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WASHINGTON, D. C. —
Iki sziol valdžia gražumu prasze žmonių kad jie nevažiuotu
traukiniais, kad butu gana vie
tos kareiviams. Dabar jau staWASHINGTON, D. C. —
Nors Amerikos valdžia aiszkiai cziai valdžia persergsti ir gra
ir vieszai pasakė kad per tris sina, kad nevažiuotumem nie
menesius jokio valgio nesiims kur nes traukiniu dabar daug
niekam isz Amerikos ir kad mažiau ir bus dar mažiau. Jei
pirmiausia aprūpins visus gu jau ketini važiuoti ant vaAmerikieežius, ir tik paskui, kacijos, ant atostogų, tai gal ir
kai padarys savo apyskaita sau sveikas nuvažiuosi, bet jau
ežia namie, tik tada, kitiems parvažiuoti, tai brolyti, bus
duos kas nuo musu atlieka; da riestai. Valdžia dabar ima ne
bar ateina paezios valdžios pa tik miegamuosius traukiniu
Keturi didžiųjų krasztu atstovai, generolai susiejo Ber
tikrintos žinios, kad Amerika karus, bet ir visus trau
lyne ir pasirasze sutarti kad Alijentai visiszkai užims vi
siunczia ir siuns Rusijai viso- ■ kinius pasisavina. Už tai dabar
jau staeziai mums sako: Nie sa Vokietija. Žiūrint isz kaires in deszine: Field Marshall
kio maisto.
Mes kitiems krasztams nieko kur nevažiuoti nes gal nuvažia Sir Bernada L. Montgomery, General Dwight D. Eisenho
neduosime, bet Rusijai nieko vę mes ten ir liksime, kaip szu- wer, Marshal Grekory K. Zhukov ir General Jean De Lattre
De Tassigny. Visi jie prižiuręs Vokietijos užkariavima.
nesigailesime. Czia prisimena nelis už tvoros.
ta pasaka apie ta vilką ir lape:
“Musztas nemuszta nesza.” Kareivis Su Daugiausia Jung. Tautu Czarteris,l:artinej okuPacii°ie gyventoRusija dabar su nieku neka
j jai palikti visiszkai Komunistu
Medaliu
riauja, Rusijoje sziandien tai
Ir Sovietu Szeimininka- partijos kontroliuojamos NKV Kareiviai, Vokietaites
NEW YORK. — Prezidentas
/ Trumanka vieszpatauja, mes dar su
D (slaptos policijos) malonei.
vimas Lietuvoje
Ir Vaikai
baisiausiu prieszu kariaujame
as, Churchill’as ir Stalin’as suvažiavo in Berlyną
ir sykiu Rusija maitinam.
Gandai Apie Hitleri
NEW YORK. (LAIC) —
Mes
LONDON, ANGLIJA — pasitarti ir visam svietui taika iszpereti.
San Francisco Konferencijoje BUENOS AIRES, ARGENKai dabar Karo Sztabas pavė Lietuviai galime tiek tikėtis, tiek laukti isz sziprasiraszytas Czarteris dabar TINA. — Eina gandai kad gal
Kipras Petrauskas
lino Amerikiecziams draugauti
Jungtiniu Tautu vyriausybių Hitleris su savo meiluže ar tu Vokiecziais ir Vokietaitė tos Konferencijos, kiek gavome isz Vaitos ar
Buvęs Sužeistas
ir parlamentu svarstomas. Nė žmona pabėgo isz Vokietijos ir mis, iszkilo kitas baisiai svar
ra abejones, kad tas Czarteris su submarinu, povandeniniu bus klausimas: Kas bus su to Teherano Konferencijų. Pabalti jos ir Lietuvos
NEW YORK. — Viename
j u bus ratifikuotas. Platus do
laiszke isz Europos pranesza! laivu atvažiavo in Argentina mis moterimis ir merginomis klausimas jau seniai iszrisztas. Stalin’as viską
kumentas, susidedes isz 9,000 kur ir apsigyveno. Vieni szven- kurios susigrabaliuos ar jau
ma, kad dainininkas K. Pet
Mažoms tautoms nėra
žodžiu padalintas in 19 skyrių tai tikrina kad taip isz tikro ir susigrabaliavo kūdikius, kuria savotiszkai sutvarkė.
rauskas važiuojant jam isz Pair 111 straipsniu (USA konsti buvo, kiti spjauna in tokias ži tėvai yrą, Amerikiecziai ar vietos tokiose dideliose Konferencijose. Laiklagos, buvęs sužeistas ir kuri
tucija turi 7 skyrius ir 4,300 nias ir sako kad tai tik gandai. Anglai kareiviai.
laika gulejes Karaliaucziaus li
raszcziai iszleido szimtus tukstaneziu doleriu,
žodžiu.)
goninėje. Dabar esąs Lietuvo
Szitie gandai pakilo kai du
Vokietaites
mans
tina
kad
Czarterio inžangoje nusako Vokiecziu submarinai ana die
je.
Karo Sztabas joms padės, kaip pasiunste geriausius savo raszytojus in Berlyną,
mas
tos
tautu
sutarties
tikslas:
na inplauke in Argentinos uos
Leitenantas Audie L. Mur
Hitleris žadėjo visoms padėti in ta Potsdam Konferencija, kad galėtu visiems
ateinanezias
kartas
iszsaugoti
ta
ir
pasidavė.
Kiti
sako
kad
phy
isz
Framsville,
Texas
Kareivis Armijai
kurios pagimdys vaikus, nepai
užsitarnavo daugiausia gar nuo karo, sustiprinti tikėjimą vienas isz tu submarinu kelios sant ar ženotos ar ne.
skaitytojams praneszti kas ten darosi ir kaip
Užmokėjo $294.00
bes ir drąsos ženklu. Jis bu in pagrindines žmogaus teises, nedėlios atgal pasikėlė in virKaro Sztabas nepavelina ka derybos ir pasitarimai eina. Truman’as priža
apdovanotas visais gar in žmogaus asmens kiluma ir szu ir paleido maža laiveli, loUž Automobiliu vo
bes ženklais, kuriais armija verte, sanlygas, kuriose teisin tele, kurioje kuvo Hitleris su reiviams ženytis su Vokietaitė
dėjo kad raszytojai gales paezioje Konferenci
gali apdovanoti kareivi. Jam gumas ir pagarba pareigoms, savo žmona. Bet czia nieko tik mis, bet jokiu, budu negali už
NEW YORK. — Kareivis
dabar tik trūksta “Legion of kylanezioms isz sutareziu ir ki ro dar nežinia, ir kol negausi drausti ar sustabdyti susineszi- joje dalyvauti ir kad jis pats jiems pranesz kaip
parvažiavo isz Europos, kur jis
Merit’’ medalio. Kongreso tu tarptautines teises szaltiniu me tikresniu žinių, turime vi ma ir drangavima. O jauni po
užsitarnavo garbes laipsnius
Churchill’as visados buvo prie
sus szitokius gandus atmesti ir vienu stogu retai kada rožan- viskas eina.
pažymejima jis gavo kai jis butu iszsaugotos.
del Afrikos, Italijos, Prancū
Visu Jung. Tautu yra priim jiems visai netikėti.
cziu kalba.
atmusze 250 Vokiecziu ir szelankus raszytojams ir jis kaip Truman’as priža
zijos ir Vokietijos muszius. Jis
szias tankas prie Colmar tas ir paskelbtas teisingumo
ant visu tu karo frunto karia miesto.
dėjo spaudai laisva ranka. Bet Stalin’as kitaip
reikalavimas. Po juo pasirasze
vo ir atsižymėjo. Parvažiavo
ir Sovietai. Tuo-gi tarpu, Rusu
Armija Bando Eroplanus
mansto. Už tai, dabar jokiu žinių negalime gau
namo pasilsėti ir pasilinksmin
okupuotoje.
Lietuvoje,
Komu

