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Japonu Laivynas Pražuvo
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Isz Amerikos

CHURCHILLIS
PRALAIMĖJO

Ligos Kankina
ii
Europos Lietuvis

Darbininku Partija Ir
Kairieji Iszlaimejo

Hamamatsu
Bombarduotas
Japonai Gavo Musu Sanlygas,
‘‘Pasidoukite Ar Pražūsite;99
Atlee Naujas Anglijos Premie
ras; Japonai Neteko Kariszku
Laivu; Amerikos Laivas‘L. S.M.
599 Žuvo Prie Okinava

NEW YORK. (LAIC) —
Badas bei sunkus pergyveni
mai karo metu daugeliui Lietu
viu palaužė sveikata. Tarp
sunkiau susirgusiu minima ei
le pravardžių. Mėnesinis mais
to davinys vakaru Europoje
atsidurusiems palegeliams at
rodo sekaneziai: Mėsos 800 gr.,
sviesto 600 gr., kruopu 600 gr.,
sūrio 375 gr., druskos 100 gr.,
duonos 3,000 gr., bulviu 3 kilo
gramai. Vaikai dar gauna po
keletą stiklu pieno in diena.
Cukraus, kavos nėra visiszkai.
(Kaip žinome,kilogramas, arba
1,000 gramu, prilygsta dviems
su puse svarams).

LONDON, ANG.—Rinkimai
ir balsavimai Anglijoje visus
nustebino kai Darbo Partija
beveik dvigubai daugiau bai
su gavo negu Churchillio sena,
konservatyviszka partija. Szitie rinkimai parodo kad Angli
ja jau tik nukrypo, bet staeziai
nuėjo in kairiaja puse. Daibo
ar kaip mes sakome, Darbinin
ku Partija susidaro isz Socia
listu. Socialistai kitaip žiuri
gyvenimą, negu kitos partijos.
Pavyzdžiui, Socialistai tiki ir
nori kad beveik visas biznis,
visa pramone butu valdžios
POTSDAM, VOKIETIJA.
Amerika,
rankose, kaip tai: “Dideli fa Clement R. Attlee
brikai, geležinkeliai ir panaNaujas Anglijos Vadas Anglija ir Kinija vieszai iszleido ir pareiszke Ja
Beveik visas svietas
Kai Amerikos gubernatoriai suvažiavo in Mackinac sziai.”
ponams sanlygas del taikos. “Sztai szitos AliAlaus Buvo Ir Bus
miesteli, Michigan, del savo metinio seimo, jie rado ju be žiurėjo, lauke ir temijo in ku
ria
puse
Anglijos
politika
eis.
LONDON, ANGLIJA.— So
laukiant szitas karietas ir vežimus, nes ant szitos salos val
jentu sanlygos” sako: “Pasiduokite ir priimki
WASHINGTON, D. C. —
džia nepavelina žmones parsigabenti automobilius. Guber Dabar mes žinome, dabar Kai cialistas, Darbo Partijos vadas
Kas ežia toks ana sanvaite mus natoriai per savo suvažiavirna pasitarė apie
Suvienytu rioji puse valdo ir valdys be ir naujas Anglijos Premieras te musu sanlygas” ar “tuojaus visi busite vis
veik Europa. Ar tas ant gero yra tykus ir ramus žmogus.
baisiai iszgazdino kai mums Tautu Cziarteri ir svarstė maisto klausimus.
Ana sanvaite Japonai
ar ant blogo iszeis, dar per Kai jis buvo iszrinktas in iszkai sunaikinti!”
kokius plepalus ten iszplepejo
anksti pasakyti. Bet jau da Churchillio vieta, jis pirmiau mums dare ir davė taikos sanlygas ir sake kad
kad valdžia ketina mums ma
žiau alaus duoti. Tai visai ne Numažino Pointus Del Visas Japonu Laivynas bar galima matyti isz kur ve sia pareiszke, kad jis ir jo par
jas puczia: Kairioji Partija tija ves kara priesz Japonus, “Jie nustos kariavę jeigu Amerika, Anglija ir
tiesa. Alaus kaip buvo taip ir
Sviesto \
Sutriuszkintas
Anglijoje visados laike ir da taip kaip Chur chillis ve de. Jis Kinija su ja susitars ir susitaikins.
bus. Gal jis nebus toks geras
Dabar Ja
bar laiko labai klaudžius ir ge taipgi pareiszke,. kad jo parti
kaip pirma buvo, bet visgi bus WASHINGTON, D. C. —
GUAM, PACIFIKE. —
rus santykius su Rusija. Re- ja nori palaikyti draugiszkus ponai gavo musu sanlygas ir musu reikalavi
szlapias ir pūtuotas kaip ir bu Nėra ko ežia per daug džiaug
Kai Amerikos ir Anglijos di iszkia dabar jau Anglija ir Ru santykius su visomis tautomis.
vo.
tis kad dabar valdžia sumažino džiausi kariszki laivai inplausija isz to paežio bliudo sriebs Jis savo žmonėms prižada, kad mus: “Pasiduokite Ar Pražūsite!”
tuos pointus del sviesto nuo ke in paezias Japonu mares ir
ir Amerika liksis vienu viena visiems jiems bus gana darbo,
dvideszimts keturiu ligi sze- daužė uostus, skandino viso
Aresztuoja Draiverius sziolikos. Valdžia taip padare
kaip tas balsas pustynese. Jei kad visa tauta, visas krasztas
Japonams Sanlygos Szitokios:
kius Japonu laivus, naikino gu pirma mažoms Tautoms, klezdes ir turės puiku pasise
nes ežia rytuose randasi per miestus ir leido tukstanezius
kaip Lietuvai buvo maža vil kimą. Clement Attlee visais
TAMAQUA, PA. — Ana
daug sviesto kuris buvo paskir tonu plieno ir ugnies ant Japo
ties, dabar bus dar mažiau. budais skiriasi nuo Churchill
1-Amerika, Anglija ir Kinija duoda Japo
sanvaite keli szimtai draiveriu
tas del Amerikiecziu kareiviu no, ir kai Amerikos ir Anglijos
Bet pagyvensim, pamatysim! io. Jis tykus, ramus, baikszbuvo suaresztuoti už tai kad
Europoje. Dabar kai kareiviai bomberiai ir eroplanai drąsiai
nams paskutine proga nustoti kariauti ir susi
jie neturėjo ant savo automobi
tus,
nedrąsus,
visai
neiszkalparvažiavo tai tas sviestas ežia vidury dienos žemai leke ir
liu tos naujos sztampos kuri
bus. Nėra daug kas sakyti a- taikinti. Karo pabaiga ir taika priklausys nuo
greitai pages jeigu jo žmones sprogstanezias bombas sete sė
Amerikos-Anglijos
kasztuoja penkis dolerius. Val
pie nauja Anglijos Premiera aneiszpirks. Už tai dabar reikia
jo,
Japonu
laivynas,
kiek
jo
džia jau daug kartu grasino vi
part to, kad jis buvo ir yra isz- Japono. 2-Baisios karo jiegos ant žemes, ant
tik szesziolika pointu del
Laivynas
Turi
Daug
ten dar buvo like,,pasitraukė ir
sus kad reikia kiekvienam au
tikimas Socialistu Partijai ir mariu ir padangėse jau surikiotos ir gatavos
sviesto. Kai tik tas sukrautas
giliai in pat vidurį Japonu ma
tomobiliui tos stampos, bet
Kariszku Laivu yra gerai susipažinęs su val
sviestas iszsibaigs, tai vėl poinriu
pasikavojo.
daug žmonių nepaisė nes jie sa tai pakils ir vėl reikes tiek kiek
džios reikalais.
Churchillis ant Japono taip pulti, kad ji ir jo visa kraszta in
Bet nelaime Japonams, Ame GUAM, PACIFIKE —
ke kad jie niekur toli nevažiuo
pareina isz bagotos szeimynos szmotelius sutrupinti. 3—Japonai gali pasimoir pirmiau reikėjo.
rikos bomberiai užtiko ta jau ir Amerikos ir Anglijos Laivynas ir pats mokytas, gabus, iszkalja ar kad juos policija nekibins
taip apdaužyta laivyną ir su daužo Japonu uostus ir skandi bus ir intakingas. Attlee pa kinti isz Vokietijos likimo kai sime: 6—Turi būti iszbraukti
nes jie ta ar ta politikierių pakarabinais ir na likusius laivus. Didelis Chi reina isz taip sau paprastos Vokiecziai nepasidavė, bet, ka ir isznaikinti visi tie vadai ku
žinsta. Kiti manstina kad jie Žinutes Isz Lietuvos atprovintais
sprogstaneziomis bombomis vi chi uostas paskendęs liepsnose. szeimynos, jis ne toks mokytas riavo ligi pat galo. Jiega rie szita kara pradėjo, ne dabar
gali valdžia ir policijautus pri
NEW
YORK.
(LAIC)
—
sa laivyną be jokio pasigailėji Japonai nežino isz kurios pu kaip Churchillis ir visai neisz- priesz Japonus daug didesne, turi vieszpataute nauja gadyne
gauti. Jie pasižiczindavo kieno
kito sztampa kai kur toliau va Ūkininkai Lietuvoje gurguolė mo užpuolė. Didžiausius Japo ses Laivynas puls ir už tai ne kalbus. Kai Churchillis tvėrė daug baisesne negu buvo ir taika ir tas kariszkas militažiuodavo ir laikydavo ja savo mis turi vežti rekvizuojamus nu kariszkus laivus uždege, ki gali nei apsisaugoti ar apsigin savo Karo Kabinėta Karo Szta- priesz Vokieczius. Dabar Ja- rizmas turi ant visados būti
ė
tus susprogdino, sudaužė, pa ti. Amerikos ir Anglijos laivy ba, jis pirmueziausia pakvietė ponai dar gali derintis su val praszalintas. 7—Alijentai už
kiszeniuje. Ir tokius mandra- grudus.
pypkius suaresztavo nes val — Sprogdindami. Radvilisz- skandino. Dabar jau isz tikro nai tiek daug dideliu kariszku Attlee, nes Churchillis gerai džia. Paskui jau viskas bus ims ir valdys ar tvarkys kelias
džios pareikalavimas kad ta kio bažnyczia Vokiecziai už- Japonai be laivyno, dabar Ja- laivu turi kad jie gali in daug invertino ji ir jo partija. Kai vaisko, armijos rankose. Armi Japonijos dalis pakol visi Ja
sztampa butu ne kiszeniuje, bet musze keletą besimeldžiancziu ponai neturi nei vieno kariszko vietų tuo pat sykiu plaukti ir Churchillis susirgo ar kai jis ja jau apie derybas ar taika vi ponai parodys, kad jie moka
laivo kuris dristu ar galėtu Japonus pulti.
ant automibiliaus.
kur iszvažiavo, Clement Attlee sai neszneka. Visos musu ka- patys tvarkoje ir taikoje gy
moterų.
Amerikiecziams ar Anglams
Dabar draiveriai bėga in
O Amerikos ir Anglijos bom visados visa valdžia gerai val riszkos jiegos tik laukia žodžio venti. 8—Japonai turi sugra
— R y t p r u s u o se, Bishof- kelia pastoti.
de ir tvarkė. Jis buvo pirmu sunaikinti ne tik Japono armi žinti visa užkariauta grobi, tu
paczta sztampu, kaip bobos in
steine Vokiecziai suszaude 42 Kai tik tas Japonu laivynas beriai isz padangių daužo fab
ri pasitraukti isz visu tu kraszbuczerne mėsos, nes jie dabar
rikus ir. ardo visus miestus. tinis paskelbti Atlanto Cziar- jas, bet ir visus miestus ir žmo
Lietuvius.
pražuvo, Japonai ant rytojaus
iszsigando, kai valdžia parode
Vienas Amerikos bomberis pa teri, jis atvažiavo in San Fran- nes be jokio pasigailėjimo ar tu, salų ir vietų kurias jie už
jau
paskelbė
kad
jie
gatavi
de

