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Japonij os Miestai Dega
Isz Amerikos
AMERIKOS KARISZKA JIEGA PLAUKIA
IN VAKARUS

Karo Laukas Reikia
Arti

RE

Lenku
pažinsta Kaltais
f

Lenkai Važiuoja
Isz Bėdos Ir Arkliena
Gardi Ir Skani
In Moskva
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LONDON, ANGLIJA. —
MANILA. — Kareivis lan
Buvęs Lenkijos Premjeras McKechnie pranesza kad Japo
Stanislaw Mikolajczk ir Jan nams dabar ir arkliena patinMilijonai Kareiviu Isz
Stanczyk, Lenku delegatai isz
Londono važiuoja in Moskva
Vokietijos, Italijos,
tartis ir derintis su Sovietais. buvo susiėdė apie du užmusztul
9 9
M T
$
''
Francijos Ir Isz
Stalinas prižada kad anie Len
kai, kurie keli menesiai atgal AmXXXlmX
Amerikos Trauke
nuvažiavo in Moskva taip pat turiomis iszsiskirste. AmeriIn Pacifika Japo
pasitarti ir buvo nugramzdinti kiecziai, priėjo arcziau ir pain kalėjimą, bus už dienos kitos mate kad Japonai buvo sau
nių Atlyginti
pietus pasidarė isz arklienos.
teisiami sudno teisme.
NEW YORK. — Galingiau-!
Stalinas sako kad jis kvie- Nuo abieju arkliu visa'miesa
czia visus teisingus ir gerus buvo nupjaustyta lig kaulo.
šia ant szio svieto armija, kaip
Lenkus in talka. Bet koks Len
kokia galinga upe, jau pradėjo
kas yra Stalino skaitomas tei Popiežius Prieszinosi
plaukti per mares ir skersai
Szitas Prancūzas aria sa singu ar geru tai sunku pasa
placziausius krasztus ir di
ISZ OKINAWA SALOS. — Utarninke
vo
ūki,
kur
ne
taip
seniai
bu

Straikas
Priesz
Mussoliniui
kyti.
Mes
toki
Lenkai
greidžiausias vieszpatystes. To
oficieriai ir kareiviai palaidojo viena isz geriau
baisiai galinga kariszka jiega vo karo frontas. Jis bearda cziausia pravardžiuotume paBelgijos
Karalių
ISZ
RYMO,
ITALIJA.
—
plaukia in vakarus, trauke in mas aplenkia maža sklypeli dupcziku ar stacziai iszdaviku.
siu ir gabiausiu generolu, Generolą Bruckner,
Rusijai labai reikalinga tu Iszeina žinios kad Szventas Tė BRUSSELS. — Darbininku
Pacifika, eina Japonams kaili kur su kryžiumi paženklin
tas vieno Anglijos kareivio rėti draugiszka ir jai prielan vas, Popiežius Pijus XII, labai Unijos ir kairu j u partijos gra Jr., kuris žuvo ant Okinawa, nuo Japonu kara
iszpilti.
;/
prieszinosi priesz Mussolini ir
sina straikuoti, neeiti dirbti,
Milijonai kareiviu, maisto kapas. Szimtai tukstancziu kia Lenkija apsisaugoti nuo
binu. Skaudu ir iiudfia kad nelaime atsitiko
jo
partija,
kai
Faszistai
dar
tik
tokiu
sklypeliu
dabar
randa

vakaru ir užtikrinti sau savo
jeigu Karalius Leopold sugrisz
kalnai, szimtai tukstancziu to
rubežius. Bet Lublino Lenku sznekejo ir tarp saves tarėsi ant sosto. Žinios ateina kad pergales iszvakarese.
Japonai jau sumuszti
nu ginklu, desietkai tukstan si ant ukiu.
stoti sykiu su Vokiecziais ir Karalius Leopold savo sosto
valdžia
tai
ne
Lenku
bet
Ko

cziu laivu, eroplanu ir bombeHitleriu. Popiežius drąsiai neatsisakys. Czia da visko gali ir be vilties, Amerikiecziai eina pirmyn. Gene
riu, — visi in vakarus, visi in darbo ir pasiaukojimo laikas munistu valdžia. Reikia dabar
prieszinosi, nors jam grasino ir būti, žmones nenori karaliaus,
Pacifika, visi pas Japonus in Amerikiecziams ir sudno diena iszdirbti valdžia, kuri butu ir
rolas Bucknier vede ir pats ėjo su savo karei
ji net su kalėjimu gazdino. Bet o karalius nori savo sosto.
Lenkiszka
ir
stipri
ir
Sovie

Japonams!
sveczius.
Popiežius nieko nepaisydamas
Dabar, kai jis butu galejes savo darbo
tams prielanki.
Karalius drąsiai pranesza ir viais.
Isz Vokietijos in Pacifika,
smerke Mussolini ir jo partija
Toks Stalino reikalavimas
sako, kad jis grįžta užimti savo vaisiais pasidžiaugti, jis žuvo.
isz Italijos in Pacifika, isz Eskimosai Turi
Žinios taipgi
ir drąsiai sake kad nieko gero
sostą.
Visa
Belgijos
valdžia
ir
yra
suprantamas.
Amerika
paFrancijos in Pacifika ir isz
Drucziausius Dantis nasziai padare jau seniai. Su isz tokios iszdavystes negali kabinetas jam prieszinasi ir sa pranesza kad Brig. Generolas Claudius M. Eas
Amerikos in Pacifika!
iszeiti.
ko kad jie visi atsisakys, jeigu ley likos užniiisztas ant Okinawa, turėjo 5«»
Mažio pamažu ginklai auga, BOSTON. — Vietinis dakta vienytos Valstijos visam pa
--------------- -įr--------------armijos renkasi ir rengiasi in ras kuris pergyveno koki tai sauliui pasakė kad jokia sveti — Suvienytose Valstijose karalius nepasitrauks. Belgijos
nauja darba; Japonių atlygin laika tarp Eskimosu, kalbėjo ma tauta negali insikiszti in vi randasi da 340,917 Indijonu, 50 žmones taipgi savo karaliaus metu amžiaus, vedas.
sos Pietų Amerikos krasztu!
nelabai nori. Jie kaltina Kara
ti!
Kariszkas laivas USS “EMMONS” kuris pa
ant susirinkimo dentistu, buk
milijonu užsiima ukysta, o ko
Generolai, kapitonai, saržen- jisai persitikrino, kad tiej e reikalus, Amerikai rupi kas ne tiek gyvena namuose. Indi lių Leopoldą užtai, kad jis per
tai ir paprasti kareiviai parva žmonis turi geriausius dantis. darosi Meksikoje, Kuboje ir ki- jonu vaiku lankosi in mokslai- greitai ir per lengvai pasidavė lydėjo Prezidentą Fr. D. Roosevelta iri Tehera
Vokiecziams ir savo žmones
žiavo ant keliu dienu pasilsėti.'1 Kada Eskimosas geidžia atida
(Tasa Ant 4 Puslapio)
nes 59,500 už kuriuos valdžia
no Konferencija, buvo per Japonu nuskandin
apleido.
Visi jie neszioja garbes ženk ryti kokia bleszine, tai nenau
užmoka.
lus ir užsienyji užsitarnautus doje tam tikra innagi, tiktai
tas prie Okinawa Salos. Tai buvo pirmutinis
szeszisdeszimts milijonu metu — Didžiausias fabrikas
medalius. Tik dabar, kai pa paima bleszine in ranka ir nu
Pirkite Apgynimo
adgal. Žverio kaulai yra 11 pė špilkų randasi Birmingham,
Dvylika Japonu
matome tuos karininkus ir ka kanda su dantimis virszune
Czedinimo Bondus susikirtimas su Japonais.
du aukszczio ir 20 pėdu ilgio. Anglijoj, kuriame kasdien pa
reivius, kurie du ar tris metus bleszines, rodos kad tai butu
ir Markes.
eroplanu ji užpuolė. Jūreiviai drąsiai kovojo
Kaulai likos surasti pelkesia dirba apie 50 milijonu špilkų
buvo ant karo lauko, mes ima molis. Todėl tarp Eskimosu ne
arty moję Raudono Upe Alber su pagelba naujausio iszradiir szeszis nuszove, bet penkiems pasisekė pa
me suprasti kokia baisiai dide siranda jokiu dentistu o jeigu
toje.
Skaitykite
“
Saule
”
mo maszinu.
le yra Amerikos jiega.
katram ir skauda dantis, tai ki
siekti laiva ir ji taip sudaužė, kad paskui reikėjo
Mes matome ir džiaugiamės; tas paima akmeni ir iszmusza
ji apleisti ir paskandinti. 59 jūreiviai žuvo, 78
Japonas girdi ir nėriauj a.
danti.
Ant
Okinawa
Salos
Važiuoti, keliauti vis darosi
sužeisti ir du dingo. Dabar, mažu po mažu mes
sunkiau, nes armija keliauja;
maisto vis mažiau, nes armijai Amerikonai Yra
imame iszgirsti kiek mums kasztavo Okinawa
reikia pavalgyti.
Dideiais Rukykais
paimti. Czia tik pradžia, iszgirsime daugiau.
Skersai, iszilgai visa Ameri
ka Armijos keliauja, kariszki WASHINGTON, D.C. —
pabūklai gabenami, ginklai ve Valdiszka padotko kancelarija
ISZ MOSKVOS, RUSIJA — 16 Lenku
žami. Ant juriu — mariu, lai apgarsino, buk pareita meta
vadu yra kaltinami, kad jie rerige ir tvėrė pasivai veža milijonus ginklu in gyventojai Suvienytųjų Valsti
Pacifika. Padangėse dar dides jų surukę 100 bilijonus papiro
prieszinima Rusijai ir mėgino intraukti ir Ang
ni bomberiai, dar greitesni ero- su. Pranaszauje, buk szimet ta
lija ir Francija iii kara priesz Rusija.
12 isz tu
planai, dar piktesni pesztukai sai skaitlis pasidaugins ant kesavo sparnus bando. Kariszki turiu bilijonu daugiau.
vadu prisipažino, kad jie yra kalti ir tain invele ir
fabrikai dar didesnes ir baises
nes sprogstanczias
bombas
kaltino kitus savo tautieczius. Jie dabar liks
Kaulai
Milijonu
rengia ir dirba.
kalti už 594 nužudytus Rusijos oficierius. VieAmerikos bomberiai su savo
Metu Žverio
sprogstancziomis
bombomis
n'as isz ju kad jis visai nekaltas.
liaudami in Rusija atsivežė su.
Vokietijos miestus su žeme su NEW YORK. — American
Rusijos sudnas teismas Lenkus savimi radijo imtuvus, kad galygino; jie prižada visa Japoni Museum of Natural History
su visokiais prasižengimais lėtu susineszti ar nors kas da
sziandien turi savo svetainėje
jos kraszta po žeme pakasti.
kaltina, bet isz tikro jie tik vie rosi Lenkijoje ir abelnai pa
Dabar jau beveik praėjo tas žverio kaulus, kuris yra vadi
Marinai ir kareiviai iszvien puola ant Japonu. Kryželiai paženklina kur guli vienas na prasižengimą gali prirody saulyje.. Už toki prasižengimą
sunkiausias pasirengimo ir namas “Deinodonas,” kuris
ti: Tai kad tie Lenkai, atkel- jie likos nubausti in kalėjimą.
laukimo laikas. Dabar ateina gyveno ant svieto suvirszum isz draugu ir parodo kaip brangiai mums kasztavo ta pergale ant Okinawa Salos.