Gaila
Naujai
Gimusio
ti ir dažinojo kad visa jo “pienistu partijos diktatūrai vieszti isz tos Konferencijos. Stalin’as savo žmo
de” mokestis isz armijos suda NEW YORK. — Kūdikis,1 patau j ant, krasztas neturi jo
ro lygiai deszimts doleriu.
nėms nieko nepranesza, nieko nepaaiszkina.
kuris dabar gimsta ateina in kios laisves. Komunistu parti
Kareivis Edward J. Cunnif- szita svietą su didele skola ant ja yra valdžioje, kitos partijos
Tai, jo manymu, kuo mes geresni. Ir mums ne
f e gavo laiszka isz Karo Sztabo savo silpnuezio sprando. Vai kalėjimuose ar jau kapuose.
Washingtone kad jam nuo pie- kas, sziandien gimęs yra tuo- Lietuvai per prievarta užmeta
reikia. Dabar musu raszytojai Berlyne mums
des nutraukta $294 už karisz- jaus Amerikai skolingas $2,- ma visai netinkama Bolszevigali praneszti kiek maisto delegatai atsivežė, ka
ka automobiliu (Jeep) kuri jis 000. Tiek kiekvienas Amerikie  kine ūkine ir socialine santvar
vaidino Salistat mieste, Fran- tis sziandien savo krasztui sko ka, vyksta tautos rusinimas,
jie geria, kur ir kiek jie valgo, kiek cigaretu jie
cijoje ir kuris buvo nuo jo pa lingas už szita nelemta kara.
jokiu galimybių nėra plėsti
suruko ir kiek sykiu Stalin’as savo pypke pipsi.
vogtas.
Nepaisant ka tie neva-moks- laisva žmonių, savivalda ir už
Tas automobilius jau buvo lincziai mums sako ar aiszkina politines laisves siekimus žmo
Bet žinių apie kas darosi tai kuriems velniams mes ka
keturiu metu senumo, bet ar ta skola mes turėsime kada nes mirszta baisiame Sibiro
Konferencijoje, kas yra taria riavome? Jeigu ir czia Stali
mija iszrokavo kad jis dar ver nors užmokėti savo taksomis. isztremime ar szaiidomi be
ma ar rengiama, nei žodžio.
nas ims savo ožius varinėti tai
tas $294, ir kareivis turi už ji Mums szis karas kasztuoja teismo. Net žiaurioji czaristine
Hitleris taip dare Vokietijo po szimts pypkių, kam reikia
atsakyti.
apie $260,555,000 kas diena. okupacija nedryso taip nežmoje, Stalinas taip daro Rusijoje, tos Konferencijos, kam musu
Dabar kareivis Cunniffe na Karo Bonu pardavimas didina, niszkai laužyti gyventoju tei
Eroplanas, kuris gali ore ant vietos stovėti gal bus pa bet czia Amerika, czia laisves Prezidentui baladuotis po sve
mie su deszimts doleriu. Bet o ne mažina ta skola. Isz kitu ses, nes netgi patsai Muravjo prastas visiems dalykas po szito karo. Armija jau dabar
taip ilgai nebus nes Kongres- krasztu mes tiek kausime, kiek vas — korikas leisdavo žmo bando ir tyrinėja ir stengiasi vis geriau ir saugiau padaryti szalis. Jeigu mes czia Ameri timus krasztus kitiems cziabao
monas James A. Roe jau dabar po ano karo gavome: szpyga. O nėms teisme gintis, su advoka eroplanus kad -Visi mes galėtume ne tik jais važiuoti, bet pa koje imsime Stalinui lenktis, tus mazguoti?!
reikalauja apyskaitos isz ar- ta skola turės būti užmokėta ir to pagelba, priesz administra,- tys juos vairuoti, draivyti Szitas armijos eroplanas tupi
cijos iszkeltus kaltinimus. Davirsz Upper Darby, Pa.
darbo žmogelis ja užmokės.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Vis Dar Maitinam
Komunistus

Japonu Didelis Kariszkas Lai
vas “NAGATO” Suteszkintas;
6,000,000 Tonu Anglių Euro
pai; Eina Gandai Kad Hitleris
Pabėgo In Argentina; Amerika
Siunczia Ir SiunsRusįįaiMaista

t
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'sime kaip žiurkes gaudyti, tu
Dede Samas Sako: Asz Noriu Kovojancziu
JUOKAI
rėsime visus iszžudyti. Bet bePro-Bobute Ir Pro-Anukis
i žudydami Japonus baisiai
Doleriu!!!
t r>
daug ir musu kareiviu kris.
Du Kartu
Gal kaip tik už tai Amerikos
Karo Szta'bas ir nesiskubinai
Sudžia: — Ar buvai jau
Nepastovumas yra tikra do
laužtis
per
Japonu
rubežius.!
kada sūdytas?
rybe. Žodis “ visados” visa
i Gal kaip tik už tai tukstaneziai;
Kaltininkas: — Buvau du
groži naikina ir visus vargina.
i Amerikos bomberiu diena nak-l
kartu per daktarus apsūdy
Mums net ir pats Aniolas Ga
1 ti daužo ir naikina Japono
tas ant smert.
brielis insipyktu jeigu jis mu
i miestus ir armijas. Taip dau-,
kas rytas per pusryczius pa
Ižydami, tai]) naikindami jie no-'
sveikintu.
Pas Barberi
! ri nukamuoti, nuvarginti, isz'skirstyti ir nuslopinti, kad pasO
— Kaip manote barberi,
Japonai negali atsiginti, kui musu kareiviams butu
ar man ūsai ir barzda gerai
Daugiau ir daugiau augsztu lengviau insilaužus per rubežels?
oficieriu, ir net generolu ran- žius su Japonais apsidirbti,
— Hum, asz mislinu.
dasi, kurie dabar drąsiai sako
——:•-------kad Amerikiecziai jau gali in' Yra skausmo tyluma, yra ne-;
— Mano tėvelis, Dieve
Tik szimtas ir vienas metas skiria szituodu draugu ant duok jam dangų, turėjo dide
paczia Japonija insilaužti kur apykantos tyluma, yra baimes
tik ir kada tik nori.
1 tyluma: apie szitus tylumu' ju gimtadienio szventes. Mrs. Rubea Sylvester isz Retsil, lius usus.
Wash., npvaikszczioja savo 100 gimtadienio szvente su sa
...........
. ,
.. 1 žmones kalba ir raszo, nes iie^
— Tai tu vyreli kaip pasi
Gal ne ir žino apie ka jie
..
.
. .
, ••
•' i vo proanūkiu, Douglas Howard Sylvester kuris szvenczia
, ,, ,
r i < įgali jas iszai„,zkmti. Bet
szneka,'bet ne pro szali butu
,
i savo ketvirta gimtadieni. Abudu linksmai ir gardžia valgo rodo, nusidavai in savo mo
v.
.
iidžiaugsmo
ir
iftimes
tyla:
kasgi
tina!
pažiūrėti koks darbas laukia
“Ice cream,” ar kaip mes sakytume “szaltos koszes.”
.
. .
....
'galt džiaugsmo ir laimes tvla
musu kareiviu, kai reiks putu j
| iszajsžkinti ? Kai szirdis pilna,
ir laužtis per Japonu rubežius:!
Ant Ko Pati
8—Tie buezieriai, kurie tik
Szitiek mes jau dabar visi žino-,:*kai pasiilgimas ir laukimas su- LAIKAS
tiems turėjo mėsos, kurie ne
šliaukia, savo vaisiu, kai mede
me:
.
— Tai tu Jonai vėl sau
paisė kiek reikėjo mokėti, ir
duoda meilei, kai szirdys susi
PAREIKALAUTI
kurie paprastam žmogeliui darbines kelnes lopai? Juk
1—Japonai niekur dar negu- tinka ir susieina, tada žodžiai
APYSKAITOS smoge in dantis: “Ar nežinai dabar turi paczia?
Įėjo Amerikiecziams kelia pa-, nebereikalingi, tada szventa
— Tai rots sznekta, juk ir
stoti, niekur negalėjo atsilai tyla yra geriausias meiles klui kad dabar karo laikas?”
. I
kyti, atsimuszti. Mes užkarta- moezius.
:
Vokietis jau sumusztas ir 9—Tos 'bobos kurios nuėju pacziuotam kelnes plyszta.
yome visas salas kurias mes no
Vokietija užkariauta. Japo-' sios in buczerne buczieri pra
rėjome paimti.
Tik silpnas žmogelis gali bu-’nams dienos suskaitytos. Musu keikė ir iszkoliojo už tai kad jis
Uoszvia In Žentą
U, S, Truwa
ti
drąsus:
stipriam
drūtam
1
Alijentai
Anglai
ateina
mums
joms nepardavė to ko jis pats
2—Amerikos eroplanai da
— Ar tu žinai, jog tai ma
bar jau ima visas Japonu pa burluokui drąsą visai nercika- in talka. Neužilgo ir Japonus negalėjo gauti.
Indekie Savo Pinigus In Laisve!!!
linga.
!
mes
paklupdysime.
danges užvieszpatauti. Lai vy
Szita litanija gali testis in no duktė yra puikai užauginno ir armijos bomberiai ir ero
Dabar jau beveik laikas pa 'kelis puslapius, Skaitytojas; ginta tai man josios ne ba
Szriubeliai,
vartojami
kiszeplanai iszdauže ir iszvijo isz
— Paimkime, jog turi
reikalauti apyskaitos isz visu pats gali dar daug pridėti to niutysi !
— Kas isz to pasidarytu?
niniams
laikrodėliams
yra
tiek
padangių visus Japono eroplaŽentas: — Žinau, jog tokis penkis obuolius ir aplaikai
tu pranaszu, kurie mums pati kiu, kurie kitiems patarė auko
— Kolera, ponas profeso
maži
jog
10,000
j
u
sutelpa
vie

nus ir dabar isz Japono padan
! dangų prižadėjo, kurie mus ti ir dirbti, o patys nieko neda- jau velnias kaip ir tu!
da tris.
riau.
name
pirsztuke.
Jie
gaminami
gių daužo Japono miestus ir
gazdino ir stumdė, kurie mums re ar sau turteli krovė.
1
isz
plienines
vielos,
kurios
sto