kad ežia nėra baiku. Bausme už .— Nauja Kaimo geležkelio
leido ir staeziai pataikė viena cisvo Konferencija ir paskui su susimylejimo isznaikinti! 4— kariavo ir grįžti prie 1895 me
neturejima sztampos yra $25 stotis dabar suplanuota statyti rintis ir taikintis.
isz Japonu didžiausiu kariszku Churchilliu dalyvavo Potsdam Japonams jau iszmusze pasku tu rubežiaus. 9—Japonai ka
kiek nuoszaliau nuo buvusios.
faina.
laivu. Laivas užsidegė bet kiek Berlyno Konferencijoje. Kiek tine valanda: jie turi pasirink reiviai turi mums atiduoti sa
— Tarp gyvais pasilikusiu KUR JAPONU
dar dabar galima dažinoti, ne dabar galima sakyti ar spėti, ti: “Kariauti pakol jie bus su- vo ginklus. Paskui jie gali
Lietuvos dailininku minimi
nuskendo, bet szlubuodamas, tai ne Attlęe valdys Anglus ar muszti ir isznaikinti, ar pasi grįžti in savo namus ir tvar
— Didžiausiam Egipto pira Kalpokas, Zmuidžinaviczius,
EROPLANAI? kaip paszauta stirna, nuslinko tvarkys Anglijos reikalus, bet duoti ir vėl taikoje gyventi. kingai gyventi. 10—Mes visai
mide randasi tiek akmenų kad Szimonis.
Profesorius Harold J. Laski, 5—Sztai musu reikalavimai, ir nenorime ir neketiname visus
in uosta.
isz ju galema. butu, pastatyti
WASHINGTON, D. C. —
Socialistu Partijos Pirminin mes nei per nago juoduma nuo Japonus pavergti ar juos ver
mūra szesziu pėdu augszczio
Takahashi, vienas isz dar 11kas, kuris yra visos Socialistu szitu reikalavimu neatlyszime, gais padaryti, bet, reikalaujaaplink visa Francija.
Skaitykite “Saule”
(Tasa Ant 4 Puslapio)
neatsileisime; ir visai nelauk(Tasa Ant 4 Puslapio)
Skaitykite “Saule” partijos szirdis ir galva. -
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GEN. EISENHOWER
KALBA APIE TAIKA
i IR P A K FNTIM A •Alijentus-Ir jis tiki> kad taiko-

farmerys aria, akėja in žemele
Popieru.
— C. C. F. A. U.
priesz trijų metu ir kurios buvo
i savo prakalta lieja su szventu
iszrisztos kovos lauke. Jis žino
Susimildami, jeigu iszkeliauj pasitikėjimu saulute ir■ lietutis
kad kare kovos sujungė visus
nate in kita miestą ant apsigy
Ijam in talka stos ir, Dievui pa-r
venimo ir geidžete permainyti
Į dedant, javai užderės.
į
1
j 2 mes rasime tokia put vieny
laikraszti, prisiunskite savo se
„ .... .
.,
.. ' Per amžius žmogus dirbo,
NEW YORK. — Sugryžes in be.
Kur tik Amerikos armijos 1
. v. . ,
na ir nauja adresa ir miestą ku
.
. ■
. .
prakaitavo ir žinojo Kad kaip Saviem Valstybes po puikiau ‘‘Jis tiki, kad su panasziu
buvo Europoje, isz ten ateinat
...
.
.
riame gyvenot ir apsistojot, nes
. ,. v
.
. . . sėkla sesi taip ir Tugius pjausi, siu pasisikimu Vokietijoje, Ar pasiryžimu, nusistatymu ir ge
visokie žmonių reikalavimai ir 1
•
be to, negalime jum siuntinėti,
.
, .
... v
1 Mokslas sziandien moksliszkai mijos Generolas, Dwight D. Ei- ra valia kurie Alijentus priver
skundai apie kaip žmones nu-i .
, , . .
,
laikraszczio in nauja vieta.
. . .
.. , v , ,,
'sako kad, kai žeme tinkama, ’. senhower, visur bandė Ameri tė Europoje sutvarkyti pulkus
kentėjo ar kiek žalos, bledies, . ,
Daugelis praszo idant permai
' _
.....
v
niinkszta, akėta ir derlinga, ta- kos žmonėms pabrėžti, kad szi kurie taip puikiai sutriuszkino
musu kareiviai tiems žmonėms 1 , ,
.
nyt adresa, prisiunczia savo
,
.
.. ,
. .
'da laikas sėklas sėti,
puikiausia
karo
maszinerija
sunkiai-iszlaimeta
taika
turi
padare. Armija beveik visiems
varda ir pravarde bet nepaduo
Bet darbo žmogelis szventai būti amžina. Ka tik gryžes isz visoje istorijoje, taikos dalyka
užmoka, nors gal ne tiek kiek
da kur gyveno ir in kur iszvatiki ir pats.sau žino kad dar to Europos kovu lauku, atsimin turi būti iszriszta. Suvien. Tau
praszo, bet visgi atlygina.
žiavo. Tokiu laiszku sziadien
negana. Jis aria, akėja, prakal damas visokias baisenybes ku- tos yra stiprios: ju žmoniszki
Afrikoje žmones labai keisiu.
aplaikome daug, nes svietas la
ta lieja ir savo žemeles sklype!'
ir
iszmintingi
vedėjai
užlaikys
skundu ir įpriekaisztu pastate
bai maiszosi, o del mus yra ne
kaip vaika dabnoja. Bet, jeigu
taika
kuria
kareiviai
iszlosze.
Armijai.
reikalingas sukimas galvos
jis tikras darbo žmogus, jeigu
,
Atsiekti
to
tikslo,
žmones
tu

jieszkoti po visas knygas isz
Viena paleistuviu namo sa jis iszmoko isz savo tėvu, teve
ri
bendradarbi
paežiu
budu
kur musu skaitytojas rasze
vininke reikalavo armija už liu kaip ūkininkauti, kaip sek-,
kaip
kareiviai
dare.
Eisen

laiszka ir kur seniau gyveno.
mokėtu už elektros szviesas ’lla sėti, tai jam to mokslincziuj
hower,
pasikalbėjime
su
laikJeigu prisiunsite sena ir nau
kurias ji turėjo per visa nakti mokslo negana. Pirm negu jisi
rasztininkais
New
Yorke
sake:
ja adresa, tai greieziau galėsi
deginti del musu kareiviu. pirma sėkla in žeme sės, jis in*
i
‘
‘
Taika
priklauso
nuo
visu
pa

