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Vokietijoje
Isz Amerikos

Pabėgėlius Gražina
Namo

Japonams Kaili Pila

ISZ VOKIETIJOS. — Amerikiecziai ir Anglai dabar ta
riasi kaip ir kada gražinti tuos
žmones, kurie pabėgo isz savo
kraszto ir dabar randasi tose
vietose, kurias Amerikiecziai
ir Anglai užėmė iv valdo.

ITALIJOS LIETUVIAI
GAVO DRABUŽIU

Isz Bendro Amerikos
i Lietuviu Fondo
'i

,

Szitas klausimas lieczia ir
Lietuvius, nes ir jie bego isz
savo kraszto ne tiktai kai Hit
leris Lietuva užėmė, bet ir kai
Sovietai atėjo “iszgelbeti”*
Lietuva.

NEW YORK. — Ateina ži
nios kad Lietuviai kurie apsi
gyveno ar atbėgo in Italija, su
silaukė net 25,000 svaru drabu
žiu isz “Bendro Amerikos Lie
tuviu Fondo.” Už tuos drabu
žius visi Lietuviai Italijoje de-i
koje Amerikiecziams. Drabu-;
žiai pasiekė juos per American
Relief. Szitam darbui daugiau
sia pasiszvente ir dirbo Gerb.
Kunigas Daktaras Konczius,
Bendro Amerikos Lietuviu
Fondo Pirmininkas (isz Mount
Carmel, Pa.) Ten Italijoje tu
drabužiu iszdalinima prižiūri
St. Girdvainis, Lietuvos Ministeris prie Szventojo Sosto.

Lengva pasakyti kad visus
gražins in savo kraszta, in savo
tėvynė. Bet, ežia kyla daug
keblumu. Kai kurie negali ir
nenori grižti in savo tėvynė.
Kaikuriems ten savo tėvynėj e
laukia teismas ir smertis. Kaip
pavyzdžiui ir patiems Lietu
viams. Daug Lietuviu pabėgo
nuo Sovietu valdžios. Dabar
jeigu Amerikiecziai tuos Lie
tuvius gražintu in Lietuva, tai
juos siunstu staeziai ant smerties. Sovietai kaip tik to ir nori,
kaip tik to ir laukia.

Truman, Stalin Ir
Churchill Susiejo
Pasitarti Kara
Trijų Vadu Susirinkimas Baisiai
Svarbus Visam Svietui; Japonai
Pataikė In Tris Anglijos Lai
vus; Alijentai Pabėgėlio Nesiūs
Atgal In Jo Tėvynė Panevalia
nusileis ir tokius žmones ati
duos Sovietams.
Nors Pulkininkas Leitenantas V. R. Paravicini tikrina
kad tik tie kurie nori gali va
žiuoti atgal in savo tėvynė, bet
tikrumoje dar gali visko būti.

STOCKHOLMAS, SZVEDIJA. — Nors
Nuo virszaus, isz kaires in deszine: Generolas Douglas
Sovietai jau daug kartu reikalavo isz Szvedu
MacArthur, commander-in-chief visos armijos priesz Japo
nus, ir jo pagelbininkai, kurie visi iszvien veda kara priesz
valdžios, kad visi pabėgėliai butu tuojaus su
Japonus. Szalia jo Generolas Joseph W. Stilwell, Deszimtos
gražinti,. vienok Szvedai pranesza, kad visi
Armijos Komandorius, kuris žino Kinija ir Japonija beveik
Bolszevikus Prisiminus geriau negu patys Kiniecziai ar Japonai. Žemiau, Generopabėgėliai gali jei jei nori grižti in savo kraszta,
las Walter Krueger, Szesztos Armijos Komandorius, ir Ge| WASHINGTON, D. C. —
Kaip tik už tai Anglai ir
Simonaitis Laisvas bet taipgi gali, jei nori ten pasilikti. Tiems kuri
nerolas Ęobert Eichelberg, Asztuntos Armijos Komando
Lietuviai jokiu budu nenori rius.
Amerikiecziai dabar tariasi ir
patekti in tas vietas kur Sovie
jau beveik nutarė kad nei vieno BERLYN, VOKIETIJA. — nori grižti bus parūpinta kelionei iszlaidos ir net
tai dabar vieszpatauja. Vienas
pabėgėlio nesiūs atgal in jo tė Ermonas Simonaitis, žinomas traukiniai.
Szitoks Szvedu nusistatymas iszvisi
visos
Azijos
žmones
sykiu
septynetos vaiku tėvas buvo Iszvažiavo In Europa
vynė panevalia. Tie kurie nori Mažiosios Lietuvos veikėjas ir
su Japonais kariauja priesz
užklaustas ka jis darytu jeigu
galės grižti, kiti gali pasilikti. pirmasis Klaipėdos kraszto su ccelbsti daug Lietuviu isz Sovietu ranku, nes SoAmerikieczius,
kad
Japonai,
jam reiketu grįžti in savo mies
| Žinoma, visi prasikaltėliai bus kilėliu Pirmininkas atsirado vietai tuos Lietuvius in kalėjimą inriiestu
dar
turi
daug
slaptu
ginklu,
su
teli kur Sovietai dabar randasi,
Į gražinami atsakyti už savo Vokietijoje kai Alijentai už
kuriais
jie
sunaikins
Amerikos
ar ka jis darytu jeigu Bolszevi/
j
, prasikaltimus. Bet ir ežia bus ėmė visa kraszta. Simonaitis ar tuojaus nužudytu.
armijas ir laivyną. Jie tuo pat*
.labai neaiszku. Kas pasakys ir
sykiu ramina ir gazdina savo
nutars kuris žmogus yra prasi
žmones.
kaltėlis, kuris ne? Sovietai ga
Prezidentas Trumanas pata li pareikalauti kad visi tie, ku
ria kad mes geriau ir tankiau rie jiems prieszinosi ar kurie
paaiszkintume Japonams ka nuo j u pabėgo, butu sugražinti.
reiszkia visiszkas ir be jokiu Ir galime būti tikri kad Ameri

kai ateitu ežia kur dabar jis
randasi, iszblyszkes ir nuvar
gęs senelis atsake: Geriaus te
gu mane ir mano vaikus ežia
ant szios vietos suszaudo, negu
Bolszevikams atiduoda.”

; Apvogė Strytkario
Konduktorių

(Tasa Ant 4 Puslapio)

James Byrnes, kuris buvo
paskirtas užimti Valdžios
Sekretoriaus, Edward Sieti
nius vieta, iszvažiavo in Eu
ropa su Prezidentu Trumanu
ant tos svarbios konferenci
jos su Churchilliu ir Stalinu.

PHILADELPHIA, PA. —
Puse po vienos ryte du vyrai
apvogė viena strytkario kon
duktorių prie 18-th ir Ells
worth ulycziu ir paskui vienas
isz j u norėdamas iszgazdinti
konduktorių paleido isz revol
verio kulka kuri pataikė jam in
szlauni. Vagiai gavo apie $48, Jei Japonai Pasiduos
ir pabėgo.
Ta paezia nakti, kiti du žuli- ISZ PACIFIKOS — Japonu
kai užėjo in restorana užkasti. valdžia leidžia propaganda ir
Kilo ginezas tarp j u ir užeigos žinias savo žmonėms, kad jeigu
savininko. Savininkas, Leo jie Amerikieežiams pasiduos
Chuck, 52 metu amžiaus, atsi- ar jei Amerikiecziai juos sunesze dideli peili isz kuknios, musz, jie visus Japonus iszžuvirtuves, apsiginti. Tie žulikai dys ir Japonu kraszta isznaiatėmė peili isz jo ir ji-su tuo pa kins. Už tai Japonu Karo Sztaežiu peiliu subadė. Paskui re-i bas pataria ir grasina visus Jagisteri iszkrauste ir kokia $20 ponus gintis isz pat paskutinurado ir pasisavino.
ju ir niekados nepasiduoti.
Jiems aiszkina kad jei jie ge
SHAMOKIN, PA.
Vin- rai ginsis ir nepasiduos tai
cent Ziobro, 59 metu amžiaus, Amerikiecziams insipyks szi
silpno sveikatos žmogelis at tas karas, jie su savo Alijentais
ėmė sau gyvastį su dinamitu. susipesz ir paskui su Japonais
Jo kuna surado ant kalno arti susitaikins.
JShamokin uly.
Jiems toliau aiszkinama kad

buvo kalėjimą, buvo kalinamas
pakol Vokiecziai buvo visiszGUAM. — Penki Japonu eroplanai už
kai sumuszti ir iki Amerikie
puolė ir pataikė in tris Anglijos kariszkus
cziai atvyko in Vokietija.

