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OPA SuvaržumaiPanaikisiti
bomba Padare
Daug Bledies Ant
Bikini Salos

kraszta.
Philipinai dabar džiaugiasi,
bet j u džiaugsmas bus trum
pas. Su laisve ir nepriklauso
MERGINOS KRŪTYS Už Visas Rusijos Už Ta Pati Automobiliu mybe ateina pareigos ir viso
kios bėdos. Philipinu valdžia
Armijas
j
APDEGINTAS
visai neturi jokio turto, jokio
NEW YORK. — Tie kurie pinigu, žmones be darbo, mais
dabar turi daugiau pinigu ne to visai mažai tenai randasi,
WASHINGTON, D. C. —
'
Su Cigaretais
Rusija dabar norėtu visas gu jiems m sveikata, ima dur- viskas baisiai brangu. Fabri
derybas mesti in szali ir pasi navoti. Jie biznieriams siuliBOSTON, MASS. — Graži ir traukti isz visu susirinkimu na net tūkstanti doleriu dau kai uždaryti, ar sugriauti. Val
aki verianti, asztuoniolikos ir pati sau savotiszkai imti val giau negu automobilius kasz- džia negali nei taksu sukolekmetu amžiaus Melen Stavrou, dyti, bet ji gerai žino kad tada tuoja. Jie suseka tuos kurie tuoti.
kuri dirbo prie Armijos Lakū ne vien tik Anglija su Amerika nusipirko nauja automobiliu ir Amerika paskyrė Philipinu Sztabo, parode teismui savo butu kitoj pusėj taipgi ir Fran- paskui jiems siulina tūkstanti1 nams 620 milijonu doleriu pa
abi kruti, ant kuriu buvo isz- euzija, Italija ir Ispanija. Ta doleriu ekstra, daugiau už tai skolos. Bet ir su ta paskola
deginta raides: “F” ir “T.” da vėl butu visas svietas per pati automobiliu. Vienas mu- Philipinams bus baisiai sunku
Ji apskundė Leitenantą Tho skeltas in dvi galingas armijas. į su skaitytojas buvo gana lai- sutverti pastovia valdžia ir ant
savu kojų pasistoti.
mas Farrell, isz Somerville.
Rusija gal tu armijų ir nesibi-j mingas gauti nauja automobi- Tik ateitis pasakys ir paro
Ji kaltina ir skundžia Leite jotu, bet ji jau iszmoko kaip in- Ii u už kuri jis užsimokėjo vie dys ar Philipinai gali save val
nantą Farrel už tai, kad jis jos vertinti Amerikos bizni, ka nuolika szimtu doleriu. Už dyti, save užlaikyti ir save ap
krūtis su cigaretais apdegino, riszkas jiegas ir ypatingai sanvaites pas ji atėjo vienas siginti. Amerikos pareiga bus
norėjo ja papjauti ir paskui isz- Amerikos doleri, kuris yra ga piniguoezius, brangu cigara in- szitam jaunam ir mažas kraszniekino. Ji sako kad tas vy lingesnis už visas Rusijos ar- sikandes ir pasiulino jam dvi- tui draugiszka pagelbos ranka
deszimts-du szimtus už ta pati i isztiesti.
.
ras turi paczia ir maža Paikuti, mijas!
Nes ežia ne vien tik
automobiliu.1 Isz tikro žmones
bet jis persiskyres nuo jos.
mielaszirdystes darbas bet tuo
dabar durnavoja!
pat sykiu ir musu apsisaugiji- savo nosi in Viduržemio juras
WASHINGTON. — Prezidentas Truman
Gražuole Helen Stavrou sa BIZNIERIUS
ir
nustatė
kelia
in
Trieste
mies

m
ui
geras
pasiruoszimas.
ko kad Leitenantas Farrel rei
APVOGTAS KITA GRAŽUOLE Mums labai reikalinga turėtu to uosta. Tenai jau szeszi ka as visus Kongresmenus ir Senatorius baisiai
kalavo žinoti ar ji buvo neszkuo daugiausia geru ir isztiki- riszki Anglijos ir Amerikos lai nustebino kai jis atmete ju sudaryta Byla apie
czia ar ne. Kai ji prisipažino
NUŽUDYTA
Vagiai Buvo Jauni
mu draugu Pacifiko vandeny vai randasi inguloje. Amerikos
kad ji bijosi kad ji esanti neszse, kur Sovietai dabar visomis valdžia užsigina kad tas ka- “OPA” arba instatyma kaslink daigtu brangu
czia, tai jis jai pirmiau davė
Vyrukai
Nuoga Gulėjo Lovoje galiomis stengasi inlysti.
riszkas laivas buvo pasiunstas
liekarstu savo kūdiki iszmesti.
mo. Kongresas tyczia lauke paskutines dienos
in Trieste. Visi valdžios atsto
Paskui jis pradėjo ja intarineszia instatyma investi, nes taip
PHILADELPHIA, PA. —
vai sako kad kariszkas laivas
LONDON, ANGLIJA. —
ti kad ji su kitais užsideda ir
RUSIJA
NUSILEIDO
darydamai jie tikrai manste vėl tas užburtas ratas: “Algos
Keli automobiliu pardavėjai Policija rado nuoga kuna gra
“Fargo” plaukia in Malta sa
eme ja kankinti. Jis sake:
kad Prezidentas bus priverstas vejasi kasztus, o kasztai vejasi
Philadelphijoje buvo ant tele žios moteriszkes kitame Lon
las, isz ten tai jie sako kad ne
“Asz mylecziau tavo vaika ir
ji priimti arba visai jokio in algas.”
fono
paszaukti,
kad
vienas
Sutinka
Palikti
Dode

