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• Amerikietis Veda Rusijos Karalaite

Daugiau Mandagumo
NEW YORK. — Kareivis
stovėjo ant kampo ir rūke sau
cigareta. Dvi bobutes užpaka
lyje kukždejo. Viena neiszkentus, pakukszdomis sake: “Asz
žinau kad ji medine, asz girdė
jau kaip ji girgždėjo kai jis
žingsni eme.”
Kareivis atsigryžo ir tyliai
atsake: “Taip, bobele, szita
mano koja yra medine, sztai
asz tau ja parodysiu.’’ Ir ka
reivis pradėjo užsiraituoti sa
vo kojos kelines. Abi bobutes
bežviegdamos neszesi kiek tik
virbalines ju kojos pajiege.
Aiszkus dalykas tos kūmutes
nežinojo kad kareivis jas iszgirdo, bet visgi, kurgi musu
mandagumas. Kareiviai gal ir
parvažiuoja isz karo frunto su
medinėmis kojomis, bet j u
jausmai ne isz medžio padary
ti.

—

*

.Laikraszcziams
Uždarytos Durys
POTSDAM, VOK. — Visi
laikraszcziai ir
raszytojai
pyksta ir baisu lerma kelia už
tai kad jiems nevalia nei prisi
artinti prie tos Konferencijos
Vokietijoje, kur Trumanas,
Churchillis ir Stalinas tariasi.

Karalaite Xemia Romanoff, duktė Karalaiczio Andrew
isz Rusijos, isztekejo už Leitenanto Calhoun Ancrum. Szliubines apeigos atsibuvo Pravoslavu bažnyczioje, Londone.
Juodu susitiko Londone kai Amerikiecziai atvažiavo Ang
lijai in pagelba.

TUSZCZIOS
Galingas Anglijos
BUCZERNES
Laivynas Pacifike

Prezidentas Trumanas buvo
prižadėjęs kad laikrasztininkai ir redaktoriai galės daly
vauti toje konferencijoje ir ga
les visiems žmonėms praneszti
kaip ten sekasi tie pasitarimai.
Bet dabar tik sykiu visiems
laikrasztininkams buvo pasa
kyta kad jiems nevalia nei pri
siartinti prie tos konferencijos.
Ir kas dar blogiau ir dar la
biau inpykino laikraszczius ir
raszytojus tai žinios kad jiems
nebus duodama jokiu žinių.

P otsdam Konfe
rencija Baigsis
Szia Sanvaite
Japonai Nori Gerintis Ir Mums
Pataikauti; Europa Reikalau
ja 40 Bilijonu Doleriu; Badai
Anglijos Premieras Churchill
Pralaimėjo Rinkimuose; Ame
rikos Vieliava Berlyne

Czia ir vėl matyti Stalino
ranka. Trumanas raszyto jams PARYŽIUS, FRANCIJA.—
ISZ BERLYNO. — Sakoma kad tu “Trijų
prižadėjo, Churchillis taipgi Petain sako, kad teismas netu
savo kraszto laikraszcziams ri jokios teises ji teisti. Fran Didžiųjų” Konferencija baigsis szia sanvaite.
WASHINGTON, D. C. —
Sunku Pasakyti Kas
panasziai pasakė, dabar sykiu cuzu Parlamentas ji ingaliojes
Augsztas Anglijos Laivyno va
ginti visu Francuzu teises, Kas ten buvo, yra ar bus nutarta dar niekas ne
viskas kojomis augsztyn.
Kaltas
das dabar vieszai pranesza kad
MUSU KAREIVIAI
priesz Parlamenta jis ir yra atvisas Anglijos Laivynas iszkeAnglijos laikraszcziai pyks sakomingas. Petain sako, kad žino, bet, eina gandai, kad isz tos Konferencijos
t NERIMAUJA
CHICAGO, ILL. — Dabar liavo in Pacifika priesz Japo ta ir purina, Amerikos laik
jau buczernes tuszczios, bet, nus ir Amerikiecziams in talka. raszcziai pagieža lieja, nes jie sziame teisme primetami kal paaiszkes: Kur Rusija stovi kaslink karo su Ja
yra tiktai jo asmens
Pasirodo Kad Tie kiek galima dabar matyti, tai Dabar Anglijoje liko tik tie dabar nieko negali savo skai tinimai
ponais?” Tie kurie žino tokius dalykus praneapszmeižimas.
Petain
’
as
atėjo
j
jos bus dar tusztesnes. Valdžia
tytojams praneszti apie tas de
Brangus ‘Pointai’ sako, kad bus dar mažiau mė laivai, kurie yra taisomi.
in posėdžiu svetine su visais l szauja, “kad Rusija paskelbs kara priesz Japo
rybas. Jie tik gali mums pasa Francuzu valstybes pažymėji
sos rudenpje. Ir už szita beveik Didžiausi ir galingiausi kyti ka tie delegatai valgo, ge
Nieko Nereiszke
mis. Bet czia tik gandai, nes visi tik putas pla
bada musu buczieriai yra visai Anglijos Kariszki Laivai da ria ir kokius szposus jie iszkre- mo ženklais, kuriuos jis gavo
praeito karo metu.
ka ir pranaszauja nes tikru žinių negalima gau
WASHINGTON, D. C. —
nekalti. Jie ne tiktai ka negali bar sykiu su Amerikiecziais czia.
daužo
Japonu
tvirtoves,
skan