Skaitykite “Saule”

kiecziai ir Anglai Sovietams

Vokiecziai Dirba

Atstatyti

Miestus

laivus, kai tie laivai bombardavo Sakishinia Salas. Laivus biski apdaužė, bet dide
liu nuostoliu nepadare. Visi penki Japonu
eroplanai su savo lakūnais žuvo,
\

KARAS PRIESZ JAPONUS DAUG KASZTUOJA, IR KAREIVIU REIKALAUJA
WASHINGTON, D. C. — Kai mes pra
dedame darba ar kelione, mes pradžių iszsijuose dirbame, sparcziai keliaujame. Bet,
pusiau užbaigė darba ar gerai inpuseje ke
lione mes aptingstame, pailstame ir visai
be jokio ūpo tęsiame darba toliau. Taip
pat dabar ir su szita kara. Mums jau insipyko, mes pailsome ir dabar visai be jo
kio ūpo dirbame ar laukiame kad tik greicziau visos szitos bėdos užsibaigtu.
Vokiecziai nelaisviai, ir kareiviai ir taip žmones dabar turi panevalia dirbti ir atsta
tyti miestus kuriuos jis sudaužė ir sugriovė. Czia jie apvalo ulyczia ir gamina ir taiso lo
vas del kareiviu ir grisztancz’.u žmonių. Virszuj, po deszinei atkasė baisiai daug bendru
kapu, kur tukstaneziai Franc lizu buvo suversta. Tos skerdynes buvo prie Port Louis, Lorient, Prancūzijoje.

Sziandien karas priesz Japo
nus mums daug1 daugiau kasztuoja, daug daugiau kareiviu
reikalauja ir daug daugiau
mums kiszenius tusztina. Ir
dabar jau matyti kad tie geri

darbai, tie taip lengvai uždirb
ti pinigai neilgai bus su mumis.
Dabar, kai yra pinigu, butu ge
ra ir smagu kur iszvažiuoti, pa(Tasa Ant 4 Puslapio)

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

su karalaite ir kapitonu namon
Padavė jai likusia duona ir ir abudu vieszpataus.
vandeni kad gautu kiek pajėgu Nes geras tarnas mate szeto- o karalaite stojo priesz karalių
po tam nuėjo prie duriu ir pra niszka darba karalaites. Nigko su nuliudusiu veidu.
dėjo szaukt ant sargii kurie ra nesakydamas nuleido luoteli — Del ko sugryžai namon su
dosi prie antgrabio. Sargai isz nuo laivo o sujieszkojes savo tokiu nuliudusiu veidu mano
girde baisa karalaites nubėgo poną pridėjo lapus ant veido ir dukrele ? — užklausė tėvas.
Sovietu Rusijos laikraszlis
— Ach, mylimas teveli, ma
pas karalių kalbėdami jog ka adgaivino vela prie gyvasties.
“Izviestija” pranesza kad nuo
ralaite adgyjo. Karalius pats Irklavo abudu 'kiek turėjo no vyras laike dideles viešnios
Kovo, (Mar.) pirmos dienos
įsu dvaru pribuvo idant galėta pajėgu ir in trumpa laika gavo-* iszpuole isz laivo ir nuskendo.
buvo insteigta 104 “Sovcho. i
tikrai persi'kanot ar tai teisvbe. 1 si pirma namo kaip jo pati su I Kapitonas stengėsi ji iszgc-1zai,” tai yra bendri valstybi
Atidaręs duris paregėjo savo kapitonu. Karalius pamatęs sa bet, nes visas jo stengimas nuniai Komunistiniai dvarai.
duktere gyva ir sveika. Nes vo žentą sugryžtanti viena pa-, ėjo ant niek. Kad ne jisai, nežiLietuviai džiaugėsi nepi
vaikinas paemias tuos tris la klause priežasties. Kada iszgir-jnau kaip bueziau sugryžus už
klausomybes metu kad jie ta-j
pus atidavė savo tarnui kalbė do apie savo dukters niekszu- mon pas tave.
po savo žemes ūkininkai, kad
nia užsirustinias labai paszau Karalius baisiai užsirūsti
damas :
kiekvienas turėjo savo žemes
ni as paszauke:
ūkininkai, kad kiekvienas ta
— Saugokie tuos lapus ir vi ke:
— Asz prikelsiu isz numiru
rėjo savo žemes sklypeli. Dabar
sados laikykie pas save. Kas — Ne galiu tikėt idant ma
siu tavo vyra. — Ir nuėjus in
vėl vieszpatauja dvaru ir dva
gal žinot kada vela prisiduos? ' no duktere butu tokia niekszas,
i palauksiu pakol sugryž o tada kamaraite atidarė duris.
rininku gadyne. Baudžiavos
Didele atmaina pastojo szir- ; pats persitikrinsiu.
Karalaite nutirpo visa isz;
laikais ponas Lietuviui ant
dyje karalaites kada likos su-jj Paliepė žentui ir jo tarnui baimes, puolė prie kojų tėvo ir
sprando jojo, dabar komisarai
gražinta prie gyvasties. Visa!
į pasislėpt in kamaraite ir nie- melde susimylejimo.
ant to paties sprando joja.
meile del savo vyro isznyko isz kam nesakyt jog abudu randa
— Ne turiu del tavęs susiTas pats Sovietu laikraszth
josios szirdies nuo tos dienos. si palociuje.
fnylejimo. Tavo vyras noringai
paaiszkina, kad visi Lietuviai
In 'koki tai laika pastanavijo• Nepoilgam atplauko laivas su tavim davėsi užkąst kada tu
jau paaukojo savo dali grudi;,
Prezidentas Trumanas, st vintis viduryje, kalba in Suvienytu Valstijų delegatus, kai vaikinas atlankyt savo teveli.
numirei, o tu tail) jam atsimo
mėsos, bulvių ir pieno. ReiszSKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
jie susirinko po pasiraszymo ant Cziarterio. Virszuj, po kaire Amerikos Sekretorius Ed
ki. Nužudai ji kada jisai mie
Nes kada radosi, ant laivo nžkia, Sovietams pasisekė Lietu
ward Stettinius pasiraszo ant Cziarterio. Viršuj po deszine V. K. Wellington Koo, Kini mirszo karalaite apie meile jo Pirkite Apgynimo Czedinimo gojo, nes dabar aplaikysi savo
vius apipleszti 1
jos Užsieniu Reikalu Ministeris pasiraszo ant Cziarterio.
užmokesti ant kokio sau užsi
sios vyro del jos o ir apie adtarnavai.
gaivinima josios prie gyvasties
Kada Karas Pasibaigs? Ge-.~
FOBVICTORY
ji numirs priesz mane tai turiu — insimylejo in kapitonu savo
nerolai ir dipliomatai visaip Musu bomberiai sziandien kuKaralius liepė parengt laivu
laivo.
Kada
josios
vyras
miego

būti
su
ja
gyvu
pąlaidotas,
nes
in kuri likos 'karalaite su kapi
sako, visaip spėja apie szito’lia ir naikina Japonus nepaiasz
to
nenusigąsiu,
jo
susitarė
su
kapitonu
inmest
nes mano
nei nepatogaus oro, nei
tonu patalpinti. Po tam liepe
karo pabaiga. Vieni sako kad sant
s
meile del josios ta
ji in vandeni.
nei prieszo sargybos ka
UNITED
iszgriažt daugybe skylių ant
Japonai jokiu budu negali ii- miglu
J
szalins.
STATES
dugno ir laiva paleist. Laivas
gai kariauti, kad jie neužilgo rabinu. Amerikiecziai dabar
Kaip susitarė taip ir padare.
—- Karalius ant galo davė Po tani pasakė karalaite kapi
isziplauke ant mariu, o kad bu
pasiduos. Kiti gina ir teigia vartuoja tokias paežius bom
vo kiauras, vanduo tuojaus
savo pavelinima ir ncužilgio tonui idant plauktu namon ir
kad Japonas gali dar ilgai ka bas, kurias Vokieęziai vartuojo
VITADOS
gyveno
vargingas
pradėjo lietis ir in trumpa lai
atsibuvo puiki svodba, nes in pasakyt kad josios vyras nu
riauti, kad jis’ niekados nepa priesz Vo'kieczius. Amerikie
tėvas
su
sūnum
kuris
vos
ka pradėjo skenst, o su juom ir
siduos. Vieni sako kad Japonai čiai daug ko pasimokino ir Voskendo, o ji girs kapitonu jog
STAMPS
galėjo
iszsimaityt.
Viena
karta
nedora karalaite su savo myli
kokia negirdetina liga. Norints norėjo ji iszgel’bet nuo smert, o
isz bado žus, kiti sako kad Ja kieczio. Dabar visa ta mokslą,
atsiliepė
suims
in
tęva:
mu kapitonu.
viso'ki gydintojei suvažiavo ja paskui aipsipacziuos su juom o
ponai turi gana maisto del il mes vartojame priesz Japonus.
— Sunku tau teveli iszinai- gydint, bet nieko negialbejo po tėvo smert aplaikys karima Į
J
go karo.
— GALAS —
tyt
mus
abudu,
o
kad
tau
paper
]
<a
turėjo
mirt,
Net dabar
Teisybe greieziausia randasi Gerbiami skaitytojai tegul
ir pas vienus ir pas kitus. Tie nerugoje ant mus jog neaplai- lengvint ir ne būtie tau sunli * atsiminė sau kareivis savo prikurie žino apie Japonijos vi ko regulariszkąi ‘‘Saule,” nes nybe eisiu in svietą jieszkoti žadėjimą ir net sudrebejo vi
Įsas, nes negalėjo nilo savo pridaus reikalus sako: “Kad Ja mes iszleidžiame in laika be jo gilukio.
ponai turi gana maisto, kad j u kios su gaiszties. Jeigu neap- Tėvas davė sūnui savo palai- žadėjimo atstot. Karalius apminima ir atsiskyrė su aszaro-' state kareiviais visus vartus Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
fabrikai yra iszskirstyti per vi laikote ant, paskirtos dienos,
j idant negalėtu isz paločiau s
sa Korea, Manchuria ir Kinija. tai tame yra kalte geležinkeliu mis.
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
Tame
laike
buvo
didele
kare.
,
iszbegt.
Kada
karalaite
ant
kakurie
randasi
po
kontrole
val

