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$5.00 Sztampa
Automobiliams
WASHINGTON, D. C. —
Dauguma net ir pamirszo kad
valdžia reikalauja kad kiekvie
nas kuris turi automobiliu turi
nusipirkti valdžios iszleista
sztampa ir ja ant automobiliaus lango prilipdyti.
Kai kurie mausto kad vald
žia atszauke ta insakyma, bet
tokie žmones klysta. Valdžia
sako kad visi automobiliai turi
turėti ta sztampa, jeigu sugaus
kad kas neturi, tam bus baus
me. Nauja sztampa bus reika
linga nuo Liepos (July) 1 die
nos.

MAHANOY AND A STRS.,

MAHANOY CITY, PA, BERŽELIS, 5 UTARNINKAS, 1S45 (JUNE, TUESDAY 5, 1S45)|

Amerikiecziai Ir Sovietai Sueina

|=į

V. L. BoczkowskI, Ęditor and J*Tr.,

MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

56 METAS

Generolai
Bradley Ir Spaatz
Parvažiavo

NEW YORK. — Per sziuos
metus bus gaminama Ameriko
je mažiau maisto negu anais
metais, už tai, ad szalnos, lietus
ir szalcziai sugadino daug vai
siu ir javu. O kaip tik prieszingai, giedra, sauslaikis, lietaus
stoka Australijoje, Argentino
je, Afrikoje ir Karibiszku Juriu krantuose atsiliepia ant galaviju ir del tos priežasties mes
daug mažiau mėsos gausime
Amerikietis Leitenantas W. D. Robertson ir Sovietas
per sziuos metus isz szitu
Leitenantas Alexander Sylvashko susitiko Torgau mieste
kai Sovietai ir Amerikiecziai suėjo. 69-ta Pirmos Amerikieikrasztu.
ežiu Armijos divizija susitiko su Pirmąją Ukrainu armija
O kaip ir tyczia, maisto ne
Mažai
Darbininku
prie Elbe upes, Balandžio, (April) 26 diena.
mažiau bet daug daugiau rei
kia. Vaiskui reikia daug dau
Randasi
giau maisto. Nelaisviams rei
Jautrus Susiedas
kia maisto. Darbininkai turi ST. PAUL, MINN. — Czįa Japonu Yokohama
idaugiau pinigu ir reikalauja taip reikalingi darbininkai ir
Miestas Bomkarduotas ISZ SZVEDIJOS — Szvedu
daugiau maisto ir nepaiso kiek tiek mažai darbininku randasi,
ISZ GUAM, PACIFIKE. — Amerikos
Reikalauja
kasztuoja. Pirmiau žmogelis kad vienas darbdavis szitoki WASHINGTON, D.C. — laikrasztis iszspauzdino
valgydavo baronkas, skiland insakyma davė tiems, kurie Amerikos didžiausi bomberiai straipsni apie Juozą Stalina.
Nepriklausomybe Marinai ir kareiviai eina pirmyn ant Okinawa
žius, bulves su kuopustais. Da peržiūri tuos kurie praszo dar bombardavo Japonu Yokoha Stalinui nepatiko. Sovietai rei
Arabams Salos ir tik blogas oras ir dumblasjuos dabar
bar žmogelis tapo ponu ir rei bo: “Samdyk visus, nieko ne ma miestą kuriame randasi di kalauja kad Szvedai visus to
kalauja geriausios mėsos. Isz- paisant; jeigu žmogus gyvas džiausi ir svarbiausi Japonijos laikraszczio numerius sustab LONDON, ANGLIJA. —
trukdo. Generolas Hodge pranesza, kad Japo
laisvinti milijonai Europoje tai jis tinkamas; jeigu jau na - laivyno uostai. Tai pirmas sy dytu, atszauktu ir Stalino atsi- Ateina žinios kad Francuzai
nu jiegos visiszkai pakirstos. Geriausi ir drą
praszo maisto: vyrai, moterys matyti jame gyvasties ar kva kis Japonams szitame mieste praszytu.
paklausė Anglijos pareikalavi
ir vaikucziai badauja ir praszo po, tai pavesk ji musu dakta paragauti Amerikiecziu sprog- Czia Moskva reikalauja to, mo kad pesztynes ir musztynes siausi
!
Japonu kareiviai užmuszti, o tie kurie da
rams, musu daktarai priims ji
ko Szvedai negali duoti. Stali- ■liautųsi tarp Francuzu ir Arą-j
iszmaldos.
staneziu bombų pyrago.
nas negali suprasti kodėl Szve- i
ginasi yra visai prasti ir silpni ir be jokios orga
Aiszkus dalykas kad ežia kas jeigu jo kūnas turi nors tiek
bu.
nors turės pasiaukoti ir nors szilumos kiek musu daktaru
dai negali to laikraszczio su Anglija moka kaip kitiems nizacijos.
Dabar galima beveik drąsiai saky
kūnai.
Jeigu
žmogus
dar
kruta,
Prancūzai
Ir
Arabai
gardumynu atsisakyti, kad ki
stabdyti. Stalinas nesupranta insakyti ir kaip kitu reikalus
tiems kąsnis tektų, kad mes tu pasamdyk ji ir mes jam darba
už tai kad jis nežino kas tai yra sutvarkyti, bet ateina diena ti, kad visa Okinawa Sala bus musu rankose už
Peszasi
rėsime apsieiti su mažiau, kad rasim!“
demokratija, kas yra laisve. kada ir Anglijai reikes savo kokios sanvaite.
Amerikonai užėmė Shikiya.
kitus nuo bado iszgelbeti.
Rusijoje
Stalinas pasakė ir at- .reikalus susitvarkyti. Labai
DAMASCUS, SYRIA. —
liktas kriukis. Bet Szvedai yra lengva ir pigu pasakyti Pran
Iszmokekimai
Nesusipratimai didėja ir susi
žmones, ne vergai.
ISZ BERLYNO. — Sovietai sako, Vo
Ruskis Mužikas Kaltina
cūzams nesikiszti in Arabu rei
Kariu Iszlaikomoms kirtimai ir kautynes tarp Mums raszytojai ir mokslin- kalus,
bet kas bus kai visi In kiecziai žudo Vokiecziai žudo Rusijos karei
Francuzu ir Arabu eina arszyn.
Kataliku Kunigą
Szeimynoms Daugiau negu du szimtai yra cziai tankiai primena kad mes dijos gyventojai panasziai pa
vius, ardo tvarka ir degina namus. Stalinas da
užmusztu. Ir nematyti kad gar- mažiau kaltintume jeigu su sakys ir Anglijai?
' NEW YORK. — Kunigas
Leopold Braun, vienatinis ku WASHINGTON, D. C. — žumu susitaikins. Anglija ir prastume Sovietu valdžia ir Francuzai Syrijoje tik tiek bar pranesza, kad penkios-deszimtys Vokienigas kuriam valia laikyti Mi Daugiau kai pustsztunto mi Amerika pataria Prancūzams kaip ji veikia. Jie mums aiszki- kiszasi, tik tiek nori, kiek Ang
szias Rusijoje yra kaltinamas lijono Amerikos kariu iszlaiko- pasitraukti, nes ežia yra pavo na kad mes daug Stalinui dova lai nori ir gauna isz visos Indi cziu bus suszaudyta del kiekvieno Sovieto mir
ir intarinejamas kad jis susi- mu szeimynu, kiekviena mene- jaus kad nekiltu tikras ir vies- notume, jeigu, suprastume ko jos. Czia baisiai painus klausi
ginezyjo su vienu darbininku' į pirmąja sanvaite gauna isz zas karas tarp Arabu ir Fran kia valdžia vieszpatauja Rusi mas ir baisingai pavojingas. ties. Czia matyti ne tik žiaurus kersztas, bet ir
Karo Departamento Office of cuzu.
joje.
Jeigu Francuzai turi atsisa patogi
ir ji apmusze.
priezine iszžudyti visus nepageiDependency
Benefits,
žalios
Gal ir taip, bet toks susipra kyti S yri jos, tai kaip bus su
Kunigas prisipažinsta kad
daujanezius žmones. Tai senas Stalino “triktimas toks mokslas ir susipaži Anglija ir Indija?
jis susiginezyjo su darbininku, spalvos czekius.
bet užsigina kad jis ji apmusze. Dalis tu czekiu skiriami ka- Rusai Pradeda Rusinti nimas turi būti bendras. Jeigu Armijos laikrasztis “Stars sas” ir Lietuviams visai ne naujiena.
mes turime susipažinti su Sta and Stripes” pranesza kad
Darbininkas paszauke kunigą riu szeimynu iszlaikymui, vain teismą, bet teismas iki sziol dinami “Family Allowances.” SUOMIJA, FINLANDIJA lino valdžia, tai ir tegu Stali Francuzu kariuomene nužudė
WASHINGTON, D. C. — Augszti Gennieko nedaro nes teisėjas ser Kita czekiu dalis yra paežiu — Valdžia iszleido insakyma! nas susipažinsta su musu vai-'1 ar sukolieczino daugiau negu
kariu savanoriaiskirtu pinigu,’kad visi vaikai mokyklose turi džia. Jeigu Sovietai isz tikro 10,000 Arabu in devynias die
ga.
nerolai Omar N. Bradley ir Gari A. Spaatz ir 10,1 " Rusu ’kalbos.
”
„
,
i nori susitaikinti su mumis tai nas.
Valdžia
. Kai kurie aiszkina kad So kurie gali būti iszmoketi kariu mokytis
vietai tiktai jieszko priezinios szeimynoms, taupymo sanskai- taipgi pranesza kad Rusu kai-! tegu ir jie pasimokina kaip mu San Francisco Konferencijos 000 kareiviu parvažiavo isz Europos. Szitie du
Kunigą Braun paszalinti, nes toms bankuose, ir apdraudos ba yra visiems priverstina vi su valdžia veikia ir valdo. Jei “Penki Didieji“ staeziai pasa
generolai daug prisidėjo prie Karo Pergales.
jie ji vadino “Vatikano szni- kompanijoms už apdrauda. sose kolegijose. Szitoks Rusi gu jie žmogaus negerbia Rusi kė Prancūzams, kad jie liautų
pu.“ Amerikos dipliomatai Szie czekiai yra vadinami “ E “ jos pasielgimas tai kitiems joje, tai tegu jie žino kad mes si ir duotu nepriklausomybe
Rusijoje seka szita skunda ir ruszies. Žinoma, didžiuma isz- naujiena, bet mums Lietuvams czia statome žmogų pirm negu' Arabams. Net ir Stalinas pasi
ISZ BERLYNO. — Vokietijoje buvo
siustu
tokiu
czekiu
yra
grynai
bet
kokia
valdžia;
jeigu
jie
piktino
isz
tokio
Francuzu
pa

