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Isz Amerikos
———

UŽDRAUDUS
SUVAŽIAVIMUS
Sutaupyta 52,000,000
Keliones Myliu

Generolas Doolittle

600,000 Kareiviu Lekia
In Pacifika
Garbinga 8-ta Oro
Jiega Lekia In Azija
■9
Priesz Japonus. Tarp Narsiu Lakūnu Kurie
Sunaikino Vokietijos Aliejaus Sandelius
Buvo Ir Keli Lietuviai

Amerikiecziai
Nuszove 67
Japonu eropianųs
Daugiau Kareiviu In Pagelba
Ant Okinawa; 200,000 Japonu
Pakliuvo Azijoje; Kur Dingo
Hitleris? - - - Spėja Da Gyvas;
Sovietai Apdovanojo Garbes
Laipsniu Generolą Eisenhower

WASHINGTON. — Karo
Metu Komitetas Suvažiavimu
CAIRO, EGYPT. — Genero- dė. Isz Francijos jie nukeliavo
Reikalams pranesza, kad po
lo Doolittle galinga ir garbin in Anglija ir ten apsistojo. Isz
paskelbimo suvažiavimu su
ga lakunu armija, Asztunta Anglijos jie per isztisus metus
varžymu, per tris menesius su
Oro Jiega dabar jau lekia ar bombardavo, kūle ir musze ne
taupyti virsz 52 milijonai ke
liones myliu. Laike Vasario, Rengiasi Ant Didelio Užpuo rengiasi lėkti isz Europos sta- tik Vokieczius lakūnus ir Vocziai in Azija priesz Japonus, kieczio armijas, bet taip sudau
limo Ant Japonijos.
Kovo ir Balandžio menesiu kokuriems Generolas Doolittle žė visa Vokietija, taip suardė
mitetas gavo 1,088 aplikacijas
prižadėjo tukstanezius bombe- miestus ir sunaikino fabrikus
szaukti suvažiavimams be
Dvi
Mergaites
ir geležinkelius, kad visus Voriu kasdien.
grupiniams susirinkimams. Isz
to skaicziaus, pritarima gavo
Užmusze Kūdiki Kai kurie lakūnai isz szitos: kieczius suparalyžiuoje ir ga
69, atmesta buvo 684 ir 335 lei
Asztuntos Karo Jiegos gavo po lutinai paklupdino.
PHILADELPHIA, PA. — trisdeszimts dienu atsotogu Lakūnai su savo bomberiais
dimai iszduoti susirinkimams,
Irene Jones, 15 metu ir jos se parvažiuoti namo ir pasilsėti. taip sunaikino Vokietijos alie
kuriu suvaržymai neliete.
suo Janet 11 metu, pasivogė Beveik visi szitie vyrukai turi jaus ir gazolino sandelius, kad
maža trijų menesiu kūdiki isz ir per daug pointu del paliosa- jie sutrumpino kara Europoje shal Zhukoff atsilankė pas Ge
ISZ GUAM, PACIFIKE. — Amerikos
“U.N.R.R.A.”
per
kokius
du
metu.
Kai
jie
nerolą
Eisenhower
ir
visos
So

vežimėlio ir nusinesze ji ant vimo isz vaisko, bet visi jie yra
Ir Komunistai tuszczio loto su juo pasibovinti. reikalingi ir važiuos in Pacifi- sunaikino pasaulyje didžiau vietu armijos vardu padovano Karo Sztabas pasiuntė nauja, szviežiu pulku ant
sius aliejaus sandelius ir jo jam augszcziausi Rusijos Okinawa in pagelba tiems^Amerikiecziams, ku
Paskui juos ji pamėtė po kokiu ka.
NEW YORK. — Kongres- ten krumu ir paliko. Tik už ke
“Ploesti aliejaus szuliniai,“ garbes ženklą. Jis pasakė kad
Jie
jau
tikri
veteranai.
Jie
jie gavo nuo paties Prezidento Alij antai palaikys taika nepai rie jau pavargo bekariaudami. Dideli Laivyno
monas Thomas, isz New Jersey liu adynu kiti žmones rado kū
buvo
Afrikoje,
kur
Vokiecziu
intarineja visa UNRRA (Su dikėli jau negyva. Jam buvo
garbes pažymejima. Tarp tu
sant kad net ir reiketu vėl ka karabinai, dideles armijos armotos ir tukstangalingiaus
generolą
Rommel
ir
vienytu Tautu Szelpos Admi sprandas nusuktas.
narsiu ir drąsiu lakunu, kurie
riauti del tos taikos.
nistracija) ir sako kad Komu Teisėjas abi mergaites isz- geriausius kareivius sumusze. sunaikino visus Vokietijos
cziai eroplanu ir bomberiu daužo Japonu tvirto
Czia kai kurie raszytojai sa
nistai ežia inlindo ir dabar szei- teisino paaiszkindamas: “kad Isz ten jie nukeliavo in Italija aliejaus sandelius, buvo ir ke
ves ir prakerta taka kareiviams del pasuktinio
mininkauja. Jis taipgi sako, jos nežinojo ka jos daro.“ kur Vokieczius lakūnus isz pa li Lietuviai. Ir jie gavo nuo ko yra gražus ir geras ženklas
kad szita Szelpos Administra Abiem mergaitėm keliu szulu dangių iszdauže. Paskui kai Prezidento garbes laipsnius ir kad Sovietai isz vien dirba su užpuolimo.
Amerikiecziu nors viena divizija,
kurie
isz
j
u
nulėkė
ant
Malta
Anglais ir Amerikiecziais. Bet
cija surinktais pinigais remia stoka galvoje. Daktarai pripapažymėjimus.
(apie 15,000 ar 20,000 kareiviu in viena divizija)
salos,
kur
Vokiecziai
per
visa
Komunistus.
žinsta kad abi nesveiko proto.
Dabar visa ta Asztuntoji Oro czia taipgi gali būti tiktai pasiJis reikalauja kad valdžia Tokio silpno proto žmones ar meta, diena nakti bombardavo Jiega rengiasi keliauti priesz gerinimo mostas, nes mes atsi inplauke ir insilauže in Borneo ant Lahuan Sa
ežia insikisztu ir isztirtu ir nuo tai butu jauni ar seni sudaro Anglijos kariuomenes. Ir ten Japonus su dar didesniais bom mename kaip greitai EisenhoPatys Japonai prisipažinsta nors Ameri
. wer ir kiti generolai paliko ta los.
szio laiko geriau prižiuretu kas tikra pavoju visiems. Nors jie jie patupdė Vokieczius lakū beriais.
susirinkimą ir visai nepasiliko kos Karo Sztabas dar nieko nesako apie tai, tik
ineina in valdyba ir kaip ir kur gal ir neatsakomingi už savo nus. Isz ten jie sugrįžo pas sa
vo
draugus
ir
nukeliavo
in
ant vakarienes, kuria Sovietai
žmonių ir valdžios pinigai eina. darbus ir gal isz tikro nekalti,
Sovietas
Zhukoff
Francija,
kur
Vokiecziai
vieszbuvo surengė. Jie buvo baisiai pranesza, kad Laivynas apie tas vietas sukinė
bet jie baisiai pavojingi.
patavo.
Ir
isz
ežia
Vokiecziu
Sztai nepilno proto vyrukas
Pagerbia Eisenhower supykę ir pasipiktinę Sovietu jasi ir bomberiai jieszko Japonu kariszku laivu.
Iszimami Isz Apyvartos Mahanoy
galingi
lakūnai
turėjo
pasi