KM'
me permainyt ir greieziau gau
(Priekaisztas atmestas.)
dangų pasižiuręs in sena kalen
saulio žmonių ne tik laikinai
site laikraszti. Kitaip ant mus
Kita moteriszke apskundė dorių iszsitrauks ir ten pasi' nuo kokio politinio vado, ku<is
Armija už tai kad kai viena skaitys ar menulis jam paveLabai retai pasitaiko kad prastas Leitenantas
gali nerugokite, jog laikraszczio nei norėtu vesti likimą szalies paaplaikote. “Saules Redyste.
Vo'kiecziu bomba susprogo, 3l liūs sziandien soti.
! gal nekurios linijos. Jeigu visi augszta Generolą pasveikinti su ‘‘Hello Pop.” Bet taip at
------------ —1----------------pamote savo negimusi kūdiki. Isz senu senovės, isz barzsitiko
kai
Leitenantas
Bruce
Arnold
susitiko
su
savo
tėvu
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
žmones bus draugingi tai ture ;
Jį kaltino Amerikieczius kam jUi0į0s praeities> žmogelis žino
Generolu H. H. Arnold ant Okinawa Salos.
sime taika.
jie Vokieczio nesustabdė
vįsį vaįsįai kurie uždera
Amerikos žmones privalo ta
cziau. (Priekaisztas atmestas.) virsz žemes turi būti sėjami kai GEN. DWIGHT D. EISENHOWES suprasti, ir Eisenhower mano Katalikais ir Protestonais ne- numo. Dabar radau gera darba
Vienas Prancūzas užvede by • pilnatis menulio net juokte rios laukia “Palaidojimo Bu kad jie supras.
! galės iszriszti. Ji negali pra- Chicago, Ill. Ketinu ten ir ap
riu
”
ir
gerai
žinodamas
ka
ki