tai
sena
pasaka.
prižada Kunigui padėti.
------------------------ žmogaus laisves nepripažinstaj sielgimo !
daugiau negu 12,000 Katalikiszku Bažnycziu
Kunigas Braun, misijonie- kariu szeimynu iszlaikymui.
GUAM, PACIFIKE. — Ad tegu jie žino ir supranta kad
rius atvažiavo in Rusija kai Pinigai kariu szeimynoms
priesz karo. Per szita kara daugiau negu 10,iszlaikyti
paprastai
susideda
mirolas
Nimitz
pranesza
kad
mums
laisve
brangi.
PHILADELPHIA,
PA.
—
Ambasadorius William C. Bul
litt buvo paskirtas mus atsto isz kario skirtu tam tikslui pi Amerikos submarinai nuskan-į Tas Szvedu laikrasztis, ra- Didele paroda atsibuvo czionai! 000 tu bažnycziu yra sunaikinta. Hitleris sake
vauti Rusijoje, 1934 m., ir nuo nigu, o kita dali prideda val- dino 1,119 Japonu laivu per szydamas apie Stalina pasi , Panedelyje popiet ant garbes ir gyrėsi kad jis Vokieti jai augszta vieta del tuksto laiko, su Sovietu valdžios I džia. Toki pinigai duodami tik vienus metus. Reiszkia, Japo naudojo spaudos ir žodžio lais' Generolai Omar N. Bradley,
pavelinimu jis laike Miszias įy! tiems, kurie turi teise juos gau- nai patrotino apie 4,500,000 to vu, kurios Sovietai visai nepri- ; kuris valdo Amerikos 12-tos tanezio metu paliks. Iszrodo kad jis suardė ir
pamaldas. Kol kad dar niekas ti ir ju praszo. Norint gauti rei nu kariszko tavoro ir laivu.
pažinsta. Jeigu mes turime isz' armija ir Carl A. Spaatz isz
sunaikino tukstanezio metu nuveiktus darbus.
nekibina Kunigą Braun ir ne kia iszpildyt^ praszymo blanka Laivai Bombarduoja Japo Sovietu mokintis, tai tegu ir jie' orines kariszkos pajiegos Eu
stabdo ji laikyti Miszias. Bet “Official Form WD AG0625.“ nus, Japonai jau traukiasi isz, isz musu pasimokina. Mokslas,! ropoje. Generolai pribuvo in
New Yorka pareita Subata.
visi dipliomatai laukia pama I Blankas galima gauti “Army Shuri Salos, prie Okinawa. Ap kaip ir lazda turi du galu.
I
Reception
Centers.
kariuoleidžia tvirtoves ir palieka ka
tyti kaip Sovietu valdžia pasi
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(Tasa Ant 4 Puslapio)
rabinus ir neszasi.
Pirkie
Ų.
S,
Bonus
Sziadien!
elgs.
i
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
Jkldi I11CUDLU.

Mlllllllkai

bUil

---------- ----------------------- *

Sovietai Sako, Vokiecziai Žu
do Rusijos Kareivius; Japonu
Jiegos Pakirstos; Syrijos Polici
jos Szaudo In Francuzus;Daug
Katalikiszku Bažnycziu
Sunaikinta Vokietijoje

v
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A I siu lygiai — ant 30 dienu kož,'na, o pabaigoje meto apvarkszj tine jo penkes szventes, todėl
į metas skaitėsi isz 365 dienu.
(Julius Cesaras, Rymiszkas cie-'
• sorius naudojo ta pati kalendoBirželio, (Juniaus) menesis,
yra Bažnyczioš pavestas Sal riubet ant galo permaine ji ant'
džiausia jai Jėzaus szirdžiai. tokio, koki mes sziandien nau-.
Gera proga pamirszti pagieža, dojame. Dabar vela eina užma
kerszta ir neapykanta ii- atsi nymas idant kalendorių per
minti kad meile dar nemirus, j mainyt ant 12 menesiu, kurie
Szitas menesis mums (prime turėtu lygiai po 30 dienu.

■ susiprato ponas ir ėmėsi dar! bo. Pirmiausia jis tren'ke
I kumszczia. vežikui in nugara,
Jam Geda
garsiai isžpludo ir paleido in Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
■darba visa maszina. Vežikas,1
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
I paemes botaga, apszventino
'arklius. Arkliai pradėjo trypti
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO Mahanoy City, Pa. I
kojomis, blaszkytis isz vienos'
No. 101 Kapitonas Velnias. PuiNo. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų apie
. puses in antra it maszina susto- kus apraszymas, didele knyga, 104 mieras
ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės Jaime; Per neatsaj°| j puslapiu. Popierinei apdarai. 50<: No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; PusiaugaveNo. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
Aiszku, kad reikia iszlipti minaliszka
apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
isz vežimo. Iszlipo vežikas, tar No. 103 Vaidelota, apisaka isz olis prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
nai, ponas, ponia, panaites. pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
na kad Dievas mus numylėjo ir i
imta isz Lietuviszku užlieku.
pa- rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
Kas metas ant viso svieto
Braido purvyne, kaip- muses veikslais, 177 dideliu puslapiu.Su 35c
už tai mes Ji mylime ir už tai
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
mirszta suvirszum puse milijo
No.
104
grietinėje,
tupinėja
aplinkui
Trys
istorijos,
apie
Nepacziuo’as. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c
mes turime mylėti tuos, ku
valioje
pas
Maurus,
Vieszkelio
Duo

nu žmonių nuo vėžio, dakta— Ar tau negeda taip ger [briczka, aimanuoja, dūsauja,
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
riuos Jis sutvėrė. O Jis sutvėrė
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25< kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepeiriszka žinvsta lyg sziam laikui ti?
dejuoja. Vienas pataria ta, ki- No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu......................................15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli,
ir prieteli ir neprieteli.
i
*
. .
1 da neiszrado budo kovoti prie— Kaigi ne geda! — ar 1 tas — kita; rėkia, stumdosi — Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25c
Birželis, (June) tai rožių me. Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie UriikaRazbaininka,
, . ... ' szais ta ja baisia liga. Paežiam nematai kaip isz gėdos pa I tik aidas sklysta po balas.
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
I No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu..................................... 15c
d
.
nesis, kada rože, visu kvietku
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
' Suvienytose Valstijose , mirė raudo, mano nosis.
Visu daugiausia darbavosi pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
karaliene sprogsta, žydi ir buproto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
iszlins; Apie boba ka negalėjo
' praėjusi meta 78 ypatos ant
vežikas: jis mosavo rankomis,' iszo
limas
Totorių:
Baltas
Vaidutis;
Atmo22
puslapiu
.............................
..10c
juoja. Bet rože be erszkeczio,
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vikožno szimto tukstanezio gy-1
kejimas
kunigo.
47
pus
...............
15c
j
komandavo,
net
pats*
ponas
paNo. 164 Septynos istorijoj apie Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
kaip Jurgis be kepures. Visi
Sugrisz
No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
' ventoju, o gal ir daugiau, ba ne,
,
Jurgis;
Galinga
ypata
galybe
meiles;
j juto szie'k tiek baimes ir szoko
mes pripažinstame kad Rožei i
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
visi
daktarai
pranesza
sveika-,
sulyg
vežiko
dūdeles.
!trumpi
pa8akaitymai
62 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie ji Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Jonas
—
Kur
tavo
pati?
tas asztrus ir skaudus ersztke-Į
trumpi pasakaitymai irir t.t. t.t.
Vargdienis, Pirmutine szalna. Į muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
tos valdžiai apie taja liga nuo
—Stumkite isz užipakalio! puslapiu.......................................... 15c eiles,
Petras — Iszbego su dak
tis tinka, ir matome kad tam |
64 puslapiai .................................. 20c
i kurios mirė ju ligoniai. Ang taru.
— suriko vežikas visa gerkle ir No- .
JjZ8 aPiaako8 apie pinj“ No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs Max
erszkecziui ta rože taipgi pa
,
°'
gal galva-zudziai; Razanczius iszgelIkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
lijoj ant kožno szimto tukstanpats ilisikibo in eina.
bsti nog,smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15e
Jonas — Kur?
tinka.
Geležinis vyras; Smakas ir
cziu gyventoju mirė 94 nuo vė
Ponas insispyre petimi isz Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare;
No. 170 Asztuonios istorijos apie
Peras
—
Galas
juos
žino!
61
puslapiu
.....................................15c
Ir mes galime ir turime ta ro žio: Hollandijoj 93; Francijoj
.. .
. .
. liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
Jįg Istorija £.pie Sierata,
že su erszkecziu, meile su i 76; o kiti sklypai parodo ma Ta visa laika sirgo, o dakta szono, įtakojus, ponia U panai-j
Auklėjimas sveiko ir serganezio kukslas
gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c
te eme stumti isz užpakalio.
ras
visa
laika
gydė
ir
prany