Kai armija paskelbė kad karei jums parduoti, bet ir sau netu
ti isz to susirinkimo.
■>
dina ju laivus ir gainioja Japo
viai, kurie turi 85 pointu ar ri.
LONDON. — Anglijos Pre- Lietuviai Isz Vargo
daugiau bus paleisti isz vaisko,
Ir czia iszkilo labai keistas nus.
mieras Winston Churchill’as
mamytes namie tuojaus pradė dalykas: Galaviju sziais me Churchillis dar a.a. Roose- pribuvo isz Konferencijos ir Stoja In Svetimszaliu
Prezidentas Truman’as kalbėdamas tame
jo savo vaiku pointus skaityti tais yra net daugiau negu ki i veltui prižadėjo kad kai tik ka- lauke Rimkimu pasekme.
Legijona
Berlyno kraszte kur Amerikiecziai vieszpair rokuoti. Patys vaikai, karei tais metais, bet mėsos yra ir|ras su Vokiecziu užsibaigs viviai žinojo kiek jie pointu turi bus dar mažiau. Czia sunku tik sas Anglijos laivynas stos CHUNGKING, KINIJA. —
NEW YORK. (LAIC) — tauja, aiszkiai ir drąsiai pasakė: “Kad Amerika
ir su džiaugsmu lauke dienos rai pasakyti kas kaltas.
mums in talka Pacifike priesz Isz Moskvos sugrįžęs Kinijos Paskutinėmis žiniomis isz Eu
kada jie paliks vaiska ir parva Ūkininkai (farmeriai) kalti- Japonus. Tas pasižadėjimas Premieras Soong, sako kad ka ropos apie szimtas Lietuviu in- nejieszko jokio pelno isz szito karo ar isz taikos
žiuos namo.
na valdžia už tai kad valdžia; jau sziandien pilnai iszpildy- re su Japonais gali baigtis stojo in Francuzu Svetimszaliu derybų.” “Amerika, jis paaiszkino” nori tik
Dabar, kareiviai isz Europos turi nustaczius preke, kiek jie tas.
Legijonus.
sziais metais.
vieno dalyko: “Atneszti tvarka ir taika visam
karo parvožiavo, savo pointus gali imti už savo galavijus. O
parsivežė ir kantriai lauke sa szerti galvijus atseina baisiai
•>
pasauliui!” Nors Prezidentas aiszkirio, kad
vo paliosavimo popieru. O ma brangiai: Taip brangiai kad
Sužeisti Jūreiviai Gydosi
mytes namie savam kailyje ne- ūkininkams neužsimoka savo
“Amerika nieko nenori ir nieko nesitiki isz szigalėjo trivoti, lauke sveczio galvijus szerti ar parduoti.
to karo, bet Karo Sztabas reikalauja ir visas Se
nebuvėlio parvažiuojant. Vai Ir tas nesunku suprasti. Jei
kas vaiske lauke, motina namie gu jus dabar kokia viszta ar
natas ir Kongresas nori ir tikisi sau pasilaikyti
lauke.
anti laikote, žinote kad szian
kelias didžiausias ir prieinamiausias salas Paci
Dabar motina namie nesu dien beveik trigubai daugiau
pranta, kas ten trukdo jos vai kasztuoja grudai negu ta visz
fike. Jeigu nebtis galima visiszkai tas sa
ko parvažiavima? — o vaikas ta ar antis yra verta. O kai ta
las pasisavinti, tai Karo Sztabas reikalau
vaiske pyksta, nerimauja! Da rokunda imi skaityti tukstanbar pasirodo kad tie taip bran cziais ir szimtu-tukstancziais,
ja kad mes nors po savo priežiūra tas sa
gus pointai beveik nieko ne- tai tuojaus pamatai kad ūki
las laikytume del atsargumo ir del saves
reiszkia. Armija nepaiso nei ninkams geriau savo ukes visai
kareiviu nei tu j u taip sunkia i užsidaryti negu toki bizni ves
apsisaugojimo, kad antru kartu koks prieužsitarnautu pointu. Matyti ti.
kad pareina nuo oficieriaus ar Ir dabar galime suprasti ko
szas mus negalėtu taip užpulti!
kareivis parvažiuos ar ne. Ne dėl tas “Black Market’’ gali
paisant kiek pointu tavo vai gauti mėsos, kai niekur kitur
WASHINGTON. — Vidaus Reikalu Se
kas turi, jeigu jo oficierius tik nei skilandžio negali rasti. Tie,
žodi tars tavo vaikas neparva kurie nori ir gali daugiau mo
kretorius, Harold L. Ickes pranesza, kad Amerižiuos, bet in Pacifika priesz Ja kėti, gauna kiek tik nori mėsos,
ka sius ir dabar siunczia apie rikoje bus daug mažiau anglių
ponus keliaus. Tai kur Ameri nes tada ir tas neteisingas bu6,000,000 tonu anglių Europai, per szia žiema, ir kad mums
kos laisve ir lygybe!
czierys, ir ta kompanija isz ku
kad tenai karo nukamuoti ir bus sunkiau gauti anglių del
O visai aiszkus dalykas, ofi- rios jis perka, ir tas ūkininkas
nualinti žmones ant smert ne- szilumos negu pareita žiema
cieriai nenori paleisti per daug isz kurio kompanija perka ga
Jis buvo. Europos žmonėms ang
Czia priesz kara (Saratoga, N. Y.) buvo kliubas kur tik tie kurie galėdavo tūkstanti suszaltu per szia žiema.
kareiviu nes kareiviu nebus tai li parduoti ir sau užsidirbti.
nėmis szvaistytis sau vasaruodavo, bet dabar Laivyno Sztabas pasisavino ir pavede su tuo pat kartu pranesza visiems lis, sziluma taip-pat reikalin
(Tasa
Ant
4
Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Amerikiecziams kad czia Ame ga kaip ir maistas.
,>
žeistiems jureiviasm. Jūreiviai czia gydosi ir pasilsi.
■
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j kaip niuezinasi Pacifike, jau'<

APREDYKIME
'du metai kai nemate savo myli j
I mos, bet dabar j„emylinezios KAIP SZAUKSI TAIP |
NUPLYSZUSIUS
žmonos, du metai kai nemate
IR ATSILIEPS - ! BROOKLYN, N. Y., —
savo vienatines dukreles. Bet
jis vargo, kentėjo, lauke kada
Lietuviu tautos vargai ii’ auateis ta diena kada jis vėl ga
kos sziame kare pereina visas
les pas savo szeimynele grižti.
musu vaizduotes ribas. Sziuo
Jis pinigus taupe, nekazyriavo, I yiENAS /pirklys, rengdamas metu pati didžiausia skurdą
tolimon kelionėn, prasze sa
per daug negere, namo kiek tik
turi pergyventi Lietuvos trem
iszgalejo tiek siuntė. Dabar vo kaimyno, kurio visuomet tiniai. Vien Vakaru Europoje
1888-Liepos27-1945 viskas dingo! Jsz akiu ir isz pasitikėdavo, kad jis lyg savo ju yra apie 300,000. Jie sudaro
szirdies! Ji sau kita rado, jai sugryžimui, saugiai užlaikytu stambia dali lietuviszkai kai-’
kietyje szimta svaru geležies.
Sziandien Petnyezioje, suei kitas pasipainiojo ir patiko!
banczios visuomenes Europoje.'
Geleži
tuojau
.
nuneszta
kletin:
na 57 metai nuo kada laikrasz- Szitas laiszkas tai visai ne
Ju tarpe yra daugvima žmonių,1
o
kuomet
geležies
savininkas
tis “ Saule ’ ’ pirma diena pasi retenybe vaiske. Raszytojai ir
reikalingiausiu tautos kultūrai
iszvažiavo,
užėjo
užlaikytojo
i
rodė Mahanoy City, Pa., 1888 , pamokslininkai baisiai rūpina
iszgelbeti.
tos
prekies
pagunda,
kad
ja
mete, kuri uždėjo a.a. Dominin-isi
! apie musu kareiviu dorybes
Visos tautos pripažįsta, kad
sau
pasisavinus,
ir
paslėpė
ki

kas T. Boczkauskas, ir be per , ir j u pasielgimus, 'bet maža kas
j u gražiausioji viltis — tai jau
tame
daikte,
manydamas
ko