la priesz Amerikos armija už1 juokiasi nakezia. Tie vaisiai,
“Mes ne esame atskry, isz- loszti ir mes nepraloszime szia sigyventi. Ar turėsiu iszsiimti
»
tas
karas
reiksztu
žmonijai,
tai kad Amerikiecziai kareiviai kurie uždera po žeme turi būti
kitas Pirmas Popieras nuvaUNITED
'mintingi žmones negali būti kova del amžinos taikos.”
...
,
taip iszlepino Arabus kad jie sėjami kai jau vos tik nagele szis Vyriausias Vadas Alijentu
STATES
žiavus in Chicago, Ill.?
pulku pabrėžė reikalingumą1 PrasiszatKsiais. Mes esame da(paskui nenorėjo dirbti bet -pra dilstanczio menulio matosi.
Atsakymas: Tavo Pirmos
aktyvaus Amerikos dalyvavi-Į
Pasau^o, jis pareiszke tau-j Ar Pirmos Popieros Geros
dėjo vogti. (Byla atmesta).
Mokslincziai jau seniai
tieeziams Kansas mieste. “Jei-'
----Popieros taip geros Chicagoje
mo apsaugoti taika.
Vienas vieszbuczio, kotelio mums moksliszkai iszaiszkino
Net priesz jo atvykimą in gu
° nekurie žmones tiki kad es-’ Klausymas: Asz iszsiemiau kaip ir New Yorke ar bet kur.
savininkas pristatė armijai bi- kad tai tik prietarai ir burtai, Suvien. Valstijas jis jau Lon-jame ^skyrimais tegul apsipa- pirmas poperas New Yorke ii Bet turėsi iszgyventi Illinois
I STAMPS
la už pataisyma savo stogo ku kad menulis nieko bendra ne done viename susirinkime kai-;žysta su tikrais atsitikimais, su ketinau praszyti Antru Popie- valstijoje, nes Chicaga yra Illi
ri keturi Amerikiecziai karei turi nei su sėjimu nei su pjūti
bejo sekamai — Tikiu kada bomboms, robotais, kurie ne- ru sekama menesi, kada mano nois valstijoje, szeszis mene
viai sugadino kai jie viena nak mi. Bet' tie mokslincziai tik
J
- -■
Japonija seks Vokietija,
neiį iszpasakytu, greitumu pasie- Pirmosios bus dvieju metu se- sius priesz padavima Antru
ti lipo per ji in vienos Prancū mokslo suolus szildo, o darbo
mano szalis nei jusu vėl pa-į kia tikslą.”
zaites tarnaites kambarį. (Ar žmogelis seka menuli, sėja sėk
szauks savo sūnūs ir dukteris ‘‘Amerika turi pasitikėti ki-Į
mija tam savininkui atlygino). las ir pjauna rugius. Mokslinapleisti savo ramu gyvenimą ir tais ir su jais bendradarbi, gyVienas žmogus Icelandijoje czius isz knygų žino; darbo stoti karan. ’ ’ Amerikos ir Bri I venti patenkimosia dvasioje, ir
pragyvendavo isz laukiniu žmogelis isz gamtos pasimoki tanijos (Anglijos) eilinis pilie 'turi gyventi pagal Konstituci-'
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
„paukszcziu, ypacz aneziu. Jis no. Gal mokslincziai žino apie tis
kovojo “apginti jo laisve
^dėstytu svarbiausiu bntis kovojo
lipdavo in lizdus ir rinkdavo ka jie kalba, bet darbo žmoge melstis, jo lygybe, jo laisve kaL du stiprina’’ - Jis kitoje kai50c., o aplaikysite knygas per paczta.
lis
kino
ka
ir
kada
jis
sėja.
. ........................
Patenkima ir,
plunksnas ir pukus ir paskui
beti ir veikti kaip jis mano ge-( beje
- pabrėžė.
__
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.’1!
(parduodavo. Kai Amerikos Keletą desietkū metu atgal riausia, niekad neužmirszda- ' Amerikos Konstitucijos budai
yra pagrindas ateities taikai, ij No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų
bomberiai pralėkė pro tuos tokio paežio plauko moksliu- mas kitu lygias teises.”
I kus apraszymas, didele knyga, 404
ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsaGal puikiausias jo maldavi- puslapiu. Popierinei apdarai. 50c mieras
Taukus kur jis tuos pakus ir cziai moksliszkai inrodinejo Bet dabar su laimėjimu,
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugavepi ų n k s n a s rinkdavo,, tai visi kad eroplanai jokiu budu nega svarbiausia pareiga yra ant■ vi-  imas insteigti ir palaikyti taika No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
buvo duotas New Yorko prie- mi"alls?ka apraszymas, 202 pus. 3oc toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
spaniuocziai iszleke ir nebesu li nuo žemes pasikelti, vežimai
sados
užlaikyti
szias
teises
ben
., „ . x .
.
į No. 103 Vaidelota, apiaaka isz nus prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir.kitus dangiszkua kunus,
grįžo. Jis armija už apskundė be arkliu negali važiuoti. ]\iKlime
Waldorf
Astoria
VieSZ
į pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
dradarbyste visu tautu.
ir armija atsilygino.
bar ir lekia ir važiuoja. Tai gal
mta i3Z Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
Generolas Eisenhower pilnai būtyje. Judge Irving Lehman ’veikslais,
savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
Armija užmokėjo $410.00 už ateis laikas kada tie mokslin insitikines kad tas yra noras ji pasveikino vardu visu New No. 104177 dideliu puslapiu. 35c turi
Trys istorijos, apie Ne- paeziuoms. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
mula, kuri kareiviai netyczia cziai tiek žinos kiek paprastas
Yorkiecziu
New Yorkas turi valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
kareiviu kuriuos jis atstovauja,
nžmusze. Bet už žmogų kuris darbo žmogelis isz gamtos pa
daukiau Italu negu yra Rymo- be8’ Karalaitis žmogus. 121 pus. 25e kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepeir už
kuriuosujis
kalba.
Kelioms .
__
--------------------—-----------------.
*. .
,
| No. 106 Penkios istorijos, apie
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
paliko naszle ir szeszis vaikus simokino. Tada ir jie ne tik in dienoms po kalboje ’Londone,'?6’ (I1U'S'1U A!rlu negu Di:bline, c,„K().-w,; Isz numirusiu prisikėlė, 62 puslapiu..........................'..... 15c panai. 105 puslapiu.................... 25o
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
Armija užmokėjo tik $530 nes knygas savo nosis inknibs, bet jis New Yorke sake: “kareiviai ir
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
J daugiau Žydu negu Jeruza- 1 Dorybe
No. 111 Sžiupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu..................................... 15c
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
tik tiek buvo reikalaujama. akis in dangų pakels ir in me pavargę karu, visi Britai, Ame-!leje ir Tel Aviv-” Isz szio miss‘ pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
Vienas Arabas neteko kojos, nuli pažiuręs.
rikiecziai, Francuzai. Apie tai to iszvyko net 750,000 kareiviU iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo 22 puslapiu ............................... 10o
^aganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- kėj imas kunigo. 47 pus................ 15c
ir pareikalavo $20. Armija, at
jie mažai kalba, bet pageidauja 111 ^aro ^au^us. - Atsakvdainas
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
J
! savo liežuvio sulaikyt ;
Girtuoklis
No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
silygino.
,
teisdariui
Lehman
ui,
GenerC-j
Jurgis;
Galinga
ypata
galybe
meiles;
pastovios taikos.”
Miszko Sargas
Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Teip-gi juokai, Rodos,
bobos..
Armija visas bylas, visus
Už dvieju dienu, kalbėdamas ' las Eisenhower pareiszke pa- ! B0S
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
SuAn.Vlstybm
Aongbse
de
J
ca
!
d61
P
riem
j
m0
skundus iszklauso ir atsilygi
. 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
64 puslapiai ................................... 20c
112 Trys apisakos apie piniNo. 166 Trys istorijos Sūnūs Mana ligi $5,000. Nuo $5,000 jau
Washingtone, jis vėl kalbėjo ir baigdamas vėl sake “ipilnai ’gaiNo.
No. 141 Keturios istorijos apie
galva-žudžiai
;
Ražanczius
iszgelIkiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
Kongresas ima byla ir spren
paezioje temoje. Primindamas pripažinkime teise ano žmoI bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; dvare;
Geras
Medėjus................................. 15«
Geležinis vyras; Smakas ir
j Juokingi szposelei, Kaip traukt gidžia ar mokėti ar ne.
No. 170 Asztuonios istorijos apie
tuos kuriu žuvo karo laukuose, gaus.”
61 puslapiu..................................... 15c
“Man atrodo, kad taika yra liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
Armija daro skirtumą tarp
jis pareiszke, užuojauta ju te-' kutinai reikalinaa criam m r No‘ 116 Istorija fcPie Sierata’ No. 142 Trys istorijos apie Pavei Auklėjimas sveiko ir serganezio kubledies, žalos, padarytos kai
vams, žmonoms, draugams ir cuunai reiKaiinga sziam pa-puikua apraszyma8 119 pna... .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
kareiviai lavinasi, musztra ei
sake ‘‘jie turi būti užtikrinti šauliui. Pati apsvietima, drėbs-; No. 119 Keturios istorijos apie
....................... 15c
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
tu ir gal Žutu kitoje tokioje at-!Garžia Haremo nevalninke: T^oszis:
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerc3;io. 121
kad tas vėl neinvyks. ’ ’
na arba kur'apsigyvena ir tarp
, . ...
'Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu ......................................... 25a
‘‘Kareivis žino kaip blogai sitikimoje. Turime suprasti ir 62 puslapiu ................................. 15c Paskutine
bledies padarytos kai jau ka
vale motinos; Pakutninkas;
------------- ---------------- ■>-’
! No. 120 Dvi istorijos apie Valu
riauja, kai muszasi. Armija at
viskas atrodė 1941 ir 1942 me pilnai apsvarsztyti taikos daly kas isz girrios ir Ant nemuno. ' 58 Ar paszaukt tęva zokoninka Behna- No. 171 Vieniolika puiku istorijų
(su paveikslais), apie Džiaugsmas
puslapiu .15c dina. 61 puslapiu.........................15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
tais. Jis invertina tikra atsiti-.I kas su tokiu pat pasiryžimu
sako už savo kareivius kai jie
No. 145 Trys istorijos apie Velniistorjos apie
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
kima, kad Su vien. Tautos atėjo kokiu Amerika parode 1941 ir No. 123 1 Septynios
marszuoja ar musztra eina, bet
szkas
malūnas; Kaip studentas lojo o
zerkolas;
Sidabrinis
1942 m., kada buvo sunku spėti stebuklingas
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
in pagelba. Ir jis tiki kad tai
(grabelis;c TA
Drąsus szuo; Kolera; Sene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
kai jie jau kariauja tai žmones
47 puslapiu........... 15c
kos dalykos nebus sunkesnes kai muSU pulkai iszlipo Nor- jj8. Vargo sapnas ir pasaka apie ci- dą;No.Dainele.
ptybe gymimo mumisie Dievo musu
kurie buna nuskriausti ar ku
146
Dvi
istorijos apie Auka
45
puslapiu
....................
15c
mandijoj ar mes busime lai-eonus.
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
už tas dalykas kurios pasirodė
riu namai buna sugriauti, nie
126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. atsitikimu; Nusiminimas seno jauniminvi
’
’
i
43 '
: Doras gyvenimas; Pr'. versta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 25«
ko negauna. Pavyzdžiui: jeigu
147 Trys istorijos apie Raga
Tie kurie prisiunczia I ‘‘Bukime stipriais bet paten-' mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys na;No. Keliauninką
No. 172 Dvi istorijos apie Dūkte
eroplanas, lėkdamas per jusu
Joną, Vaikinas ir
. . ,
,
, ,,
. I, . .
m •
.•
' užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
Mariu;
Sruolis isz Lietuvos.
68
laiszkus
arba
postel-kartes
m
kimais.
Turime
saugoti
savo
kurig
buvo
protingegnis
nž
savo
pona
Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c
miestą nukristu ir sudaužytu
puslapiu
......................................
.159
l puslapiu .j............ 15c No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
Saules” iredakcija, lai prili-j teises, bet pripažinkime kad ir 61
ar sudegintu jusu namus, ar
.
.
1kiti turi
. • panasziu
____ A * teisiu.
* _ 1!1
I No. 127 Trys istorijos apie Duk Alena; Pavojinga klaida. 45 pus No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
pina reikalingas pacztines mar
mija atsakytu ir jums atsily
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15e do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz15e
‘ ‘Užlaikymas taikos yra Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu.
Moterys beveik visokius kes, nes kitaip tokius laiszkus
gintu. Bet jeigu eroplanas ar
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
'bomberis, begrįždamas isz ka vyro darbus dabar ima užim nepriimsime. Postkartes reika- praktiszkas daiktas. Praktisz-^
sis; A’z t keik užlaiko mpteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
61 puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
ro lauko nukristu ir namus su ti. Czia Dorothy Martin už lauje marke už 1 centą; laisz- kūmas ir protiszkimas kartu
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaiiriecziti Aimanaeina.
”
degintu ar sunaikintu, tai nie ima Miszko Sargo darba. Ji kaip po 3 centus special delive
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
‘‘Jeigu galime save užmirszužsidėjus ant savo pecziu ry po 16c., o registravoti laiszakys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir BU'
ko tie žmones negautu.
karalium.
61 puslapiu ................ 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
ti, užmirszti politika ir asmenį~
_
maisto ir vandenio del visos kai reikalauje 23 centu.
..
..
,
.
. .
IQTORIIF
apie Gregorius No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke
i iJlvlJJD
.__ . mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
NEUŽMIRSZK1TE!— jeigu nias ambicijas galėsime isznsz-. w
Dabar yra mokslo ir moks- dienos žengia akmeniuotu
----------------- Isz Numirusiu
lincziu laikai. Viskas sziandien taku in kaina ir lips in ta sar siuntinesite tokius laiszkus be ti szia dalyka ir privalome isz Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu............. ............................. 15c
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
S ’
daroma su mokslu ir viskas yra go kieti isz kur ai bus visas pacztiniu ženkleliu, taipgi jei-į riszti, kitaip mes visi žūsime.” j me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
puslapiu .......................................... 15c
aiszkinama sulyg moksliszku miszkas matyti. Kol kas ji gu nebūna užtektinai markiu ! ‘‘Nei vienas žmogus negali
::
25<£::
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
mastu. Paprastas žmogelis ži sau viena gyvena ir sako kad uit laiszku, tai iszdavysta ne- mane intikinti kad Amerika su
pitonas Stormfield danguje; Pabė Saule Publishing Co.,
no kad sėklas sėti tai Dievo toks gyvenimas jai patinka. priims tokes post-kartes ir 1 juos puikiu misziniu visu ragėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Pirkie
U.
S.
Bonus
Sziadien!
laiszkus
nuo
paczto!
siu,
visu
tikėjimu,
jos
Žydais,
60 puslapiu ................................. 15c Mahanoy City, Penna.
d(U’ba dirbti, Darbo žmogelis, Bet kaip ilgai, tai nežinia.
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mas. Bet likimas nepastovus:
Golochtovas, in nieką atskirai
ISTORUEiszo
apieįszlins,
na iszAl“*•
Iszszove Paskutini ----------------aukso pramonėje urnai pralobsnesikreipdamas.
tania, o dar veikiaus nusmun
yva in virszu iszkils, Kaip už
Szuvi
— Reikia važiuoti, bailiai
kama. Taip ir su juo atsitiko.
laikyti sveikata ir apsaugoti
pratarė Jonas Kvailys.
Neturtas vis kiecziau spaude
szeimynele nuo lygu,Verta NeNieko kvailesnio nebuvo ga
kol viskas užsibaigė visiszku
užmirszt, Kaip dagyvent 1G0
lima. sugalvoti ir Golochvato
I.
metu, Pamokinimai, Apie boba
vas net suurzgė isz pykezio.
Vaikas Ūkininkas suvargimu, ir buvęs turtuolis
QRAS buvo kuogeriauses,
Mikitos Jonas Legašzovas vir
ka negalėjo savo liežuvio su
— Tu, kvailas!!! Važiuoti?
szalczio vos deszimt lains
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
to apgailėtinu pribuisziu ir mi
Velniop važiuok. Abdulai, užniu. Sniguriavo minksztu snie |
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
to turtingu
pramonininku
musziu tave, kaip szuni ir kal
geliu. Gruodžio menesy toks’
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
duoklėmis. Karcziai atsirugdatu nebusiu. Asz, asz...
oras tęsęsi ilgėliau. Prie aukso'
Geros rodos, Gailinga ypata,
vo jam szios duokles ir Jonas
Ta insiutima pertrauke ga’kasyklų kantoros stovėjo dve
Galybe Meiles, Juokai, RaganKvailys -buvo lyg juokdario
lus szuniukszczio unksztimas,
jetu užkinkytas važelis.
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
vietoje. Prie to dar prigijo už
kurio ankseziau niekas nebuvo
— Nu, Jonai Kvaily, sėskis,
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
gauli pravarde: Jonas Kvailys’
pastebėjęs. Jis visa laika bego
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.
kalbėjo aukso kasyklų savinin-i
Vienok, senis apsiprato pra-: Po Northumberland pavietą paskui važelio, o dabar atsisė
kas Solochvatovas, iszejes ant,
va rdžiuo jamas ir juokdario ro-1
važinėjau, do szalimais ir pakeles galva
gonku apsivilkės keliones ap
le, kaip apsipranta savo pade-' Kur daug funiu dažinojau, gailiai vienodai kauke.
PUIKI ISTORIJA
siaustu.
tini visi užuiti žmones. Sztai ir j Pribuvau in garsu užkabori,
— Ach, kad tave, užsipuolė
Jonas Kvailys, liesutis senu
dabar sėdėdamas važely jis' Dažinojau, kad vienam gerai ant jo Golochvatovas.
kas, menkais kailinėliais apsi
mausto, koksai niekszas kad ir
— Neliesk szunelio, Audie
pirti užkure.
vilkės, kaž-kaip juokingai suszitas Golochvatovas ir kokiuo
jaus Simonai, užsistojo Jonas
Nes buvo labai akyvas,
mirkcziojo akimis ir tartum su
pasitenkinimu jis ji žemina ne Tai isz to pasidarė nekas,
Kvailys. Gal visiems sykiu rei
sitrauko. Jam buvo reikalo va
Vietoj per naktis baladuo- tik draugėje, bet ir užvaizdu ir Nebagas nubėgo net in Vestus, kė suszalti.
žiuoti, tik visai in kita puse.
Golochvotovas staigai nuri
tis, valkiotis po ulyczias ir tarnu akyse.
In tikyba versti gyvates ir
— Audiejaus Simonai, mat ir ant vežimu kabinėtis, sai
Kareivis Dominic MozzetVaželis cziuožia, kaip sviesdriežus. mo. Jis, iki keliu grimsdamas
asz, — sumiszes, tartum kaltas, tas berniukas gavo darba ant tu pateptas. Abdulas rėkauja Jeigu kas nori sodoma matyti, sniege, priėjo in arklius delnu tą, 19 metu amžiaus, isz Pro
jis pramikcziojo. Man visai at farmos kur jis turi “good in arklius, Golochvatova snau Turi in tula peczia pribūti, pliaukszterejo juos in kakta ir vidence, R. I., iszszove pa
TIKTAI,. . . 50c
bulai.
times’’ buna ant szviežio džia, o Jonas Kvailys prisi Kur randasi kelios puikios dar karta insitikino juos galu skutini szuvi ant Europos
SAULE PUBLISHING CO.,
— Ir labai kvailai. Bet kaip oro, gerai pavalgo, sveikai glaudės in kerte užmerktomis
bobeles, tinai nusivarius. Juk vieninte karo frunto, Gegužio 7 diena,
MAHANOY CITY, PA.
sau nori. Namo sugryžtumem iszsimiega ir dar gerai sau akimis perkratineja savo pra
lis iszsigelbejimas tiktai juose.
Kaip žydo kumeles.
aipie pusiaunakti, ir asz tave užsidirba.
■ Arkliu butą geru, o dabar nei — Abdulai szetone, iszkineiti. Taip, kokiu budu susidėjo
Geriau nutylėsiu,
pirmyn, nei atgal.
nuvežincziau savais arkliais.
gyvenimas. Ar svajojo jis kuo
Apie tai da nekalbėsiu,
kyk arklius!
Supranti? O kokiais pyragamet,
kad
prisivarys
iki
dabar

