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Japonai Neteko Daug Laivu
Isz Amerikos
♦

Pirmutinis Plikiu

Seimas

visai sviesto nepirks, tegul val
džia sau ji laižosi.

Amerikiecziai
Nusileido Ant Aparri

Bagocziaus Sumis
■ >
Suimtas
PHILADELPHIA, PA. —
Paszautas ir sunkiai sužeistas
kai jis policijai nepasidavė, bet
szove atgal in policijantus kai
jie norėjo ji paimti, William F.
Main, 28 metu amžiaus vyru-1
kas, sūnūs bagocziaus dabar
guli ligonbuteje, El Paso, Tex
as.
Vyrukas buvo neseniai pa
leistas isz vaisko ir buvo labai
nervuotas. Jis iszvažiavo in
Texas pasveikti.
Dabar policija ji kaltina už
labai žiauria ir navatna žmog
žudyste. Policija sako, kad jis
užmusze viena seneli, Edward
Szitas spindantis ir blizgantis vaizdas tai plikiu susirin
Baker 80 metu amžiaus, kuris
gyveno bednu namuose, “poor- kimas ar seimas. Visi plikiai sudarė vienybe ir savo organi
haužeje,” ir paskui nukirto zacija pasivadino: “Suvienyti Amerikos Plikiai.” Pirmuti
jam galva. Kuna, lavona jis nis tu plikiu seimas atsibuvo Port Arthur, Texas. Miesto
Majoras juos priėmė ir jiems inteike miesto rakta.
pakasė visai negiliai prie Ysleta miestelio. O kas dar keiscziau ir navatniau, galva jis
gražiai suvyniojo ir paliko ko
telyje, EI Paso mieste. Jis pa
sakė darbininkams, kad ten
suriszta drabužiai, baltiniai
skalbti. Kai už keliu dienu tie
darbininkai užuodė kad kas
GENEROLAS MARSHALL’AS SAKO
ten atsiduoda, kaip pūvantis
kūnas, jie paszauke policija,
KARAS TUOJ BAIGSIS
kuri atriszo ta ryszuli ir rado
žmogaus galva. Policija tuo- WASHINGTON, D. C. —
ir mums sako, kad karas su Ja
jaus suseke ta bagocziaus sunu Armijos Karo Sztabo vadas, ponu greitai prie galo prieis.
ir norėjo paiiūti. Jis nepasida Generolas George C. Marshall Kad tik taip butu, kad tik
vė, tai policijantai ji paszove. prižada kad Japonai bus grei karas greicziau užsibaigtu. Bet

MANILA. — Szimtai Amerikiecziu isz Vienuoliktos Oro
Divizijos nusileido prie uosto
Aparri ir stojo in talka savo
draugams kurie apsupo ir in
slastus intrauke apie 20,000
Japonu Cagayan pakalnėje.
Miestas Luzon tai tik kitas
žingsnis pirmyn. Japonai isz
ežia neturi kur trauktis, nenori
pasiduoti, tai jiems dabar lieka
tik pražūti ar nusižudyti.

Amerikiecziai
Bombardavo
Sakhalin

Kūme Sala Pasidavė Be Pasiprieszinimo; Gen. Marshallas
Sako Karas Baigsis; Mar. Tito
Žudo Visus Kunigus; Ameri
Anglijos Lakunu
Kareiviu Auka kiecziai Bombardavo Kyushu Ir
Honshu Prie Japonijos; Trijų
Tuzu Susirinkimas Berlyne

ROUSDON, ANGLIJA. —
Oro Jiegos Marszalas Sir Ar
thur T. Harris pranesza kad
47,000 Anglai lakūnai žuvo per
szita kara. Tai baisiai didelis
nuoszimtis, procentas, kai at
simename kad apie 100,000 isz
viso buvo. Reiszkia beveik pu
se žuvo.
Lakūnai su savo bomberiais
ir pesztukais taip apdaužė Vokieczius kad paskui buvo daug
lengviau kareiviams užpulti ir
sumuszti prieszus. Jie savo
darba garbingai ir gerai atliko,
nors už tai baisiai brangiai tu
rėjo užmokėti.

apie rinkimus Rusijoje gali pa
LONDON, ANGLIJA. — Rusija pasisakyti koki rinkimai ir baisa
vimai bul dabar ir Lenkijoje.” rasze sutarti su Czckoslovakija ir taip pa
Moskva, Amerika ir Anglija
sutinka ir pritaria tai naujai sisavino da daugiau žemes ir žmonių. Szita suvaldžiai. Profesorius Pragier tartis apie kuria nei Amerika nei Anglija nieko
toliau intaria ir teigia, staeziai
Ukrainu Sovietams apie 725,000
prikisza kad Boleslovas Bic- nežinojo.
rut, vadas ir galva tos naujos
žmonių dabar prideda. Tai dar kitas pa
Lenku valdžios Varszavoje
yra ne tik Komunistas bet So vyzdys kaip Stalinas savotiszkai darbuojasi
vietu pilietis. Jis dar prideda
ir szpyga parodo Anglams ir Amerikiecziams.
sakydamas, kad Stanislaw MiNauja Lenku Valdžia kolajszyk, Londono Lenku
Valdžios Premieras nors ir
ISZ GUAM. — Kūme Sala kuri yra puKomunistiszka
mes
atsimename
kiek
buvo
to

tai sumuszti. Jis sako kad jau
naujos valdžios priimtas, bet
Szliubas Prie Tėvo dabar priesz Japonus eina bai kio plauko pranaszu apie Vo LONDON, ANGLIJA. — jokio balso neturi, pastumtas szimis barzduota ir kuri randasi apie 50 myliu
siai daug vaisko ir kariszko ta- kietijos sumuszima ir apie ka Lenku valdžia Londone sako ir in szali. Jis sako kad daugiau nuo Okinawa Salos, ana diena pasidavė be jo
Mirties Patalo
voro. Jis toliau aiszkina kad da ir kaip karas tenai baigsis. intarineja kad ta naujai su negu trys czvertys tos naujos
Lenku valdžios yra Komunis kio pasiprieszinimo. Amerikiecziai visai nera
Amerikos bomberiai du syk Bet visgi geras ženklas: Gal
LEWISBUIRG, PA. — Dak- tiek daugiau sprogstancziu Generolas Marshall biski su tverta Lenku valdžia Varsza tai.
do Japonu kareiviu ant Kūme Salos kranto, Ka
taras Fbancis B. Hitchcock pa bombų paleis ant Japonijos in klys su savo pranaszyste apie voje yra Komunistiszka ir Ko
simirė ana diena Lake Worth vienus metus, negu buvo pa kada karas baigsis, bet jau da munistu valdoma. Jie sako kad
ro Sztabas nesako. Szita Sala mažos vertes
pripažinimas tokios Komunis- Kunigai Žudomi
miestelyje, Florida, kaip tik po
leista ant Vokietijos per du me bar nėra jokios abejones kad
turi Amerikiecziams, ji tokia kalnuota, nelygi
tiszkos valdžios tai “Dar vie
jo duktes Frances Anne szliumes laimėsim ir Japonas gailė
tu.
Jugoslavijoje
nas žingsnis trepais žemyn in
bo, kuris atsibuvo prie jo mir
sis.
ir medžiais apželus, kad eroplanai jokiu budu
Jau ir taip mes turime dausunaikinimą Lenkijos ir paver
ties patalo.
gimą ir atemima laisves ir ne ’ LONDON, ANGLIJA —
Daktaras Hitchcock suklupo giau kariuomenes, daugiau lai
negali ant jos nusileisti. Bet Japonams ji bu
Anglas kareivis parvažiavo isz
vu,
daugiau
bomberiu,
daugiau
priklausomybes.
”
nuo szirdies ligos tik keliom
Visi Kalnai Sviesto
Dabar kai
eroplanu,
daugiau
karabinu
ir
Už dienos kitos Amerika ir Jugoslavijos ir aiszkina kad vo reikalinga del Okinawa Salos.
valandom priesz jo dukters veseile. Jis prasze kad jo duktė! musu .jiegos kur-kas galinges NEW YORK. — New York Anglija atszauks savo pripoži- Marszalas Tito žudo visus ku- jie neteko Okinawa Salos, szita Kūme Sala neneatidetu savo veseile del jo Ji-' nes už Japonu. Dar Rusija sto mieste ir visos New Jersey pa- nima Londono Lenku valdžios nigus, nepaisant kur ar kokie
I jie butu. Jis visus kunigus pra- !a neturi jokios vertes.
gos, o duktė užsispyrė kad jos vi nuoszaliai isz laukia. Bet, ar marese dabar yra ir per daug'ir pripažins ta nauja Varszakad! vardžhioja “Fas2istais” ar
<___ teisinasi
---------------tėvas turi būti ant szliubo ir Rusija stos mums in talka ar sviesto, bet ne gaspadinems.j vos valdžia. Jie
“Prasikaltėliais” ir visus žu
veseiles. Taip ir buvo. Jo duktė ne, ji vistiek daug mums ir da Pacziame New York mieste taip reikia daryti sulyg Yaltos
do ir gainioja. Kai kurie kuni
isztekejo už Leitenanto John bar padeda. Kai Sovietai nu- randasi daugiau negu 2,500,000 Konferencijos nutarimu,
RHEINBACH, VOKIETIJA. — Ameri
gai buvo nužudyti prie pat sa
L. Hilbish prie jos tėvo lovos, trakie savo taikos sutarti su svaru sviesto ir niekas neper-j Profesorius Adam Pragier,
vo klebonijos duriu, kitus Tito
kur neužilgo po szliubo jis ir Japonais ji Japonus taip isz- ka. Gaspadines mielu noru vi- Žinių ar Informacijos Ministekos Karo Sztabas apsodino ant smert tris Voiszgabena nakezia ir niekas ne
gazdino
kad
dabar
geriausi
J
a
pasimirė.
sa ta sviesta iszpirktu ir sztor-' ris Londono Lenku valdžios
kieczius ir taip atkerszino ar atlygino už vieno
ponijos kareiviai nugabenti ninkai ir buezieriai labai grei-j staeziai kaltina ir prikisza žino kur jie dingsta.
ant Siberijos rubežiaus. Reisz- tai visa iszparduotu, bet gaila Anglams ir Amerikiecziams. Katalikiszkos mokyklos ir
Admirolas
katalikiszkos kolegijos ir aka Amerikieczio lakūno mirti, pernai Rugpjuczio
kia visi tie kareiviai, kurie da kad pointu trumpa.
Jis sako: “Pripažinimas to- demijos visos uždarytos. Vai(Aug.) 15 d., kai tie Vokiecziai paszove ta Ame
bar
ant
Siberijos
rubežiaus
ne