fabrikus. Ir Japonas negali
melavo ir mus .suvedžiojo, ku
ris (diametras) siekia 1/4009 rie isz szito karo pasinaudojo
juos sustabdyti.
colio. Kuomet panaszus szriu ir sau turtelius susikrovė. Da
Ar Nori Pirkti?
3—Japonu laivynas dingo, beliai juos dirbant byra isz mabar galime pareikalauti apy
negali ar nenori su Amerikos szineles, jie visai panaszus in
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
skaitos isz tu kurie:
laivynu susikirsti. Amerikos skustuvu kapojamo plauko ga-j
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
j
laivynas dabar gali prie pat bulelius. Po vieno maszineles' —Mupis prižadėjo kad bus
Japonijos kranto priplaukti s u trecziojo judesio veržiasi jie labai lengva permainyti kaAdresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa
!
riszkus
fabrikus
in
taikos
dar

savo armuotais uostus, fabri lauk, beveik jau užbaigti. Pa-'
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų ap.„
kus apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsakus, laivus ir miestus daužyti žvelgus in juos akimi, nieko ne bams vietas. Jie sake kad vis
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie iguma in balta vergija; Pusiaugaveir naikinti.
pastebi, tik insižiurejus per kas jau isz anksto prirengta ir
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me«
didini- darbiniiikai eis isz kariszko
minaliszka apraszymas, 202 pus, 35c toje! in Szventa Žeme; Beda; Tamsu-' tižiai; Žvake; Del pirsztiniu;, APia
4—Japonai negali atstatyti mikroskopą (intaisas
No. 103 Vaidelota, apisaka isz nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
darbo
staeziai
in
kitus
darbus,
sugriautus fabrikus, pataisyti mui) galima pastebėti užkar
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
iszardytus geležinkelius. Jie pas, kuriu kiekvienam coliui Kariszki darbai mažėja, o 'kur
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
viena atstato, Amerikiecziai tenka 260. Viena maszinele pa- tie kiti darbai?
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoms. 76 puslapiu........... ..20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e
deszimts sunaikina, jie viena nasziu szriubeliti per menesi į 2—Tie patriotai kurie mum
valioje pas Maurus^ Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
pagamina
apie
milijoną.
bes,
Karalaitis
Žmogus.
121
pus.
25c
prapulties
kranto; Mistras ir Krepegeležinkeli sutaiso, Amerikie
kaulijo kad mes dirbtume, prakamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
No.
106
Penkios
istorijos,
apie
szius;
Kampelis
duonos; Isz ko dideli
62 puslapiu ..................................... 15c
cziai tuziną suardo. Japonai ,į baigiami jie bei poliruojami ne kaituotumej ir aukotume, o pa
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
ponai.
105
puslapiu
.................... 25a
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
negali nei tavora nei 'kareivius ! atskirai, ]_po viena, bet po 10,- įvs sau turtelius susikrovė.
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu..................................... 15c
000
isz
karto
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
gabenti in ikaro lauka. Visur
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma>
_____
3—Tie, kurie mus gazdino ir
proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
kur tik nabagas Japonas pasi
Gardžiai nusijuok kai žmo- sziandien gadina kad mes ba-'
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10®
suka jam smertis ant sprando
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
nes tave apszneka, nes jie tau c'u num'lls'niG> kad maisto vij
No.
140
Keturios
istorijos
anie
lupi. Bomberiai ir pesztukai
rgis
Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
pavydi. Kur kas geriau kai jie sa^ Jau
ir nėra. () paskui .
Maža
katiluka,
Lietuvos
skausmai
us;
Du ar keturi; Svietas dvasiu;
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
eroplanai Japonams kaip koks
Mocziutes
pasakojimi;
Pasaka
apie
Iszreiksztas
Razbainipkas; Žydai kai
sako “Sztai eina pasipūtės po-,mes dažinojome kad maisto ii
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
eiles,
Vargdienis,
Pirmutine
szalna.
prakeikimas.
muose;
Nevidonas.
90 puslapiu. 25a
puslapiu, .................................... 15c
'vas” negu kad sakytu “Tai l,ei daug \ia, bet kad tie valdi
64
puslapiai
...................................
20c
No. 112 Trys apisakos apie pini
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaSztai du nauji automobi
ninkai viską kojomis augsztyn
No. 141 Keturios istorijos apie
Isz viso to, mes žinome kad kur nebagas.
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelIkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
liai kuriuos kompanijos jau bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15®
apvertė.
Amerikiecziai sumusz Japonus
Geležinis vyras; Smakas ir
dabar rodo. Bet jie tik ant Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- ' dvare;
No. 170 Asztuonios istorijos apie
be jokios pagelbos isz kitu Ka mes mylime parodo kas 4—Tie
61
puslapiu
..................................... 15c
pipirukai, kurie parodos. Gal reikes meta liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
krasztu. Japonams dabar tik mes esame ir parodo kokie straksi Washingtone ir visiems'
No. 116 Istorija apie Sierata,
Auklėjimas sveiko ir serganczio kukslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
kita
palaukti
pakol
galėsime
puikus
apraszymas.
119
pus....
15c
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi*
lieka arka pasiduoti arba pra-! žmones mes galime būti,
insa'ko kaip bizni vesti, o dabar!
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
nauja
automobila
sau
žūti.
-------------------------------------- patys darbo nuo tu paežiu biz
................................ !...15e msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Garžia Haremo nevalninke: tmoszis:
nusipirkti.
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
nierių praszo.
Bet, isz kitos puses, ne pro
62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu ......................................... 25®
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
1 szali butu pažiūrėti kiek ta
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
o—Tie pasipūtė policiantpakas
isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka BernaA
JUOKAI
(su paveikslais), apie Džiaugsmas
pergale mums kasztuos:
. .15c
laikiai, kurie visokius insakypuslapiu .......................
15c dina. 61 puslapiu
ir nubudimas tėvu; Kalėdų vakaras;
No. 145 Trys istorijos apie VelniNo.
123
Septynios
istorjos
apie
mns
mums
pyszkino
ir
grasino
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
1—.'Nors Japonai niekur
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o dos; Kaip Vincas ingalejo paczia;
A
Pabludo
kad mes turime ju 'klausyti jei
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei .Valandoj; Sla
mums kelia nepastojo, bet jie ž
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c ptybe gymimo mumisie Dievo muiū
gu nenorime nubausti su $10,niekur lengvai riepasidave. Isz *J
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
Sūnūs
:
—
Ar
tėvelis
paži

45 puslapiu.................... 15c
gonus.
s
000 bausme ir deszimts metu
pradžios buvo tik baikos paim t
Nihilistu;
Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
126
Penkios
istorijos
apie
No.
noję! mama priesz apsipaatsitikimu; Nusiminimas seno jaunikalėjime tupėti.
Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c ikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 25®
ta kurias ten salas, bet mažu A
cziavima?
No. 147 Trys istorijos apie Raga
Imybe; Vargingo žmognus sunu; Trys
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
pamažu, Japonai pradėjo gi n ta’
!
6— Tie kurie tarptautiniais
Tėvas atsidustas: — Ne, užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir Mariu;
Sruolis isz Lietuvos.
68
74 puslapiu................ 20c
tis ligi paskutinio kareivio. 4
reikalais taip labai rūpinosi, vaikeli, kad buczia ir ne pa kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas.
puslapiu
..........................................
15®
No.
148
Dvi
istorijos
apie
Joną
ir
61 puslapiu ................................ 15c
Mes visus Japonus iszžudeme, A
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
siuntinėjo maista, drabužius ir žinias.
No. 127 Trys istorijos apie Duk Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz15c
bet ir savo žuvusius tukstantė pustvhiu: Peleniute: Du brole. lapiu ..........
pinigus, (žinoma, ne savo bet
ii
davineti
pinigus. 45 puslapiu.
15®
No.
150
Keturios
istorijos
apie
Du

Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c
cziais skaitėme.
arba pradžia
kitu) in visus pasaulio kraszktė akmenoriaui,; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
11
Džiaugėsi
sis; Arrt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
I!
tus
ir
ipamirszo
savo
skolas
už