reikalavimais. Szitas garbes
City baisu gaisra už
traukti,
kai
Amerikos
garbin

FRANKFORT, VOKIETI- ženklas gali būti kaip penktu
Padirbti Racijonavimo kure ir milijonus doleriu bleAdmirolas Chester W. Nimitz pranesza kad
dies padare; paskui nesveiko ga Asztunta Oro Jiega pasiro JA — Sovietas Generolas Mar- kas vaikui kuris gavo muszti.
Ženkleliai
proto mergiukes nekalta kūdi
in dvi dienas Amerikiecziai nuszove 67 Japonu
ki nužudė.
WASHINGTON, D.C.—Kaieroplanus. Szitie eroplanai buvo pasiunsti nu
Beveik laikas kad valdžia
Karo
Pabūklai
Ant
Okinawa
Salos
nu Reguliavimo Instaiga savo parūpintu tam tinkamus na
skandinti musu kariszkus laivus, kurie vis arti
praneszima nurodo, kad jos Pi mus ar prieglaudas tikiems
nigu Apsaugos Skyrius sulaikė' silpnaproeziams.
nasi prie Japonijos.
plėtimąsi milžiniszko kiekio
padirbtu ar pavogtu racijona
vimo punktu, kuriu kiekis bu
CHUNGKING, KINIJA. — Kiniecziu
vo pakankamai didelis, kad ga Hitleris Badai
lėtu sužeisti ar gal ir visai su Iszsinesze In Iszpanija
Karo Sztabas pranesza kad apie 200,000 Japonu
naikinti racijonavimo budo
dabar likosi atskirti nuo savo armijų Azijoje kai
kaip kuriose apylinkėse.
BERLYN, VOKIETIJA. —
Gaudymo laiku, surasta sze- Sovietas Marshal Zhukoff isz
Kiniecziai vėl pradėjo kariauti priesz Japonus.
szios spauzdinimo maszinos ki Berlyno pranesza kad dar iki
tais dviem atvejais, pusikalteDar per anksti isz szitu žinių per daug džiaugtis,
sziol niekas nerado jokio lavo
lius suaresztavus, surastos ga no, kuris butu panaszus in Hit
nes neaiszku ar Japonai isz tikro czia sumuszti,
tavai paruosztos spauzdinimui lerį. Ir jis spėja dar gyvas. Ei
korteles. Užgrobus minėtąsias na gandai kad Hitleris iszspruar jie tik traukiasi toliau, kad vėl isz naujo pulti.
spauzdinimo maszinas, lenteles ko ir iszsinesze in Iszpanija kur
Tas pats Karo Sztabas pranesza, kad už dienos
ir didžiuli kieki apsaugos po- dabar sau kaip ponas gyvena.
perio be suaresztavus nusikal
kitos Kiniecziai atsiims Liuchow ir Kweilin
Praneszama kad Hitleris aptėlius, labai sumažėjo pana- siženijo tik keliom dienom
miestus nuo Japonu. Szituose miestuose Ame
szios ruszies nuskaltimu, ypa
priesz Berlyno susmukimą.
tingai gazolino sztampu srity Kiek ežia yra tiesos, sunku pa
rikos 14-ta Oro Jiega buvo pasistaezius dideles
je.
sakyti.
Pasekmingai vesti kara reikalinga ne vien tik kareiviai, bet ir visoki ginklai ir pa savo eroplanams vietas. Dabar mums tos vie
būklai ir maistas: Czia matoma kaip Amerikos armija atgabena visokio ta voro del karo
Pirkite Apgynimo
tos labai susigadintu ir daug padėtu vesti kara
priesz Japonus ant Okinawa salos. Žemiau stovi Laivyno Komandorius, Admirolas Ches
Skaitykite “Saule”
Czedinimo Bondus
ter W. Nimitz.
priesz Japonus Kinijoje.
ir Markes.
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“SAULE”

Kas Girdėt

'o Kalėdos vos trijų vai., ilgio.
New Yorke apie penkiolikos
vai., ilgio, o Montreal, Ganado-j
f je apie szesziolika vai.

f GARBINGAI

MAHANOY CITY, PJL

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c™

PLEVĖSUOJA

Kas diena, gyventojai Suv.
Da turime kelis szimtus.skai
tytoju kurie neatsilygino su Valstija nuperka, kone už pen,
kis milijonus paskolos ženkleprenumerata u’ž “Saule
isz geriausiu
sziandien visur dirba gerai,. Jin. Yra tai vienas
. .
. .
. ’budu suczedinimo pinigu m
kožnas prie skatiko ir 1 ngvai j
- - 'j saugia vieta.
galima užmokėti tuos 4 dole'lL Lcu
rius už laikraszti ant viso meT. ... .
■.
Muse iszipere ketures paka
lo. Per straika siuntine ionic L ..
r
.
...
. n
lemiąs kas vasara. Isz vienos
laikraszti su vilczia, kad po,
....
v . , muses prisiveisina daugiau
strarkui skolininkai gražiai at- . ..
....
...
„ , ,
, kaip du milijonu mušiu,
silygms, 'bet kur tau! Pasinaui-j
dojo isz musujgeros szirdies ir,
ne nemansto apie atsilyginimą Zionistu Organizacija
skolos. Sulaikėme del daugelio
laikraszti, bet in ju vieta pri-| Nustato Karo Bonu ,
buvo nauji.
i
Kvota