Jie turi gana aliejaus ir gele
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 1
džios ir ne taip yra varomi kaip l aikinas ir pasirasze in glitas’ Piniu nuvožė ir patalpino ii
žies dar ilgai kariauti.”
ir nueidavę ant ple-įĮantgrahi uždare ir kareivi su No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie ValdiMes nukirtome Japonams butu privatiszkose rankose. Už kareiviu
No. 160 Keturiolika istorijų
kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
cinus
musztynes.
Szuviai
puoli

nebaszniuke.
Po
laikui; Onytės laime; Per neatsa
gurno, blakes, aliejaus ir gele suvelinima laikraszczio mus
puslapiu. ~Popierinei apdarai. 50c
No.
129
Keturios
istorijos,
apie
rgumą
in balta vergija; PusiaugaveNe toli grabo stovėjo stalelis No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszuafs
žies inplaukas isz kitu krasztu. nekaltinkite, mes isz savo da nėjo isz visu szaliu, jo draugai
Jėzus ir miszke me
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
puolinėjo
kaip
muses
aplink
ji
ant
kurio
buvo
pastatyta
ket.ilies
geidžiame
idant
“
Saule
”
Bot tai visai mažas dalykas,
No. 103 Vaidelota, apisaka isz mu3 prigauna. 58 puslapiu...........15c
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
nes tai reisžkia kad mes sustab pas jus ateitu paskirta diena o likusioji jau norėjo bėgt. Vai
pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
dėme tik koki szeszta nuoszim- be'jokio suvilkime. Valdžios kinas matydamas jog jo drau duonos ir keturi uzbonai van imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
ti to tavoro kuris Japonams nepriversime ant darymo ki gai nori bėgt atsistojas priesz dens. Kada tuos su valgis ir isz- veikslais,
No. 104
Trys istorijos, apie Ne pacziuo’as. 76 puslapiu................ 20c' pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a
gers žinojo jog neužilgo ir jisai valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
reikalingas. Visus kitus karui taip ir turime laukti kantrai, juos paszauke:
Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepereikalingus daigtus ir tavom pakol viskas vela-duosis susi — Draugai tegul ne vienas' turės numirt — nes isz bado. bes,No.Karalaitis
106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko didėli
ne bėga nuo pleciaus muszty- Per tai naudojo kanuoniažiau- Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
tvarkyti. Acziu!
Japonai turi pas save.
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25a
n.es,
nes
gina
savo
tėvynė
nuo
Dorybe
veda
in
laime;
Szaltiszaiti,
sia
idant
užtruktu
jam
ilgiau

Japonai jau isz anksto žinojo
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
No. 111 ’ Sziupinis (3 dalis), t al 43 puslapiu..................................... 15c
neprieteliaus!
sio
laiko.
Taip
diena
nuo
die

naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
kad musu bomberiai naikins .ir Lietuvis, kuris sziandien sa
pinas! sekanti skaitymai: lia isz maNo.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo

proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
Kareiviai
iszgirde
jo
paliopinos lauke smerties kurios tikė iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmoardys ju miestus. Už tai jie sa ko kad Sovietai yra Lietuvos
22
puslapiu
.................................
10a
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vikejimas kunigo. 47 pus........15c
vo fabrikus taip iszskirste kad draugai, yra arba silpno proto,! ma e.i° paskui1 ji ant nepriete- josi trumpam laike.
No.
164
Septynos
istorijoj
apie
Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No.
140
Keturios
istorijos
anie
I
liaus
ir
su
tokiu
smarkumu
už

Viena
diena
kada
taip
sedear
dar
trumpesnes
atminties.
rgis
Skaptukas;
Ergelei
Pono
Morkau
net eroplanams ir bomberiauis
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
.
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
klupo
jog
iii
kelias
adynas
lai-[damas
dūmojo
ant
Tik
penki
metai
atgal,
Liepos
sunku juos visus surasti: Jei
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
me
jo
kare.
nimo, pamate iszlendant kir- puslapiu, ................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
viena randa sudaužo, o de- (July) vienuolikta ir dvylikta,
64 puslapiai ................................... 20c
szimts neranda, aplenkia. Kiti pagal isz anksto suruoszta ir apie ingalejima neprieteliaus,!mele ir slenkant prie nebasz- No. 112 Trys apisakos apie pini No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs Magai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelIszklausyta malda vargszo;
fabrikai yra perkraustyti iii nustatyta plana Sovietai sua- nusidžiauge labai padekavojo' niūkęs. Isztraukes savo szoble bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Ikiaus;
Geras Medėjus................................. 15a
resztavo ir suėmė daugiau ne gausiai ir pakele in urėdą antra isz makszties paszauke: “Iki Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir No. 170 Asztuonios istorijos apie
kalnus ar net po žeme.
61 puslapiu..................................... 15c
smert ginsiu savo paczia ir ne liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;;
Musu bomberiai dabar diena gu 2,500 Lietuvius kurie pri nuo saves.
No. 116 Istorija apie Sierata,
Auklėjimas sveiko ir serganczio kanakti daužo Japonu miestus, klausė prie invairiu Lietuvos Tasai karalius turėjo dukte duosiu tau ja dalypstet.” IIž- puikus apraszymas. 119 pus.. . .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas Boba; Kas nepažinai®
re, kuri buvo kibai puiki, nes simostelejes kirto kirmėlė ant No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
naikina fabrikus ir nori nualin p o 1 i t i sz k o s o r g a n i z a c i j o s.
....................... 15c
Garžia Haremo nevalninke: T-Hoszis:
msybe in szvieša; Pasitaisias prasi
ti, nuvarginti ir susilpninti Ja Jie ypatingai jieszkojo ir prižadėjo ne teket už vyro ku trijų szmotu. In trumpa valan Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis;
Duktė malkakerczio. 121
ponus. Bomberiai trukdo ka- aresztavo visus visuomenes va - ris ne prisiegs jai priesz vesei- dėlė iszslinko antra, kirmėlė 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu ......................................... 25a
120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
riszkus darbus, gazdina žmo dus. Priežascziu visai nei ne- le, jeigu ji numirtu pirma tai nes matydama jog josios draii- kasNo.
Isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- (su paveikslais), apie Džiaugsmas
josios
vyras
turėtu
būti
palai

gas
guli
sukapotas
in tris dalis, puslapiu .............................
nes, naikina susisiekimus ir jieszkojo. Gana jiems buvo kad
15c dina. 61 puslapiu ......................... 15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
dotas
gyvu
su
ja.
No. 145 Trys istorijos apie Velninuslinko
adgalios
No.
123
Septynios
istorjos
apie
ir vela sumažina Japonu kareiviu skai- žmogus buvo Lietuvis, dar jei
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia;
gryžo
neszdamas
tris
lapelius
—
Jeigu
mane
jisai
mylėtu
czius, taip kaip jie dare su Vo gu mokytesnis. Tai buvo pir
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoi; Slakiecziais. Per du metu mes taip mas Sovietu žingsnis ir pasi ■ isz visos szirdies, tai kas buri pi‘ie kožnos dalies sukapotos ir lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c ptybe gymimo mumisie Dievo musui
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
45 puslapiu.................... 15c
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
Vokieczius varginome ir dau rengimas rinkimams in “Liau isz j° gyveninio jeigu netektu sudėjus in krūva, tuojaus pir gonus.
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. atsitikimu; Nusiminimas seno jauni*
manės. Ir asz duoeziausi palai mutine kirmėlė adgyjo ir abu Doras gyvenimas; Priversta links Nikitas . 61 puslapiu .................. 15c
žėme pakol ant galo musu ar dies Seimą.”
ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25*
No. 147 Trys istorijos apie Raga
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
du
nuslinko
adgal.
Nes
lapelius
dot
gyva
jeigu
mano
vyras
pir

mijos užpuolė staeziai ant jau Po to, tuojaus buvo uždaryto
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
paliko
paskui
save
kuriuos
neMariu;
Sruolis isz Lietuvos.
68
ma
numirtu
priesz
mane.
—
nuvargintu ir nualintu Vokie- visos organizacijos, visi.kliukuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c
puslapiu
..........................................
15*
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
15c
cziu, kurie jau negalėjo ar ne bai, suardytos visos draugys Kalbėjo ne karta tarp savo ' laimingas vaikinas paregėjo 61 puslapiu .......................
No. 173 Tris istorijos, apie Talma*
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
No.
127
Trys
istorijos
apie
Duk