bežino
kur
jis
plauks.
dono hotelyje, Moteriszke bu
tave nužudyti ir pats gala gau
statymo neturėti. Bet, Prezi Prezidentas Trumanas pata
žmogus
nori
parduoti
beveik
vo apie dvideszimts penkių me
ti.”
Bet Sovietu laikraszcziai jau dentas jau antru sykiu pasiro rė Kongresui palikti sena innauja automobiliu. Jiems buvo tu ir labai graži. Ji buvo ant canese Salas Graikams
putas plaka ir Amerika intari- dė kad jis turi savo valia ir sa statyma kuris nustato daigtu
Kai advokatas paklausė tos insakyta atsineszti gana pini
smert
užsmaugta.
ISZ PARYŽIAUS. — Rusi neja kad buk mes norime Yu votiszkai mansto ir daro. Kai kasztus iki tada, kada bus gali
gražuoles: Ar ji praleido viena gu pilnai užmokėti už automo
Ji ta vakara užsiregistravo
jos Užsienio Ministeris Vya goslavs iszgazdinti savo ga ta byla jam buvo inteikta, jis ma naujas instatymas sudary
nakti su kitu oficieriumi biliu ir ateiti in puosznu ir
del kambario ir padavė varda cheslav Molotovas nusileido ir lingais laivais.
tuoj aus ja atmete ir Kongres ti. Bet del tokio inneszimo rei
Springfield kotelyje? Ji užsi brangu vieszbuti, hoteli, Wal
ir pavarde kaipo Dorothy sutiko aplikti Dodecanese Sa
menams paaiszkino kodėl jis kia kad visi vienbalsiai priim
gynė. Ji prisipažino kad ji tu nut Park Plaza.
Lindsey. Nežinomas vyras at las Graikijai. Szitos salos pir Valdžia nieko tikro nesako, tokios bylos negali priimti.
tu. Vienas Kongresmenas pasirėjo Leitenanto Farrell telefo Martin Nemer, buvo toks ne
ėjo in jos kambarį ta vakara ir miau prigulėjo Italijai, bet bet matyti kad ežia jau kas ver
prieszino ir tas inneszimas bu
no numeri ir kad ji pasiszauke laimingas kad jis buvo geras
da. Tik kelios sanvaites atgal Paskui, Subatos vakara,
apleido po vidurnakties.
daugumoje beveik vien tik mes skaitėme kad Yugoslavai pats Prezidentas Trumanas vę iszmestas.
ji kai josios kitas draugas ne biznierius ir pasiskubino in ta
Jos veidas buvo apdraskytas
galėjo pas ja ateiti.
automobiliu nupirkti. Jis tuo- ir ji nuoga gulėjo lovoje, bet j Graikijos gyventojai tenai ran renka ir rikio j a galingas armi per radijo visiems Amerikie- Dabar, nuo vidurnakezio Ne
jaus szoko in savo automobiliu nebuvo matyti kad ten butu dasi. Szitos salos Viduržemio jas prie Trieste rubežiaus. Pas cziams pasiaiszkino savo nusi dėlios nerą, jokio instatymo
ir nuvažiavo in ta hoteli. Jis buvę musztynes ar pesztynes, vandenyse yra labai galingos kui, rodos niekam nieko, isz- statymą. Jis paaiszkino kad kaslink kasztu, arba kaslink
SUVEDŽIOJO
pabarszkino in duris kambario nes viskas kitas buvo tvarkoj. ir visoms vieszpatystems labai girstame kad Amerikos karisz- szitas naujas instatymas, kuri kiek galima imti už maista ar
SZESZIS VYRUS kur tas pardavėjas, kuris pa Policija rado tik viena labai reikalingos, nes jos valdo vi ikas laivas traukia kaip tik in Kongresmonai norėjo investi kokius daigtus. Bet Preziden
sus susisiekimus tose jurose.
davė varda kaipo John Lozier plona suknele kambaryje.
tuos krasztus kur Yugoslavai tuoj aus duotu proga visiems tas Trumanas kreipėsi in visus
isz Kane, Pa., apsistojo. Ponas Anglijos garsinga Scotland Szitas salas Italijonai gavo! nerimauja. Yugoslavai da nie- fabrikantams viską pabran Amerikieczius nieko nepirkti
'■ Valdžia Ja Suėmė
Lozier maloniai atidarė kam Yard policija dabar deda visas nuo Turku 1912 metuose per1 ko nesako, bet Sovietai baisiai ginti, už tai kad jiems butu pa jeigu bus brangiau negu buvo
kai instatymas nustatė preke
vėlinta kasztus nustatyti nuo
DETROIT, MICH. — Graži bario duris ir insiprasze biznie pastangas surasti ir susekti Tripoli kara ir paskui Lausan- pyksta.
arba kasztus, ir prasze visu ke
1941 metu, kada jokio suvaržy
ir neszpetna, 26 metu Evelyn rių Martin Nemer in viduri. net tris žmogžudystes hoteliuo-^ ne Taikos Sutartis užtvirtino ir
lias dienas palaukti pakol Kon
Catherine Stanton, prisipažino Kai jis uždare duris, jis iszsi- se. Iri tris sanvaites trys gra-'Italijonams paliko.
mo nebuvo ir kada visi fabri
gresas ir Senatas kita instaty •
kantai ir biznieriai sau geriau
kad ji suvedžiojo szeszis kava trauke revolveri ir pareikala žuoles buvo nužudytos hote-1 Dabar tos salos buvo Grai EROPLANAS B-29
nia sudarys kuris apsaugos
si bizni dare. Bet apart to,
lierius, isz kuriu ji gavo apie vo kad biznierius visus pinigus liuose. Mayfair, bagoeziu ho
kams paskirtos, už tai, kad jie! “DAVIES DREAM”
darbo žmogeli nuo paszelusio
$2,000 ir szszis szliubinius žie jam tuoj aus atiduotu. Biznie telyje buvo ant smert nuszauta taip drąsiai kariavo priesz Vo-I
jiems butu valia da prie to pri
pabranginimo ne tik daigtu,
dus. Ji su dvejais apsiženijo, rius Nemer parode savo kisze- gražuole ponia Margaret Gard kieczius ir Italijonus. Ir taip PALEIDO A-BOMBA dėti tiek kiek viskas per tuos
o kitiems prisižadėjo. Ji in niu kelinese. Bet tenai vagis ner, keliomis dienomis priesz
penkis metus dabar pabrango. bet net ir maisto.
jau jos turėtu Graikams prigu-Į uQĮl Į) V’ ANT BIKI
dėj o pagarsinima in viena laik- Lozier rado tik $250. Kai visus tai Graikijos karaliaus gaspa- lėti, nes dauguma gyventoju1
Reiszkia, beveik viskas pa Už szitokia drąsą, mes giria
raszti in Saint Paul miestą, kiszenius iszkrate rado $1,750. dine, irgi gražuole buvo ant ant j u yra Graikai. Dabar Grai
brangtu apie trisdeszimts cen me Prezidentą Trumano. PiniNI LAGUNA tu ant dolerio.
guoeziai ir biznieriai milijonus
Minn., sakydama, kad ji vyro Tuoj aus kiti du vagiai pasiro smert nuszauta Belgravia ho-' kai gali szitas salas laikytis tik
pilte pyle in Washingtona, pa
jieszko ir taip sumulkino net dė. Jie suriszo nabaga Nemer telyje.
Paskui
da
ir
kita
beda:
fabsu
viena
sanlyga:
“
Kad
jie
te

BIKINI SALOS.— Nedelioj
pirko kiek tik augsztu žmonių
szeszis vyrus. Dabar valdžia ir jam burna užkiszo.
rikantai
vis
daug
visko
laiky

nai
ant
ju
nestatytu
jokiu
tvir

apie 6-ta vai., vakare (EDST)
jie galėjo prieiti, kad tik visi
ja suėmė ir nežinia kokia baus Paskui vagiai pradėjo tartis
tųsi
ir
neiszleistu
ant
pardavi

tovių.
”
Amerikos Karo Sztabo eroplasuvaržymai butu panaikinti.
ar laukti kitu biznierių ar jau PHILIPINAMS
me jos laukia.
mo, nes tokis instatymas nebū
nas B-29 “DAVIES DREAM”
Bet Prezidentas Trumanas pa
nesztis. Jie nutarė kad jau biz
LAISVE
IR
NEPRI

tu
pastovus, ir jie lauktu pakol
paleido ta baisia Atom Bomba
sirodė tikras darbo žmogelio
nio gana ir kad geriausia nesz
iviskas
labiau
pabrangtu
pirm
SKAITYKIT
AMERIKOS
KARISZ

“GILDĄ” ant Bikini Lagu-j
draugas, ir nepaisė kaip ir kiek
tis kol jie gali.
KLAUSOMYBE
na,
kur
buvo
sutraukta
100
ne
«
u
)
ic
P
radetu
P
ardaotL
Kiti trys biznieriai taipgi
reke ir reikalavo fabrikantai
KAS LAIVAS IN
“SAULE”
kariszku laivu. Bomba turėjo Jeigu dabar vėl viskas kad valdžios suvaržymai butu
atėjo pirkti to automobiliaus, ISZ MANILA. — Liepos,
tiek jiegos kad net 5 didžiausi brangtu, tai visi darbininkai panaikinti. Jis drąsiai stojo už
bet pasivėlino ir negavo progos (July) ketvirta diena Amerika'
TRIESTE
PLATINKI!!
kariszki laivai likos paskandy- vėl reikalautu daugiau mokėti, paprasta darbo žmogų ir nepai
daryti biznio su tais vagiais. duoda Filipinams visiszka
Biznierius Nemer sako kad va Laisve ir Nepriklausomybe. LONDON, ANGLIJA. — ti ir apie 20 likos baisiai sunai tai ir vėl straikos! Kai darbi sė net tu bagoeziu nei visu
giai buvo jauni vyrukai, apie Nuo tos dienos Philipinai turi Amerikos kariszkas laivas kinti. Taipgi daug bledies pa ninkai gautu daugiau mokėti, Kongresmonu ir Sena. Už ta jo
tai viskas labiau pabrangtu. Ir drąsą sakome Valio, ir A ežiu ’
dvideszimts-dvieju metu.
savo laisve ir nepriklausoma “Fargo” ana sanvaite pasuko daryta ant Salos.

Isz Amerikos

AMERIKOS DOLERIS
YRA GALINGESNIS

SIULINA $1,000
DAUGIAU

Prez. Trumanas Atmete Nauja
Byla Už Tai Kad Visiems Bai
siai Kasztuotu; Philipiniecziai
Aplaikys Savo Nepriklusomybe;
Amerika Iszrado Da Baisesni
Ginklą Už Atom Bomba

