu orderio. Acziu visiems.
galėjimas yra grynai iszaukle Į 64 pus., Did. 5x7col
tes isz aplinkiniu kaimu. Idant laiszke.
bet man labai navatna, kad ir iszd'žiovink. Suvirink vande
“Saules” Redyste.
į
jimo reiszkinys.
isztyrineti daugiau apie gyve
I<į tu
''s
Tiktai, 10c.
esi kupczium muilo.
ni ir leisk jam atvesti. Jam at
Kalba, kuria žmo'gus vartoja ?
nimą tuju laukiniu žmonių,
— Nu ir kas tai kenke? Ar vėsus, atmieruo’k asztuonias
Pirkite Apgynimo
valdžia iszsiunte in gires moks- Saule Publishing Co., | ir akcentas arba tarme, taip |
pat yra grynai auklėjimo pada-!| MAHANOy CITY pA y♦ tai žmogus ka parduoda tru- kvortas, supilk in puodą ir pri
Czedinimo Bondus
liszka kamisija.
J
..... . v,--.*,
’
Mahanoy City, Pa. i ras. Pa v. JJaponu vaikas
cizna, turi su ja nusitrucint? dek vandens stiklo sodium siliir Markes.

$1.00 Vertes Knygų Už 50c-

Kas Girdėt
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MAHANOY CITY, PA.

nesakysiu, 1 Be Ranku Automobiliu'vandens isz yUos o,os-. Dan
Tiktai del saves pasiliksiu,
gaus langeliai irgi atviri. Pa
Badai ir žmogeliui blogai
lengvėlė priėjusi Hildėgarda
Vairuoja
atsitiko.
prie szaltinio, pilna burna su
Pas ja dvideszimts doleriu
didžiausiu godumu, pradėjo
x
paliko,
pASILTK lovutėj, Hildergerti szalta vandeni. Paskiau
Karo
Nelaime
Už ka davė nedažinojau,
pakele savo karszta veidą, žiu
gardu, tu sergi,” prasze ja
Tiktai dasipratau,
rėjo in mėlyna dangų ir jo
motina.
Bet žmogelis naudos neturėjo,
skaisezias žvaigždes; pamate
“Ne, asz, nesergu,” dusliai
Norints pinigus palydėjo;
i sniegu apkrautas egles, kurios'
pratarė mergaite iszkiszdama
O 'buvo tai kitam miestyje,
aplink namus buvo susodintos.
isz po apkloto raudonus'
1
Vienam užkabory j e.
Szaltinio cziurlenantis vanduo
skruostus ir skaiseziai ziban*
*
*
nuolat kalbėjo: “Gerk, gerk!”
ežias akis. Pa'braukusi ranka
Jus ponai bizhieriai sutikime
' Kalbėjo ir viliojo: “Žiūrėk, ten
per prakaituota kaikto dar pri
gyvenkite,
l'brilijautai ir aniuolu pulkai!”
dėjo: “Szaltinis taip pat sake,
i Viens ant kito nespenskite,
Mažoji pasilenke prie menuliu
: “Asz visai nesijuoksiu, pro
kad asz visai sveika esu. Taip
apszviesto vandens veidrodžio,
tingasis vaikuti!”
| Miczigane kriksztynos 'buvo, Taip kaip vienoje apygardoje
pat sake, — ar girdi ta? — kad
darote,
' pamate ten blizganti trulkczio“Tai prisilenk, visai arti,
asz galėsiu balto sniego gniuž-.
Ir pesztynes ten atsibuvo,
Į jima ir melsva szviesa. PriViens kitam gadtfti bizni
prie manės. Bet tu nesijuoksi. Bet vyrai moterėlės atskyrė,
telius mėtyt ir ledo 'žvakutes
žadate.
' glaudė prie jo lupas ir atsidavė
Mamyte, ar asz turiu szviesias Niekas ju darbo nepagyrė.
glostyti. Taip, juk asz galiu,'
Tai ne broliszkai,
į jam, su kunu ir siela.
akis?”
leisk mamyte mane prie szalti-į
Tai vis ant kriksztynu,
Tiktai pagoniszkai,
“Tai]), tu turi szviesias, mė Ne apsieina be tro'belyniu.
nio!”
Kai]) 'broliai gyvenkite,
Namuose niekas nepastebešlynas akis kaip tavo tėvelio.”
Ir panoro ji, isz apkloto iszGražiai, viens kitam
jo, kaip isz kambario prapuolė
“Bet szviesias akis turi ir ki
szokti. Girininkiene instume
In Niudžerzes steita
Szita gražuole, Moan
nepavydekite,
mažoji. Tiktai szuo užuodė. Jis
ti žmones.”
mylimąją in szilta ir minkszta
nupleszkejau,
Beach parodo kad ji ir be
Jeigu katras pinigu ir
pamėtė savo ėdimą, isžbego pro
“Tikrai, daug 'žmonių turi
patalu, perspėdama szia kalba:
Palei kapitule sustojau,
ranku gali savo automobiliu
bambiliu turi,
duris, gailiai staugė ir lojo.
szviesias. Mano yra tamsios,
“Tu tikrai sergi! Nenori tu
Gerai ten apsižiūrėjau,
vairuoti. Ji gyvena BaltimoTegul ant vargingesnio
Iszejusi girininkiene pamate
senelio, taip pat szviesios; ta
manės klausyti? Kas sveikas,
Kur viską regėjau.
reje.
kreivai nežiūri.
savo vaikuti, vienuos balti
vo drauge Morta turi irgi
tas neplus tokiu nieku, kaip
Ten nuo paties ryto,
Jos krasztas suardytas, szviesias, Anelija irgi ir 1.1.”