Į gulint ir pamanstes, jeigu kirdo
paslaptys; Du Mokiniu; Kam isznorėjo per daug musztis ar gin tes, uždaryti visi laikraszcziai. draugu.
tė unstvniu: Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15c
davinėti
pinigus. 45 puslapiu.
15<i
Tasai
navatnas
noras
karu-'mele
adgaivino
negyva.
_
gal
paNo. 150 Keturios istorijos apie Du
Vargutis ir Skunutis. 60 pus.. .15c
tis. Panasziai mes darome da Tai buvo pradžia tos laisves
No. 175 Pasiskaitimo knygelei!
ktė akmenoriaufa; Klara; Nuspręsta
laites daugeli jaunikiu nuo sa-1 gelbės ir del žmogaus. .Paėmus
bar ir su Japonais.
kuri sziandien leidžia Lietu
sis; A ■'/t keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa
61 puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglį*
Japonai žinojo kad musu viams sutikti ar kalėjime tupė ves nubaidino nes musu narsus, lapelius pridėjo> viena ant paSKAITYKIT
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimieczin Aimana!
ežios
akiu,
antra
ant
veido
o
kareivis
nenusigando
tojo
na’
bomberiai pas juos atsilankys ti, balsuoti už Sovietus ar ba
tas
Szrilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgaviu
apgavi*
“SAULE”
ir kad bombos kaip lietus puls dauti, rankomis ploti ar pan- vatno noro karalaites. Alėjas!' treczia ant ausiu Vos tai padaakys; Tamas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu*I
viena diena pas karalių papra-'re kad.sztai pati pradėjo kvekaralium. 61 puslapiu ................ 15c rtai; Kelota Juoku ir Paveikslo,
ant ju kraszto, bet jie nei sapne czius neszioti.
ISTORIJE
apie
Gregory
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke
---------------------- .1*4
sze jo idant jam atiduotu savo'puot ir judintis o atidarydama
nesusapnavo kad nuo musu
mas;
Drūtas
Petras;
Nuogalis.
62
----------------- Isz Numirusiu
--------J
duktere už paczia, nes karalius
puslapiu............................................ 15c
laivu kada gales pakilti dau
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
— Kur asz esmių?
giau negu tūkstantis bombe- Istorija apie “AMŽINA ŽY užklausė jo:
Adresas
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
— Ar tu žinai ka turi prizą- — Esi. su manim duszele, - —
. riu ant sykio ir staeziai ant pat DĄ.” Jo kelione po svietą ii
puslapiu
.........................................
15c
::
25<
::
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Saule Publishing Co.,
dėt mano dukterei priesz apsi- ir apsakė visa atsitikima, kaip
sostines pulti. Amerikiecziai liudymas apie Jezu Kristų.
pitonas
Stormfield danguje; Pabė
paeziavima su ja?
Į ji numirė ir kaip jisai atgaivi20 Centai.
kaip tik ta padare ir sziandien
gėlė; Kas-gi isztyie; Prigautas vagis.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! 60 puslapiu ........................ •.. • • 15c Mahanoy City, Penna,
daro, ir dar daugiau prižada. Saule Pub. Co., Maba.noy City, Pa. _ — Turiu prižadėt jog jeigu ne

Kas Girdėt

Valstijų Delegatai Pasiraszo Ant Cziarterio

Į

Trys Lapai
: Kirmėlės

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
j ri matysi ant žemes ir neleisz i Paskirstymas Maistas
— Kad toks likimas perseAPSAUGOJIMAS
'kitiem^ vaikams ji imti. Geriau
jkioja vyriszkius, turi va pasi; kalbėti kol dar laikas.
ANT ULYCZIOS duoti poliui jautu žinia ir‘būti Apie Racionavima
prie drato, kad kitus perserge'
Jis buvo daibar labai iszba
jus.
les, kilnus, rustus. Adei iszro
Mėsos ir Tauku: Raudoni
Žiūrėk kur eini.
j Niekuomet nežaisk su drū ženkleliai knygutėje Nr. 4,
de kad ji stovi priesz savo tei
Pavojus
visur
laukia.
Skyle
(Tasa)
tais, kuriuos rasi prie stulpo. K2, L2, M2, N2, P2, geros iki
sėja. Paraudo, jausdamosi kal
mine jai aukles žodžiai.
saidvoke, iszlužus lenta, kokia Szie persergėjimai lygiai
,
Liepos (July) 31 d. Ženkleliai:
— Tiesa, daviau ponui Mi ta.
nors žieve gali greitai paguldy taip-pat geri užaugusiems, ku
Ade pyne savo tamsius, auk
Q2, R2, S, T2, U2, geros iki
kolai žodi. Gimine, draugai, — O kas ponui kenktu? —
ti ir labai sužeisti. Gali pagili- rie žiiigeidauja sužinoti ar drasu žibanezius plaukus, jos rau numylėta aukle, visi nori kad paklausė nupuolusiu balsu ir
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.
|dyti po strytkariu ar automobi taš yra “gyvas,” ir palieczia.
kos virpėjo, o isz akiu, veržėsi tapcziau Mikolo žmona. O, tas sumiszusi nuleido savo puikialiu.1
Maistas Bleszinese: Mėlyni
aszaros..
juod-akis sakalėlis! Ir kam asz^sias akis.
ženkleliai knygutėje Nr. 4:
i Einant saidvoku ar skersai
Lyg toji szerkszna kuri ryt
ji pažinau ?! — liūdnai prabilo1 Ponas Mikolas paėmė ja už
TARADAIKA
. į g a t v e m neužsimanstyk per Žiūrėk in Abi Puses ir Buk ženkleliai knygutėje Nr. 4: T2,
mety visus medžius apszarmoabieju
ranku.
I
Gyvas
’ daugkokiiiom nors dalyku. Nejo, nūnai paliete jos jauna sie ji*
*
#
— Matai, panele. Asz pa juo-'
,lipk isz strytkario ar boso at Butu galima iszvengti dides pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2,
la. Džiaugsmas jos isznyko.
Priesz pat pietus ponas Mi- ]<iamu būti nenoriu, Tai žemi-j
Kol žmogus negirtas,
bulas.
Ant veido pasirodė liūdesio kolas atvažiavo'.
nes dalis visu nelaimiu ant uly- Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rugna mane kitu akyse. Jai asz
Tai kožnas buna pagirtas,
į,, piuezio (Aug.) 31d.
Nemėgink eit skersai ulyczia cziu, jei žmones paklausytu
szeszelis.
Iszrode rimtas ir užsidumo- leiscziausi, panele jau senei bu-i Bet, kaip raugalo prisipila,
kuomet strytkaris ar bosas at vieno patarimo:
— Sakalėlis mano! Jonulis! jes. o sveikindamasis nepabu- fu nustojusi mane gerbusi. Bet'
Cukrus: Ženklelis
Tai jau buna gana.
eina.
Kad
ir
sutaupysi
minuta,
Kuomet pereiti skersai uly- knygutėje Nr. 4 del 5 svaru
Mano aukso karalaitis! — kar cziavo savo mylimajai rankon.' kolei dar.laikas tegu panele nu-i
Musu vyrai mėgsta ta
bet
gali
būti
priverstas
praleis