/

SAULE” MAHANOY CITY, PA.
nesustotu, nes ji baisiai reika
kia valdybos, ne tiktai da au
NUBAUDIMAS
linga! Mes czia galime pesztis,
gantiems vaikams.
Amerikos Slaptingi Ginklai
pravardžiuotis ir rietis tarp
VAIKU
_ grupiu ir partijų, 'bet visu mujeigu blogo nubausk
| įsu saventa pareiga savo brokaip jam priklauso, t;
Geras ir isztikimas Komu-ipamss Lietuviams
pagelbos Esame patyrė, kaip kituose ges, jums ims dėkingas už jusu
nistelis verkia ir aimanoja kai ranka isztiesti!
dalykuose, taip ir vaiku augi- gera auklėj ima.
Nemuszkit
darbo neranda; o kai gera dar
! nime. Būdami krikszczioniszbą gauna tuo jaus straikuoja.
Visi dabar praszo, jiesz'ko ir koje szalyje, tureme prisilaiky- pliekiamas nepapi
Dabar daibininkai daug* už- reikalauja daugiau stubu,, na- t i prie Biblijos instatymu kas
Rimas, ir taip graudu:
idirba, 'bet ma'žai dirba. Jau net mu, nes nėra kur apsigyventi, link vaiku auginimo ir nu'baugreitai nenžmirsztn, ir kad 'im
ir unijos ima susirūpinti ir pra- Daujg pargrylžusiu kareiviu ne- dimo. Turim apsisaugoti nekutu sveikas. Palaikykit sutiki
ideda reikalauti kad darlbinin-1 Įurį kur su savo szeimynelemis riuose dalykuose. Pirmas, nuo ma savo namuose, kad privestu Į
kai daugiau darbu rūpintųsi! gyventi, nes stu’bu nėra.
baisaus kuniszko nu'baudimo.| pf.ie pįlno snpratimo
ir pradeda reikalauti kad da.r-) Valdžia labai vaUžo visa ta Antras, nuo asztraus doriszko ku ir tovn Laįkykit maidas sa.
bininkai daugiau darbu rupAn-l vora del nauja namu nes sako( pertikrinimo. Mes visi kaip linvo namuose, ir mels'kites už
tusi negu uždarbiu.
I kad visiems visur trumpa me-,guojas szvytuoklas musu drau- vaikus, maldos atnesza daug
1 džio. Bet del visokiu sportu yra gijos, ir kaip žmones jauties gero del vaiku auklėjimo ir nu-1
Jau mums inkiro raszyti, ir gana ir per daug medžio. Lenk- j apie tokius instatymus
Perį baudimo. Nes vaikai mokinas1
jums be abejo insipyko, skaity- Įynįu, vietos, kur arkliukai be-j praeitus amžius. Szventas rasz-j| daug isz tėvu. Manau gal n
ti, bet turime pasakyti kad vis-|ga įr duil*niai savo pinigais tuos tas mums sako: “Kas savo Puriom szeimvnom atm
kas (brangsta ir da labiau pa- arkpukus seka gauna medžio rykszte czedyja, tas nekenezia
brangs szi rudeni! -Maistas pa- kįeį- kyk nOri. Visokios pasi- savo sunaus; bet kas ji myli,.1^
brangs apie penkiolika centu jįriksminimui vietos dabar yra tas ji tuojau plaka.” Salam.
pnt dolerio. Kava pabrangs didįnamOs ir taisomos, kaip tai Pam. žodžiai 13’, 24. “Jus, vai- A
.}
{
1
Amerikos
Raudonasis
apie penktuką ant svaro. Sziais “Bowlinv Alievs’ Karniva- kai, klausykite savo gimdytoju
metais'bulvių bus visiems ga- ]ai> Szokiams Sales ir kiti. O visuose daiktuose nes tai viesz------- - ^ Kryžius Padeda Tauna. Daug tu Ibulviu suvartuos naujiems namams del gyveni- paeziui patinka.” Kol. 3, 20
del sznapso vietoj kviecziu. mo nera neį medžio, nei jokio Ep. 6, 1. “Jus, tėvai, ncinkerpinti Iszalkusiam
Minkszta anglis pabrangs. 41 kįtoikio tavoro.
WJF
szykite savo vaikus, kad ne
Pasauliui
Maista
pastotu.
”
Kol.
3,
21
J
centu ant tono, o kieta ang
baugus
Nuo pat pirmo karo del nepriklausomybes, 1778 metuose-iki dabar, visi vis intarineja
lis dauig daugiau pabrangs!
Czekoslovakijos gyventojai Szios Biblijos eilutes yra gerai WASHINGTON, D.C. —
ir sako kad Amerika vis iszra.ida kokiu ten nauju, slaptingu ir galingu ginklu, kurie viVisi visko reikalauja, visko tik neseniai dažinojo kas pra pamokinanezios kas link szeisus prieszus sumusza.
trumpa.. Už tai. viskas, taip laimėjo kara Pacifiko vande niyniszko gyveninio. Taip te- Parūpinti daugiau maisto
Czia tie ginklai sveikinas1. Jie nėra kas kita kaip tik musu jauni, drąsus ir didingi vy
iszalkusiams žmonėms karobrangu ir bus da brangiau!
f
vai,
kaip
ir
vaikai
turėtu
sziuos
nyse. Jie žino kad Japonai da
iszteriotose szalyse, Amerikos rukai, kurie savo krartja iszli ;ja. savo gyvastį paaukoja kad Amerika butu laisva ir ne
žodžius
insideti
in
galva.
bar suniuszti. Bet kas tuos Ja
priklausoma. Tai musu didžiausias ir geriausias ginklas: musu jaunimas.
Raudonojo Kryžiaus visi re’ Dabar visokiu daigtu sunku ponus sumusze? Nugi Sovietai.
gauti ne už tai kad ju nėra, bet Jie nieko nežino apie Ameri Nesusivaldymas, negodoji- zursai naudojami Prezidento
— Dusulis ar džiova?
— Ne!
už tai kad fabrikantai juos ne- kos kariuomenes ir laivyną ku- mas ir nepaklusnumas, kaip ir .Trumano Paszelpos prolgraBaisi
Liga
— Ne, ne daktare.
— Na, tai kas tau kenke?
iszleidžia. Visi fabrikantai lai ris su tokiu didvyriszkumu ka nesupratimas yru tarp vaiku mai.
labai
iszsiplatines.
Szitoks
vai

Per
Raudonojo
Kryžiaus
ko kuo daugiausia visokiu riavo priesz Japonus.
— Na,
tai uždegimas
— Atėjau praszyti pini
— Ponas daktare, atėjau
'daigtu ir laukia pakol .valdžia 'Czekoslovalkijos gyventojai ku pasielgimas neturėtu būti skyrius visoje szalyje, szeimi- praszyt pageltos!
plaucziu!
gu pageltos.
panaikins ta instatyma kuris skaito tik Rusijos leidžiamus krikszczioniszkose szeimynose.1 nin'kcs gali gauti informaeiju
jiems neleidžia viską pa'bran- laikraszczius, klausosi radijo laikai turi būti valdomi isz- arba daneszimu apie Įirograma
'
.
.
.j
.
•
ginti kiek jie nori. Szimtai tuk- vien tik isz Rusijos, ir už tai jie mažens. Vaikai, kurie yra vai-, ir kaip Raudonasis Kryžius pastaneziu nauju automobiliu 'da sziandien geiibia Sovietus, nes domi isz mažumes, lengviau siruoszas joms padėti taupinti
bar stovi fabrikuose, bet juos sulyg tu laikraszcziu ir radijo pasiduoda Dieviszkai valdybai kvioezius, riebalus ir visa kita
neiszleis pakol valdžia nepa žinių, Sovietai vieni, be jokios užaugę, ir mažiau tėvam padu- svai'bu maista. Krautuvėse ir Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knyga, prisiuskite tik
ro szirdies skaudėjimu. Protin-j restoranuose Raudonojo Krynaikins to instatymo kuris nu pageltos suplėkę ir sumusze
50c., o aplankysite knygas per paczta.
gi tėvai turėtu atmainomus į žiaus iszkabos siulo patarimu
stato kiek galima imti už nau Japonus.
vaiku nubaidinimus atmesti ir pirkėjams ir valgytojams. Ir
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City. Pa.
ja automobiliu.
Czia Amerikos Administra bausti, kad užpykę. Szitoks tė mokyklų vaikai, per Junior
cijos kalte. Mes visa savo pro vu pasielgimas atnesza bloga Red Cross gauna patarimu No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų
Kunigas Daktaras Konbzius pagandos ir žinių sztaba pa inte'kme ant vaiku. Perdaug
aprassymaa, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15e Po laikui; Onytės laime; Per neatsakaip jie ir ju szeimynos savo kus
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rgunia in balta vergija; Pusiaugavejau keturi menesiai kai varinė naikinome po karo, nes sakeme skubintis arba mažai apgalvo
namuose gali padėti taupyti No. 102 Prakeiktu, meilingas kri Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau n is; Vieszpats Jėzus ir miszke me
ja po Europa ir lanko lietuvius kad jau nėra jokio reikalo pa
minaliszka upraszymas, 202 pus, ll 5 c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
ję gali bausme persunkia, arba maista.
tremtinius. Jo darbas visur pa laikyti. Dabar Rusija visur vi
No. 103 Vaidelota, apianka isz nua prigauna. 58 puslapiu.......... 16c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunue,
perlengva del tos priežasties. Raudonojo Kryžiaus maiti- pirmutines
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
puses szimtmeczio, isztirti ko labiausiai tremtiniams siems savo melagystes raszo ir
Neteisingas nubaudimas gali nimo kursai, dalis organizaci imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Vaienczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapaa; apie Egh
reikia, ka turi, ka jau gavo, siunczia, o mes nieko nedaro
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiU
duoti vaikui szirdies liga.
jos
karolaiku
veikimo,
dabar
kaip tvarkosi, kur gyvena ir me kad kiti ir apie mus teisybe
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
No. 161 Keturios istorijon apie Ant
pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kaip geriausia jiems padėti.
Tėvai, kurie nutarė praleisti plecziami palengvinti dabarti valioje
da'žinotu.
>,
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir KrepeIki dabar Amerikos “Na
nūlbaudima vaiku, nenorėdami ne padėti. Kursai mokina szei- No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
tional War Fund” pristatė pi
iszsipažinti turinti savo szirdy- mininkes 'kaip planuoti valgi, Gregorius; Isz numirusiu prisikels, No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu................ 25«
Matyti kad rinkiniai, balsa
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
nigus del visu iszlaidu, ir taip
se
piktumą padaro didele klai kad užlaikius szeimynos svei No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal Žudinsta ii- Apie Urlika Razbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Bale*
vimai artinasi. Politikieriai,
43 puslapiu ................... 15e naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
buvo lengva szitas darbas va
da. Jei kada vaiku blogi darbai kata ir paežiu laiku taupyti pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
valdininkai ir net paprasti poiszlins; Apie boba ka negalėjo
22 puslapiu ................................ 10s
ryti. Bet, su sziais metais jau
veda tėvus prie stipraus jauti maisto kitiems. Pataria kaip iszo
Raganiszka
lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo
licijantai nori visiems parodyti
laikyti
miltus
ir
duona,
riebaNo. 164 Septynoa istorijos apie Ju
baigiasi tas fondas. Po tam,
mo, tai nereiszkia piktumas.
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kėsimas kunigo. 47 pus................ 15c
kaip gerai ir sanžiningai jie sa
No. 140 Kėturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
lūs,
kaip
pirkti
maista,
kad
ne
Į
Jurgis;
Galinga
ypata
galybe
meiles;
patys Lietuviai turės palaikyti
Gerai apsvarstytas ir iszkalno
vo pareigas atlieka. Už tai da
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
bol,os.
szita savo dar'ba. Tai bus daug
baudimas vaiku, del ju blogu eikvoti magiausia dalele. Rata- Eos
trumpi
pasakaitymai
ir t. t.
52 Mocziute? pasakosimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
bar vis skaitome apie visokius
ria
kaip
gaminti
maista.
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
puslapiu,
......................................
15c
sunkiau, nes tarp Lietuviu czia
pasiegimu, tai yra tikra tevisz64 puslapiai ...............
20c
suaresztavimus. Policija dabar
No.
112
Trys
apisakos
apie
pini