Du Amerikos Generolai Žuvo
Ant Okinawa; Amerikos Laivas
Emmons nuskandintas; Vokiecziai Nori Paszalinti Amerikos Paskirta Majora Rosen
heim; Japonams Arkliena Gardi
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bes ženklu nenori neszioti. Ir Į
jie nenori apie kara ar apie ju *■■■«■
! dideliu kirmėlių, o bet garsiu-1
Baisiai dideli laivai, pilnai! dar’ba nei užsiminti, jiems da
Igas keleivis Leopoldas Mansbar malonu kalbėti apie namus’ Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
! teller, kuris perkeliavo po visa prikimszti nuo dugno ligi pat ir apie tuos kuriu jie taip bai- ’i
'stiebo atplaukia prie Amerikos
I
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Ne taip senai reszejas va-, svietą, apraszineja, buk Congo- • kranto, prie musu rubežiaus ir šiai iszsiilgo. Jie iszvažiavo
žiuojant truku-i isz Chicago in ja randasi daugybe kirmėlių parveža szimtus tukstaneziu kaip vaikai; dabar grižta jau
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. M
Pennsylvania, patemino su ki-i. kurios turi suvirszum trisde- kareiviu, kuriu tarpe randasi vyrais ir didvyriais.
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 160 keturiolika istorijų *pic»
No. 128 Dvi istorijos apie Valditais pasažieriais paskutiniam, szimts pėdu ilgio. Britiszkoje į ir vyras, ir sūnelis, ir tėvelis, ir
kus
apraszymas,
didele
knyga,
404
Po
laikui; Onytės laime; Per neatsamieras
ir
apie
Bedali.
44
pus.
15c
Gvinoje randasi kirmėlės kaj
puslapiu.
Popierinei
apdarai.
50c
vagone akyva regini: trūkis
rguma
in balta vergija; PusiaugaveNo.
129
Keturios
istorijos
apie
turi po keturesdeszim.tis pėduiį mylimas, ir kaimynas ir Susie
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas
____
___
r
_____
„
___
_____
,
______
nis;
Vieszpats
Jėzus ir miszke mė
prisakymas
Dievo;
KeliauKAS
TAI
YRA
ėjo mažiausia 60 myliu ant va
das, ir pažinstamas. Tie laivai
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- Į džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
uūnaliszka
apraszymas,
202
pus.
35c
landos, kad sztai atlėkė ero- 1 ir daugiau.
No. 103 Vaidelota, apisaka isz nūs prigauna. 58 puslapiu. ..... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
primena mums kaip isz ano
SMERTIS?
pirmutines
puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
planas. Lekiotojas nulėkė taip
pirmo karo kareiviai parvažia ♦****♦*****-►**************1 imta isz Lietuviszku
užlieku. Su pa- rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
Jieszkodami
pedsakio
pradi

žemai, kad pasažieriai aiszkiai
vo. Sziandien tas plikis ar pil
Į veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
nio
musu
gyvenimo
ant
szio
CT
v
Teisybe,
kas
turi
laiko
tai
, No. 104 Trys istorijos, apie ne
Ne- paeziuoias. 76 puslapiu________ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
mate jo veidą. Visi pradėjo plė
vūzas, isz cigaro durnus trau
į
svieto,
jieszkotojai
senoviszku
valioje
pas
Maurus,
Vieszkelio
Duo1 No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
No. 161 Keturios istorijos apie An*
toti s'kepetaitems o eroplaniskia, taip pat po ant pirmo karo linksminasi, bet asz jau su- bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25 kamas
žiedas
ir
Apie
Drūta
Alksni,
prapulties
kranto; Mistras ir Krepetas mosavo su ranka, po tam užlieku, nuolatos kasa griuve- parvažiavo.
i Mendes, jieszkau ramumo No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
nulėkė toliau. Tame paežiam siuosia surasdami vis aky vės Bet tie pilni grižtaneziu ka- skaityme ir apsvarstyme tulu Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu............. ...25e
,, ,
t
•
v
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
laike plentu ėjo didelis auto inus atidengimus. Paskutine reiviu laivai primena mums ne i klausymu, .galineziu užimti vi-( No m &rapinjs (3 <ialiab
43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
kuopa
mokytoju
po
vadovysta
SUS mano draugus. Girdėjau ne pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
mobilius, o szale ūkininkas vė
tik
kas
buvo,
bet
dar
ir
kas
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
žmones pliauszkiant, jog i8Z0 iszIins; Apie boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo 22 puslapiu ................................ 1 Oo
žė sziena ant vežimo su ark prof. Mustafo Eimrem, aplin bus: primena mums kad dar karta
v
.
.
. j Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vikunigo. 47 pus................ 15c
No. 164 Septyuos istorijom apie Ju
liais. Sztai in kėlės miliutas pa koje Nilaus, atrado pedsakius daug vandens pratekės, dar 'zmogirs mirszta taip pat, kaip 8avo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis kėsimas
No.
140
Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morkaapszviestos
tautos
paeinaneziu
į
Jurgis;
Galinga
ypata
galybe
meiles;
ir gyvulius, girdi duszia žmosažieriai mate keturis budus
Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
daug kraujo isztekes, dar daug5!
•
•
n • • i i
i
I sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
da
nuo
Neoltisžko
laiko,
tai
yra
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
,
gaus
iszeina
‘
k
aip
ir
koks
kva-'
umpi
pMakaitymai
ir
transportacijos sziam gadynoaszaru mamytes iszlies pakol
Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
isz
laiku,
kada
žmogus
pradėjo
pas— tai ir po žmogui; mat puslapiu, ...................................... 15c eiles,
je,. Taigi lekiojimas eroplanu
64 puslapiai ................................... 20c
sulauks
panaszaus
džiaugsmin