2—Jeigu Japonai taip žiau
SKAITYMO
61 puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
SKAITYKIT
*
simokėti ir nesusiprato ežia na
riai ginasi ant tu salų, galime
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimieczis AimanaNiekszaitis turėjo netiku
mie
savo
kaimynams
in
talka
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Ko keis budais apgavi
...ir...
“SAULE”
būti tikri kad jie dar žiauriau
*
sia paczia ir uoszvia biauria
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu»
stoti.
ginsis kai mes apsupsime pa
kaip velnias. Iszpere abiem
karalium. 61 puslapiu ................ 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
RASZYMO
t
ISTORIJE
apie
Gregonuž
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke ............................................. 15®
czia Japonija.
7—Tie politikieriai kurie va gerai kaili, o kada vede ji in
mas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62
----------------- Isz Numirusio
koza
paszauke:
—
O
norint
žinėjo
brangiuose
valdžios
au

puslapiu
............................................ 15c
Į
64
pus.,
Did.
5x7col
3—-Mes su savo laivais, ero[ft
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
No.
153
Trys istorijos apie Gailu
M (
karta
turėsiu
laisve!
tomobiliuose, tupėjo erdviuose
planais ir (aukomis galime ri
Adresas
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
ti; Du. broliai; Majoro duktė.
62
Tiktai, 10c.
ir puoszniuose ofisuose ir žmo 
si laužt i per Japonijos rubežius, i
puslapiu ......................................... 15c
::
25£
::
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
,
—
Žmogus
neapmanstydanių
pinigus
mete,
szvaiste
taip
bet tai tik darbo pradžia. Japo
pitonas
Stormfield danguje; Pabė Saule Publishing Co,,
kad rodos aitvaras jiems bu-imas ateities greitai susipažinsnai insikas in kalnus ir urvus ir
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
į MAHANOY CITY, PA.
Pirkie
U.
S.
Bonus
Sziadien!
maszkas
perejo.
I
ta
su
vargu.
60 puslapiu ........... ..
15c Mahanoy City, Penna.
nepasiduos, Czia mes juos ture- frM->»*»********»**********»i

Kas Girdėt

*

¥
I

I

i

’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.
I

I .

