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Amerikiecziai Tokyo Mieste
*

Daug Kareiviu
Bus Paleisti Isz
U. SkTarnystes

Isz Amerikos Philiwi"ai Vrl Laisvi

LIŪDNAS LENKIJOS Popiežius Sako:
Moteres Vieta Namie'
LIKIMAS

Amerikiecziai Daužo Ir
Degina Savo Eroplanus

Isz pradžios 'kai Lenkai be- ISZ VATIKANO — Szvenviltiszkai prieszinosi Vokie- tas Tėvas, Popiežius ana sanczianis ir kai mes skaitome apie vaite kalbėjo in 6,000 darbiniu-.
skerdynes Lenkijos miestuose kiu moterų ir visoms drąsiai ir
ir paezioje Varszavojo, mes vi aiszkiai pasakė, kad ^‘Mote
saip sznekejome, vieni už Len ries vieta ne darbe, ar fabri
kus, kiti priesz, vieni sake kad I kuose, bet namie su savo szeigaila Lenku, o kiti sake, kad mynele.” Jis paaiszkino kad
dabar ten vilkas vilką pjauna. Eažnyczia visados gynė ir gins
Bet, dabar kai apie Lenkija darbo žmogaus teises. Darbo
ar Lenkus kalbame, tai jau visi žmogus nei kiek neprastesnis
turime su užuojauta prisiminti už pasiputusi, bajoriszko krau
kad Lenkai laibiausia nukente jo ponpalaiki. Bažnyczia jau
jo ir sziandien kenezia.
seniai sako, kad darbo žmogus
Lenkai pirmutiniai pastojo turi gauti tiek mokėti kad jis
Hitleriui kelia. Lenkija buvo galėtu užlaikyti ir gražiai už
nare to taip pragarsėjusio auginti savo szeimynele. O au
Cziarterio, bet jai nebuvo vie ginti ir auklėti szeimynele, butos tarp Suvienytu Tautu, San 1 tinai reikalinga kad moteris ir
Francisco Konferencijoje. Len motina szeimininkautu savo
kai baisiai nukentejo nuo Vo- szeimynele, o ne dirbtu fabrike.
kiecziu žvieriszkumo. Lenkija
dabar parduota ir savo draugu
Japonai Jau Kitaip
iszduota. Lenkai nuo vilko ant
meszkos užbėgo. Lenkams tas
Dainuoja
pats velnias, ar jis juodas ar
j avimo, 'bet eina pirmyn taip
raudonas.
MANILA, PACIFIKE — kaip in kara. Kareiviai gink
Pati Lenkija toli gražu nėra Jeigu galima Japonu laikraszszventa. Lenkai irgi grobikai ir cziais pasitikėti, Japonai dabar luoti, bomberiai, eroplanai ir
pleszikai, kai tik proga pasitai jau visai kita daina rieda. Jie laivai apszarvuoti ir kariszkai
WASHINGTON, D. C. — Ir vėl iszkilo
ko. Mes Lietuviai gyvu kailiu dabar prisipažinsta ne tiktai iszrikiuoti. Taip ir turi būti!
pažinstame kokie tie Lenkai ir kad jie kara pralaimėjo, bet Mes Japonus sumuszeme, bet
tas klausimas apie kas kaltas už szita kara, ir kas
kaip jie apsidirba su mažesnio- kad jie galutinai sumuszti, pa dar neiszmokinome, J aponai
mis tautomis. Bot, nepaisant žeminti, nuginkluoti ir bejie- gailesį kad jie kara pralaimėjo. kaltas mus Japonai pagavo be marszkiniu kai
kas ten praeityje buvo, Lenki giai, kad j u garbinga tauta prie Mums dabar pareiga priversti jie užpuolė ant Pearl Harbor?
Prezidentas
Japonus gailėtis kad jie kara
ja sziandien tikra muczelninke, liepto galo priėjo.
Trumanas dabar nori visus valdžios tuzus iszLenkai sziandien nukamuoti ir Ne už tai kad mes norime se pradėjo.
nukankinti ir nuskriausti.
nas žaizdas ar szaszus atlupine- Generolas Chennault, kuris teisinti, lipszniai beaiszkindamas kad mes visi
Lenku gyvenimas Lenkijoje ti, bet už tai kad mes turime ge Japonus labai gerai pažinsta,
sziandien skamba kaip kokia rai apsižiūrėti ir patys pertik sako kad mes Japonus sumu kalti; kad visi Amerikiecziai yra kalti. Tai la
rauda. Prieszo isz visu pusiu rinti ir pažiūrėti ar isz tikro Ja szeme, bet ju dvasia nepalaužeIr
apsupta, savo draugu apleista ponas jam tai žemai nupuolė, me. Jie jau dabar savo žmo bai gražiai skamba, bet nieko nereiszkia.
ir savo kaimynu iszduota ir sa jau taip siupnas ir bejiegis nėms sako kad antru kartu nie tuszczias puodas skamba, bet jame nieko nėra.
vo Alijentu suvedžiota.
kaip jis nori mums nuduoti.
kas Japonijos nesumusz.
Taip ir tas Prezidento pasiaiszkinimas. Gene
Lenkai gynėsi Varszavoje Generolas MacArthur nežiū
ri in ju aszaras, nepaiso ju de- Pirkie U. S. Bonus Sziadien! rolai ir augszti oficieriai kurie buvo ant tu Salų
(Tasa Ant 4 Puslapio)

1 WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Karo Sztabas pranesza, kad Amerikiecziai Europo
je sudaužo ir degina savo ero
planus, nes jie dabar nereika
lingi ir per daug kasztuoja juos
užlaikyti. Jau dabar negu 26,000 eroplanu patys Amerikie
cziai sunaikino ir dar daugiau
sunaikins.
“Saule” jau koki metai at
gal patarė kad taip bus geriau
sia padaryti nes tokiu eroplanu
niekas nepirks, o mums jie ne
reikalingi. O jeigu neduok Die
ve, kad kitas karas pakiltu, tai
tie eroplanai jau bus isz mados
iszeje ir nebus tinkami. Jau da
bar mokslincziai iszrado grei
tesnius ir didesnius eroplanus
už tuos kuriuos mes dabar var
tojame.
Jeigu mes szitus eroplanus
pasilaikytume tai mes vis pasi
tikėtume kad mes gana apsi
ginklavę ir kitu geresniu ne
statytume. Tas butu labai pa
vojinga. Bet dabar, kai visus
tuos eroplanus sunaikinsime,
tai turėsime kitus statytis.
Kaip nauja szluota geriau
szluoja, taip ir naujas bomberis
geriau mus saugos nes greicziau ir toliau gales nulėkti.

Generolas Douglas MacArthur paveda ir atiduoda
visa Filippinu valdžia Pre
zidentui Sergio Osmena. Philippinai baisiai nukentejo
nuo Japonu. Jie Amerikieczius priėmė kaip kokius iszlais vinto jus ar iszganytojus.
Amerikos Karo Sztabo Vadas

_

Farmeriai Vartuoja
Armijos Automobilius

Daugiau Mėsos,
Mažiau Pointu
------WASHINGTON, D. C. —
Dabar jau reikia mažiau
“pointu” del daugiau mėsos.
Valdžia prižada kad už mene
sio kito gal visa mesa paleis vi
sai be “pointu.” Jau dabar
randasi daugiau sviesto, sūrio
ir mėsos. Visi maisto suvaržy
Kai karas užsibaigė, armi
mai trumpu laiku palengvės. ja pardavė daug savo auto
Tik cukraus da vis bus sunku mobiliu ir vežimu. Farmeriai
gauti.
(ūkininkai) nusipirko ir da
bar sziena veža su jais, va
Neims Jaunikaiczius žiuoja in jomarka ir miestą
pieną parduoti ir visokius
In Vaiska
darbus dirba su armijos au
tomobiliais.
WASHINGTON, D. C. —
Tie kurie žino apie tokius daly
kus jau dabar isz anksto sako Prezidentas Gavo
kad Kongresas nepriims Prezi
Nauja Forduka
dento Trumano patarima imti
in vaiska jaunus vyrukus tai
Už Dyka
kos laiku.
Armija reikalauja kad visi WASHINGTON, D. C. —
jauni vyrukai nors koki meta Fordo kompanija padovanuojo
isztarnautu vaiske, Karo Szta Prezidentui Trumanui pirma
bas taipgi pritaria, Prezidentas nauja Forduka, Prezidentas
Trumanas panasziai nori. Bet džiaugiasi savo dovana ir dėko
žmonėms jau insipyko ir tas ja Fordo kompanijai. Tai ne
karas ir ta kariszka valdžia. prastas pagarsinimas Fordo
Kas dar svarbiau, visokiu tikė kompanijai. Dabar ir mes sau
jimu dvasiszkiai prieszinasi, ir Forduka pirksimes už tai kad
kaip tik už tai Kongresas bijos Amerikos Prezidentas su Forpriesz žmonių norą balsuoti.
duku važinėja.
?■'

30000 AmerikiecziuUžmuszta
Ir Daug Paimta In Nelaisve Ja
ponijoje; Japonai Pasirasze Ant
Taikos Sanlygu; Japonu “Ba
taan Skerdikas" Leit. Genero
las Tomoyuki Yamashita
Pasidavė Amerikiecziams
KAS KALTAS?