czia, žiūrėk in kaire — kuomet cukraus lyg Rugpiuczio r Aug.
Panele užsigavo, tik sziurksz- sistato tame dalyke taip kaip
tojo pabalusiom lupom Ade.
padaryti,
ti
kelias
sanvaites
ligonlmtyje.
esi vidury ulyczios, žiūrėk in 31 d., Racionavimo valdyba da
Ir sztai užsigavus! prakalbė ežiais žodžiais neiszsireiszke, sąžine iszmintingos moteriszPasigeria, mandrauti ir
Geriau Suszlapti, o ne Būti deszine.
nors keike dvasioje savo poną fces sprendžia, Tegu panele J
bar priima aplikacijas del su
jo:
pasigirti,
Sztai kame priežastis. Kuo dėjimo vaisiu ir bonkas gauti
— O kas per nelaime? Ne “meszika.” Visgi buvo jai ne- griežtai pasako: Asz —ar jis? Ypatingai jeigu kur nuvyksta,
Užmusztu
met pradedi eiti skersai, visi cukraus.
jaugi man prievarta mylėti Mi malonu kad savo prižadėjimu Iszsitiese ir atsistojo priesz
Tai be mieros iszsigerias
Žmogus, kuris palenda po vežimai važiuoja isz kaires. Pe
kola?! Mylėjau kadais, bet'kas- duotu ponui AI i kolų i neiszlai- ja: iszbalo, užsidūmojo, kad isz
isz drysta, lietsargiu ir 'bėga skersti ulyCzverykai: Ženklelis (erorėjus vidury, jie važiuoja isz
gi isz to! Užtenka man jo pavy ■ke. Pažino ji jau senei, priprato | svp Ade užhipnotizavo. O ji
Kaip ponas mandrauna,
planinis) Nrs. 1, 2 ię 3 knygutė
czia taip-pat kvailas, kaip tas deszines.
daus despotizmo. Pasiunsti ji prie jo, gerbe ji už atvira būda.1I nesurado jam tinkamo atsaky- Ant galo in kalėjimą gąuna.
je Nr. 3, 'kožnas ženklelis geras
strausas, kuris mano, kad jis Kode! žmones nesisaugo ?
Ir sztai, atsistoja jųdviejų mo? žiurėjo veidan pono Miko- Vienas žmogelis in viena vieta
ten isz kur atėjo — ir galas!
prigauna ji vejanezius, paslėp Gal but, dėlto, kad jie nema del vienos poros czveryku.
— Toks gerbiamas žmogus. tarpe tas tretysis! Keistas da lo placziai atvertom akim.
atvyko,
damas savo galva smiltyse.
noma daro. Vieni yra jauni ir Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5
Toks kilnus ponas ir artimas lykas! Žiūrėdama iii savo myli O jis toliau kalbėjo:
Pradėjo maiszati daryti,
Kuomet smarkiai lyja, dau nieko nepaiso, o kiti tuo žvilgs (1943-44m., szildymo laiko) ir
kaimynas, dar tėvo draugas, mojo veidą pajuto lyg gailesi — Nenoriu pajuokiamu bū
Isz padukumo langus
guma žmonių prispaudžia liet niu, niekuomet neužauga.
kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45
pradėjo jai sanžine iszmetineti. prie savo Jonulio.
ti. Asz jau ne jaunutis, panele.
daužyti, sargi prie galvos, kad labiau
m., szildymo laiko) geri iki
—Taip negalima pasielgti sa Ir norėjo susitakinti su po Paneles szirdies priversti netu Ir revolveri norėjo panaudoti, apsisaugojus nuo lietaus, ir to Vieni nežino, kiti nepaiso.
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.
nu Mikolu.
juo, negalima.
riu teises. Jusu norui nepriesz- Kas buvo saliune suszaudyti, kiu budu, negali matyti !kur ei
Laukiant Strytkario-Boso
Atsisėdo prie lango ir užsi 'Po pietų tėvas nuėjo savo tarausiu. Jai Jonulis yra mei Kada nuo jo revolveri atėmė, na.
Gazolinas: Kuponai B6, B7,
Stovėk ant Saidvoko.
\
miegama
jin
kambarin,
mylisvajojo. Aukles žodžiai painio
lesniu panelei.
C6, C7, geri iki ateinanezio
Tai isz 'kur ten peili paėmė,.
Saugokitės Dratu.
Daug
žmonių
turi
paprotį
mieji
pasiliko
vieni.
josi jos galvutėje, o pergyven
praneszimo.
Adei pasidarė gaila to tvirto
Norėjo visus iszpjauti,
stovėti
ant
ulyczios,
kuomet
Elektrikos
szviesos
dratai
tieji atsiminimai tik bijojo jos — Na, pailsėjo gerai panele (vyriszkio, kurs stovėjo priesz Paskui namon sau traukti.
kurie randasi ant ulycziu, kar strytkario ar boso laukia. Tai
po vakarėlio? — mandagiai pa ja iszbales ir susijudinęs. Jaute
vaidentuveje.
Tuojaus policijantai atbėgo,
tais gali nutrukti ir pulti ant pavojinga ir yra buvę daug at ISTORIJŲ “pie I,a *“
ji kad labai ji nuskaudė.
Tuo tarpu saule pažvelgė klausė ponas Mikolas.
Su lenciugeliu rankas
sitikimu, kur žmones tuo budn ----------------- iszo iszlins, Al
žemes.
“paneles” kambarin. Isz lėto — Asz niekuomet nenu- — Kas ponui sake kad “ta
surakino,
yva in virszu išzkils, Kaip už
Vaikas, nieko nežinodamas buvo užmuszti.
kilo ji augsztyn, apipildama vargstu tuo kas man teikia ma sai” man meilesnis negu jus?
Ir in kalėjimą pasodino.
Saugiausia būdas, tai stovėti laikyti sveikata ir apsaugoti
apie
elektros
pavojus,
gali
pa

lonumą
!
—
meiliai
paklausė.
ibrili jautu žvaigždelėmis apsni
Jau laikas Imtu protą gauti,
imti liuosa drata ir būti ant ant said voko, tol kol strytkaris szeimynele nuo lygu,Verta NeA
budu
tyli.
O
paskui
manda

Ir paėmė pono Mikolo ranka.
gusias medžiu szakas.
Girtavimo pasiliauti,
ar bosas ateina. Pažvelgk in užmirszt, Kaip dagyvent 100
vietos nutrenktas.
— Nesigincziju, patiko jis
Ade perbrauke ranka inkai- gi pastaba:
Ba tas mus žemina,
metu, Pamokinimai, Apie boba
Tėvai turi vaikams insakyti kaire priesz lipsiant in strytka— Man rodos kad panyte man. Szokti su juo labai malo
tusi veidą,
Protą suvis atima.
ka negalėjo savo liežuvio su
ri ar bosą.
sziuos
dalykus:
perdaug
szokote?
nu,
bet.
— Sake man kad turiu veidą
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
Niekuomet
neiimti
drata
kuApsaugok
Vaikus.
—
Dėlto
kad
szokau
suponu
Mikolas labiau pasilenke,
in rože panaszu, kad szirdy gė
Butau užmirszias, tikras
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
laukdamas galutino žodžio.
lės saldaus jausmo auga. Man Jonu, skubiai ji atsake.
juokas,
Vaikai neturėtu ulyežiomis maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
Buvo nūnai mirtinai iszbales. Jeigu tap atsitinka, tai ne kas,
sake kad turiu malonu, saldu O ponas Mikolas pridūrė:
Maldų Vainikėlis žaisti — bet jie tai daro. Daž Geros rodos, Gailinga ypata,
balseli, dainon panaszu. Sake — Taip, bet tas neigia santy — Asz poną juk nuo senei Nuėjo bobele pas sesery savo,
niausiai dideliuose miestuose Galybe Meiles, Juokai, Raganpažystu. Asz poną taip gerbiu. Ir nuo szvogerelio inspyrti
:: Knygele ::
kad esu ramumu ir paguoda. kius tarp mylimųjų.
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
jiems nei nėra kitos vietos.
—
Man
didelis
daiktas.
U'ž
geriausi
dranga
skaitau.
Ak! ’kiek jis man tokiu maloniu
gavo.
Jai automobiliu važiuoji, ba kaip ir visos Bobos. 15^.
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žodeliu prikalbėjo! Ir taip
Kur?—to nesakysiu,
žiūrėk gerai ir važiuok išžioto
Puslapiu;
Juodi
Apdarai;
malonumą
kad
asz,
su
tuo
Jo