Amerikoje randasi daug tokiu
ka priederme. Nei vienas žino- Per Raudonojo Kryžiaus gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs Kalodos pirma syki dažinojo kad
škiaus; Iszklausyta malda vargszo;
kuriems szis darbas nepatinka
| gus ar mokytojas arba drangi- skyrius, galima gauti kalbėto bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15®
galiūnuose jauni gauna gerti.
Geležinis vyras; Smakas ir
’i jos negali užimti tėvu vieta, ju mitingams ir visokiams susi Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare;
ir kurie prikaiszioja kad dar
No. 170 Asztuonios istorijos apie
61 puslapiu........... .............
15e
Tai jie pasirenka kelis saliuliukninai
einiki
ir
kiti
szposelei.
20c
rinkimams.
Raud.
Kryžius
pa

Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltaa;
baudime
ir
lavinime
vaiku.
bas nėra gerai varomas. Kaip
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
Istorija
apie Sierata,
t I No. 116 Ištari
j
nus ir juos užpuola ir kelis suAuklėjimas
sveiko ir serganezio kubus su ta paszelpa kai mums aresztuoja. Bet keistas dalykas Daug yra raszyta apie vaiku ties visokioms grupėms, kurios puikus apraszymas.. 119 pue. .,. . 15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas Boba; Kas nepažinei*
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczn#. 40 puslapiu
auklejiina ir ju niokinima, tas tik daro tikrus specialius vei-1 Garžia
patiems reikes ja palaikyti tai:
....................... 15c Dievo tas nepažinata Tėvu; Per ta
Haremo nevalninke: r*joszis:
kad visi tie suaresztuoti saliumsybe in szviėsa; Pasitaisias prasi
kimus
ir
parodas.
. ,
. . j yra labai geras dalykas, mokyViena motina: Vaikucziu plepėjimas
dabar sunku pasakyti!
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
ninlkai ar kliuibai vis būva ki- ",
62 puslapiu ..................................15c nka apvaizdos; Nedaejusia žudinsta;
26e
— American Red Cross
Kaip tas fondas bus sutver tos partijos. Policijantai De-iI ties suprasti savo vaikus, o teNo. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslapiu .............................
I
vai
supraskit
juos,
pamatysit,
No.
171
Vieniolika
puiku
istorijų
kas isz girnos ir Ant nemano.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernatas ar kas ta paszelpa ves tai mokratai vis randa saliuniriku
Wash. D. C.
puslapiu
..........................................
15c
dina. 61 puslapiu.........................15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
kad
jie
nėra
taip,
kaipo
maszimums negalvoj, bet tik tiek Republikonu kurie prasižen
No. 123 Septynios istorjos apie
No. 145 Trys istorijos apie Vęlni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
i
na,
kuri
galėtu
'Imti
bejokios
mums rupi tai kad ta paszelpa gia, o Rcpublikonai panasziai
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
Kaip Vincas ingalejo paežiai
i valdybos, ir masziuai ir tai reiPirkie U. S. Bonus grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene iinaluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos;
daro su Demokratais.
Mallach;
Paskutinei Valandoi; Sla
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu.......... 15c
ptybe
gymimo
mumisie Dievo musu
45 puslapiu.................... 15c
gonus.
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
Tai mat jau tokia mada:
jame
atsigymimo;
Metai Svarbiausiu
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
Priesz
rinkimus
reikia
savo
atsitikimu;
Nusiminimas
seno jauniDoras gyvenimas; Priversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c
Atiduokite Paguodone
ikio.
Savirsz
100
puslapiu
...........25«
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
namus apsivalyti, apsiezy styti,
No. 150 Keturios istorijos apie Du
No.
172
Dvi
Istorijos
apie
Duktė
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaut; Klara; Nuspręsta
apsiczystyyti, o susiedo apMariu;
Sruolis
isz
Lietuvos.
68
kuris buvo protingesnis už savo poną sis; A'zt keik užlaiko moteres paslaptį.
terszti. Po rinkimu tie patys
puslapiu
....................................
...15®
61 puslapiu ................................. 15c 61'' puslapiu ............
.15<
No.
127
Trys
istorijos
apie
Duk

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
No.
151
Penkios
istorijos
apie
Vai
saliuninkai vėl sau savotiszkai
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam Issp
szinkuos ir viskas vėl bus tvar
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu
15®
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SKAITYKIT

Tolimas Gimine
Visur ir visados, kada ja
pamatai parodoje ar kitam
kokiam
apvaikszcziojime.
Toji vėliava davė tau “Lais
ve.”
fr

SkaitykiteSaule?.

— Na, tai Juozas P., kaip
tu kalbi, yra tolimas tavo gi
minaitis?
— Taip.
— O kuom jisai yra tau?
— Brolium!
— Brolium] O,

ISTOR1JE

Taip atrodo vienos Lietuviu stovyklos
vaizdas Anglu zonoje, sziaurineje Vokietijoje

apie Gregorius.
■----------------- Isz Numirusiu
; Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
m s, Szaltiszaiti ir Debeseiii,
::
W
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

karalium. 61 puslapiu ................ 15c
No. 152 Trys istorijos apie Kajitnas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
puslapiu....................................
15c
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
puslapiu ..........
15e i
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfieid danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isžtyre; Prigautas vagis, !
60 nuslspin
1

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia Unksmybia per
visus metus!