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiimkite tik
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa •
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No. 101 Kapitonas Velnias.
No. 160 Keturiolika istorijų api«
No. 128 Dvi istorijos apie Valdiapraszymas, didele knyga,
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
puslapiu. Popierinei apdarai. 50
No. 129 Keturios istorijos apie iguma in balta vergija; Pusiąugave
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau-Į nis; Vieszpats Jėzus ir misžke m®
nūnaliszka apraszymas, 202 pus. 35,- tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu-! džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
No. 103 Vaidelota, apisaka 487 eus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c' žvaigždes ir kitus dangiszkus kunue,
pirmutines puses szimtmeczio,
No. 132 Trys istorijos apie Anglo-1; nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
imta isz Lietuviszku užlieku. Sui pa rius isz valėnczijos; Kožnas daigtas ' Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 36c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras į Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
No. 104
Trys istorijos, apie Ne- pacziuoms. 76 puslapiu................ 2Cc pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
valioje pas Maurus, Vieszkelio Du-.
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo-, No. 161 Keturios istorijos apie Ann
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. in i karnas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kr»nto; Mistras ir Krepe .
No. 106 Penkios istorijos, apu i (t>2 puslapiu..................................... 15c; ežius; Kampelis duonos; Isz ko didebi
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
25«
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu....................
......... .....2ZDorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Balsi
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu..................................... T”
15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz maNo. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
iszo iszlinš; Apie boba ka negalėjo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo
22 puslapiu .. .. .... s.... 10a
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vikė
jimas
kunigo.
47
pus
...........
„.15c
No. 164 Septynos Istorijoj apie Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No. 140 KetUrios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Vęliausiam nmnare Maskvos WASHINGTON — Zionistu
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
laikraszczio “Krasuoj Gazo- Organizacijos Amerikoje pre
puslapiu, .................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
ta,” raudame aky va straipsni zidentas, Israel Goldstein, praNo. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma ■
No. 141 Keturios istorijos apie
apie tyrinėjimą sveikatos ka-inesze Iždo Departamento Karo
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelIkiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus. ................................15e
misijos kas kiszasi ulycziniu! Finansų-Komisijai, kad jo vaJuokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
No. 170 AsztuonioB istorijos apie
vaiku gyvenimo tonais. Tyrinę-! dovaujamoji organizacija yra
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c į 61 puslapiu......................................15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. '142 Trys istorijos apie Pavei
No. 116 Istorija apie Sierata,
jimai parode buk ant kožno 1061 pasižadėjusi sukelti 100.000, Auklejim&s sveiko ir serganezio kupuikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta
vaiku kuriuos tyrinėjo kamisi-iOOO doleriu suma’szios, SeptinNo. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Amerikos
vieliava
drąsiai
ir
didingai
plevėsuoja
Paci.......................................... 15c
je, tiktai keturi vaikai ne rūke (tosios Karo Paskolos vajaus
Garžia Haremo nevalninke: r uoszis:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
fike. Vieliavu Diena, Birželio (June) 14 bus visu Ameri- Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerezio. 121
ne gere. Toliaus pasirodė, buk laikotarpyje.
62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu .........................
25®
80 procentas vaiku naudojo ko Dr. 'Goldstein pažymėjo, kad kiecziu apvaikszcziojama. Bet ta žvaigždėta vieliava ypa
No. 120 Dvi istorijos apįe Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
No.
171
Vieniolika
puiku
istorijų
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernakainą, o daug'iause naudoje ge nustatytos kvotos tikrai užteks tingai ant karo frunto skelbs visam svietui kad Amerikie- kas isz girrios ir Ant nemuno.
(su paveikslais), apie Džiaugsmas
puslapiu ..........................................15c dina. 61 puslapiu........... "........... 15c
cziai
sau
lygaus
neturi.
Amer
L
kos
vieliava
reiszkia
laisve
ir
rvinus, tabaka ir drauge ko apmokėti statymui 45,000 tonu
ir
nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 145 Trys istorijos apie VelniNo. 123 Septynios istorjos apie
Isz
Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
kainą. Kada ju užklausta del lektuvneszio, Koralu Juros bu lygybe, vienybe ir brolybe.
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
dos;
Kaip Vincas ingalejo paezia?
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
— O.W.I.
ko tai daro, atsake kad tai da do.
Mailach;
Paskutinei Valandoi; Sla
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c
ptybe
gymimo
mumisie Dievo musu
Nėr ka kalbėt, Dumplaitis. ves idant suriszti taja bėstije, gonus. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka
re ‘ ‘ isz. akyvumo. ’ ’
jame
atsigymimo;
Metai Svarbiausiu
apsirinko sau gera vieta, ha ba kitaip ne galima su juom ap No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. atsitikimu; Nusiminimas seno jauniVisi vaikai veda valkatų gy
Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c
pro taja veta keliaudavo daug' sieiti.
venimą. Didesne dalis tujų ne
No. 147 Trys istorijos apie Raga ikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 25«‘
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys
kareiviu, už tai kad gyvendavo Ir du drūti gizelei atbėgo isz užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir No. 172 Dvi istorijos apie Dūkte
laimingu, neaplaike jokio te68
kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
viszko iszauklejimo,
gyvena
tena i s garsinga kunigą iksz- kalves su virvėmis.
puslapiu
..........................................
15e
No.
148
Dvi
istorijos
apie
Joną
ir
................................. 15c
— Jonai, ar žinai kad man tis, kuris turėjo lau'gybe ka-i Kareivis,, juokdamasis žiure- 61 No.puslapiu
vien tik isz vagyseziu ir įplesziNo. 173 Tris istorijos, apie Talmu
127 Trys istorijos apie Duk Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz->
tė
pustyniu:
Peleniute:
Du
brolei
lapiu
..................................................
15e
užgimė
dvynukai?
reiviu ir daug ju priiminėjo in/ jo ant visko malsziai o kada sumu. Mergaites veda paleistudarinėti pinigus. 45 puslapiu.
15e
No.
150
Keturios
istorijos
apie
Du

Vargutis
ir
Skuputis.
60
pus..
.15c
— Tai nieko, asz nesenei sveczius. Kaip katram kelione-1; prato, jog isz tikrųjų ketina jo
vinga .gyyvenima, parduoda
ktė akmenoriau^; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
sis; Avt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa
jo patiko kokia .nelaime, tai;' aikli suriszti, užklausė:
mos savo kuna už kėlės kapei pasilikau tėvu trynuku.
61 puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
— Ar isztikruju?
tuojaus nusiduodavo pas Dum- — Del ko nori suriszti mano
kas del visu kurie jaises pareiNo. 151 Penkios .istorijos apie Vai (su paveikslais) ; Kaimieczi’S Aimanaarkli?
kalauna. Paleistuviu urvos pil — Sziur, kožnas kūdikis 'plaiti.
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios srymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
turėjo kitokia motina.
•Per tai Dumplaitis turėjo ,— Juk reike pažiūrėti kanonos merginu ir moterių.
karalium. 61 puslapiu ................ 15c etai; Keikta Juoku ir Paveikslo.
nuolatos daug svecziu ir darbo pi ir paimti miera ant padka
apie Gregoriuą No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Prek® -..................................... • • •
Szmotelis kepto katino, ku
pilna. O gizelei /Suvažiuodavo vos, o matai, justi szviesybe su ------------------ Isz Numirusiu tnas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
v
ris yra gardžiu valgiu Kinu,
j pas ji ant mokslo isz visu sza- ta bestija ne galiu duoti sau ro Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu............................................15c
1
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
kasztuoja Kantone devynis
liu, o priesz jo kalve kasdien dos.
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
puslapiu
..........................................
15c
centus. Už dvi kates akis mo::
25C
::
tiek buvo
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
kasi po asztuonis centus.
jomarkas, o kožnas spaudėsi — O tu meister, meister, ta Pirkite Apgynimo Czedinimo pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis
j pas ji su darini ir mokėjo gerai, re giriesi jog esi iszmintingiauB
on
dus
ir
Markes
PO nrj«taniT>
1
Prie statymo laivu valdžia
kus

Daug Tokiu Tėvu
Turime
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Adresas

Szv. Martinas
:: Ir Kalvis::

žmonių rodos tikras

Kareivis palingavo su galva.