tas.
Taip
mano
labiausia
pane

man buvo gera su juo! Toks
Tai del saves pasiliksiu.
kuomet vaiku randasi ant saidAiszkus drukas; smagi
malonus jausmas vyste siela. les kad jis niekam nepriguli nu, tai jau daugiau to nebusi—•
Manstįnau, jog boba nuo
voku, jie gali staigai ant uly Giesmių Knyga Arba
knygele, 75 Centai.
užbaigė ji, ir akys susivilgė asJaucziau, iszti’kruju jaueziau, kol dar neiszteka.
skausmo in žeme inlys,
czios iszbegti.
Rodykle:
kad auga mano szirdy laimes — Del ko tas “labiausia?” zarose.
O iszbegus laukan szauke
Kanticzkos, $2.00
Atmink, kad visuomenei vai
gėlės. Maloniau prie jo jau- Ar del to. Ar del to kad mus už —Ade! Mano mažute! Bran
Bažnytinis metu padalinimas.
I
“polis!”
kas vertas $5,000.00 Bet le SAULE PUBLISHING 00.,
Pasnikai.
cziausi. Dar nieks man taip ne neprotingas žąseles laikote? — giausias mano turte! Kokia tu
Tai jau ne pirma karta,
Kalendorius.
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gera! — kalbėjo ponas Mikolas
kalbėjo. Nieks! Ilgai apie ji pradėjo karszcziuotis Ade.
taip atsitinka,
Maldos Rytmetines.
atlyginti už jo gyvastį.
Vieszpaties malda.
svajojau. Ir sapne man prisi Bet pono Mikolo nelengva bueziuodamas rankas mylimo
Tuok juokas tankiai
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Elgkis taip, kad elgtumeis Jeigu užraszysite savo drau
sapnavo tas meilus mano saka ‘buvo isz lygsvaros isz judint i. sios mergaites.
patinka,
Apasztalu Sudėjimas.
jai tavo vaikai žaistu gatvėje. giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
Deszimtis Dievo prisakymu.
lėlis, Jonulis. O paskui, paskui Ir dabar jis atsiliepe visai rim — Tik buk isztikima, — ta
O kada boba neduotu
rės didžiausia linsmybia per vi
Du didžiausi meiles prisakymai.
re jis po valandėlės, trokszdaatėjo matrona, ir žlugo mano tai.
liežuviui vale,
sus metus.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles h
auksinis sapnas. Ant bujojan- — Del to kad asmens garbe mas savo sujudusius jausmus Tai szvogerelis ne spardytu
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Mažas, Bet Macnus
Maldos
vakarines.
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.
užlaikyti,
“Saules” redakcija, lai prili
Giesme Szventas Dieve.
Akyse sužvilgo aszaros.
mo jūron inžengti. Bet užgauti pasakau kad asz poną labai, la
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pina reikalingas pacztines mar
Miszparu Maldos.
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Maldos pirm Iszpažinties.
kes, nes kitaip tokius laiszkus
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rojus
mergaite.
buki jau žmogumi,” — prisi- nele norėtumei?
nepriimsime. Postjcartes reikaMaldos priesz pat Iszpažinti.
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lauje marke už 1 centą; laiszMalda po Iszpažinties.
savo paprasta iszmintingo ant jo peties, o ponas. Mikolas
viepas kita,
kaip po 3 centus ;special delive
Litanija apie visus szventus.
jau nieko nebeklause, tik bužmogaus logika.
Tuojaus tas užpyksta,
ry po 16c., o registravoti laiszPrisitaisymas prie Szv. Komunijos.
Bet Ade nenorėjo su juo SU- cziavo jos lupeles, kurios taip
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Treczias da ingundo,
kai reikalauje 23 centu.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
meiliai jam jos jausmus pasa
tikti ir vol paklausė:
Bėga tuojaus ant skundo.
NEUŽMIRSZKITE!— jeigu
Malda prie Panos Szvencziausios.
Ba atsiranda isz szalies
— Ir kuom iszdidumas u fi kė.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
siuntinesite tokius laiszkus be
Artindamasi prie Szv. Stalo.
gundikai,
kerta mano keli? Argi kam gapacztiniu ženkleliu, taipgi jei
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Pradėjo
temti.
Ar tu jam dovanosi?
Ii kenti: kad mėgstu szokti —
gu nebūna užtektinai marikiu
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Kai
kur
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tebesimate
apbe kalbėk.
Ar jam neduosi per žanda?
szokau!
ant laiezku, tai iszdavysta ne
Malda
Szv.
Ignaco.
—Na žinoma, szokimas žmo siszarmojusiu medžiu szakos, o Kvaili begk tuojaus pas vaita, Malda su visuotiniais atlaidais.
priims tokes post-kartes ir
'
Malda prie Szv. Sakramento po
gui nekenkia, tik reikia būti at dienos szviesa vis geso ir geso.
Apskunsk ta negera,,
Maži, gražus ir malonu szi- laiszkus nuo paczto!
Komunijos.
sargiam. Žmones pasikalba ir, Ponas Mikolas atkreipė aty- O tankiausia tas pasidaro,
tie trijų dienu amžiaus szeszGarbinimas Szv. Sakramento
da
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žiurinezia
per
Įauga
Ade,
Jog žasztus abiem užvaro.
užmirszta. Kas kita kad tokie
kai, kai jie buvo atvežti in
Malda Szv. Tamosziaua.
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prisiminė
iszmintingos
Vieszpaties
Jėzaus.
Malda prie
Po keletą doleriu turi
szokiai dažniau kartotųsi. Ta
New York miestą. Bet už ke
Malda pria Panos Szvencziausios.
aukles žodžiai.
užmokėti,
da.
liu menesiu ne tik szitas vaiMalda Szv. Bernardo prie Szv.
arba pradžia
t Sumojo ranka, susilaikė, maApsilaižyti ir tylėti.
Panos Marijos.
kiuks nuo j u trauksis, bet ir
Ranžanczius prie Szv. Marijos
O
kaip
neturi
pinigu,
i
tyti
nenorėdamas
pavartoti
koSKAITYMO
visi kuo placziausia su jais
kalbamas.
Turi
eiti
už
krotu.
Į ki tai asztru žodeli.
apsilenks.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
O?" “Saule” dabar $4.00
...ir... .
Litanija
prie
Szv.
Antano
isz
— Kas “tada?”
metams in Suvienytose Valsti- Taigi nesenei du teismu turėjo,
Padvos.
Bet cypeje nesedejo,
RASZYMO 5 — Surastute sau skaudu ko- jose. $5 kitose Vieszpatystese.
Malda prie Szv. Antano.
— Ant pardavimo, namas
Po
pedei
užmokėt
prižadėjo,
kietes
varda,
o
asz.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
ant 332-334 W. Mahanoy Avė.,
2
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Ba
dabar
pinigu
neturėjo,
—O ponui kas-gi pakenktu?
Neužmirszkite Guodotini Skai
Mahanoy City. Atsiszaukite
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
164 pus., Did. 5x7col. J — sujudus paklausė ji.
tytojai, atsilygint su prenumerata už
Gundytoju neklausykite,
Per Procesija.
pas: MRS. N. MC’GONIGLE,|
TIKTAI,. . . 50c I
“Saule” kurie apie tai. užr
Tiktai, 10c.
| — Asz tapcziau kitiems pa laikraszti
Giesme ant Procesijų.
Szuniszku
patarimu
nereika

113
N.
Jardin
St.,
Shenandoah,
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
Giesme Laba Nakt.
SAULE PUBLISHING CO.,
laukite,
5 juoka kaipo buvęs myletinis, laikraszczio. PASKUBINKITE ! 1 I
Ministranturas.
MAHANOY CITY, PA. '
Ba tik žmonis suerzina,
— tarė atsimainiusiu balsu po
; j MAHANOY CITY, PA. J nas Mikolas.
Saule Pub. Co., Mahanoy City Skaitykite “Saule”
Tai ir bus gana.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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mybemis stengiasi Komunis- nustatyta eiga nepermaine.1
5—Paskui vėl spausk tris se
tiszka valdžia iszrinkti ir pa Mes Japonus sumuszime ir jw
Vaikai Iszmegina Savo Eroplanus
kundas ir vėl sustok dviem se
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
laikyti.
kaszta užkariausime.
kundom. Daryk taip, apie dvyVisi kunigai yra pravar Nors karas dar nebaigtas,
li'ka sykiu per minute, kol apsąlygų pasidavimas, taip kaip
J -— Atmainingas oras.
džiuojame “Faszistais’ ir
bet
jau
kariszki
fabrikai
ima
sireiszk kvėpavimas. Toks bū
paaiszkinome Vokie! -— Ponas Juozas Petuszka’ mes
toki prasikaltima yra žudomi' paleisti darbininkus. Darbiniu-j
das greitai iszspaudžia vande
isz Shenandorio, lankėsi re- cziams. Mes turime Japonams
i be jokio teismo. Tas Anglas ka-į kaį jieszko
kitu
darbu.
1-~Kareini isz plaucziu, ir kvėpavimas
idysteje “Saules,” nes yra mu parodyti ir iszaiszkinti kad jo
reivis sako kad daugiau negu, viai grįžta isz vaisko irgi jieszprasideda.
su skaitytojas *per daugeli me kiu budu negali apsiginti, kad
szimtas kunigu buvo suszaudy-; k0 darbo.
6— Jai yra kitas žmogus pritu. Acziu tamsta už atsilanky jiems jau dabar karas pralai ti be jokio teismo ar sūdo.
Amerikos
fabrikai
dabar
gelbet, tegul jis daro ka tikfĄi
mėtas, kad jiems dabar lieka
mu.
taip
sutvarkyti
ir
taip
iszdirbti
gali, kad užlaikius prigerusiojo
— Utarninke atsibuvo mė tik ar pasiduoti ar pražūti.
TAIKOS kad jie in viena menesi gail gakuna sziltai, trinant jo rankas
nesinis susirinkimas Lietuviu Japonu Karo Sztabas ir val LIETUVOS
,■ na visko prigaminti visai Ame
ir kojas ir dedant sziltus kom
Moterių Dr'augiszko Kliubo džia žino kad jau viskas eina;
rikai del visu metu. O iszsiunsSUTARTIS SU
presus. Galima dėti kamfara ir
Elks svetainėje, kuriame daly riestai ir kad jiems neliko nei
ti
ežia
padarytus
ir
pastatytus
amonija
prie .nosies kad pagreidavo 60 nares. Po atlikimui mažiausios vilties szita kara
.
'
. ■ 'r"'-'
RUSIJA
daigtus
kitoms
tautoms
neuž

tinus
kvepavima.
svarbiu reikalu, atsibuvo vaka laimėti. Bet paprasti Japonai,
7—Paszauk gydytoja kuodarbo žmones to nežino ir ne Liepos (July), dvylikta die simoka. Nei vienas krasztas ne
riene su (palinksminimais.
turi
pinigu
mums
užsimokėti.
greieziausiai po nelaimes. Kuo
gali žinoti, nes valdžia visas na suėjo 25 metai kai Lietuva
Valdžia
rengiasi
paskolinti
met kvėpavimas # apsireiszkia,
naujienas pati iszleidžia o nau pasirasze taikos sutarti su So
biznieriams
pinigu
varyti
biz