Ba žinote kad biednesnis,
niuos, gulint prie szulino. Iszszaltinis kalba. Tu kliedi, tu
Ant žinomo st ryto,
tik pas mane; geik, mano vai
jos
tėvynė
sunaikinta,
jos
Yra del kostumeriu
“Bot mamyte,” tyliai Hildetokios kalbos negirdėjai tik
Ant bo'belku užklupau,
kuti. Dar tau negana? Tai gerk gasezio balsu surikusi, pripuo
namai
su
žeme
sulyginti,
bet
Lipsznesnis.
lė prie mažutes, paėmė ja ant
garda paklausė, “ar taip pat
iszsimanei. ” Kai ji patemijo,
O nekurias net ir in koza
vėl;
bet
szianakt
asz
tau
paro

Meilesnis, ir geresnis,
ranku, innesze ir paguldė in
kad vaikas su dideliu godumu szita maža Vokietuke nieko žmones turi ir kristalo akis?”
patubdžiau,
dysiu
septynias
upes:
”
Su lobiu ne reik e girtis,
szilta patala. Valandai-gi pra
“Kristalo akis?”
prie szulinio veržias, pridėjo: nepaiso, jai niekas taip neru
Liepiau dvi tūkstantines
Daugiau
szaltinis
nepasako

Tiktai yipacz slėptis,
ėjus uždege grabnyczia, už
“Taip,'kristalo akis, visai
“Jei tu taip jau nori ledo žva pi kaip ta lele, (doll-beibe),
jo apie dangų, tik vien apie ve
kurios
galva
pramuszta.
Pa

Ba
barszcziai
pagyro,
szviesias!’ ’
kutes glostyt, tai asz jas imsiu
Kad negalėtu pabėgt,
šu vandeni, apie septynias spaude drebaneziomis ranko
veikslas
nutrauktas
Leipzig
Ne turi uždarbia gero.
Motina negalėjo suprasti,
ir nudaužysiu. Užsilaikyk ra
Saluninkas žine gavo,
upes, kai]) gaivina ju vanduo mis ir tarė: “Dabar mes ir vėl
mieste.
Brolycziąi su tokiu
vieni! ”
kodėl Hildėgarda kaip mano ir
miai ir 'buk geru vaiku, kad ne
Tuoj su galva palingavo,
tuos, -kurie atsigeria.
pasielgimu nepralo'bsite,
ka in tai atsakyti. Atsiminusi
reikėtu man tas invykdyt!”
Rėkt pradėjo,
Isz giliu olų atbėga tas vėsu
Tiktai apsiskelbsite,
Hildėgarda,
atsigulė ant pasakoja, kur geri ir kur blogi viena pasaka senutes papasaRankas sudėjo,
sis vanduo, todėl tai1]) ir mal- Žvaigždes tyliąją nakti siun
Žmones
nuo
saves
atgrasysite.
priegalvio ir nekuri laika, lai vaikai gyvena. Tuomet atsisė ko, pridūrė:
O 'Szventas Antanai gelbek,
szina troszkuli. Hildėgarda tė žeme savo auksine szviesa, o
Ir
ant
juokio
pasiliksite,
kėsi ramiai. Girininkiene pa- da jis iu žeme deimanto kedele,
“Gali būti, kad žmones su
In pagelba adbek,
sapnuodama, nuolat, sznibžde- szaltinis stengdamasis pagauti
Kas tau ne miela, del
ja stovėjo ir leido krisztolini
• tenkinta griebėsi ranku darbo, atidaro jam dangaus langeli ir tokioms akimis toliau mato ne
'Sako in ikoza varys,
jo:
kito nedaryk,
bet tuo 'kart prakalbėjo mažo rodo kelius kur gyvena geri kiti. Todėl ir vadinasi krista- Daugiau man biznio ne darys.
“O mielas szaltini! Duok vandeni.
vaikai.”
lakiais.”
ji:
Viena jjobele gaižutes nuėjo, Ant paskutines valandos atsi man gert! Vandens! Gert! O Palengvele cziurleno jo van
mink.
duo ir kuždėjo, oszianczioms
“Visi vaikiai važinėjasi nuo Hildėgarda gulėjo užmerk “Ar asz kristalo akis tuPasiėmus namo ėjo,
kvailas szaltini! Gert!”
kalno, voliojasi minksztam, tomis akimis; pažvelgusi moti riu?” Godžiai žiūrėdama in Pažinstama Petruli pasitiko,
Temstant, sugryžo levas su ogiems, apie nuostabius szios
szalta.m, szaltam sniege! O, na tese tyliai toliau, lyg norė akis, paklausė mergaite.
“Saule” dabar $4.03 talkininkas isz miszko. Jo nakties invylkius danguje.
Abudu viską iszgere, ne
kaip myliu asz balta sniegą! dama savo kalba su vaiko sal Nusiszypsojusi, mot ina, pametama in Suvienytose Valsti barzda buvo aįjszalusi ledais, “Kr-ristus ku-kudikis že-žen,
laszelio nepaliko.
Asz norecziau szaltame sniege džiais sapnais sulieti:
Kas ten toliaus da buvo, tai jose, $5 kitose Vieszpatystesa, o veidas raudonas ir szaltas. gia ant žemes,” mikeziojo ji
raieziotis in minkszta, minksz “Rytoj, atsidarys dangaus
sai, “žiūrėkit aulksztoj mėly
Net szunes nepažino ir pamate
Maldų
Vainikėlis
vartai.