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna.

Isias ir geriausias isz visu kal
i ba ir buvo už ka.
reikalauja visokiu darbininku
. Dumplaitis, imdamas daug viu, o ne žinai kaip imti miera
O tu prakeiktas kame! tai
bas labai palengvina darba, o I
ir ragina visus tuos kurie nori
! pasisziauszes isz mokslo savo arkliu? Ii- 'kam tai da tokis pa- nepasiliko ne ženklelio.
t u tai p m a n e a ] )ga va i! P ai auk
— Matai, — tarė kareivis, padkava^tiks kaip nulieta.
darba.. Atsiszaukite in bile ko
sze, jau tu nekensi kitiems!
kio paczto, o aplaižysite infor
Idant kožnas’menko daigto nežinai? Sztai apsidairęs in Dumplaiti, kuris — Ka tu kalbi, latre? Juk
Kalbėdamas tai isztrauke
žiurėjo aiit jo nusistebėjas. Da matai jog arklys stimpa, ar tu
macija.
'PAR B Varszavos o Czersko, žinotu apie jo iszminte, <palie-j žiūrėk, kaip tas darosi.
pakelyje stovėjo didele kal pe pa'kabyt didele toblyczia! Tai kalbėdamas prisiartino bar atsimyk, kad kita karta da jam pri'gydysi vela koja ? Asz karda isz makszties ir užsimo
jo ant stovinezio kalvio.
Kalbant apie ilgiausia diena ve, kurioje gyveno kalvis var priesz kalve. Malorius iszma-J prie arklio, paėmė' už kojos, o rytum geriau, o daryk kaipo tavo galva nukirsiu už tai.
nebutu pro szali paminėti vie du Dumplaitis.
liavojo ant josios vidurį kai ii’klis nekrustelejo isz vietos, geras meisteris, kokium save — Nes tegul maloni ligas ka • Sztai davėsi girdėt dundėji
ta, apie kuria kalbama, kas Dumplaitis 'buvo sau meiste-! ves: ipats meisteris stovėjo vi-j Toliaus kareivis iszt raukės laikai. O už tai ka sunaudojau, reivis apsimalszina, juk asz es mas raitelio. Tuojaus pasirodė
mių kalvis ant kalviu o mano tas pats kareivis ant balto ark
bus aiszkiai matoma iszsekan- ris visa burna, kokiu sziandien! dūri o aplinkui ji klioniojosi 'karda ir vienu kirtimu nukrito te užmokesti.
Kalbėdamas tai, numėtė jam darbas ne eina ant vėjo!- Pad- lio, kuris pribuvo in pati laika
ežio suraszo: Stockholm, Szve-1 mažai ant svieto randasi! Grei-į jam vinys, reples, kujei padka jam koja, pakele nuo žemes ir
szmota aukso, sėdo ant arklio kava bus prikalta ir koja, sugis! sulaikyti ranka kareivio, ba'
dijoje, ilgiausi diena, yra asz- tas, drūtas, apželias -kai}) mesz- vos, dumples, priekalas ir visi inejo in kalve.
o arklis bus sveikas. Tai yra ' butu tas pats atsitikias su gal
tuoniolika ir puse vai., ilgio. ka, juodas kai]) čigonas, o to-1 czizelei o žemai buvo paraszas Dumplaitis inejo paskui ji. ir nujojo toliaus.
Dumplaitis stovėjo ant vie mano slaptybe, tik turekie tru va Dumplaiczio kas buvo su
Spitzbergene trijų ir puses kis meisteris jog kaip szvyste- su auksinėm litarom:
Kareivis pats iszsirinko tos be žado, ba o galvoje viskas
koja, arklio. Nusėdo kareivis
puti kantrybes.
men., ilgio. London, Anglijo Įėjo su kujiim ant priekalo in J
DUMP! VITIS
szmoteli geležies, inclejo terp susima isze; sugryžes in kalve
je ir Bremen, Vokietijoje, sep geležine sztanga tai susiploda-!
Dumplaitis kalbėjo su tokia ' nuo arklio, pridėjo nukirsta
augliu, liepe gizeliui dumti, po prižadėjo sau; jog prie pirmu
tyniolika vai., ilgio. Warbury, vo kaip bloke, o tai]) drūtas,'Meisteri;- ant meisteriu, ateiki
tvirtybių, jog kareivis jam in- koja prie žaidulio, arklys spyrė
tam inkaitusia. geleže iszeme tines progos, pabandys taip ipaNorvegijoje, besitesi nuo Ge jog be replių isztrau'kinedavo te visi ir mokiri’kites nuo jo
tikejo, paleido ji kalbėdamas: su kojoms kelis kartus, stojo
isz ugnies, padėjo ant priekalo czei apdaryti kai,p anas karei
gužes 21 d., iki Liepos 22 d., be isz medžio ir muru vinis, o tu kalviszkos iszminties.
— Na tai matysime, ei'kie in rodos nieko jam neatsitiko.
ir pradėjo apdirbineti knjnm. vis padare. Ne truko dvieju
pertraukos. Stalingrad, Rusi rėjo tokia 'krutinę, jog kai]); Sztai viena karta atsitiko,
darilia, nes jei/a arklis ne bus Tada pirmutinis kareivis
joje ir Tobolsk Siberijoje yra pusdavo ant anglių tai ne rei-! j°» ati°jo pas ji puikei pasire- Kada geležis pradėjo (paimti adynu, o sztai naujas kardivis 'pakaustytas t; umpam laike ne prakalbėjo iii Dumplaiti:
pavidalu padkavos, kareivis atjojo priesz kalve idant pa pasveiks, at d myk, jog galva!! — Žmogau, matai kokia ta
devyniolika vai., o trumpiau kejo ne dumplių o geležis in-Alias kareivis.
vo iszmintis ir mokslas. Žinoj Visas zbrajus žibėjo nuo padėjo ant priekalo arklio ko kaustytu jam arkli.
sioj penkių vai. Tornca, Fin- kaisdavo lyg raudonumui.
tau nuo stuo trio nukirsiu.
kie, jog asz esmių szventas
aukso ir sidabro, arklis baltas ja, pritaikė (prie josios padkava Dumplaitis
nekalbėdamas
landijoje, Birželio 21 d., yra Niekas nežinojo isz
Dumplaitis inejo in kalve ir
prikalė, o jieje taip tiko, jag nieko, paėmė asztriausia kirvi,
dvideszimts-dvieju vai., ilgio,!Dumplaitis pribuvo ir apsise-;kaip pienas! Nnzsokes kareivis
pradėjo savo darba taip, kaip Martinas. Mano Vieszpats Jezusas tyiczia nusiuntė pas tave,
o pakol kareivis suprato jo mate darant ana kareivi.
do czionais, o kad atnesze su lluo arklio, pabarszkino su mi- mažiausio felerio ne buvo.
Dumplaitis ir visi gizelei, mieri o arklis netikėdamas kas Viskas jam nusidavė kano- idant tave nubaustau už tavo
savim gana, pinigai, apsirinko! linginiu ratuku in duris idant
stovėjo per ta laika kaip isz ji patiks, užsimojo ant arklio geriausia! Prikalė vinis kur pasisziauszima ir pertikryt ta
lai'Szkus arba postel-kartes in sau vieta prie ’ kelio, pastate kas to'kis iszeitu.
“Saules” redakcija, lai prili kalve kuri buvo intaisyta ge Kada Dumplaitis iszejo, ka m u i* m u r o, prisižiurinedami kojos. Koja nukirsta prie pa reikėjo ir iszejo laukan mierije ve, jog ne tik ka ne esi meiste
pina reikalingas pacztines mar rai, piiikei, jog kitos niekur ne reivis parode jam arkli kuriam tam stebuklingam darbui, o ka ties kelio puolė ant žemes. Ark- (pabaigimo darbo ir prigydini- ris ant meisteriu, nes visa tąvo
stokavo padkavos prie užpaka da kareivis iszejo su pabaigta■ lis sudejavo isz skausmo puolė! mui arkliui kojos, kaip tai anas kalviszka iszmintis yra niekes, nes kitaip tokius laiszkus sirado.
kiiom. Tik pats Dievas yra iszlines kojos, kuria pametę kelio padLcava, visi ėjo paskui ji o kraujas isztiszko isz žaidulio. kareivis padare.
nepriimsime. Postkartes reikalauje marke už 1 centą; laisz- Andrius J. Recklitis nėje. Dumplaitis prisiartino idant paregėti, kai]) jisai pri — O tu niekadejau! razbai- Arklis vos dūsavo, gulėjo' mintingiauses priesz kuri turi
prie arklio, mierije paėmimo taikys nupjauta koja arklini? n i nke! K a t u p a darei ? v — pa- kaip be žado o kareivis stovė visi nusižemint.
kaip po 3 centus;special delive
Kalbėdamas tai ' isznyko
ry po 16c., o registravoti laisz- PIRMOS KLIASOS SALUNAS mieros ant padkavos. Nes ne Arklis per visa ta laika sto- szan'ke kareivis, pagriebdamas jo prie jo nulindęs.
jiems isz akiu.
prisiartyt ne galėjo prie arklio, vėjo malszei ne pririsztas ti'h ji už kalnieriaiis. — Ar tu p i206 West Centre Street
kai reikalai!je 23 centu.
Dumplaitis
prisiartinias
prie
MAHANOY CITY, PA.
kuris szokinejo prunkszte, jog tai isz 'žaidulio tekejo kraujas.'siutai ? Užmuszei man geriau- arklio pridėjo nukirsta koja. Dumplaitis pasimeldias in
NEUŽMIRSZKITE!— jeigu
siuntinesite tokius laiszkus be Jonai kur taip skubiniesi? Einu jokiu spasabu negalėjo prie jo Kareivis prisiartino prie jo, šia arkli, asz tave tuo jaus už Nes kur tau nukirsta koja ne Dieva, liepa nuimti toblyczia ir
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei pas p. Andriu Reckiiti. Kas tenai prisiartyt. Meisteris bandė da pridėjo nupjauta koja prie ke smaugsiu !
prilipo. Arklis rodos jau buvo nuo to laiko dirbs kaip priva
naujo yra? Tai geriausia Lietuviszgu nebūna užtektinai marikiu ka užeiga del visu Lietuviu, Jis už- kelis kartus prisiartyt, nes mo lio, tuojaus vienas su kitu su- — Tegul garbingas kareivis pastipias nuo nutekimo krau lo dirbti kalviui be jokio ,pasisziauszimo, kuris nieko ne
ant laišku, tai iszdavysta ne laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip stelėjo su ranka szaūkdamas: augo, kraujas .paliovė tekias o apsimalszina, tai yra naujaunaujau-' jo!
gi minksztus gėrimu ir kvepianczius
— Hej Jurai ir Mikai, eikite arklis sužvengė linksmai, ro- si as spa sabas pakaustimo ark- Matydamas tai kareivis pri- ženklina priesz Dieva.
priims tokes post-kartes ir cigarus. Visi pas p. Reckiiti, 206 W.
jaiszkus uuo paczto!
Centre St., MAHANOY CITY, PA, szen, .atneszkite su savim vir- dos nieko ne buvo, po kirtimui liu, tik man žinomas, tas spasa- szoko prie Dumplaiczio.
— GALAS —