stosimo szvie’czia del labo musui■ atkreipia aki in tu musu karei
nimas ir moksleivija. Lietuviu
kiu badu nuduoti geležies sto
Lietuviu-broliu czionais Ame-1 viu žmoneles, kurios isz nuobo
tremtiniu tarpe yra bent puse,
vi, kad /paslėpus savo vagyste. visos Lietuvos studentijos. To-rike, be jokios permainos loc-l dumo jieszko draugu, laksto,
Tuo laiku sugryžo ir pirklys, del reikia rūpestingiausiai
nininku ir tose paezios ranko traukuos ir vajavoja.
o kuomet paklausė apie geleži. teikti visokia paszelpa, kad
se.
,
Ana sanvaite policijantai su- tai kaimynas atshke:
Sveikinam visus savo senus cziupo dvi moterėles bebėgau-j — Nežinau, brolau, kas su tautos viltis iszliktu gyva.
lietuviu su riir jaunus skaitytojus kurie per ežias isz vieno miesto su dviem ta geležim atsitiko; asz pats ne-■ Tukstancziai
.... ...
.. ' . i
tiek metu skaito “Saule,” nes Italijonais belaisviais. Kai vai- norecziau tikėti, ka tau pasa- szuliais ir vaikais pavojingais I
ju da randasi pusėtinas skait- džia jas ir ju draugus sugavo ir kyšiu, jeigu savo akimis nebu- keliais pešti turėjo nueiti po
lis, kurie atmena musu pirma paklause tu moterėliu ka jos eziau mates tavo nuostolio, 200 ir 300 myliu. Buvo ūkinin
ku, kurie pasikinkė vežiman
numari.
daro, jos drąsiai atsake kad jos Sztai milžiniszko ūgio žiurke paskutini arkliuką, visokiais
Szirdingai acziu visiems važiuoja su savo “Boy Fren- insikrauste mano kletin ir šu
skaitytojams už platinima ju tais” ant “Good Times” ir ke ede visa tavo geleži. Matyda- vingiais perskrodė beveik puse
Europos, pasiekdami Austrija,
back them up with YOUR dollars!
laikraszrzio ir tikime kad to- tina su jais apsiženyti. Kai vai- mas-gi, kad geležies kasdien
Szveicarija, Francuzija, Dani
■X
e
liaus darbuosia del labo savo džia primine joms kad jos abi mažta (mažinasi), atkreipia u
to
invest
in
two
war
loans,
as
against
7tS
THE
battle
lines
approach
the
ja. Kai kuriu toks vargo kelias
one this time.
aa.heart of the enemy’s homeland, the
laikraszszio ir ji užlaikyti da ženotos ir kad ju vyrai dabar visa dome in tai, isz kur tai gaiszsitiese net per 2,000 myliu.
fighting grows fiercer . . . and more
No need to tell you that War Bonds
daugeli metu!
vaiske, jos ranka pamojo ir nu- Įėjo atsitikti, ir pagalios užti- Tai bado, vargo ir aszaru ke
costly in men, materiel, and money.
are the safest and best investment in the
That’s one reason why every red— “Saules” Redyste. sijuokdamos pasake kad jos kau žiurke begraužianezia jau
world. So pour out your might, Ameri
lias. Daug moterų ir kūdikiu
blooded American must back this mighty
cans, in the MIGHTY 7th War Loan.
dabar rado ‘Tikra Meile ir paskutine sztanga.
7th War Loan with every dollar he can
' iszmire tose vargingose klajo
Let’s show our valiant Fighting Men
lay hands on. Another reason is that
Nėra ant viso svieto tokio Laime.”
j Po taip aiszkiai begediszkam nėse, saugesnes vietos beieszthat we’re backing them to the limit of
this is really two drives in one. In the
žmogaus, kuris kam nors ne
our means ... 100%.
same period last year, you were asked
Kita jauna moterele, viena- melui l’irkl-vs lell«vai dasiPr°- kodami.
tarnautu.
me mažame mainu miestelyje I te*j°’ kad neisztlkimas kaimy- j1 BLOGIAUSIA SU RŪBAIS
buy n ow. B U Y^ M O R EI MORE!
insileido jauna Italijona bur- ! nas ji prigavo, teeziau nudavė
Dabar, kai karas Europoje dingieriu kai jos vyras in vais- ' tikis in jo pasaka ir nuėjo na Per penkeris metus lietuviu
užsibaigė ir kai karas priesz ka instojo ir dabar savo vyrui mo savo keliais.
rubus plesze okupantai. Nauju
Japonus jau, acziu Dievui bai pasakė kad burdingierius ;j0! In keletą dienu po tam atsi- rubu jokie fabrikai lietuviams
giasi, atsiranda ir atsiras viso vieta užėmė ir kad jam, jos vy tikimui /pamate gatvėje žai- tuo metu negamino. Seni rubai
kiu ginczu, kas kara laimėjo, rui nėra vietos namuose.
džianezius vaikus, o tarp ju su- nudrisko ir visiszkai skkrmaIszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
kuri szalis daugiausia padėjo,
nu savo kaimyno, kuri pakvie- iaįs pavirto. O ateinanezia žiekuris krasztas daugiausia pa Ir tokiu moterėliu, vejavai te pas save> uždare, ir paslėpė ma jiems teks praleisti skyle50c., o sulaikysite knygas per paczta.
j
kiu
yra
devynios
galybes.
aukojo. Kai toki ginczai pakils
atskiram kambaryj. Tėvai, ne- tuose ir neszildomuose namuoAdresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. *
veik
kiekvienas
saliunas
ju
pilsulaukdami sunaus,, iszejo
iszejo dinėr pro szali jau dabar užsiradi-į1 se. Plaucziu uždegimas nuo
101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų ap._
tszyti kur in maldaknyge ar ant nas. Mes daug kalbame, labai Jžįaį nusiminė jo jeszkoti; o perszalimo pradės szienauti kusNo.apraszymas,
didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsarupinamies
apie
ta
musu
jauni'
juom
et
per
visa nakti negale- lletuviszkas gyvybes.
kalendoriaus szitas žinutes:
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; PusiaugaveNo. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
ma,
bet
argi
nebutu
laikas
susij
0
ras
ti,
atbėgo
iszryto
tasai
Per ta “Lend-lease” arba
KIEK REIKIA RUBU
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu džiai: Žvake; Del pirsztiniu; Apia
“paskolint” susitarimą, Ame rūpinti apie tas jaunas motere- kainiynas pas pirklį, kuriam
No. 103 Vaidelota, apisaka isz olis prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
rika Rusijai jau davė daugiau les, kurios dabar taip man- papasakojes visa savo nelai- Vienam žmogui žiemai apre- pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
negu 362,000 visokiu vežimu, dnauja ir meilikauja. Ir kas miirga atsitikima, užklausė pa -' dyti reikia vidutiniszkai apie J imta isz Lietuviszku užliek u. Su pa Hus isz Valenczijos; Kožnas daigias Aržiuolas
ir Uosis; Budyne; Puiki
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras
automobiliu tanku, troku ir ki joms bėdos, vyrai isz. vaisko ga|įos> ar jis nežinąs kokiu bu- 20 svaru rubu. Visiems lietu- No. 104 Trys istorijos, apie 'Ne paeziuoias. 76 puslapiu................20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a
tu karo pabūklu. Per praeitus paisiunczia pinigu, joms nei du ir kur gaĮej0 dingti jo kudi-' viams tremtiniams aprėdyti • valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie AnS
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistraa ir Krepemetus Stalinas gavo isz Ameri darbas nei namas nerupi, liuo- kis.
II padėvėtais rubais reiketu iki 7 i No. 106 Penkios istorijos, apie kamas
62
puslapiu
. ................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
kos 144,000 vežimu, 6,000 tau so laiko ir per daug turi, jau — GaL ji vanagas pagavo, milijonu svaru. Tada priesz Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu......... .....25e
veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka,
ku, 1,800 dideliu karabinu (ar- nos, ir dar sulyg ju paežiu nusi — tarė pirklys, nes vakar isz-; akis milžiniszkas drabužiu Dorybe
No. 162 Trys istorijos apie Balai
No.
111
Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu.....................................15c
statymu
gražios
ir
meilios.
J
u
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
motu) ant ratu, 3,300 apszartikrųjų esu mates, kaip leke rinkimo darbas.
pinasi sekanti skaitymai: 11a isz maNo.
1.39
Trys
istorijos
apie
Užpuo

proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
vuotu, apginkluotu automobi vyrai toli toli kur ana pus ma ties mano trioboms, neszdamas DARBAS LABAI DIDELIS iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo 22 puslapiu ................................. 10a
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vikė jimas kunigo. 47 pus........ 15c
liu, 1,200 mažesniu troku ir riu, o ežia saliune yra kiti, naguose valka.
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
IR SUNKUS
No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
greieziausia
kitu
moterų
vyrai.
Jurgis;
Galinga
ypata
galybe
meiles;
1,700 didesniu troku.
— Visai ne in laika tavo
Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Teip-gi juokai, Rodos,
O susiedo kiemas vis žalesnis, szposai — tarė susirupines tė i BALF skyriai ir visa lietu-; sos bobos.
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
Szitokios žinutes susigadina svetimas vis meilesnis, kito
eiles,
Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
viu
amerikiecziu
visuomene,
į
vas, — kaipgi toks mažas
puslapiu, .........................
15c
64 puslapiai ................................... 20c
kai koks puskeptas mokslin- meile vis saldesne.
pauksztis galėtu pakelti taip visos organizacijos ir veikėjai į No. 112 Trys apisakos apie pini No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs Magai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel<czius ima mums aiszkinti kad
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo;
i turėtu labai intempti savo pa |bsti
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
didele, sunkia naszta ?
nog
smert;
Apie
Szv.
Kristupą;
Rusija iszgelbejo, iszgelbejo Vyras gali gyventi sau vie
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus................................. 15©
jėgas,
kad
palengvintu
paczia
Juokingi
szposelei,
Kaip
traukt
gi— Mieste, gerbiamasai kai
•No. 170 Asztuonios istorijos apia
61 puslapiu...........................
15c
visa svietą.
nas, bet moteris gyvena vienu- myne, — atsake pirklys, kur sunkiausia Žiema visoj Lietu- ’ Muknlnai einiki ir kiti szposelei. 20c No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltae;
.
.. . m
.1 No. 116 ISvOTijIstorija
“
apie Siera ta,
Auklėjimas sveiko ir serganczio kuviena žiurke gali suėsti szimta vos istorijoj. Turime praszyti puikua apraazymas.. 119 pus....15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
Kareivis aplaike sekanti
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
svaru geležies, visai nenuosta ir maldauti savus ir svetimus, j No. 119 Keturios istorijos apie
...............
15c
i12"
Garžia Haremo nevalninker T Roszis:
laiszka nuo savo žmonos: —
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
visus
lietuviu
tautos
draugus,
Rugpjuczio (Aug.) menesio bu, jeigu atsirado toks vana
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
’li Viena
motina; Vaikucziu plepėjimas
V L1
Jėzaus Szirdies laikrasztis gas, kurs gali pakelti ir neszti; visus gerus amerikieczius pasi- 62J puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu ......................................... 25©
Jurgi:
gailėti senos lietuviu tautos, I No. 120 Dvi istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkas; No. 171 Vieniolika puiku istorijų
Sziuomi praneszu tau kad “Žvaigžde” pradėjo skelbti la kūdikius!
kas isz girnos ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- (su paveikslais), apie Džiaugsmas
kuri
szio
karo
nesukele,
bet
bai
indomius
Paneles
Szvendina. 61 puslapiu..................... ..15c
puslapiu
.........................................
15c
—
Asz
sumelavau,
tarė
kai