dykio;
Herodas Boba; Kas nepažinsta
skausmu suderinti. Tada mes žiau. Mažiausia žmonių mirsz
I No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
— Sykiu! —riktelėjo vež- : Garžia Haremo nevalninke: T ^toszis:
...................... 15c
suprasime kad, kaip rože be ta nuo vėžio Iszpanijoj, o Indi- ko.
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
kas.
Į
Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas
No.
144
Penkios
istorijos
apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
Jonas
—
Nesirūpink,
kaip
erszkeczio, taip meile be skaus jose gyventojai visai neserga
15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu .........................
Niekas neapskaite savo je- 62 puslapiui .................................
..........................
25#
iszgydis sugrąžys.
mo negali gyvuoti.
Dvi’ ‘istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
...
......
i
No.
120
r
ant vėžio panasziai ir Japoni
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
gu. ponia taip stipriai msiiej8Z gjTrjoa jr Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna(su paveikslais), apie Džiaugsmas
Kaip tas ersžketis mums ran joj, bet czionais Suv. Vals.,
15c dina. 61 puslapiu........................ 15c
me, 'kad net iki keliu inklimpo puslapiu ...
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
kas užgauna, taip szis nelemtas Anglijoj ir Francijoj vėžio liga
Tolimas Gimine
No. 145 Trys istorijos apie Velni°’Į123
23 Septynios istorjos apie
in purvyną,, vežikas pasileido'
pasileido N
^o.
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
. Stebuklingas
zerkolas; Sidabrinis
. .
. .
. Stebuklingas
karas motinos szirdi drasko, platinasi su kožnu metu dau
Kaip Vincas ingalejo paezias
lino ICllOS ir iszsitiese ant 'pil- grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos;
Mailach;
Paskutinei Valandoi; Sla
bet kaip ta rože po pavasario giau.
— Girdėjau, kad numirė VO baloj, net skrybėlė nuo gal- lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c
ptybe gymimo mumisie Dievo musu
i
J
„ . 'gonus. 45 puslapiu ..................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
tavo giminaitis. Arfymu ar „ „
lietaus visa gamta pradžiugina
os nupuolė. O ponas, kaip
^g penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
tolymu gimine jis tau buvo? kryp-telejo pecziu, tai net briez-’Doras gyvenimas; Priversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c. atsitikimu; Nusiminimas seno jaunitaip ir taika motinu aszaras
Pasaulis Dažnai
— O, labai tolimu: gyveno ka nukėlė nuo szerdeksznillko mybe; Vargingo zmognus sunu; Trys No. 147 Trys istorijos apie Raga ikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 25#
nuszluostys.
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
net
Aprikoje.
Mariu;
Sruolis isz Lietuvos.
68
Mainosi
ir apvertė ja ant szono. Dabar kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu.,...........20c
puslapiu
.............................
15a
Profesoris Le Bou 'žinunas ir
vaizdas persimainė: ponia, ke-Įei1 puslapiu ................................. 15c No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
Mokytojas: — Na, pasa pestpdamasi isz purvo, pamate | No. 127 Trys istorijos apie Duk Alena; Pavojinga klaida. 45 pus No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
tyrinėtojas Indusu civilizaci Tas pasaulis tik ir mainos.
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15e do paslaptys; Du, Mokiniu; Kam iszjos, po ilgu metu savo keliones Vienur verksmai, kitur dainos. kyk Vincuk, koks gyvulys kurpe; vežikas, nelyginant vė Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu
15e
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
mums duoda deszras ir kum žys, ropojo po bala visomis ke
No. 175 Pasiskaitimo knygele?
atsivežė daugeli visokiu seno- Kiekviens stūmė savo junga,
sis; Ar/t keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
pius.
viszku atmineziu isz Indijos. Kiekviens taszo savo rungą.
turiomis, o ponas stovėjo insi61 puslapiu . .. -,...................... 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
SKAITYKIT
Vincukas: — O-gi mama remes rankomis in szonus, ir
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimieczic AimanaTarp ju 'buvo viso'ki Užbūrimo
Kaip kas moka,
tas
Szyilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
isz
stolo
palnesa.
“SAULE”
akmenukai ir stovyleliai ir kiti
pats savo akimis netikėjo, kad
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Taip ir szoka.
dalykai, kuriuos Le Bou iszdakaralium. 61 puslapiu................ 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
jis apvertė briczka. Nelaime,
1ST0RIJE
apie
Gregorius
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke ...........................
Jurgis
gan-daug
trusineja,
.15*
lino tarp savo draugu ir priekaip matote, vis didėjo: arkliai ----------------- Isz Numirusiu mas;
Nėr
Ko
Bijoti
Drūtas
Petras;
Nuogalis.
62
teliu. Vienam isz savo prieteliu Dirba, vargsta, bėginėja.
purvyne, briczka ant szono ir Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu............................................15c
Už
tai
menkiau
dirba
Jonas,
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
deputantui Carnotui, padova
Ana diena važiavo trūkyje be szerdeikszninko ir tik du ra me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas
ti;
Du broliai; Majoro duktė.
62
nojo stovyleli isz jaspiso, per Tas visados dyks kaiponas.
kunigas, ir atsisėdo prie Žy- tu žvilgcziojo in dangų, tary
puslapiu
.........................................
15c
::
25C
::
Nes tas moka
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
statant! kunigaikszcziute Nadiszko rabino, nes vagonas tum praszydami pagelbos.
pitonas
Stormfield danguje; Pabė Saule Publishing Co.,
'Pasebrauti.
rayani, puikiai iszdroszta. Gar
Pirkite
Apgynimo
Czedinimo
0 pagelba atėjo ne isz dan
buvo pilnas. Laike paprasto
gėlė; Kasgi isztyre; Prigautas vagis
Mahanoy City. Penna
uotas labai gėrėjosi taja dova Kits ir szventadienyj dirba,
Bolidus
ir
Marken
PO nnaf«n»n
gaus,
bet
isz
kaimo,
pavidale
pasikalbėjimo, prasidėjo
na, bet inteikdamas jam dova Kad net jojo gyslos virba.
kalba apie tikėjimus. Kuni prastu kaimiecziu, kurie, susi
neliu Le Bou apsakė jam pasa Bet vis mažai ko tiek turi,
rinkę in būreli, jau senai stove-’kaip? kada? ka? Ar ne girtas tik atvereziant. iszkrito ponu ponas, matai, kaip purvas iszgas sako:
ka apie ta ji stovyleli kad: Mat kiszeniai jo prakiuria,
buvo vežikas ? Vienas apžiūri sėdynė, isz kurios iszkrito keli minkytas.
— Kanecz turite permai jo netoli balos ant kalvos.
"‘Kas ji apturės, aplaikys ka
Nes taupumo
♦
— Nelabasis ji czia innesze! nėjo pono briczka, ranka brau buteliai su gėralais ir popiery — O ko mums bristi, jei liep
nyti būda savo pamaldų.
rūna, bet vėliaus dings netikė
Nemokytas.
tas yra?! Darykite ka asz jums
— Pakliuvo, kaip in tinklą; kydamas, gyre, kad gerai nu suvyniotas kumpis.
— O ypatingai kokias? —
ta mirezia.” Garuotas nusijuo
— Meszkos! — suriko po liepiu.
nei pirmyn, nei atgal!
tepta.
užklausė rabinas.
kė sakydamas, kad jisai nesiti Kits per amži vargsta, irusia
— Kaip tu manai: iszlys jie, — Aa, vyrueziai, gana ga nas, tik žalos man pridirbsite! — Prisukti prie pirmagalio
— Na, ypatingai svarPrakaituoja
iszsijuosia
;
ki aplaikyti jokios valdžios ne
blausia jusu maldas, kurio- ar ne — paklausė vienas barz ląsti liežuvius, — tarė senis — Et, ponas! kur cziupra galima, bet isz to niekas neiszIr
pasensta
nusiminė;
karūnos ir nesitiki valdyti
Petras: — mums baloj 'beesant rauja, ten peisai krinta, — at eis.
šia meldžetes apie Kriksz- dotas antro ūsuoto.
Francijos. Bet in kelis mene Keikia, plusta szia gadyne,
Briczka prisuko prie pirma
siliepė Grigas.
— Be pagel'bos patys neisz- ir saule nusileis. Imkitės!