t
apsieiti, tai asz jums tame rei- “Ji tikėjo tam. Galimas “Gerai. Pasižadėk, kad nic- sztai ir ji ateina.”
ti!”
Ir asž esu labai mylima.”
kuomet nedarysi jai nesmagu-i Ponia inejo. Ji'buvo sujuda
j kale pagelbėsiu. Kunigaiksz- daiktas, kad ir asz tikėjau.’
“Ak! Taip.”
pienes žodis suminksztins jo' “Yra nedoras daiktas pa- mu. ”
Sl.
r
szirdi. E-e! Mano geroji drauge, leisti ja, kankinti. Ji sziuo lai- “Asz niekuomet jai liuosa “Ak! Kunigaiksztiene? Asz' “Mano miela drauge!”
'o gal but jis in mane yra insi- ku verkia, asz esu tikra.”
valia nesmagumu nedarysiu.” iszlaukiau jo iki keturiu ryto!’ Ji neatitraukė rankos, kuria
_ _____ '_____ ------------ —------------i mylejes ? ’ ’
“Gerai. Bet prisižadėk dau Asz nebežinau, kas su manim pana eme bueziuot;
“Asz ne esu jai blogas.
“Kaip keista,” manste ji.
darosi. Viskas pabaigta.
giau. Prisižadėk man.”
JI buvo kunigaiksztiene, Ka- man jokios palaimos nesntei-j Gal ir taip!”
“Bucziuoja mano rankas už...”
Jeigu taip, tai jums jokio
Atrodė, kad ji susilpnėjo. Ji
ralienes sesuo; ji kartu su ke: jis iszmetinejo man, kad i
kalbėjo taįp; tyliai, kad leib mintinga. Prieszingai, viskas “Ak!” pra'bylo ji garsiai,
karaliene gyveno ir naudojosi asz esanti szalta, ir asz ver- pavojaus nėra,
gvardietis turėjo prisilenkti ir tinkamai tapo sutvarkyta. - “dabar, kai jus vėl suradote
visokia pagarba, Bet kuni- kinu. Nuo to laiko mudu nie Tuo laiku inejo leibgvardielaime, tai bandykite iszmintinbeveik savo galva paliete jos “A-a! Acziu!”
gaiksztienei atėjo in galva in- kuomet nešusiejova be liudytoir atidave pagarba kuniįplaukus. Nors jis ir buvo pfa- “Klausvk. Asz iszklausian kiau save vesti. Jusu vyras
domas mažiau iszkilmingai lai ju. Isz pradžių tas paniekini- gaiksztienei.
Tai buvo sunki,’man pasakojo, kad jus perdaug
1 tęs prie visokiu ceremonijų, bet
ka praleisti. Ji linksniai lanky mas man buvo skaudus, bet1 “Gerbiamasai,” tarė ji jam,
5. Ant galo, asz taip sakant. Žinote, vyrai nefszi karta jam buvo baisiai ncdavo viena savo pritarnaujan- paskui pripratau. Man net ma-| szeszta valanda vakare asz
ismagu. Mylėti kunigaiksztiene!visa tiesa žinau, Tai netikra*mėgsta, kuomet moterys visa
cziu darnu, kurios vyras buvo lomi buvo praleisti naktis vie-,1101'*11 su jumis palociuje pasiisz tolo buvo tik saldus kenteji 'meile. Moteris, kuri jusu vyrui I laika lenda jiems in akis ir siupaprastas leibgvardijos narys, nai. Alau labai linksma vel' matyti. ’ ’
mas palyginus su szio laiko galva pasuko, yrii menkos ver- losi.
gaite būti. Bet po to paty-!
atsikėlė ir iszejo.
bet puikus ponaitis — jaunas, merga
• ( Kili irgi atsikėlė, ir vyras su
Ak! Tarp vyro ir moters!
skausmo ja. Jeigu ji nebūtu bu tęs veikoje. Vyrai su tokiomis
rimo asz mažiau suprantu mei-l
gražus, malonus ir szaunus.
jr paezia pasiliko viens ant vieno.
vusi kunigaiksztiene, tai jis moterimis susideda, pameta Nesirūpinkite, Asz bandysiu
Savo szalyje ji buvo už ku liszkus žaislus, komedijas i.
butu arba ant keliu priesz ja jas, ir vėl prie ju lenda. Szioji taip elgtis, .geroji drauge.”
nigai kszczio isztekejusi, kuris dramas. Pati vedybų ceremoni O tai jiemdviem buvo labai ne
TARADAIKA
puolės arba bėgės nuo jos. Su moteris jau pere jo per dange-j “Bet atminkite, kad jusu vy
turėjo szansu karaliaus sostą ja, tiesa, yra užimanti, ar ne?” malonu.
kunigaiksztiene jis turėjo pasi lio vyru (taip pat ir mano vy ras yra labai patraukiantis. Jis
užimti, jeigu del kurios nors Dama pažvelgė in savo ponia “Gerbiamoji,” tarė vyras,
koks atsitikimas 'bent keletas pagarbos ir liūdnos ironijos “vadinasi, tu užrūstinai kuni-. Vestuose merginos kaip žydo likti, tylėti ir kaipo kareivis ro) rankas. Kaip matote, mud-l yra jaunas, jaunesnis negu asz,
gaiksztiene? Tai dėka tau asz*
vi susigiminiavova. Taigi. Die gražus, malonus, aistros pil
lankti paliepimu.
gentkarcziu pranyktu. Jiedu žvilgsniu.
kumeles,
susilaukiau ta inžeidijna!”
“Prisižadėk man,” pradėjo na aktore retai tėra liuosa. Ji nas. ’ ’
viens kita niekuomet nemylėjo. Po to ji tarė:
Nuo
pitrvyno
apsivele,
Kunigaiksztiene, kuri nuolat “Asz bijau, kad mano vyras “Inžeidima? Ka tai reisz- Nes nebages ant ukiu dirba, vėl kunigaiksztiene, “kad tu pasiliuosuoj'a tada, kai kitoms “Jis buvo.”
maloniai in ja atsineszi, labai moterims miegoti reikia eiti. “Jis tebėra. Jus greit taip
? lavo svajonių moteris patycziojosi isz visko, 'buvo žino nebūtu in kokia pana insimyNiekad neapsidirba,
Tai asz nusprendžiau, kad nuo pastebėsite. Jeigu asz nebuma kaipo geležines szirdies mo lejes arba sziaip neturėtu kokiiS^^Iaa ^au 'Privatini pasimaty- Kojų isz purvyno nemazgoja, maloniai, ir vėl jo mylėsi.”
dabar jusu vyras mano palo- cziau nuo visko atsižadėjusi,
Leibgvardietis tylėjo.
teris. Daugelis prie jos bandė lengvo meiliszko podudžiojma’ ° tu ar nepatenkintas!”
Priesz
žmonis
save
.
' Jis nieko negalėjo atsakyti,
“Prisižadi?”
ciaus sargo pareigas eis nuo vi- jeigu asz nebueziau ■ kuni
prisiplakti, bet ne vienam ne- prietiki.
nepaguodoja,
Jis vis dar tylėjo.
nes tai buvo teisinga pastaba.
durnakezio iki keturiu ryto. gaiksztiene. Jeigu asž bu
pasiseke to padaryti. Ji tai ty “Lengvo pobūdžio meiliszka
O
kaip
kiek
laiko
turi,
“Ar tatai jau nebegalima? Suprantama, už tai jis gaus cziau jusu vietoje, tai vargu
O tuo tarpu jis mane, kad niecziojosi, tai lediniu tonu kalbė prietiki?” — pakartojo kuni
Tai
tik
in
pakampes
žiuri,
Viskas užbaigta tarp jųdviejų? tinkama atlyginimą. Jo ateitis ba nuo pavydo asz kucziau
“Tai gražiai ! kas jo paslapties nežino.
jo. Ji mėgo ti'k savo tualetą, gaiksztiene.
Kur
koki
kvaili
pasigriebi,
“Mano svajonių moteris,”
Ar ji tau kuo nors nusidėjo?” yra užtikrinta, ir jo laime. Ar liuosa. ’ ’
žaislus ir galia. Leibgvardietis skamba. Vienok tai nėra rim
Ar
ant
fundimo
prigriebti.
žiauriai atsake jis, “yra mano
“ Ji man nieko blogo nepada jis yra ambicingas? Taip. La ‘‘Ak, Vieszpatie! Asz gerai
jai ypacz pasidabojo todėl, kad tas dalykas, ar ne taip?”
Patys
sako,
sarmatos
neturi,
rė. Asz jos daugiau nemyliu. bai gerai. Ar jis norėtu ranga? žinau jusu szirdi.”
karjera, kuria tu savo bobiszku
‘‘Rimtas ? Ne! Toks meiliszjis, rodėsi, jos szypsena už inAnt
dorybes
suvis
nežiūri,
liežuviu suardei.”
Tai ir visa.”
Asz priskirsiu ji prie savo as “Ta syk jus eisite namo su
sakyma skaitė; ji visuomet isz- kas prietikis greit praeina ir
Praeigius
ant
ulycziu
užkabina,
“Asz neliežuvauju.”
“
Bet
daryk
taip,
kad
ji
apie
meniniu patarnautoju. O už pilnu pasitikę j imu ? ’ ’
eidavo laimėtoja žaidžiant meile pasilieka. Bet asz nežiNuo
visokiu
iszvadina;
“Tu esi kvaila.”
tai nesužinotu.”
szesziu, trijų menesiu ar net ir “Taip, tik biski nuliūdusi.”
_______
. Gal but ir tikros meiles
vingt
>Da
szita
karta
joms
dovanosiu,
. —et
. —tun; ir niekas netu- ' nau.
“Asz tikėjaus, kad ji nesu ankszcziau (kaip tik atsiras “Tik biski.”
J aistra ji nuo manes atitraukia. “Eik sau. Tu neužsitarnau Bet kitu kartu visu vardus
rejo tokiu rūbu ir deimantu
<
ji meiles.”
žinos apie tai.”
neužimta vieta) asz paskirsiu “Bet debesys blaszkosi, ir
kaip ji. Leibgvardietis joki ki Asz tikrai to bijau.”
iszduosiu.
Dama iszbego visa pykezio
“Vadinasi galima paliauti, ji savo privatiniu sėkretorium. dangus vėl juk mėlynu ima
ta jausma link jos neparodo, ‘ ‘ Isz viso to asz beveik nieko
*
*
*
pagauta. Nesiskaitydama su!. Jeigu bobai jau vyras dakanka, mylėjus moteri ir ji nieko apie Jis apleis mane, tik kad tave virsti ?’ ’
nesuprantu, ’ ’ tarė kunigaiksz
kaip tik gilia pagarba.
iszmintimi, ji tikėjosi, kad ku-!
tai nežinos?”
suraminus, tu laiminga pati.
Tai per boba in lakupa
Kadangi ji buvo geltonplau tiene, “bet asz norecziau ma nigaiksztienes insimaiszymas1
“Tai sunku. Man truko pra- Mudvi ji prižiuresiva.”
Mėlynu, kaip mano siela,
patenka,
ke* tai ji mėgdavo ihelynus tyti, kad jus butute taip jau iszais geran, ir visa diena ji
mano brangioji; mėlynu, kaip
O kada savo, vyra pasodina, szmatnumo. Kur kas lengviau “Kokia tamsta gera!”
daiktus: mėlynas gėlės, safirus laiminga, kaip ir asz. Kai del kukeziojo, nors ir nelabai.
yra
mylėti
moteri,
kuri
apie
tai
“
Ar
ne?
”
mano szirdis.”
Tada turi gera gyvenimą.
tokio mėlynumo kaip jos akys. manes, tai asz pasitenkinu to
nieko
nežino.
”
Leibgvardietis
slaptai
ir
be“Nepaprastai tamsta malo Ir ji paliete pirsztu, krutinę,
Tarp kitu tautu to negirdeti,
Del to žmones praminė ja Mė kiu gyvenimu, koks jis yra. O
“
O-o!
Ar
tu
isztikruju
taip
ni.
”
Viltingai kunigaiksztiene my Kad motėre turėtu savo vyra
kur buvo molynas ženklas, —
lynąją Kunigaiksztiene. Var kadangi jus be meiles negalite
manai?
”
lėjo. Kuklus ir žiaurus, — ku
‘ ‘ Tamsta esi graži. O tai yra ženklas pereitos nakties meipasodyti,
das, kuris, tarsi, isz pasakos
klumą jis rode vyriausybei, o J eiku kitos tautos motore taip “Asz esu tikras. Toji, ka asz daug didesnis pliusas!
liszko prietikio.
— K. A.
buvo paimtas, jai pasidabojo.
Maldų Vainikėlis smarkuma paežiai, Bet po
įmyliu, niekuomet nežinojo apie
“
Graži?
Kur
yra
gražesne
padarytu,
Viena diena, klausydama savo
kiekvieno nesusivaldymo jis Tai tuojaus vyras ja pamestu. ' mano meile ir niekuomet neži moteris už tamsta?”
damos iszpažinti ji pajuto, kad
:: Knygele ::
pasidarydavo vėl kuklus ir gai- Lietuviai, žinoma to nedaro, nos ! ’ ’
“Saldliežuve! Man trys deUSF “Saule” dabar $4.00
per ja lyg elektros srove perbė
i-.mrrocn’ dd savo žiaurumo. Jis Pnkl jszka I'ffwenima lie- smert , “Ponas Leibgvardieti,” ta szimts metu, o tamstai tik dvi- metams in Suvienytose Valsti
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 ledavosi del savo žiaurumo, uis Pekliszka >gyvenmia lig smert
go, ir ji tarė: “Mano siela yra
re kunigaiksztiene, “ponas ka deszimts penki. Ak! Asz nuo jose, $5 kitose Vieszpatystesa.
varo,
mėlynas pau'ksztis.” Ta fraze, Puslapiu; Juodi Apdarai; beveik visuomet buvo nelaireivi, tu ėsi vaikas. Toji, ka tu visko atsižadėjau. Nors gal tamingas. Kuri laika jis jieszkojo
O jeigu protą turėtu,
Aiszkus drukas; smagi
kuria ji bent kelis kartus pa
myli, žino apie tavo meile.”
mista mane mylėsi?”
Susimildami, jeigu iszkeliaususiraminimo veikmoje. Popie
Ir atsitrauktu.
knygele, 75 Centai.
kartojo, sugražino jai ramuma.
“Asz visuomet tamsta mylė nate in kita miestą ant apsigy
“Ak!” atsiduso jis.
ti jis praleido betarnaudamas
*
*
*
Ji apsidairė aplinkui:
Rodykle:
karaliaus numylėtinei, kuri no Sziandien girtavimas ant gero ‘ ‘ Ir ji myli tave, ’ ’ — pridū jau. O nuo sziandien asvz gar venimo ir geidžete permainyti
“Vadinasi, nėra tavo vyro? Bažnytinis metu padalinimas.
neiszeina, rė ji, tiesdama in ji savo ran binsiu tamsta. Tamsta iszgel- laikraszti, prisiunskite savo se
rėjo atsikratyti nuo vieno savo
Pasnikai. .
Asz bent manau, kad jis nenu Kalendorius.
bejai mane. Asz visa gyvenimą na ir nauja adresa ir miestą ku
kas.
Del girtuokliu tankiai
buvusio meilužio. Lei’bgvardie-j
ėjo ir neprisidėjo prie mano Maldos Rytmetines.
Jis pasitvere jos rankas^ bet tarnausiu tamstai; tikiuosi, riame gyvenot ir apsistojo!, nes
blogai atsieina,
tis turėjo pagelbeti jai tame!
Vieszpaties
malda.
garbintoju.”
reikale. Už tai jam buvo paža (.) jeigu ne žiuri ant tebyrio isz sujudimo nežinojo, ka su kad ir mano vyras darys ta pa be to, negalime jum siuntinėti
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
‘ ‘ Jums atrodo, kad jo nėra Apasztalu Sudėjimas.
ti.”
laiko, jomis daryti.
laikraszczio in nauja vieta.
dėta kapitono rangas. Visas
namie tik sziandien, bet jo juk Deszimtis Dievo prisakymu.
“
Asz
irgi
tikiu,
kad
taip
bus.
“
Bucziuok
jas,
mano
vaiDaugelis praszo idant permai
tas reikalas turėjo būti užbaig Tai jau velneva atsitaiko.
Du didžiausi meiles prisakymai.
niekuomet nėra namie!”
Asz
gal
but
iszgelbejau
ji
nuo
kunigaiksztiene.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles it tas ta vakara.
Tarp vienos poros pasidarė ke, ’ ’ tarė
nyt adresa, prisiunczia savo
Gailesczio.
komedija daili, “Bucziuok mane, tu, kuris taip didelio pavojaus,’ nuo nelai varda ir pravarde bet nepaduo
Bet meiles smalsumas ir ne
“Jis visuomet kaip pats ne Maldos vakarines.
ramumas pasirodė esą galin Vyrąs bobai iszpere gerai kaili, ilgai savo szirdyje šlepei meile mingos meiles. Juk jo toks mei- da kur gyveno ir in kur iszvaGiesme ant pradžios Misziu.
savas.”
Misziu Maldos.
gesni už viekima. Jis tinkamai Paskui norėjo ja pamesti, link manės. Bucziuok savo my liszkas prietikis nieko gera žiavo. Tokiu laiszku sziadien
“Mano nelaimingoji drauge, Psalme 45.
apsirengė, apsiszlakste perfiu- Kad tyku gyvenimą vesti. lima kunigaiksztiene, bucziuok jam neleme?”
aplaikome daug, nes svietas la
Szventas Dieve.
tai reiszkia, kad jis justi nepai Giesme
“
Kai
jis
atsipeikės,
jis
bus
Miszparu Maldos.
Kelis szimtus doleriu isz
mais, ir nuvyko in paskirta vie
bai maiszosi, o del mus yra ne
savo meiluže.”
so.”
Maldos pirm Iszpažinties.
jums
dėkingas.
Vakar
vakare,
bankos iszeme,
ta, sakydamas sau: “Gal <ai
reikalingas sukimas galvos
Ant rytojaus tarnaite paPerkratymas sanžines.
“Jis nemyli manes.”
teisingiau sakant, szi ryt — jis jieszkoti po visas knygas isz
Ir da in saliuna nusidavė, reiszke savo poniai:
.bus meilužiu pasimatymas.”
Maldos priesz pat Iszpažinti.
“Isztikruju, tai puikus pa Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Jam -neteko ceremoningai
Kad ant kelio iszsigerti,
“Ponia turi mėlyna deme buvo lakai neramus. Iszpra- kur musu skaitytojas rasze
sielgimas. Bet tai negalimas' Malda po Iszpažinties.
džiu asz maniau, kad jis girtas. laisžka ir kur seniau gyveno.
kunigaiksztienes laukti: pati
Su savo pažinstamais
ant kaklo. ”
apie visus szventus.
daiktas. Priegtam, asz nenoriu, Litanija
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. kunigaiksztiene nekantriai jo
atsisveikinti.
“Manes tai nestebina. Tai Jis pažiurėjo in mane tokiomis Jeigu prisiunsite sena ir nau
kad mano drauge butu nelai Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
lauke. Ji atrodė gražesne, negu
Nusilakęs da namo parėjo, yra ženklas. Bet toks keistas! keistomis akimis. Inejas in sa ja adresa, tai greicziau galėsi
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
minga. Jis greit susilauks isz
bile kada, veidas jos buvo kiek Užmigo, ne ir pati kiszenius Jis nuolat mainosi. Tai atsiran vo kambari, jis tuoj užrakino me permainyt ir greicziau gau
Malda prie Panos Szvencziausios.
manes insa'kymu. ’ ’
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
iszblyszkes, o akys blizgėjo.
apžiurėjo, da, tai pranyksta. Ant mano duris ir asz girdėjau ji szau- site laikraszti. Kitaip ant mus
“Ak, poniute! Ar jus mano Artindamasi prie Szv. Stalo.
kiant: “Ak! Ak! Ak!.
nerugokite, jog laikraszczio neKada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. Jos veidas 'buvo szvelnutis, Suvirszum szimteli da užtiko,, kaklo, — tai tiesa, ir ant mano
te, kad szirdims galima insaky- Paikiaus atiduodamas Dievui gar kaip gele. Plaukai buvo artis“
Jis
nieko
daugiau
nesa