No. 175 Pasiskaitimo knygelei
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
Plemenlis; Isz ko susidarė Anglis
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimanavymai; Eiles; Kokeia budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Burtai; Keletą Juoku ir Paveikalo,
Prek® ............................................ .Iii
t
Adresas
Saule Publishing Co,
Mahanoy City, Penna.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
vy'be. Kiekviena pavasari niag-' — Jie du metu laimingai
kaip ji nugalėti. Viduj ir lauuoli ja buvo apsipylusi puikiais gyveno, tese Juozas. Czia viena Drabužiai Del Lietuvos Karo Pabėgėliams ke,
i. kiekvienas szeimynos narys
žiedeliais. Szitais žiedais žaiz-'karta pavasaryje jaunasai žvegali prigelbeti prie nugalėjimo.
davo mažoji Alaryte, pindama jis, kai]) paprastai, atplaukė in
Viduj: Neinsileisk mušiu, di
isz ju bukietus, arba toji Alary- meiles saluke, bet ten nerado
džiausio vasaros pavojaus.
gTCZIULI, ar tai tamstos
te,
tapusi
suaugusia
mergina
Marytes.
I Žiūrėk kad sietai geri ir jeigu
Salavation Armijos
valtele? Paklausiau asz vy-1
dabindavo savo juodus, garbu
— Ji nuėjo su vaisiais in
muse insigauna, tuojaus užVadas
ra, kuris pasirėmęs in mažos!
Belladžio ir ja ten užlaikė kas
. mu.-.zk ja arba sunaikink žino
grinteles prieangi, žiurėjo in
— Tepasilieka jos siela vi do nelaime ?’Taie jis pats sau ir
mais mušiu naikintojais. Laiveidrodi ežero Di Komo ir pa-Į
suomet tokia'balta, kaip mag atsisėdo po jos medžiu, bet ne
kvk valgius szvariai. Szvarus
sznabždoms dainavo kokia, tai
nolijos žiedą-', meldėsi senis galėjo pergalet kaž-kokio iszvalgis ilgiau laikys. Kas sandaina apie “Gražiaja Italij
Bertoli, ir Dievas iszklause jo gasezio, kaž-kokio nuliudimo,
vaite plauk szaldytuvo vidų.
— Tai]), ponuli! Ir Juozas
praszyma, iszklause prąszyma, gnyibianczio jo szirdi.
Lauke: Nebus nei mušiu nei
jus nuvešiąs, kur jus panorėsi
I Atėjo Alaryte ir nuo jo kakuodu, jeigu kiemas bus szvariai
te, su didžiausiu smarkumu.
Juozas pastaruosius žodžius tos raukszles nuvijo; jam rode1 užlaikomas ir ne'bus jame pri+— Al’elas Juozai, skubintis
si, kad jis niekuomet taip ja
isztare iszmetinejancziai.
į krauta visokiu nereikalingu
nereika. in'ga, asz noriu tiktai
nemylėjęs.
— Maryte tapo naszlaite, tę
^daigiu, kai]) senu drabužiu, poin ežerą iszvažiuot. Alan vis
sę jis už minutes, tapo naszlai — Alano brangioji, kalbėjo.
'pieru ir puvaneziu dalyku. Iszviena, in kokia puse.
te. Ji> lindėjo ir jieszkojo pa jis už valandėles savo numyle' matu kibirus reikia dažnai
— Ak, ponuli, jus norite tik
nepasiguodos po tuo “savo gyvenimo tinai, mes da Ii
plauti verdaneziu vandeniu ir
tai taip sau ant 'bangu pasiirsėdžiu,“ po puikia magnolija. keiteni, tai yra neapsimainem
reikia juos laikyti gerai už
tyt, ponas Anglas.
— Viena karta, tai buvo pa žiedais, kurie mus drueziau
Amerikos lietuviu dovanoti drabužiai BALE sandelio dengtus.
— Suvis ne, bet svetimszaviena
su
kitu
surisztu.
vasario laiku ir magnolija vėl
Vyrui: Nekrauk nereikalin
sunkvežimiu vežami in uosta, isz kur jie siuncziami Lietu
lis.
— Žiedais? O kam tai? Juo- vos karo pabėgėliams ir tremtiniams Europoje.
gu lasziniu ant savo kūno. NcAk, suprantu, svetimszalis!
kavojo Alaryte, ir jos veideliai,
pcrsivalgyk nes persivalgy
Kuris gėrisi musu krantais.
kai]) rožes paraudo. Vėjelis sunas jaunas netolimas žvejis.
tis, o Maryte neatvyko. Jis ke minutes nuszluoste aszaras nuo mas, visuomet pavojingas tam
— Na, reiszkia, važiuojam!
— Tu lai)) vienui viena, kai- szlamejo magnolijos virszunej
liavo ja pasitikt atėjo net ligi akiu ir prasznabždejo: Alaryte kuris sėdantis dirba, da povoAlbert Orsborn, dainų ra- boja jis ir atsisėdo prie jos.
Juozas atriszo valtele, ir irkj ir nupilto daugybe baltu žiedeBelladžio, bet jos nerado. Nu gyva ir da tikrai sugryszianti. jingesnis vasaros laiku. Val
liai jau nuskendo in putotas szytojas ir garsus veikėjas
Ji apsiverkė ir neisztraukc liu.
gyk szviežias daržoves ir daug
buvo iszrinktas kaipo Salva rankos, kuria jis suspaudė sa-| — Ir kam būtinai szian- lindęs sugryžo jis vėl pradėjo Ta viltimi jis gyveno, ta vil
bangas.
ežero pakrantėj vaiksztinet, timi gėrėjosi, sėdėdamas po insirpusiu vaisiu. Gerk vande
— Reiszkia, vis-vien in kuri tion Armijos generolas’per vo deszinc raumeninga ranka. dien?
ni, ypacz tarpe valgiu. Vengk
vienok Marytes nepamatė. Ant Alarytes gyveninio medžiu.
rinkimus, kurie atsibuvo
kraszta ir ar ant ilgo ?
— Tu taip vienui viena ir Žvejis neatsake; jis tyliai
alkoholio, nes alkoholis yra
Asz iszsitiesiau valtyj ir už- Anglijoje. Salvation Armija visu apleista ir tau reikalingas da minute szale Marytes pasė rytojaus jam pasakiusi senoji Praėjo metai, o apie Maryte daugybe saules užmuszimu
sirukiau aigara. Juozas uždai daug gero padare per szita apsigynimas, tese jis ir pažvel dėjo, paskiau pakilo ir, ja pa teta Rita: Vakar Maryte iszva- nieko tikro nesužinojo. Ji lai priežastimi.
žiavo su kokiu tai turtingu po minga, kalbėjo’ jis nusiminęs.
kara ir musu vaikams daug gė jai in akis, taip giliai in jas ti uezia ves, prasiszalino.
navo.
nu ir toli, toli tenai, kur alyvos Ji gyvena szale vyro kuri, myli Vyrai, kurie sunkiai dirba,
— Skrisk mano valtele, visur padėjo.
pažvelgė. Jam daugiau jau ne Jis nuėjo nuliūdęs. “Delko
medelis nežydi ir kur vieni le ir jau apie manės visiszkai už- ir kurie turi pakensti dideli
trauke jis puikiu tenoru, o jo
reikė jo kalbėt. Alaryte jau bu būtent sziandien?” Kartojo jis
karszti, pavyzdin tie kurie tu
dai.
mirszo.
akys nuszvito dvasiniu smagu szventvagyste.
vo szcsziolikos metu, ir ji su nuolatos, siūbuojant ir supanri kūrenti didelius pcczius ir
mu, malonumu, kuri jauezia — Ar nemalonetumct, po prato, kriupeziodama ji par ties savo vargingoj valtelėj ant Jaunasai žvejis buvo giliai Vėl buvo gražus pavasario dirbti prie karsztos geležies,
nusiminęs, jam rodėsi, kad jis vakaras, vienas isz maloniau
kiekvienas plaukikas, kuomet nas, paklausyt pasakos apie puolė in jo glebi. Jiedu mylėjo ežero bangu.
dažnai nukenezia nuo meszlunjo valtis nusiiria nuo kranto, o sziaures kunigąikszte ? Prakal vienas kita ir buvo laimingi.
Sekanczia diena jis vėl atra szio smūgio neperneszias, kad siu musu vakaru. Alagnolija ,g'io.
beplysztanti isz apsivylimo buvo apsipylusi tokia daugybe
jis skrenda, kaip dvasia ties bėjo Juozas.
Kiekviena vakaru jaunasai do saluke tuszczia, be numylė
szirdis nuvarysianti ji in ka baltu žiedeliu, kaip niekuomet Moterai: Nepripildyk pilvo
slaptingu gilumu.
Asz tyliai sutikau, ir valti žvejis atvažiuodavo in saluke, tines.
saldžžiais gerymais, kurie tik
Buvo puikus vakaras. Saule ninkas atsisėdo szale manes. kuria jie praminė “sala mei- — Ji Beladžijoj; dabar ji pus. Bet jis viską pernesze ir nėr buvusi, bet jaunam žvejui didina troszkuli. Dėvėk szviepasirodė, kad jie jau taip balti
nenumirė.
jau buvo isznykusi už kalnu Barėmės saule indegusi veidą' les.
Kokias laimingas valan dažnai ton nepaprastai ilgai
sius liuosus drabužius, Nepapalikus už savos auksini at raumeningomis rankomis, jis das jiedu czia pragyveno — ko pasiliekanti, liūdnai jis san- — Alary te gyva, galvojo jis nebuvo.
Viena karta vėlybam nakties turtina gulėti pamary, nepriir
užsitarnauja
kcrszto.
spindi, iszleto 'beklyksianti po pasakojo:
kias laimingas!
protavo ir atsisėdo ant kranto
laike jis nuo salos nuvažiavo .dengta galva, ir leisti karsznusileidžiancziomis ant jo su — Sztai szitoje saloje sto Juozas tiksliai šlepe susijau salukcs, idant greieziau pare- Jis prisiekė, kad net nepa
in savo varginga bakūže. Nak- i iems spinduliams kaitinti.
temomis, vakarine žvaigžde su vėjo grintcle. Senas žvejis Ber dinimą.
žvelgsiąs
in
ja,
jeigu
ji
nusimi

get, kaip jo numylėtine ateina.
czia dangus užsiklojo debesiais Drungna maudyne priesz atsi
spindėjo molinoj padangiai.
nusi
pultu
jam
in
kojas,
bot
už
toli, ja pabudavojes, jai. joje — O Alaryte buvo graži? Pa Jis ilgai lauke, buvo jau nak— prasidėjo audra, stipri aud gulsiant labai palengvina ir
Ales aplenkėm miesteli Bel negyveno; jam paklojo patala klausiau asz.
ra, pripildžiusi szirdis baime greit užmigdo.
ladžio ir Juozas vijo vaiteli per žemoje už ano kalno toliau in — Graži! Ar buvo graži!
Argi neatsilieps:
visu musu aplinkiniu gyvento- Mažam Vaikui: Atmink, kad
vidurį rankoves Di Lekko. Ales vakarus. Czia gyveno jo duktė Buvo graži kaip, Jis ilgai gal
mažytis daugiau nukenezia
“Ar jus padlios
;iU
L
važiavome apie valanda laiko, Maryte ir maitinosi parduoda vojo, jicszkant palyginimo.
nesusivaidysite,
Žvejis visa nakti akiu neuž- nuo karszczio negu užaugės.
asz užsisvajojau po intekme ma vaisius, kuriuos ji pirkdavo — Kaip saule ? Tariau asz.
Ar snukiu neuždarysite,
mer'ke; jis jaute baisu iszgasti, Laikyk ji kuo vėsiausiojo vie
szitos pietų rojaus poezijos.
musu sodnuose ir pardavinėda Jis nusiszypsojo. Kaip jusu
Visi žmonis dairosi,
ji kankino kaž-koks nežinomas toje, liuosiuos drabužiuos, kuo
— Ar nemalonetumet, ponu vo keliauninkams, ateinan vasaros naktis, prakosiau asz.
Nežino kas czia darosi.“
nuliūdimas. Jos vos-ne-vos ry ju mažiau, tuo geriau. Kasdieli, idant minutėlė ant kranto tiems musu kraszto pasižiūrėt. Jis pakratė galva.
Isztikro atlikias paredkas, tojaus tesulaukė. Jis insedo in I nine maudyne mažam vaikui
pasilsėt? Staiga paklausė Juo Saloje nebuvo medžio tik viena — Buvo gerai, kai]) ežeras,
Jog neinsikisza in tai niekas, valti ir nors ežeras da siūbavo I yra svarbu. Duok jam atvirinta
zas ir, atsigryžas in name, pa magnolija czia buvo iszsketusi isztare jis už minutes tvirtu
ir atvėsinta vandeni gerti. Var
■ Tai jau ne kas,
jis iresi in salele. Baimes sziurliovė irklavęs.
tok tiktai pasteurizuota pieną
balsu, ir asz niekuomet ne esu
Tokis paredkas,
puliu perimtas jis iszlipo ant
— Kodėl ne? Iszrinkite ko- Ja pasodino senis Bertoli, girdėjas palyginimo mylimo
ir laikyk ji szaltoj vietoj. Žiū
Juokus bažnyczioje daryti, kranto.
kia-nors gražia vietele.
rėk, kad muses nevaikszcziotu
kuomet jam užgimė duktė, 'kū daikto, taip giliai szirdingo ir
Viena kita kolioti,
Nuo
seno
Bertoli
bakūžes
— Ant salos sziaurines ku- dikis, kainavęs jo žmonos gy- jausmingo.
ant pieno bonkos.
Tai labai negražu,
audra
nuplesze
stogą,
o
mag