Vokietijos Miestai Ant Alijentu Kelio In Pergale

★

kai Japonai užpuolė, aiszkinasi kad, “jie visai
nieko nežinojo ir visai nesitikėjo kad prieszas
užpuls!” Gal taip ir buvo. Bet, kuriems vel
niams mes jiems geras algas mokame, ir kam
mes juos ten in tas Salas pasiuntėme?! Ar tik
vasaruotis, sau “good times” turėti?! Jeigu ten
buvo reikalas laikyti armija ir laivynas, tai ne
del sporto ar del vakaruszku. Ju darbas ir pa
reiga buvo sargyba eiti!
Geras kareivis visa
dos pasirengęs savuosius ginti.
Už tai jis ir
yra kareivis. Kas isz sargo, jeigu jis miega ir
nemoka ar nenori sergėti? O tie, kurie Vaszingtone sziltas vietas laiko teisinasi, kad jie nie
ko nežinojo apie Japono planus.
Daug daly
ku žmogus nežino ir mes ji už tai nekaltiname,
bet yra dalyku kuriuos žmogus turi žinoti. Pa
vyzdžiui: Daktaras turi žinoti kaip gydyti, ad
vokatas kaip teisti ir teisinti, mainierys kaip
anglis kasti, raszytojas kaip raszyti. Jeigu pa•

Miestas po miestu buvo su žeme sulygintas kai Alijentu eroplanai ir bomberiai tiese
kelia musu armijoms in Vokietijos szirdi. Po kairei virszuj, Aschaffenburg miestas, žemiau,
Duren miestas, viduryje Wesel kur Amerikiecziai labiausia užpuolė, virszuj po deszinei
Limburg geležinkeliu centras, ir žemiau Eitburg miestas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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bankos ir žemcziuga pasiuntė
tam geram ir bagotam pirkėjui.
Už kokiu dvieju ar trijų sanvaicziu tas pats žmogus vėl už
ėjo in ta pati brangiu daigiu
Lietuvos Pasiuntinybes biu sztora ir paklausė: Ar jie netu-'
letenyje praneszama, kad Vil retu kito tokio jemcziugo? Nes
niaus red i jo stotis, savo “dar-' jo žmonai tas žemcziugas labai
bo dienomis” gausiai davinėjo patiko ir ji dabar nori kita toki,
karo naujienas, Komunistu nes ji nori sau pasidaryti aus-i
propaganda ir Rusiszka muzi-'i karius.
ka, ypacz pabrėžiant, kad Lie-1 Savininkas atsiprasze, bet
tava dabar injungta visiems J kito tokio neturėjo. Žmogus,
laikams in Sovietu Sanjunga.' sake, kad jis būtinai turi kita
Minint Lietuvoje veikiancziu i toki gauti. Ar sztoro savininžmonių pavardes, dažnai vardi kas negalėtu kituose tokiuose
namos Rusiszkos pavardes, 1 sztoruose pasiteirauti. Gal ras.
kaip Vetrov ir 1.1. Kalbant apie ;() jam Ims atlyginta. Nei kraszrKlaidedos miestą, suminėta, ; tas nei pinigai nieko nereiszkad isz rytu atkeliavusiu parei kia. Jis kad ir kelis lukštam Į
giniu pastangomis ten jau su i ežius daugiau užmokės, bile i
organizuota Komunistu partija jam kita toki žemcziuga su- į
ir jos komitetas. 'Toliau buvo j jieszkos.
praneiszta apie numatyta “So į Praėjo da sanvaite kita Ir
vietu Lietuvos” konstitucijos į vėl tas bagotas pirkėjas sugrį
pakeitima, invedant labiau vi- žo, bet ir da sztoro savininkas
durinuota priežiūra. Buvo gar niekur tokio žemeziugo nera
sinama, kad Paleckis apdova do. Žmogus ir gražumu ir pik
nojo ordenais “pasižymėjusius! tumu prasze ir reikalavo. Jis
Lietuvius,” kuriu tarpe mini gatavas kad ir du syk ar tris
mi tokie Lietuviai kaip Moro-Į syk daugiau užmokėti, bile tik
zov, Kapralo v ir kiti. Garsina-’ jis gaus kita toki žemcziuga.
mi veiklus Lietuvoje Komunis Galu gale, už keliu menesiu
tinio jaunimo vadai ir organi to sztoro savininkas rado kaip
zatoriai, kaip Mironcov, SroR tik toki pati žemcziuga. Bet
ir panaszus. Kalbant apie ūkio moteris kuri ji turėjo reikalavo
reikalus, buvo pabrėžta, kad net asztuonias deszimts tuk
ankstybesne ūkine suvedima stancziu doleriu. Na, ka pada
Lietuvoje bus likviduota arba rysi. Sztoro savininkas nupirko j
iszmoketa.
ta žemcziuga parsinesze in savo
Praneszime apie Vilniaus re- sztora ir ketino praszyti devy
dijo mokykla, buvo suminėtos nios deszimts tukstancziu isz to
pavardes Baukov, Mitronov ir bagoeziaus.
t.t. Kartais varoma propagan Praėjo diena, sanvaite ir vida už jungimąsi prie Sovietines ! sas menesis, o to bagoto pirkė
sportines veiklos. Ypacz buvo jo kaip nėra taip nėra. Sztoro
propaguajamas paszliužu (ski) savininkas ramiai ir kantriai
sportas. To sporto instruktorių lauke ir lauke ir nesulauke. Ir
tarp kitoko, minimas “ draugas (niekados nesulauks, nes jis jau
Timofev,” Rokiszkio Komu dabar suprato kad ji labai gra
nistu jaunimo ratelio sekreto žiai apsuko, kad jis ta pati žem
rius. Žodžiu, kartu su Komuni- cziuga nusipirko nuo to žmo
zavimu, pilnu tempu varomas gaus žmonos.
Tas bagotas žmogus su savo
ir rusifikavimas.
žmona kaip dingo taip dingo,
Gražiai apsirengęs žmogus o sztoro savininkas dabar žiu
inejo in viena sztora kur par ri in ta savo žemcziuga ir sako:
duoda labai brangius deiman Kad jis dabar jau kytresnis,
tus ir žemcziugus. Jis iszsiriu- nors tas mokslas. jam penkios
ko viena isz brangiausiu ir gra deszimts tukstancziu doleriu
v
žiausiu. Visame tame didelia kasztavo!