'‘SAULE’’

MAHANOY CITY, PA.

meni, kad sziandien treczia- man kainavo jo paskyrimas' tumi” — nusispiove jam pavy
diems, — Ji atsiduso. Mums tarnybon! Paklauskite jo pa- inui Darkukis.
GALAS-----i jau paliepk su pasninku pritai- ties! Jeigu norite žinot, tai man
syt. Mes su mesa nebevalgysim, vienas tiktai jo kvotimas in
j nors tu, broleli, galvok apie au'ksztesne valdininku katego- Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.
mus ka tik nori.
i rija kainavęs pusantro tuksir dvarininkas atsargos, Į sudribusi szilkiniais mėlynais
j Darkukis paszauke Motiejų tanezio litu! O delko asz stenkapitonas Darkukis, ,pas, rūbais. Ant raudono, taszknoto
ir užsakė pietus su pasninku, 'giuosi ir rūpinuosi? Tu manai,
kuri asz pavasari vieszejau,1 veido tiek daug užraszyta tur-i
1 — Papietausime ir trauksi balamute, asz del tavęs galva
viena gražu pavasario ryta se-j ežio pasididžiavimo, kad asz'
me iii'bajoru vada, tose Klik kvarszinu? Nemanyk! Man esą
dejome labutes krėsluose irįiszkarto kaž-kaip pajutau, del-1
niene. — Asz ji praszysiu, brangi musu pavardes genttingiai žiūrėjome per langa. ko ja taiip nemylis Darkukis. I
UNITED
idant jis atkreiptu domes. Jo karte! Jeigu ne pavarde, tai tu
Buvo baisiai nuobodu. Neture-' Paskui dikta ponia krypavo!
I
v . .
. .
v
, '
STATES
darbas esą prižiūrėt, idant ba pas mane senai virtuvėje suipuj mažais žingsniais, mažas, he-'
jome ka veikt.
jorai nuo tiesos kelio neisz-!tum,.jeigu nori žinot!
— Tfu! — niurnėjo Darku sas žmogelis manganic szvarke
j
Bėdinas
Klikna
klausė,
tylė