Pas Popiežių
Biznieriai pataria, beveik kios valdžios, kuri buvo suda-l
’
.
j
dzia
nori
pasisavinti
visus
viso
gali kariauti priesz mus.
reikalauja kad valdžia pa ryta ir sutverta priesz visas.
| kraszto vaikus ir juos gundo ir rikieti ir paskui su kaladėmis ji ant smert užmu
VATIKANAS, ITALIJA. — Generolas Marshall sako kad skelbtu sviestui vakacija nuo Lenkijos teises, butu tik akiu
beveik siundo priesz tėvus. sze. Amerikietis lakūnas papuolė iii ju rankas
Popiežius Pijus XII priėmė mums negana žinoti kad mes pdintu per pirmąsias dvi sart-J muilinimas, ir mėginimas iszsiKaip Rusijoje taip ir Jugosla
Amerikos laivyno Admirolą, Japonus sumuszime, bet mes vaites szito menesio. Jie sako teisinti priesz pasauli del niekvijoje, vaikai priguli ne tėvams kai jis iszszoko isz savo deganezio eroplano ir
Harold R. Starklr jo sztaba ir turime taip dirbti, tiek tavoro kad valdžia turi dabar visai be sziszkos iszdavystes pavesti
bet valdžiai.
ilgai su jais pasikalbėjo. Admi ir kareiviu priesz Japonus pointu ta sviesta greitai par laisvus žmones diktatoriui ir
nusileido žemyn. Szitie Vokiecziai ji sueziupo ir
rolas Stark ir jo sztabas prižiū siunsti, kad karas greicziau už duoti, nes jis tuoj aus pages.
A
svetimam krasztui.
Dabar tie Vokiecziai žvaigždes
ri uostus ir laivus Viduržemiu sibaigtu. Ir kaip tik taip mes New Jersey pamarese gaspa- “Nėra nei kalbos apie rinki-Pirkite Apgynimo Gzedinimo užmusze.
Jurose.
darome ir darysime. Jis tikisi dines sako kad jos susitars ir mus Lenkijoje. Tie kurie žino
Bondus ir Markes,
skaito.