Kas Girdėt

tion of Mt. Carmel; Gerald A. Lithuanians, ” “Lithuanians
Pabaigos Pradžia Japonams
Beierschmitt, Public School Need Clothing” ir tp. Anglu
Superintendent; Mrs. Ida Mor kalba praneszimai randa vietos
< ■
4
Į
se, Public School Directress; pirmuosiuose miesto spaudos
Lietuviams Drabuszius' William Penn Kemble, Mt. puslapiuose.
Carmel dienraszezio; Anthony Tokiu veikliu kolonijų yra ir
Dambrauskas, apdraudos at daugiau. Tik gaila, negalime
>
Rinkti
stovas; Joseph Patrick, mo pasigirti, kad ju butu perdaug.
BROOKLYN, X.Y. -Viso-' kyklos direktorius; Sylas Nay- Szio praneszimo tikslas ir yra
je Amerikoje renkami rubai field, banko prezidentas; Ado- paraginti visus mus veikėjus,
nuo karo nu ken tėjusiems Lie lis Guzeviczius, angliakasiu kuriems rupi ju broliams Euro
tuviams. Vienur dirba vien unijos veikėjas.
poje varge pagelbeti, kuriems
Lietuviai, kitur miszsus komi Tokiu žmonių komitetas ap patiems daug maloniau gvventetai, kuriuose kitataueziai pa-^ ima visas miesto gyventoju sri ti tarp szalpa invertinaneziu
rodo tikro nuoszirdumo didžio-! tis. Szie žmones suka Mt. Car- žmonių, kurie laukia tik gero
melio gyvenimo rata. Nestebe- žodžio, tik noro gauti ju pagel
jo darbo talkai.
,
Sztai BALE pirmojo sky tina, kad maža kolonija, 'bet bės, tik ju pastangų Lietu
riaus Mt. Carmel, Pa. rupeseziu- daug Lietuviams gelbsti. Kiek viams pagelbeti invertinimo.
vienoje Lietuviu apgyventoje Todėl, Lietuviai, intraukime
Amerikos Marinai persilaužia per tvirtoves ir insilau- suorganizuotas komitetas
kolonijoje yra inžymiu Lietu visus Lietuvos draugus in dar
žia in Guadalcanal pradžioje karo Pacifike. Czia jau Japo sziam vajuj jau kelinta karta j
viu, kurie gali suorganizuoti bą, gausim ju talkos musu dar
nai pamate ir suprato kad Amerikiecziai Laiku nekreczia ir įasiunczia in BALE sandeli,!
101 Grand St., Brooklyn 11, N.į buri veikliu ir intakingu Lie bui pagelbeti dirbti. Jie inver
kad Japonams jau riestai.
Y., ru'bu, avalynes ir patalynes. tuviams draugingu ir Lietuviu tins mus kulturinguma ir jau
gana dideliais kiekiais. Tie szalpai pritarianeziu kitatau- sis, kad mes, būdami geri szios
drapanai surinkti ne vien isz cziu vadu ir darbuotoju.
szalies pilieczįai, nenutolome
Kareivis Generolui Patarnauja
!
Turint
ir
spaudos
žmonių
ko

Lietuviu, bet ir isz visu tautu.
nuo szventos pareigos nelai
mitete,
dažnai
miesto
spaudos
mėj pagelbeti savo artimuo
Komitetas sudarytas isz inta'puslapiai
iszmarginti
autgalkingu ir veikliu žmonių. Gar
sius.
1
viais
“
Lithuanian
Relief,
”
bes pirmininko pareigoms pa
Isz Mt. Carmel, Pa. kuriame,
“
Clothing
Collection
for
the
tėra apie 15,003 gyventoju, jau
kviestas, mielai sutiko nuken
gauta virsz 13,000 svaru rubutėjusioms Lietuviams gelbėti,
Monsinjoras James Clark, apy , Istorija apie Amžina Žydą. drafoužiu, be intensyvaus va
linkes dejakonas. Pirmininke Io kelione po svietą ir liudymas jaus. Rugsėjo (Sept.) 12, 13 ir
yra Mrs. Lucy Urban, sociali j apie Jezu Kristų. Per paczts 14 dienomis vajuj dirbs visu
mokyklų mokytojai ir moki
ne darbuotoja. Publicity skel 20 centai. Adresas:
Saule, Mahanoy City, Pa.
bimo sekretorium yra Harold
niai, pasiryžę surinkti dar 10,Grossman, biznierius, Grand
000 svaru drabužiu.
Master of Boy Scouts. Iždinin Giesmių Knyga Arba
Drabužiu rinkite ir siuskite:
ko pareigose yra Joseph BleUnited
Lithuanian
Relief
Kanticzkos,
$2.00
wis, inžymus biznierius. Komi
Warehouse 101 Grand Street
teto nariai: Rev. F. Flurar, Pre SAULE PUBLISHING CO, Brooklyn 11, N. Y. Telephone
sident of Ministerial Assoeia- Mahanoy City, Pa. - U.S.A EV. 8-6203

DARBSZTUS
KOMITETAI

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. • |
Armijos Generolas George C. Marshall, karo sztabo va
das skaito bendro susirinkimo nutarimus, kol kareivis
Nicholas J. Totalo isz Darien, Conn., jam plaukus apkerpa.
Karo Sztabo vadai susiejo ir pasitarė kai tie trys didieji tū
zai laike savo konferencijas.

Prikiszo

va.
— Tai ko lauki? — klausė
ponas atemias pakeli.
— Praszau daugelio pono,
o ka asz pasakysiu sugryžias
namo ponui, kaip paklaus,
ar gavau ant alaus?!

Motiejus likosi per savo
me sztore 'buvo tik vienas toks.
SSsF “Saule” dabar $4.0t poną nusiunstas pas savo
Jis nusipirko ta žemcziuga ir metams in Suvienytose Valsti
kaimyną su pakeliu ir tasai
iszrasze cze'ki del trisdeszimts jose, $5 kitose Vieszpatystesa.
atidavęs stovi ir kasosi gal
tukstancziu doleriu, ir padavė
savo adresa kur ta žemcziuga
pasiunsti.
Isz Rusijos In Japonus — Trumpas
Sztoro savininkas irgi ne
i
durnas. Jis tuojaus nuėjo m
banka ir pasiteiravo ar tas czėkis geras; ar tas žmogus turi
tiek pinigu. Cze'kis geras, savi
ninkas gavo savo pinigus isz
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Kelias

MAHANOY CITY, PA. ’

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie Valdikus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirias prisakymas Dievo; Keliau
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35e toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
No. 103 Vaidelota, apisaka isz olis prigauna. 58 puslapiu........... 15c
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Angloimta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz valenczijos; Kožnas daigtas
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal 43 puslapiu..................................... 15c
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz maNo. 139 Trys istorijos apie Užpuo
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
limas
Totorių: Baltas Vaidulis; AtmoRaganiszka lazdele; Boba kaip ir vikejimas
kunigo. 47 pus............... 15c
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No.
140
Keturios istorijos apie
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Maža
katiluka,
Lietuvos skausmai
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
Mocziutes
pasakojimi;
Pasaka apie
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
eiles,
Vargdienis,
Pirmutine
szalna.
puslapiu, ...................................... ,15c
64
puslapiai
......................
'
............
20e
No. 112 Trys apisakos apie pini
Np.
141
Keturios
istorijos
apie
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelbsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
No. 116 Istorija apie Sierata,
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu
‘.......................15c
Garžia Haremo nevalninke: T*ioszis
No. 144 Penkios istorijos apie Ra
Viena motina; Vaikucziu plepe/ima?
62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pąkutninkas;
kas isz girrios ir Ant nemuno.
5h Ar paszaukt tęva zokoninka Bernapuslapiu ............................... .....15c dina. 61 puslapiu..................... ..15c
No. 145 Trys istorijos apie VelniNo. 123 Septynios istorjos api‘
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
gonus.
45 puslapiu ..................... 15c
j No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
j Doras gyvenimas; Praversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c
No. 147 Trys istorijos apie Raga
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu........... ,20c
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
61 puslapiu ................................15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk- Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
I te pustyniu; Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15c
No. 150 Keturios istorijos apie Du
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c
ktė a km en ori aus; Klara; Nuspręsta
sis ; A'A keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu ................................. 15c
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas
karalium. 61 puslapiu ................ 15c
apie Gregorius No. 152 Trys istorijos apie Kaji------------------ Isz Numirusiu mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
............................................ 15c
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
puslapiu
..........................................
15c
::
25^
::
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
60 puslapiu ................................. 15«
•

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE

Kai Stalinas paskelbė kara priesz Japonus, Raudonoji Armija jau žygiavo skersai
Manchurijos rubežius. Jeigu karas butu dar ilgiau tesesis tai Amerikos eroplanai butu ga
lėję panauduoti geras savo Sz;abui vietas prie pat Japono rubežiaus, isz kur eroplanai ir
bomberiai butu lengvai pasiekė visus Japonijos miestus. Bet dabar mums nei tu vietų nei
to rubežiaus, aeziu Dievui nereikia!