neturi mirsztanezios No> -112 Trys apisakos apie pini- No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs Mapralenkė visus kitus budus ir iszdirbinet reikalingus jam go parvažiavimo isz Pacifikos. žmogus
.
. .
.
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelIkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
žmogus sau nekarta užduoda daiktus ir ginklus isz akmens. Jie szitaiip par važiuos ir isz Pa duszios. Bet jeigu žmogus rnir- bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; dvare;
Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus................................
tai
Juokingi
szposelei,
Kaip
traukt
gi, damas visiszkai isznyksta,
No. 170 Asztuonios istorijos apie
klausymą: Kas karta paraga
61 puslapiu ...................................... 15c
Daugelis
žmonių nekarta cifikos, bet tada jau nebus to]Į(girdi, nereikia ne rūpintis apie Įliukninai einiki ir kiti szposelei. 20c No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Veiniszkatiltas;
vo greita kelione eroplanu, ta
No. 116 Istorija apie Sierata,
Auklėjimas sveiko ir serganezio kumausto, kas atsitiktu ant svie nerimasezioto rupesezio kadį®duszios ateisianti būvi.
puikus
apraszymas. 119 pus.... 15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Her odas Boba; Kas nepažinsi#
sai neimsis prie kitokio budo ir
to, jeigu užsibaigtu anglis. dar -karas nebaigtas, dar karo Kada buvau jaunesniu, ne- No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
nors lekiojimas jau paėmė
....................... 15c
Garžia Haremo nevalninket T-M.oszis:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Kaip raszo “The Coal Age” lauke kiti krinta ir kris!
katra
girdėjau
tokes
kalbas
ir
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
daug auku, bet žmones neužil
Kai kurie isz tu kurie parva
......................... 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu ................
26«
go ingales orą kaip ingalejo au tai neturime ko rūpintis, ba tas žiuoja liksis namie: sužiesti, ėmiau abejoti, 'kad, gal būti ir No.62 120puslapiu
Dvi
istorijos
apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
laikas da yra tolimas.
No.
171
Vieniolika
puiku
istorijų
teisybe, jog žmogus ne turi jo kas isz girrios ir Ant nemuno.
tomobiliu.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka BernaEuropiszki sluogiai anglių, senesni, sirguliuoti, tie, kurie kios nemirsztanczios duszios. puslapiu ..........................................15c dina. 61 puslapiu........................ 15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 123 Septynios istorjos apie I No. 145 Trys istorijos apie Velni- Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
'kuriuos apskaitneja ant 708 bi jau užsidirbo gana tu taip va Užaugau, ėmiau
knygas Stebuklingas
Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
Profesorius Anatomijos lijonu tonu, guli per 500 metu dinamu “pointu.” Jiems jau skaityti visokio turinio ir pats grabelis; Drąsuszerkolas;
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia#
szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
nereikes stoti ant karo'frunto.
Viedniaus lUlniversitete, iszra- da u'žlaikyt visa Europa'.
47 puslapiu............ 15c Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
sau protauti, kas tai galėtu bū lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą;No.Dainele.
146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
do nauja būda balsavojimo ku Tame skaitliuje nepaduoda Bet, kitiems szitas parvažiavi ti smertis, isznykimas visokiu gonus. 45 puslapiu.................... 15c
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. atsitikimu; Nusiminimas seno jauni-mas
namon
reiszkia
tik
per

lius mirusiųjų, kurie užlaiko mi milžiniszkus sluogius ang
cįaigtu ir t. t., ir dasekiau ta, Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c ikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 26«
trauka,
tik
pasilsejima
priesz
No. 147 Trys istorijos apie Raga
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
savo borva ir po smert, bet ta lių Rosijoj. O kiek visoj Euro
kad gamtoje nieks, o nieks vi- užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta
iszradima laiko slaptybėje. poj, tai nežinia. Neseniai likos dar didesnio ir baisesnio karo. siszkai neiszny'ksta, neprapuo kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu............... 20c Mariu; Sruolia isz Lietuvos.
68
puslapiu
....................................
•
•
•
15a
Szitas profesorius jau daugeli atrasta anglis ant dugno inlun- Bet visi tie kareiviai nori ko la, kitaip sakant, kad smertis 61 puslapiu ................................. 15c No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
127 Trys istorijos apie Duk Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lavonu užbalsamavojo 'kurie kes La Maneli, Franci jo j. Ba greieziausia parvažiuoti namo. pilnoje to žodžio prasmėje, vi tė No.
pustyniu: Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15c do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszgali pergulėti szimtmeczius ir dai ant Pietinio ir Žieminio po Kari Armija ir Karo Sztabas sai ne yra, kad tai vis, ka mes Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu.
15«
ktė
akmenoriaus;
Klara;
Nuspręsta

No.
175
Pasiskaitimo
knygelei
paklausė
kareiviu
pasirinkti:
yra geresniais ne 'kaip Egipci- liu randasi taipgi anglis.
smereziu vadiname, yra tiktai
sis; A'/t keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra#
jonu būdas.
O kokiu turtingus slogius ar jie nori varga kęsti ir va gamtos permainomis — prieti
61 puslapiu .................................15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
SKAITYKIT
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimieczic Aimanaaugliu turime Amerike, ypa žiuoti namo kogreieziausia kad kiais. Imkime sekti gamtoje
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
i
••
“
SAULE
”
tingai Suv. Valsti juosia, kuri ii’ su'kimszti kaip saradinkos smert i nuo praseziausiu ele
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Rusiszki arkiologai , (jiesz gali užlaiikyt visa svietą poį laivuose, ar dar biski palaukti mentu.
karalium. 61 puslapiu ................ 15c etai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
ISTORIJE
apie
Gregoriuą
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke
.15*
kotojai senoviszku miestu) at tūkstanti metu! O 'kur Kinai, H1’ 'kaip ponai parvažiuoti, jie
Užžibinkime žvake, — ji žymas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62
Isz Numirusiu
rado nepaprastas užliekas vi Australija, Afrika ir kiti skli-įvisi vienu balsu pasakė kad jie
bes, kol visa nesudegs. Žvake Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu............................................15c
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
durinėje Azijoj, Turkestane, pai, kur randasi anglis? Todėl' nepaiso kiek vargo jiems bus,
Adresas: ’’Ml
sužibėjo
—
tai
jau
jos
visai
nė