kai tu iszvažiavai in vaiska asz
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 145 Trys istorijos apie VelniNe.
123
Septynios
istorjos
apie
skaudžiausiai
nuo
jo
kenezia.
'
j
cziausios
aipsireiszkimus
Poi>
mynas,
—
atsiimk
savo
geleži
'
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
turėjau daug laiko viską apStebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o dos; Kaip Vincas ingalejo paczia;
>
Informacija
apie
rubu
rink

svarstyti. Dabar asz matau kad '^uya^j°je*
nepaprasti apsi- — Ir asz teisybes nepasa
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Senę- maluninkas pSbego; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla*
mudu viens kitam neesame Heiszkimai ii daugybes žmonių kiau, — tarė pirklys, o tavo kū liava mielai suteikia BALF lig; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c ptybe gymimo mumisie Dievo mūra
sandelys (United Lithuanian' ^onus. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
skirti. Asz dabar radau tikra
ženklai danguje yra to- dikis yra mano namuose.
126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas ku«ezios nakti. atsitikimu; Nusiminimas seno į'aunii
Relief Fund, 101 Grand Street,’ 1 Doras gyvenimas;
Priversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c ikior Suvirsz 100 puslapiu... ..25«
meile. Mudviem nėra kas dary-.
Siažus, o Marijos žodžiai
No. 147 Trys istorijos apie Raga
Įmybe;
Vargingo
žmognus
sunu; Trys
Brooklyn
11,
N.
Y.)
No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta
ti kaip tik persiskirti. Asz gir vainos iszkankintai žmonijai
i užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
Visiems
dirbantiems
ir
dirb

68
Mariu;
Sruolis isz Lietuvos,
i
tokie
svarbus,
kad
kiekvienas
ISTORIJE apie Ila isz ma
| kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu.............. 20c
džiu kad armijoje lengviau
.
.15«
puslapiu
...................................
siantiems
sziame
szventame
ei
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
1 puslapiu ............................ 15c
juos žinoti ir insideti giliai ----------------- iszo iszlins, Al
gauti divorsas negu ežia tai i
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
Alena;
Pavojinga klaida. 45 pus
No.
127
Trys
istorijos
apie
Dukdarbe isz anksto nuoszirdžiai
in
savo
szirdi.
Jei
tuojau
pat
yva
in
virszu
iszkils,
Kaip
už
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszasz patarcziau tau armijoje
i te nustvniu: Peleniute: Du brolei lapiu ............................................. T.15c
davineti
pinigus. 45 puslapiu.
15«
dėkojame.
—
BALF
Valdyba.
■
^
’
"Z'ir
skūnntis.'
užsakysi
Žvaigžde
tai
galėsi
No.
150
Keturios
istorijos
apie
Du

60 nūs.. . 15c
taikyti sveikata ir apsaugoti
pradėti byla del divorso. Mer
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygelei!
gaite gali tavo mama pasiimti. tais apraszymais džiaugtis per szeimynele nuo lygu,Verta Ne
sis; A'jt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai
y i sus metus.
užmirszt, Kaip dagyvent 100
Mato Tamsumoje
61 puslapiu . ............................... 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
SKAITYKIT
Tavo žmona,
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimiecziu AimanaUžsakymus su vienu doleriu metu, Pamokinimai, Apie boba
A ITT T?”
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi-*
Mare
— Mamyte, ar musu tar
metams siuskite sziuo adresu: ka negalėjo savo liežuvio su
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir
karalium. 61 puslapiu . .............. 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
Jurgis gavo szita laiszka aut Žvaigžde,
'
488 E. 7th St., South laikyti, Leibaus gimoras, Gir naite mato ir tamsumoje?
ISTORIJE
apie
Gregonua
,1H
No. 152 Trys istorijos apie Kaji Preke
— Kodėl klausi Onute?
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
Okinawa salos kai kulkos kaip! Boston, 27, Mass
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
----------------- Isz Numirusia
— Ba girdėjau, kaip musu
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
........................................ . 15c
pavasaryje bites urzgė apie
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu
No.
153
Trys istorijos apie Gailu
tarnaite
pasakė
teveliu!:
galva. Jurgiui nei kulkos ne
Linksmas ir tikras nusijuo- Geros rodos, Gailinga ypata,
Adresas:
me,
Szaltiszaiti
ir
Debesėlis.
ti;
Du
broliai;
Majoro duktė.
62
karas jau nieko nereiszke. kimas turi plaukti isz szirdies, Galybe Meiles, Juokai, Ragan- “Mano mylimas, tu szianpuslapiu
........................................
.15c
::
25£
::
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
Jurgiui ir karo tikslas ir viso'nes be geros szirdies negali bu- iszka Lazdele, Teisybes ir Bo dien nesiskuta!.’’
pitonas
Stormfield danguje; Pabė Saule Publishing Go.,
Tarnaites ant rytojaus jau
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
kariavimo prasme kaip garai ti tikro džiaugsmo.
gėlė; Kas-gi isztyie; Prigautas vagis.
Pirkie
U.
S.
Bonus
Sziadien!
“
SAULE"
.
MAHANOY
C£7Y,
PA
nebuvo,
60 puslapiu ................................. 15c Mahanoy City, Penna,
Lzgaravo. Jis jau du metai'
-------------------------