KARO PABAIGOS
PRANASZAI
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Į Prezidentas Truman’as pa-Į numirti, jeigu jjis iszgįrstu ka kes įr demokratijos krasztais. ris žiopliu, kurie apsiaubė ba- — iSzirdingai aeziu tarė ali- vilkti szlebe.
i davė Suvienytu Tautu San' tie Senatoriai sako saviesiems, visi kiti krasztai, visa Europos raneziuosius.
— Sustok! — paszauke kupcierius, — nes asz negalėsiu
Francisco Cziarteri in Kongre- ' Sztai tik kelios žinutes, kurias pikusį dalis yra. po Stalino bo- Atėjo ir palicijautas kuris tuojaus atiduot skola.
czius. Atipirksiu szlebe adgab
| so rankas. Jis pats asmenisz- iaikraszcziai
neskelbia
ir
—- Užtikrinu kad galėsi ir Priimk tuos du szimtus rubliu
...... . . .....
' ■ pa- tagu, ir kas ten darosi tai vien tare in juos:
kai atėjo in Kongresą ir aisz- prastas žmogus neskaito ir ne-[tik Ponas Dievas žino. Vien — Turite visi eiti su manim! generolas pasznabždejo in ausi’adgal.
, . .
.................... •
i
— Tai neužteks, juk kožnas
i tik Graikija iszspruko isz Sta- ant palicijos kur taji visa da- ka toki jaunam aficieriui.
Jauna, graži ir lipszni Be- kiai ir trumpai pasakė kad, vi-, žino:
Veidas aficieriaus tuojaus gali pareikalaut už savo
lino nagu ir už savo laisve bai- lyka nusprens kamisorius.
vardiene susilaukė kūdikio. ' siems butu in sveikata jei Kon- Francijoje Generolas
Kūdikis ne jos vyro, kuris jau)^, esas ^uoJaus Lziaiteii ptiitn- Gaulle vis vėlina ir delsia ir ne šiai brangiai savo vaiku, savo Aficieris iszsikalbinejo buk prasiblaivė, nusijuokė ir pri-j skriauda kiek jam patinka. Per
nori laikyti rinkimus, nes jis žmonių krauju užmokėjo. Isz negali to padaryti nes bus riu- eihitfs sikola, padekavojo ir in-j taja szlebia gausiu areszta už
treczias metas dirba, vargsta, tu ir patvirtintu.
Prezidentas Truman’as tei-'bijosi ir beveik tikrai žino kad visu kitu krasztu neateina jo- baustas už susi veliu ima ant teike pinigus del ponios; kup-, nestovima ant tarnystes, to
kariauja Pacifike.
linus sūdo kasztus, pragaisziniKai jis stojo in vaiska, iszva- sybe pasakė, kai jis paaiszkino, Į per rinkimus Komunistai viską kios žinios. Tos kurios ir ateina musztro, bet nieko nepagialbe- ' cziuvienes.
nera isz k° pasirinkti, no- nuszluos, visas valdžios vietas tai netikros, palszyvos, nes Į jo jo iszsikalbinejimai, turėjo II Aplaikius pinigus rengėsi mas laiko ir 1.1. Turi man užžiavo už juriu, mariu, jis pati
ko jauna žmonele, kuri tik me-l^a^ma sakjti kad szitas Cziai užims ir ji ir visus Demokratus Stalinas pasauliui pasako ka eiti ant palicijos.
iszeiti isz kancelarijos, kad mokėti tūkstanti rubliu.
patupdiriš
už
pecziaus.
I
Slide vela pradėjo juoktis. X
'jis nori-kad pasaulis žinotu.
nesis atgal už juo isztekeįjo.
| teris, szita taikos šutaitis via
Po perklausymui teismo at- sztai aficierius paszauke:
įlinkimai
Anglijoje
parodys
Kas darosi Jugosjavijoje, silielpe sudžia:
Isz pradžios, jauna Beval-iS'cresn0
blogesne už kokia
— Perpraszau poniutes, mel — Tai tikras apipleszimas.
diene praleisdavo savo vaka-j"1’*1, Szitas San Francisco kaip ir kiek Anglija gali Ko- Komunijoje, Bulgarijoje, Aus — Ponas aficieriau turi už džiu sudžiaus idant jum pa- vagysta- — reke kupeziuviene.
■Chur- trijoje, Czekoslovakijoje, Len
,
• -i ir Cziarteris
vra vienatine musu munizmui kelia pastoti,
rus raszydama
gražius
ilgus
mokėti poniai už szlebia, nes lieptu sugrąžyti man mano loc- — Visai ne! Nemanau turėti
isz to jokio pelno, nes pinigus
i-i
viltis, • Dabam
laiszkus savo vyrui.• v>A
Bet v.
žino-,-ir viso pasaulio
1
.
, chillis mato ta pavoju, bet jis kijoje ir Pabalti joje ir Lietuve- prieszingam laike turėsi atse- nasti.
• • • sunku
i
•
pi
nepaisant viso to nesutinka su je tai niekas nieko nežino. Tik dėti bausmia kozoje.
— Kaip tai?—užklausė sud atiduosiu vargszams, o jeigu
ma, nbaisiai
jaunam
lik->į lieka tik,’ vienas klausimas:.
į
n“Ar mes. tikrai jieszkome
ir no-į Generolu De Gaulle.
ant to nesutinki tai pakeliu suj tiek žinome, kad Stalinas savo — Tuom laik yra tai negali- žia.
tis vienumoje, dar sunkiau
.
v i • namie
• vienai'būti.
•
.„
Irime
taikos ? Jeigu
gražuolei
'
° taika mums Generolas De Gaulle su Ara valdžias tveria ir savotiszkai i niu daigtu, o priek tam nuo ma- — Szlebe 'priguli prie manės ? ma ant dvieju tukstaneziu rubį liu.
Kitos merginos ir moterys ' brangi,
° ’djeigu
° mes nenorime dar bais Syrijoje susikirto, nes jis szeimininlkauja. Visos kites ,nes geidžia už daug už ta szle- nes asz už ja užmokėjau.
. taip
, • gražiai
v. . ilaika ’kito karo, tai vienatine musu mate 'kad Anglija lenda in Vi partijos jau likviduotos, po že-'
— Asz tamistai prisiusiu ja ' Kupezius iszemes maszna užsau iszeina ir
i bia.
i mokėjo du tulkstanezius rubliu,
viltis szitas visu Tautu Cziar dur Rytus ir po senovei szeimi- me pakastuos.
praleidžia. Tai 'kuomi jos. ge
— Nuskriaustam galima rei per savo tarnaite, jeigu taip jo
atsiliepe 0 idmit susilaikyt nuo keiksmo,
resnes ar ji prastesne? Tai ir ji teris, kuris yra pradžia in ninkauja. Jis nori taip pat da-! Lenkijos klausimas, apie ku- kalaut kiek nori, bet asz jums sios reikalauji
' paszauke:
taika.
ryti. Churchillis jo nekenezia ir ri mes taip> rupinamies yra viriiažu-pamažu pradėjo iszeiti
duodu rodą susitaikyt gerva- kuipeziuviene.
Į Žmones vis klausia: Ar szita nepasitiki, nors Generolas
C
De sai mažmožis prilyginus prie' liai ir ne ergeliuot jauna aficie- — O ne. Noriu ja turėt tuo-' —- Yra t a i geras pamokinipasilinksminti. Ir nieko blogo,
į mas del manes kad ne būti taip
.
,
. J , taikos sutartis gera, ar ji ka gi- Gaulle yra vienatinis Komu-. I,visos Europos klausimo kur riu
J ir nedaryt jam jokiu nesma- jaus'. Meldžiu tuojaus nusivilk
i s z s i g e r 1,t,, pasisznekucziuotl
...
.’
.
godu.
linos ar jie isz tikro mums tai nizmo prieszas Francijoje. Gfe- Sovietai, Komunistai vieszpa- , gurnu.
c
ti, nes neturiu laiko.
kareziamoj ar saliune. su kitais j
Sudžia-užbaigė teismą tares:
ka garantuos? In tokius klau nerolas De Gaulle dabar vos ne tauja.
— Asz to nedovanosiu, reke Snde pradėjo susirinkusioje
pabaikaiati. Net maloniau ir
— Teismas užbaigtas, visi
simus yra tik vienas atsaky vos gali savo vieta palaikyti, Ne už dyka vienas isž sugri- kupezius, meldžiu pono su juoktis.
lengviau buvo ant szirdies vol
mas. Taika ar taikos sutartis nes komunistai sudaro didžiau- žusiu Senatorių sako, kad jis džiaus taji veikalą užbaigt tuo- —‘Negaliu to padaryti priesz galite eiti namo.
nusijuokti, szokti ir ant raidų
tik tiek verta, kiek žmones ku- šia ir galingiausia partija bijosi kad visa Europa sztrim ; jaus.
sudžia, — atsiliepe paraudona- Aficierius iszejo drauge su
eiti. Vyras nieko nesakytu kad
rie sudaro ta sutarti laikysis Francijoje.
riais eina in Komunizmo — Meldžiu idant man pavė t vus poni kupezuviene. — Darai generolu, kuris dovanojo jam
ir žinotu, bet kam jam reikia
už susivelinima ant musztro o
prie tu nusistatymu. Gaspadi-į Nepaisant ka musu laikrasz-' eiles.
lintume! kalbėt, — atsiliepe isz manes juokus.
žinoti.
ne gali iszkepti labai gardžia' ežiai sako, kaip gražiai pa- Kas ežia galima daryti, sun- ;ko;kįs tai žmogelis prieidamas — Ne juokai, meldžiu pono vakare juokdamiesi iszgere kė
Bet biskii po biski, baikos po
— F.
pyragu ar skilandžiu, 'bet jie veikslai rodo ir mus tikina kad ku pasakyti. Vieni sako kad' prie jauno aficieriaus kalbėda sudžiaus paliepti idant sugrą lės 'bonkas szampano.
baiku ir viskas kitais keliais
niekam nebus verti, jeigu nie visi Francuzai myli ir gerbia Anglija ir Francija turi nieko mas:
žytu tuojaus mano locnasti.
nuėjo. Ji vėjus gaude ir garnio
kas juos nevalgys. Žmogus ga Amerikieczius, isz tikro yra vi nelaukusios susigadint, susi- — Esmių generolu ant vaka- — Nesutiksiu ant to, — pa ILšA “Saule” dabar $4.00
susilaukė. Iszvažiavo in kita
metams in Suvienytose Valsti
Ii turėti geriausius arklius ar sai kitaip. Francuzai žiuri in taikint ir isz vieno dirbti. Kiti cijos, vadinuosiu N. N. Meldžiu szauke kupeziuviene.
miestą ir už kiek laiko grižo
puikiausi vežimą, bet jeigu nie Amerikieczius kareivius ne sako kad jau beveik cziesas priimti nuo manės du szimtu — Pažiūrėsime — atsake jose, $5 kitose Vieszpatystesa.
sau viena be kūdikio. Tas kūdi
kas arkliu neinkinkys, niekas kaipo in iszganytojus, iszlais- Churchiliui ir Geneerolui in ra-J rubliu.
sudžia kuris liepe tarnui mi sKAITYKI! “SAULE” PLATINKIT
kėlis dabar paliktas kokiame
su tuo vežimu niekur neva vintojus, bet kaipo in bagotus' zuma ateiti viens kitam ranka'
ten seratnamyje be motinos ir
žiuos, tai nei tas vežimas nei svetimtauezius, kurie sau va paduoti. Dar kiti kaltina Ame
be vardo. Ka ežia galima pada
tie 'žirgai niekam neverti. Taip žinėja automobiliais, kai Pran rikieczius ir sako kad jie ne
ryti? Kaip ežia atitaisyti?
ir su tuoCziarteriu, su ta taikos cūzai turi pešti eiti, kurie yra moka kaip užkariautus kraszKaip toki klausima iszriszti?
sutartimi. Sutartis yra, taika sotus, gerai pavalgė kai Pran tus valdyti. Bet visi teigia ir
Kalifornijos valdžia sako, ir ir taikog kelias nustatytas. cūzai badauja.
sako kad mes turime kanecz Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
net giriasi, kad ji rado kaip Kiek ta sutartis bus verta pri Francuzu valdžia taipgi ne siunsti daug daugiau maisto in
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
j
iszriszti tokius klausimus. Da klausys nuo kaip tautos ir žmo patenkinta su Amerikiecziais Europa jeigu nenorime kad
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.’’’
bar Kalifornijos valdžia inve- nes laikysis prie tu instatymu kareiviais Afrikoje, nes Araeri- Komunistai visur visas tautas
da instatyma kuris visus pana- ir kiek ju garbes žodis bus ver kiecziai tenai mokina gyvento užimtu. Jeigu mes galėtume No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų
szius klausimus labai gražiai tas. Tai in klausima: Kas bus jus apie laisve ir nepriklauso- nors kiek vilties duoti tiems kus apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per nefttsaPopierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugaveiszrisz. Kalifornijoje dabar bus isz to San Francisco Cziarterio mybe. Toks mokslas Francu- žmonėms, jie mažu pamažu aut puslapiu.
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
galima szitaip pasielgti: Jeigu galima pasakyti kad tas bus kodams ne in sveikata, nes jie ne savu kojų atsistotu ir patys minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
į No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
kokia paeziute per neapsižiu- mes norime. Nėra ir niekados nori duoti nei laisves nei nepriKomunizmą
ir
Komunistus
isz
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
rejima susigraibaliuotu kūdi nebus.ant szio svieto tokios us- klausomy'bes.
savo kraszto iszguitu.
imta isz Ljetuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
ki, garnio susilauktu, ji gali tarties, kur galėtu
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
panaikinti
,
.
Francijos fabrikai sunaikinNo. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
savo vyrui nei žodžio nesakius, kara, kuri g••aletu sustabdyti1 ti, visokio tavoro trumpa ir vivalioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
iszvažiuoti in kita miestą, pasi tautas ar krasztus paskelbti1 si žmones labai pasileidę, szeibes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir KrepeNo. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
duoti in tam tyczia parūpintas kar. Bet vra vilties, kad szito- mynos suardytos ir nauju szeiv
7
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25a
ligonfoutes, pagimdyti savo, bet kia taika padarys sunkiau ka myniu baisiai mažai. Visos tos
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
ne savo vyro kūdiki, ji ten pa ra vesti ar paskelbti, kad szito- priežastys taip nusilpnino
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu’..................................... 15c
J£ADA buvo mada, kada rno- pinasi
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
sekanti skaitymai: Ha isz malikti ir sau grįžti namo, rodos kia taikos sutartis areziau su- Francija, ir Francuzus, kad daNo.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo

proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
teres nesziojo szlebes su il iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ..................................
10a
nieko svarbaus ten nebuvo. vienvs
Tautas ir kaimynus su- bar visas krasztas yra gera Ko- goms uodegoms, atsitiko ant Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
V
Paskui valdžia ta kūdiki kaip taikins. Jeigu nors tiek pada-(munizmui dirva. Neturi mais- ulyczios Odesoje sekantis atsi savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis No. 140 Keturios istorijos anie No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
koki gyvuliuką aT parsziuka rys, tai visgi bus didelis žin£ to, negali gauti darbo. O Ko- tikimas. Ėjo kokia tai poni su sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
52 Mocziutes pasako jimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
parduotu ar atiduotu tiems ku nis in gera puse, in taika ir pro-' munizmas, maisto ir darbo pri- savo vyru, turtingu kuipczium, trumpi pasakaitymai ir t. t.
puslapiu, ..................................... .15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25®
rie nori, bet neturi vaiku.
Į
kuri
buvo
pasirėdžius
in
puikia
!
žada.
tinguma!
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Mai Italijoje Komunizmas kur szlebia su ilga uodega. Ant gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie ikiaus; Iszklausyta malda vargszo;
Tai tau kur krikszczioniszka
,
.
.
.
, ibsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15®
tauta eina. Kad tokie nelemti Tukstancziai svecziu kurie , kas labiau insigalejes,
negll kampo ulyczios ėjo kokis tai|juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir No. 170 Asztuonios istorijos api®
atsitikimai buvo ir 'bus niekas atlanko kas diena pamari /At-Į Iaikraszcziai mums praneszaJ aficierius isz dragūnu ir per liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 142 Trys istorijos apie Pavei Auklėjimas sveiko ir serganezio kuNo. 116 Istorija tpie Sierata,
neužginezys. Bet tokius doro lantis City, praleidžia daugybe'Italijoje jau butui revoliucija apsižioplinima užkabino su puikus
kslas
gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
apraszymas. 119 pus. .. .15c
ves pasižengimus pripažinti ir pinigu per diena, pagal ap-1 kilus, jeigu ne Amerikiecziai pentiną uodega, nupleszdamas No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
....................... 15c
Garžia Haremo nevalninke: T-uoszis:
msybe in szvieea; Pasitaisias prasi
beveik užtvirtinti tai jau visai skaita tenaitiniu 'banku.
kareiviai. Italijos valdžia jo- pusiau.
No.
144
Penkios
istorijos
apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
kiu budu negalėtu komunistu! —Perpraszau labai poniutes 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
kito plauko pauksztis.
puslapiu .......................................... 25a
Ana diena likos paleitas isz pati suvaldyti. Komunistai už padaryta skriauda ir mel- No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; No. 171 Vieniolika puiku istorijų
kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- (su paveikslais), apie Džiaugsmas
kalėjimo žmogus, kuris nokal- Italijoje turi daug daugiau pi- džiu man dovanoti.
puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu......................... 15c ir nuliūdimas tėvu; Kalędu vakaras;
No. 145 Trys istorijos apie VelniNo. 123 Septynios istorjos apie
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
ISTORIJE apie Ila isz ma tai persėdėjo per daugelius me- nigu negm visos kitos partijos! — O, taip lengvai neiszsisuk- Stebuklingas
zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj
tu
kalėjime,
už
žudinsta
kusykiu,
ir
jie
tuos
pinigus
varsi
mano
mielas
—
supleszei
----------------- iszo iszlins, Al
i grabelis; Drąsus szuo,
szuo; jcvoicra,
Kolera; oeitcSens- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
į
...
j
.
v [graudis,
'
tuoja
savo
partijos
reikalams,
man
nauja
szlebia.
Turi
man
už
h
s
;
vargo
sapnas
ir
pasaka
apie
ci- dą; Dainėje. 47 puslapiu........... 15c
rios
nepapilde,
nes
kalte
pasi

yva in viršau iszkils, Kaip už
ptybe gymimo mumisie Dievo musu
r~,
le

No. 146 Dvi istorijos apie Auka
45
puslapiu
....................
15c
gonua.
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
taikyti sveikata ir apsaugot? ėmė ant saves idanthavo drau- Žmonių pasileidimas Italijoje skriauda užmokėt.
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. atsitikimu; Nusiminimas seno jauni-,
ga
apsaugot
nuo
giedos.
Tobeveik
toks
pats
kaip
ir
Franj
—
Mielai
tai
padarysiu,
sztai
Doras
gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu ................... 15c ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25®
szeimynele nuo lygu, Verta Ne
No. 147 Trys istorijos apie Raga
Dabar
ne
turiu
mybe;
Vargingo
žmognus sunu; Trys
f mano adresas.
užmirszt, Kaip dagyvent 100 kis pasiszventimas yra retas, clJ°JeNo. 172 Dvi istorijos apie Dukt®
i užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
bet
neužmoka
kentėti
už
kito.
1
Belgijos
ir
Vokietijos
gyvenlaiko,
nes
einu
ant
tarnystes,
o
Mariu;
Sruolis isz Lietuvos.
68
metu, Pamokinimai, Apie bobs
i kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c
puslapiu
.......................
15®
—-- — ------------ tojai geresnio ir stipresnio bn- jeigu susivėlinsiu tai busiu nu- 61
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
l puslapiu .15c
ka negalėjo savo liežuvio su
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
Alena;
Pavojinga klaida. 45 pus
i
No.
127
Trys
istorijos
apie
Duk