czionius, kur randasi parair vis nieko
sius vėliaus, Francijoj kilo ne
— Imkitės! Kur-gi tu im — Tnlcisk kiaule in pastale, galio. Ponas paėmė botaga ir
szyta, idant Dievas visus lys — rimtai tarė ūsuotasis.
jie neturi.
sutikimas ir permainos. Daug
Kitam būrely juokavo isz po sies ?
Krikszczionis isztremtu.
tai ji užlips ant stalo, — neisz sukomandavo:
Užtai
Striukis
melagystėms,
in ta laika persimainė ir isztik— Stumkit, vyrai! — O pats
— Ir kaip-gi tu važinėji? kente vežikas.
— Nuj, kunige, kas tai no:
Tuju Garuotas likos iszrinktas Pla-cziąi visur iszsivystes,
— Netikusia vieta jie apsi Kad tu pilvu važiuotum! Kur — Isz kiaules girdime, —at pliekia arklius ir rėkia: No! nokam kenke? Mes taisės mal
prezidentu Francuziszkos re- Turtus didžius susikrovė; —
no!
tavo akys, — užsipuolė Anta- sikirto kaimiecziai.
das kalbame jau du tukstan- rinko poilsiui.
publikos ir kaip jau visiem yra Bet senatve pasikorė.
— Ar nemane jie savo bricz nas vežiką.
cziai metu, o bet jums tas vi
— Na, gana, daubas dar ne Vargszai arkliai kamuote
Ir tam nieko
žinoma, likos nužudintas kelio
ka žuvu gaudyti.
— O tu nesilojok!
sai neužkenke.
baigtas, — komandavo Grigas, kamavosi, trankėsi galvas in
nebeliko.
nėje in Lyona. Dievaite Nara— Matyt, jie czionai atva- — Nesilojok, nesilojok! — — pirma isztrauksime briczka, marmalyne ir viens in antra,
Kunigas daugiau nedirpuyani nedave isz save szandyt ir Na, o Juras žmogžudžiu vo,
žiavo tel inkams žoles plauti.
perkirto ji Antanas: — Kvaila o pirmagalys tegu czia pabū tampėsi, vėl klupo ir lindo vis
tavo su rabinu.
Plikait is paleist u va vo,
pranasza vimas iszsipilde.
Juokai pylėsi, .kaip isz mai- pamokyti galima!
na. Greicziau, vyrai, greicziau, giliau in klampyne.
Kupriu Szyvis vaginėjo, s
szo, — nuo kvatojimo net bala — Jeigu atėjai, Antanai, pa — bus degtines ir alaus.
— Klausyk ponas žmonių!
Visi
vėjais
sau
nuėjo.
Skaitykite “Saule” skambėjo.
Pirmutiniai kalendoriai bu
dėti, tai padek, nes jusu niekas — Kam traukti?! — murmė Ka ponas darai! — neiszkente
Kalėjime sutriunejo.
vo naudojami per Egipcijonus
— Andriau, nusiauk batus, neprasze; mes ir savo jėgomis jo ponas. Tik prisukite ja prie senis Petras. — Mes patys isz6300 metu adgal. Senoviszki Taip pasaulis tai vis mainos,
ar ka: eik, nors panaites isz- iszsige'lbesime, — rinitai tarė pirmagalio.
trauksime!
Egipcijonai padalino 12 mene- Vienur-verksmai, kitur dainos.
ponas.
neszti in krauta.
— Ne, porinti, -taip bus blo — Stumikitc biaurybes! ko
Bet numirė ne'kur busi.
—
Gana,
vyrueziai,
bartis,
Liesas, augsztas -Andrius,
gai! — laikėsi Grigas savo nuo- nestumiate?
Kaip
tik
žemeje
supusi!
vėl
inšikiszo
senis
Petras.
—
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
iszsiemes isz dantų pypke, isz-'
jmenes, o kaimiecziai jam pri- — Kur stumt?! — piktinosi
Betvkur sielai vieta rasi ?
leido isz 'burnos durnus ir eme, Grigai tu komanduok!
j briczka in kietuma, kad pasi- kaimiecziai. — Czia juk ne kie
'juoktis, užsimojęs cibu'ku tam,' Isz kaimiecziu tarpo iszejo'įare>
Pirmiau isz vilkime tas kelias. Szia pono komanda,
Grigas,
petingas,
ruda
barzda}
j
ai
.
ytn
(
]
aug
iau vietos, ne.s nieko negelbes. Reikia sumaĮ N K L I M P O iii bala pono kuris davė jam toki patarima.
briczka, sykiu su pono szei-O vig dėlto reikia'pagel- vyras.
greicziau reikia arklius isz-L'iai.
Kokis Ponas,
myna, tarnais, su visu jo turtu. beti Ponui> “ atsiliepe senis Grigas guviai eme tvarkyti, traukti. Neiszkinkius nieko ne- — Klausykite manes arba
Tokis Kromas Iiismego jinai in purvą iki pat Petras. Einam, pagelbesim!
— Vyrueziai, (pirmiausia at- bus.
UNITED
eikite po szimto velniu! — riik- STATES
stc'buliu, insisedo vidury balos.- Ir apie penkesdeszimtys vy-j verskime briczika. Na, grei- — Karn juos iszkinkyti?
telejo ponas.
Ateina buczeris pas malo- Sugulė ant pilvu arkliai ir nei ru nusiavė vyžas, pasiraitojo ir !cziau! Jus, Antanai, Jonai Si- — Betgi, ponas, mes geriau — Ne, mes eisime namo, —
drąsiai szoko in bala, tik van-;mai ir Kiriliau, imkite isz szo- žinome.
riu ir kalba:
tpru, nei no. t
atsiliepė kaimiecziai. — Kol
Niekas nelaukė tokio atsiti-'duo triszko isz po kojų ir plan- no, o tu, Ignai, Karoliau, Do — Ka jus žinote ? Isz- nosies kas — labanakt!
— Iszmalavok man ant
natai ir tu, Aleksai ir Gabry, burnom
lango kiaulia, kad žmonys kimo. Sėdi vargszai, lyg skruz-,' ke buibulai.
Ir nuėjo.
matytu kuom asz esmių.
dės kupetoje, viduryje klampy-' — Padek Dieve! — suszuko isz antro. O, taip! O dabar tu, — Tik paklausyk ponas, — Žeme tyliai apdengė tamsi
jlliliarai ir Krisztai, prilai'ky- tarė Grigas — mes tuojaus isz- naktis.
Malorius nusijuokė bet ne nes. Nelaime užgriuvo lyg vyrai,
' kite isz užpakalio.“ Na, sykiu! trauksime briczka in kietuma O briczka ir arkliai klimpo
griaustinis! Bet amžinai juk — Deku jums, vyrueziai!
pasakė kodėl.
nesėdėsi sudejes rankas, reikia Kaimiecziai ne tuojau ėmėsi Kaimiecziai visi isz vieno su- ir iszkinkysime arklius, nes su in 'bala vis gilyn ir gilyn.
Pirkite Apgynimo Czedinimo
Skaitykite “Saule” rasti kokia nors iszeiti, Pirmas darbo. Jie ” eme klausinėti: szoko prie briezkos ir atvertė;'briczka jie neatsikels. Ju pats,
Ęesta i? tete
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•‘SAULE”., MAHANOY CITY, PA.
žikas, kad ten ant kapiniu Szv.' su tavim. Eik paskui manes, vo, praskleisdamas marga mi- liu balsu.
pavidale priesza'kines žmogaus
Medardo eme radytis dvasios'grove Filiberai, jeigu nori ma- nia kaukiu,
i — O dabar? O,- Filiberai! galvos kiauszo puses, ir insideĮ Jaunasai grovas buvo auste-’ Tuomet tavo lupose ir miegane jo ja in kiszeniu. Jos tikrasai
ir numirėliai keltis isz karstu, i tyti ja.
-j
Ir
juodai
pasirengęs
nepa-'bintas
ir sujudintas paslaptin-1 ir gyvenime buvo vienas; var- veidas buvo beveik tiek pat atTen Paryžiecziai naktimis va
žinėja žiūrėti ta nuostabumu., žystamasai atsitolino nuo gra- ' gaja kalba slėpiningo prane-■ das — Hortenzija; dabaT ji pa pikrus, kaip katik nuimtoji
lūžėjo, kuris pažino ji nužiūrint į keite kitas — Mare! Ar tai ne- baisioji kauke, nežurint in tai,
0 jau ponios, ir nekalbėk, kai
y IENA isz tyliu Vasario va
pamatys toki vaiduokli, taip ir'
Laukia Giedros
' jo drapanų ir kaukes. Jisai ty- tiesa? O, Filiberai! Tavo Hor- jog ponia buvo jauna, nevyreskaru 1729 metu nesziotojai
liai pasilenke prie nuotakos,! tenzija nežino ramybes ir kape. ne dvideszimties metu.
alpsta. Tai mat kas!
Francuzu miestely Ažane-ant
. — Na, jau tu meluok, tik ne
pasakęs, 'kad tucztuojaus gr\
— Tai peklos gaudimas! — Ji norėjo eiti szalin nuo pa
Garono uždirbo daug pinigu.
labai.
|
ir nuėjo paskui nepažystamaji I suszuko iszbales isz baimes S.- minklo, kad pasislėpti arti
Miesto svetainėje puotoms
— Man kasgi, tiktai vežikasnutares iszkelti ji aikszten ir Enžanas. Tegul asz mirsiu bet miausiuose krūmuose, kol pri
buvo surengtas didelis maska
prisiekinėjo, — mes dar su
pareikalauti atskaitos, jeigu ji- asz sužinosiu, kas tu!
bus jos kavalierius ir iszves ja
radas, malonumas, netiktai vi
i juom sedejome tuomet karcziaLsai leis sau misticizmu ji ste Ir jis mėtėsi prie paslaptin- isz ežia, kaip jie susitarė. Bet
sam miestui, bet ir visai apymoj pas dede Perrena, intikibinti.
gosios ponios.
vos ji padare žingsni, kaip pa
linkiai.
naneziai inrodineje Jonas.
Insikaukinesis iszejo isz sve Tuomet jos juodoji kauke juto, kad kas tai insikabino iii
Gyvenimas ir mirtis sudaro
Ir tikrai, jo žodžiuose buvo
taines per szonines duris ir nukrito ir isz po jos pasirodė jos juoda ruba ir lyg traukia ja
pati griėžcziausi kontrasta; Ir
dalis tiesos. Susižingeidavimas
■ atsisukęs atgal, paszauke gro- nuogas kiauszas, tuo tarpu kai prie saves. Neiszaiszkinamas
toji skaiseziai nuszviesta sve
visukuo virszgamtiszku tuo
( va. Filiberas pašėke ji. Abudu kauluota ranka grasinaneziai iszgastis apgrebe ponia ir be to