Vis-gi
reikėjo
kas-nors
dary

Suvis
kaip
prie
Kadno
Kirgizas isz inproezio pa
— Ech geriau butu buvę at
cziais mus pavaiszintu An
tinio
padėjimo?
O
sztai
skyrė
ti.
Tatai
buvo
beviltiszkas
mė
Slabados,
klauso ir sustingusiomis ranko
vira važeli pakinkius, — keletą
driaus Morta. Pirsztelius nu
Vieszpats.
Žinoma,
pats
kaltas,
ginimas
ir
visi
tylomis
ėmėsi
Mažai rastum doros.
mis iszvadelejo atrisze pakelia
kartu pakartojo Golochvato
laižysi. Man vienam bus kiek
bet
padėjo
ir
geri
žmones.
Min

darbo.
Pirmiausia
reikėjo
su

Sztai, tai bent kelti lietuvysta,
ma, paleido sumata nuėmė lan
vas, dusdamas dengtam važe
nuobodu važiuoti.
tim senis perbėgo visa savo gy
mindyti
supusta
aplink
važeli
Paimti už pamatu
ka.
ly— Skrebukai sztai mano, — Pakentėk Audiejaus Si venimą, sustodamas ties vieto
paleistuvysta, sniegą, kad arkliai galėtu pa — Pasibaigė aszata. (ar
traukti ji isz vietos. Negalėjai klys), tarė jis szaltai.
Audiejaus Simonai.
Girtuoklysta,
monai, nedrąsiai ramino Jonus mis kurios ji pražudė. Ech sztai
ir manyti apie , važiavima va ,— O, gal arkliai kaip-nors
— Et niekai! Tu tik pasi Kvailys. Isz viso tik apie tris ežia reikėjo szitaip pasielgti o
Tai moterėlės ne kas,
žely. Nustatęs kelio krypti, Go pasieks namus?
žiūrėk, koks važelis: archirie- valandėlės. Paskui pyragai- ežia visai kitaip. Viskas butu
Tokis jusu pirmeivystia!
lochvatovas pasiuntė kirgizą — Baigta.
*
*
*
jui važinėti.
»
cziai pas Andriaus Morta, deg buvo kitoniszkai.
pirmyn,
o
pats
paėmė
arklius
Jonas Kvailys susimaustė. tinėle užkandžiai invairus taip. Kiek laiko jie važiavę, Jonas
Netoli Wilkes-Barre ’uose
Iszkinkyti arkliai atsistojo,
už
apinasrio.
Ta
liūdna
eisena
Norėtus namo važiuoti, — isz
Kvailys
negalėjo
sumesti,
nes
dideli nesutikimai,
ir Golochvatovas norėjo juos
Jonas Kvailys kasyklose tu
užbaigė
Jonas
Kvailvs
vargai
viso tik penki verstai iki kai
buvo
užsnūdęs.
Pažadino
ji
Tarp senu ir jaunu padūkimai,
nuvykti szalin nuo važelio, kad
rėjo kilnaus elgetos role. Apie
žingsniuodamas
iki
keliu
snie

mo, antra — kaip užrūstinsi
Isz priežasties bobų.
jie instinkto vedami eitu namo
penkiolika metu atgal jis buvo stabtelėjimas.
ge. Vejas szelo. Kvėpuoti daro ir ten nunesztu liūdna žinia.
Audiejaus Simona, kurio vis
—
Kas
atsitiko,
Abdulai?
Nedorėliu!
...ir...
j
labai turtingas ir visu gerbiakas priklausė? Taip. O jei Au
Abdulas priėjės prie važelio Jeigu vyrueziai daugiau proto si sunku Lipde akis. Baisus Bet iszmintingi gyvuliai su
diejaus Simonas supyks ir ne
durelių szaltai tarė:
RASZYMO 1
neturite, szaltis lyg kaustyte kauste gryžo atgal prie važelio ir atsi
*
kiekviena judėsi. Jonas Kvai stojo užuovėjoje. Taip, jie beduos pažadėtųjų pinigu. Prisi
— O szaitanas žaidžia.
Maldų Vainikėlis
Tai veluk tarp saves
lys veikiai neteko jegu be vil velyjo sykiu suszalti. Kirgizas, f 64 pus., Did. 5x7col.|
minė Jonas Kvailys savo na— Kas? Buranas ?
aipsimalszykite,
::• Knygele ::
miukszczius nekantriai jo lauIr Golochvatovas, ir Jonas Nuo pagundų atsikratykite. ty atsisėdo sniege ir szuktere- kaip ir pirma sėdėjo pritupės ir
Tiktai, 10c.
?
fcanczia szeima, nėra kas da
Kvailys isz syk atsipeikėjo. Už uosiu boboms vedžiotis jo:
nieko nenorėjo daryt. Kartais
— Audiejaus Simonai, asz
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 Tyrai ingavo jau visai kita iš
—
?
nesiduokite.
ryt, prisieina važiuoti.
jis visai dingdavo sniego pus
"ŠAULĮ
”
daugiau nebegaliu. Jegu nebe tymuose. Ant poros žingsniu
* * *
vaizda. Buvo jaueziamas asz— Važiuosiu, Audiejaus Si Puslapiu; Juodi Apdarai;
MAHANOY CITY, PA. į
turiu.
Aiszkus drukas; smagi
trus szaltis. Sniegas nustojo
Jau nuo piktumo vos
monai, sutiko, pagaliau senis.
nieko negalėjai inžiureti. Go
Priėjo in seni szuniuksztis ir lochvatova staiga nuėmė mir
knygele, 75 Centai.
sniges. Bet visa lyguma tartum
nepapaikau,
Nepakeliui, o ka darysi. Noriu
taip pat atsisėdo szale jo.
sukresdavo kai užeidavo vėjo
tamstai malonumo suteikti.
Kada in Newyorka
tinas nuovargis. Skaudu buvo
Rodykle:
n.
sūkuriai. Baltais laukais srove
— Senai taip reikėjo, — Bažnytinis metu padalinimas.
nuvažiavau.
pajudėti. Kojos pradėjo sting “SAULE” YRA
Vejas pagavo Jono Kvailio ti.
lėmis praszvilpdavo sausas
Dažinojau, kad sportelis
murmėjo Golochvatovas, szei- Pasnikai.
GERIAUSIA
Kalendorius.
mininko akim pažvelgdamas
bledes padare, žodžius. Važelis isznyko mig Jis nuėjo in važeli karna sė
sniegas.
Maldos Rytmetines.
— Tu kaž-ka painioji? —su Badai viena mergele isz doraus loje. Senis sėdėjo sniege ir jau dėjo Jonas Kvailys ir meldės
dvejetą arkliu, važeli ir sėdinti Vieszpaties malda.
DOVANA!
Aniuoliszkas
Pasveikinimas.
te,
kaip
stingsta
jo
sęnas
ku