ti;
Du broliai; Majoro duktė.
b2
me,
Szaltiszaiti
ir
Debesėlis.
prie upes Amon Diara, Bakara- nebijokime, da taip greitai neTe nori kogreieziausia parpuslapiu ......................................... 15c
ra, tai žvakes smertis. Ar tie
::
25< ::
no kainuosią, prie miesto Kar suszalsime.
važiuoti.
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Saule Publishing Co.,
sa?
Anaiptol:
nei
jokia
dalele
pitonas
Stormfield danguje; Pabė
ki, daugeli požeminiu urvu, kuPirkite Apgynimo Czedinimo gėlė; Kas-gi
Kai jie iszvažiavo isz Ameisztyre; Prigautas vagis
žvakes
neprapuolė;
—
ji
tiktai
Mahanoy City. Penna.
riuosia vede in požemini mies Buvusis Iszpa.nisz.kas kara-'rikos, nebuvo kas juos palydėti
Bondus ir Markes
rtO nnslanin
1R/'
degdama
iszsiskirste
iii
sudetitą, kuris buvo apgyventas da liūs Alfonsas XIII, po apleidi- ar atsisveikinti, nes jie paliko'
; nūs atomus kokius musu akis
priesz užgimimą Kristaus. niui savo sosto pasakė “jo ka- Amerikos krasztus
tai užmirszimc, tai bus po mus
cl’, ne visus .patemije. Imkime su- vulis negali būti už save atsa- prisijautimas, idėja virszgyJieszkotojai tenais rado auksi raliszka savžine jam kalba, kad per miglas, per lietus, per tami
kaneziu, kaipo neturintis su- mes, amžinos laimes in kuria laimei. O kiti dalykai szio svie
jdeginkim
medi:
—
ne
vienam
nius ir sidabrinius pinigus isz savo karaiiszku privilegijų isz-’sumus, jie iszvažiavo slapta,'
-0O- medis sudege —'pratimo prigimto pri jautimo mat pats prigymimas ji s'kyria to, ■ — tai yra tiktai tuomi laiki
kuriu datyre, kad miestas buvo si’žada ne ant ilgo ir neužilgio kaip kokie vagys ar prasikaltę- i •
apie dora; ne turi protiszkos ir in 'kuria jis lyg nežinomos nei veik pragaisztanczios, iszužgyventas kokia du szimtus sugrysz in savo sklypą kur vėl liai. Nieks jiems nepasake jisznyko; tuomtarpu per degi ypatybes, nei sav valios, o per veržian. Toji būda taip-gi yra nykstaneziais žmogaus szirdies
metu priesz Kristų,sa. Isz kitu, užsės ant sosto.” Toji viltis “Sudiev,” nieks su jais neatsi-Į mą jis pavirto iii sudėtinius tai gyvuliu duszios ne yra ypa- priežaste del visos tautos nors ir duszios užganėdinti, pilnai
’/'i atomus: pelenus, durnus, szilunaminiu rairkandu kokius te gali ji suvilioti, nes jau dau- sveikino. Kiekvienam isz ju.
ma ir kitus, taip'kad ju mažiau tiszkomis, personalisžkomis ir visaip suklydusios teeziaus atvėsinti niekad negaliiicziais.
nais surasta, davėsi suprast, giau neapims karaliszkos vai- szirdis greieziau ir smarkiau
sia dalele visisz'kai neprapuolė. atsakaneziomis už savo veiki stengėsi risztis, vienytis su die Ana cicilikai, bolszevikai ir ki
kad gyventoji tojo požeminio džios.
plake, nevienam net ir blusos i Imkime gyvuli, papjaukime ar mus ir darbus, nes tie darbai vyste visokiais budais, arba ti, stengėsi užganėdinti, priso
miesto buvo ąpszviesti žmonys,
numirė, taip jis bijojo ir iszsi- iv
uzmuszkime: — gyvulis nete- jiems yra prigimti taip, kad jie trumpai sakant, ta 'būda yra tinti save vien žemisžkomis gė
kurie apsisaugojo nuo razbai- Czionais Amerike, kožnas isz gando kai paliko savo tėvynė,
kias gyvybes, nekruta, leidžia jokios intelektualiszkos nuovo-1 priežaste, del ko nebuvo ir ne rybėmis ir smagumais, — teninku gyvendami požeminiam mus privalo imti dalyvuma po-'Jie ne tiek bijojo ant karo-lauyra. tautos be tikėjimo. Žmogus cziaus jie besikabindaini žesi, pūva, virsta in savo sudėti kos apis savo darbus neturi.
mieste.
litikoja. Nuo politikos priguli;ko kristi, kiek kad jie neiszte- nius atomus. Bet kur dingo gy-! O nors ir pripratina gyvuli Jurl suipratima pažinti savo miszku rojumi, kaip matomai,
musu ateitis. Darbai patys ne sės, kad jiems drąsos nebus ga- vybe? — gal isznyko? Ne, nie-| prie kokiu nors kitokiu veiki- veiksmui, darbu jis jauezia sa kur kas daugiau ežia prisikeneis prie mus, jeigu nedalyvau- na. Jie bijojo kad jie nebijotu, kados! Jeigu žemesni prigym- mu, bet tas reikšmes jose bus ve esant ju sudžia: — tai-gi, czia, prisivargsta ir nerimsta,
sim politikoja ir nebalsuosim Ant karo lauko, ant pat frun- ties elementai susidedanti isz vis-gi paeinanezios isz (prievar žmogus yra esybe intelektua- ne kaip mes katalikai, kurie po
taip idant mums butu geriau ir to, prieszo kraszte, ar ant že- visokiu skirtingu atomu, — ne- tos — isz pripratinimo.
liszka, protinga, atsakanezia naszta vargu, kentejimu ir so
turėtume isz to didesnia nauda, mesmes, ant mariu ar padange- isznyksta, tai juom labiaus ne- Visai skaitlingas nuo gyvu už savo veikmes darbus, arba puliu, randame atvesi, ramu,
Nuo mus priguli idant aprink-^e, tie, 'kurie tik metai kiti at- isznyksta elementai nesudeti- liu sutvėrimas yra žmogus: jis trumpai iszreiszkiant, žmogus ma, ir laszeli dangiszkos saldy
ti gerus virszininkus o y.patin- gal buvo vaikezai ir pien'bur- niai, kaip duszia, gyvybe. yra intelektuoliszkas, turintis yra ypata protinga, turinti bes karsztoje maldoje tikybeje,
gai miestiszkus virszininkus. jniai tapo vyrais ir ne tik vyrais Nieks, mat, prigimtoje nenyks prijautimą prie doros ir Dievo liuosa valia; ir tame tai gulji viltije Dievo ir artymo meile,je.
— M. K.
Visisz'kai politika Amerike bet ir didvyriais.
ta, neprapuola, tai yra teisybe pažinties jis jauezia save esant panaszumas in Dieva, o ne vir- Taip yra isztikro.
------------------ 2_______ .
yra svarbus dalykas, kad .kož Dabar jie parvažiuoja namo, apie kuria ne yra mažiausios vyresniu už visus kitus žemes szutineje iszveizdoje kaip ana,
nas u'kezas privalo ja užsiimi-,i ir nors del keliu dienu jie gy- abejones. Gaivinaiiczios kuna gaivalus ir pajiegas,‘jis stengė nekurie lietuviszki pilozopai SKAITYKIT ‘‘SAULE” PLATINKI!
net. U'kesas, tai vra svarbus da-'j vens kaip žmones ‘ ‘ Dievo Sza- gyvybes akis neregi, bet protas si del to visus gamtos gaivalus pusgalviauje. Augszta žmo
. .
:
i
lykas, apie kuria tėvynė rupi-']vje
Jie nesirodo parodose, regi, kuris mums sako: jeigu pajiegas suvaldyti, sunaudoti, gaus verty be guli mat, ne kune j Pirkite Apgynimo Czedinimo
naši, o czionais be jokio galėji nesigiria, nesi didžiuoju. Jiems1 žemiausi prigymtoje atomai — ir daug gamtos pajiegu jau bet dvasioje. Prisiartinimas
mo aplaikome, o mes isz to ne nerupi nei garbe nei jokis pa-! neprapuola, nepranyksta, tai! pasiseko žmogui pasijungti in žmogaus prie Dievo, papuoszinorime pasinaudoti.
gerbimas. Jie nori kogreieziau- Į juom labiaus negali augsztesni savo galybia, bet da be abejo mas žmogaus duszios prakilarba pradžia
Pabuskime! Politika -privalo j šia nuvažiuoti ten in toki ar to- elementai prapulti, pranykti, nes, daug yra gamtoje paslap- nais darbais ir dorybėmis, isz*
SKAITYMO ? rupet kožnam Lietuviszkui Lį mįesta ir susijieszkoti uly- kaip gyvybe ir duszia. Ar-gi cziu, pajiegu, kuriu žmogus ne- pildimas visiszkai to didžiau
u'kezui czionais.
UNITED
Įczia ir antrasza kur jie rodos ne gyvuliai turi nemirsztanczias suseke ir daugelio j u niekad sio prisakymo: “Mylėsi Viesz...ir...
STATES
‘taip seniai paliko tyliai ver- duszias 'kaip ir žmonis? — pa nesuseks ir neisznaudos. Mažai pati Dieva tavo isz visos szir
PATIKO MOTEREI
RASZYMO I
Įkianczia motina ar žmona, nu- klausyto manes. Nei- abejones. to: žmogus jieszkd amžinos lai dies tavo, isz visos duszios ta
Aficieras: — Kas tai do liudusi teveli, ar iszsigandu- Kaip sau nori, taip vadyk gy mes; juk ko'žnas žmogus isz pat vo, isz visos minties tavo, o ar
BONDS
64 pus., Did. 5x7col vyras taip negražus tenais sius vaikus. Jis ta miestą, ta vybe, bet nėr jokios abejones, prigymimo trokszta ingyti to tima tavo (tai yra kožna žmo
AND
gų,)
kaipo
patsai
save,
”
—
ulyczia,
tuos
namus
myli
la1
jog
ju
gyvybe
pranykti
negali.
kia
laime,
kurios
jam
nieks
stovi?
STAMPS
Tiktai, 10c.
Ponia: — Tai mano pats. biau ir karszcziau už visas viso*Kur ir kaip' ji bus, atsiskyrus atimti negalėtu ir vienkart sztai yra didžiausia žmogaus
nuo kūno, — asz to nežinau; žmogus mato, kad žeme jam su- užduotis ant žemes, ta užduo
Aficieras — Po velniu, kas pasaulio garbes.
Sunku dažinoti isz kur jie 'bet žinau tiek, kad neisznyks, teikti tokios laimes negali, o tis, jeigu gerai iszpildysime,
tai gail būti, jog tieji baisus
MAHANOY CITY, PA.
vyrai turi konia visi gražias parvažiuoja ir'kur jie buvo, nes 'kadangi nieks prigiimtije ne-, tuom pat, mat, aiszku ’-yra jog atliksime, — tai bus mus laime- Pirkite Apgynimo Czedinimo
jie nie savo medaliu, savo gar- nyksta. Da žinau ir tai, kad g^r-(gaalybeje žmogaus duszios guli ta, mus virszus, bet jeigu apie
Bondus ir Markes.
paczias.__