Tai
yra
mylimas,
ap

ta sniegą ir ledo žvakutes val
norėjo loti; patemyje girininko nėj, visuose dangaus langeliuo
eme szvelnia galvute in abi kus ar jie blogi, ar geri yra.
skirtus menulis. Jis kaip auk
se, žiuri vaikai. Ei, žiūrėkit,
gyti ! ’ ’
:: Knygele ::
ranki, pabuežiavo ir tarė: Prisiglaudžia aniuolai prie kepure, kurie visuomet jis nežiūrėkit! Ten matosi Hilda,
Kada motina pastebėjo, su sas. Dabar miegok mano vai
“Tai]> mano vaikuti, tu turi'dangaus langeliu, tai yra sziodavo ir susirupinusi veidą
kokiu godumu ir laime vaikas kuti. Asz noriu tai]) pat pasi 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 kristalo akis; jos mato’ daug uŽvaigždžiu, žiuri žemyn ir ju nutilo. Tylėdami žiurėjo, kaip moja szaukia prie saves! Ka ji •
szaukia? Asz manau kad ma
mini žodžius “minksztas” ir melsti in szventuosius ir už mi Puslapiu; Juodi Apdarai;
nuostabiu dalyku, kokiu mes hakys szvieczia.
ju ponas pasilenke prie mažu
ne!”
Aiszkus drukas; smagi
“szaltas,” pagirdė szaltu van rusius.”
suaugę negalim pamatyt peri Hildėgarda turbut žinot, kad tes lovos ir pabuežiavo jai virTuo laiku atsivėrė durys ir
deniu ir griebėsi jo mintis nu Staiga Hildėgarda atsisėdo
knygele, 75 Centai.
jie visur inžiuret gali!
savo dideli aklumą.”
szu-galvi. Ug tik jo lupos pa
tamsoje pasirodė girininkiene.
kreipti kitur.
ir mosuodama rankomis pradė
Rodykle:
Mažoji jautėsi labai laimin “Tu vėl man pradėsi meluot, liete mieganezios galva, tuojau Atsistojo ji prie szulinio ir 'žiu
“Apie 'ka tau papasakot, jo juoktis:
Bažnytini* metu padalinimas.
ga ir pilna pasitenkinimo pra tu szvepli!” pertrauke ji Hil- mažoji pabudo ir apkabinusi rėjo auksztyn in dangų. Mal
Hildėgarda?” paklausė ji.
“O tu kvailas szaltini! Asz Pasnikai.
tarė: “Tai ir sumelavo szalti- 'degarda. “Kaip tu visa tai gali ji savo rankutėmis pradėjo dingai sudėjusi jas giliai susi
“Apie Kristų vaikuti! Kada greit numesiu tau nuo galvos, Kalendorius.
jei žvaigždes taip toli sznabždet: “O mielas szaltini,
uis. Vagisis. Palauk tu amžina- matyt,
]
Maldos Rytmetines.
jis ateis?”
tavo kepure, jei tu dar ten sto Vieszpaties malda.
taip toli kaip didžioji eg o mielas szaltini!” Sucziupusi maustė, pažiurėjo in dangų gra
sis iszjuoką! Jis sako: ‘Hilde- yra,
•
žiomis akimis, daug gražesnė
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
“Tai tu nežinai? Rytoj, ty vėsi!”
drebaneziais
gaida, tu neturi kristalo akiu!’ le, taip toli kaip bažnyczios savo baltais,
Apasztalu Sudėjimas.
a
mis už Žvaigždžiu szviesa, pa
lia nakti, ateis Jis pas gerus “Hildėgarda!” Szauke slau- Deszimtis Dievo prisakymu.
Asz vistiek tau virszune nu- boksztas ir kalnas? Nemanyk pirszteliais girininko barzdoje siuntė viena pabueziavima in
vaikus!”
gytoja, “ka tu ten vėl? Asz.' Du didžiausi meiles prisakymai.
kad asz jau tokia kvaila. Asz ledus —pradėjo:
musziu!”
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles h
dangų ir sugryžo atgal. Nuste
■•
“Bet kas sziandiena? Asz greit ateisiu pas tave!”
jau
septynių
metu!
”
'
“
Kaip
graži
tavo
žalia
ola!
”
Gailesczio.
Kuomet motina norėjo iszeit,
bės szaltinis pratarė:
norecziau žinoti, ka asz szia Ji pasilenke prie jo, pagirdė Maldos vakarines.
“Todėl akims viską inžiti Greit prisiminusi pridūrė:
pasiszauke
mergaite
ja
atgal
ir!
“O, kaip nuostabu! Ji žiurė
Giesme ant pradžios Misziu.
ir glostydama ramino.
nakti turiu veikti!”
ri,” tese szaltinis toliau, “Ta “Dabar apie dangaus lange
tarė:
“
Tu
taip
pat
turi
krista

Misziu Maldos.
jo auksztyn, o Hi-liildha že
Hi Idegarda kalbėjo: ‘ ‘ Asz Psalme 45.
Girininkiene iszgirdusi toki
visa smulkiausiai savo akimis lius ! ’ ’
lo
akis,
ta
asz
tikrai
žinau,
bet
myn Hilda pasiuntė pabuezia
klausima, truputi sųmiszo. Pri szaltini labai myliu, kad jis Giesme Szventas Dieve.
maeziau, kadangi viskas mano Be vilties atsitraukė girinindaug
gražesnes
nei
mano!
”
vima, ji taip pat atsake! Taip,
siminusi, akiminksniu, padėjo taip jaukiai cziurlena. Klausyk Miszparu Maldos.
vandeny atspindi. Beto, asz tu- kas ir atsisėdo ant lovos. NeilMaldos pirm Iszpažinties.