pyko
Golochvatovas,
pažvelgpriesza'ky kirgiza-vežeja. O tai
kelio iszvare,
balsu. In kokia valandos kel
Apasztalu Sudėjimas.
nas.
kaip ožio ragai: nei in duris, Deszimtis Dievo prisakymu.
damas isz važelio in drumzdina
Po tam norėjo atsikratyt,
virti važelis pusiau prasmego
Vieszpatie, pasigailėk, mel sniege.
In svietą iszibegt,
nei pro duris. Kas link szilimos Du didžiausi meiles prisakymai. dangų.
Jeigu nežinai kokia
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles h
dėsi balsu.
— Szaitanas, ramiai tvirti
nesirūpink.
Ant stoties bilietą pirkti
— Mikitos Jonai.
Gailesczio.
nupirkti Dovana savo
Golochvatovas laiku jo pasi — Asz.
no kirgizas. Didelis szaitanas.
Sulindus važeliu,
Jonas Maldos vakarines.
norėjo,
Didesniam inrodymui Abdu Palicijantas paskui ji atėjo, gavo ir sugryžo.
Kvailys radosi prispaustu in Giesme ant pradžios Misziu.
— Ka darysim su Abdulu? Draugui ar Draugei,
Misziu Maldos.
— Mikitos. Jonai, balandėli Juk jis sittings sniege. Kaililas priplakė ausim ant žemes ir Ir mylima su juom pribuvo,
kampa, Audietus Simonas bu Psalme 45.
tai užraszk jiems laikdar karta tarė:
Dabar in rankas policijos ka ežia veiki?
vo diktas ir užėmė puse važe Giesme Szventas Dieve.
niokai
jo
blogi,
o
vejas
taip
ir
Miszparu Maldos.
— Mirsztu, Audiejaus Simo raižo. Ei! Abdulai, eik in mus.
— U-u! didelis szaitanas.
pakliuvo,
lio.
Maldos pirm Iszpažinties.
raszti “Saule.” Pra
nai, nulankiai atsake Jonas Triese bus szilcziau.
Lyg patvirtindamas tuos žo
In koza nugabeno,
— Anksztoka, mikcziojo Jo Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Kvailys. Tu jaunas, tavo gyve
džius suszvilpe tvirtas vėjo sū
nas Kvailys.
Tenais nakyvne gavo.
Jonas Kvailys tylėjo. Važe linksmins jiems gy
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
nimo
prieszais,
o
mane
palik
kurys ir tyrai tartum sudejavo. Ant rytojaus dvasiszkas atėjo,
— Bus szilcziau, kvailas Malda po Iszpažinties.
lis trims buvo peranksztas. venimą. ant viso me
Kaž-ka baugu ir grasu kabėjo Vinczevoti abudu pradėjo, ežia. Nenoriu jusu suvaržyti.
Litanija apie visus szventus.
žmogau.
Abdulas nenorėjo lysti vidun,
prie Szv. Komunijos.
Golochvatovas tvirtomis ran
ore.
Tamsa
tirsztejo.
Isz
kaž

Ant gonku iszvažiuojancziu- Prisitaisymas
Du
policijantai
prie
szono
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
bet Golochvatovas intempe ji to ir džiaugsis isz ta
ju palydėti iszejo Goloehvato- Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. kur birejo smulkus, sausas
stovėjo, komis eme ji glebiu ir nutempė
spėka.
vo dovanos! Prenu
vo žmona, dar visai jauna mo Malda prie Panos Szvencziausios. sniegas raižas veidą lyg grūsta
Žvakes rankoje turėjo. in važeli.
— Eik, biaurybe. Juk iszMalda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
— Mirti, tai sykiu, sznabžstiklu.
Sen-merga pusgalvi atrado,
teris; senukas vyriausias ka Artindamasi prie Szv. Stalo.
merata Suv. Valstijo
dvesi sniege.
dejo jis dusliu isz susijaudini
— Taip, prietikis, ture Jo
Ba geresnio nesurado,
syklų užvaizdą; languose ma Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
— U-u! didelis szaitanas
Paikiaus atiduodamas Dievui gar
se metams $4.00;
nas Kvailys, veltui suveikda Kvailys in slaistas inpuole, mo balsu.
tėsi vaiku veideliai.
be kalbėk.
laksto, pirmykszcziu atsidavi
Važelis nejudėjo. Abdulas
mas savo plonuczius skrebu- Su kanu ir duszia prapuolė.
— Važiuok Abdula i.
Malda Szv. Ignaco.
mu likimui atsake kirgizas Kitose
Vieszpatyspritupės sėdėjo sniege. Goloch
kus. Szitaip ir suszalti gali.
Badai da tenais randasi
Kirgizas sumojavo abiejo- Malda su visuotiniais atlaidais.
szalczio sustangintu liežuviu.
Malda prie Szv. Sakramento po
vatovas
instume
Joną
Kvaili
—
Tfu
tu,
susikeike
Goloch

panaszi,
mis rankomis trukterejo vade
tese $5.00. Užraszant
Komunijos.
Toks
persikraustymas
iszin važeli pakeliui suszere fata
Garbinimas Szv. Sakramento
votovas. Abdulai žmogžudį,
Dabinasi kaip beždžione
les ir važelis nuskrido.
szauke likusio “gatvėje” szu reikia drauge ir pre
Malda Szv. Tamosziaua.
juk mes pametėm kelia.
paikszi, listui, tyru gyventojui ir nuėjo
Orenburgo apygardos tyra Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
in arklius. Galutinai nusivaręs niukszczio protestą, jis gailiai numerata siunsti per
— Koksai kelias! — senai
Daug jau turi meteliu,
plotu vaizdas, kur buvo iszsi- Malda prie Panos Szvencziausios.
sunukszte, tartum nusiskusdapasibaigė.
Kabinasi prie jaunu vaikiniu. vienas arklys gulėjo sniege,
pletus aukso pamone, žiemos Malda Szv. Bernardo prie Szv.
Panos Marijos.
arba
Szi žinia keleivius galutinai Spjaukite tokioms in akis, sniego buvo taip gilu, jog ark mas žmonių neteisingumu. Va Money-Orderi
metu dare slegianczia nuotai Ranžanczius prie Szv. Marijos
žely
buvo
visiszkai
tamsu.
Vė

kalbamas.
pribaigė., Be kelio burano me Tik vyras niekam netikės, lys nesieke kojomis žemes ir
ka. Kiek inžvelgsi akim viskas
pinigais registruotam
prie Szv. Panos Marijos.
skendo sniege kaip vandeny. jui valandėlei nutilus girdėjai
tu tikra pražūtis. Golochvato
Prie
tokios
prisikabina,
negyva. Baltos lygumos teikia Litanija
Litanija prie Szv. Antano isz
vas apėjo važeli aplinkui, gilai Ant apsipaeziavimo kalbina. Golochvatovas atsitūpė szale kaip trypinėjo prie pat.važelio laiszke.
ilgesio. Reti kaimai visai užPadvos.
arklio galvos atsisagstė kaili arkliai ir trynes galvomis in jo
nugrimzdusi sniegan, pasižiu
Žinau ir daugiau,
neszti sniegu, o keliai nuolat Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
sienas veltui jieszkodami pagadinami vėpūtiniu ir buranu. Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. rėjo in netekusius jegu arklius Bet ta ant .toliaus pasilikau, nius ir inbreže degtuką.
Silpnoje drebanezioje szvie- gelbos. Golochvatovui labiau Saule Publishing Go.,
Bet-gi tenykszcziai žmones Maldos po palaiminimo Szv. Sak. ir net keiktis nebegale jo. Kur Tegul juos pagriebė paibelis,
Per Procesija.
važiuoti? Kame kelias? C) ežia Ba man jau piktumas didelis, soje pažvelgė in ji nebyles ark sia gailėjo szunies. O jeigu ji
randa grožės net ir tuose begai- Giesme
ant Procesijų.
Mahanoy City, Pa. I
lio akys, ir jis suprato, jog vis inleidus važeliu? Nūn szuns
dabar naktis užeina o žvaigž
Apie tai bus gana,
liniuose ir apmirusiuose tar Giesme Laba Nakt.
butu
szilcziau.
džių nei viena nesirodė.
Dabar važiuosiu in kita miestą. kas baigta. Taip, viskas. Jie
puose ka jaute ir musu kelei Ministranturas.
buvo palaidoti sniege.
Saule Pub. Co., Mahanoy City — Ka darysim? Paantrino
—BUS DAUGIAU—
viai.
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ISZPAZINTIS

Kapitonas
* Velnias

I

MAHANOY CITY, M.