Kas Girdėt

They’re givmg

MORE

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

MAHANOY CITY, PA.
tauto bažnyczioje ant užraku J (]aug-e]is paneliu, bet: netir pats' svetimus vaikus, naszlaiczius'«Js
Szirdis atrodė
— —
į Spiauk ant jo ir tiek.
j p. direktorius dažnai paszic- I auginti,/ auklėti,/ «jiems
savo
----sveika ir nebuvo sužeista, ir
— Gal dar jusu direktorius pia.
I szirdi ir meile aukoti, kodel-gi LAIKAS ISZGYDO Į Meile, rodydama in pasveikuir prasimano, gal neteisybe.
Asz ta vaikina myliu, jis ma- asz negaliu savo “laisvamany-SUŽEISTA SZIRDI siaszirdi
’^re:
. ___ ■__ ____ į — Kokia czia neteisybe. Asz
ne myli, bet jo sena motina mu-(bes”, paaukoti, ir tapti, gera
“Argi asz nesakiau tau, kad
——----- j pati va'kar buvau Metropolyje su apsivedimui prieszinasi del- žmona savo szirdžiai, branLaikas iszgydys sužeista tavo
pANEiLE Aldona Skeber- Be Pointu Ir Be Pinigu «»•szokiu’ taL liet i,ilvas ko to kad asz esu “laisvamane” ' giausiam žmogui, kodėl asz ne- * ♦ ♦ * ♦ * * • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ szirdi?!”
G. M.
j neplyszo besijuokiant kaip jis' jis labai motina myli ir j galiu padaiyt laimingais ji, jo
džiute užbaigusi
dienos
meilingoji mergužė
J
ta liurbe szokydavo. Iszeis poldarbu vienoje isz Lietuvos val
geras vaikinas, doras, motina ir save, bet asz savo pa- Į
lė durnojo sau viena sode,
ka, tai viens sau trepsi, o kits gražus, turtinkas, mokytas.
stybiniu in staigu Kaune užda
siryžima užbaigeziau biski ki-|į kuriame žydėjo puikiausios ro Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
sau, iszeis xalca, tai nepasuka1 jej tu nuo szios dienos eisi to'kiais žodžiais, būtent: “Pri-1
re savo raszoinaji stala, rakteli
žių rožes ir teike maloniausia
'kai]) kokia kalade, o jau kaip!
insidejo in krepszeli, užsidėjo
žadu tave Jurgi mylėt ir neap k vapa.
iszejo suktini, lai ir visus kone!
skrybėlaitė, apsisiautė apsiauleist iki mirties, taip man Diebuvo giliai užsimaspargriovė saloje ant grindų, vi
tala ir pasa'kiusi sudie, toms
ve padek.”
jcziusi veide žyme jos s'kaussos paneles tik prunkszezia
draugėms kurios taip greit ne
nuliudimas, o žerinburnas saujomis užsiimdąmos,
spėjo apsidirbti, iszejo per du
; Ona darbuojasi vienoje Lie- czios akys norėjo ka tokio su
UNITED
o jis krutino atstatęs, frako
ris in Laisves Alėja.
tuvos vaiku prieklaudoje ir rasti bei pagauti ir su intempi-j
STATES
skvernus užpakalin atmetės
Buvo tai pavasario laik
yra
laiminga,
o
visi
vaikuczlai
mu svaidė žvilgsnius in visas!
1
buk tai to viso nemato, nežino
kuomet Laisves alėjos liepos
ja vadina savo motina, savo an puses.
damas ne ka daryti iszsiima ei-'
BONDS
szviežiai susprogusios, kuomet
gelu sargu. Yra pavyzdžiu kan “Vai, ka gi asz bedarysiu?”
garota
ir
vėl
deda
deželen,
ir
AND
ju szviesžaliu lapu szydu ap
trybes, darbsztumo ir meiles. sudejavo ji žvelgdama in dau
apatine lupa tik kramto ir
STAMPS
dengta visas Laisves alėjos vi
į Apie Aldonos likimą tikrai sas ir laikydama baltąsias ran
kramto, nelaimingas vaikinudurys, kuomet szviesi Lietuvos
'nežinau, bet macziau Laisves keles ties krutinę, lyg netekusi
saulute savo skaisezius spindu
alėja einant, antro meto pava savo szirdies. “Juoba! asz gi
Tukstancziai vėžiu buvo
lius gausiai skaidriu pavasario
— Nelaimingas! •— gaila,
saryje, ir stumiant pirm saves praradau savo szirdi!”
mariu bangu iszmesti ant
asz jam norėjau duoti visa smir
oru viską gaivindama apvežimėli kuriame matosi gra Ir isz kvepiancziu rožių pasi Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
kranto prie Santa Monica
di o jis nulapątojo ten kur rie
žus, sveikas, linksmas, raudo rodė Meile ir, žengus, stojo
•szviesdama. ir szildydama sitinCanyon, Californijoje. Vy
“Saule” dabar $4.00
nas 'kūdikis, o jos szalymais priesz ja.
czia, kuomet tarsi visa Lietu
bus blynai, gailėsis, bet bus jau
rai, moteris ir vaikai visa
metams in Suvienytose Valsti
vos szalele saulute motinėlė
per vėlu.
Detroite buvau ana diena, ėjo auksztas dailios iszvaizdos “Sztai kur ji yra,” tarė ma
diena braidžiuojo ir gaude ir
bueziuote bueziuoja, glamonė
jaunas vyras, ar tai buvo Jur loniai Meile, laikydama szirdi jose, $5 kitose Vieszpatystesa
—
O
asz
tau
dar
karta
sakau
Susirinko
kelios
bobeles
iii
namo neszesi sau maisto del
ja, mylėti myli.
narna viena, gis ar kitas koks nežinau, bet vienoje rankoje, o kitaja ranka
kurio nereikejo nei pinigu kad tu ant jo spiauk ir tiek, bet
Medžiu szakose ir ant namu
sztai jau ir bažnyczia, eikime Guzute trauke per visa diena, privažiavus prie Ingulos baž paimdama, žemcziugine vily- Susimildami, jeigu iszkeliaunei tu nelemtu pointu.
nate in kita miestą ant apsigy
stogui žvirbliu ir szpoku-varnetne Gegužines pamaldų.
Ir svetimas atsirado su viena, nyczios, Aldona vežimėli su ežia isz saidoko.
venimo ir geidžete permainyti
vaiku tam vyrui palikusi inejo
ini būriai czirszkia, szvilpauja,
Ant keliu sėdėjo,
Inejo
in
bažnyczia,
ant
alto

Ir
graži
meilingoji
mergužė

laikraszti, prisiunskite savo se
in bažnyczia, o po Gegužiniu
gieda, biteles, karkvabaliai, devintame danguje.
In akis žiurėjo,
riaus žvakes ir elektra dega,
le
krito
keliais
ir
visa
drebėda

museles, uodai ir kitoki vabz — O, o! — kur invažiavai, žmonių prisede pilpi suolai už
pamaldų isz bažnyczios kartu ma pagavo szirdi savo ranko na ir nauja adresa ir miestą ku
Kitos jam už vytie jo,
riame gyvenot ir apsistojot, nes
iszejo senele už pažasties pri mis.
džiai ūžia, zirzia, zvimbia, bim- ar ne apie Grigai Joną svajojai’ giedojo litanija prie Paneles
Ir musztyne prasidėjo.
bia. Kuomet lengvas pavasa — bet kelkis, eikime, eidamos Szvencziausios, toliaus skaity Plaukus rove, dantis rodo, laikydama kad lipant bažny ‘ ‘ Bet-gi ji yra sužeista!” su be to, negalime jum siuntinėti
laikraszczio in nauja vieta.
rio sziltas vejalis vos-vos kvė pasisznekucziuosime.
O darbo įbuvo, kaip apstojo. czios laiptais nesukniubtu — aimanavo rasojaneziomis aki Daugelis praszo idant permai
mai,
maldos
ir
giesmes.
taip spėjau kad tai buvo jos mis. “Ji yra sužeista!”
puodamas ar dūsaudamas ret- Sukilo ir nuėjo.
Gaspadine .daug plauku,
Užbaigus
maldas
Aldona
at

nyt adresa, prisiunczia savo
kareziais kada nekada pūstelė — Teisybe sakant tai isztik- sisuka in Ona, žiuri kad ta apiszslave, anyta ir matėsi kad toje szei- “Man labai gaila!” atsake
varda ir pravarde bet nepaduo
mynoje yra laime, meile ir die
ja, — kas-gi tuomet benusedes ruu įspėjai kad svajojau apie siaszarojusi, ir žliumbia kaip
Paukszteliams ant lizdu
Meile
apgailestaudama.
“
Asz
da kur gyveno ir in kur iszvavobaimingumas.
— F. V.
kambaryje? Visi kas gyvas is: Grigu Joną. Koks jis gražus, mažas vaikas, net pašiukczioatidavė.
gi
nenorėjau
jos
sužeisti.
Ir
iszžiavo. Tokiu laiszku sziadien
sipyde in gatve, visi kas darbus ^°k>s malonus, mandagus ge------- GALAS------tikrųjų!
—
man
gaila
labai!
”
dama.
*
*
aplaikome daug, nes svietas la
užbaigė, Laisves alėjoje kruta, ras kaip apgelas tik, til
Ir
mergužėle
puolė
in
Meiles
Kiek nusiraminus iszejo isz
bai maiszosi, o del mus yra ne
Nubodo man važinėti,
bėga, skubinasi, tai in viena tai — Taigi tik, ne apie tave suprieglobsti.
JUOKAI
reikalingas sukimas galvos
Po svietą sznipineti,
in kita gala žingsniuoja ir gal ^asb
apie Czemeriu storule bažnyczios ir sako: žinai ka Al
“
Vai!
—
argi
negalima
jos
dona, jau desžimts metu kaip ,
jieszkoti po visas knygas isz
Žinių rinkti,
jau sziandien 'kelinta karta i iz Barbe ir jau sziandien musu di
iszgydyti?” — melde ji aszaro- kur musu skaitytojas rasze
nebuvau
buvusi
bažnyczioje
ir
Užtektinai ju pririnkti,
Szmarkszti Kukarka dama.
vieno galo Laisves alėjos in ki rektorius sake, kad padavė Vy=kad
ne
tu
būtumei
pavadinusi
laiszka ir kur seniau gyveno.
Po
svietą
tik
darbuotis.
ta liepų pavėsiais eina.
Ir
Meiles
veidas
iszgiedrejo
ir invedusi, gal ir savo amžyje
Jeigu prisiunsite sena ir nau
Begu nuo tu kacziu,
Hotelinis kelneris in ku ir nuszvito.
Czia margiu margiausia
Maldų Vainikėlis daugiau bucz bažnyczioje ne
ja adresa, tai greicziau galėsi
Bobeliu asztriu,
karka: “Praszau duoti keps
žmonių minia. Czia ir augsz“
KodeLgi
ne?
”
—
ramino
ja
buvusi. Buvau sulaisvamaneIr nepadoriu.
nį del pono advokato, nes Meile. “Laikas gali ja iszgydy me permainyt ir greicziau gau
cziausi szalies valdininkai pra
:: Knygele ::
jusi, buvau apsileidusi, subeMerginos ir man atsiisio
kad butu minkszta, ba ponas ti. Netrukus jis žengs sodo var site laikraszti. Kitaip ant mus
dedant paežiu Valstybes prezidievejusi, bet nebuvau isztvirnerugokite, jog laikraszczio neneduoda,
advokatas ne turi dantų.
dentmsu jo szeimyna, p. p. mi- 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
tais.
Tu-gi
beg
ir
praszyk
jo
kusi, nebuvau tik dėlto, kad ne Daugiausia darbo užduoda,
Kukarka: — O, tai tas se iszgydyti sužeista tavo szirdi.” aplaikote. “Saules Redyste.
nisteriais, Seimo nariais, invai- Puslapiu; Juodi Apdarai; buvo tinkamu aplinkybių.
Kur tik pasisuku.
Aiszkus drukas; smagi
nas morczinus jaunikis, tai
riausiu skyrių direktoriais,
Ir jaunoji mergužėle pasikė
Buvau pasiryžusi žūt but Ten girdžiu visokiu pasakų.
knygele, 75 Centai.
duosiu konokiecziausia, ko lusi paskubo prie sodo vartų.
svetimu szaliu diplomatais o
PUIKI ISTORIJA
vaikina gaut ir apsivesti,
Vėl reidio subarszkejo,
del
ne
apsipacziavo,
tai
da