taine isz kurios plauke links-j
laiku perėjo visokias ribas ne
jie dabar ėjo ilgu prieangiu.
isztiese grovo link.
jau sujaudinta aplinkybių, vė
į
TARADAIKA
mi garsai muzikos, triukszmas
tiktai Paryžiuje, bet ir visose
— Na! tarė S. — Enžinas.
Ponia užsidėjo juoda kauke, lyva laika ir buvusiu scenų. Jos
ir juokas iszsidabinusiu kau
Francuzu provincijose. Pasa
— Mes tuojaus busime, at nulipo nuo laiptu ir tylėdama iiikaitusiose smegenyse žv'btekiu sudarė griežta kontrasta
kojo, kad ant Prano Paryžiesake nežinomasai.
inejo in nesztuvus, kuriuos Jo Įėjo mintis jog tai buvusi palai
artymai miesto gulėjusioms
Badai
arti
Elizbietos,
czio kapo kapinėse Szv. Medar
— Kas tamsta?
nas ir I’etras tucztuojaus nu dota kape groviene Hortenzija
kapinėms, nuszviestoms tiktai
Berneliai
kaip
pina
vijos
do, darėsi stebuklai: rodydavo
— Praneszejas isz neezio- nesze. Neužilgo iszejo ir insi de S-Enžan, bausdama už ap
menulio szviesa, mirgejusia
Yra
in
ka
pažiūrėt,
bent,
si dvasios mirusiųjų, ligonys
nykszczio pasaulio.
kaukines ponaitis ir nuėjo in gaulu, traukia ja pas save in
baltame marmure paminklu,
Toki
vyrukai
sztant.
iszkart pasveikindavo ir svei
— Tamsta, rodosi, leidi sau kita puse.
kaipa.
po kuriais taikai ir ramiai am
Bet
kaip
kurie
nežino
kas
juokauti!
kieji netikėtai krisdavo kon
Priesz kapiniu vartus Jonas Su laukiniu iszgasczio riks
žinu miegu miegojo žmones
yra
tri,
vulsijose. In pasauli iszeidavo
— Tai maskaradine teise. ir Petras nuleido nesztuvus. mu ji szoko pirmyn, ir paju
taipgi kadaise pasiėmė savo isz
O
statosi
save
labai
kytri.
isztisi veikalai apie dvasias.
— grove.
Paslaptingoji ponia iszejo ir to, jog szmotas jos drapanų li
gyvenimo maskarado, isztuszKaip pavyzdin, sztai ve,
Kapitonas Walter San Paežius griežtuosius tikėtojus
Jisai atidarė duris gale prie iszlengva nuėjo kapinėmis prie kosi rankose vaiduoklio —kaip
tine iki dugno taures linksmy ford isz Nashville, Tenn., in dvasias vadino “konvulsiVienas sportelis eidamas
angio ir pakeles portjera tarė: to paties kapo, prie kurio pa beprote mėtėsi nuo kapo prie
bių ir laimes.
ulyczia,
žiuri in dangų ir laukia kad nipais,” Žmones blaivus juo
— Praszau tamsta ineiti, mate ja pirma karta neszioto vartų ir pasileido bėgti keliu,
'Nesziotojai Jonas (Jean) 'ir lietus nustotu ir kad Japonu kėsi isz viso to, bet pajuokai
Susitiko lėta vaikinuka,
grove.
jai.
vedancziu prie pylimo.
Petras (Piere) ti'k-ka atnesze bomberiai nukristu ar kur dar negalėjo isznaikinti to pub Turinti po pažaste kvortuke,
Tuo pat laiku orkestras sve iStižingeidauti nesziotojai žiu Už keletos valandėlių prie
in puota aukszta ponia, apsi prasmegtu.
Sportelis jo užfundyt prasze, tainėje užgriežė szvelnią dai rėjo jai iszpaskos. Priėjus prie
Jo iszsikasta likos bendriausio apakimo.
kapiniu vartų pridaydejo pui
rengusia Iszpanu szokeja, ir duobe pasikavoti nuo Japo
Už tai varg'sza graszi.
nuo janezia meliodija. Užintri- puikaus ‘paminklo, jinai susto kus vežimas, isz kurio Jszejo
dairėsi in szalis žiūrėdami nau nu yra pilna vandenio ir
O kad fundyti,nenorėjo,
guotas ir kiek sujudintas, gro jo ir atsigryžo.
vis dar insikaukines ponaitis
Skaiczium karsztu garbinto
jo samdytojo, kuomet prie ju dumblo.
Sportelis isz piktumo
vas S. —Enžan inejo in kamba Tuo akimiiksniu laikrodis juodame. Jisai pasakė keletą
ju tikėjimo in virszgamtiszka
priėjo ponas, apsirengęs juodu
sudrėbėjo, rį silpnai nuszviesta tiktai vie Szv. Suplicijaus bažnyczios žodžiu vežikui, kurio lireja bu
prigulėjo ir jaunas grovas Fiir juoda kauke, ir užklausė:
Apsidairęs da paklausė,
na lempele. Vaszkines 'žvakes bokszte nėbyliai iszmusze vi vo saugiai pridengta juodu plotiktinai jisai pažvelgė per var
liberas de-S.Enžan, vienas isz
— Turite laiko?
Drožė vaikiniu in ausi,
dideliame kandeliabriuje buvo durnakti. Paslaptingoji ponia, szcziu, ir skubiai inejo in kapi
tų aptverima in- menesio apturtingiausiu ponu Sieneje,
— Taip tikrai, tamstos ma
Anas vargszas isz dideles
katik užgesytos, ka rode leng nuszviesta menesio szviesos, nes.
szviestas kapines ir tuojau
valdytojas didžiuliu dvaru ir
lone, atsakinėjo Jonas, paandaiszgasties, vas dūmelis kylantis nuo ju nuėmė juodąją kaukę.
Jisai su dėmėsiu apsižvalgė
priesz norą sudrėbėjo.
puikiausiu kambariu Ažane.
giai pakeldamas savo kepure,
Paleido pundeli isz po
knatu.
Jonas ir Petras, isz iszgas in visas puses, valandike pa
— Žiūrėkit, žiu bėkit, sztai
Metai tam atgal mirė karsztai
— mes tamstai pasirenge pa
pažasties.
Priesz duris, keliuose žings czio suszuke, sugriebė savo lauke ir paskui tyliai paszau
jinai! susznabždejo jisai savo
mylima jo žmona Hortenzija, Tada tas isztvirkelis proto niuose nuo krosnies stovėjo vi nesztuvus ir kiek galėdami lei
tarnauti.
ke:
dangui.
lygiai taip pat tikėjusi in viso
neturėjo,
— Jus atneszite czionai po
— Fanszon Žadi!
Prie augszto puikaus mar kius stebuklus, kaip ir jos jau Paeines pundeli bego kaip sa juodai apsirengusi ponia, dosi bėgti.
nia. Sztai jums livras už dar
juodoje taipgi kaukėje.
Tuomet ponia stropiai apsi Atsako nebuvo, tiktai nak
mūrinio ‘paminklo, netoli nuo nasis v.vras. Po jos mirties gro
pasiutęs,
bą. Ponia pati nemokės ir ne
— Filiberai! Filiberai! isz- žiūrėjus, nusiėmė ir kita kauke ties vėjelis sznarejo krumokszvartų, stovėjo ponia, apsivilku vas in puolė in gilu nusiminimą Matyti ji pristojo patsai vel
pasakys jums ne vieno žodžio.
tare jinai tesianeziai, — sztai
liuose.
si juodu ir juoda kauke. Paste bet* su laiku jis apsiprato» su
nias.
— Puikiausia, tamstos ma
'kokiose sarilygose mes susiti
Nepažinstamasai matomai li
bėjusi nesziotojus, jinai nuėjo tuo sunkiu nuostoliu, kuri pa- Bet
Maldų Vainikėlis
’
tam pundelyj rado kelnes, kome vėl?
lone, o kur ' taikaisi gyventi
ko neramus. Jisai piktai sutry
link vartų, be garso atidarė ir lengvino užgimstanti jame , Jam pasirėdžius in szapa
tamstos ponia?
Grovas buvo didžiai nuste
pė koja ir per dantis sumurmė
:: Knygele ::
uždare juos po saves ir tyliai naujoji meile.
nuėjo,
— Matote augsztus geleži
bintas. Jis girdėjo baisa savojo koki tai prakeiksmą. Paskui
inejo in nesztuvus.
Jauna ponia isz didžiumų,'1 Tada pirsztais visi badyti sos Hortenzijos. Ir stovyla, ir
nius vartus kapiniu Szv. Suplijisai paszauke kiek garsiau:
Nesziotojai nieku neparodė Mare (Marion) de-Kelius, ku
pradėjo, judesia iponios primine jam 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
cijaus. Laukite ten, atidarė
— Fanszon Žadi!
Puslapiu; Juodi Apdarai;
savo nusistėbejinlo. J u daug- rioje jis atidengė tokias pat Tuojaus sznabždejo ir pažino,
įnirusiąja. Jisai jieszkojo aki
nesztuvu dureles. Pone ateis ir
Atsako nebuvo. Jisai iszgirAiszkus drukas; smagi
metiniame piūtyrime jiems pri kilnias ypatybes szirdies, pro Kad tai kelnes anuo vaikino.
mis atvedusi ji nepažystamaji.
tylėdama atsisės. Jusu dalykas
do tiktai tylu niurzgėjimą, o
knygele, 75 Centai.
sieidavo matyti ir netokius to ir gražumo, kokias kndaise Gynėsi sportelis, bet ant niek,
tiktai atneszti ja czionai. Su
— Ka tai reiszkia? — už-kuomet prisižiūrėjo geriau, pa
nuotikius.
Nelaužant
bereikalo
Rodykle:
puosze
jo
žmona,
užvaldė
jo
Visi
supranta
vis
tiek.
prantate ?
klause imas nugąstauti grovas
stebėjo prie paminklo mažuti
galvos bespeiiojant, jie stro- szirdi, ir jis visiszkai atsidavė Kelnes per trumpos, iszžiuri
Bažnytinis metu padalinimas.
— Klausome, tamstos ma
S—Enžan. Kam tie balagani- Pasnikai.
szuniuka. Jisai neatkreipe in ji
galvos
'bespeiiojant,
jie
strotai
naujai
meilei.
Jau
invykoi
kaip
peleda,
niai juokai?
lone. Jonas ir Petras pagriebė
jokios domes. Argi jisai galėjo
Kalendorius.
jiems gausiai mokėdavo. Jie susitarimas. Nuo to laiko jisai
Sportelis
nuo
visu
turėjo
Maldo*
Rytmetine*.
ant pecziu nesztuvus ir nuėjo
daleisti, kad mažutis gyvulys
— Atsimink, Filiberai, iszVieszpaties malda.
saugiai
nunesze
ponia
nuo
ka