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugavenis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
No. 161 Keturios istorijos apie Aut
prapulties kranto; Mistras ir Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
ponai. 105 puslapiu.................... 25e
No. 162 Trys istorijos apie Balai
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu,
22 puslapiu ................................. lOe
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma1 kiaus; Iszklausyta malda vargszo;
Geras Medėjus...........................
15«
No. 170 Asztuonios istorijos apie
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
Auklejim&s sveiko ir serganezio kudykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasiženvelis; Duktė malkakerczio. 121
puslapiu ..........................................25e
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
(su paveikslais), apie Džiaugsmas
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
atsitikimu; Nusiminimas seno jauniikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25e
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
puslapiu ...................................... 15e
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszdavineti pinigus. 45 puslapiu
15e
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudres
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
(su paveikslais); Kaimieczia Aimanavymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu»
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
Preke ....................................

Adresas:

Saule Publishing Co,,
Mahanoy City, Penna.

_________ ____________ __ ________ _______________ ________

r*SAULB” MAHANOY CITY, PA.

ies, plaukai pražilę, barzda ir Į kas nebeatsiliepe.
Užmuszimas, žmogžudyste! j — Nudaigojo paczia! užmu- inonejo gauruota juoda velioantakiai susivėlė, antburnos- Pagalios
užibrieže degtuką, Su sudaužytu veidu, sutru sze paczia! — kartojo kits po nio Tobijuko kepuraite, tartum
j koki gyva daikta. Ant klausypėdsakai aszaru ir dulkiu, akys ir silpnas žiburėlis apszviete pintu kauszu gulėjo kraujuo 1 kitam susirinkusieji.
Vel susibėgo kaimynai, vie-'mu, nedave jokiu atsakymu,
staeziai žibėjo.
j baisu
regini.
se pasriuvusi Lena.
Surengė vėl neszyklas, ku-!
iras prisilenke prie vaiko vy- aisz'ku buvo, kad nieko negirdi,
i .
.
.
I
Irias buvo atsivežė, ir paguldė > »JS!K3S3S3CX»SXX^^
I Buvo sumiszes.
važiuosi, ges.
*
(Tasa)
ant ju Tobijuka.
—
Jėzau,
Marija!
—
atszokoi
Radusis ji telefonu pareikavažiuosi.
Golfo Cziampiionai
!
drebėdamas
isz
iszgasties
ir
pa-'
lavo
pagelbos; prisiunstieji
Tobijuko kuna nesze tvarko
In
Filadelfija
nupleszkejau,
Trenke ikumsztimis in duris,
Į balęs
stengėsi perkalbėti Tyliu, kad
je ir tylomis; naktis temo grei-'
Iii
salimui
pasilsėt
užėjau,
kurios atsidarė su poszkejimu.
tai. Ant kelio užbėgo stirnų
— Ten su nukirsta galva ku-'garuoju nuo begiu atsitrauktu,
Žmogeli
sėdint
užtikau,
Diena jau slinko vakarop. Ty
d ik i s!
Ateinantis greitasis trau'ki(laukiniu ožkų) kaimine ir žin
i
Nulindęs
'buvo
tuo
pažinau.
lius nubėgo prie 'buomo. Stovė
geidžiai dairėsi bot garvežimio
Sargas dingo. Vos ji surado nys turėjo susilaikyti ir pa
Prie manes prisiartino,
jo czion puse minutos nutirpęs,
'szvilpimas jasias iszbaide ir
žmogus, ant geležinkelio pil laukti pakoliai nelaimingaji
Gražai pasveikino,
staiga, iszsketes rankas pradė
dantis tarnyste. Toje paezioje nuo begiu nenuvede varu.
iszblaszke in visas puses.
Savo vargas pradėjo kalbėti,
jo greitai eiti ir, kaip ir kad už
vietoje, kur traukinys pefbego Suriszta žandarai nugabeno
Sujudėjus traukiniui, Tylius
Verkti ir stenėti,
stodamas kelia ir norėdamas!
apalpo ir puolė ant žemes.
Tobijuka, sėdėjo Tylius tarpu kalėjimai!, nes mėtėsi ir reke,
Kad
jo
Vagute
iszdume,
kasžin ka sulaikyti, atsistojo
(.Traukinys vėl susiturėjo; mibegiu. Rankose turėjo ir gin kai]) kūdikis; ta paczia diena
Visa turtą su savim paėmė,
tarpe begiu.
Tylius pergabentas in beproI nia apsupo apalpusi — ka su
Vargsza paliko, be pinigėlio.
Atsimerkęs buvo placziai,
cziu ligonbuti. Vienok ir
i juom pradėti ? Nusprendė tada
*
*
Vėl
Nuszvito
Ant
'bet nieko neinate.
czion ne valandėlės nesiskyrė
■pakoliai vaiko kuna palikti na
Nekurios Bayones moterėles
'Bet su kuom tai stengėsi ir
melyje, o neszyklomis tuom'
su gauruota velionio kūdikio
Mariu
nekas,
per sukastus dantis neaiszkiai
tarpu parneszti sodžiui! apal-1 Telefoną isz Pittstona gavau,
kepuraite, kuria maloniai gla
Valkiojusi po visokias vietas,
niurnėjo: “Ar girdi! palik
Prie
ausies
dudukia
pridėjau,
pusi Tyliu.
monėjo ir spaude prie szirdies.
Per
dienas
pasigeria
guli,
czion, atiduok, ar girdi ? Pasi
Du žmogų nesze Tyliu, o Le Girdžiu mergina kalba viena.
Su stikleliu rankoje szauke
lik czion! — atiduok ji man.”
na, balsiai žliumbdama, ėjo' Kas padavė žines apie mus in
visaip.
Matomai stengėsi ka tai su
paskui ju ir stūmė vežimėli, ku
Neapžiuri nei namu
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
laikyt, sukinėjosi in visas pu
riame raitėsi ii- verke josios
Norėjau daugiau dažinot,
Nei mažu vaiku,
ses, graibėsi, vis užstodamas
kūdikis.
Bet mergina isz baimes turėjo
Nei savo vyru,
kam tai nematomam kelia.
ISTORIJEapie na 182
Isz už miszko paveiksle rau-J
sustot,
----------- :----- iszo iszlins, Al— Mylia! — suszu'ko verks
dono dugno iszplauke menuo iiy
Gal buvo “gilti,”
bambadicriu.
,
yva in virszu iszkils, Kaip už
mingu, -kaip mažas vaikas, bal
kaskart kilo augsztyn.
Ant
Kad patrotino vilti.
O t/
Randasi
ezionais
viena,
taikyti sveikata ir apsaugoti
su. •
smilcziuotii su aiszkiais skly-'
*
*
*
Kuri savo vyra trenke in siena,
szeimynele nuo lygu, Verta Ne— Klausyk, Myna, atiduok,
Virsziuje giliai susimans- pais szviesos dirvų pynėsi ilgi' Vienam miesteli sustojau,
Ant
pakauszia
torielkas
užmirszt, Kaip dagyvent 100
paeziut, atiduok, — melde grai
cziusi Leitenantas Patty szeszeliai.
Kur
ėjau
nedbojau,
sudaužė,
metu, Pamokinimai, Apie boba
bydamas orą: — ja taip sumuPrasiskverbdama pro krū
Berg isz Marinu, kuri laimė
Ba
visur
ant
ulycziu
maeziau,
Keliolika
dantų
nebaigui
ka negalėjo savo liežuvio su
sziu, kad bus mėlyna ir juoda,
jo, iszgrajino Amerikos Mo mus tarpo augsztu senu kelmu,
Isz
akiu
merginoms
iszdauže,
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
— kirviu, ar girdi ? Kirvi paim
terų Golfo Cziampijonata. maža žmonių minia ėjo išžioto'
iszskaicziau,
Negana
to,
in
cypia
pasodino,
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
siu isz virtuves, musziu, pama
Žemiau, Byron Nelson kuris ir atsargiai. Tylius, klejoda Kad tai musu mergužėles,
l)a visaip ji iszvadino,
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
tysi, ji gi pastips! Taip, kirviu
iszgrajino, laimėjo vyru gol mas, tankiai paszokdavo; vis
S'kaisezios
lelijėlės.
Geros rodos, Gailinga ypata,
isz virtuves, kirviu! U! juodas
fo cziampijonata. Ji sveikina neatmerkdamas akiu ir kasžin-'
ln
platu
svietą
nuėjo.
Viskas man patiko
Galybe Meiles, Juokai, Ragankraujas.
ka murmėdamas, stengėsi atsi-'
Dorothy Germain.
Bus
gana,
važiuosiu
in
kageriausia,
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
Ant jo lupu iszsiverte baltos
sesti, atsikelti. Sunkiausias
Atlantik
Citi,
Szita szviesa Montauk ba kaip ir visos Bobos. 15$.
putos, stiklines akys beperjiems buvo persikėlimas per Tiktai tas buvo arsziausia,
kuna,
girdėjo
prigluminta
Pasimaudyt ir in pieskas
Kad sportai pede atsiėmė,
Point, Long Island buvo už "SAULE” - MAHANOY CITY, PA.
traukos mirksėjo.
upe: palike Tyliu turėjo vėl
atsigulti,
Akis sau užtemina.
gesinta nuo Pearl Harbor
Saulele leidosi, debesis pra verksnia ir kriokimą, — keno ? grįžti paimti Lena su 'kūdikiu.
—
jis
nežinojo.
Truputi
atsilset,
Pulkais in cypia sodina,
dienos kai Japonai mus už
siszvaiste.
Pirmas sutiktas sodžiaus gy
PUIKI ISTORIJA !
Ir
mariu
pareget.
puolė. Ji szvieszdavo ant ma
Tylius nuėjo ari e szimta Koks tai karsztas laszas tisz- ventojas isznesziojo apie nelai Bosai visus iszguiti ketina,
Su smala iszteps,
riu rodydama laivams kelia
žingsniu ir nuilsės sustojo;
auwjv/j uuv
ant ko jam ant kaktos, ir vėl atsi- minga atsitikima žinia, Bego
in uosta. Dabar jau vėl nuIsz miesto eiti palieps.
1 kvosejo—; atėjo in save; ore visi isz namu ir apsupo nelaiveido matyt buvo iszgastis;
’
Atkirto
szvito ir vėl kelia jūreiviams
rankas, melsdamas, isztiesel skambėjo aidas signalinio var- minguosius. Nelengva buvo
*1*
*>..•}*
— Ar gal tu suvis mėsos rodo.
priesz save, dejavo ir graudžiai pelio.
siaurais laiptais užneszti sunku, Vaikinas ezionais užaugias,
Dabar tik suprato, ka priesz
nevalgai, kad taip iszdžiuverke. Paskui isztieses ka'kla
neszini; pagalios paguldė sar Sziek tiek mokslo iszejas,
Maldų Vainikėlis
dar syki norėjo pamatyti ka valandėle norėjo padaryti; jo gą ant lovos ir tuojaus grižo Tasai būna kaip reikia vyruku, vias?
— O tu brolau gal nieka
tai tolumoj dingstanti. Ant ga rankos atliuosavo kūdikio ger pargabenti Tobijuko kuna.
Neprisidės prie jokiu sportuku.
:: Knygele ::
lo rankos nudribo: —veidas kle, 'kurs atgavės kva,pa sun Žinoves-kaimyiies patarė li Mat, žino jog sziek tiek aliejaus dos aliejaus ne valgei, jog ta
vo smegys sausi?!
buvo susidrumstęs, vilkosi at kiai eme kosėti ir verkti.
goniui ant kaktos szalta vande
galvoje turi,
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
TIKTAI,
—Tai dar gyvas ? Dėkui Die ni dėti, ir Lena tuojaus prie to Tai ant vėjavaikiu nežiūri,
galios, kaip nesavas.
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Saule paskutiniais spindu vui ! gyvas, gyvas!
griebėsi. Vilgė szaltame szuli- Tokis apie bizni manstina,
Aiszkus drukas; smagi
Tarp Prieteliu
SAULE PUBLISHING CO
Ir
skubino
pasitikti
trauki