baigiant mažiausiais valdinin
Ir sulinkęs žilasis senelis
Rodykle:
kia kaina tai kainuotu, nei
Mano meisterukas net
bar turėtu kam kramstyti.
kėliais ir paprastais . darbo Bažnytinis metu padalinimas.
ženge placzin, nelygiu ir dulkė
priesz nieką neapsistot. Gyve
szokinejo,
žmonėmis, czia pirkliai, banki Pasnikai.
tu vieszkeliu. Baltieji jo plau
nimas toks tūszczias, toks nie Ar-gi tos nedoros nenustos,
ninkai, szraugelninkai invairiu Kalendorius.
kai krito ant sumenkusiu, ka
Mokykloje
kam vertas. Sakiau arba gau
Maldos Rytmetines.
Ir neturi jokios giedos,
tautu ir tarptautiniai sukeziai, Vieszpaties malda.
daise raumeningu tvirtu ir jesiu vyra arba pasidarysiu sau Renkis tuo jaus in keliones,
dieles siurbėlės, czia visokiau Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Daratoris: — Žąsis yra la gingu pecziu. Gi ramstis gelbė
gala, ir bucziau taip padariusi,
Be jokios malones,
Sudėjimas.
sios ponios, paneles, tarnaites Apasztalu
Deszimtis Dievo prisakymu.
bai naudingu paukszcziu. jo ilgoj jo kelionėj.”
bet dabar ne, dabar taip nebus.
Apsirengk szvariai
ir invairiu tamsos lindynių die Du didžiausi meiles prisakymai.
“Sustok, gerasis Laike! su
Turime isz jos labai gardžia
O duok gerai.
nos ir nakties “plasztakes” ir Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles h Dar turiu susitaupius tris tukmesa ir da kitokia nauda. stok!” szauke mergužėle sku
stanczius litu, rytoj atsisaky
Pasiėmiau maisto gana,
“apuokai,” viskas czia susi Gailesczio.
TIKTAI,... 50c
Maldos vakarines.
siu isz tarnystes miniserijoje, o Tuoj nukeliavau in Skliutuose, Pasakyk man Žioplaituk ko bindama pro vartus ir paskui
lieja bendrai in viena žmonių Giesme ant pradžios Misziu.
vieszkeliu pavyti ji. “Sustok ir SAULE PUBLISHING CO
kia nauda?
pristosiu
prie
naszlaicziu
glo

O
kad
kokis
ten
susirinkimas
Misziu
Maldos.
spiecziu, in viena gyva, judanMAHANOY CITY, PA.
Psalme 45.
Žioplaitukas: — Asz po- iszgydyk mano szirdi!”
bojimo
draugijos,
paszvesiu
buvo,
czia, siubuojanezia, plaukian- Giesme Szventas Dieve.
Bet-gi Laikas nesusiaurejo
savo jaunyste savo mokslą, sa Mano kojos in tenais pakliuvo, nas daraktoriau nežinau, ba
czia žmonių upe, kuri tuomi tik Miszparu Maldos.
ir mergužėle bego paskui ji
mes žasu ne laikome.
pirm Iszpažinties.
vo energija, savo visus gabu Merginas kėlės iszvarysiu,
Skaitykite “Saule” ,
nuo vandens upes skiriasi, kad Maldos
dulkėtu
vieszkeliu
arba
priszoPerkratymas sanžines.
Dara.
—
Na,
o
ka
turite
mus ir savo visa szirdies meile
Koczelu pamokysiu,
visi tie žmones gyvi, visi jau- Maldos priesz pat Iszpažinti.
dama kai kur pasitaikiusias
namiej e lovosia?
Kaip iu tenais pribuvau,
czia, visi kenezia, myli, svajoja, Imdamas nuo kunigo iszriszima. tu mažuoleliu priežiūrai ir auk
Malda po Iszpažinties.
Ž. — Lovosia yra daugybe klintis, garsiai szaukdama ir
lėjimui, taip man Dieve padek
Keletą tokias užtikau,
kovoja, masto, ko nors troksz- Litanija apie visus szventus.
modama rankomis. ■ Saule-gi
blakių.
Dvi mergelios in svetaine
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. ir Panele Szvencziausia! O tan
ta, prie ko nors siekia.
kaitino ir sunkino kelione, de
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
sesele
acziu
ka
mane
nuo
tiesos
atėjo,
Panele Aldona irgi insimai- Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
besys susispietė ir smarkus
kelio
nuslydusia
ir
subedieveTuojaus
prie
vyru
priėjo.
Malda
prie
Panos
Szvencziausios.
Teviszkas
sze in ju vidurį ir slinko Ingu
lietus lijo, o mergužėle neprasjusia
in
bažnyczia
atvede
ir
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Noses
taip
dideles
turėjo,
los bažnyczios link.
Artindamasi prie Szv. Stalo.
Pamokinimas dama vilties nei drąsos, kad ir
nuo saužudystes kuria jau tu Kad lubas dasiegti galėjo.
Kada
kunigas
su
Szv.
Sak.
atsisuka.
didžiai suvargusi ir užkimusi
Isz karto ėjo viena, bet susi
Kaip ipeledos iszrode,
Paikiaus atiduodamas Dievui gar rėjau suplenavusi iszgelbejai.
nuo szaukimo, bet vijosi žila ji
lyginus su Tarptautinio Banko
be kalbėk.
Tėvas pradėjo kalbėti sa
Ir ilgu liežuvius rode,
Aldona
labai
nustebo
tokiu
seneli ir begi paskui ji melsda ii.
. durimis pamate ant suolelio se- Malda Szv. Ignaco.
vo šuneliu “pamokslą:” —
Negalėjau ilgiau iszlaikyt,
pasielgimu
Onos,
ir
ji
taip
pat
Malda
su
visuotiniais
atlaidais.
dinezia savo drauge panele
ma iszgydyti sužeista jos szir
Per tavo tinginiavimą nenu
Malda prie Szv. Sakramento po
Ir nuo piktumo susilaikyt.
valandėlė
pagalvojusi
tarė:
di. Nelaimei, neženge tamsus
Ona Szvilkupe. Prie jos priėju
Komunijos.
eisi
niekur.
Sziandien
žmo