Paėmė viską, ne skatiko
szirdies.”
aplaikote. “Saules Redyste.
mus davinėti?”
be kalbėk.
tiszkai sutaisyti.
nepaliko.
“Gal todėl poniai ir duota kė?”
“Na, 'be jokio abejojimo. Ar Malda Szv. Ignaco.
In banka nubėgo,
I mėlynos kunigaiksztienes var “Nieko. Jis paprastai ĮieMalda su visuotiniais atlaidais.
“Prieik areziau,” liūdnu
PUIKI ISTORIJA
jie klausė mano sutikimo ati Malda prie Szv. Sakramento po
daug kalba. ’ ’
Likusius užaresztavojo,
das?” tese naivioji moteris.
balsu
prabilo
ji.
“
Prieik
ar

Komunijos.
duodami mane už vyro — ma
“Eik pažiūrėti, ar ponia jau “Tai didelis nuopelnas. Ka
eziau. Atsistok ežia, szalia ma Ba ne visus buvo iszcmes,
Garbinimas Szv. Sakramento
ne, kunigaikszte ? Man buvo in- Malda Szv. Tamosziaua.
jus darytute su vyru, kuris, pa
O kad butu kur pleisa.
yra
atvykusi.
nės. Asz tik tyliai galiu kalbėti,
«Z
v
sakyta mylėti vyra ir asz mylė Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
apžiurėjas,
Pasilikusi viena, kunigaiksz sakotu jums apie savo meilisznes gerkle skauda. Prieg tam
Malda prie Panos Szvencziausios.
jau ji.”
Butu visus iszemes,
tiene pažiurėjo in mėlyna ženk kus prietikus su kitomis mote
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
dabar asz esu ne kunigaiksztie
“Kaip ilgai?”
Panos Marijos.
rimis? O tokiu yra. Pavyzdžiui,
Ir niekas ne butu apie tai
lą.
ne, o tik drauge. Asz girdėjau,
Ranžanczius
prie Szv. Marijos
“Asz ji bucziau visuomet
žino jas.
“Vieszpatie, kaip asz laiį_ ! manasis.”
kad tu paliovai Elzbieta mylė
kalbamas.
mylėjusi, jeigu jis butu to no Litanija prie Szv. Panos Marijos.
jęs ; ar tai tiesa, kad tu jos ne o taip, Brooklino moteriukes minga!” — tarė ji sau. “Ir ko “Jus isztikruju nelaimin
rėjęs. Bet jis nenorėjo.”
Litanija prie Szv. Antano isz
smart yra, ki gudri! Bet koks mano drau ga!”
myli?”
Padvos.
“Taigi matote.”
Norints moka pamokyt savo ges žioplumas pasakoti man “Ir taip ir ne. Asz daugiau
Malda prie Szv. Antano.
“Taip!”
“Jis nenorėjo to, o gal ir ne Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
TIKTAI,... 50c
vyra. apie savo szirdies reikalus. nebegalvoju apie tai. Dabartis
“Bet nejaugi tu negalvoji
Litanija
Saldžiausio
Jėzaus
vardo.
galėjo norėti. Apsivedimas
Vargszas Ariane, jeigu ne tu, mane linksmina, Gražinti lai- SAULE PUBLISHING CO
apie pareiga, garbe?”
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
MAHANOY CITY, PA.
Per Procesija.
tiems, kurie tave myli ir kuMeile ir insimylejimas tai tai asz nieko nebueziau sužino-'me
“Mano garbe?”
I
.
;
Giesme ant Procesijų.
43T Neužmirszkite Guodotini Skai
“Taip. Juk tu prisižadėjai jau sena pasaka, bet vieni ta jusi. Tie žvilgsniai, kurie ture-'riuos tu myli, — kas-gi gali buGiesme Laba Nakt.
tytojai, atsilygint su prenumerata ui
Ministranturas.
Skaitykite “Saule”
būti jai ne tik isztikimas, o ir'pasaka gražiau ir geriau paša- jo tik pagarba reikszti, tikre-'ti malonesnio pasaulyje?”
laikraszti “Saule” kurie apie tai uxmirszo ir prasze idant nesulaikyti
nybeje buvo meiles kupini! Bet! “Jus staeziog reikia dievinį ko už kitus.
-------- ★--------Saule Pub. Co., Mahanoy City amžinai mylėti ja.

Mėlynoji Kunigaiksztiene

Kapitonas
* Velnias

hikraszcaip.

PASKUBINKITE J 1 J

■’BXULE’1 MAHANOY CITY, M.

Žinios Vietines

Naujas Veteranu
Vadas ■

• ;— Utarninke pripuola Szv.
Kristinos; Sercdoje Szv. Jokū
bo, Ap., Ketverge Szv. Onos,
Motina V. M., Petnyežioje Szv.
Pantalijono M., taipgi Lietu
viams minėtinos dienos: 27 d.,
(1922 m.) Amerikos Su vien.
Valsi, pripažino Lietuvos Res
publika De Jure, taipgi Liepos
27-ta diena (1888 m.) nuo laiko
kaip laikrasztis “Saule” pra
dėjo iszeitinet; Subatoje Szv.
Nazario C. Kita sanvaite: Ne
dėlioję Szv. Mortos., Panedelyje SS. Abdono ir Scnnenio.