liais apsiautė visa miszka ir
nio vandenyje rankszluosti ir
Veju jokiu nesigina,
knygele, 75 Centai.
MAHANOY CITY, PA.
tuoj užgeso. Kelmai iszrode ni. Virszuje 'kelio sukosi durnu uejo ant karsztos ligonio kak Ba žino, jog gyventi negales,
Rodykle:
— Ar ilgai savo paczia
kaip baltuojanti tarpe puvėsiu kamuolys, paskui davėsi girdėt tos, tanikiai maine, kad nesuJeigu galvoje akseli turės.
Bažnytini, metu padalinimas.
mylėjai?
garvežimio
staugimas,
panaPasnikai.
kaulai. Viduj mieganezios ty
sziltu.
O vėl, drabužis nedabina,
— Lyg tolei, kol pirmutini
SAULE” YRA
Kalendorius.
szus
serganezio
m
i
1
ž
i
n
o
los girdėti buvo genio kalimas.
Ant galo jai pasirodė, jog li Be mokslo iszlaižyta vaikina,
Maldos
Rytmetines.
valgi iszvire ir pirmutinius
Prapuolė paskutinis debesėlis, sznioksztavimui. Buvo ir szal gonis jau liuosiau kvėpuojąs;
Vieszpaties malda.
GERIAUSIA
Jeigu isz menko medžio
marszkinius
iszskalbe.
Aniuoliszkas
Pasveikinimas.
ta.
ir szaltas vakaro kvapas dre
ir pati trosziko atilsio. Buvo la
vežimą apmozosi,
Apasztalu Sudėjimas.
DOVANA!
buliais pereme saugo kuna. Vis Pagalios pasirodė darbinin bai nuilsusi ir gule ii! lova, bet Tai vyreli, neilgai su juom SKAITYKIT "SAULE” PLATINKI! Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
kas rodėsi jam nauju ir sveti ku traukinys, kur kožna vaka veltui — ne valandėles neužmi
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ū
mu. Negalėjo dasiproteti, kas ru paimdavo dirbanezius ant go. Josios akyse stovėjo dienos
Gailesczio.
Jeigu nežinai kokia
apie ji, kame ir kur beeinąs.
geležinkelio darbininkus. Gana atsitikimai, vis tiek, ar ji buvo
Maldos vakarines.
Szaltos
Koszes
“
Ice
Cream
”
Jūreiviams
Giesme ant pradžios Misziu.
Szita voveraite perbėgo kelia dar toli nuo sargybos namelio' ....
atsimerkusi,
---------- , ar drueziai užsinupirkti Dovana savo
Misziu Maldos.
ir Tyliui nežinia isz kur atėjo iszsiskliejo szvilpimas, pa- merkusi.
Psalme 45.
Draugui ar Draugei,
Giesme Szventas Dieve.
Dievas begaįskiaus sznioksztimas, girgžde-’ Mažiukas miegojo. Nesiruin galva: “geras
į
Miszparu Maldos.
keliu.” Atkartojo tuos žodžius 1 jimas, ir traukini pradėjo stab- pino suvis apie ji. Po intekme
Maldos pirm Iszpažinties.
tai užraszk jiems laikpo kelis syk, pakoliai sziek tiek Įclyt. Dar valandėlė — sustojo. Į baimes ji visiszkai persimainė;
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
atėjo in save:
“Dieve, kas i Atviruose vagonu languose1 neliko joje ne ženklo smarkuraszti “Saule.” Pra
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
tai yra?” — stengėsi surinkti rymojo keliolika darbininku ir mo ir veiklumo. Apalpęs,be žaMalda po Iszpažinties.
linksmins jiems gy
Litanija apie visus szventus.
ir sutvarkyti mintis, bet veltui, darbininkiu — visi buvo pliko- do, su iszblyszikusiu veidu žmoPrisitaisymas prie Szv. Komunijos.
— drebėjo jausdamas savyje mis galvomis; ju veidai reiszke gus, buvo josios virsziausiu
venimą. ant viso me
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai
prie
mieliau.
Jėzaus.
silpnumą.
ka tai nepaprasta ir liūdna isz- valdonu.
Malda prie Panos Szvencziausios.
to ir džiaugsis isz ta
Isz beržynėlio pasklydo kū kilme. Pamate sarga, visi eme' Menuo pasikavojo debesiuoMalda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
dikio verksmas. Sargas ir veli sznabždetis.
szna])ždetis. Senesnieji
Senesnieji isztrauisztrau- se;
se; grinezioje
grinezioje užvieszpatavo
Artindamasi prie Szv. Stalo.
vo dovanos! Prenu
Kada
kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
padūko. Bego, nežinodamas ka ke isz dantu pyplkes įr iaįike ja_- iiciszpasakyta tamsuma. Lena
Paikiaus atiduodamas Dievui gar
merata Su v. Valstijo
’bedaryti. Apleistas vaikas ver-js;as rankose moterys vaitojo, klausė sunkaus vyro kvepavibe kalbėk.
IVJ.al.la Szv. Ignaco.
ke ir mėtėsi po maža vežimėli. Į Maszinorius nuszoko, priėjo nio. Norėjo užžiebti žiburi, nes,
se metams $4.00;
Malda su visuotiniais atlaidais.
Ka su juo bepradeti? Ko jis no- fj^sioi•ig prie Tyliaus, drueziai tamsoje'buvo jai baisu, bet jau
Malda prie Szv. Sakramento po
ri? — Nežinojo; — galvoje suspaudė jam ranka; Tylius negalėjo pasikelti: kūnas sun-į
Kitose VieszpatysKomunijos.
Szv.
Sakramento
Garbinimas
slankiojo negeros mintys.
sustirusiomis kojomis pradėjo kino ja, kaip szmotas szvino;
Malda Szv. Tamosziau*.
tese $5.00. Užraszant
— “Geras Dievas bėga ke artinties prie traukinio. Isz skruostai uždengė akis, ir ji
Malda prie Viešpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
liu. ’ ’ — Kas tai yra ? — Ak, To pribuvusiųjų ne vienas jo ne- drueziai užmigo.
reikia drauge ir pre
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
bi jus! Ji numarino ji, ta mo- sveikino nieks neužkalbino, ’ Kada iii pora valandų su ToPanos Marijos.
numerata siunsti per
czeka (pamoto), o josios bos- nors visi ji pažinojo.
Ranžanczius prie Szv. Marijos
įbijulko kurni sugryžo žmones,
kalbamas.
trasgyvas! U-u!
Money-Orderi arba
Isz paskutinio vagono isz- grinezios durys iki galui rado
Litanija prie Szv. Panos Marijos. •
Raudona auszra uždengė nesze Tobijuko kuna. Buvo jau' atviras. Nustebę su nesziniu
Litanija prie Szv. Antano isz
pinigais registruotam
Padvos.
jam akis, kaip per miglas, ma negyvas. Lena ėjo paskui, vei- užėjo augsztyn; grinezioje bū
Malda prie Szv. Antano.
te iszverstas kūdikio akis, ran das josios buvo geltonai baltas,'vo tamsu, ant ju szaukmo nieMisziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
laiszke,
Szitas laivas iszrodo gramoždiszkas ir negražus, bet jis
kose jaute minkszta, karszta apie akis juodi graižai (de-l--------------------------------------'
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
musu jūreiviams buvo kaip “drug sztoris” ant Pacifiko
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
mes.)
į
Jeigu
užraszysite
savo
drauvandenynu.
Ant
szito
laivo
daro
szalta
kosze,
“
Ice
Creama
”
Per Procesija.
t*" Neužmirszkite Guodotini Skai
Giesme
ant Procesijų.
Tylius ne nepažiūrėjo in ja,'giu ar drauge “Saule” tai tuir veža musu jūreiviams po visa Pacifika. Czia matoma kai
Saule Publishing Co
tytojai, atsilygint su prenumerata už
Giesme Laba Nakt.
laikraszti “Saule” kurie apie tai už bet ji, pamaeziusi vyra, persi- res didžiausia linksmybia per
vienas “kostiumeris” perka penkis galionus szaltos ko
’ Ministranturas.
miršo ir prasze idant nesulaikyti
Mahanoy City, Pa.
'
gando:
jo
veidas
buvo
supuo--visus
metus!
szes.
Saule
Pub. Co., Mahanoy City
Uikraaixaio. PASKUBINKITE j Į J »