Bet
surinkau
žinių
gana,
— Jei jau Dievas nusidėjė
Garbinimas Szv. Sakramento
nikai žemen ir žilasis senelis
si tarė:
gui reikia krutet ir būti
Ypacz apie viena boba,
Malda Szv. Tamosziau*.
liui
žmogui
su
savo
malone
at

pranyko tamsumoje.
— Ko czia murksai kaip ka Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
darbszum. Juk Fordas pri
Apie kuria vėliaus
eina
in
pagelba
ir
ji
tarsi
panėIr mergužėle, nuvargusi ir
te pele paleidusi, eiva pramik- Malda pris Panos Szvencziausios.
buvo in Amerika neturėda 
arba pradžia
padainuosiu,
Szv. Bernardo prie Szv.
Malda
valia,
tarsi
verste
verczia
ta
nusilpusi visa, parpuolė žemen
linti per diena sustingusias nu
mas ne marszkiniu o szian
Panos Marijos.
Su koczelu pakoczuosiu.
malone priimti, tokiame at vė
ir pradėjo raudoti.
sėdėtas kojas.
SKAITYMO
Ranžanczius prie Szv. Marijos
A
dien
turi
milijonus.
juje
tai
Dievo
malonai
prie*
*
*
kalbamas.
“
Vai,
varge,
vargeli!
Laikas
•— Kad tave kur vanagai
...Ifo*.
— Milijonus? — atsako
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
szintis nėra galima. ,
Ėi moterėles Millburjui,
nesustojo ir sužeistoji mano
sulestu kaip mane iszgazdinai, Litanija prie Szv. Antano isz
vaikas nusistebėjas. O kiek
Prisipažystu,
kad
ir
asz
baž

Esate
dideliam
pavojuj,
szirdis paliks neiszgydyyta! ”
Padvos.
net szirdie 'kruptelejo, o czia
RASZYMO
jisai j u apsivelka ant dienos?
Malda prie Szv. Antano.
nyczioje
jau
kelinti
metai
kaip
Geriau
apsimalszyt,
Ir
netrukus
apsidairė
mergu

besvajodama buvau atsidūrusi Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
— Et, kvailas esi ir gana.
bene tik, kad nepameluoeziau, Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. nesu buvusi ir kad dabar tave Ne kaip turėsiu svietui garsyt. — Suszuko tėvas iszeidamas žėle. Ir staigai tamsuma, rodos, 164 pus., Did. 5x7col.
Maldos po ^palaiminimo Szv. Sak.
tik dėlto in bažnyczia insiveNes jau per daug to,
pranyko, o auksiniai saules
isz kambario.
Per Procesija.
įdžiau, kad norėjau viena vai'kispinduliai apsupo ja ir szypNekurios daug siunsto,
Tiktai, 10c.
Neužmirszkite Guodotini Skai
Giesme ant Procesijų.
ina pamatyt, kur kasdien in Getytojai, atsilygint su prenumerata už
Duosiu kad net pyszkes,
santi Meile stovėjo jos szale. Ir
Giesme Laba Nakt.
laikraszti “Saule” kurie apie tai užPirkiė
U.
S.
Bonus
Sziadien!
Ministranturas.
Į gūžinės pamaldas eina ir kuri'
Dantis jum iszbrasžkes.
mergužėle pažvelgė in szirdi,
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
esanezia jos rankoje. Ir, j MAHANOY CITY, PA.
|aikra«zcxio.
PASKUBINKITE I I J Saule Pub. Co., Mahauoy City musu rasztineje už tai ne tik ka I
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TUKSTANCZIU
LIETUVIU ISZVEZTA
IN SIBERIJA
die

! •— Svecziavosi sziomis
nomis kietųjų augliu kasyklų
aipielinkese Kunigas Antanas
Karužiszkis isz Pittsburgha,
Pa., ir gimines Leskevicziai isz
'Girardville, ir Raiteliai isz Mahanoy City.

— Petnyczia ’57 metai kaip
laikrasztis “Saule” randasi
Mahanoy City, kur pirmutinis
numeris pasirodė, Liepos
'į(July) 27-ta diena 1888m.
*‘Saule” užaugo drauge su
miestu, ir gyventojais, mate
gero ir blogo, daug nuo tuo lai
ko iszmire musu senu gyvento
ju ir užgimė, bet “Saule” da
tarp jus gyviuoje!
■— Ponas Vincas Baczvinka
isz Gilbertono lankėsi musu
mieste, prie tos progos taipgi
atsilankė in redakcija “Sau
les,” užsimokėti už laikraszti,
kuri jau skaito daugeli metu.
A ežiu už atsilankyma ir malo
nu pasisvecziavimu.

NEW YORK. (LAIC) —
Praneszdamas, kad apie 300,000 Lietuviu yra buvusiose Vo
kietijos žemese, “New Lea
der” reiszkia susirūpinimo del
ju likimo, ypacz tu, kurie yra
Sovietu okupuotose srityse.
Laikraszczio praneszimu Bolszeviku tarnautojai, surasdami
Lietuvius, kuriuos jie laiko So
vietu piliecziais, siunezia juos
in Rytus. Vien isz Rytu Prūsi
jos osa iszsiusta apie 50,000
lietuviu — “Yra pagrindo pri
sibijoti,” — pastebi laikrasz
tis, — “Kad daug nekaltu žmo
nių bus apskelbti pro-naciais ir
pasmerkti likvidacij ai. ’ ’
“New Leader” laikraszczio
informacijomis, apie 83,000
Lietuviu neseniai isz rytiniu
Lietuvos srieziu iszvežta in
Sovietu Rusija priverstiniems
darbams.
Britu-Amerikiecziu okupuo
tose dalyse Lietuviu padėtis
yra žymiai geresne. Czia yra
suorganizuota Lietuviu Sanjunga su centru Wuerzburge,
kuri tarpininkauja tarp sanjungininku vadovybes ir trė
mime atsidurusiu Lietuviu.

cukraus.

Paskirstymas Maistas
Apie Racionavima

Sportas Ir Maistas

Czverykai: Ženklelis (eroplaninis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras
Mėsos ir Tauku: Raudoni del vienos poros czveryku.
ženkleliai knygutėje Nr. 4,
Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5
K2, L2, M2, N2, P2, geros iki (1943-44m., szildymo laiko) ir
Liepos (July) 31 d. Ženkleliai: kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45
Q2, R2, S, T2, U2, geros iki m., szildymo laiko) geri iki
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.
Maistas Bleszinese: Mėlyni
Gazolinas: Kuponai B6, B7,
ženkleliai knygutėje Nr. 4: C6, C7, geri’ iki ateinanezio
ženkleliai knygutėje Nr. 4: T2,' praneszimo.
U2, V2, W2, X2, geros iki Lie
pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2, — Ant pardavimo, namas
Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rug- ant 332-334 W. Mahanoy Avė.,
piuezio (Aug.) 31 d.
Mahanoy City. Atsiszaukite

North Carolina Valstijos ūkininkai (farmeriai) sumanė
žuvauti ant savo ukes, (farmos.) Po dideliu lietu jie tik vie
na gala savo žemes užprudino, paleido keletą žuvelių ir da
bar sau turi ir sporto ir maisto. Vienas toks ūkininkas in
tris dienas pagavo apie 90 žuvu.

Cukrus: Ženklelis N r. 36 pas: MRS. N. MC’GONIGLE,
Giesmių Knyga Arba
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 113 N. Jardin St., Shenandoah,
cukraus lyg Rug’piuczio - Aug.
Kanticzkos, $2.00 ,
31 d., Racionavimo valdyba da
Skaitykite “Saule” SAULE PUBLISHING CO.,
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir borikas gauti
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

mas — 8 rubliai dienai (apie
Tuszczios Buczernes
$1.50) ir puse kilogramo (vie
nas svaras) duonos už 50 ka
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
peikų. Jei nori privatiszkai
daugiau ka nusipirkti, tai kilo Dabar kad ir koki mėsos
gramas (du svaru) duonos szmota kur nors nustversite jei
kasztuoja 30 rubliu, lasziniu— gu ta mesa bus daug prastesne
500 rubliu, bulviu —10 rubliu. negu buvo priesz kara, nekeiki- j
te ant buezieriaus, piktžodžiau-'
r
te, ir to nabago nekaltinkite,1
Musu Kareiviai
nes jis visai nekaltas. Ūkiniu-!
Nerimauja
kai sako kad visa mesa dabar'
prastesne, nes galvijai neda-Į
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
szerti. Dabar ūkininkai veža
oficieriaus nereikes. Tai ofi- galvijus staeziai in marketa ir
cierius, kad sau savo szilta vie ten juos staeziai kompanijoms
ta apsisaugojus, laikysis kuo parduoda. Pirmiau taip neda-1
daugiausia kareiviu po savimi. rydavo. Pirmiau jie parduoda-Į
Karo Sztabas aiszkinasi ir vo savo galvijus kitoms kom-'
sako kad taip greitai negalima panijoms, kurios juos per kelis
tokio didelio darbo atlikti, kad menesius gerai priszerdavo ir
traukiniai pilni, kad sunku ga tik tada mėsos kompanijoms
benti kareivius, kad daug dar isz antru ranku parduodavo.
bo reikia pakol surokuoja ka Tai dabar jeigu negausite
reivio tuos pointus, kad sunku mėsos neprakeikite savo bu
kita kareivi iszmokinti ir taip ezieriaus, jeigu mesa ne tokia
gera kaip būdavo tai nekaltin
in tusezia maisza puczia.
Kai vaikus erne in vaiska, kite ant buezieriaus, nes jis ir
kai juos iszveže ir ant karo jo szeimyna tokia paezia valgo.1