mis dienomis priesz tai nulėkė
virsz szitu paskirtu miestu ir
SUN MON TUE WED THUR FRI
SAT
paleido szimtus tukstancziuI 2 3 4
plakatu ant kuriu buvo JapoS 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 niszkai paraszyta kad Ameri
19 20 21 22 23 24 25 kos bomberiai atvažiuoja su
sprogstancziomis bombomis.
26 27 28 29 30 31
Szitoks perspėjimas ir isz
anksto paskelbimas kur ir ka
da bomberia atsibus tai baisiai
drąsus žygis, bet tuo pat kartu
Japonams baisi žinia. Reiszkia
.—.
♦
Japonai dabar žino kad Ameri' — įSeredoje pripuola pir kiecziai ju visai nesibijo, reisz
ma diena Augusto-Rugipiu- kia kad dabar Japonai isz savo
ęzio.
valdžios, isz savo karo sztabo
— Dieneles bėga kaip van pareikalaus
pasiaiszkinimo.
duo upeje, o ir žmogaus gyvas Jie reikalaus ir klaus kodėl Ja
tis kaš diena trumpesne. Tik ponu eroplanai nestoja pirmyn
penki menesiai pasilieka lyg ir nesustabdo Amerikieczius.
pabaigos szio metelio.
Dabar visi Japonai geriau ži
— Utarninke pripuola Szv. nos negu kad jiems diena nakti
Ignaco Lojolo; Seredojc pirma aiszkintai kad jiems jau galas.
diena Rugpiuczio, Katalikisz- Kažin kaip szi vakara jauczia-si
ka bažnyczia aukauja ta mene žmones tuose miestuose, ku
si ant garbes iSzvencziausio Sa riuos Amerikos bomberiai pa
kramento, Seredoje taipgi Szv. sirinko bombarduoti ir isz
Petro kalėjimo; Ketverge Szv. anksto gyventojams pranesze
Alfonso Ligorijo; Petnyczioje kad “Mes szia nakti su sprog
Szv. Stepono Bei., Sukatoje stancziomis bombomis atva
Szv. Domininko; kita Nedelia žiuojame!’’
Szvencz. P. M. Sniegines.
Miestai Tsu, Aomori, Ichino
i — Sukatos ryta 11 valanda miya, Ujiyamada, Ogachi ir
likos suriszti mazgu moterys Uwajima likos bombarduoti.
tes Szv. Juozapo bažnyczioje
per Kun. P. C. Czesna, Pana
EROPLANAS
[Violeta Urboniute, duktė ponstvos P. W. Ųrboniu, nuo 626 TRENKE IN EMPIRE
[W. Mahanoy Avė., su John M.
STATE NAMA
Purcell, M. M. 3/c. sūnūs ponstvos John Purcell, nuo 130 JE.
Eroplanas EkspliodaMarket uly.
1945 /AUGUST 1945
(
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Žinios Vietines
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Gilberton, Pa. t Laidotuves
[Vinco Szimukonio, nuo Back
uly., atsibuvo Panedelyje, su apiegomis Szv. Liudviko bažny
czioje 9 valanda ryte, ir palai
dotas parapijos kapuose Frack
villeje. Velionis sirgo ilga lai
ka. Mirė Ketvergo ryta Loteust Mountain ligoributeje. Gi
męs Hazleton, Pa. Buvo anglekasis. Paliko paczia Klaria,
du sunu ir dvi dukterys. Chaikauskas laidojo.
Minersville, Pa. f Gerai ži
noma gyventoja ponia Elzbieta
Stacknevicziene nuo 421 Pine
Hill uly., motina Juozo Stackneviczio isz Frack vilios, mirė
pareita Ketverga ryta pas sa
vo dukteria ponia J. Lisauckiene mieste. Velione paliko 7
vaikus ii’ 16 anukus. Laidotu
ves atsibuvo Panedelyje -su
apiegomis Szv. Pranciszkaus
bažnyczioje 9 valanda ryte ir
palaidota parapijos kapuose.

Philadelphia, Pa. —Sukatos
ryta apie 4:55 vai visa pryszakinia puse senos Prezbiterijonu bažnyczios prie Broad ir
Green uly., sugriuvo. Bažny
czia likos pastatyta 1863 me
tuose. i
i

PERSPĖJA
JAPONUS
Japonai

Dabar Žino

Kad Amerikiecziai Ju
Visai Nesibijo
ISZ PACIFIK0. — Amerikos Karo Sztabas dabar drąsiai
ir vieszai isz anksto pasako J aponams kuriuos miestus jie
bombarduos. Amerikiecziai pa
taria ir perspėja kad visi Japo
nai isz tu miestu kuogreicziausia iszsikraustytu nes musu di
deli bomberiai atlekia.
Amerikos bomberiai kelio-