Geležinkelio Sargas

Kapitonas
* Velnias

I

.
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MAHANOY CITY, FE.

Žinios Vietines

Automobiliams Guminiai Ratai “Tajenai”

42 Kartu Bolszeviku
Tardytas

Vienna, Dainos Ir Muzikos Miestas Atgimsta

Ii ir drysta kalbėti visai'kitai
daina dainuoja, ne tiek dainuoja, kiek rauda gieda. Gal kitos
tautos (gali sziandien szne'keti
ir džiaugtis ir girtis kad Perga
le musu. Bet Lenkams ne Per
gales dienos, bet/skausmo ir
aszaru naktis. Lenku priežodis
sako: “Jeszcze Polska Nie>
Zginęla,”- “Lenkija Nepražu
vo; Nepražus.” Pražūti gal,
duok Dieve, nepražus, bet bai
siai daug iszkentes po Komu
nizmo botagu!
į
------------------------- ' i. .! '

' — Rugsėjis - September.
NEW YORK. (LAIC) —
— Rugsėjis menesis yra paIsz Europos pranesza, kad
szvenstas ant ‘Garbes Aniolu.’
Amerikiecziu Anglu ir Prancū
lUtarnirike pripuola Szv. Roza
zu zonose yra apie 250 Lietuviu
lijos; Seredoje Szv. Laurynio;
kunigu, kurie ar tai buvo Naciu
Ketverge Szv. Onesiforio M.,
prievarta iszgabenti, ar ežia
Petnyczioje Szv. Reginos V. N.,
pasitraukė gelbėdami savo gy
Sukatoje Szvencz. Paneles Ma
vybes nuo Bolszeviku. Kaip ži
rijos Gimini.
nome, Bolszeviku užimtos me
—■ Petras Andrusiclien isz
tu buvo vedamas suredimas
Frackville, Pa., ir p. Helena,
dvasininką persekiojimą. 1940
Muscavage isz Buck Mountain
m. Spaliu 2 d., einas Vidaus (
eme szliuba Sukatoje, Rugsėjo
KAS KALTAS? į
Reikalu
Komisaro
pareigas
P.
1-ma diena, 9 valanda ryte Szv.
Gladkovas, iszleido pamokini
Juozapo bažny ežioje su Szv.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
mą
Lietuvos
GPU
skyriams,
Misziomis. Szliuba davė Klebo
kad butu renkamas žinios apie
prastam žmogui yra pareiga
nas Kun. P. Czesna, o Vikaras
visus
Lietuvos
dvasininkus,
savo darba, savo amata žinoti
Kun. K. Rakauskas atlaike
vienuolius,
stebint
ju
intaka
in
ir suprasti, tai kaipgi gali mu
Szv. Miszias ir suteikė Szliubižmones,
sekant,
kaip
jie
moki

su tie dipliomatai ir Armijos ir
ni Palaiminima.
na
vaikus tikėjimą, stengiantis
Laivyno vadai dabar teisintis
t Jonas Zegley, nuo 903 E.
j
u
tarpe
verbuoti
netgi
agentus
Szitie guminiai ratai, “tajeriai” buvo parvežti isz Euro
kad jie nieko nežinojo. Ju dar
Pine uly., mirė Nedelioje, 7:15
Vienna, džiaugsmo ir dainos miestas iszsikasi isz griu bas ir pareiga žinoti!
—
praneszejus
policijai.
Vėliau
pos,
kur
armija
juos
vartuojo.
Juos
parvežė
in
Fort
Totten,
valanda ryte, namie, sirgda
vėsiu ir urvu ir vėl pradeda gyvuoti. Daug kraujo buvo už
Jeigu po teisybei valdžia
mas per tris menesius. Prigu New York, kur bus geri iszrinkti ir žmonėms parduoti. Bet 1941 m., Sausio 21 d., Vidaus
szita
miestą
pralieta
ir
daug
kareiviu
ir
gyventoju
žuvo.
Reikalu
Komisaras
Guzevijieszkotu kas czia kaltas kad
lėjo prie Szv. Juozapo parapi tai nereiszkia kad jau visi gausime naujus savo automobi
Dabar
likusieji
gyventojai
grįžta
in
savo
namus
ir
vežasi
sa

czius
vėl
iszleido
GPU
sky

mes buvome taip neprisirenge,
jos. Paliko savo paezia Ona liui ratus, “tajerius.” Czia nors daug matyti, bet toli gražu
vo
likuczius.
riams
slapta
pamokinimą,
reinegana.
tai labai augsztos vietose dan
Į(po tėvais Dulinskiute), du sukalaujant sudaryti sanrasza vi
tys byrėtu. Bet, dabar, vieni
nu: Joną ir Roberta, viena
su Lietuvoje esaneziu bažny kaltina viena generolą ir viena
įduktere Lucillija; motina Ma virszininkai sako kad straikas
cziu ir koplycziu, sanrasza visu LIŪDNAS LENKIJOS Amerikos
MOKYKLOS
admirolą ir pamirszta kad jie
rijona Zegliene isz New Bosto pasibaigs szia sanvaite.
kunigu, reikalaujama iszszniLIKIMAS
du isz kitu eme insakymus, ki
Bendradarbiai
no; 4 seserys: M. Konitiene, — Daug žmonių dalyvavo
ATSIDARO pineti, ar nėra kokiu nesutari
tu klausė. Jeigu bernas, bepilNew Boston; N. Somickiene, “Taikos Paroda” pareita PeKomandoriai
mu
j
u
tarpe,
ka
butu
galima
pa