Girininkiene
palingavusi
girininkiene mate savo vaiku
savo mezginį ant keliu ir pra tik, taip, asz labai ji myliu! Asz Perkratymas sanžines.
riu ir kristalo akis, labai vais-Jgai jis sėdėjo prie savo sergangalva
tarė
:
‘
‘
Dabar
'buk
rami,į
ti, nors ir neturi kriksztalo
dėjo: “Kas szianakt, tai asz pirmiau, kai]) tu prie manes ne Maldos priesz pat Iszpažinti.
kias, kiekvienam kartui nyksz- czįo vaikuczio, vargsza paszauImdamas nuo kunigo iszriszima.
neplepeik, nemanstyk apie szal
' akiu!”
tikrai žinau. Szianakt, ant vie buvai, slaptai pas szaltini nu Malda po Iszpažinties.
tuko kalvio stebuklingai pada- fce įn rasztine. Miszko sargai ir
tini, užmirszk ji ir visai ramiai
“Bet ji turi motinos akis,”
nos 'žvaigždes sėdi angelas, bėgau ir atsigėriau. Daug juo Litanija apie visus szventus.
rytas.
sodięcziai,
sužinoję
apie
jo
ne
prie Szv. Komunijos. miegok, ‘kad asz galecziau tė
atsake egles ir pagerbdamos
taip pat sėdi jis ir szviesia die ku mes su juo pridarėm, ir asz Prisitaisymas
“
Asz
taip
pat
turiu
kristalo
laime,
atėjo
paguost.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
na ir žiuri savo auksinėmis aki jam vajideni sulaikiau. Tu ne Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. vui ir talkiu inkams paruoszt akis!” szauke Hildėgarda. Pa Girininkiene pasiliko vėl jas, iszkilmingai, sujudino sa
mis in miestus ir sodžius esan- matai, kaip jis dabar nerimsta Malda prie Panos Szvencziausios. vakariene. Jie bus nuvargę, stebėjusi motina, ikad ligonis viena namuose. Namu pareigos vo szakas.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
iszalke ir suszale isz miszko
czius ežia ant žemes. Jis inžiuri ir kolioja mane. Jis sako: ‘Bet Artindamasi prie Szv. Stalo.
neramiai užsilaiko' irszukau-'ir
_______
susirūpinimas vaiku, vėl atper stogus, murus ir per žmo Hihilda, paleisk mano vandeni, Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. gryždami. ’ ’
ja, pasmaukė per virtuves lan-j sinaujino. Skubėdama kiek ga
tsr Neužmirszkite Guodotini Skaiatiduodamas Dievui gar
Hildėgarda paklusniai už ga: “Hilda asz jau ateinu!” Ji 'bėgiojo,
nių galvas. Kada jis in visa mu '.asz suszalsiu. Žiūrėk kaip 'kie Paikiaus
tai in virtuve, tai tytojai, atsilygint su prenumerata už
be kalbėk.
merkdama akis, tarė: “Ar asz Greit Hilda užmerkė akis ir t y- retkareziais prie vaiko lovutes. la*kras2tl “Saules”” Ikurie apie
su gyvenimą gerai prisižiūri, tai szala!’ “Asz jam atsakiau: Malda Szv. Ignaco.
. . tai ui.
....
• 1 , , .
. ?
.
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
szaltini užmirsziu, to asz tai ne ... . .
greit skuba pas Kristų, kuris ‘Gerai, gerai, bet tu meluoji) Malda su visuotiniais atlaidais.
liai gulėjo, kai girininke įliejo^ Mažoji pasidarė nerami, mete i*ikPaaz«io. PASKUBINKITE I I I
Malda prie Szv. Sakramento po
žinau.
Mamyte
gali
eiti
in
vir

savo soste sėdi ir viską Jam pa kaip musu szuo! Sziandien yra
Komunijos.
. pažiūrėt.
I rankutes in szalis ir placziaiĮ
---------------------tuve, asz užsilaikysiu ramiai."
visai neszalta, bet labai karsz- Garbinimas Szv. Sakramento
L Į 'Szaltinis mikeziojo toliau: ! iszpletusi akis žiurėjo kuomet: Jeigu užraszysite savo drau
ta. Žiūrėk, kaip asz sukaitės! Malda Szv. Tamosziau*.
Motinai
pasiszalinus
isz gei tu kristalo alkis turi ir niot i na pasiszalino isz kamba-giu ar drauge “Saule” tai tuPUIKI ISTORIJA
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Taip pat ir tu prakaituoji per Malda pria Panos Szvencziausio*. kambario, Hildėgarda galėjo man netikiet, tai galėsi pati Ho. Esant motinai prie jos, už-' res didžiausia linsmybia per viMalda Szv. Bernardo prie Szv.
lu laszais!”
laisvai kalbėti ir maustyti. szianakt visa pamatyt. Tai bus silai'kydavo ramiai, gulėdavo'sus metus,
Panos Marijos.
“Jis susigėdijo, o asz jam to Ranžanczius prie Szv. Marijos
‘‘Szaltinis piktas burtinin gražu! Tuojau menulis patelkęs užmerktomis akimis ir atrodykalbamas.
liau tęsiau: ‘Asz dabar jau sep- 1
kas!” — plepėjo ir szukavo iszeis angelu pulkai ir tada Javo ramiai mieganti.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
tyniu metu ir galiu protingai Litanija prie Szv. Antano isz
mergaite vis balsiau, lyg nuro Kristus kūdikis su visu savo Karta kai girininkiene ap- Andrius J. Recklitis
kalbėti! ’ ’
dė kad szaltinis visa jos kalba' ■buriu atskris czionai; galėsi ta- leido jos kambarį, atsikėlusi PIRMOS KLIASOS SALUNAS
Padvos.