nigaiksztytes, atsake valtinin
Vaikams: Insakyk vaikams
Del davadnu moterių,
nolija, tasai Alarytes medis,
kas ir užsisvajojo.
Ba tai neapsiejimas
buvo iszrautas su szaknimi, ir negerti vandens szaltiniuose
Jo krutino stipriai kilnojosi
Didvyrio Kūdikis
skrybliuotu, jos balti žiedeliai, vėjo iszsklai- pakely, isz senu szaltiniu ar'baJau kad visur tai visur,
nuo susijaudinimo, man rodėsi
tinas. Žiūrėk kad jie žaistu ve
Tiktai del bobų skepetuotu, dyti, plauke bangu neszami.
Ir bažnyczioje, ne kitur,
kad kaž-koks liudnasai jaus
O czia ant poniueziu iszrodo,
Bobeles seimovoja,
— Alaryte nesugrysz, tarė šioje vietoje, kuomet esti
mas gnyibia jam szirdi. Asz jauBet su savo apsiejimais,.
Viena ant kitos-loja.
jis iszkihningai, negali su- ' karszcziausias dienos laikas, ir
cziau czia varga ir neklausiau.
Biaurai pasirodo!
Nuslinkau in viena bažnyczia, ,
gryžt. Jos gyveninio medis 1 kad eitu anksti vakare miego
Keli smarkesni irklo jude
* * *
ti.
Žiurau apstoja apie
pražuvo, ji taippat pražuvo!
siai, pliauszkejimas sujudintu
Yra tokiu merginu ka
iszpavednyczia,
Juozas nutilo. Asz tos szven- Svarbi ir būtina taisykle yra
bangu, ir valtis apsistojo.
vyra nori gauti,
Vyru ne taip daug
tosios tylos nepertraukiau; asz ta, kad jie niekuomet nedetu
—Sztai sziaures kunigaikszTai laikais ne su vaszeliu
j pirsztu in burna. Žiūrėk kad
tiktai bobos,
buvau susijaudinės.
negali jais pritraukti,
tytes sala, prasznabždejo Juo
Nekurios jomarka kele,
Alinutai praslinkus, Juozas ' daržoves ir vaisiai kuriuos jie
zas ir iszejo ant kranto, asz pa
O
tai
tėveliai
vis
taip
daro,
Net kumszczias.iszkele.
pakilo ir atsisukęs tyliai tese: valgo yra szvariai nuplauti.
sekiau jo pavyzdi.
Jeigu jaunikius nuo ju nuvaro.
Gale, patarimas visiems:
• Viena už kitos stūmėsi,
— grintcle veikiai sugriuvo, o
Yra tokiu tėvu, ka pirma
Alos buvom ant uolotos salli
Na ir prick tam barėsi:
ten, kur stovėjo magnolija žve Nekalbėk apie karszti.
nori pinigus iszvilioti,
kęs, besislepianczios ežero vin
“Ko tu padla stumiesi,
jis pasodino liūdnąją kiparisą. Neskaityk apie karszti.
Bet Pittsburgh© vyrai
,
gyj, po aukszto kalno uždanga.
Kaip kiaule in tvora
Sztai jums pasaka apie “Sziau Nežiūrėk in termometrą.
nemanstina
duoti,
Tarsi to kalno szmotelis buvo
sprendiesi,
res Kunigaiksztyee. ’ ’
Papraszo
pas
save
atsilankyti,
nuo jo nuplesztas ir, inpuoles
Ar jau tu kame geresne,
— Nejaugi tai pasaka? Pra Pasiskaitymo Knygeles
Kad dukreles pirma pamatyt
in vandeni, stengėsi iszsigelbct
Ar gal už kita turtingesne"?“
kalbėjau asz, sėsdamasis iii
ir su joms susipažyti,
nuo pavojaus nuskest. Ant
“O kas tau galvo, tu ragana,
Trys Istorijos apie Irlanda
valti.
Vaiszina.
su
saidele,
kranto salukcs krūva akmenų,
“Asz esmių pirma ir gana,
arba Nekaltybe suspausta; Ro
Juozas neatsake.
Ir
guzu
tele,
viduryj žalia lankele, o ant jos
Ana vaiku namie palikau,
Jis mostelėjo ranka, irklas bertas Velnias; Medėjus; Kaip
C)
kada
pinigu
negauna,
auksztas kiparisas, kurio tam
O da nuo Velykines nebuvau,
’stipriai instrigo in bangas ir Kuzma Skripkorius liko TurVaida
pradeda,
siais lapais žaidė nakties vėje
Tai noriu atlikti greieziau,
“Sziaures Kunigaiksztytes Sa ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^
Ir
da
kaip
koki
vaikina,
lis.
Ba kaip rasiu namie
la” isznyko nakties prieblan Penkios Istorijos apie Burike
Nuszaut
ar
in
lakupa
Asz atsisėdau, atsirėmęs, in
nežinau.“
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
doj.
pasodyt
grasina.
liūdno Kipariso liemeni.
Tarp dvieju, trcczia atsiliepė,
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
— GALAS —
Tevelei,
tai])
negražu
Juozas da priraisziojo val
Akis pastate ir tylėti liepe.
pasaka); Užliekos isz Senovės
nedarykite,
tele, po tam jis iszleto žingsnia
“Ar judvi liuibos nenustosite,
Padavimu; Peary ant Žemgalio
KARSZCZIO
Doru
vaikinu
nuo
dukrelių
vo in mane.
Ar da ilgai losite,
Kareivis Charles Kelly, kuris yra vadinamas “Comman
(Atminimas isz keliones in Le
nebaidykite,
Mano net keturi vaikai •
do Kelly“ del savo drąsumo ir narsumo ant karo lauko žiu
Asz klausiamai nukreipiau
NUGALĖJIMAS dinius Krasztus). 96 pus. . .25^
Ba
tas
jums
ant
gero
neiszais,
ri in savo naujai gimusi kūdiki ir džiaugiasi savo szeimynepasiliko,
Saule Publishing Co.,
in ji akis; kai-kada esą geriaus
O
dukreliai pražilti parais,
klausinėti tiktai žvilgsniu. Es le. Dukrele gimė Gegužio 26, Pittsburghe. Kareivis Kelly Visi iszejo in iszpažinties, o
Mahanoy City, Pa.
Vasaros karsztis jau ežia.
Toliaus
apie
tai
bus
daugiaus,
da neatliko.“
ama tokiu sanlygu, kur kiek buvo pirmutinis susilaukti augszcziausio garbes ženklo isz
Vienok, nėra nieko nesveiKada pasimatysim vėliaus
Czia velia viena isz szalies,
vienas isztartas žodis rodosi Kongreso. Jis dabar turi savo gazolino bizni.
kaus apie karszti, jei žinosime Skaitykite ‘ Saule”

Sziaures Kunigaiksztyte
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mis Szvento Vincento bažny Los Angeles mieste beveik
czioje 9-ta valanda ryto ir likos visos buezernes jau užsidarė ar
palaidota parapijos kapuose. ketina už keliu dienu užsidary
Graborius Merikeviczius laido- ti nes jokios mėsos negali gau
ti.

MAHANOY CITY,

PA.

Maldų Vainikėlis
::

Knygele

::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi
knygele, 75 Centai.

.VETERANU
\
PAGELBA
Klausimas — Veterans gavo
bedarbio mokesezius per 37
sanvaites ir jo draugai jam
pranešza, kad ta suma bus numuszta nuo jo bono kada bus
iszmoketa. Ar tiesa?