$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

Kas Girdėt

VICTORY

BUY

WAR
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'' S A V L B *' MAHANOY CITY, PA.
— Ko ta, besąs! — atsiliepe
— Ar tusezia vieta radai?
kad nebemoku ne pasakyti — Ar velnias in troba insi- mate ir tas knygas!
— Ne, visai nebėra! Nebeat Adomas — ji mus visus apjoja.
mete! Eikime pažiūrėti! Mes; — O nesza'žmones!
kaip.
— Na gerai, kita syk buk
— Eik, ejk nebijok. Geras simenu.
Adomas inžie'bia liktarna, jam — szaukia vyrai,
ISZ ŽEMAICZIU GYVENIMO
Te sau pamiega, atsi- — E, maža beda! Gulk, ry pasirengusi.
velkasi miline ir eina in duoba. — Nieko, nieko! — ramina i žmogus.
*
— Gerai gerai! Jei nori ir
toj surasim.
Czia parengia svecziui o
guoli, Adomas. —
- Atėjo svecziu. Nu-'liepe Adomas.
pATI vėliausia rudens vaka-Į
prismaigsto kartiniu iir lazdų, j szlapes, nubu'kes. Tik niekam! — Visi tie, sakau, szmugel- Sugulė. Sekanczia diena isz tuojau! — ir stverusi Butą per
ra, kada lietus paskutiniuo Radijo Ugniagesiams
kad galėtu viską iszsidžiausty- nepasakykit. Jis bijo, Atve-į ninkai labai atsargus ir gud- ejo abudu. Adomas savo ir net verto ant žemes. Szis maloniai
se, jau geltonuose lapuose bau
t i. Butą susitvarkęs, gula, jau-jdžiau czia nakvot i, prasze, kad' rus. Ne velnias ju nesugautu! savo kaimynu laukuose visus nusikvatojo.
giai sznabždejo, kada vejas
Nebijo ne lietaus, ne szalczio kensus žino, kur jis nesuras! Jaunuoles žertas ji atgaiviki szilima supa, supa ir merkia' pažadineziau.
szimtamecziuose klevuose ūžia
— Szunies amatas su tomis visi pervaryti ir per vandeni ir Apylinkes gamta — jo rasztas; no tolimai kelionei,
akis.
ūžia rodos, žeme drebino, Ado
— Kaip atsikelsi ateik pa knygomis!
j ugni! Kad butu isztižas — tuo- su ja jis kalbasi, jai guodžiasi,
GALAS------- V f*.
mas gese'žiburi ir rengėsi virsti
su ja džiaugiasi.
žadink, kol jie tebebus nesuki — Sziokiomis n a k t i m i s! jau ir suimtu.
in lova.
varksau,
kad
nori
!
Tuszczia
nej
—
Na,
o
pernai,
ka
jus
sakyte.
— Bene sztai. Tokio kuku- ISTORIJEapie Da iS2 “■
Rodos szioki vakara nėra'
* site — pridūrė Adomas — juk ežio czia nebuvo! Juokiasi nau-! ----------------- iszo iszlins, Al
— Gerai, pažadinsiu.
nieko malonesnio, kaip lova,!
■ trys, po viena arkli pasikinkė, ja kensa radęs, nors apsmaigs yva in virszu iszkils, Kaip už
Durys klupt užsidaro, žibuprie sziltos krosnies, sziltoje'
’ szmyku, szmyku, szmyku pro tytos eglaites, lyg mergos, pla- laikyti sveikata ir apsaugoti
rys slenka trobos linkui, pastroboje. Guli, apsikloji galva
Czinski szunkeliu, kaip czui- cziais sijonais kažka. apsklei- szeimynele nuo lygu,Verta Nekui nuszvinta jos langai, o po
ir, pasiklausęs, kaip ūžia kle
! kiai, nulėkė. Ar manai, kad! džiusius, naiviai šlepe ir gynė. užmirszt, Kaip dagyvent 100
valandėlės balkt ir užgesta. Vėl
vai kieme, kaip nuo pastogių į
naktis, tamsa, vejas, lietus ir
įtuszczias? —: Ne! Asz stoviu ■Butą isztrauke dideli sziksz- metu, Pamokinimai, Apie boba
tiszka stambus lietaus laszai,
dargana.
ant kalno ir žiuriu, kur jus le'k- nini maisza, gausiai lietaus su ka negalėjo savo liežuvio su
kaip jie prausia Įaugu stiklus,
Priesz auszra Adomas kelia
sit! Jie, užuot lekie keliuku in drėkinta ir, užsivertęs ant nu- laikyti, Leibaus gimoras, Gir
pas va joji, pamuštai ir susimaisi parveda sveti in savo lova,
į vieszkeli, pasuko pro rėja, kur garos, nutraukė tolyn.
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
szai su sapnais!
žadina szeimyna ir eina kulti.
vasara banda nevisur iszbreda. :— Kada besugryszi ?
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
Adomas stambus ūkininkas,
Szitas radijo, kuri ugnia Kūlimas — smagus! Atsigavę
Paskui per lanka in Kalnėnu — Neusilgo. Atnesziu, ko Geros rodos, Gailinga ypata,
nesenai pa-tevi blogumu iszva- gesys, fairmonas gales ne- sąnariui nasziui juda, sziaudai
dvaro laukus, in karklynus — praszei.
Galybe Meiles, Juokai, Raganres isz tėvu sodybos, visame szioti savo kepurėj e buvo sznabžda, o sienomis 'bėgioja
ir patriubyk in kakta! Ar — Gerai, gerai, nepamirszk!jiszka
Lazdele, Teisybes ir Bo
1
kaime žinomas ir gerbiamas. isztirtis, iszmiegintas Atlan dideli dideli szeszeliai.
mausti, kad tuszti! Ne! Tuose Laimingai!
ba kaip ir visos Bobos. 15$.
Sziandien jis turėjo pabraidyti tic City mieste. Su tokiu ra
“SAULE” - MAHANOY C?7Y. PA.
— O kad ji szimtas keturio
vežimuose buvo už keletą juks- Persiskyrė.
purvyną nes aiszkiai žinojo, dijo ugniagesys gales ir lika! Juk czia kaž kas nakvo
taneziu gerybių,
o v
kad tai paskutiniai lietai — klausyti ir kalbėti kai jis eis jęs! Sztai kokis! —•suriko ber
— Ne arkliai nenusprogsta. Po keliu sanvaieziu vėl Butą
PUIKI ISTORIJA
greit bus szaltis: o ūki tokiam in deganczius namus.
nas ir neramiai pradėjo žvalgi— Kur jie lekie in tuos dva atėjo. Szi syki jau drąsesnis.
Girdėjau, kad Rockmondoje,
svecziui sutikti reikia gerai
netis.
ro laukus, juk ežia pat miestas.
Ne kas atsibuvineje,
Pardavė Adomui gera, szautuprisirengti. Czia daržoves, czia
Telsziai.
O ten žandaru sausai.
— Kas tu toks? — Dar dru- — Kad tatai jaujos neužde■Motinos vaiku neapžiuri,
va, keletą knygų, o szeimibulves, czia tvartai taisyti, vie
ge, pikta dvasia, atsiliepe mer
Tur
but jie nežinojo.
cziai pakartoja.
Nabagėliai daug bužiu turi.
Uiikszcziui apdalijo sapnininką
niems užtverti, kitiems u z—
Ko
nežinojo!
O,
jie
daug
— Asz — Butą. Asz pas gaites.
Puikios motinos, nėr ka sakyt,
ir sziaip po knygele.
kamszyti, tretiems sziaip ka
žino! Kad ir tokia esi mandri,
tamstos pamote dažnai užeida — Ot koks drąsus! Gerai
Jeigu szvarumo nemoka
— Ar gerai sekesi? — 'klau
padaryti. Taip ir pliauszk isz
kad arkliu neiszvede! Iszbego!
ju
napagautum!
Atsiliepe
Ado

vau. Perszlapau.
u'žlaikyt,
sė Adomas.
vieno u'kes galo in kita, isz vie
— A! — vargszas! Juk gala O, kad butume užlenkė bemie Kad tiek guzutes negertu, mas in merges plepalus. — Jie Labai gerai! Oj! Juk, žinai,
no pastato in antra.
gant! Na 'butu buvę patiszkos!
inleke in miestą, ir ežia pas
gausi.
Tai laiko sziek, tiek, turėtu.
buvau susirėmime! Lyg karei
Visas sziandien perszlapo,
Adomas atidaro duris ir in- — Ar vagis ? Kas ? Kas czia Ne viena nuo guzutes liga “beproteli,” na ta Žydą, kur vis isz kovos gryžtu! Tik karei
TIKTAI,
50c
prisėmė, iszsipurvinejo! Ne
kaip
beprotelis,
sustojo
ir
tuo

sileidžia sena pažystama ir gulėjo? — stebisi Adomas. —
gavo,
vi iszkilmingai sutinka, o asz
duok, Vieszpatie, tokiu rudens
Bene ji velnias czia ir atnesze,
jau kaip bematant nieko neli
SAULE PUBLISHING CO
pralinksmėja.
Jog nepakelia kūno savo,
slapstaus! Cha! cha! Asz užmulaiku! Kur griebi ten kosze,
MAHANOY CITY, PA.
— Kas tai reiszkia! Niekai! o jus ka dirbate, kad nematėte ? •O kas nori apie szvaruma ko. Nieko! Kaip iszszluota! sziau du žandarus! Cha, cha!
kur'žengi, ten purvas! Bepig
Tik perszalpau, tik permerke, — Kas pirmas czia atėjo? —
dažinot, Juk pas ta Libermana kieme Norėjo mane užmuszti, bet lie
Pavasari — visi takai nupuoszoj, oj! Sakai, vargas? Koks czia klausia 'bernas. Asz szeriau Turi ant tenaitines ulyczios visa kontrabanda sustojo. O ne pa siseke.
Istorija apie Amžina Žydą.
ti szvelniausias, gyviausiais
arklius.
vargas! Toks jau knygneszio
nusiduot. karto nesugavo. Inleke — vis — Na, vyras! — sveikinu! To kelione po svietą ir liudymas
žiedais!
— Visi kartu atėjome!
kas kaip in ugni! Žandarai ge
likimas!
Ten tai szvaruma matys,
— Ta barzdyla-kacapa ir 1apie Jezu Kristų. Per paczta
Vakare visi kuo ilgiausiai
—
A,
tai
asz
ir
manstijau,
nasi,
genasi
—
szmiksz
ir
nebė