Karas Priesz Japonus Ūkiniai Argentinos
ISZ PACIFIKO — Ameri Lietuviu Užsimojimai SENELIS
kiecziai baigia apsupti visa Ja
ponu kraszta, neiszleidžia ir NEW YORK. — Argentinos
Lietuviai verslininkai savo
neinleidžia
Japonijos
laivu;
diena nakti su didžiausias bomj ketvirtame metiniame susirin-

Viens Kareivis-Armija

. . IR . .

ČIGONAS

SlSžr’ Tie kurie prisiunezia
laiszkus arba postel-kartes in
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus
nepriimsime. Postkartes reikalaujo marke už 1 centą; laiszkaip po 3 centus ;special delive
ry po 16c., o registravoti laiszkai reikalauje 23 centu.
NEUŽM1RSZK1TE!— jeigu
siuntinesite tokius laiszkus be
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu :
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir
laiszkus nuo paczto!

bėriais bombarduoja jos mies- kime svarste Mausima sukurti
tus; pataria kad geriausia Ja- ArSentinos Lietuviu Prekybos
ponams dabar pasiduoti nes Kambarius ir Urmines preky
EJO per tilta bėdinas senelis.
tuoj aus bus per vėlu. Tai Ame- bos kooperatyvą.
Atsisėdo pasilsėti aut tilto
rikiecziu trys baisiai galingi
ginklai: apsupimas, bombarda Turkija Nująuczia Kad ir dūsauja. Sztai eina čigonas
ir klausia:
vimas ir grasinimas arba pro
— Ko taip dūsauji, tėvai?
Jai Pavojus
paganda.
— Ka nedusausiu, kad var
Kitas ginklas, anot paežiu
Japonu, kurie jau dabar gero ISTANBOUL. — Turkijos gas spaudžia. Tuojau reikia
kai iszsigande, tai užpuolimas laikraszcziai jau vieszai ir drą skola mokėti, o nei puses pini
ant paezios Japonijos. Japonu siai savo žmonėms sako kad to gu neturiu kiszeniuje. Tai, Die
Giesmių Knyga Arba
—- Gerai žinomas p. Juozas
ve,
kitiems
skatikas
pigiai
pa

je
tu
trijų
tuzu
Konferencijoje,
Karo Sztabas jau isz anksto
Pecziukonis isz Shenandorio
Kanticzkos, $2.00 i
nori prirengti savo žmones prie Stalinas pareikalaus keliu Tur reina. Žiūrėk, kiszeniuje deana diena lankėsi miesto su
tos juodos ir baisos dienos ka kijos miestu, kaikuriu salų ir szimtukas, už valandėlės an
reikalais, taipgi “Saules” re
SAULE PUBLISHING CO
da Amerikiecziai užpuls ir ap pilnas teises ant mariu. Laik tras, dar už valandėles treczias
dakcija. Acziu už atsilankyma.
Mahanoy City, Pa. - U.SJ
sups paezia Japonija. Ameri raszcziai sako kad Trumanas ir vis auga ir auga turtai.
— Kasyklos kurios buvo
- Generolas Omar Bradley kos Karo Sztabas nieko nesako, ir Churchillis Stalinui nusileis — Nenusimink, tėvai. Asz
užlietos, pradėjo dirbti. Pam paskirtas kaipo vadas Vete
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
tyli, leidžia Japonams spėti ir taip Turkija bus nuskriaus galiu ir tave pamokyti, kas da
Kareivis Clarence Craft,
pos dirbo diena ir nakti idant ranu Draugystes. Veteranu
ryti,
kad
kiszeniuje
vis
dvigu

ta.
kas bus ir kur bus.
isz Santa Anita, California
iszliet vandeni isz kasykliu.
bai pinigai augtu. Ar nori?
Draugyste tai yra sugrįžusiu
Japonijos susisiekimas nu
pirma syki stojęs in karo
Morios ir New Boston kasyklos
— Noriu, kur nenorėsi, —
Kareiviu Organizacija, kuri kirstas ne tik ant mariu, bet ir SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
lauka labai garbingai atsižy
nedirba.
atsake senelis ir iszsižiojes pra
stengiasi kareiviams viso ant žemes, nes Kiniecziai jau
mėjo. Jis buvo Japonu ap
dėjo
klausyti,
ka
jam
čigonas
kiais
budais
padėti.
Raszy— O. P. A. Administracija
Labai Narsus
ima žengti pirmyn ir ima per
suptas ir tik su karabinu, ke
pasakys.
UNITED
isz Washingtono pranesze, kad tojas Ernie Pyle, kuris visu kirsti visus Japonu susisieki
liomis granadomis ir vėliau
—
Gerai,
iszmokysiu.
Ma

sau
—
Tik
pamanstyk
STATES
pradedant kita menesi, visi kareiviu buvo gerbiamas ir mus geležinkeliais.
su nuogomis rankomis užmuanglekasiai aplaikys ekstra ar kuris ant karo lauko žuvo sy
Keturiolikta Amerikos Oro mano draugai, perleidau kė tau, kad 'bėdojo esi. Bet ir tu, sze trisdeszimts Japonu.
seneli, manos neužmirszk. O
ba daugiau 50 Raudoniu ženk  ki pasakė: “Jeigu asz ture- Jiega ardo ir drasko geležinke lės valandas kletkoje, kur ra
BONDS
dabar daryk taip, kaip liepsiu.
leliu del mėsos ir tauku, taipgi cziau sunu, asz norecziau lius, naikina traukinius ir dau dosi draskanti levai ir niekas
AND
Eik per tilta, paskui sugryžk, yra pinigu kepurėje, kiek buvo
man blogo neatsitiko.
viena ekstra ženkleli del vieno kad jis eitu pas Generolą žo kelius, plentus ir tiltus.
STAMPS
— Va j ei, kaip tu galėjai o asz eisiu paskui tave. Kai pe indejes.
Bradley ar pas Generolą Eis
Japonai negali atstatyti nu
svaro cukraus.
iszlaikyt? Ar tau levai nieko reisi per tilta ir supilsi pinigus — Tikri stebuklai, suszuko
’ — Sercdoje Liepos 25 d., enhower pasitarti ir pasi- skendusius laivus, negali atsi
iii kepure, tai tuojau kepurėje senelis ir atskaito čigonui 8 ka
iszkeliaus 24 vyrukai in szneketi. Kareiviai vienbal imti prarastas salas, negali nei nedare?
rasi dvigubai pinigu, kaip in peikas.
— Visai nieko.
^Wilkes-Barre, Pa., 7 valanda siai patvirtina toki paskyri saji nei savo kareiviams parga
dejes. Ir visada, kaip tik eisi Perėjės antru kartu per tilta Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
—
Kaip
tai
nieko?
ryte, kuri*'' ^us priimti in tar mą, nes visi labai gerbia ir benti nei ginklu nei maisto.
— Na, ba ju tada nesirado per tilta, vis dvigubai daugiau vol dvigubai pinigu kepurėje SANDELIS KNYGŲ
myli Generolą Bradley.
Amerikos ir Anglijos laivynai
nyste. Visi iszlkeliaus bosais.
rasi kepurėje pinigu.
rado. Atidavęs čigonui 8 kapei
IR ŽOLIŲ
dabar dar daugiau kariszku kletkoje, tiktai perkele in ki
—■ Pana Alicija, duktė
—
Ar
gali
būti?
—
suszuko
Aukso
Altoriukas,
celuloidos virszaia
kas, vėl ėjo. Kepurėje ir trecziu
laivu siunezia in Pacifika ta, nes sena buvo pagadyta,
ponstvos* S. Palubinskiu, nuo
$1.75.
Vainikėlis,
maža maldų kny
senelis. Strakt tuoj ir atsistojo kartu rado dvigubai pinigu,
o asz ja turėjau pataisyt.
priesz
Japona,
nes
dabar
visi
gele,
misziu
maldos
su paveikslais,
60 N. Main Uly., ir John W.
isz džiaugsmo.
Bet
suskaites
pamate,
kad
isz
isz
paprastu
apdaru
65c.
Istorija
Seno ir
Klausytojai
nuspjovė
kariszki laivai Atlanto vande
Phillips, sūnūs ponstvos Olin.
Naujo
Testamento
25c;
Kabalas
su
—
Ar
nori,
kad
asz
prisieviso yra kepurėje tik 8 kapeipiktumo.
nyse
yra
paliuosuoti.
Atlanto
Saliamono
Nosia
10c;
Dangus,
Saule,
H. Phillips nuo 28 E. Pine uly.,
gavoeziau? Sakau, kad 'bus, tai kos, kurias ir turėjo atiduoti Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant
laivynas nugramzdino Hitlerį,
likos suriszti mazgu moterysir bus. Duok szian ranka. Bet čigonui pagal sutarties.
Kalno Alyvų 15c; Raistas, apraszio
Užmokėjo $294.00 dabar jis važiuoja in Pacifika Paskirstymas Maistas pirmiau turi pažadėti, kad už Senelis liko be pinigu. Maus lietuviu gyvenimą Chicagos stockyartęs per Kunigą K. Rakausku
savo draugams in talka.
duose 356 pus., $1; Burtininkas ir
Szv. Juozapo klebonijoj; Suka
mano
pamokinimą
kiekviena
to,
kaip
tai
galėjo
tai
atsitikti.
Burtininke 35c; Girtuokliu GadzinApie Racionavima
tos ryta, 11 vai., Liepos 21-nia
karta, kaip pereisi per tilta ir Jam begalvojant čigonas nuėjo lios 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt
diena.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Mėsos ir Tauku: Raudoni rasi dvigubai pinigu kepurėje, savais keliais, pamokinęs sene Ang'liszkos kalbos 35c; Lietuviszka
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti
duosi man po » kapeikas.
li, kad nereikia būti perdaug skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1;
Shenandoah, Pa. — Sekan mijos ir sako kad armija labai Pirkie U. S. Bonus Sziadien! ženkleliai knygutėje Nr. 4,
K2, L2, M2, N2, P2, geros iki — Prieteliau, duosiu, — su- godžiam.
Eustakijusas apysaka isz pirmu am
tieji gydosi Locust Mt. Ligon- greitai tam kareiviui sugražins
žiau
kriksezionybes arba iszganymas
Liepos (July) 31 d. Ženkleliai: szuko linksmas senelis, juokda Kiek senelis turėjo iszsyk pi
buteje: Juozas Balkus, ir Ed tuos pinigus, o jeiku ne, tai SVARBI ŽINIA NAUDO
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata
Q2, R2, S, T2, U2, geros iki masis savo szirdyje isz čigono, nigu kiszeniuje?
ligoniams knygele apraszio apie 350
vardas Vaskieviczia isz miesto. augsztose armijos vietose dan
TOJAMS VANDENIO !
kad tiek mažai tepraszo.
visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.
tys byres. Jis piktas ir gatavas
tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos
Maistas Bleszinese: Mėlyni — Tai eik per tilta, sako či
paveikslu 25c; Pekla kur ji yra ir
Tamaqua, Pa. — Du angle- paežius generolus imti nagam Utarninkas, Liepos — July
gonas.
Jeigu
nori
kitus
mokyti,
pats
kam reikalinga?, su paveikslais kan
kasai Ben Valentine ir James Jis sako kad generolai ir 24 d., 1945 m., bus paskutine ženkleliai knygutėje Nr. 4: Perejo žmogelis per tilta. Su
kinimo
inrankiu 30c; Celibatas ar
pirmiau iszmok.
Bailey dirbanti prie Nr. 1 ka augszti oficieriai niekados nie diena del užmokėjimo už ženkleliai knygutėje Nr. 4: T2, pylė savo pinigus in kepure. Jeigu nori būti iszkalbus, ba kokis neženotu kunigu gyvenimas
30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
sykla, likos apdeginti prie eks kam neatsako už tuos savo vandeni pakol bus pridėta
Čigonas
paemes
sukrėtė
ir
lie