indek ligoni in szilta lova to
jienas isz kitu krasztu ji sulai
1 — 400 anglekasai sugryžo ko. Už tai dabar mums darbas vietais. Szitoje sutartyje Rusi ni. Bet dabar valdžia paskolins
kiam kambarį kuriame užtek
prie darbo in William Penn ka ne vien tik sprogstanczias bom ja iszkilmingai ir szventai pa tik szimtus ar tukstanezius, ne
tinai yra szviežio oro. Duok
syklas, Panedelyje, po 15 dienu bas pilti ant Japonu, bet taipgi sižadėjo kad “Rusija be ato kaip pirma valdžia milijonus
jam po kiškuti karsztos kavos
bedarbes, nuo Birželio 27-ta ir leisti žinias kurios pasakys daira pripažinsta Lietuvos szvaiste.
ar kitu vaistingu gėrimu.
diena, nes taip likos nutarta ir parodys kaip isz tikro daly valstybes savarankiszkuma ir Prezidentas Trumanas negaVaikai isz Hicksville, L. L, New York, eina in rungtynes Kartais yyra pavojus, kad ligo
nepriklausomybe ir gera valia j Ii susitaikinti su Francuzijos
per valdžia.
kai stovi, ir paaiszkinti Japo
parodyt kurio eroplanas geriausias ir greieziausias. Vaikai niui ne’butu sunkiai kvėpuoti.
J Isabela Adomaitiene, mi nams ko mes norime ir kas su visiems amžiams atsisako nuo vadu de Gaulle. Szitie kivir- patys pasistato savo eroplanus ir paskui susirenka syki in Kuomet tas atsitikina, reikia
re Ketverge popiet 1:15 vai, jais atsitiks jei jie mums pasi visu Rusijos valdymo teisiu, cziai ir nesusipratimai kenkia metus kitiems parodyti ir kitu pamatyti. Szitie maži eropla- dėti garstycziu kompresą ant
kuriu ji yra turėjusi Lietuviu ne tik politikieriams ir dipliopas savo dukteria ir žentą duos.
plaucziu.
tautos ir jos žemiu atžvilgiu.” matams, bet ir biznieriams. Kai nai vartuoja gazoliną taip kaip ir tikri eroplanai.
ponstva Ed. Mažeikus, 209 E.
Septyni tukstaneziai žmonių
Velesnese sutartyse Sovietu biznieriai nukenezia tai ir dar
Centre Uly., velione sirgo
je, atsiminkime, Lotynu Ame gias teises ir puls nelygybes Suvien. Valstybėse, kasmet ne
trumpa laika. Gimė Lietuvoj Szeimininkes Seiles Rusija pakartotinai patvirtino bo žmogus atjauezia.
szita pasižadejima ir geros va
rika sudaro valstybes, kurios szalininku branduoli, tuomet tenka gyvybių prigerdami.
pribuvo in Amerika daugelis
Amerikiecziai
laukia
Ryja
lios iszsireiszkima. 1939 metuo
neskirsto žmonių pagal odos nelygybes szalininku padėjimą Kad apsisaugojus nuo prigėri
metu adgal. Jos vyras Adomas
konferencijos tarp tu trijų tuse, Spaliu, (Oct.) 31 diena, pats
spalva ir jos nepatenkintos da susilpnes. Tikrenybėje pagrin mo, patartina bet nereikalinga
Adomaitis mirė 18 metu adzu, bet daug ko nesitiki susi
Molotovas priesz Augszcziaubartines mandagumos pas mus dine kova už žmonijos lygybe mokėti plaukti. Kvėpuok kiek
laukti. Jiems baisiai nepatinka
jgal. Paliko 3 dukterys ir viena
sia Sovietu susirinkimą iszkil
bango, kuri, negana to, dar reiszkia lygybė Indijos ir Puer gali neiszsigask ir galėsi iszsunu: E. Mažeikiene, K. Me
kad ta Konferencija bus laiko
mingai ir su pasididžiavimu ir
priesztarauja ir musu geru kai to Rico žmonėms, Korėjos ir laikyti galva virsz vandens,
me Berlyne. Jie sako kad ežia
li auskiene, Shenandoah; V.
myniniu santyliu politikai. Vis Afrikos gyventojams, Kinio- tol kol pagelbos susilauksi.
pasigyrimu pareiszke:
ir vėl Stalinas oži varinėja.
Marcziuloniene, Mahanoy City
“Mes esame nusistatė net li
dėlto, musu kraszto ateities tai ežiams, Lenkams ir kitiems. Bet geriausis iszsigelbejimas
Rooseveltas ir Churchillis va
taipgi 11 anuku ir anūkes. Ve
gi nago juodumo griežtai lai
kos laidos priklauso nuo musu Tai lygybe viso pasaulio žmo Tino prigėrimo, tai mokėjimas
žiavo pas Stalina del Teherano
liones brolis Alek. Czupas mirė
—C.
geru santykiu ir nuoszirdžiu nėms, ju tarpe ir Amerikos. plaukti.
kytis visu sltarcziu ir mes pair Vaitos Konferencijų tai argi
jdu sanvaites adgal. Laidotuves
reiszkiame kad visos skelbia jau ne laikas kad ir Stalinas noru sugyventi su Azija ir Lo Niekur nebus saugu, jei saugu
SANDELIS KNYGŲ,
ptsibus [U|tarninke, su apiegotynu Amerika. Kada nėra su mas nebus laiduotas visiems.
mos nesąmones apie surusini
IR ŽOLIŲ
-'y
parodytu nors kiek prielanku
mis Szv. Jurgio bažnyczioje 9
gyvenimo, , nėra taikos. Bet
Mažu darbu ir pavirszuti- Aukso Altoriukas, celuloidos viražais
mą Pabaltijos krasztu yra tik mo?
įval., ryte, ir bus palaidota pa
daugelis linkę užmirszti žmo niszko darbo dienos jau baigė $1.75. Vainikėlis, maža maldų kny
iszmislas tu kurie yra nusistatė
rapijos kapuose. Graborius V.
nių sugyvenimą gera valia ir si. Kas yra būtina baltam žmo gele, misziu maldos su paveikslais,
priesz Sovietus.”
paprastu apdaru 65c. Istorija Seno ir
Menkieviczius laidos.
gui, taip pat yra būtina tamsia- Naujo Testamento 25c; Kabalas su
Tie gražus žodžiai, ta taikos NETIKROVE VEISIA tenkinasi sena neapykanta.
— Sekantieji gydosi Locust
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule,
sutartis sziandien jau užderėjo
Daugumas žmonių nepaklau odžiui žmogui. Katalikas ir Žy Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant
NEAPYKANTA
Mt. ligon'buteje: Danielius Mistikrai Rusiszkus vaisius. Liesys ne mokslininku. Per keletą das turi turėti toki pat saugu Kalno Alyvų 15c; Raistas, apraszio
kaviczia, Girardville ir Vikto
gyvenimą Chicagos stockyarSzeimininkes pyksta ir pu tuvos laisve ir nepriklausomymetu visi mokslininkai Antro- mą, koki turi Protestonas ir lietuviu
RASZO P. S. BUCK
ria Reklaitiene, Mahanoy City.
duose^
356
pus., $1; Burtininkas ir
rina kad negali mėsos rasti sziandien po Sovieto cziabatu.
pologistai (Mokslas apie žmo Mohametonas. Tilo tokiu budu Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzinvisi gali saugiai gyventi.
Girardville, Pa. —• Ponas buezernese, sztai galavijai, Tai tau Sovietu taikos sutartis,
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
NEW YORK. — Szimtai gų) pasiryžo inrodyti, kad Asz norecziau, kad visos darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt
Juozas Drulis, nuo 381 W. Ma gera ir gardi mesa važiuoja ir Molotovo garbes žodis!
žodžiu paraszyta ir daug kalbė žmogus spalva, kilme ir tauty priesz neapykanta kovojan- Anglišzkos kalbos 35c; Lietuviszka
hanoy Uly., aplaike žinia nuo toli už juriu, mariu Europos
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti
be negali būti pagrindu skirs
ta
apie
religine
ir
rasine
skirtu

skanesni
valgiai ir visokį kepiniai $i;
savo suniaus Leitenantą Juo žmonėms. Jeigu mes neran
czios jėgos susivienytu bendrai
tyti
žmones
auksztesnes
ir
že

KARAS
PRIESZ
Eustakijusas
apysaka isz pirmu am
mą, bet tie žodžiai nepasiekia
zą kuris tarnauja Vokietijoje, dame geresnes ar skanesnes
kovai paszalinti baimes ir neti- žiau kriksezionybes arba iszganymas
mesnes ruszis. Kaip iszaiszkin
buk jisai likos apdovanotas su mėsos buezerneje, žinokime
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata
JAPONUS DAUG tikslo, jei jie vien tik pranesza, ti ta žmonių nepaisyma ir nepa- kroves priežastis. Suvienodin ligoniams
knygele apraszio apie 350
o ne pajudina žmogaus vaiz
garbes medali, už narsumą, per kad tas maistas yra siuneziata draugine ir paezedume būk visokiu vaistiszku
žokliu 25c; Pralor
KASZTUOJA duotes, jo neintikina ir nepas klausyma moksliszku inrodine- le, kuri galima musu žmonval- tas, darbai ir nuopelnas
Maj. Generolą William M. Mi mas tiems kurie badu mirszsu meiluzos
jimu? Atrodo, kad neapykanta,
katina
jo
veikti.
paveikslu
25c;
Pekla
kur
ji yra ir
ley. Leitenantas Juozas su ki ta.
dystoje, yra būtina, jeigu nori
kuri
veda
prie
invairiu
skirtukam
reikalinga?,
su
paveikslais

tais paėmė 64 Vokieczlus in ne
Taipgi Daug Kareiviu Kalbos ir praneszimai apie mos pavydaliu yra ne proto, me, kad žmonvaldytoja tarnau kinimo inrankiu 30c; Celibatas kan
ar
Religines ir rasines skirtumo
laisve.
tu visiems lygiai, visu odos ba kokis neženotu kunigu gyvenimas
bet jausmo padorus. Szio jaus
Reikalauja
Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
kenksmingumą,nereikalingu