AH, LOOK!
AN ELECTRIC
HOME FREEZER

■

— Seredoje Liepos 25 d.,
Iszkeliavo 24 vyrukai in
įWilkes-Barre, Pa., 7 valanda
jryte, kurie bus priimti in tar
nyste. Visi isz'keliavo bosais.
iMahanoy City.
| Charles E. Mišką vage, Jo
seph A. Bogdonavage, Simon
JA. Swirsky, George F. Long, Gyvenimo Sanlygos
P ohn P. Selgrath, Joseph P. Ci
Baltijos Kraštuose
nikas, Francis E. Dreher, Jo
seph Bias, ir Stephen G. Homa.
NEW YORK. (LAIC) —
JBowmans:
Latviu laikrasztis “Dranga
Į*. Edward C. Konefal.
Vests” skelbia Latvijos pabė
jSt. Nicholas:
gėliu praneszimus apie dabar
' Thomas H. Davis.
tines gyvenimo sanlygas Balti
Vulcan:
x
jos krasztuose. Ju liudymu, pi
Rocco Delibertis.
*
nigu perkamoji verte taip nu
J?ark Place:
krito, kad prilygsta, tik 15%
Michael Sapar, ir Joseph Poankstybesnes perkamosios ver
lit.
Ik
tes. Pavyzdžiui, vyriszki dra
Yatesville:
bužiai, seniau kasztave 120-150
Albert H. Weikel.
latu, dabar kasztuoja 800-1,000
New Philadelphia:
rubliu. (Imant dėmesin, kad frunto pastate, tai armija rado
Daniel P. Daskus.
Sovietai doleri keiezia in 5 rub gana darbininku, gana czieso ir
{Silver Creek:
lius, vyriszku drabužiu eilute gana traukiniu. O koks dabar
Albert W. Ruben.
Berlyne
czia skirtumas?! Kaslink trau
kasztuoja apie 200 doleriu).
Cumbola:
Naktimis vykdomi aresztai, kiniu, tai armijai visai ne gal
Edward J. Nawrocki. x
nors pasitaiko, kad ir dienos voj. Tegu tik armija paleidžia BERLYNAS, VOK. —
JCaska:
metu, ypacz vykstant isz dar kareivi, o jis sau susiras kaip Bažnycziu varpai, zvanai gau
John A. Yurdock.
\
džiai skambėjo Berlyne ir ku
bo, tai vienas, tai kitas pra parvažiuoti.
Conway:
’\
nyksta. Aresztuoja ne vien Bet dabar viskas kaip bul nigai laike pamaldas atnaszaEdward J. Harantcavage.
veiklesniuosius, bet ir papras ves su kopūstais. Kareiviai vo laike. Szventas Miszias ana
Chester, Pa.
tus pasyvius darbininkus. Vien laukia, motinos laukia, o armi diena, ir taip visam svietui
Abraham L. Hughes.
pranesze, kad Vokietija vėl
nog daugiausia aresztuojami ja nei vieno nei kito nepaiso.
Philadelphia, Pa.
laisva nuo Hitlerio ir jo razbaibuvo valdininkai, kariai, poli Kongresas žada czia insikiszti
Carl E. Welsh.
\
ninku. Per penkis metus tie
cininkai ir szauliai. In iszveža- ir pareikalauti isz armijos kad
Baltimore, Md.
x
varpai tylėjo, per penkis metus
muju sanraszus patenka daž ji savo sztaba susitvarkptu ir
Roland Robinson.
pamaldos buvo uždraustos.
nai ir tie, kurie susiraszineja pradėtu iszpildyti savo pasiža
Shawnee, Okla.
'
Kai buvo iszleistas insakysu užsienyje gyvenaneziais as dėjimus ir toliaus nearzintu
mas bažnyczioms savo varpais
• John F. Farrell.
kareiviu.
menimis.
skambinti, visai mažai varpu
— Kunigas Vincas Raitelis Pietų Amerikos Lietuviu
buvo girdėti, nes visai mažai
kuris svecziavosi pas savo mo- laikraszcziuose tilpo laiszkas Gal doleris už -penktuką yra
varpu dabar randasi Berlyne.
tinelia ponia Marijona Klirn- isz Vilniaus kraszto, kad gele geresnis, bet penktukas in bažNaciai beveik visus suėmė ir
czauskiene, nuo W. Centre uly., žinkelio darbininko atlygini- nyczia tankiau eina.
armotas isz j u sau liejo. Bet
sugryžio atgal in Chicago, Ill.,
visgi, kad ir nedaug varpu, kad
taipgi jo sesuo ponia Margareir ne garsiai skambino, bet jie
ta Bartlettiene sugrižo in Vir Buvęs Sekretorius Pasiraszo Ant Cziarterio
laisve ir iszganyma skelbe,
ginia.
linksmas naujienas, geras ži
— Ana diena ponstva Kle
nias nesze visiems Vokiemensas Karužiszkis su paezia
cziams.
ir ponia J. Horningiene visi isz
Roselle, N. J., motoravo in
Skaitykite “Saule”
miestą atlankyti savo pažysta
mus taipgi redakcija “Sau
les ’ Acziu už atsilankyma.

ESEF Tie kurie prisiuneziat
lai'szkus arba postel-kartes in
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztine-s mar
kes, nes kitaip tokius laiszikus
nepriimsime. Postkartes reikalauje marke už 1 centą;, laiszkaip po 3 centus ;special delive
ry po 16c., o registravoti laiszkai reikalauje\23 centu.
NEUŽMIRSZKITE!— jeigu
siuntinesite tokius laiszkus be
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu
ant lai’szku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir
laiszkus nuo paczto!

USEE*

Skamba Varpai

SPEED VICTORY
BUY AN EXTRA
WAR BOND

Yes, I see that you’re going to he one of those happy, happy

-------------------------- J----------------------------------------------------------

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

KODĖL NE

t

x- families that will have electric frozen-food units after the war.
*

M-m-m-m-m-m, h-m-m-m-m-m! Imagine the frozen fresh flavor
of peaches and strawberries and nutritious vitamin-filled, garden-fresh

vegetables right handy at home in the middle of winter! M-m-m-m-m,

>

h-m-m-m-m-m!

\
Mr

.

»Your own frozen-food electric storage unit is just one of the many
Hew things for better living that low-cost electricity offers, postwar?

Are you planning now for all those comforts and conveniences
that can flow into your home with electric current in the peacetime

Vaikinas palydejas mergi
na, atsisveikindamas, nedrą
siai tarė:
— Ar galiu pabueziuoti
tamstos rankele?
— Kodėl, juk man daug
lengviaus pakelti szydras
(veido uždangala) negu nu
mauti pirsztine, — atsake
mergina.
; -•—
.

future? For the biggest bargain in better living...it’s electricity!,

Buvęs Amerikos Sekretorius, Cordell Hull, delegatas in
Suvienytu Tautu Konferencija, pats negalėjo pribūti in San
Francisco del ligos, jis pasirasze ant Cziarterio Washingto
ne kur jam buvo Czįarteris pasiunstas.
__
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Laidoja kūnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam*
reikalams. Telefono Numeraa 78.
620 W. Centre Si., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus Sziadienj
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ROBERT ARMBRUSTERS ORCHESTRA*

Pennsylvania Power & Light Company