— Na praszom prie peO isz meszliu neiszsirabandys,
viena dar jauna, nesenai in žan- 20
‘ centai. Adresas:
džiovinos! permirkusius ru'bus,
kad
durys
buvo
praviros!
O"
j
is,
ra
!
Papūsk
in
uosi
!
cziaus! Suszilsi.
Saule, Mahanoy City, Pa.
Puikus ten gyvenimas,
daru szineli teinlindusi.
plovėsi kojas, prausėsi, nes
—
O
tuos
ar
ginesi
1
mat,
buvęs
!
— Ne, ne szilimos, bet val
Oda puikesnis apsiejimas.
— Du žmogų
užmuszo! :
kaip-gi toks eisi gulti, juk ir
— Kaip nesigins! Ginesi! Ir
gyti noriu. Esu iszalkes, kaip — O kas ten bėga ? — suszu
Baikszcziojosi moterys ir traupatala sutepsi ir pats purvu apMaldų Vainikėlis
dar tas pats paszelusysis barzszuo! Juk ne kur užeisi, kur pa ko mergaite isz klojimo, kai vikesi
in
kupeta.
skresi!
N e’ku riose a pyga r dose,
doezius! 0 paszeles 'žandaras!
:: Knygele ::
manai ne ko paipraszysi! Už
— Ne, du szunis! Jie szaude
Adomas ėjo gulti pats pas
Tai
isz
tikro
kipszas
sėdi
Toks kacapas, toks burliokas, mane, kiekvienas po penkis
klups, suims ir amžinai pra — Bėga ? Gal ir arklius ve
kutinis, nes visus reikia isz'bobose,
kokio ne su žiburiu nerasi! Tuo kartus, bet nepataike. Asz te- 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
puolęs. Turi būti atsargesnis, da?! Velnias! *
leisti in kamaras, ulžsklandyti
Vyrai ir bobos,
kart jie lakstė trys. Inleke ta szoviau du kartu! Cha, cha, Puslapiu; Juodi Apdarai;
kaip kižkis, jautresnis, kaip — Adomai, Adomai! —kaž
duris, kad vagiszius neinlystu.
Aiszkus drukas; smagi
Tai didele gimine rodos,
tai raiti in Czinskio kiemą, ap
sz'iksznosparnis. Juk ir czia, po kas knarkia tamstos lovoj. Bu
cha!
Bet
ir
pinigu
beturi.
SuIszvarineti szunis, kates, kad
knygele, 75 Centai.
O jau ka girtavimas,
sisuko vienaip, kitaip — nėra!
lango jau seniai stoviu! Bijau, tu žmogus, ne žmogus, nežinau
gryžes
in
Prusus
prisipirkau
“drako” troboj nepr i dirbtu!
Tai kas vakaras. /
Leke szen, lėkė ten — uodegoj!
žinau kad gyveni ne vienas, kas.
knygų, parneszes iszdalysiu.
Rodykle:
Dabar sztai jis atgulė, isz- iszeis kalbos, dagirs žandarai ’ — Kas knarkia? Kame? —
• Viename name,
Bus tau — lauk!
— Ar apžiurėjai? Drąsus!
Bažnytini* metu padalinimas.
tiese iszvargusius sąnarius, ati- ir bėgiok ir slapstykis! Duok Tau ausyse tur but knarkia.'
Boba su vyru susirėmė,
— O kad butu sugavę?
.
— Apžiurėjau! Atėmiau re Pasnikai.
gavo! Malonumas perbėgo per man nors duonos! Asz jau- Atsako Adomas.
O ant merginos piktumą
— In Siberija! Prie taczkos!
Kalendorius.
volverius, pinigus ir cha, cha! Maldos
Rytmetines.
visa kuna. Szilima glamonėjo cziuos, kaip namie, nes ir tams — Man rodės kad knarkia,
iszve re, Amžinai mires!
ordenus!
Vieszpaties malda.
purvo ir drėgmės iszgriaužtus tos pamote mane visada palai pasakoja su iszgascziu atbėgu Sudraskė veidą ir žaidulius
— O kad szi sugautu?
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
— Kas tie orderiai?
•1
narius, ir akys paezios pradėjo kydavo.
padare.
Apasztalu Sudėjimas.
— Kad szi? Jus visas iszsioji isz trobos.
1i
— Ordenai? O tokios blekos Deszimtis Dievo prisakymu.
merktis.
*
*
gnaibytu ir paleistu. Va t! Dėl
— Nusivilk, juk tau, kur — Tau rodos. Mažu kas tau
su Nikalojaus galva. Kai už- Du didžiausi meiles prisakymai.
— Dzin, dzin, dzin, lietus stovi ten pelke bėga.
gali rodytis.
to tylėkit! — Czia Adomas paė
Tikėjimo, Vilties, Meile* ir
Vienam dideliam mieste
musza knygneszi ir gauna. Kas Aktai
Gailesczio.
plake langus vejas virkdė kle Butą velkasi virszutinius rū — Na kad man rodės, kad
męs
viena
už
pažaseziu
spuste

buvo piknikas,
jie per žmones, kad už žmogaus Maldos vakarines.
vus po kuriu kojomis rodės že bus, Adomas jieszko lasziniu, knarkia.
Plauke kaip vanduo alus, lėjo ir inverte in sziaudusu. Ki iTŽmuszima duoda paauksztini- Giesme ant pradžios Misziu.
me ūžia.
tos palakste. Bernai tuo tarpu
— Eik, eik! Apsisapnavai!
Misziu Maldos.
O ir guzutes nestokavo,
kuria ugni, czirszkina.
mus, garbe! E, juk ir visi didie Psalme 45.
— Dzin, dzin, dzin, žvangė — Ne asz? moku, ne ka, — Cha, cha!
pradėjo -spragilus tvarkytis.
Kas ko norėjo, tai gavo.
ji karvedžiai, nors jie buvo pa Giesme Szventas Dieve.
jo stiklai, rodos, sakyte sake burba sukdamos apie szilta Atbėgusioji gry'žta ir po va Traukėsi net per visa diena, Greit girdėjosi sutartinas klyMaldos.
4
tys didžiausi žmogžudžiai — Miszparu
Maldos pirm Iszpažinties.
kad lauke dargana, lietus, szal- krosui.
landos vėl atbėga su dar dides Apėmė svaigulis kožna viena, pa-klap u, klypa-klapu.
jie yra patys garbingiausi žmo Perkratymas sanžines.
T
ta drėgmė, purvas, tamsa ve
niu
iszgascziu.
—
O
kame
tas
žandaras
su
O
kad
to
velniukas
norėjo,
Maldos
priesz
pat
Iszpažinti.
L
— Duok man! Asz esu ir
nes! Mums kunigas davė isz
jas.
keptas ir virtas! Viską moku — Knarkia, knarkia! Asz •Sztai ir musztyne prasidėjo, barzda dabar yra? — klausė riszima — jei nuszaus, per ri Imdamas nuo kunigo iszriszima. 1
Malda po Iszpažinties.
— Dzin-dzin, dzin-dzin, vis ir nieko nebijau!
bijau!
merge.
Ant vietos,
Litanija apie visus szventus.
bas
einant
—
mano
visas
nuo

labiau skambėjo langas, rodės Butą inmirkusiomis ranko
— Ant rubežiaus. Iszsiunte.
prie Szv. Komunijos.
Apie deszimts ypatų,
dėmės atsileidžia. Asz neszu Prisitaisymas
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
ji lieczia žmogaus ranka.
Ten
tokiu
reikia.
Pasidukinia vieni ant kitu,
mis ima malkas, kisza in ugni,
žmonėms maldų knygas, moks Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*.
PAJESZKOJIMAS
*
*
*
— Dzin-dzin, dzin-dzin. In- maiszo szauksztu czirszkianVieni ant kitu mėtėsi,
lo knygas savo kalba, o koks Malda prie Panos Szvencziausios.
leisk. Daryk duris. — Rodos czius laiszinius ir szypso.
Po pietų Butą iszejo jieszkoMalda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Ir
kaip
laukiniai
ėdėsi.
Asz Vincas Liubinas, isz Lie
tai kacapas phstoja man kelia! Artindamasi prie Szv. Stalo.
kažkas kalba ir praszosi in vi — Ar ka neužklups!? ■
ti savo nasztos. Vakar ja miszPalici jautai pasisuko,
tuvos, gimęs Keru kaime, LukNa, gerai — jei asz ne kvailas, Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
dų. Adomas nebesupranta, ar — Ne, kas czia tokiu metu!
ke paslėpė, samanomis apdėjo, i
atiduodamas Dievui gar
Su
palkomi
in
la'kupa
pasuko,
sziu valszczio, Szakiu apskri
asz tau pirma kulka in pilvą in- Paskiau*
be kalbėk.
tai žmogus.
eglikemis
apkaisze,
kad
niekas
Kur po deszimts doleriu
— Atsako Adomas.
tyje, pajieszkau: savo brolio
grusiu! Ko^gi lauksi!
Malda Szv. Ignaco.
— Kas czia? — ruszcziai — O nakvoti troboj asz vi
nerastu. Sziandien jieszko,
.
užsimokėjo,
Kazimiero Liubino, gimusio
— A, norecziau ir asz eiti! Malda su visuotiniais atlaidais. į
pratarė, isžkiszes isz po apklo sai bijau.
jieszko, ’bet ir pats neberanda!
Malda prie Szv. Sakramento po
Ir namo parėjo.
ten pat, gyveiianczio Ameriko
! — atsiliepe Adomas.
Komunijos.
to galva. Troba nuskambėjo, — O, gerai sakai! ja ujo j
Į Rodos, czia ėjo, czia dėjo, bet j
je, apie 30 metu paskutiniu lai
— Gerai, jei nesi merga, ga Garbinimas Szv. Sakramentolyg iszsigando to vyriszko drą pirtis pakurta! Ryt gaidgyste
J kaip nėra, taip nėra! Bene ‘bala '
Szv. Tamosziau*.
ku Cliicagos mieste. Taipgi sa TVienam pleise, ne daug* ?
liu vestis, bet jei esi baiksztus, Malda
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
saus szuksnio.
ir
pagavo!
kaliame! Duoba szilta, gera jei vo puseseres Viktorijos Bakie
Lietuviu,
kaip gaidys, sėdėk troboj.
Malda pri® Panos Szvencziausios.
—z Inleisk pasiszildyti. Per nori ritinekis ir džiaugkis!
Jieszkojo
visa
pavakare,
vi