kryptų.
kis. — Tokis nuobodumas, kad plaeziomis kelneihis ir pilkiu
BONDS
i — Bet nejaugi Klikna isz- jo ir tiktai tru'kcziodavo neži-,
žmogus net teismo antstoliui bruslotu — jis buvo siauru peH?
and
krypo? — paklausė Darkukis. nau delko — isz baimes, ar gė
atvažiavus ir tai apsidžiaug-’ežiu skustu veidu ir raudona
n STAMPS
j — Tarsi tu pirma karta gir- dos. Ir valgant pietus asztri pa
turn!
| nosimi. Ant jo. brusloto kadaroPrezidento motina, 92 metu senuke atvažiavo isz Kansas
Ar prigulti, ar ka tokio'jo auksinis retežėlis. Jo drabu
: di — susiraukė Klikniene. — ežį ute nepalikdavo ji ramybe-Į
City aplankyti savo vaika, musu Prezidentą. Szalia jos sto
žiuose, judėjimuose, nosyje,
pradėt,” — galvojau asz.
Ir tai, tiesa pasakius, tau vis- je. Ji nenuleisdavo nuo jo akiu!
vi Prezidento sesuo, kuri palydėjo savo motina in WashingIr mes galvojome apie nuo- visoje jo nerangioj figūroj maviena. Tu ir pats, kaip man ma- ir kiekviena jo krustelėjimą' Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
tona, kur Prezidentas gražiai priėmė savo motina ir seserį.
temydavo.
boduli ilgai, labai ilgai, ligi toli lesi kaž-koks vergiszkas nusii tos ne per labai savo kilme tekol per senai nemazgotus, dul eminimas, atbukimas, suglui bepameni. O sztai mes szi poną' — Pasudyk sau sriuba! Ne Istorija apie ‘‘AMŽINA ŽY
isz galvos. jaunikaiti užklausime. Jauna taip szau'kszta laikai! Atitrauk DĄ.” Jo kelione po svietą ir
kėtus .stiklus nepastebejome minimas. Ponia inejo, ir mus
mažos atmainos invykusios nepaste'bedama perejo in kita
sai vaikine — kreipėsi ji in ma nuo saves salotine lekszte, nes badymas apie Jezu Kristų.
Jus vyreliai isz B-lles,
pasaulio miszinyj: gaidys, sto kambario gala ir apsidairė.
20 Centai.
ne: — Kaip tamstos nuomone,' dar ko gera rankove užkabinsi! j
Neminksek
akimis!
pasiliaukyt,
vintis palei vartus ant krūvos ' — Apsidairyki — kreipėsi
Saule, Mahanoy City, Pa.
ar gera jei dorai iszau'kletasį
O
jis
skubiai
valgydavo
ir
Kaip
pasigėrėt
tai
no
staugkyt,
<
pernykszcziu lapu ir pakelian jinai in vyra.
žmogus su kiekviena sziukszle'
Anglika
i
pady
v
y
je,
tis tai viena, tai kita koja, jis Žmogelis raudoną nosyte
draugaująs ?
| nuo jos žvilgsnio pasisziausz- ISTORIJEapie Da isz “*■
. ' davo, kaip kralikas gyvate isz- ----- r----------- iszo iszlins, Al
Ir isz namu iszveje.
norėjo abi iszkarto pakelt, stai kruptelejo ir pradėjo dairy
— Žiūrint su kuo, — prasi
vydes. Jis su žmona valgo su yva in virszu iszkils, Kaip ui- ■
Viename viete karszemos
ga pasiszausze ir, kaip ingeltas ties.
tariau asz.
pasninku valgi ir laiks nuo lai laikyti sveikata ir apsaugoti
arti neturi,
— Sveika, sesute! — tarė
mėtosi nuo vartų iii szali.
— Na, kad ir su pirkliu ŽaKas nori zupes, reike eiti toli, sinskiu. Asz ta Žasinski ir ant ko pasigėrėdamas pažvelgda szeimynele nuo lygu,Verta Ne— Kaž-kas eina, ar važiuo Darkukis, kreipdamasis in po
Kaip gerves szniuru trauke, slenksczio neprileidžia, o jis su' vo iii musu kotlietelius.
ja, — nusiszypsojo Darkukis. nia, kuomet toji buvo apžiūrė
užmirszt, Kaip dagyvent 100
—
Persižegnok!
tarė
jam
‘Kad skubintu vienas kita juo kortuojąs ir einas pas ji už-j
— Kad nors negerove sve’cziu jusi kambari, ir atsiduso.
metu, Pamokinimai, Apie boba
,
i žmona popiet. — Padėkok bro- ka negalėjo savo liežuvio su
szaukia. sikast. Aeiaugi įam mandagu
atnesztn. Vis-gi esą butu links Ponia iszdidžiai nusiszypso-(
, v
■
,
v
.
„/
.teinu.
—
Klikniene
papietavu- laikyti, Leibaus gimoras, Gir
O
kaip
adgalios
pareina,
jo
ir
patrauko
savo
lupas
prie
'
miau.
su rasztininku medžioklei! I .
. .
.
si nuėjo m miegamąjį kambarį tuoklis Jurgis, Kaip pažint At
Ir ant tilto užeina,
Gaidys mus neprigavo. Var lupu Darkukio.
vaikszcziot'? Apie ka jis galis
pasilsėt. Po jos iszejimo Dar- maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
Tai rodos kaimene, varo,
tuose pradžioje pasirodė ark Žmogelis taipogi pakilo bu- Ten kur daug lietuviu yra
su rasztininku kalbėtis ? Raszkukis nusitvėrė už plauku ir Geros rodos, Gailinga ypata,
Kožnas baubia ir visaip
,
lio galva, paskiau visas arklys cziuotis.
tininkas ne tiktai kalbeties,
vienam paviete,
iszdaro. bet ir cyptelti prie jo tenedrys- pradėjo skubiai vaikszcziot po Galybe Meiles, Juokai, Raganir, pagalios, tamsi sunki briez- — Leiskite susipažint. Ma
Ne dideliam paviete,
kambari.
Ne vienas pajunta,
ka dideliais netvarkingais no sesuo Apolionija Klikniene.
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ta — jeigu norite žinot, gerbia
Tarp nekuriu lietuviu,
—
Na,
ir
nelaimingas-gi
tu,
Kaip
in
koza
pasprunsta.
Jos
vyras
Juozas
Klikna.
O
sparnais įprimenenežiais spar
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
masai tamsta!
Užsidėjo draugyste kokie ten,
sz
vogereli,
žmogus
!
tarė
jis
O
ir
už
ta
nakvyne,
“SAULE” - MAHANOY CZ7Y, PA.
ežia
mano
geras
pažystamas.
nus vabalo, kuomet pastarasai
— Mano būdas esą silpnas
Per girtavima nesusivaldo,
Kliknai, giliai atsidusęs.
Turi gerai užmokėti vaikine, — sznabždejo Klikna.
besiruoszia pakilt. Briczka in- — Labai malonu —tarė pra
Puldinėdami sau galvas
Asz tik valanda su ja prasėdė
Ant to vaitas nežiūri,
važiavo in kiemą, neangiai pa tęstu balsu Klikniene, ne pa
— O sztai asz tau parodysiu
skaldo,
PUIKI ISTORIJA
jau — prisikamavau; kaip-gi
.
Ir
pinigus
paima,
jeigu
suko in kaire ir cypiant bei duodant man ranka. — Labai
būda!
—
pagrūmojo
jam
žmei