vėl
mėtėsi
in
audringa
b
ranga
didelia
geda,
prie buvusiu per dvejetą szimsuardė pieną, kuri jis taip rū
kilmingai isztare juodoji ponia Aniuoliszkas Pasveikinimą*.
piniu prie namo kame buvo linksmumu, nuo kuriu szaliuo
Tieji
juokai
jam
tuojaus
Apasztalu
Sudėjimas.
tu žingsniu kapiniu vartų tuo
pestingai apgalvojo ir pradėjo
— puiku Gegužio valkata dve
maszaradas.
Tenai
ji
tylė

Deszimtis Dievo prisakymu.
si
po
žmonos
mirties.
Kartu
su
nubodo,
tarpu kai insikaukines ponas
jetą metu tam atgal. Mes sede Du didžiausi meiles prisakymai. vykinti.
dama iszejo isz nesztuvu.
Tuju
kelnių
daugiau
nerodo.
nuotaka
ir
jos
motina,
markize
pakilo vieszaisiais laiptais, in
Paszaukes treti karta, jisai
jome sodne namelyje, aplink Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* ti
Lankusis jos insikaukines de-Kelius, jisai dalyvavo ir Laikas tau kvaili pasiliauti,
Gailesczio.
ejo in puotų svetaine ir susto
skleidėsi žydėti žasminai ir
suniurnėjo balsu.
Maldos vakarine*.
ponas, priėjės prie nesziotojo, virszapraszytame maskarade.
Tu
nedoras
jauti,
jo prie kolonos.
— Szelme-gi, rodos, apgavo
giedojo laksztute. Atsimeni, tu Giesme ant pradžios Misziu.
tarė:
Abi ponios sėdėjo ant mįnkszto Geda turi, užkelnes vertas pasakei: Hortenzija, musu szir- Misziu Maldos.
mane ir pabėgo. Gal but,
Svetainėje szoko. Trenkusi — Asz samdau jumis da
Psalme 45.
suolo svetaines kampe. Szale
kelis dolerius,
iszsigando ko nors? O jeigu isz
dys surisztos nepertraukiamai Giesme Szventas Dieve.
muzika stelbe linksmas kalbas dviems valandoms, sztai jums
ju stovėjo grovas Filiberas dai Tai man szitokis Amerikos
syk ji pranesza?
ir pati mirtis negali ju per Miszparu Maldos.
ir juoką.
du livrai!
liuose kryžeivio rūbuose. Visi
kavalierius. skirti Ir po mirties musu sielos Maldos pirm Iszpažinties.
Insitikines, kad tolimesnis
Prieje iki kapiniu vartų, Jo — Nuolankiai
Perkratymas sanžines.
dekuojam jie buvo kaukėse kaip ir liku
Kur tu mergina gausi?
susivienys!” Tu atsimeni?
laukimas nenaudingas, jisai
Maldos priesz pat Iszpažinti.
nas ir Petras nuleido nesztu tamstos malone, atsakinėjo sieji maskarado dalyviai, pony
jeigu’ tokius triksus
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Iszgastis apglėbė grova.
iszejo isz kapiniu, sėdo in veži
vus, atidarė dureles ir eme Jonas. — Ko-gi tamsta reika be su savo poniomis, ingulos
Malda po Iszpažinties.
,
nepaliausi,
Taip tai buvo tie paty žodžiai, Litanija apie visus szventus.
mą ir szukterejo vežikui:
laukti. Menuo aiszkiai szviete. lausi ? Atneszti dar viena po karininkai valdininkai ir atsa
Jau tave visi žino,
Prisitaisymas
prie
Szv.
Komunijos.
kuriuo^ jisai pasakė Hortenzi
— Namo!
Jie pažiurėjo deszineu, in ke nia?
Kvailiu pripažino,
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
komieji miesto asmenys.
jai, kuomet jie pirmu kart isz- Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*.
Ir vežimas nuriedėjo isz
lia ėjusi pagal kapiniu aptva — Ne, jus palaukite ežia tos Jaunasai grovas su meile
Na ja, Vaikiniai
girdo apie stebuklus dariusius Malda prie Panos Szvencziausios. miesto keliu in Villniava.
ra, paskui kaire, in tamsu ponios, ir nuneszite ja ten pat, žiurėjo in savo Mare ir, kas ste
Szv. Medardo kapinėse Pary Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
skersgatvi szale, Szv. Sulpici- isz kur atneszet.
(Bus daugiau)
Artindamasi prie Szv. Stalo.
bėtina, galvojo tuo laiku apie
žiuje.
Dar
tuomet,
jisai
aisz