ti
30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
iszmok
klausyti.
plozijos gazo. Abudu randasi brangius automobilius, kuriuos bausme 5 % ant kožno dole pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2, pia seneliui skaityti. Žiuri se Jeigu nori būti mylimas, dą turesis visada viską žinos savo ir
kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
Coaldale ligonbuteje.
jie kartais ne tiktai pameta, rio, jeigu rokunda nebus už Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rug- nelis, isztikro dvigubai tiek'pats .pirmiau mylėk.
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
piuezio
(Aug.)
31
d.
praranda, bet staeziai atiduoda mokėta už vandeni. Visi
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o
Cukrus: Ženklelis Nr. 36
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu
New Philadelphia, Pa. f ar parduoda. O dabar papras kurie yra kalti už vandeni,
turtu
ir gyvenime be apsivedime lai
Paulina, pati Jono Bartaszio, tas kareivis turi keliu menesiu už 30 dienu bus nukirsti ir knygutėje Nr. 4 del 5 svaru
mes 75c; GROMATOS in Lietuva,
Strakalas
Generolas
Verkia
nuo Water Uly., mirė Liepos prakaito, darbo ir pavojaus už- neaplaikys vandens. Atsi cukraus lyg Rug'piuczio - Aug.
Apie 15 skirtingu pasveikinimu pa
puoštos
su kvietkelems, 12 už 40c, 3
31
d.,
Racionavimo
valdyba
da

13-ta diena, 9:30 valanda vaka mokesties iszsižadeti už tai kad lyginkite tuoj aus.
tuzinai už $1; Prova Detroito katali
bar priima aplikacijas del su
re, Pottsvillej ligohbutej, po o- kas nors pavogė nuo jo sulužu-'
Mahanoy Township Authority.
ku lietuviu su socialistais už dalinimą
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti
lapeliu prie bažnyczios, su paveiks
> I
peracija. Velione gimė Lietu si automobiliu.
lais
35c, Dzian Bambos spyeziai ir pa
cukraus.
I,
voj, pribuvo in Amerika dauge
mokslai, ir ar žmogus pareina isz bež
džiones 35c, Raginis visokiu gražu pa
lis metu adgal. Prigulėjo prie
Czverykai: Ženklelis (erosakų 35c, Ar Szventas Tėvas yra tik
24
Eroplanus
In
25
Minutas
Saldž. Szird. J. Lietuviszkos
planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
ras kristaus inpedinis $1.50; Aficieje Nr. 3, kožnas ženklelis geras
parapijos. Paliko savo vyra,
rus ir Kareivis. Tak vese visokoblagharodija
15c; Dainų knyga apie 107
del vienos poros czveryku.
6 sūnūs ir viena duktere : Vincą
gražiausiu lietuvos dainų 75c; Naujas
Tamaqua; Edvardu, DraysviljSavizrolas su paveikslais juokingi
Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5
skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko
le; Joną, Minersville; Tamo(1943-44m., szildymo laiko) ir
raudnosio su paveikslais 35c; Patarė
sziu, New Jersey; Emma, Wa
jas vyrams ir moterims apie lyties da
kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45
shington, D. C. 6 aliukus ir anū
lykus ir szeiminiszka gyvenimą su pa
m., szildymo laiko) geri iki
veikslais $2.50; Laime ir Planetų iszkes; taipgi savo teveli Ant. .Ei
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.
dejimai raszaint paikutes 25c; Saules
niki, Barnesville ir broli Alek
ir
Planetų kelias su paveikslais saules,
Gazolinas: Kuponai B6, B7,
ižvaigdžiu
ir kitu visu planetų, kaip
sandra isz Penn Station, Pa.
C6, C7, ' geri iki ateinanezio
jos veikia musu skrituoli žeme 50c.
Laidotuves atsibuvo Liepos 17|
ŽOLES ARBATOS FORMOJE
praneszimo.
į
Nuo
veneriszku ir Vėžio ligų $2.25;
ta diena, su apeigomis Saldž.
Nuo papuczku ant burnos ir kitokiu
Szirdies J. bažnyczioje 9 vai.,
odos iszberimu $1.25; Tyra Mestis
ryte, ir palaidota parapijos
nuo
Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio
L. TRASKAUSKAS
'niežulio
$2.25; Nervu ir nuo sutuki
kapuose. Amžina atsilsi.
LIETUVI3ZKA3 GRABORIU3

BUY

WAR

Skaitykite “Saule”

Kareivis Armijai

Už Automobiliu

Wilmington, Del. — Didelis
Armijos eroplanas nukrito ir
likos suteszkintas prie New
Castle Air Base. Keturi ypatos
likos užmuszti.
Meile žmogui galva apsuka.
iSznapsas ta pati padaro ir ma
giau kasztuoja.

Szitie Marinai lakūnai taip atsižymėjo ant Okinawa Sa
los, kad vargiai kas kitas su jais susilygins. Jie nuszove 24
Japonu eroplanus in 25 minutas. Isz kaires in deszine:Maj.
G. Axtell, Laguna Beach, Calif., Col. W. E. Dickey, Du Bois,
Pa., Maj. J. Dorrah, Hood River, Oreg., Lt. E. Obner, Wash
ington; Lt. W. L. Hood, Benton Harbor, Mich., Lt. J. J. O’
Keefe, Biloxi, Miss., Lt. N. T. Theriault, Milford, Mass., ir
Lt. C. Allen, Fort Worth,

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams
reikalams. Telefono Numeras 78.
620 W. Centra St., Mahanoy City

Pirkie JJ. S. Bonus Sziadien!

Generolas George S. Patton, kuris taip myli straksėti ir
savo revolverius ir medalius szvaistyti susigraudino Bos
ton, Mass., kai ji visi taip gerbe ir augsztino. Baigdamas
savo kalba jis pasakė: “Mes dėkojame Dievui kad tokie
drąsuoliai gimė, kad musu vaikai tokie drąsus. Daugiau asz
negaliu sakyti.”-

mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c ;Kosuilio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c;
Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriszkumo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro (hey-feaver) 85c;
Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c;
Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60c; Palasgos Trejankes (stambios) 60c; nuo surūgu
sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata
85c.
Adresas:
M. ŽUKAITIS,

336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y,