St. Louis mieste, buezernes
dabar dvi dienas in sanvaite
MAISTAS IR
visai užsidaro. Buczieriai sako
MAISZTAS kam ežia da laika gaiszinti ir
Rodykle:
žmones
erzinti
su
tuszczįa
buBažnytini* metu padalinim**.
WASHINGTON, D. C. —
Pasnikai.
czerne.
į
Denver mieste, Colorado vals
Atsakymas — Originaiai, GI
Kalendorių*.
tijoje, draiverys atveže in vie Clevelande moterėles skaitė-j
Maldos Rytmetine*.
-į
Bill taip reikala vo, bet priedas,
Vieszpaties
malda.
na sztora visa vežimą duonos. si save laimingomis ir net
kuri Prezidentas Truman pasi— Liepos-July.
Aniuoliszkas Pasveikinimą*.
Nabagas nespėjo savo troka džiaugėsi dvi duoneles bandų-j
rasze Gruodžio (Dec.) menesi
Apasztalu Sudėjimas.
— Juozapas Juodaitis, ap
Deszimtis
Dievo
prisakymu.
sustabdyti kai bobos isz visu kės in sanvaite.
ta pakeitė. Negalima inokesėmė dinsta isznesziotojaus
Du didžiausi meiles prisakymai.
pusiu ji apspito. Draiveri net
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* b czius numuszti.
laikraszczio “Saules.” Juoza
Ir to negana. Ohio valstijoje,
ir apdaužė, vežimą apvertė ir
Gailesczio.
visi bravorininkai ir tie kurie
pas stengsis kožnam skaityto
Kl. — Veteranas pranešza,
Maldo* vakarine*.
visa duona nusinesze. Dabar
jui atneszti laikraszti ant lai
Giesme ant pradžios Misziu.
surius daro iszejo ant straiku.
kad jis buvo paliuosuotas isz
kai tenai veža duona, sykiu su
Misziu Maldo*.
ko. i
O ežia kaip tik dabar yra daug
Laivyno Balandžio men. 1943
Psalme 45.
draiveriu važiuoja sargus ge
Sulyg Generolo McArthur insakymu Japonai sudarė
— O kad Ketverge pripuo
visokiu suvažiayimu ir seimu.
m., ar jis gali naudotis GI Bill
Giesme Szventa* Dieve.
rai apsiginklavęs.
nauja valdyba kuri yra musu generolui atsakominga. Szitie
Miszparu
Maldos.
la Suvien. Valstijų Sz vente
O koksgi gali būti szeimas be
parupinimais ?
tarybos nariai turi valdyti savo žmones, bet už viską turi
Maldos pirm Iszpažintie*.
Brooklyne
Szeimininkes
isz“Nepriklausomybes Diena”
aluezio?
Perkratymas sanžines.
Amerikos Karo Sztabui atsakyti. Japonu Ministeris Yoshi
At. — Taip. Jeigu tik gar
girdo
kad
in
viena
marketa
bu

(4-th of July) todėl Bankai ir
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Prie kogi mes prieisime?
da pasirinko szitus žmones, be į turėjo vis pasiklausti Gene
bingai paliuosuotas ir isztarnaImdamas nuo kunigo iszriszima.
pacztas bus uždaryti per visa vo atveszta 30,000 svaru mėsos.
Malda po Iszpažinties.
Duonele jau taip brangi, ir la rolo MacArthur. Dauguma Japonu myli ir gerbia musu ge
vai 90 d., arba daugiau. Vete
diena. Turėdami reikalą su Jos prie to marketo susirinko
Litanija apie visus szventus.
biau pabrango, ir mažiau bus!
nerolą ir dirba isz vien su musu Karo Sztabu. Jie dabar dau
ranai gali mokintis viena meta
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
bankais ar paczta atlikite Se- jau pirma valanda isz ryto.
ir da viena meta už kiekviena
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Kaip asztuonios isz ryto, kada Sunku tikėti kad taip gali at giau laisves turi negu turėjo priesz kara kai Japonai viską
redoje.
Atsidūsėjimai
prie
mieliau.
Jėzaus.
sitikti Amerikoje, kur pe- valde ir tvarkė.
meta praleista tarnyboje. Tas
Malda prie Panos Szvencziausios.
—■ Utarninke pripuola Sz- tas sztoras atsidaro, tenai bu
niukszliai patys insirita ir iszlieczia ir moteris.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
vencz. P. Marijos Aplankymas; vo kelios linijos, eiles žmonių
Artindamasi prie Szv. Stalo.
keptos žąsys isz padangių krin
Lenkijoje Komunistiszka val Kada
Kl. — Veteranas nori žinoti
Seredoj Szv. Leono; Ketverge del keturiu ar penkių bloku.
kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Anglių
Bosas
ta,
kur
upeliai
pienu
teka
ir
vi

džia
spaudžia
ir
kankina
ir
nai

Paskiau* atiduodama* Dievui gar ar jis 'besimokindamas pa'gal
Szv. Bertos; Petnyczioj Szv. Kitos moterėlės, kurios vėliau
si
pinigėlius
kaip
szieneli
sau
be kalbėk.
kina Stanislovo Mikolajczyko
atėjo, stengėsi insigrusti. Vie
GI Bill gali praszyti paskola su
Antano Žak.
Malda Szv. Ignaco.
griebia.
kaimieczius. Dabar tikros sker Malda su visuotiniais atlaidais.
valdžio garantija?
•— Visi Angliakasyklos ne na kita pastūmėjo, kita trecziai
Malda prie Szv. Sakramento po
dynes
Lenkijoje.
ant
kojų
užsistojo,
da
kita
ki

dirbs Ketverge, isz priežasties
Komunijos.
At. — Taip. Jeigu tik pasko
tai alkūne in aki indure ir pra ANGLIJA IMA
Per kelis menesius kaimie- Garbinimas Szv. SakramentoSuvien. Valstijų Szvente.
los insteiga matys kad galėsi,
Malda Szv. Tamosziaus.
sidėjo
tikros
pesztynes.
Szei

cziu
partijos
vadas,
Mikola— Jos. Kershetsky, rusnaatmokėti paskola. Patariame
Malda prie Vieszpaties Jėzau*.
JAUNUOLIUS
jezykas tylėjo, lauke ir kentėjo. Malda
kas, isz miesto, likos vela isz- mininkes viena kita už kaltūnu
prie Panos Szvencziausios.
kreiptis prie vietines bankos
Jis visomis galiomis stengėsi Malda Szv. Bernardo prie Szv.
rinktas per Angliakasiu Uni pradėjo tašyti, plaukus rauti,
arba kitos paskolų insteigos.
Panos Marijos.
sugyventi su Komunistais, bet
jos Valdyba kaipo Prezidentas akis draskyti. Policija buvo LONDON, ANGLIJA —
Ranžanczius prie Szv. Marijos
Kl. — Veteranas, kuris pasi
Kai musu Senatas ir Kongre
jo kantrybe dabar jau iszseko.
kalbama*.
del Distrikto Nr. 9, U. M. W. of paszaukta jas sutvarkyti.
Jis vis tikėjosi ir lauke kada Litanija prie Szv. Panos Marijos. skolino $1,000 kuria paskola
Ne vien tik tie kurie perka, sas nutarė neimti in vaiska jau
Am.
prie Szv. Antano isz
V eterans Administration ga
Lenkai gales laisvai balsuoti Litanija
■— Ponas Jonas Bugienius bet ir tie kurie parduoda, ne nus vyrukus kurie da neturi
Padvos.
rantavo, dabar randa, kad pa
ir savo valdžia iszrinkti. Bet Malda prie Szv. Antano.
isz Girardvilles ana diena lan paiso kiek jie turi už maista devyniolikos metu, Anglijos
valdžia kaip tik prieszingai pa
jis jau prie liepto gali priėjo ir Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų sekmingai vesti jo krautuvėlė
kėsi mieste su reikalais, prie mokėti.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo
dabar jau vieszai ir drąsiai ima Maldos po palaiminimo Szv. Sak. reikia da $750. Jis klausia ar
tos progos atsilankė ir “Sau In Springfield, Mo., Roy H. dare. Anglijos valdžia nutarė
Per Procesija.
gali praszyti kita paskola nuo
Komunistu valdžiai prieszinles” redakcija, atnaujinti savo Scrivner, kuris laiko užkan imti visus asztuoniolikos metu
Giesme ant Procesijų.
vyrukus in vaiska. Anglai pavaldžios pagal GI Bill?
tis.
Giesme Laba Nakt.
prenumerata už
laikraszti džiu ir sandvieziu sztoreli, ne
siaiszkina kad jie taip daro
Taryboje jis aiszkiai pasakė Ministrantura*.
“Saule.” Ponas Bugienius yra galėjo gauti gana duonos. Tai
At. — Taip. Valdžia garan
Vice-Admirolas Ben Mo- kad Komunistai nori isznaikinkad senesni vyrai galėtu in
musu senas skaitytojas ir myli jis isz Californijos parsitraukė
tuoja paskola arba paskolas iki
cell isz Laivyno buvo paskir ti kaimiecziu partija, kad jie
Saule Publishing Co.,
darbus ar in bizni stoti.
skaityt “Saule.” Acziu už at- 200 bandukių. Jas jam pristatė
nustatytos sumos $2,000.
tas prižiūrėti minksztis ang visai nekaltus žmones intarineMAHANOY CITY, PA.
silankyma.
su eroplanu. Jam kasztavo Czia, rodos, Anglai parodo lies kasima ir pristatymą vi
Kl. — WAC nare isztarnavo
— Isz priežasties, kad 4-ta $119.32 už siuntimą per eropla- daugiau proto negu mes. Mes sai Amerikai. Ji paskyrė Vi ja, in kalėjimus inmeta, kanki
kariuomenei beveik meta lai
diena Liepos (July) pripuola na. Bet jis kasztu nepaisė, bile neimame tu berniuku, kurie da daus Sekretorius Krug. Jo na ir naikina. Slapta Komunis
Priesz
Ispanijos
ko. Jos vyras susižeidė, ir ji tu
tu policija nekaltus žmones
Suvien. Valstijos Tautiszka tik gavo savo kostumeriams per jauni dirbti ir jau per seni
ri ji dabar užlaikyti. Ji praszo
darbas prižiūrėti kad visi niuczįna ir už dyka įntąrįneja.
Szvente kaipo, “Nepriklauso duonos.
mokintis ir tik tinka bamauti,
ar gali praszyti szeimynos pa
fabrikai turėtu gana anglies ‘ ‘ Czia ne kas kitas, ’ ’ piktai su
mybes Diena,” redakcija ir
skyrimą savo vyrui?
Buffalo, N. Y., Dekanas o imame tuos kurie jau in dar ir kad liktu gana ir in kitus
riko Mikolajczykas “kaip tik
spaustuve “Saules” ateina nbą
tinka
ir
kurie
galėtu
szeimySwift bažnyczioja prasze visu
At. — Taip. Pasiusk raszyta
krasztus pasiunsti.
skerdynes ir politiszkas smur
czia Ketverga bus uždaryta vi
savo žmonių dalintis duonele, neles sutverti.
praszyma savo CO, pridek certas. Komunistai nori mus prasa diena. Ir mes geidžiame apkad visiems užtektu.
tifikuota kopija vedybos certinaikinti. ’ ’
vaiksztineti ta “Laisves Die
“
NEGALI
VISUS
fikato ir smulkmeniszka pana” po kuria sziandien gyve Du szimtai restoranu in Salt
Valdžia kurios Mikolajczy
Gerai Pasakė
aiszkinima nuo žmogaus gydy
Lake City sako turės užsidary
MUS SUSZAUDYTI” kas da vis yra narys, sulaikė jo
name ir esame dėkingi.
tojo.
ti jeigu negaus daugiau duonos
ta kalba ir neiszleido Lenkijo
Motina — Melskis gražiai
ISZ LENKIJOS. — Lenkės je, bet laikrasztininkai tuoj aus
Shenandoah, Pa. t Juozapas ar miltu.
PASTABA: Valdžia praszo
mano dukrele, o eisi in dan
merginos ir mergaites, kurios pasiuntė ja in užsieni.
(Wiekryas) Wiekrykas, nuo New York mieste gaspadines gų.
visu veteranu nekeisti bonus in
dabar
vargsta
isztremime,
ana
402 E. Centre uly., numirė Se- baisiai inpyko kad pamate kad
pinigus. Musu jaunuoliai laike
Maryte (penkių metu) —
Vienam laikrasztininkui isz
sanvaite
susiorganizavo,
susi