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
jaus bažnyczios — bet niekur — Reiszkia, , in kapines, įnirusiąja Hprtensija, kuri ka
Isz tuju vyreliu ne kas
Paikiaus atiduodamas Dievui gar
kiai
atsimena
tai,
jie
ilgai
kal

nesimatė jokios ponios. Atsi- klausome, tamtos malone!
Valkiojasi per dienas,
Smuklėje Prieszai Bara
be kalbėk.
daise, taipgi nuotaka, szoko su
bėjo apie vaiduoklius.
Lietuviszka
kalba
užmirszo,
Malda
Szv.
Ignaco.
— Ir žiu rokite
neplepeti juo toje žibanežioje ugnimis
Tuo tarpu ponia tese nėby- Malda su visuotiniais atlaidai*.
O ir poterius pamirszo.
— Pasakykie, mano bran
Siuncziant pinigus per ban apie tai!
svetainėje, o dabar ramiai guli1
Malda prie Szv. Sakramento po
Angį
is
z
k
u
s
1
a
i
k
r
a
s
z
c
z
i
u
s
gus, kaip tu gali vienu sykiu
Komunijos.
ka tamstos malone, szeimyniniame rūsyje Szv. Sulkini czeiki arba ekspresini mo
Garbinimas Szv. Sakramentoju
neturi.
kiszeniuje
neszioja,
gerti dvi degtines tauri?
ney orderi in iszdavysta ‘1 Sau mes savo daly'ka žinome, jau pi'cijaus kapinėse.
Malda Szv. Tamosziau*.
'Karta
to'kis
žioplys
ant
Stovi prie ulycziu ant
— Matai, kaip iszgeriu
les,” pridekite deszimts centu pasistengsime užsitarnauti. : Jisai stovėjo paskendęs savo
Malda prie Vieszpatie* Jėzau*.
Centre uly., stovėjo,
praeigiu iszsižioja,
Malda pri® Panos Szvencziausio*.
viena degtines taure, tai asz
prie paskirtos sumos nes musu Insikaukines padavė ranka liudineziose mintyse, kuomet
Szv.
Bernardo
prie
Szv.
Malda
Paskui anglikes žiurėjo,
pastoju visiszkai kitu žmo
bankos reikalauja deszimts paslaptingajai poniai ir nuve prie jo priėjo insikaukines po O kada Airisziuke praeina,
Panos Marijos.
Užkabino viena isz tokiu,
“Ver ju going maji Nelli,
gumi, o tasai kitas žmogus
Ranžanczius prie Szv. Marijos
centu už iszmokejima czekiu ir dė ja laiptais in puolu sale.
naitis ir iszlengva palietes jo
kalbama*.
Nes ant jo tuojaus paszoko,
“Teik mi vit ju, bai gaili,
taip pat nori iszsigerti.
ekspresiniu kvitu. Busime jums — Tai indomu, tarė Petras1 peti susznabždejo jam in ausi:
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Gerai
žanda
apteszkino,
“
Kendi
a
j
baj
ju
som,
. dėkingi už tai ir neužmirszkite — augsztosios ponios eme 'bė — Szviesusis kryžeivi, tavo
Litanija prie Szv. Antano isz
Prie
visu
nužemino.
“
For
mi
ju
kom!
Padvos.
ET “Saule” dabar $4.00
ateityje, kada sinusite czekius gioti in kapines, kad isz ten ei Hortensija siunezia tau savo
Malda
prie
Szv.
Antano.
Paszauke tuojaus dede,
Žinoma, isz tokiu avinu
metams in Suvienytose Valsti
arba ekspresinius money orde ti in puota. Ka tu nesakyk, o1 pasveikinimą! Viena ponia isz
Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų.
Dabar užgroteliu sėdi.
nusijuokia,
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. jose, $5 kitose Vieszpatystese.
rius, pridėti deszimtuka. Bet nesziotojui matyti daug “ste anuo pasaulio nori pakalbėti
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
Gera tai prasarga del kitu,
Savo draugėms apie tai
jeigu siunsite money orderiu buklu retyje.”
Per Procesija.
Kurie stovi ant ulycziu,
pasakoja,
Jeigu užraszysite savo drau
per paczta, tada pacztas neima
Giesme ant Procesijų.
Taip, yra del ko palau-| tr Neužmirškite Guodotini SkaiiSzaukdami:
Main
gali
fain
Giesme Laba Nakt.
O ant lietuvaicziu suvis
giu ar drauge ‘1 Saule ’ ’ tai tu
ekstra už iszmokejima money Žyti galva, atsake Jonas. -- O tytojai, atsilygint su prenumerata už
Ministran turą*.
gerus,
nežiūri,
rės didžiausia linsmybia per vi
ar tai dar dedasi Paryžiuje.' laikraMtj “Sau,e” k"He apie tai. ,uži
orderio. Acziu visiems.
•
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
Už tai ir cypia kada inly s.
Saulę Pub. Co., Mahanoy City sus metus.
“Saules” Redyste.
' Man pasakojo pažystamas ve- i*ikra*z«io. paskubinkite i i j Ne jokios paguodones del

Grovienes Szeszelis-^

*

*

*

,rSAULE’' MAHANOY CITY, Mt
—---------------------------------- — ,

I

. .............................

■■

...

.«|

turėjo proga iszsimokinti koki
Pirkie U. S. Bonus
PUIKI ISTORIJA Į bysfe ir t.t. Ir taip juos pamoki Tos užsiėmimo mokyklos tu
amata. Paprastai, jis dirbo prie
na, jog kuomet užbaigia mo ri piniginiszika verte. Sakyki
mokinto darbininko, kuris pakykla gali lengvai rasti darba. me, jog vaikai tarp 14 iki 17
aiszkino jam viską apie jo ypa
Visi tie valdžios paskirti pini metu, kurie nelanko mokyklas,
tinga amata. Jis nebuvo iszmogai praleisti tik amatu lavini gautu tik deszimts centu dau
■kes
darbininkas
pakol
pilnai
“Butkus Bakunuoja”
mui.
ginus ant dienos. Nors isztyrineapsipažino su amatu. Tose
Valdžijos turi paezios pridė nejimai rodo, jog užsiėmimu
— Utarnirike pripuola Szv. gUTKUS vis savo laikrasz- <
kas Amerikietis juos maitina. dienose turėjome 'kurpius, 'ku
ti lygina suma pinigu kiek rei mokslas algas daugiaus pakele.
Bonifaco.
rie žinojo viską apie czeveryežius skaito, bakuna ruko,
kalauja nuo valdžios. Instaty- Tdkiu budu, tie 2,967,651 vai
—• Ponias V. Raczkauskas galva kasosi ir nesupranta. Bet Amerikieczius kareivius isz- kus, dailykus kurie galėjo sta
mas nereikalauja, jog valstijos kai ir mergaites gaudami po
isz Shenandora, larikesi miesto Butkus yra nužemintos szir- mokino kaip Nacius užmuszti tyti namus, kalvius, kurie galė
TIRTAI, . . . 50c turi imti tuos užtemimams pi deszimts centu daugiaus ant
su reikalais, taipgi atlankė re dies ir supratlyvas žmogus: jis ir pasiuntė juos in Europa Vo- jo padaryti darbo inrankius,
nigus bet su instatymo priėmi dienos, uždirbtu $89,000,000
dakcija “Saules.” Acziu už at- kas vakaras einant gulti pote kieczius gainioti. Paskui viena kriauezius, 'kurie galėjo pasiū SAULE PUBLISHING CO mu beveik visos valstijos malo
kas met. Ir kiek kasztuotu leis- kareivi Amerikos Karo Szta- ti drapanas.
silankyma.
MAHANOY CITY, PA.
riauja ir užbaigia savo potieniai priėmė ta instatyma ir.pe ti pasimokinti amata? Pusiau— Joseph Michael Giblin, rius, praszydamas Pono Dievo bas nubaudžia už tai kad jis iSziąndipn suriku rasti tokius
reitais metais 48 valstijos pra- laiko mokslas kiekvienam ka45 metu amžiaus silpnaprotis “Atleisk mums musu kaltes,: Vokiecziui per žanda tekszte- darbininkus. Besimokinimo si kyklas. Ka pirmiaus jauni 'dar leido suvirsz $14,700,000 del sztuoja apie $21 ant metu. Ir
prisipažino kad jis pradėjo ta kaip mes atleidžiame savo dip- rejo. Vat tai tau kur protas!
stema pranyko su maszinu in- bininkai iszsimokino nuo pra- užsiėmimu lavinimo. Valstijų jeigu tie visi vaikai ir mergaibaisu gaisra, kuris sudegino liomatams.”
Valdžia pranesza savo pilie- vedimu. Musu vaikai užsiima lavintu darbininku, dabar turi paskyrimai pavirszejo valdžios tęs lankytu pusiau-laiko niodaugiau negu du skvierus, blo
cziams kad bus dar mažiau kokiu amatu be jokio iszsilavi- iszsimokinti amatu mokyklose. pinigus.
kyklas, valstijoms tik kasztuoButkus skaito kad:
kus namu ana Sereda. Teisėjas
maisto, ir paskui tuoj aus pri nimo mokyklose, ir dirbtuvėse Federaliszkas Užsiėmimu Tie pinigai buvo vartoti už tu $62,000,000. Ir sulyginant su
Vincent J. Dalton, Pottsville, Mes sumuszeme viena biesa žada ir pasigiria kad ji szelps nėra žmonių, kurie galėtu juos Mokslo "(Federal Vocational laikyti 4,945 užsiėmimu mo tais uždirbtais $89,000,000 leiPa., teisme aipsudino ta pade ir kitam, jau kiszkos dreba, bet ir maitins viso pasaulio žmo pamokinti. Jie patys turi apsi Education).
kyklas su 12,280 mokytoju ir ka pelnas isz suvirsz dvidegėja ant 140 metu. Tai tas pat politikieriai jau nori viską su nes. Net Pats Ponas Dievas ne- pažinti su savo amatu 'kiek tik
Visuomenėj reiketu dan- Į 475,858 mokinius, Yra gera szimts tukstancziu doleriu.
kaip ligi gyvos galvos. Padegė ardyti su savo ginezais. Jie i buvo toks geras. Jis tik reika gali. Galime lengvai suprasti glaus apsipažinti su tuo aktu. pradžia.
Tas užsiėmimu mokslas yra
jas Joseph Giblin prisipažino gražias prakalbas pasakė per lavo kad mes mylėtume artima kodėl senas amatininkas iszny- iSzitas aktas invede musu
Priesz priėmimą akto, tik praktiszkas mokslas. Ir tėvai
kad jis kelis kitus namus pade “Memorial Day” arba “Kapu! kaip pats save, bet valdžia da ko. Tas pavojus grasina musu vieszose mokyklose pradžia penkios valstijos turėjo aprū pri versti savo vaikus lankyti
gė, isz viso apie szeszis in viena Diena” kaip mes Lietuviai va bar sako mylėti ta artima net tauta. Pasaulinis karas nors naujos mokslo budo. Aktas pinimus del amatinio mokslo tas mokyklas.
— C.
menesi. Jam keliu szulu trūks diname ta diena, ir tuoj aus gri geriau už save.
sziek tiek atidaro musu akis. instei'ge Federaliszka Užsiemi-, savo mokyklose. Dabartinis
ta galvoje ir reikėjo jau seniai žo prie savo darbo iszardyti vi
ivieiiyiii’mu Mokslo
Muksiu Duida
Borda (Federal: amatinis mokslas yra pasek
Butkus myli kazyruoti isz Generolas isz Suvienytu'
Skaitykite “Saule”
ji padėti in beproeziu ar nors sa ta del ko musu vaikai karia
akalboje
Board
of
Vocational
EducaValstijų
Armijos,
prn
mes
'priėmimo
to
akto.
Tik
pe