; do, bet ir ežia sunku pasakyti baustas.
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam isztė pustyniu: Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15c
davineti
pinigus. 45 puslapiu
15®
!kaip
Amerikiecziu
ir
Anglu
užj
—
Tai
mums
nieko
neaipeina,
No. 150 Keturios istorijos apie Du
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygelei i karmvimas atsileps ant ju gy- meldžiu tuojaus užmokėti už
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
sis; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra®
Į veninio. Iki dabar Amerikie- padaryta skriauda.
61 puslapiu . /.............................15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
Geros rodos, Gailinga ypata
SKAITYKIT
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimieczia Airnanaežiams
kareiviams
uždrausti
—
Kiek
tamistai
priguli?
Galybe Meiles, Juokai, Ragan
Kai Senatoriai parvažiavo
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“SAULE”
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo isz Europos, jie daug daugiau, draugauti su Vokiecziais. Gali —Szlebe nauja, tiktai szianakys; Tamas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
ba kaip ir visos Bobos. 15£. butu galeje pasakyti mums ne-, ma tikėtis kad szitas uždraudi- dien ja apsivilkau, turi man ISTORIJE apie Gregoriub karalium. 61 puslapiu................ 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke ..................................... .1H
"SAULE” - MAHANOY CZ7Y, PA gu mes sziandien žinome ar isz mas tuojaus bus atszauktas ir užmokėti du szimtus rubliu.
mas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62
----------------— Isz Numirusia
jn raportu skaitome. Jie savo4nda pamatysime kiek intek- Tai negalimas daigtas, nepuslapiu............................................ 15c
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
* i
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
t-V Neužmirszkite Guodotini Skai draugams ar tai per pietus ar mes musu kareiviai turės ant galiu sutikti ant tiek, nes tai
Adresas
me,
Szaltiszaiti
ir
Debesėlis.
ti;
Du
broliai;
Majoro
duktė.
62
tytojai, atsilygint su prenumerata ui
žmonių.
•
i
■ n
užkariautu žmonių,
t ikras apipleszimaš,
puslapiu .......................................... 15c
laikraszti “Saule” kurie apie tai už prie baro visai kitokia daina
25<
::
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Saule Publishing Co.,
Laike
tojo
suraiszimo,
kaip.
Visi
szitie krasztai yra -po ,
miršto ir prasze idant nesulaikyti dainuoja apie Europa ir apie'
— -----,
pitonas
Stormfield danguje; Pabė
laikrasteaio.
PASKUBINKITE 1 1 1 tai kas ten sziandien darosi, musu priežiūra ir yra skaitomi tai atsitinka didesniuosia niies- j Pirkite Apgynimo Czedinimo
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Paprastam žmogeliui blusos.kaipo laisves, nepriklausomy- tuosia, subėgo gana didelis bu-(
Bondus ir Marke*.
60 puslapiu ........... -....................15c Mahanoy City, Penna.
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pulke 'buvo du stebėtinų kareidraugais apie kelione, o ypacz arti laidos Jurgis pratarė bro- stengėsi nupieszti geresneje šio nuovargi tarė:
spalvoje. Galu gale, kuomet — Staseli, tu gulsi su Vincu viii ir ju pavardes dar atsimenu
su Andrium dalinosi savo lai Ii v i:
j szitoje meiles vakarienėj ir viename kambaryje. Lovas vienas — Katinas, antras N ame. Paskui sėdo prie darbo, — Vincuk, ar nelaikąs na- jau
viską surasze, suregistravo, su mon, saulute jau visai žemai, o. vieni ir kiti laivo užmirsze iki abiem tarnaites jau parengė, nagas. Žinai, juodu susikalbetvarko. Kiti rasztininkai senai iki namu bus kokie 2-3 varstai ? sziol taip slėgusi ilgesio skaus- Juk kelionėje gerokai pavar-' jusiu, apsikaisze rankinėmis
igranetomis nakti užeidavo
— Tiesa sakai. Tik gaila, nia, mamyte nujausdamas Sta- go? Eikim pasilsėti.
jau miegojo, kada Stasys bai
1 — Acziu, acziu mamyte ir už slapczia už Bolszeviku pozicive tvarkvti savo stalu. Jis mie kad mudu tiek ilgai medžioju
j^E, raszysiu, būtinai raszy
Nuginkluoti Vokieatilsi ir už vakariene — tarė jos užpakalio ir kai pradės
gojo viename kambaryje su siu vos viena kiszeli tenuszovesiu praszyma, ūkio dalies
į Stasys eidamas padėkoti ma- svaidyti granatas! Bolszevikai,
czill Ir Ju Fabrikus! ūkio dalies virszininku ir kao-j va. Juoksis isz mudviejų sesu
virszininkui, kad duotu man
mytei ir tėveliui už viską. Va7 j manydamies esą apsupti, karmet Stasys inejo, virszininkasj te — Rože — atsake szis.
bent kelias dienas atostogų, —
i landele praleidus palinkėjo1 tais vienmarszkiiiiai, traukdajau rengėsi gultu. Jis paklausei Tuo tarpu Vincas stipriai ke
tarė ginklu skyriaus N. pulko
1 vieni kitiems “labanakti” ir vosi atgal gi sziuodu; tuo pasi
Stasio:
lis sykius suszvilpe ir neužilgo
ūkio dalies rasztininkas Stasys
naudodama, gryždavo in musu
iszsiskirste gultu.
— Taip, pone virszininke. po to atbėgo nuilsės, liežuvi,
Gaigalas, savo draugui An
Vincas būdamas vaikinas apkasus sunkiomis karo inranDėlto tiek ilgai ir dirbau. Rei beveik sprindžio ilgmno, iszkidriui. — Taip pasiilgau teve
jautrios szirdies, labai mylėjo kiu grobio nasztomis.
kėjo viską pavyzdingai sutvar szes ir smarkiai alsuodamas ju
liu, broliuku, kad, žinai Au
savo tėvynė — Lietuva, labai — O kad tokie butu visi mu
kyta palikti, — atsake Stasys.
drink, niekas nemalonu, o tos
j nudžiugo, kad Stasys su juo su kareiviai! — gėrėdamasis
Vi rszininkas pasznekejes su į — Basuk, Basuk eisime naregistruotes, sanskaitos, visoki
I miegos, nes tikėjosi daug nuo insikiszo Vincas. u
Stasiu, užsidegė cigara ir at- nio! — szukterejo Vincas. Szis
darbu-darbeliai, szimta sykiu
brolio sužinoti apie sunkiu Ne — Bet žinai, broliuk liūdnas
sigule. Stasys, atsipraszes, pus gi uodega muosuodamas pribesunkesni pasidarė nuo tos die
priklausomybes kovu irivy- galas buvo sziu dvieju didvy
valandi dar triūse, tvaikyda-’ o0 prie Jurgio kojų ir iszsit to
nos kuria gavau isz namiszkiu
kius. Nors daug jis buvo laik- riu. Viena diena Bolszevikams
mas kelionei daiktus. Pagaliau se. Sziek tiek atsilsėjo visi sku
laiszka, kuriame rasze labai
raszcziuose skaitės, 'bet jam paszelusiai smarkiai szaudant
atsigulė ir saldžiai užmigo.
bėjo namo.
manes pasiilgę ir laukia parva
daug maloniau ir indomiau bu isz anapus Dauguvos, tuodu
Rytmetį atsikėlė kiek anks- Inžengdamu broliu (namo)
žiuojant, — su ilgesiu pabaigė
nežiūrėdami iii
vo betarpiai paklausyti 'brolio drąsuoliu,
cziau, kaip paprastai. Nuėjo seklyczion labai nudžiugo paStasys.
Visaip czion iszeina,
kalbos, ir jausti, kad ir jo bro draugu perspėjimus nelipti isz
kliuban pusrycziu, o pavalgęs murzinsiu broli Stasi, bege— Ka Tamsta taip ilgai vei
O ka, bile biznis eina,
lis varga už visu mylima tėvy apkasu, iszlipo ir nuėjo Dau
sugryžo ir skubotas rengėsi ke-į rianti su teveliu, mamyte ir Rokiai rasztineje? Kitais vaka
Bile dukrele apsiredo,
nė. Vakarais tu pasakų niekas guvos pakrantėmis pasivaikszlionen, Andrius nuo szirdies. že, arbata ir linksmai bepasarais sziuo'metu jau 'miegoda
Tai niekam do to.
netrukdė ir buvo malonu abiem czioti. Tuo tarpu pasiutusiai
padejo Stasiui, paskui iki sto-Į kojan.ti jiems savo vargus,
vai.,
Motina džiaugėsi isz to,
broliams dalintis savo minti- szaude, dirbo visu rusziu gink
— Žiūrėk, Staselis parvaties palydėjo. Atsisveikinda
— Tvarkiau rasztine, pone
Ir suvis ne do to,
lai. Po valandėlės vienas isz ju
mas palinkėjo jam laimingos' žiaves! — paskubomis eidamas Isz kur dukrele to viską ima, mis.
virszininke, — atsake Stasys.
*
*
gerai nębepamenu kris, gavo
— Gerai, gerai! Labai girti
R. J. Wysor, kuris buvo keliones ir linksnio pasimaty brolio pasveikinti — pabu- Jog taip puikiai pasidabina.
Pirma ir antra vakara Vin- kulka per galva, o antram tas
nas dalykas! Bene Tamsta ir paskirtas prižiūrėti Vokie- mo su namiszkiais. Atsidekuo- czinoti, pratarė Vincas.
Viena davadnu tėvu dukrele, cas nujausdamas kad jo broliu
atostogu kvitą pasirasziai? — cziu fabrikus ir kasyklas turi damas Andriui už szirdingunia — Taigi, gavau keletą lais Ant pažiūros patogi mergele, kas nėra dar pilnai iszsiilsejes pat atsitiko keliomis dienomis
vėliau, — užbaigė Stasys liūd
užklausė virszininkas.
dabar baisiai dideli ir atsa- Stasys paliko jam pakinką pa vu dieneliu, — sujaudintai ir Su Italijonu suėjo iii pažinti, isz keliones nieko neklausinėjo
nu tonu.
Juk jau ir be praszymo tau kominga darba. Jis turi taip pirosu, kas Andriui labai pati linksmai keldamasis prabilo Kas rytas atbėga ji atlankyti, Gi treczia vakara vos atsigulė,
— O didžiausias nuostolis!
Ba Italijonas užmoka gerai, jis tuoj užgriuvo su savo klau
reiktu gauti atostogu. Kai sa Vokiecziu fabrikus sunai ko, nes alga menkutes, o isz- Stasys.
Gaila man, begalo gaila, tu vy
— Niekados nesitikėjau kad
Tai del jo prilauki labai.
vuosius aplankai maloniau ir kinti ar isz Vokietijos iszga- laidu-iszlaidcliu daug.
simais :
ru! — gailestavo Vincas.
lengviau ežia rasztineje tupėti, benti, kad jau del szimto me
— Sudiev, mielas Panevėžy! butu kas sakes, kad parėjusiu O keno kalte? Ar ne tėvu,
— Na kaip tau, Staseli, at — Matai, Vincuti, kad tok
— duodamas Stasiui cigare ta tu Vokiecziai negalėtu gink — galvojo Stasys pasijudinus tave rasiva namie — ne'bucziau Jeigu neprižiūri savo vaiku! rodo Lietuvos armijoje tarnau
sai neatsargus drąsumas sziu
pastebėjo Andrius.
lūs gaminti. Jis taipgi turi trukini ir žiurėjo in pasilikusi intikejes!? —tarė, pabueziati?
*
*
*
dienu kovos būdui netinka, ga
— Acziu, acziu Audrink! — prižiūrėti kad ir kasyklos ne platformoje nuliudusi Andriu. ves broli, Jurgis.
—
Kokie
pyragai
kariuome