206 West Centre Street
prie Szv. Antano.
girdėtu. Galop sumanė jo van-'
“Nutilk Hildėgarda! Tas tai Malda
MAHANOY CITY, PA.
da gerai pažiūrėti iii rojų, in Hildėgarda nuėjo prie duru,
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
ybe, .kad tu szauniai gali Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. dens atsigerti, “O kaip vė aniuolu skraidyma, in melsvu' paspaude rankena ir akymirka
kur taip skubiniesi?
Einu
kalbėti. Dabar tu ramiai užsi Maldos po palaiminimo Szv. Sak. sus!” savo karsztas rankutes ir debesų sklaidymasi, in lelijų atsidūrė tamsoje. Skaidrusai Pa»Jonai
p. Andriu Reckliti.
Kas
tenai
Per Procesija.
kojas prie jo ledo pripausti.
laikyk,
nes
sergi,
o
kalbant
vi

daržus, in septynių upiu! Ju szaltinio vanduo palengvele naujo yra? Tai geriausia LietuviszGiesme
ant Procesijų.
TIKTAI,
50c
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
suomet labai karszta. Tu nebu Giesme Laba Nakt.
Szaltinis, sapne jai pasako vanduo toks vėsus, kokio tu' cziurlendamas plepėjo:
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
Ministrantura*.
jo: Gal ir tikrai dabar isz niekuomet dar nesi ragavus. O “A-atei'k, Hi-liilda, atsigerk! gi minksztus gėrimu ir kvepianczius
SAULE PUBLISHING CO vai prie szaltinio, tau tik taip'
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W.
prisisapnavo. Asz nebuvau to- Saule Pub. Co., Mahanoy City • aukszto aniuolai žiuri in vaiMAHANOY CITY, PA.
• ■ koks vėsus! Pakol ka atsigerk^Lcdo vandens, sniego vandens, Centre St., MAHANOY CITY, PĄ.

DANGAUS LANGELIS::

Ii nuėjusi. Buk rami! Mano
akys sergi tave. Asz ne vienos
valandėlės nenuleisiu nuo ta
vęs akiu, asz visuomet prie ta
vos busiu. Todėl buk rami!”
1' Nekuriam laikui ■ praėjus,
•iHildėgarda vėl nubudo.
Motinai pagirdžius praszneko mažoji: “ Mamyt, asz noriu
vieno dalyko paklaust, liet tu
' iouksies isz manes.”
I
; ‘‘ Isz tavęs, asz n'esijuoksiu!’’
1 “Bet tu tikrai juoksies; tu
tikrai juoksies, nes tas juokin-
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MAHANOY CITY, PJL

siam kautynėse ar žygyje. Ka bus palikti kariai, kurie isz Eu pritaikyta ir karininkams, bet
SUN MON THE WED THUR FR!
dangi karys apdovanojamas ropos karo zonos buvo tuojau ju atleidimas iszimtinai pri
SAT
IjDEMOBILIZUOJAMI
k
Purple Heart ženklu už kiek iszgabenti in kitas karo zonas klausys nuo karininku reika
1 2
3 4 5 6 7 8 9
viena sužeidimą kautynėse, tai su savo daliniais. Bot toki ka lingumo, ju specialybių isz-----------k
KARIAI
10 11 12 13 14 15 16
jis už kiekviena tos ruszies riai bus atleidžiami isz karo mokslinimo ir kitu ypatybių.
17 18 19 20 21 22 23
Kada Karas Baigsis?
ženklą taip pat gauna po pen tarnybos prie pirmos progos,
— C. C. F. A. U.
WASHINGTON,
D.
C.
—
24 25 26 27 28 29 30
kis taszkus.
arba kaip tik jie bus pakeisti.
Jungtiniu
Amerikos
Valstybių
ĮN szita klausima randame nijos. Mes turime visa tavora
Jeigu karys namie paliko Dabar apskaieziuoti kariu
kariai,
kurie
dabar
tarnauja
vaiku dar nesulaukisiu 18 me kreditai nėra galutini. Karo i Mahanoy City
visokiu atsakymu. - Daugu- ir ginklus tukstanezius myliu
viso
pasaulio
krasztuose,
žino
ma žmonių dabar tikrai tiki ir, gabenti priesz Japona.
tu amžiaus, už kiekviena vaika Departamentas/ galutinus kre
Balsuotojai!
kokiu
budu
patirti,
ar
jie
vieni
iki trijų gauna po 12 taszku.
sako kad Japonas jokiu budu Amerikiecziai kareiviai isz
ditus paskelbs vėliau. Karo De
negali atsilaikyti, kad Ameri Europos dabar stoja in talka isz pirmųjų bus atleisti isz ka Tn bendra kredito taszku partamentas kariu atleidimo
Balsuokite Už
kiecziai trumpu laiku su jais priesz Japonus. Visi ginklai, ro tarnybos per ateinanezius skaieziu priskaitomi tik tie netrukdo ir todėl vos tik viena
—■ Berželis — June.
apsidirbs. Žmones jau mato ka visi karabinai, visi laivai, visi dvylika menesiu. Naujoji surė taszkai, kurie kario gauti iki sanvaite po szio budo paskelbi Wm. A. Vinchofsky
— Per “Memorial — De
ro gala ir laukia savo vaiku bomberiai isz Europos važiuo dymas, pagal kurie kariai bus 1945 m. Gegužes (May) 12 d. mo, kai kurie kariai jau ’buvo Meldžiu Jus mane suszelpti sa
coration Day” arba papuosziatleidžiami isz karo tarnybos Jeigu karys užsitarnavo kredi
parvažiuojant.
ja staeziai priesz Japona.