redoj namie, sirgdamas trum negali gauti duonos, miltu, nei Bet, mamyte, musu mažiu
linija, dabai’ svarbu, kad laiky
Amerikos, Miko, Mikolajczy
rinko
ir
susitarė
viena
kitai
pa laika. Gimęs Lietuvoj, pri cukraus. O visos biekernes turi kas Petrukas ne eis in dangų,
Daktaras Jose Girai, isz- tu savo bonus, suprantama tik
kas pasakė: “Kai tu susisieksi
szVentai
prisiekti,
kad
jos
nesi

buvo in czionais 35 metai ad- ir per daug visokiu kieksu, pa na ar ne?
su Anglija, pasakyk mano žmo tremtos Isponu valdžios pre jeigu būtinai reikalinga pinigu
gal. Buvo angliakasis. Pali jų, saldumynu ir gardumynu.
Motina — Ar manstini del liaus kovojusios del savo nai ir mano sunui kad asz visai mier a s atvyko in New York juos pakeisti.
ko paczia Paulina, penkis sū Jeigu galima pyragus kepti ir to, jog da ne moka poterėliu! kraszto. Ju prisieka buvo szi- neturiu vilties juos kada nors liudyti ir svieczyti priesz
— Cath. W. Vet. Empire State
nūs: Viktorą, Bingtown; Kle- parduoti, tai kodėl ne duone
Maryte — O ne, ne, nes da tokia:
pamatyti. Asz nežinau kas su esamaja Ispanijos valdžia ir Bldg., New York.
“Vardan visu Lenkiu, mes manimi atsitiks. Jie mane nu- intarti Generolą Francisco
menca, mieste; Blada ir Vaslo- les?
jis nemoka vaikszcziot!
duodame savo žodi ir priesz žudys ar in Siberija isztrems.” Franco. Jis sake kad tik jis
va namie ir Juozą tarnystoje.
Istorija apie “AMŽINA ŽY
Dieva szventai prisiekiame.... Pabaigoje savo audringo ir vienas visa klausima gerai
Dvi dukterys: Amilija, Phila
DĄ.” Jo kelione po svietą ir
Mes visa sviet iszjudinsime, vi sau pražūtingo spyezio, kalbos, žino ir teisybe kalba.
delphia, Pa., ir Florence namie.
liudymas apie Jezu Kristų.
su krasztu szirdis atversime, laikrasztininkas Miko raszo
Taipgi du anukus ir puseseri
20 Centai.
i
politikieruis ir dipliomatus su kad Mikolajczykas pasakė:
Julija Martinaitiene isz Con
Saule, Mahanoy City, Pa.
graudinsime. Mes viską paau “Yra žmonių kurie klausia ka
nerton. Laidotuves atsibuvo
KOMUNISTAI
kosime, savo gyvastį atiduosi mes, be ginklu ir be pagelbos
Sukatoje, su apiegomis Szv.
GERI BIZNIERIAI “Talmudo Paslaptys”
me ir visiszkai pasiszvesime galime padaryti priesz tokia
Kazimiero bažnyczioje 8:45
del savo tėvynės. Mes tapsime baisia jiega? Asz jums ir tiems
valanda ryte ir palaidotas in
Apie Žydu Tikybos Prisaky
kareiviais kurie kariauja, ku razbaininkams Komunistams ISZ BERLYNO. — Komu- mus. Labai užimanti Apysaka.
Numidia kapinėse.
rie kito ir savo krauja iszlieja, atsakau: Jie negali visus mus nistai visokiais budais lupa
—- Janine Bugienius isz
::
Tiktai 150
::
kurie žudo ir patys žūsta. Visa Suszaudyti. ’ ’
Shenandoro Heights ir Helena
kur tik gali. Jie dabar nustatė Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pu.
galis Dieve, žvilgterėk in musu
Matakoniene isz miesto, turėjo
kad visi laikraszcziai turi Ru
szirdis
ir
tenai
rasi
meile,
pasi

operacija Locust Mt. ligoribusams primokėti viena centą
Karczemoje
ryžimą
ir
pasiszventima.
Len

toje.
nuo kiekvienos popieros, jeigu L. TRASKAUSKAS
kija, nuo Naciu iszlaisvinta
Pikaitis — Kiek Lebuk nori žinių isz Rusijos. Kiekviedabar Bedieviu Komunistu yra nuo manes priguli?
LIETUVISZKAS
Connerton, Pa. t Panele Ele
nas laikrasztis Vokietijoje turi
pavergta. Naciu korones ir
GRABORIUS
Leibas — Nu, su tris pus- imti žinios isz Rusijos kad ne
na, slauge (nurse), 21 metu
kankynes dabar yra tik per kvaterkus tai bus dvylika loska. Vienas Berlyno laikrasz Laidoja Kunus Numirėliu.
amžiaus, duktė p. H. Luskamainytos in Siberijo kanezias kopeiku!
tis turi 160,000 skaitytoju. Pasamdo Automobilius Del
vicziu, numirė Seredoj, 5:10
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Pikaitis — Kaip tai trys, Reiszkia, tas laikrasztis turi
valanda popiet, namie. Velio
Patricia Purser, gražuole, buvo iszrinkta kaipo Angli ir kankinimus. Lenkija prisiVestuvių Ir Kitokiams
ne paliko savo tėvelius; dėdu jos prekybinio laivyno gražuole ir karaliene. Westminsterio kels isz numirusiu. Dieve Pa tu smirdeliau, kad asz tik- Sovietams primokėti $160 in
::
Reikalams
::
tai dvi puskvatierkes iszge- diena. Tas laikrasztis pasakė
ką M. Geležiu; seserį Irena,
may oras czia stovi szalia jos ir ja pasveikina už ta garbe. dek!”
kad tos žinios isz Rusijos jam 520 WEST CENTRE STREET
slauge; broli Joakima, visi isz Priesz kara Anglijos prekybinis laivynas buvo didžiausias
Szita prisieka daro tukstan- riau!
Telefonas Nr. 78 .
Leibas — Nu! Tai tu isz- nevertos nei szimto doleriu in
Connertono. Laidotuves invy- ir galingiausias per visa pasauli, bet dabar Amerikos laivy cziai Lenkiu merginu ir merMAHANOY CITY, PENNA.
menesi.
ko Panedelyje su Szv. Miszio- nas ta vieta užėmė.
gaieziu isztremime. O paezioje gersi trece!

Žinios Vietines
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