Keli vyrai ir bobeles susitarė,
lima gyvybes nustoti ir tiek,—•
duotu Vokiecziams geležies Isz trvakraszczio Stasys žino — Na praszom sesti prie ar
padėkojo ir abudu užsirūkę.
nėj
tarnauti
kiekvienas
žino.
paaiszkino Stasys.
Bertaini alaus paėmė,
jo, kad Skuodo stoty jis bus ta batos. Papasakokite kas pas
Rūkydamas Stasys vis ka- ar plieno.
Man,
netekus
visa
tarnystes
Daug dar klausinėjo Vincas
Namo nusigabeno,
paezia diena apie 2-3 valanda jus naujo begirdėt!, — ragin
žinka maustė dirbo savo rasz
laika
būti
eiliniu,
nieko
sun;
savo brolio ta vakara apie nuo
Sztai keliolika bobelių
tines darba. Paskiau užvertė gybiniui, kad tai esąs atostogų po pietų. Linksmai niūniuoda damas brolius, tarė Stasys.
kaus
nėra,
nors
aiszku,
vis
ne
atvandravo,
tikius bolszeviku fronte kol ga
mas važiavo gimtines linkui. — Sėskite, sėskitės, — insiknygas, sutvarkė savo stata ir lapelis.
namie,
—
atsake
Stasys.
lu gale saldus miegas užmerkė
Gere lyg pusiau naktų,
atsikėlęs nuo kėdės nuėjo pas — Laime Stasiui Gaigalui! Važiuodamas galvojo apie sa maisze, ten pat sedejes, teve—
Ar
teko
bent
kuomet
būti
abieju blakstienas.
Už sveikata namie vyru,
Andriu, kurs tame paeziame — galvojo sargy'binis vaiksz- vo namiszkius — tevuczius ir džiotoju domes visai neatkrei
arti
musziu?
—
vėl
užklausė
Ir nekurios taip nusilesė,
pė.
— Bus Daugiau —
kambaryj dirbo prie kito sky cziodamas po dideli kambarį. brolius.
Vincas.
Jog
net
susimusze,
— Jau asztuonios, reiktu neužriaus stalo ir paklausė:
Ta diena Skuode buvo tur — Mama, atneszk dar pora
— Na, kaip-gi broliuk, kur
Vaitas taip apsudyjo,
— Andriau! >Ar baigi dar ilgio gražti, — kiszdamas laik gus. In turgų suvažiuoja žmo stikliniu arbatos,'— kalbėjo tė
negausi. Daug sunkiu valandų
Skaitykite “Saule”
Jog visi fainos užmokėjo.
rodi
kiszenen
maustė
szis.
velis.
ba? Man taip nuobodu, sakynių ir isz tolimesniu apilinkiu.
prisiėjo ir man perkesti, kaip
*
*
*
Vos spėjo sargybinis insi- Tuomi Stasys ir pasinaudojo. — Gerai, gerai tik gerkis pa
cziau eime kinoteatran ?
ir visiems pirmiesiems Lietu
Istorija apie Amžina Žydą.
Dvi
giminaites,
kiszti
laikrodi,
prasivėrė
durys
kaks
visiems,
—
paaiszkino
— Tuoj, pora eilueziu — pa
Jis susijieszkojo / turguje pavos kareiviams. Antai kai tar
To kelione po svietą ir liudymas
Gražios diedienaites,
baigsiu, busiu atlikęs. Ir asz ir inejo keletas rasztininku ku žinstama žmogų, kuris malo mama.
navau N. sztabo pasiuntiniu, apie Jezu Kristų. Per paczta
Jurgis su Vincu isz pradžių
Ir da kūmutes,
labai pavojingu momentu pra 20 centai. Adresas:
ketinau ta pati tau sakyti, — riu tarpe buvo ir Stasys su An niai sutiko Stasi pavėžėti iki bijodama, kad mažai arbatos
Meilios bobutes,
pastebejes
drium.
Sargybinis
namu.
Apie
6-ta
valanda
vaka