pasiusti in skirstymo punktus, vo balsais ant svarbaus urėdo
mo kapu diena daugelis szvie- Darbo žmogelis taisyklyszir
kuria
sziomis
dienomis
pa

tu pirm to laiko, bet ju negavo,
Kareiviai isz Europos frunRinkėjo Taksu
cziu isz aplinkiniu, atlankė sa kai ir teisingai' sako ir mausto to turi pasilsėti, paskui turi ei- skelbė Karo Departamentas, juos galima vėliau priskaityt. kur ju kreditai patikrinami ir
isz kur jie atleidžiami isz tar
(TAX RECEIVER)
vo pažystamus ir gimines ant Į kad karas jau beveik baigtas, | ti musztra, ir iszmokti kaip yra nustatyta pagal paežiu ka
Jeigu priesz 1945 m. Gegužio nybos. Kariai, kurie stovi
kapiniu, taipgi galima buvo nes musu laikraszcziai dien in priesz Japonus kariauti. Tai riu pageidavimu. Dar priesz
(May) 12 d., kario szeimoje gi Amerikoje, žinoma, greieziau Jeigu busiu iszrinktas ant szio
matyti daug senu pažystamu diena skelbia kad Amerikie užims kokius szeszis menesius. karo Europoje pabaiga, tuksmė kūdikis, apie kuri karys ne pateks in skirstymo punktus ir dinsto, tai prižadu isz pildyti ji
kurie pribuvo papuoszti kapus cziai isz visu pusiu plekia ir Karabinai, kuriuos vartojo taneziu kariu namie ir užsie
žinojo apskaieziuodamas savo jie greieziau bus atleisti, gi ka teisingai. Gyvenu ezionais
savo mylimųjų.
nyje,
’
b
uvo
atsiklausta
kurie
isz
kulia Japonus. Tokios žinios priesz Vokieczius
netinka
kreditus, jam tie kreditai gali riai isz Europos ir kitur pateks
visa savo gyvenimą.
—■ Petnyczioje jau turime džiugina szirdi, bet tuo pat sy priesz Japonus. Reikes juos tarnajaneziu kariu pirmiausia būti priskaityti, nes jie teisėti.
in skirstymo punktus palaips
pirma diena Birželio—‘June, kiu ir suklaidina protą.
perdirbti, pertaisyti. Užims turėtu būti atleisti isz tarny Aiszkiau parodyti kaip ta niui ir vėliau. Gali užtrukti Rinkimai, Utarninke, Birželiobos. Devyniasdeszimts nuotaipgi ta diena yra Szv. KapraJune 19, 1945
Dabar, kai jau Vokiecziai su- laiko.
kreditu-taszku būda veikia, metai laiko pargabenti isz Eu
sijo; Sukatoje Szv. Marcelino; muszti, visos musu armijos, Bomberiai isz Europos turi szimeziu užklaustuju sutiko,
ežia paduosiu! pavyzdi: pavyz ropos visus kvalifikuotus at Praszo justi balso ir paramos!
Kita sanvaite: Nedėliojo pri tankos, visi musu bomberiai, būti pertaisyti del Pacifiko. kad tie turi būti pirmiausiai
leidimui karius. Tuo tarpu ma- Narys Szv. Juozapo Parapijos
atleisti, kurie ilgiausia tarna džiui karys isztarnavo kariuo
puola Szv. Klotildos; Panede- visas musu laivynas atsisuks Užims laiko.
menėje 36 men. Isz to skai-'noma, kad kas menesi isz EuroMahanoy City, Pa.
lyje Szv. Pranciszkaus Carac- isz Europos in Pacifika ir kad Lakūnai isz Europos turi vo, daugiausia dalyvavo kau cziaus jis 18 menesiu tarnavo pos in Amerika bus pargabenta
ci;Utarninke Szv. Bonifaco ;Se- duos tam rudmiesei kad net daug pasimokyti apie Pacifiko tynėse; kurie atsižymėjo ir ku užsienyje ir per ta laika užsi- po keletą desetku tukstaneziu.
redoje Szv. Norberto; Ketver dantys byres. Taip mes dabar vėjus, audras ir miglas ir turi rie paliko namie žmonas ir. vai tarnavo Silver Star ir Purple Skirstymo punktuose kariti
Giesmių Knyga Arba
ge Szv. Roberto; Petnyczioje rokoj ame, taip mes maustome, susipažinti su visu tuo krasztu. kus.
Heart atsižymejimo ženklus, bus laikomi iki bus galutinai
Norėdamas patenkinti kariu dalyvavo trijose kautynėse ar! patikrinti. Tu punktu pareiga
Saldžiausio Vieszpaties Jėzaus taip su lyg musu iszrokavimu Užims laiko.
Kanticzkos, $2.00
Szirdies Szvente; Subatoje SS. ir bus, taip mums ir musu laik Nugabenti kareivius isz Eu norą, Karo Departamentas pa- žygiuose ir namie paliko viena yra sužinoti ar karys reikalin- SAULE PUBLISHING CO„
Primo ir Felicijano.
ropos in Pacifika yra milžinisz- ruosze taip vadinama kredito vaika nesulaukusi 18 metu am gas karo reikalams, ar jis gali Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
raszcziai pyszkina.
— Sziomis dienomis Kun. Kad tik taip ir butu, tai ko ir kas darbas. Del kiekvieno ka taszku būda. Pagal ta būda, žiaus. Už visa tarnybos laika būti atleistas. Kariai, ’kurie bū
Antanas M. Karužiszkis isz reiketu. Bet pažiurekims kaip reivio reikia gabenti net dau jeigu karys turi 85 pointus ar jis gautu 36 taszkus, už tarny tinai reikalingi kariuomenei, Paskirstymas Maistas
giau negu septyni tonai visokio ba taszkus, jis tinkamas kandi ba užsienyje gautu 18 taszku, bus palikti, o kurie pakeieziaPittsbtirgho parvažiavo in sa dalykai stovi:
Apie Racionavima
vo buvusia teviszka Tamaqua, Amerikiecziai beveik visas tavoro, kaip tai: maisto, drabu datas atleidimui isz karo tar už atsižymejimo ženklus ir da mi, bus tuojau atleisti.