Malda Szv. Bernardo prie Szv.
nės, gini. Puidaite, kilusi isz
Tiktai dvideszimts-du
—
Ar
žinai,
veskis
ir
mane!
szlapau, taviszkis. Jau sonai — Gerai! Asz eisiu in duo
sa
vakara
—
nėra
ir
tiek,
jei
Panos Marijos.
Lietuvos, Szetiju kaimo, prie
pavieniu,
•— suszuko ir raudona-sveika Ranžanczius prie Szv. Marijos
czia stoviu.
nori pasikark ant sausszakes.
ba! Iszsidžiovinsiu! Jau, rodos Vilkijos miestelio. Paskutiniu
Ir tai visokio sztamo,
kalbamas.
mergaite — iszdykele.
Jau vėlai vakare sugryžo Butą
— O kas tu toks, kad ežia ir iszkepe.
Litanija
Szv. Panos Marijos.
laiku gyveno Brooklyn, N. Y.,
Tai ir ne yra del j u gero.
— Tave? Nebent in veseilia. Litanija prie
prie Szv. Antano isz
ir sako Adoniui, 'besirengianstovi? — Atkerta Adomas ne- Butą nuėmė nuo ugnies tau- mieste, isz Lietuvos iszvyko
O tarp tu yra musztukai,
— Jei nori ženykis su ma
Padvos.
cziam gulti:
pa'žy štamam ' b a1 s u i ir keliasi' ku tirpomąjį katilėli, inyple priesz 30 metu:
Netikiu kertukai,
nim — turėsi drąsią paezia. Malda prie Szv. Antano.
— Nėra. Jau prapuolė! Juk
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
iszszilto patolo ir jieszko deg Adomo innesztos Smetonos ir Praneszti Vincui Liubiniu
Tuojaus faituojasi,
Kai pavargsi savo sziksnini be Litanija Saldžiausio Jėzau* vardo.
tai visas mano gyvenimo s'kartuko.
czia pat sėdės pradėjo valgyti sziuo adresu:
Kožnam in akis kabinasi,
tempdamas, užsidėsiu ant kup Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
bas!
Per Procesija.
staeziai isz katilo! Ir gardu gi!
Europa, Vincas Liubinas,
Dabar buna po byla,
ros ir aida iszilgai miesto!
Neužmirszkite Guodotini Skai
Giesme ant Procesijų.
— Na vesk mane in duoba!
Bayern, Nordlingu Stadt,
O’-' “Saule” dabar $4.00 — Na, na, kad tu drąsi. O Giesme Laba Nakt.
Gal ant keliu menesiu
tytojai, atsilygint su prenumerata ui
laikraszti “Saule” kurie1 apie tai už- — suszuko sziek tiek užkandės.
Wurzburger St., Nr. 12,
metams in Suvienytose Valsti man rodos, kai pamatytum Ministranturas.
gausis in džela.
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
Ėjau dvi dienas, iszvargau,
! Saule Pub. Co., Mahanoy City
G. Hieber.
jose, $5 kitose Vieszpatystese. žandara, viskas iszbyretu.
laikr&azcsio. PASKUBINKITE 1 1 J
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Žinios Vietines

Charles Stride, Joseph Smulli- metu amžiaus, mirė namie, 138
gan, ir George 0. Davis.
N. Balliet Uly., Panedelyje
St.
Nicholas:
2:40 vai., popiet, nuo krauja —- »
Thomas H. Davis, ir Walter pludžio. Gimė Lietuvoje, pri
r •— Jau ir Vasara.
Davidson.
buvo in Amerika 41 metu ad
l — Po nominacijų.
Wiggans:
gal. Prigulėjo prie lietuviszkos
' — Politilkiszka viesulą pra- Walter J. Bugdanevicz.
parapijos. Paliko tris dukte
{pute.
Vulcan:
rys: J. Navits'kiene, B. Svirs
—- Bet nenusiminkim, da Conrad F. Dresell.
kiene mieste ir P. Stoperiene
Yatesville:
isz Zion Grove, taipgi 14 anū
bus daugiau “cziancziu.”
Albert II. Wei'kel.
kus. G rūkorius Žalonis isz \cw
’ — Sekanti kandidatai gavo
Jacksons.
Philadelphia laidos.
nominacija: Wm. Aschman ir Charles D. Hillibush.
t Andrius Romanauskas,
P. Foley ant Burgess; G. M.
Bowmans.
senas 'biznierius, nuo 35 N.
[Walker ir G. J. Keiser ant Tax
Edward C. Konefal.
Railroad Uly., mirė namie, PaCollector; Jos. Doyle ant Su
Park Place:
nedelio ryta. Velionis pribuvo
pervisor; Pirmaus vorde An
Michael Sapar ir Joseph Po- in Amerika 48 metu adgal. Pa
drew Gulick ir John Sieck ant
lit.
liko dukteria M. Szafooskiene,
Konsulmonu.
Silver Creek:
mieste, ir tris suims: Alberta
' — Petnyczioje 22 d., Birže Albert W. Ruben, Joseph F. isz St. Clair, Joną, Fort Meyer,
lio (June) iszkeliaus 28 vyru Minrod, ir John G. Belecanech. Fla., ir Ronaldą namie, taipgi
kai in Wilkes-Barre, Pa., 7 va New Philadelphia:
4 anukus. Laidotuves Subatoje
landa ryte, kurie bus priimti in Edward J. Eames, Daniel P. su apiegomis Szv. Apreiszkimo
tarnyste. Visi iszkelio bosais: Das'kus, ir Anthony S. Sleva.
P. M. bažnyczioje 9 vai., ryte,
Mahanoy City.
Cumbola:
kūnas bus palaidotas parapijos
Paul D. Roberts, Andrew Edward J. Nawrocki.
kapuose.
[Wansock, Herman C. Di Gian- Kaska:
Shenandoah, Pa. — Pareita
nantoni, Joseph G. T. Wassel, John A. Yurdock, Stanley A.
Herbert J. Brentari, Daniel Kupchinsky ir Peter Harvilicz. Sukatos vakara, likos suriszti
mazgų moterystes per Kun. C.
Melodetz, diaries T. Eckrode, St. Clair:
Baluti, gerai pažystama Jeva
Edward F. Marshall, Eugene John H. Reed.
Blazaviczienc isz miesto su
D. Boyle, Joseph J. Kaier, ir Stowe, Pa.
Pranu PerkauSku isz MahanoClarence H. Andrews.
[William B. Reed, Jr.
jaus.
Morea:
West Hazleton, Pa.
John A. Kufrovich.
I Stephen Matrishin.
:: JUOKAI ::
[Wiggans:
Philadelphia, Pa.
Allan AV. Stauffenberg, Jo
1 Anthony B. Shumskas.
RESTURACIJOJ
seph J. Gothic, Joseph L. Stan[Buck Mountain.
Ponas X in netoli sėdinti
zila.
i John F. Stephens.
s ve ežia, kuris žiovaudamas
Camden, N. J.
[Park Place:
iszsižiojo;
Elmer D. Faust.
Martin J. Purcell.
— Na, na, tik tamista ma
Rochester, N. Y.
park Crest:
nes ne nuryk!
Edward B. Melusky.
Charles J. Osenbach.
— Nesibijok tamista. Asz
Chester.
[New Philadelphia:
kiaulienos ne valgau.
Frank T. Poplosky, ir Jo Andrew J. Matlock.
seph C. Wassell.
ISZSITARE
.Cumbola:
Frackville, Pa. f Elzbieta
James E. Fogarty.
Prauskaviczicne nuo 16 So.
Ponia in lekaju: — Jonai
Middleport:
Railroad Uly., mire namie, Ne
buvau skiepe ir radau viena
JohnS. Kutash ir Carl J. dėlios vakara apie devinta va
buteli su arielka atkimszta?
[Valentine.
landa. Velone gimė Lietuvoje.
Kas tai? — juk ten niekas ki
Kaska:
Atvyko in Amerika, gyvenda
tas ne eina, tiktai tu?
Daniel Woznisky, ir William ma Mahanoy City, o asztuonio— O perpraszau ponia,
Sohosky.
lika metu adgal persikrausto in
, Barnesville.
Frackvilleje. Jos vyras Petras azs kožna karta butelius V0-Edward J. Whalen.
mirė daugelis metu adgal. Pri lei užkemszu.
Philadelphia, Pa.
gulėjo įprie Szv. Apreiszkimo
Robert F. Gulden, ir Stanley P. M. parapijos. Paliko viena
AR NORI JUOKTIS?
J. Setcavage.
dukteria, A. Viut^kienc mieste,
Jonas: — Sei Mikai, tu toCurtis Bay,
ir du sunu, Petra, isz Rock
kis kvailys, jog nežinai del
Jacob J. Dobrosielsky.
Glen ir kareivi Joną prie tar
ko ir už ka szita kare prasi
Hasting-on-Hudson, N. Y.
nystes. Laidotuves atsibuvo
dėjo?
Joseph Fecko.
Subatoje.
L.
Trauskauskas
isz
•
Mikas: — Tai ve nežinosiu
Mahanoy
City
laidojo.
— Petnyczioje pripuola Szv.
ugi del kokios mergos vadi
Paulino Vysk., Sukatoje Szv. t Annetta Velcziuskiene 69 namos Elzacija Loreines.
Eliodo. Kita sanvaitia: Nedė
lioję pripuola Szv. Jono
Marinu Gražuoles Prie Ūkio Darbo
Kriksztytojo; Panedelyje Szv.
Vilamo Abb., Utarninke Szv.
Jono ir Povilo; Seredoje Szv.
Vladislovo Kar., Ketverge Szv.
Irenao Vysk., Petnyczioje SS.
Petro ir Povilo Ap., Sukatoje
Szv. Povilo.