leidau. Reikia būdavo pranesznujausdamas draugo neramu
Saule, Mahanoy City, Pa. į
iszvirus,
nenuskriaustu
iszalNuolat
prie
lango
sėdi,
raszt
įninka
ginklu
skyriaus
ro Stasys jau ženge per savo
ti kas nors isz sztabo kariuome
mą, atsake Andrius.
kulis, brolio, didžiavosi, bet su
Kaip kas eina, tai žuri.
sodyba Daibotu kaime.
nei, nieko nežiūrėsi, ar naktis,
Pabaigus Andriui raszyti, kreipėsi in ji:
žinojusiu nuo mamytes, jog ar O ir in sveczius pavadina,
nesenai
bu—
Atsipraszau,
ar lietus, ar žaibai, ar kanuoles
užsimėtė abudu apsiaustus, su
*
*
*
SAULE’’ YRA
batos pilnas virdulys yra, sėdo
Ba guzutes užpundina,
virszininkas
vo
ežia
rasztineje
griauna
—
sesi
ant
žirgo
ir
josi.
sijuosė ir iszejo. Rasztineje li
Ta paezia diena, kai Stasys ir gere visi drauge. Linksma
O kaip katras nusilaka,
GERIAUSIA
Iszjojus būdavo pradės isz kako dar keletas rasztininku, ku ir klausė Tamstos, ' bet, kada n- ėjo visai arti-gimtines ir skubi
pilna
meiles
ir
kalbu
buvo
szita
Tai
ir
nakvoti
pasilieka.
nuoliu, kaip griaustinis, griaurie pabaigė darbus priesz vaka gi Jusu nebuvo, tai paliko ant nosi kaip galima greieziau pa
DOVANA!
vakariene. Klausinėjo vieni ki Bet, kada pabudins apsižiūri,
stalo
Tamstai
atostogų
lapeli.
' ti, nežiūrėsi — reikalas yra, jo
ra iszvaikszcziojo, palikdami
— Atostogų! Ot laime! Kur simatyti su namiszkais, du jo tu, tai Stasys apie mokslo seki- Tai kiszenyje nei cento neturi. si ir gana, kartais rodėsi tiesiai
viena sargybini.
broliu-gimnazistu 'buvo iszeju masi broliams, tai broliai ir tė Tokiu tai turime kumueziu,
in mirties nagus. Ypatingai
Po valandėlės inejo ūkio da jis? —- paklausė linksmai Sta siu medžiotu. Budamu ta laiko
veliai apie Stasio nuotikius.
Jeigu nežinai kokia
Perky
trasiu
bobueziu,
sys.
nakti būdavo baugu. Kartais
lies virszininkas ir paklausė
tarpa laisvu nuo mokslo ir jo Tėvelis, būdamas tikras Lietu
O kada tarp saves kada
sargybinio, ar namie ginklu — Ant Tamstos dirbamojo
ežia pat arti nukrisdavo szovi- nupirkti Dovana savo
gana nukamuotu, juodu nors ir vis, karsztai mylis savo tėvynė,
susieda,
stalo.
Be
to
virszininkas
prastalo rasztininkas Stasys Gai
nys ir pokszt — ruru-ru! — nu
daug vaiksztinejo po Eidejaiis klausinėjo apie musu kariumeTai
viena
kita
iszduoda.
sze
gerai
sutvarkytus
palikti
galas? Szis atsake, kad, ka tik
aidėdavo. Net arklys sudrebė Draugui ar Draugei,
giras,
miszkelins
ir
palaukes
ne, apie muszius su bolszeviVisokioms biaurybems '
iszejes. Tuo tarpu virszininkas rasztines popierius, — pridūrė
davo. Tokiu koncertu teko man tai užraszk jiems laiknetaip norėdama ka nors nu- kais ir Lenkais ir 1.1. Stasys,
Ir
da
kitaip
pavadina.
sargybinis.
padėjo ant ginklu skyriaus sta
daug girdėti kovojant mums su
szauti, kaip sziaip pasismagin nenorėdamas tėveliams užduo
*
*
*
Stasys
greit
pribėgo
prie
sa

raszti “Saule.” Pra
lo raszcziuka ir paaiszkino sarBolszevikais apie Ežerenus.
ti.
Kai
jau
saulute
buvo
visai
ti
szirdgelos,
visus
savo
vargus
Arti Vilkesberes yra bobų,
vo stalo ir atradęs sakyta lape
— Oi! Baisu, neduok Dieve!
linksmins jiems gy
Labai nelabu,
li, griebė ji skaityti.
— nusistebėjo Vincas.
Kelios yra dideles girtuokles,
— Isz tikrųjų! Ir dar dviem
— Netik armotu, bet misz- venimą, ant viso me
Ir dideles tingines.
sanvaitiems nuo 15 dienos iki
Kaip Pasiklosi, Taip Iszsimiegosi
Viena tiek alaus prikirto, kuose, kartais ir vilku reikėjo, to ir džiaugsis isz ta
30 szio meneesio. Bravo! Szianpasisaugoti, — tese Stasys. —
Jog net isz troko iszvirto.
dien 14-ta, reiszkia rytoj iszva
Antai man ten pat tarnaujant, vo dovanos! Prenu
Vos sprando nenusisuko,
žiuoju gimtinėn, pas tevuczius,
vilkai buvo užpuolė Ežerenu merata Suv. Valstijo
Ir pasaitai nenutruko,
broliukus, — galvojo Stasys ir
Gerkite guznte k vai] rike s, apielinkeje, gerai ginkluota
džiaugėsi.
raiteli. Nors jis ir turėjo szau- se metams $4.00;
Jaunos ir senos bobukes,
—: Audrink! Koks asz lai
tuva bei keletą granatu, iszalTai ilgai gyvensite,
mingas! — szuktelejo Stasys in
Kitose Viėszpatyskusiu
vilku
gauja
sudrasko
ir
Kolei neužsigersite.
bekalbanti apsiusta Andriu
arkli ir ji pati.
.' tese $5.00. Užraszant
*
*
*
— Beine*atosogu gavai
— Ar velnias juos ežia po
Jus Skulkil mergicos
klausė szis inspedamas Sta
reikia drauge ir pre
susvaldykite, Lietuva neszioja! Ir be ju mes
sio linksmumo priežastį.
i
jau turime užtektinai prieszu, numerata siunsti per
Naktimi in Pottsville,
-—Taigi Audrink, dviem san- K
V— pyko Vincas. O už valandė
Ba jau žmones juokėsi,
vaitem, nuo 15-tos iki 30-tos
Money-Orderi arba
lės, sziek tiek nurimęs paklau
Ir labai piktinasi.
szio menesio. Rytoj busiu kėlio
Asz apie jus visus triksus sė Stasio ar narsi Lietuvos jau pinigais registruotam
jo. O dabar te rukykiva, kai
gerai žinau, nute kariuomene?
parvažiuosiu algos pakaks, o
laiszke.
'’lliii!
Ba
nuo
žmonių
girdėjau,
S/Sgt. Marinas Albert J. Magley isz Maplewood, N. J.,
— Apie tatai, broliuk, nerei
namuose tai jau džiaugėsi StaI
!
Bet
da
dabar
nutylėsiu,
kėtų ir klausti. Kuomet dar bu
kuris prie “Mirties Batalij orio’’ant Okinawa, sau pasaga64 pus., Did. 5x7col. |
Nes koeziola nepadėsiu.
vome geruoju su likusiais Vo
— Acziu, acziu drauguti — mino lova isz apleistos gazolinui tankos. Gal szita lova ne to
Tiktai, 10c.
I atsilyginsiva, — dėkojo And-; kia, kokia jis turėjo namie, bet daug geresne už tuos urvus,
Kacziosiu kiek galėsiu,
kiecziu armijos kariais ir ben Saule Publishing Co.
C) suvis nesigailėsiu,
drai kovojome priesz Bolszevirius degdamas sau ir draugui kur tukstaneziai Amerikiecziu dabar insikase vargsta. Jis
Mahanoy City, Pa.
9.
u
"ŠAULĮ”
| papirosus.
Varda
ir
pravarde
pasakysim
.• kus, tai jie begaliniai stebėjosi
sako kad jis szita lova pasiaustų namo del atminties, bet kad
u MAHANOY CITY, PA. į
isz musiszkiu narsumo. Musu Pirkte U. S. Bonus Sziadien!
Ilgai dar Stasys kalbėjo su ir jam dabar ji susigadina.

*

arba pradžia
SKAITYMO
...ir...
RASZYMO

i

,rBAULE” MAHANOY CITY, ML

Žinios Vietines
— ♦------

Maszinos Pražudė Vokieczius

Pennsylvania Power & Light Kompanija Laike KO MES NORIME?
Savo Metini Susirinkimą

ar kad Vokiecziai mus valdy
tu? Mes kara laimėjome ir ga
vome nei daugiau nei mažiau
negu mes tikėjomės gauti. Mes
stojome in kara savo kraszta
apginti ir, aeziu Dievui apgy
nėme; mes stojome in kara Vo
kieczius sumuszti ir sumuszem.
Kogi daugiau mes norime ?