kad jie visai nei nespėjo pavar-Į ne tiktai gerai supranta Žydu
tuoti tas savo sucziedytas jie-Gautos tragedija, bet ir nuo
gas.
szirdžiai jiems užjauezia. Kaip
Panasziai dabar irsuJapo^ žinome, Lietuviu tautos golgonais. Jie gali dabar pasirinkti: ta nėra baigta, ir po sziai die
ar dabar visomis jiegomis
gin- I nai vis dar Lietuvos žmones te«
tis ir priesza atstumti ar patys bežudomi.
žūti, ar kaip Vokiecziai laukti!
Apie Racionavima^
pakol prieszas puls staeziai ant
j u kraszto. Japonai dabar jau
Mėsos ir Tauku: Raudoni
žino kad jie patys neatsilaikjs,
ženkleliai knygutėje Nr. 4,
bet jie turi vilties kad jei
K2, L2, M2, N2, P2, geros iki
nepasiduos, jei jie prailgins ką
Liepos (July) 31 d. Ženkleliai:
rą, gal Amerikiecziams insiQ2, R2, S, T2, U2, geros iki
pyks ir nusibuos kariauti ir
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.
jie mielu noru susitaikins.
Maistas Bleszinese: Mėlyni
Hitleris taip pat manste, bet
ženkleliai knygutėje Nr. 4:
visai kitaip jam iszejo. Japonai
ženkleliai knygutėje Nr. 4: T2,
dabar dar turi vilties kad AliU2, V2, W2, X2, geros iki Lie
jentai susipesz tarp saves ir
pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2,
taip ji iszsigelbes. Hitleris taip
Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rug
pat manstino.
piuczio (Aug.) 31 d.
Bet jeigu ir ta paskutine vil
Cukrus: Ženklelis Nr. 36
tis dings, tada Japonai ketina
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru
paleisti
visas
savo
jiegas
del
Kai Prezidentas Trumanas instojo in a.a. Prezidento Roosevelto vieta, daug valdžios
cukraus lyg Rugpiuczio - Aug.
augsztu žmonių atsisakė isz savo vietų, kiti buvo pravaryti kad naujo Prezidento drau paskutinio žut-but atsikirtimo! 31 d., Racionavimo valdyba da
gams padaryti vietos. Czia nauji valdžios žmones po prisiega priima kitu jiems užleistas
Baisi Žydu Tragedija bar priima aplikacijas del su
vietas.
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti
cukraus.
Europoje
Czverykai: Ženklelis (eroguma ju jau buvo net gave Suo
gauti. Bet galima spėti ir be NEW YORK. (LAIC) —
JAPONU
KUR
mijos pilietybe.
veik drąsiai sakyti kad visi tie American Jewish Committee planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
Mus ežia apeina ne tiek teiEROPLANAI? spėjimai ir iszaiszkinimai yra duomenimis, Europoje, szio ka je Nr. 3, kožnas ženklelis geras
sybia Baltųjų Rusu iszdavimo,
teisingi bet jie ne visa tiesa pa ro iszvakarese, buvo priskaito- del vienos poros czveryku.
kiek aplinkybe, kad Suomija
sako. Japonams sziandien gal ma arti 9,000,000 Žydu. Czia Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
sziandien yra pastatyta in viir trūksta aliejaus ir gazolino, matomai, inskaitomi ir 3,500,- (1943-44m., szildymo laiko) ir
siszko nepajėgumo padėti. At kusiu Japonu Admirolu, lei jiems trumpa geru lakunu; 000 Rusijoje gyvenusiu Žydu. kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45
rodo, kad net politines prie džia propaganda ir aiszkina sa mes daug j u eroplanu ir bom- ■ Sziandien Europoje, SSSR ne- m., szildymo laiko) geri iki
glaudos teise ji jau nebegali vo žmonėms, kad Japonai dar beriu isz padangių isztrenkeme ! skaitant, beliko vos 1,250,000 Rugpiuczio (Aug.) 31 d.
nuliudyti; ir tai nepaisant, turi tukstanezius geru ir grei ir ant žemes sudaužėme, daug I Žydu. Tuo budu, apie keturi Gazolinas: Kuponai B6, B7,
kad paliaubos su Suomija bu tu eroplanu, bet jie juos laiko, ju didžiausiu ir galingiausiu milijonai nekaltu žmonių liko C6, 07, geri iki ateinanezio
vo, teoretiszkrai, pasiraszytos taupina ir cziedina tam laikui laivu ant mariu dugno pludu- Hitlerininku iszžudyta, Žydu praneszimo.
visu Suvien. Tautu vardu, t. y. kada Japonai vienu karžygisz- riuoja. Bet ne visi. Japonas dar j tragedijos manstui suprasti SANDELIS KNYGŲ
vojo; Namas Užsidegė ir Amerikos su Anglija.
ku žingsniu nuszluos visus nesumusztas, Japonas dar ga priminsime, kad isz 263,000 Žy
IR ŽOLIŲ
lingas.
prieszo laivus nuo mariu ir sudu, gyvenusiu prieszkarineje Aukso Altoriukas, celuloidos virszais
NEW YORK. —Miglos prie “PRAVDA”
GIRIA triuszkins visas prieszo jiegas. Admirolas Takahashi gal ir Lietuvoje, per 3 Naciu okupa- $1.75. Vainikėlis, maža maldų kny
gele, misziu maldos su paveikslais,
žastis szitos nelaime, kur atsi
Gal tas admirolas biski ir biski pasigiria kai jis sako kad czijos metus, iszžudyta 170,000 paprastu apdaru 65c. Istorija Seno ir
SLAPTUMĄ
'
tiko Subatos ryta apie 9:52 val
svajoja, gal jis pats tam netiki, Japonu laivynas ir visi bombe kas sudaro arti 70 nuoszimczio. Naujo Testamento 25c; Kabalas su
anda, kada Armijos eroplanas
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule,
MOSKVA, RUSIJA. — So- gal jis biski ir perdeda, gal bis riai ir eroplanai dabar laukia Neozionistu galva Palestino Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant
B-25 kuriame radosi trys vy
vietų laikrasztis “Pravda” sa ki ir pasigiria, bet labai gali geros progos ant prieszo su vi je Dr. L. Alturm autoritetingai Kalno Alyvų 15c; Raistas, apraszio
rukai lekiant isz New Bedford,
gyvenimą Chicagos stockyarko kad būtinai reikalinga kad mas daigtas kad Japonai kaip somis savo jiegomis pulti, bet nurodo, kad Žydu tragedija lietuviu
duose
356
pus., $1; Burtininkas ir
Mass., in Newark, N. J., trenke
dar nėra baigta. Tarp 80 ir 90 Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzinniekas nieko nežinotu apie kas tik taip ir daro, kaip tik taip ir taip greieziausia ir bus.
in aukszta Empire State narna,
darosi toje Konferencijoje kur mansto, kaip tik ir tam rengia Vokiecziai taip dare: jie sa nuoszimcziu Europoje (Rusija kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
25c; Lengvas Budas Iszmokt
prie 79tos laipsnio. Staigai ero
vo eroplanus cziedino ir taupi- neinskaitoma) likusiu Žydu darymas
tariasi Prezidentas Trumanas, si.
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka
planas ekspliodavojo, degantis
Kai Amerikos ir Anglijos di no laukdami kada Amerikie yra pasiryžę, ir tai nepaisant Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti
Churchillis ir Stalinas.
gazolinas uždege narna ten kur
skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1;
džiausi laivai priplaukė prie cziai taikysis insilaužti in pa legaliai ar nelegaliai, isz Euro Eustakijusas apysaka isz pirmu am
Komunistu
laikrasztis
aisztrenke eroplanas. Tie žmo
pat Japonijos kranto ir uostus, czia Vokietija. Tada jie ketino pos emigruoti. Su Hitlerio pra žiau kriksezionybes arba iszganymas
nes kur radose ant vietos 13 žu kina kad tas slaptumas reika
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikata
miestus ir fabrikus bombarda visomis jiegomis gintis ir net nykimu, anti-semitizmę sėkla ligoniams knygele apraszio apie 350
lingas,
nes
yra
Amerikiecziu
vo, o 20 likos sužeisti. Daug
visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo
kurie nori Konferencija panie vo, kai musu bomberiai ir ero patys pulti. Vokiecziai lauke ir anaiptol nėra isznykusi.
bledes padaryta.
tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos
kinti ar nors jos nutarimus sa planai isz padangių sprogstan- tykojo, bet apsiriko. Jie nieka Tebegyvendama nemažesne paveikslu 25c; Pekla kur ji yra ir
vaip pakreipti. Jis duoda viena ežias bombas pilte pyle, Japo dos nei nesusapnavo kad tokia masines isznaikinimos tra- kam reikalinga?, su paveikslais kaninrankiu 30c; Celibatas ar
TAIKOS SANLYGOS pavyzdi ir sako kad kai kurie nai visai neatsake, neatsikirto. baisi jiega buvo jiems surengta gėdija mažoji Lietuviu tauta kinimo
ba kokis neženotu kunigu gyvenimas
Amerikiecziai nori dar vis isz- Nei vienas Japonu eroplanas
30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugoJAPONAMS
ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
nepasikele
mums
kelia
pastoti,
kelti Lenkijos klausima. Tas
dą turesis visada viską žinos savo ir
Dede
Šamas
Sako:
Asz
Noriu
Kovojancziu
klausimas, anot “Pravdos“ nei vienas Japonu laivas savo
kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
nosies neiszkiszo.
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
jau baigtas.
Doleriu!!!
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o
Butu geera ir malonu žinoti
me, kad, visi kurie yra kalti Dabar jau yla iszlindo isz
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu
butu nubausti! Mes reikalau maiszo. Iki sziol, mes tik spėjo kad Japonai jau neturi dau
turtu ir gyvenime be apsivedime lai
mes 75c; GROMATOS in Lietuva,
jame, kad Japonai priimtu ir me kas tos Konferencijos duris giau eroplanu, kad ju visi lai
Apie 15 skirtingu pasveikinimu pa
pripažinto “Laisve Spaudos, uždare, kas visus žinių szalti- vai ant mariu dugno, kad jiems
puoštos su kvietkelems, 12 už 40c, 3
jau
isz
tikro
galas.
Ah!
kad
tik
tuzinai už $1; Prova Detroito katali
Kalbos ir Tikėjimo!’’ 11—Ja nius užkiszo. Mes žinojome
ku
lietuviu su socialistais už dalinimą
ponai gali pasilaikyti ir po se kad Prezidentas Trumanas bu taip butu. Bet mes žinome kad
lapeliu prie bažnyczios, su paveiks
novei dirbti ir bizni vesti, bet vo prižadėjęs visiems raszyto- Japonai dar turi ir eroplanu ir
lais 35c, Dzian Bambos spyeziai ir pa
mokslai, ir ar žmogus pareina isz bež
“Visi Kariszki Fabrikai Turi jams ir Korespondentams kad laivu. Tie kurie žino sako kad
džiones 35c, Raginis visokiu gražu pa
Būti Sunaikinti!’’ 12—Alijen- jie dalyvaus paežio j e Konfe Japonai dar dabar stato kasakų 35c, Ar Szventas Tėvas yra tik
ras kristaus inpedinis $1.50; Aficieriszkus
laivus
ir
kas
menesis
tai pasitrauks isz užkariau rencijoje ir gales visiems žmo
rus ir Kareivis. Tak vese visokoblatos Japonijos kai visi szitie rei nėms praneszti kas ten darosi. iszleidžia isz savo fabriku apie
gharodija 15c; Dainų knyga apie 107
kalavimai bus iszpildyti ir kai Mes žinojome, kad Churchillis 1,000 bomberiu ir eroplanu. Tai
gražiausiu lietuvos dainų 75c; Naujas
Savizrolas su paveikslais juokingi
Japonai parodys kad jie gali ir pra raszytojams prielankus nes kur tie laivai ir eroplanai da
skaitymai 50c; Gyvenimas Stepuko
nari taikoje gyventi ir kai atsa- jis pats neprastas raszytojas. bar kai mes puolame paežius
raudnosio su paveikslais 35c; Patarė
jas
vyrams ir moterims apie lyties da
Japonijos
krantus?
Japonai
kominga valdžia parodys kad Tai mes spėjome kad czia jau
lykus
ir szeiminiszka gyvenimą su pa
jie ne tik gali, bet ir nori isz ti Stalino pirsztas matyti. Dabar apart tu eroplanu kuriuos jie
veikslais $2.50; Laime ir Planetų iszkro gerai ir tvarkingai valdyti. mes jau nespėjame, bet tikrai isz savo fabriku dabar iszlei
dejimai raszant paikutes 25c; Saules
ir
Planetų kelias su paveikslais saules,
13—Mes dabar paliekame Ja žinome. Stalinas ir czia mus už džia dar turi apie devynis tuk
žvaigdžiu ir kitu visu planetų, kaip
stanezius bomberiu ir eroplanu
ponams pasirinkti: “Pasiduo nosies vedžioja.
jos veikia musu skrituoli žeme 50c.
pesztuku?
Kur
jie?!
ŽOLES ARBATOS FORMOJE
kite ar Pražūsite! ’ ’
Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25;
Vieni aiszkina kad Japo
Skaitykite “Saule”
Nuo papuczku ant burnos ir kitokiu
odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis
nams trumpa gazolino ir alie
Suomija Moskvos
nuo
Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio
jaus ir už tai j u eroplanai nega
niežulio $2.25; Nervu ir nuo sutuki
Sau-vales Ženkle L. TRASKAUSKAS li mums atsikirsti. Kiti sako
mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c ;Kokad Japonams trumpa lakunu
LIETUVISZKAS GRABORIU3
sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c;
del tu bomberiu ir eroplanu, už
NEW YORK. (LAIC) —
Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
taisymui
Vyriszkumo 85c; Nuo Užsitai
jie
mums
negali
pasiprieMoskvai reikalaujant, Suomi
senejusio Kataro (hey-feaver) 85c;
szinti. Dar kiti sako kad visi
joje aresztuoti beveik visi Ru-1
Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c;
eroplanai ir bomberiai sudau
Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
su emigranta (vadinami “Bal
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reužyti, už tai Japonai negali
tieji“), pranesza N. Y. T J
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos TreLaidoja kunus numirėliu. Pasam
Aresztuotu skaiczius jau šie-' do automobilius del laidotuvių, mums atkerszinti.
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata
kias apie 1,000 asmenų, Suomi-1 kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam#
Kaip ten isz tikro yra sunku
ta a,
85c.
Adresas:
reikalams. Telefono Numeras 78.
joje prieglauda radusiu nuo re #20 W. Centra St., Mahanoy City sužinoti ar suprasti, nes tikru
M. ŽUKAITIS,
Indekie Savo Pinigus In Laisve!!!
336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y,
voliucijos (1917m) laiku. Dau-j
žinių isz to kraszto negalima

Nauja Szluota, Gerai Szluoja