ko nemaezys, nieko nepadės. Paskirstymas Maistas
Jau dabar nuo tos salos Ameri
kos bomberiai bombarduoja
Apie Racionavima .
Japonijos miestus. Patys Japo
nai prisipažinsta kad Ameri Mėsos ir Tauku: Raudoni
kos bomberiai ir eroplanai nuo ženkleliai 'knygutėje Nr. 4,
Okinawa Salos iszlekia sta- E2, F2, G2, 112, J2 geros
cziai in Japonijos didžiausius iki Birželio 30 d. Ženkleliai:
K2, L2, M2, N2, P2, geros iki
miestus.
Amerikiecziai siunezia bom- Liepos (July) 31 d. Ženkleliai:
berius nuo Okinawa, nuo Ryu- Q2, R2, S, T2, U2, geros iki
kyus, nuo Luzon, isz Guam ir Rugpuiczio (Aug.) 31 d.
Maistas Bleszinese: Mėlyni
Mariana salų staeziai in Japo
nija. Ir musu didėlėms bombe- ženkleliai knygutėje Nr. 4:
riams tai tik baikos nulėkti in N2, P2, Q2, R2, S2, geros iki.
Japonija ir sugrįžti.
Birželio 30 d. Ženkleliai: T2,
Ir ežia dar tik pradžia. Ga U2, V2, W2, X2, geros iki Lie
linga Asztuntoji Oro Jiega dar pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2,
Szitie pipirukai ilgai lauks vasaros ir dabar jau jie ga tik rengiasi, dar tik riktuojasi Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rugtavi muszti bole ar viens kitam kaktas pramuszti. Birželio
dar tik renkasi. Asztuntoji su piuezio (Aug.) 31 d.
22 diena prasideda vaiku beisbolio laikas ir visi kampai ir daužė ir sumusze Vokieczius ir
Cukrus: Ženklelis Nr. 36
užkampiai bus pilni, ir nevienas langas subyrės pakol pi dabar szventai prižada panaknygutėje Nr. 4 del 5 svaru
pirukai vėl mokslo suolą szildys po vakacijos.
sziai apsidirbti su Japonais.
cukraus lyg Rugpiuczio - Aug.
31 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
Prie Liepto Galo Ant Nuszauna Paczia Ir
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti
Okinawa
Pats Nusižudo cukraus.
Czverykai: Ženklelis (eroLenkai Važiuoja
GUAM, PACIFIKE. —
PHILADELPHIA, PA. — planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
Kruvinas muszis ir pragaisz- Charles Schiavo 33 metu am je Nr. 3, ko'žnas ženklelis geras
In Moskva tingi
susikirtimai priėjo prie žiaus, be jokios žinomos prie- del vienos poros czveryku.
liepto galo ant Okinawa Salos. žasties, parėjo namo, 2213 S. Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Leitenantas Generolas Buck Hicks Uly., ir paleido net pen (1943-44m., szildymo laiko) ir
tose salose. Tai negalima saky ner taip pasakė Japonams ir kias szuvis in savo gražia ir kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45
ti kad Stalinas per daug nori, eroplanais paleido daug plika- jauna moterele ir paskui pas m., szildymo laiko) geri iki
bet galima sakyti kad jis nori tu paaiszkindamas Japonams kutine paleido sau in smege Rugpiuczio (Aug.) 31 d.
ne tik apsisaugoti ant savo ru- kad jiems jau visai vilties ne nis.
Gazolinas: A-15 kuponai bai
bežiaus, bet ir kitas tautas už beliko ir patardamas kad jie Policija negali suprasti kas giasi Birželio (June) 21 d., Ku
kariauti. Lenku rubežiaus ir pasiduotu. O jie ne, tai jie visi ežia atsitiko, nes visi gimines ponai B6, B7, C6, C7, geri iki
valdžios klausimas
Rusijai žus. Japonai nieko neatsake.
ir kaimynai sako, kad jie du ateinanezio praneszimo.
toks pats klausimas kaip mums
Kokia 15,000 Japonu karei niekados nesipesze nei nesibaMeksikos ar Pietų Amerikos.
viu yra insikase urvuose ant re. Nedelioj jie gražiai pralei Istorija apie “AMŽINA ŽY
Visi laukia ir tikisi kad da
Okinawa Salos ir dabar jiems do diena pas jos tėvelius ant DĄ.” Jo kelione po svietą ii
bar tas klausimas bus galuti
nėra kitos iszeities kaip tik ten Camac Uly., ir visi ten rengėsi liudymas apie Jezu Kristų.
nai iszrisztas. Prezidentas Truinsikasti ir pražūti. Japonu ti del vakacijos. Czia turėjo būti
20 Centai.
manas daug darbo padėjo kad
kokia
svarbi
priežastis,
bet
pokėjimas ir pasiszventimas ne
Saule, Mahanoy City, Pa.
szita klausima iszlyginti, ir
licijantai
negali
nieko
rasti.
leidžia jiems pasiduoti, nepai
Lenkus su Stalinu sugadinti. sant kad j u padėtis be jokios
— Australijoj randasi ne L. TRASKAUSKAS
vilties.
— Rieszutai “pinacai” pa
pajudinamu giriu apie 300
LIETUVISZKAS GRABORIU3
eina isz Brazilijos. Isz ten ga Amerikiecziai tukstanezius tukstaneziu akeriu.
vosi in Iszpanija, Afrika, Ki Japonu iszszaude, kitus sude — Jeigu žmonis dabar negino, suspirgino ir iszžude, bet pirkines drapanų o neszios
nus, Japonija ir Indija.
likusieji nepasiduoda ir gana. tuos ka turi, tai prekes greitai
/

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Bet ju to’kis pasiaukojimas nie- nupuls.

“SAULE” YRA

GERIAUSIA

DOVANA!
Jeigu nežinai kokia

nupirkti Dovana savo
Draugui ar Draugei,
tai užraszk jiems laik-

raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy

— Sukatoje, Birželio (June)
23-diena, 7-ta vai., ryte, iszke
liaus 60 vyrukai ant daktariszko peržiūrėjimo in kariuome
nes taruysta. Visi iszkeliaus
bosais in Wilkes-Barre, Pa.

venimą. ant viso me
to ir džiaugsis isz ta

vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo

Mahanoy City:
1 Simon A. Swirsky, Joseph T.
McCoog, John P. Selegrath,
Luther D. Holt, Robert L.
jBlankenhorn, John T. Dugan,
Arthur J. Jenkins, Thopias C.
Fazio, Charles E. Miskavage,
Leonard G. Remus, Joseph P.
Čižikas, Francis E. Dreher
Joseph Bias, Wilbur W. Linkchorst, Stephen G. Homa, Wil
liam R. Miller, John Belovegick, Joseph P. Poniseiak, Jo
seph A. Bogdonavage, Thomas
A. Dol'bin, Stephen P. Bolish,
Harold C. Blackwell, John J.
Colna, George F. Long, Mi
chael Cheslock, Joseph F. Berjnadyn, Joseph C. Graham,

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvia,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiami
reikalams. Telefono Numeras 78.
S20 W. Centra St., Mahanoy City

se

metams

Kitose
Our armies, our navy need more guns, more amiitanition, more food—more
of all the supplies that go toward victory . .. and they need them now!.

Ūkininkas F. W. Jones isz Wheaton, Md., kuris rodo
prielankumą visoms Amerikos Marinu Merginoms, užlaiko
ir apdirba visa savo suvirsz szimto margu ūki su pagelba
szitu gražuoliu, kurios apsiima jam padėti viena diena in
sanvaitia. Tokia tvarka patinka ir ūkininkui ir merginoms:
Ūkininko ūkis gerai stovi, merginos sau del pudros ir pancziaku užsidirba.

That’s why you are being asked to back them in the biggest,
^toughest War Loan Drive ever—the Mighty 7th War Loan,
NOW! Your fighting dollars are needed, urgently needed, to
help pay for fighting equipment—you must lend your share. Find
your individual quota of extra War Bonds, and meet it! The
quota is larger—because the Mighty 7th is really two War Bond
Drives in one—but remember, when you buy War Bonds you
don’t give, you invest. You’ll get back every cent you put into
War Bonds, and more!
€
Buy more War Bonds now—our fighting men are making even
j bigger sacrifices for victory!

BUY BIGGER WAR BONDS NOW-

f JM1TH t MIG H T Y S E VE N T HJNA R.LQA N !

$4.00;

Vieszpatys-

tese $5.00. Užraszant
reikia drauge ir pre

numerata siunsti per
Money-Orderi arba
pinigais registruotam
laiszke.
Saule Publishing Go.,

Mahanoy City, Pa. |