pinigu,
isz
penktuku
ar
deszimnesveiko proto žmonių namus. vo, kentėjo ir krito.
tuku. Ir jis moka kazyruoti: Washingtone sake, jog laike tion). Tam korduipavede dide- reitais amatiniai mokiniai mo
Butkus sako kad niekas nie
—■ Seredoje Szv. Norberto.
jis žino kad kai jam pasiseka, kares, kuomet . naujai prisira- le suma pinigu, kurie paskirti kiniai padidėjo iki 46 procento." Paskirstymas Maistas
— Ponia G. Stackiene isz kados nekariautu, vainu nebū
iszloszti, iszgrajyti, tai gauna, sze kareiviai turėjo imti amato keturias deszimts asztuonioms Yra žinigeidu 'žinoti ka tie
Apie Racionavima
Girardvilles ana diena lankėsi tu jeigu tie, kurie ant karo lau
mokėti. Bet dabar jau kita ga. pabandyma, pasirodė, jog tik valstijoms. Pirmais metais 'bu 475,000 amatiniu mokiniu mo
pas savot pažinstamus, taipgi ko krito galėtu sugrįžti.
dyne ir kita tvarka. Amerika, treczia dalis visu prisiraszusiu vo paskirta valdžios $1,600,000 kinasi. 130,000 isz ju užraszyti Mėsos ir Tauku: Raudoni
redakcija “Saules.” Acziu už Jis toliau iszgirdo ar kur ten
iszgrajino, iszlosze, už tai Ame. apsipažine su savo amatu. Jis ir kas met augs pakol daeis su- amatu mokyklose; 60,000 isz ju ženkleliai knygutėje Nr. 4,
atsilankymu.
skaitė, kad Naciai biznieriai rika turi užmokėti. Butkus at-. sake, jog laike kares armija tu- virszes. $7,000,000.. Ir potam, žemdirbystes mokyklose; 118,- E2, F2, G2, 112, J2 geros
— Ketverge Szv. Roberto. gera bizni varo su Ispanais.
sipraszo kad jis toks senovisz-. rejo lavinti apie viena ir ket- $7,000,000 bus nuolatine pa 000 mergaieziu lanko namu iki Birželio 30 d. Ženkleliai:
— Prof. A. Grigoraitis, isz Amerikiecziai biznieriai ir dip- kas, toks “old fashioned” ir• virta dali milijono vyru užimti skirta suma.
ruosos mokyklas; 165,000 vai
New Britain, Conn., aplanke liomatai taipgi bizni varo su kad jis taip prastai, skarmal-. armijos reikalavimus del mo Tie valdžios pinigai paskirti ku lanko pusiau dienos mokyk K2, L2, M2, N2, P2, geros iki
Liepos (July) 31 d. Ženkleliai:
savo gerus pažinstamus. Profe Ispanais. Jeigu Jurgis lygus iszkai kazyruoja. Bet matote, kintu darbininku. Nepaisant invairiu valstijų mokslo kor las, kuriuos įnstatymai priverQ2, R2, S, T2, U2, geros iki
sorius Grigoraitis dabar yra Jonui, o Jonas lygus Juozui, nabagas priprato protą varto. to, kuomet kare užsibaigė, bu- dams, insteigti ir iszplatinti už
czia lankyti.
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.
apsigyvenąs New Britaine, turi tai Juozas turi būti lygus Jur ti ir su protu manstyti taip kadi vo reikalavimas perikiu szimtu siėmimu kliasas vieszose moA Kuomet vaikai užbaigia mo.- Maistas Bleszinese: Mėlyni
savo piano studijos, užsiima giui. Nors taip Butkaus svei dabar jis visai atsiliko nuo vi tukstancziu vyru užimt invai- kyklose. Tos kliasos neturi but
kyklas ir susiranda darbus, ženkleliai knygutėje Nr. 4:
vis dar su muzika. Iszgyre New kas protas jam sako. Bet ka su pažangesniu žmonių, kurie rius amatus kuriuos armija isz tik ranku lavinimo kliasos. Jau jiems hutu gerai lankyti vaka
N2, P2, Q2, R2, S2, geros iki
Britaino, kad Lietuviai gražai ežia bendro turi sveikas protas be proto mansto ir be razumo szesziu milijonu reikalavo. Ne per daugeli metu daugelis mo rines mokyklas, nes visuomet
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Reikia
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skirtumą.
Su
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mokyklų pereitais metais, 971 piuezio (Aug.) 31 d.
kaituoti. Kam jiems žeme arti, Nei tu ji pamokysi nei atversi.
— Petnyczioje Saldžiausio
bandymus
28
metai
adgal,
mokslu vaikai gali vartoti dar buvo pusiau-laiko mokyklos. Cukrus: Ženklelis Nr. 36
prakalta lieti, kai Amerikie Butkus supranta kad jis per
Vieszpaties Jėzaus Szirdies
Amerika pasirodo baisiai silp bo inrankius visai nežinant ko Apart to, 'buvo 1,077 vakarines knygutėje Nr. 4 del 5 svaru
cziai juos szeria ir szers?
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priimti
Szvente.
na. Visur buvo stoka pramo- ki ypatinga užsiėmimą. Bet už mokyklos. Pusiau-laiko mo cukraus lyg Rugpiuczio - Au,Lg.
Amerikoje geriau būti be szita nauja be proto ir be razu- kintu darbininku.
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North 2-nd Uly., mire Sukatos
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jyta, namie. Velione likos su mi. Jiems nereikia nei pointu Jis žino kad jo protas kaip jo
Czverykai: Ženklelis (eroSketch shows U. S. fighting
rasta ne’gy va per p. I. Basziene. nei pinigu: jie sėja nei pjauna bakunas biski prastesnis už kimen digging foxhole undef planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
fire on a Pacific beachhead
Sirgo trumpa laika. Gimė Lie nei in kluonus nekrauna, o pai- tus.
je Nr. 3, ko'žnas ženklelis geras
tuvoje. Atvyko in Amerika 40
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motu atgal. Josios vyras mirė
Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5
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