Ne vienas iszsivalioje,
katras neturi, na, piktai pabarszkinus žiedu tu gali jaustis per dienas ir
girgždant nusirito link atkly malonu.
■«- Ir susiduduoje.
naktis. Ak! Tukankinyy! —ne
Tai vyrueziai ne kas,
dęs. Joje sėdėjo dvi žmogystos Mes atsisėdome ir minute ty
iii kėdės peczius. — Asz tau ne
O
tai
vis
nekurie
musu
laimingas kankinys! Tu, kaip
Tokis protas menkas.
figūros: viena moetriszka, kita lėjome.
leisiu musu gimine gedinti
broliukai taip daro,
Beflejaus kūdikis, Erodo nuPinigus pragerti,
— Ka, ar nelaukei svecziu?
mažesne, — vyriszka.
Nors tu mano vyras, bet asz
Savo kvailumą varo,
žudy tasai!
Ir da in koza patekti,
— Et, .po velniu — suniurnė — pradėjo Klikniene, kreipdatau nepasiduosiu! Tu privalai
Kiek uždirba, saliune
Klikna sumirkeziojo akimis
O da ir girti susimušzti,
jo Darkukis, žiūrėdamas in ma mosi in Darku'ki. — Asz ir pati
suprast ! Asz tave in žmones inpalieka,.
Kudlas nuo gaivu nusipesza. vedžiau. Ju, t.y. Kli'knu gen- ir prakalbėjo:
ne iszsigandusioms akimis ir nemaniau Imt -pas tave, broleli, Kiną namo kaip jau neturi
— Ji asztri, tatai teisinga,
' Susidrasko drabužius,
kasydamas pakauszi: — Nebu bet sztai važiuoju iii bajoru va
karte, ir jeigu asz, Darkukyte,
nieką.
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— Sesute su vyru, kad juos pasiskųst! — palenkė galva po
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nauja vieta. Norints laikais buna ir ne odes,
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Liepos (July) 31 d. Ženkleliai:
dingai? Eiksz ežia greieziau
Turi laukan gulėt.
užėjus,
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Karta, vaikas parėjės isz mo reikalinga 1,600 szunu. Raszyk .gosi.
kyklos užklausė savo tėvo, Quartermaster
<
General, Wash Tėvas Jonas greitai paszoko Mahanoy City
“Teve, ar ir tu turėjai eiti in ington, D. C.
e
nuo stalo ir netemindamas ka
Balsuotojai!
mokykla,
kai
mažas
buvai?
”
Pasiruoszk
užkonservuoti daro insidejo kazyras in ranko
— Szvento Juozapo para
Balsuokite Už
“Taip, asz turėjau eiti in htli'kusias ankstyvas daržoves ve sutonos. Nuėjo in bažnyczia
pijos vaikai isztkilmingai už
mokykla kasdien. Kodėl klau bei vaisius. Dabartine aukezta ir atsistojo ant pamoksliny- Wm. A. Vinchofsky
baigė mokslo metus. Gražu ir
mėlynųjų punktu verte aisz- czios. Vos pradėjo kalbėti, o
si?” atsake tėvas.
inspudinga pamokslą pasakė
Meldžiu Jus mane suszelpti saVaikas pažiurėjo, pažiurėjo, kiai parodo, kaip svarbu 'bus kad turėjo papratima nuolatos
Kunigas Bernardas Szimkus
balsais ant svarbaus urėdo
galva lėtai pakratė ir su visu turėti kita žiama naminiu kon mosuoti su rankoms laike pa
isz Katalikisziko Universiteto,
Rinkėjo Taksu
mokslo, viena kazyre iszpuole
savo vaikiszku rimtumu atsa servu.
Washington, D. C. Kunigas
(TAX RECEIVER)
ke, “Tai greieziausia ir man Jei turi ncaiszkumu del tei jam isz rankoves, kuria pakele
Szimkus taipgi atlaike Miszvisas tas mokslas nieko nema- siu ir atsakomybių savininko ir kokis tai vaikas. Skandalas buparus ir davė palaiminima.
nuomininko santykiu srityje,ĮI vo neiszsisaugojamas. Bet mi\ Jeigu busiu iszrinktas ant szio
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Gyvenu czionais
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? i
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June 19, 1945
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į
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.
Kunigas toliaus klausė vai Narys Szv. Juozapo Parapijos
mu, szneka su savo tėvu, seniu
'Albin Truskowsky
Jei esi atleistas isz karo pra ko :
Musu vaikai in visai nauja gyvenimą žengia isz mokslo Butkum.
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— Nežinau, atsiliepė vaikas.
siu.”
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į
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dar ir pridėsiu, dar geriau ir
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žiema nebus daug. — O.W.I.
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Rita Lenartavage
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kiu kad kai mano amžiaus su
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Pirkie
U.
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džiauses tikejimiszkas dory
kiek tu sziandien mislini kad
j Theresa Stocus
bes! Kas bus su musu vaikais
y IENAS Dzūkelis syki žyde Kaip tas Dzūkelis pasimoki tu žinai.”
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Agnes Bukauskas
ateitoje,
kaip
jus
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vaikus
lio paklausė, kaip tai yra no, taip ir musu vaikai turės Dabar, po keliu metu ir But- Atsitikimas
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Pasnikai.
mokinate
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—
baisus
užėjo
kad visi Žydai tokie kytri, gud pasimokinti. Iki dabar, jie, kutis jau in razuma atėjo ir sa
; Regina Zagarinsky
Kalendorius.
Lietuviszkoje
laikai!”
mokslo suolą betrindami, kaip vo Tėvui seniui Butkui sako:
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Žydelis paaiszkino: “Matai, pas Dieva už pecziaus sau betu “Asz niekad nežinojau kad asz