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
dydamas pono insakymus neJau keliolika metu atgal, kai
Hazleton ;M. Panvic'kiene Haz tnyczios vakara.
naudoti
iszplecziant
j
u
tarpe
gerai daro, tai ne tiek bernas
leton lights., du 'brolius: Al — Ponia Ant. Buszinslkie- Amerikos Prezidentas Vilsonas
tarpusavius
nesutarimus
ir
t.t.
kaltas kiek pats ponas.
1939 metuose ir Anglija ir
berta ir Joną abudu randasi ne isz William Penn, gydosi buvo Princeton Universiteto
Tu
paežiu
metu
Balandžio
me

Prezidentas Trumanas dabar
prie tarnystes. Laidotuves at Geisinger ligonbute, Danville. Prezidentas, viena motina jam nesyje in vairiose Lietuvos vie Amerika prižadėjo ateiti jai in
labai gražiai visus ponus iszpagelba. Nei Anglija nei Ame
parasze laiszka ir paklausė
sibus Ketverge, su apiegomis
tose
Bolszeviku
sudarytieji
teisina ir kalte meta ant visu,
Szv. Juozapo bažnyczioje 9 va Frackville, Pa. — Pana Ona jo: “Kodėl tu mano vaiko ge Vykdomieji Komitetai gavo rika neatėjo in Varszavos mies
reiszkia ant nieko.
landa ryte. Kūnas 'bus palai Vasaityte, duktė ponstvos A. riau neiszmokinai?” Preziden slaptas patarima iszgauti isz tas in pelenus pavirto ir Lenkai
duotas Szv. Juozapo parapijos Vasaicziu, nuo 132 N. Balliet tas Vilsonas labai trumpai at kunigu paraszus, kad jie nei skerdynėse žuvo. Katyn miszi'kuose Lenkai vėl Juduosziaus
kapuose. L. Tras'kaus'kas lai uly., isztekejo už p. Juozo Ve- sake ir kaip kirviu pataikė. bažnycziose, nei privaeziuose
:: JUOKAI ::
pabueziavima patyrė. Lenkai
“
Kai
kurie
tėvai
man
raszo
ir
prausko isz Minersville, Pa.
dos.
namuose tikybos nemokys. nelaisviai Varszavoje iszgirdo
— Bernard Filiziani isz Kunigas Jeronimas Bagdonas manes klausia, kodėl mes j u Kaip žinoma, per pirmąją Bol
kad Alijentai drąsiai ir galin
Barnis Tarp Poros 'j
Morea, ir p. Helena Bieliūnas nuotakos gimine, isz Miners vaikus geriau neiszmokiname szeviku užimanta buvo kalina
gai eina pirmyn, kad Raudono
isz miesto, eme szliuba Nede ville davė szliuba, Apreiszki- ir neiszlaviname? Asz tau da ma 18 Lietuviu kunigu, Siberiji Armija jau czia pat prie Var
Admirolas Chester W. Nilioje, Rugsėjo 2-tra diena, 11 mo Paneles- 'Srvencziausios bar pasakysiu: Už tai, kad tas ja iszvežta daugiau kaip 10 ir
szavos vartų ateina Lenkus iš mitz kairėje ir Generolas
vaikas yra tavo, o ne mano vai
valanda ryte, su Szv. Miszio bažnyczioje. Ar?gsztas, iszkilnužudyta
15.
Tas
nežmoniszkas
laisvinti. Lenkai nelaisviai, tie Douglas MacArthur buvo
mis, Szv. Juozapo bažnyežioje. mingas Szventas Miszias at- kas.”
užimantU'' elgesys ir paveikė, nebagai, norėdami savo iszgel- paskirti vesti kara priesz Ja
Kleb. Kun. Rakauskas davė naszavo Klebonas Kun. Stan Tas atsakymas ir paaiszkini- kad isz 1,800 Lietuvos kunigu, betojams in talka stoti ir jiems
ponus. Kai szitiedu koman
szliuba, Szv. Miszias atlaike ir islovas Norbutas. Prie asistos mas ir sziandien visiems tė artėjant antrajai Bolszeviku palengvinti, sukilo priesz Vodoriai pradėjo savo darba
suteikė Szliubini Palaiminima. buvo Kun. Leonas Pecziuke- vams labai pritinka. Tėvu pa užimantai, apie 250 paszitrau- kieczius, nors beveik visai
Motere: — Dabar matau
dirbti, kara vesti, tai jau ne— Ponstva Fr. Susavagai viezius, kaipo dijaikonas, Ku reiga ne tiktai pagimdyti vai ke užsienin.
gin'klu neturėjo. Tuszcziomis buvo jokios abejones apie jog kvailyste padariau, jog
(Šiužąs) nuo 801 E. Pine uly., nigas Jeronimas Bagdonas bu kus, bet juos ir iszmokinti. Mo
Vienas isz ju neseniai gauta rankomis priesz ginkluotus Na kas kara laimes. Nuo tos die už Jurgio netekėjau, nes jis
aplaike telegrama nuo valdžios vo sub-dijokpnu. Veseile bu kykla ateina tėvams in pagelme laiszke, taip apraszo savo cius stojo, nes pagelba czia pat nos jau Japonams buvo die butu paskui mane in pekla
kad ju sūnūs kareivis Leiten vo tikrai Lietuviszka. Vaisai- ba. Bet kad ir geriausia mo
inszokias.
pergyvenimus: “1941 m. Ba už vartų. Ta pagelba neatėjo, nos suskaitytos.
antas Bernardas J. Susavage, cziu gimines isz toli ir arti su kykla isz biesuko ar velniuko
Vyras: — Turi teisybe, bo
landžio 25 d., Bolszeviku bu Sovietai sustojo keletą myliu
28 metu amžiaus, žuvo ant ka važiavo in veseile. Per szitas nepadarys gero žmogaus.
vau suimtas, inkyriai tardytas nuo Varszavos ir leido Vokie- neturi jokio atsakomingo dar bele, jis butu szokias in pek
“Kada reikia pradėti vaika
res lauko Fracijoje, Rugpiu- vestuves susiejo dvi dideles ir
la, o asz jau inszokau!
naktimis (per du menesius tu cziams vėl skerdynes iszkelti ir bo ar žodžio valdžioje.
ezio (Aug.) 9-ta diena 1944 skaitlingos szeimynos ir suda mokinti?” Paklausė vieno pro
rėjau 42 tardymus, trukusius Lenkus iszžudyti.
Stanislaw Mikolajczk, isz
fesoriaus jauna motina.
mete. Leitenantas instojo in ro tikrai Lietuviszka veseile.
maždaug po 8 valandas), žiau Tik kelios . sanvaites atgal kurio teik daug tikėjosi ir Ang
“Kada tavo vaikas už
Nežinojo
tarnysta Lapkr. (Nov.) 28-ta
riai kankinamas o karui su Vo- Lenkija buvo nuskriausta ir lija ir Amerika, buvo iszrinktas
Pottsville, Pa. — Cressona gims?” paklausė profesorius.
diena 1941 mete.
Prigulėjo
kiecziais kilus, automobily isz- Lenkai pajuokti kai Stalinas Antru Vice-Premieriu. ReiszDu girtuokliai iszejo isz
“Mano vaikas jau penktus
prie Szv. Juozapo parapijos. Ordnance Iszdirbystes valdyba
vežtas Minskan (du kartu savo garbes žodi sulaužė ir su- kia jis dabar bejiegis, jo vieta karezemos. Menulis szviete
Paliko savo tėvelius, 2 brolius: pranesze, kad 700 darbininku metus eina, ’ ’ piktai atkirto mo  troszkau del oro stokos). Isz
aresztavo tuos Lenkus, Demo valdžioje yra vien tik garbes pilnai.
tina.
1/Sgt. kareivi Prana, Califor likos praszalinti nuo darbo.
ten su didžiule kolona varytas kratus Delegatus, kurie 'buvo vieta.
Kūmai, — klausė vienas
“Vaje, tu žmonele! Skubin
nia; Joną, Philadelphia; 4 se
Mohilevo link, pakeliui prie paties Stalino pakviesti atva Svarbiausia vieta yra užimta kito: Kas szvieczia, ar menu
kis namo, jau tu penkiais me
C. Gothie, Philadelphia;
ŽINUTES
Gervenes szaudytas, bet tarp žiuoti pasitarti. Szitu patrijo- Komunisto Boleslaw Bierut. lis ar saule?
' serys:
tais pasivėlinai.” atsake profe
J. Casserly, mieste ;Marijona ir
lavonu iszlikau gyvas. Nuo tu tie Lublino valdžios bernai, Jau niekas nesakys kad Bierut
— Asz brolau nežinau, at
Evelyn namie.
Portland, Oreg. — Szeszi sorius.
Birželio 27 iki Liepos 3 dienos Stalino padupezikai kaip pa ne Komunistas. Jis vede Ko sake antras, asz ne isz szito
— Kareivis Pfc. Vaitiekus' nauji laivai prie Kaiser Oregon Kaipo piliecziai mes galime slapscziausi su broliu pelkese, ties velnio bijojo.
munistu organizacijas Lenki miesto!
Szukeviezia (iShucavage), 38 Shipyard, likos sunaikinti per savo vaikus leisti in vieszaja baudamas ir mirkdamas van Dar to negana. Paskui tuojoje jau seniai priesz kara. Jis
kaipo Lietuviai
metu am., ana diena sugrįžo isz ugni. Bledes padaryta ant 25 mokykla;
denyje, kol per frontą su invai- jaus laikraszcziai paskelbia 'buvo (gal greieziausia ir da da
kares lauko Europoje. Jo pati milijoniu doleriu. Du darbin mums pravartu ir patartina rjais nuotykiais, prasimusziau kad penkiolika tu Lenku patriKarczemoje
bar yra) Slaptos Rusu Polici
leisti
savo
vaikus
in
Lietuvisz