Jei Ne Komunistas
spalvų, tikybų ir tautiniu kil ti30c;
30c;
Paparczio Žiedas, kas szi žie
• Susimildami, jeigu iszkeliaumą ir neteisingumą iki sziol mo szaknys gludi baimėje. Jei mių žmonėms. — C. C. F. A. U.
dą
turesis
visada viską žinos savo ir
nate in. kita miestą ant apsigy
Faszistas
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Amerikoje taip placziai pa ta baime paszalinti, neapykan
kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
venimo ir geidžete permainyti
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
skleistos kad ne tik kiekvienas ta žymiai sumažėtu, o ilgainiui
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o
laikraszti, prisiunskite savo se LONDON, ANGLIJA. — sivažineti. Bet valdžia drau suaugės žmogus, bet ir kiek gal ir visai sznyktu.
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu
na ir nauja adresa ir miestą ku Vienas Anglas kareivis par- džia. Maisto vis mažiau ir ma vienas vaikas žino, kad netei  Kas-gi yra toji-baime, kuri KA DARYT KADA turtu ir gyvenime be apsivedime lai
75c; GROMATOS in Lietuva,
riame gyvenot ir apsistojot, nes gryžo isz Balkanų ir sako kad žiau, karo pabaigos dar vis singa neapkesti kitos tikybos verčzia žmogų neapkesti kito
KAS PRIGERIA mes
Apie 15 skirtingu pasveikinimu pa
be to, negalime jum siuntinėti žodžiai “Faszistas” ir “Prasi kaip nematyti taip nematyti! ir kitos rases žmogaus. Bet žmogaus? Tai baime kilusi isz
puoštos su kvietkelems, 12 už 40c, 3
laikraszczio in nauja vieta. kaltėlis” turi ta paezia reiksz- Karas ant Okinawa Salos vien dėlto, kad tos kalbos ir draugijes ir paezedumai bus 1—-Pirmiausiai reikia kuo- tuzinai už $1; Pro va Detroito katali
Daugelis praszo idant permai me, ta pati reiszkia sziandien mums daug daugiau kasztavo žodžiai nepaskatina žmogaus pavojuje, kaip dažnai yra greieziausiai isztraukti kuna ku lietuviu su socialistais už dalinimą
į lapeliu prie bažnyczios, su paveiksnyt adresa, prisiunczia savo Yugoslavijoje. Marshal Tito, negu mes tikejomies, visus mu- galvoti ir imtis veikimai, dau- Amerikoje, kol ta baime viesz 1SZ vandens. Visuomet reikia Jlais 35c, Dzian Bambos spyeziai ir pa
yarda ir pravarde bet nepaduo Yugoslavu vadas visomis gali- su planus,sutrukdė, bet karo gelis dar ir sziandien tebereisz- pataus, o kartu su ja ir skirtu mėginti atgaivinti; nors jai kū mokslai, ir ar žmogus pareina isz bež
džiones 35c, Raginis visokiu gražu pa
da kur gyveno ir in kur iszvakia neapykantos tiems žino ■ mai. Suvien. Amerikos Valsty nas isžbuna deszimts minutu sakų 35c, Ar Szventas Tėvas yra tik
žiavo. Tokiu laiszku sziadien
nems, kuriu odos spalva kito bes ta padėti gali pakeisti; ji po vandenio skaitomas mirusiu ras kristaus inpedinis $1.50; Aficierus ir Kareivis. Tak vese visokoblaaplaikome daug, nes svietas la
Kiniecziu Karalaitis Ir Karaliene
kia, kurie iszpažinsta kita tiky- gali sukurti žmonvaldystes su- vienok yra atsitikimu, kuriuo gharodija 15c; Dainų knyga apie 107
bai maiszosi, o del mus yra ne
ba ir kuriu kilmo szalis kita.
taisymo ribose. Szi sutaisyma se žmones buvo atgaivinti, o gražiausiu lietuvos dainų 75c; Naujas
reikalingas sukimas galvos
Net sveikas protas neintjki- nepavyksta tik tuomet kai at iszbuvimo vandeny trisde- Savizrolas su paveikslais juokingi
skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko
jieszkoti po visas knygas isz
r.a tuos žmones užmirszti ta ne skiri žmones ar ju grupes per szimts ir keturesdeszimt minu raudnosio su paveikslais 35c; Patarė
kur musu skaitytojas rasze
jas vyrams ir moterims apie lyties da
/
apykanta. Atsiminkite, kad daug insgali draugijai ir paeze tu.
lykus ir szeiminiszka gyvenimą su palaiszka ir kur seniau gyveno.
sziandien didžiausia pasaulio dumai nesistengs pakeisti da 2— Reikia, prigėrusi pagul-'^J^^^orLaime
j ir Planetų iszJeigu prisiunsite sena ir nau
gyventoju dalis yra tamsia— bartiniu, baimei ir neapykanta dvti kniupszczia, taip kad pil- dėjimai raszant paikutes 25c; Saules
ja adresa, tai greicziau galėsi
odžiai, o ne balta odžiai žmo duodaneziu pagrindo, draugija van butu augszcziau galvos,1"' pl“"e‘" keljayu
°
. ‘ .
jzvaigdziu ir kitu visu planetų, kaip
me permainyt ir greicziau gau
nes. Po szio karo iszkils dvi ir paezedumu saulygu, jos savo kad vanduo galėtu bėgti lauk jos veikia musu skrituoli žeme 50c.
ŽOLES ARBATOS FORMOJE
site laikraszti. Kitaip ant mus
tautos, stiprios ir pasiruoszu- tikslo nepasieks. Negana to, isz gerkles ir plaucziu. Reikia
Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25;
■nerugokite, jog laikraszczio nesios užimti savo vietas kitu jeigu jos ir dirbtu ta'kryptimi iszszl uostyti visa burnos vidųį,'Nuo papuczku ant burnos ir kitokiii
ąplaikote. “Saules Redyste.
tautu ir valstybių szeimynoje; ju darbas neduos teigiamu vei- Kaip tik galima (pasiekti, ir.odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis
Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio
dvi tautos, kurios kartu turi siu, jei jos dirbs kiekviena at perpleszti drabužius ant kruti;\j!nuo
niežulio $2.25; Nervu ir nuo sutukibeveik puse viso pasaulio gy skirai tik tai grupei, kuria at nės ir nugaros ir duoti burnai ^io po 85c; Inkstu arbata, varo akmeL TRASKAUSKAS
ventoju in dali pasaulio turtin stovauja. Žmones, kurie prie- užtektinai oro.. Žandus galima neIiuš 60c; Kraujo Valytojas 60c;KoLIETUVISZKAS GRABORIU3
gu gamtos isztekliu. Isz ju Ki sziugi lygybei ir rūpinasi ne-J pradaryti ir mdeti ka nors kad )Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; panija pirmoji iszkils, vėliau In apykantos skleidimu, gali ra neužsidarytu.
Įtaisymui Vyriszkumo 85c; Nuo UžsiPaskui reikia užsigulti ^nej^si? Katar° (hey-fe*ver> 85c;
Amerikos piliecziai, Kiniecziai New York mieste suren dija. Tai dvi seniausios tebe- miai gyventi 'kol Negrai kovo 3—
v
. .
y
(Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c;
gė didele ir gražia paroda ir iszrinko karalaiti ir karaliene gyvuoj auczios mandagumos. ja vien už Negru teises, Žydai ant žemutiniu szonkauliu ir SU Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Nedel tos dienos. Sztai, ežia ant savo sosto sėdi “Karalaitis” Bet nežiūrint to, dar yra baltu už Žydu, darbininkai už darbi ra nkoms spausti per tris se malonaus kvapo isz burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60c; Palasgos Tre»
Laidoja knnus numirėlio. Pasam
David Chong, szesziu metu amžiaus, szalia jo nelaiminga žmonių kurie nusistatė priesz ninku, moterys už moterų, ir kundas.
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
do automobilius del laidotuvių,
ar nepatenkinta “Karaliene,” Elinor Oye Lee, pusantro Kinus ir Indusus vien tik del 1.1. Bet kada visos tos organi- 4—Nenuimk ranku nuo szon sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam!
reikalams. Telefono Num eras 78.
meto amžiaus. “Karaliene” rodos garbes nenori ir nepaiso, to, kad ju oda kitokios spalvos, zuotos grupes kartu ir vienin- kauliu; bet sustok spaudės 85c. Adresas:
M. ŽUKAITIS,
S20 W. Centre St., Mahanoy City
Musu paežiu žemes pusrutuly- gai kovos už visu žmonių ly dviem sekundom.
jai turbut kas kita rupi.
336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y,

shenandoahTpa-

Jei Japonai Pasiduos