Kai kurie žmones jau dabar
1 — Užtemimas Saules atsi
Allentown, Pa. — Laike me ta su Electric Bond and Share skundžiasi ir saiko kad Ameri
bus Panedelyje, Lidpos 9-ta
tinio susirinkimo-direktoriai ir Co., del Utah Power & Light kiecziai visai už dyka insivele
diena. Visiszkas užtemimas
kiti virszininkai Pennsylvania Co., ir gyveno Salt Lake City, in szita kara, ir jie klausia ko
saules bus matomas Wolseley,
Power & Light Kompanijos, Utah. 1918 m., p. Roost likos kia mums dabar nauda kad mu
'Saskatchewan Kanadoje.
turėjo savo metini susirinkimą perkeltas in Hammonton, N. su vaikai kariavo ir krito Eu
ropoje. Jie taipgi jau ima bum— Petnyczioje atsibus Szv.
■ beti kad mes nieko gero nesusi
Isaio; Subatoje SS. Kyrilio ir
lauksime isz karo su Japonais. Paskirstymas Maistas
Metodijo; kita sanvaite: Ne le
{Jie moksliszkai. aiszkina kad
lioję Szv. Elzbietos, P., Panede
Apie Racionavima
j karas tai tik. bagoeziu iszmislyje Szv. Pijuszio I., Ketvergei
las, kad bagoeziai tik pasipini- Mėsos ir Tauku: Raudoni
Szv. Jono Gvalherto; Petnyguoja, o darbo žmogelis galva ženkleliai knygutėje Nr. 4,
czioje Anakletas Subatoje Szv.
paguldo.
E2, F2, G2, 112, J2 geros
Boneventuro.
Karas, nepaisant kas kariau iki Birželio 30 d. Ženkleliai:
— Ponia B. Skodys, nuo
ja, yra. visuomet, pragaisztis. K2, L2, M2, N2, P2, geros iki
Mes vis sakome kad Vikiecziai baisiai nagingi ir kytri
413 W. Maple Uly., aplaike te
Visa žmonija nukenezia. ir vi Liepos (July) 31 d. Ženkleliai:
legrama nuo valdžios buk jos prie visokiu maszinu. Bet sztai czia maszinerija kuri pa
sas svietas nuskursta kai karas Q2, R2, S, T2, U2, geros iki
ežius Vokieczius pražudė. Szitokias baisiai dideles maszisūnūs kareivis S/Sgt. Jonas P.,
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.
siauezia.
nas
Anglai
pavartojo
nutiesti
paipas
skersai
juras,
(Eng37 metu amžiaus dingo ant ka
Ilki dabar szitas karas jau Maistas Bleszinese: Mėlyni
]isz
Channel).
Per
tas
paipas
Anglai
galėjo
milijonus
galio

res lauko Birželio 22-tra diena
tiek kasztavo, kad jeigu tie pi ženkleliai knygutėje Nr. 4:
nu gazolino ir aliejaus kasdien leisti Alijentu eroplanams,
ant Biak Salos. Prigulėjo prie
nigai butu lygiai padalinti, vi- N2, P2, Q2, R2, S2, geros iki
Szv. Juozapo iparapijos ir bomberiams ir tankoms. Ir szita darba Anglai atliko po pat
■ si žmones ant viso svieto, ir vy Birželio 30 d. Ženkleliai: T2,
JOHN S. WISE. JR,
C. E OAKFS
Vokiecziu nosimi ir jie nieko nežinojo pakol jau buvo per
Eagles draugyja. Paliko savo
rai, moterys vaikai ir kūdikiai U2, V2, W2, X2, geros iki Lie
vėlu
motina, du įbrolius ir tris sese
savo generaliszkam ofise Al- J., ir aplaike dinsta kaipo Field gautu daugiau negu po $600. pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2,
rys.
lentown, Pa. Sekantieji direk Auditor del Atlantic Loading k-U dai czia kalbėti apie gyvas- Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rugplekti isz visu pusiu. toriai likos iszrinikti: Fred. S. Co., prie Electric Bond and tis, bada, ligas, koliekas, žmog- piuezio (Aug.) 31 d.
DAR KARIAUJAME pradėjo
Czia kas nors kaltas už toki ne- Durham, Seth T. McCormick, ShareCo., po tom 1919m., likos1 žudystes ir skerdynes. Dar ne- Cukrus: Ženklelis N r. 36
SHENANDOAH, PA.
apsižiurejima, czia karininkai, Jr., Chas. E. Oakes, Thomas J. perkeltas in New York ofisą.1 gimusiis kartos atjaus szita knygutėje Nr. 4 del 5 svaru
Kai karas su Vokiecziais Eu
cukraus lyg Rugpiuczio - Aug.
oficieriai ir augszti karo žmo Perkins, C. M. Walter ir J. B. 1920m., p. Root aplaike dinsta baisu kara.
— Pana Regina, duktė ropoje pasibaigė, visos musu
nes turės atsakyti.
Warriner. Chas. E. Oakes už su Penns. Power & Light Co.,I Mes galime apsidairyti ir sa- 31 d., Racionavimo valdyba da
ponstvos A. Kvederiu, nuo 125 jiegos yra dabar atkreiptos in
Tie kurie žino sako kad butu ima direktoriaus vieta, nes p. May 21 d., p. C. E. Oakes, pre-Į kytilkad net ir dabar žmones ir bar priima aplikacijas del su
N. Gilbert Uly., užbaigė savo vakarus priesz Japonu. Iki
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti
B. 'S. Deg., pre-medikaliszka sziol kruviniausi ir baisiausi buvę galima Japonus isz dvie John S. Wise, Jr., prasiszalinio zidentas Birmingham Electris tautos in razuma neatėjo. San cukraus.
Co., isz Bukmingham, Ala., nuo Francisco Konferencija mums
mokslą Pennsylvania State musziai ir susikirtimai su Ja ju ar trijų pusiu apsupti ir isz nuo tos dinstos.
sykio pulti. Laivynas Ameri Ponas Chas. E. Oakes likos 1939m. užeme vieta p. J. S. rojų ant 'žemes neiszperejo. Czverykai: Ženklelis (ero© -------------ponais buvo ant Okinawa Sa
kos vieszpatauja ant mariu. iszrinktas kaipo naujas Prezi Wise, Jr., ■kaipo
1 Prancūzai
dar laiko vergijoje planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
kaipo
Prezidentas
Francuzai
los.
• i j I Syrijos
d_‘ i •
-r
i je Nr. 3, kožnas ženklelis geras
Laivynas galėjo daugiau ka dentas Pennsylvania Power & Pennsylvania Power &n -rLight
gyventojus.
JugoslaOkinawa sala yra apie sze- riuomenes atgabenti isz kitos Light Kompanijos, ir gerai ži
Co., Allentown, Pa., nes ponas was Tito komunizmą skleidžia del vienos poros czveryku.
szios deszimtys myliu ilgio ir puses ar net isz trijų szonu, ir nomas mieste Allentown. Per
Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5
AVise prasiszalino nuo tos dins- ir stengiasi pavergti laisvas
nuo dvieju ligi szesziolikos my taip Japonai nebutu gale j e dvylika metu jisai buvo prezL-j f0S; dvylika metu priesz buvi- tautas. Rusija Europoje savo (1943-44m., szildymo laiko) ir
liu ploczio. Paprastai czia gy Amerikieczius intraukti in dentas Birmingham Electric ^ma kaipo prezidentas Birming- tiszkai szeimininkauja, mažas kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45
vendavo daug Japonu kurie tuos slastus. Bet armija neno Co. Birmingham, Alabama, kur i ]iam Co., p. Oakes buvo Div. tautas po savo botagu klupdo. m., szildymo laiko) geri iki
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.
buvo ūkininkai—farmeriai ar rėjo kad Laivynas ir jūreiviai ta kompanija pristato elektros Manager Pennsylvania Power
Ne, mes dar toli nuo rojaus.
Gazolinas: A-15 kuponai bai
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sala yra geri keliai ir plentai. szaukti armija, vaiska in talka aplaike dinsta su Pennsylvania Penna. Power & Light Co., at
daug geriau negu buvo penki
Okinawa Sala randasi pu- ir pagelba, bet jiems garbe rm Power & Light Kompanija., sisako nuo savo dinstos kaipo metai atgal. Mes per greitai paMaldų Vainikėlis
siaukelyje tarp Formosa ir pejo. Del tos tuszczios garbes taipgi per tris metus buvo pre prezidentas May 21, 1945, per mirszome kad Hitleris visa pa
Kyushu. Isz Okinawa in Japo tukstaneziai motinu sziandien zidentas Allentown Chamber 39 m., p. Wise darbavosi del sauli ketino užkariauti. Hitle
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žydami daug linkėjimu nuo sa galėjo iszlekti buvo ant Iwo jo draskyti Japonu tvirtoves ir na isz Soda Springs, Idaho. Ji President Penna Elect. Assoc., brangiai kasztavo szita perga Gailesczio.
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j
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