Pa., pas Kun. Juozapa Szuke- savo salas jau atsiėmė, Japo žiu, ginklu, kulku, vežimu, nybos. Moterys kares arba lyvavimu krautynese gautu 25 Szi būda nelicczia kariu su Mėsos ir Tauku: Raudoni
vieziu, kad atlaikius mėnesinės nus iszmusze ar iszgujo isz tu troku ir panasziu karo pabūk Wac’s privalo turėti nemažiau teszkus ir už vaika 12 taszku. laukusiu 42 metu amžiaus ar ženkleliai: Y5, Z5, A2, B2, C2,
Szv. Miszias Gegužio 30 d., už salų. Bet dar tukstaneziai pa lu. Tai baisiai didelis darbas ir 44 taszku. Kredito taszkai szi- Jo bendras kreditas butu 91 daugiau. Toki kariai, kaip ir D2, knygutėje Nr. 4, geros iki '
taip skaieziuojami:
užims laiko.
savo mamyte, kuri pasimirė nasziu salų liko.
taszkas.
ankseziau, bus atleidžiami isz Birželio (June) 2 diena. Ženk
Vienas
taszkas
už
kiekviena
Karo
Sztabas
pranesza
kad
Balandžio 26 d., ir buvo palai Amerikiecziai gerokai apdau
Szi kreditu-taszku sistema karo tarnybos jiems patiems leliai: E2, F, G2,H2, J2 geros
tarnybos
menesi
nuo
1940
m.
dota Balandžio 30 d., Szv. Pet žė ir susilpnino Japonu laivy ims mažiausia septynis ar asznereiszkia, kad kiekvienas ka prašant. Taip pat jiems pa iki cBirželio 30 d. Ženkleliai:
Rugsėjo
(Sept.)
16
d.
ro ir Povilo kapinėse. Ta proga ną. Bet Japonijos laivynas ne- tuonis menesius pirm negu ar
rys, kuris turi reikalinga tasz tiems praszant bus atleisti visi K2, L2, M2, N2, P2, geros iki
Kun. Antanas apsilankė Maha- saugoja nei Japonijos nei sos mijos isz Europos gales stoti in Vienas priedinis taszkas už ku skaieziu tikrai bus isz karo kariai, užsitarnavę aukszcziau- Liepos (July) 31 d. Ženkleliai:
kiekviena tarnybos menesi už tarnybos atleistas. Jeigu ka sia Amerikos atsižymejimo Q2, R2, S, T2, U2, geros iki
nojuje ir užėjo pas 1 i Saules ’ ’ tines, bet tik salas. Japonas karo lauka priesz Japonus.
leidėjus. Jis taipgi dalyvavo 40 gali ir be laivyno kariauti.
Ir to dar negana. Mes dar ne sienyje nuo 1940 metu Rugsėjo rys, kurio mokslas ar iszlavini- ženklą — Congressional Medai Rugpuiczio (Aug.) 31 d.
vai., apeigose Szv. Kazimiero Amerikiecziai nugramzdino susikirtome su tikra Japonu (Sept.) men. 16 d.
mas reikalingas karo reika of Honor. Moterių kariuome Maistas Bleszinese: Mėlyni'
parapijoje St. Clair, Pa., kur daug Japonijos eroplanu ir armija. Tie Japonai kareiviai, Penki taszkai už kiekviena lams, ar jis labai sunkiai pa- nes nares arba Wac’s, kuriu ženkleliai: H2, J2, K2, L2, M2,
klebonauja Kun. Petras Lau- bomberiu, ir dabar Amerikie kuriuos mes žudome ir naiki gauta Bronze Star ir kiekviena keieziamas, toks karys nebus vyrai bus atleisti isz karo tar geros iki Birželio (June) 2 d.,
ženklą. atleistas iki jo vietoje bus su nybos, taip pat bus atleistos knygutėje Nr. 4. Ženkleliai:
makis.
cziai vieszpatauja Japonijos name ant tu salų tai tik antra- kita atsižymejimo
padanges. Bet tai dar nereisz- eiliniai, praseziokeliai. Japoni Bronzine Žvaigžde įduodama rastas kitas karys. Taip pat il joms paezioms praszant.
N2, P2, Q2, R2, S2, geros iki
Shenandoah Pa. — Leiten kia kad Japonas sumusztas. jos geriausi kareiviai laukia kiekvienam kariui dalyvavu gesniam laikui karo tarnyboje Ta. pati kreditu-taszku būda Birželio 30 d. Ženkleliai: T2,
antas Ona Susana Križanau- Amerikiecziai ir Anglai viesz- mus pasitikti kai mes pasieksi
U2, V2, W2, X2, geros iki Lie
kiute, isz Tinker Field, Okla., patavo Vokietijos padanges, ir me paezia Japonija.
pos (July) 31 d*. Ženkleliai: Y2,
lankosi pas savo tęva p. T. P. žiūrėkite kaip ilgai, kaip sun Už tai dar per anksti kalbėti
Z2, Al, Bl, Cl, geros iki RugKrižanauska, W. Centre Uly. kiai turėjo kariauti pakol Vo apie karo pabaiga ar taika.
piuezio (Aug.) 31 d.