Helena ir motina Ona Szuke- inkai žuvo tame ugnyje.
ir pasiekiau Kauna.”
jotu, didvyriu iszsispaveduojo, jos narys. Dabar toks žmogus
— Ar žinai Motie, Amerika mokykla, o kaipo Katalikai
vieziene gyvena ant 420 W.
prisipažino, kad jie kalti. Czia paskirtas in augszcziausia. ir
ke jau yra taip pritaisyta
Pine uly.
San Francisco, Calif.—Ame mums pareiga leisti savo vai
tik boboms buezerneje tokius atsakomingiausia vieta naujo puikios karezemose, jog kaip
— Petnyczioje apie 4:40 rikos didelis kariszkas eroplan- kus in Katalikiszka mokykla.
niekus plepėti. Nereikia jokio jo Lenkijos valdžioje.
Turi Teisybe
pinigą inmeti in tam tikra
Mokslo metai tai darbo lai
valanda popiet, nelaime atsiti as su deszimts vyrukais krito
mokslo ar kokiu ten pamokini Ar tai dyvai, kad Lenkai kaplysziuka tai maszina paduo
ko ant Hometown kelio, trys ant Honshu Salos, Pacifike. kas. Vaikui dabar negali būti
mu suprasti kas czia atsitiko. reiviai ir pabėgėliai nenori da gėrimą ir valgi be žmo
—
Ar
tu
kumute
sergi,
jog
automobiliai susitrenkė. Se- Visi vyrukai žuvo tame nelai laiko eiti ant “movies” ant
Kai Stalinas pas save pasi grižti in savo teviszke, in Len gaus pagelbos.
krutamuju paveikslu, vaikas vidurdienyje guli?!
kanteji likos sužeisti: Florence mėje.
— Ne sergu kumute, tik kvietė Lenku vadus, jo padup kija? Ar tai dyvai, kad Lenkai
— To vis gali būti, o kas
dabar vakarais negali baladuoKutelaitis, 27 metu, nuo 523 W.
ezikai,
Lublino
skarmalai
tvėre
lakūnai
ir
oficieriai
visai
nei
girtuoklius isz karezemos
tis. Jo vieta namie prie knygų. tai guliu, kad patalus vakPine uly., randasi Coaldale liir
tvarkė
nauja,
placzia
ir
“
deneszneka apie sugūžima na iszmeta?
Narsi Motere
Nėra tokio vaiko kuris viską tuoti.
gonbuteje; Grace Matthews.
mokratiszka” valdžia Len mo ?
— Tai kam vaktuoti?
iszmoktu mokykloje, nėra to
732 E. Centre uly., randasi Lo
Mergina in savo drauge,
— Mano vyras nori žydui kams; sulvg Yaltos Konieren- ,Musu laikraszcziai gali pilnus
cust Mt. ligonbuteje; Peggy kuri nepersenei isztekejo už kio mokinio ar studento ku
riam nereikėtų del ateinanezios užstatyti patalus, nes rytoj cijos nustatymu. Kai gražiai ir straipsnius pyszkinti- apie Yal L. TRASKAUSKAS
Swokel, nuo E. Pine uly., ir Ve vyro:
jomarkas, tai neturi pinigu! patogiai viskas buvo sutvarky tos Konferencija, mums musu LIETUVI3ZKA3 GRABORIUS
dienos pamoku prisirengti.
ronika Bokus, nuo E. Mahanoy
ta: Lenku vadai pas Stalina, o dipliomatai ir politikieriai gali(
Mare: — Na ka Onuk, ar
Vaiko darbas dabar namie,
avė., gydosi namie.
kalbėt apie Anglijos ir Ame
gražiai ir laimingai su savo prie stalo ir prie knygos. O tė Istorija apie “AMŽINA ŽY Stalino bernai pas Lenkus.
vyru gyveni?
Lublino valdžia dabar susi rikos pareikalavimus kad Sta
vo motinos pareiga ir szventa DĄ.” Jo kelione po svietą ii
Onute: — Žinoma!’ Tegul pareiga ta darba prižiūrėti. liudymas apie Jezu Kristų.
daro isz dvideszimts vieno na linas prisilaikytu visu tu nuta
SHENANDOAH, PA. tik pamėgintu gyventi su Kiekvienas tėvui rupi kad jo
rio. Visi jie Komunistai išži rimu ir nusistatymu. Mes gali
20 Centai.
Laidoja kauna numirėliu. Pasam
manim nelaimingai, tai visus vaikas užaugtu linksmas ir Saule, Mahanoy City, Pa. ūrant penkis. Trys isz tu pen me girtis, kad mes Europos do automobilius del laidotuvių,
— Apie 600 anglekasai prie
kių neturi jokios reikszmes ar krasztus ir tautas iszlaisvino- kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame
puodus in jo galva sudaužy- sveikas, taip pat turėtu rūpėti
Hammond kasyklos, iszejo ant
reikalams. Telefono Numetąs 78.
inte'kmes politikoje, ir nei vie me.
tau!
120 W. Centre St., Mahanoy City
kad
tas
vaikas
užaugtu
geras
ir
✓
strai'ko, iszprie'žasties mo'kes- i ■ ,
> <
'
; 1
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Bet,
tie
Lenkai,
kurie
dar
ganas isz tu penkių ne Komunistu
Pirkie
U.
S.
Bonus
mokytas.
Pirkte
JĮ.
S.
Bonus
Sziadien!
įįes.... Įvijos ir . kompanijos