Parapijoje
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
! Bonas Petras J. Kubertas mes Žydai valgome tokios la pėjo. Jie tik isz knygų apie gy tiek daug nežinau.”
ku pamokslą, kuris labai pati Apasztalu Sudėjimas.
miestelio biznierius ir geras bai geros žuvies, kuri duoda venimą mokinosi. Jie tik tiek
Kur tas atsitiko tai geriau ko del klausytoju, kurie tikrai Deszimtis Dievo prisakymu.
parapijietis, paaukojo penkis mums daug smegenų.”
didžiausi meiles prisakymai.
iszmoko, kiek mokytojai norė
pasiliksime del saves, bet da buvo tosios nuomones, kad mi Du
Penki
Dedes-Samo
Aktai
Tikėjimo, Vilties, Meile* ir
dolerius del dvieju dovanu:
“Kiek ta žuvis kasztuoja?” jo kad jie iszmoktu. Dabar jie
lykas atsitiko vienoje Lietu si jonierius tyczia isz'krate ka- Gailesczio.
viena del pasižymėjimo Tikėji “Nu, ji brangi, penki dole gyvu kvailiu dažinos kad jie
Maldos vakarines.
Pageidavimai
viszkoje parapijoj laike misi. zyria isz rankoves.
Giesme ant pradžios Misziu.
mo moksle, antra del Lietuvisz- riai už mažute žuvute.”
baisiai daug nežino.
jų. Gerai žinomas misijonie- Szi atsitikima girdėjau ne Misziu Maldos.
j 3 *
kos literatūros. Tikėjimo dova “Tai parduok man nors vie Paprastai, kalbėtojai, kuni WASHINGTON — Valdžia rius, kuri praminsim tam syk senai nuo tūlo Lietuviszko ku Psalme 45.
na teko Klarai Cziginskaitei, o na,” prasze Dzūkelis.
gai ir raszytojai labai gražias szia karo meto sanvaite pagei Jonu mylėjo loszti kazyras, ka nigo kuris apie tai man apsakė. Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldos.
Lietuviszkos Literatūros dova Dzūkelis nusipirko žuvyte ir kalbas pasako, iszgiria visus dauja isz savo piliecziu sziu da nekalbėjo pamokslo. NeseMaldos pirm Iszpažintie*.
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galime jiems prižadėti ir dar
Paskiau* atiduodamas Dievui gar
pykęs Dzūkelis.
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Jaunas vyrukas, jauna mergai
Malda prie Szv. Antano.
Geriausia Mokinosi:
Kasdien Ejo in Bažnyczia:
te su savo dipliomu, su visu sa
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzau* vardo.
Alice Tacelosky
Joanne Slavitsky
vo mokslu, darbo jieszkos ir
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
William Zagarinsky
Joseph Pangonis
vargiai kur ras.
Per Procesija.
Vincent
Menalis
Vincent Zemedas
Giesme ant Procesijų.
Szis karas iszdykino musu
Giesme Laba Nakt.
Treczias Skyrius:
Geriausia Mokinosi:
vaikus, mokyklos atlyžo, mo-'
Ministranturas.
Kasdien Lankėsi Mokyklon:
Joseph Pangonis
kytojai vaikams valia davė,'
Patricia Lob i ch u sky
Theresa Krukas
Saule Pub. Co., Mahanoy City
fabrikai ir sztorai gražumu in
Szesztas Skyrius:
Francis Pangonis
darba prasze, pinigus tas karo
Kasdien Lankėsi Mokyklon:
Catherine Budro
aitvaras visiems pere j o. Ir vai
Giesmių Knyga Arba
Rita Zemedas
Joan Sekula
kai prie viso to priprato ir da
Kasdien Ejo in Bažnyczia:
Jerome Slavitsky
bar mansto kad visados taip
Kanticzkos, $2.00
John Smigo
Kasdien Ejo in Bažnyczia:
bus. O kai karas užsibaigs, kai
SAULE PUBLISHING 00.,
Geriausia Mokinosi:
Jerome Slavitsky
fabrikai duris užsidarys, kai
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
John Smigo
Geriausia Mokinosi:
pinigai jau neplauks isz to gau-į
ss
Joan Walukiewicz
Marie Wasile wski
sybes rago, tada visiems bus
Penktas Skyrius:
Anthony Cook
sunku grįžti in ta paprasta kas
L. TRASKAUSKAS
Kasdien, Lankėsi Mokyklon:
Antras Skyrius:
dienini gyvenimą. O musu vai
LIETUVISZKAS GRABOR1US
Raymond Slavitsky
Kasdien Lankėsi Mokyklon
kams bus dar suukiau nes jie to
Leon Hardy
Irene March alonis
paprasto gyvenimo niekados
.4
Joanne Valentukevich
Elizabeth Walinchus
nepažino.
Theresa Sekula
Helen Sharaka
Raszytojai mums aiszkina'
Dig down deep—back up the men who are fighting the enemy facekad mokytas žmogus yra gink-!
Frances Malishauskas
Kasdien Ejo in Bažnyczia:
to-face ! Let your farm dollars help send them the supplies they need!
Joan Brazinsky
Irene Marchalonis
luotas žmogus, bet jie pamirsz* Up to this time last year there had been two war loans. This time,
Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do
automobilius del laidotuvių,
Geriausia Mokinosi:
Geriausia Mokinosi:
ta pasakyti kad mokytas žmo
the mighty 7th must do the job of both loans. That’s why Uncle Sam
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam!
Robert Pasersky
Joan Sincavage
gus yra taipgi ir pavojingas
asks you:
•
reikalams. Telefono Numeras 78.
Rose Marie Sincavage
Charles McKerns
žmogus jeigu jis tuo pat sykiu
•20 W. Centra St., Mahanoy City
Ketvirtas Skyrius :
Pirmas Skyrius :
nebūna ir geras žmogus. Moks
------------------------ .
-C
Kasdien Lankėsi Mokyklon:
Geriausia Mokinosi:
las iszmokina žmogų kaip ge
Joseph Grigalonis
John Bonavich
riau ir gražiau gyventi, bet
Skaitykite “Saule” J
Mary Ann Kubert
Bernard Andricks
nieko nesako kaip pragyventi.

ŽENGIA IN RYTOJU

•» “•

GENYS MARGAS

Skaitykite “Saule”

Trade your folding money

for FIGHTING MONEY!

BUY TWICE AS MANY BONDS IN THE MIGHTY 7th ,
... THE BIGGEST. MOST URGENT WAR LOAN OF ALL