Leitenantas Ona randasi tar kieczius paklupdė. Ir isz Ang Nors Vokietis sumusztas, bet
Cukrus: Ženklelis Nr. 35
nysteje prie “WAC’S,” ir yra lijos in Vokietija tai buvo tik kanas dar siauezia ir galo dar
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru
nare 2-tros kliasos Moterių Ar žingsnis prilyginus prie Japo- nematyti.
cukraus lyg Birželio (June) 2
mijos Korpuso Mokyklos del
d., ženklelis Nr. 36 geras del 5
svaru lyg Rugpiuczio (Aug.)
Personnel Administracijos valanda ryte ‘žmones susirinko rius ant West Centre Uly.,
31 d., Racioriavimo valdyba da
prie Purdue Universiteto. Leit. ant kapiniu. Klebonas, Kuni West Railroad ir West Market
bar priima aplikacijas del su
Ona instojo in Moterių Armi gas Juozas Szukeviczius pradė Uly., pusantro bloko sudege
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti
jos Korpusą Rugsėjo 1942 m. jo pamaldas, sesutes, vienuoles lyg pamatu. Ugnis dege per 9
cukraus.
su choru pagiedojo keletą gies valandas, ant galo likos užge
Czverykai: Ženklelis (eroNew Philadelphia, Pa. f Ka mių, kurios buvo gražiai pri sinta. Sudege apie 50 namai.
planinisj Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
tarina, pati Jono Žerdockio taikintos prie szitu apeigų. Ku Eledies padaryta ant du milijo
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras
.(Zerdy)r42 metu amžiaus, mi nigas Jurgis Degutis, vikaras nu doleriu: Sekanti biznavi
del vienos poros czveryku.
re Panedelio ryta 11:45 vai., sukalbėjo ražaneziu su visais namai likos sudeginti:
Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5
Pottsvilleje ligonbuteje, P°| susirinkusiais. Kunigas Karu Mary M. Kapo
(1943-44rn., szildymo laiko) ir
Caesariano operacija pareita žiszkis dalyvavo iszkilmese ir R. Guinan Dept. Store
kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45
Sukata. Velione gimė Cumbole- klebonui padėjo. Kunigas Je McLaren Auto Supply Store
m., szildymo laiko) geri iki
je. Paliko motina Ona Urbonie ronimas Bagdonas pasakė pa Oberson Store
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.
ne, savo vyra ir nauja gimusi mokslą. Žmonių daug susirin Galants Dress Shop
Gazolinas: A-15 kuponai bai
dukrele ir kita duktė Mildreda, ko savo giminiu ir mylimųjų Helen-Connie Beauty Shop
giasi Birželio (June) 21 d., Ku
mokine prie -Szv. Marijos ligon- kapus papuoszti ir už mirusius Alshutz Paint Store
ponai B6, B7, C6, C7, geri iki
butes, Philadelphia ir sunu pasimelsti.
Dr. Fr. R. Wagner
ateinanezio praneszimo.
Juozą namie; broli Alberta,!
Guzinsky’s Shoe Store
New Britain, Conn., ir sesery:1
L. A. Lutz Store
Raudono Kryžiaus Drauguves
II. Bernatoniene ir A. Yakuns- DIDELIS GAISRAS
Freidberg Store
Vajus prasidėjo po visa Ame
kiene, Pittsburg; W. NarvrocMAHANOY CITY Consolidated Hat Store
rika. Aukaukite kiek galite ir
kiene, P. Curryiene, Cumbola
Kriebs Drug Store
nesigailekite, nes pinigai eina
ir vienuole S. M. Adriana Mi
Ben
Fried
Furniture
Store
ant gero tikslo.
nersville. Laidotuves atsibus Apie 100 Szeimyniu
Adam Insurance Agent
Petnyczios ryta su apeigomis
Calvin Freidberg Attorney
Neteko Pastoges
Saldž. V. Jėzaus Szirdies bažL. TRASKAUSKAS
Barons Store
LIETUVISZKAS GRABORIUS
nyczioje ir bus palaidota para
Galants Fur Shop
Bledies
Padaryta
Ant
You have seen pictures of American soldiers falling wearily into fox
THK
1
pijos kapuose. Gra'borius Vin
Tri-Angle Shoe Store
MIGHTY
holes, too tired to even dodge the shells raining all around them. Did
cas Bartaszius isz New Phila ,
$2,000,000
O’Brien Bros.
it make you fighting mad?
laidos.
Rubens Jewlery Store
You have seen pictures of American bombers hit by enemy fire*
Seredos ryta 3:10 vai., ky- Sedells Dress Store
plummeting downward into enemy territory. Did it make you fighting
mad?
Tamaqua, Pa. — Memorial lo ugnis Alshutz Paint Store, Snyder’s
Laidoja kanas numirėliu. Pasam
Then pitch in . . . turn your folding money into fighting money . . «
Day, “Kapu Szventes” ap- 127 W. Centre Uly., nuo ko ky- Kodis’s Cafe
do
automobilius del laidotuvia,
buy twice as many bonds as you bought last time!
»
kriksztinia,
vestuvių ir kitokiam*
lo
didelis
ugnis
apie
100
szeimy
vaikszcziojimas buvo gražus ir
The mighty 7th War Loan must do the job that two war Ioans did last
reikalams. Telefono Numeraa 78.
year. It’s the biggest, most urgent war loan of all. Back it up with every
inspudingas ant Szvento Petro nos turėjo bėgti ant ulyežios
WAR LOAN
820 W. Centra St., Mahanoy City
dollar
you
can
lay
your
hands
on.
»
Pifkie U. S. Bonus
ir Povilo kapiniu. Vienuolikta kada ugnis sunaikino du skve1945 -
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mighty 7th
it’s two big War Loans in one!

