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MacArthuras Yokohamoje
Isz Amerikos

Amerikos Darbininkai Apvaikszczioia Savo Diena

200,000 Be Darbo
Detroite

Amerikos Vielia
va P levesuoj a
Japonijoje

DETROIT, MICH. — Dau
giau negu 200,000 darbininku
dabar randasi be darbo Detroit
mieste. Automobiliams statyti
fabrikai jau dabar paleido apie
160,000 darbininku ir dar tiek
ketina paleisti. Isz tu fabriku
buvo paleista 50,000 moterų ir
35,000 juoduku.
Fabriku savininkai ir unijos
vadai sako kad ežia Kongresas
kaltas. Visi Kongresmonai iszpyszkino ant atostogų, vakaciJau net nuo 1882 Darbo arba Darbininku Diena (Labor Day) yra apvaikszcziojama
ju ir ieko nepaisė apie darbi pirma Rugsėjo (Sept.) Panedeli. Kongresas pripažino szita diena kaipo Amerikos szvenninkus ir j u likimą.
te 1894 metuose.
Czia, Detroite gali tuojaus
Amerikos darbininkai sziais metais apvaikszczioja szita savo szvente ir gali visam
kilti visokie nesusipratimai ir
susikirtimai, nes czia yra suva svietui pasigirti, nes darbininkai, kaip ir kareiviai daug prisidėjo prie szito karo. Jis da
žiavę žmones isz visu Amerikos bar džiaugiasi ir didžiuojasi, bet da vis jauczia kad darbas d a nepabaigtas, kad karas da
siauczia, kad darbininkas yra reikalingas.
kampu ir krasztu, ir jie dabar
be darbo ir be vietos kur gy
venti. Ypacz juodukai sudaro imtis mokslo, gryžti in mokyk dinasi Fenton, ir kurios ta pa taip žiauriai pasielgė su Amebaisiai pavojinga klausima. las ir pasimokinti ir pasilavin- veikslą Ponia Bridges rado in rikiecziais nelaisviais. Vieni
Kas dabar bus kai darbo ne ti. Tu mergaicziu darbus dabar savo vyro kiszeniu pernai. Po sako, kad jis da slapstosi kal
vyrai galės užimti ir taip bus
bus?
nia Bridges sako kad jos vyras nuose, kiti gina kad jis jau se
sumažintas bedarbiu skaiczius.
niai pasitraukė ir su eroplanu
yra tėvas tos gražuoles vaiko.
pensijomis, Lietuvos valstieMergaitėms, Mergi
ISZ MANILOS.
Du Japonai GeneroDukrele paskui dar pasakė iszleke in Japonija.
cziu sanskaiton.
kaip ji padėjo savo motinai
noms Ir Moterims Darbininku Vado
lai ant Luzon Salos nori pasiduoti su sajieszkoti laiszku ar popieru Lietuvos Valstiecziu
Komisaro Pripažinimas vo armijomis, bet da veda derybos ir no
Linksmos Žinios Žmona Intarinejama kad galėtu valdžiai prirodyti
Pinigai
Moskvos
SAN FRANCISCO, CALIF. kad jos tėvas, Harry Bridges
Lietuva Sunkiai Duo
tikrai dažinoti ar isz tikro Japonija pa• WASHINGTON, D. C. —
yra
Komunistas.
Bet,
jodvi
nie

Pataikūnams
— Svietkai po prisieka sviecziValdžia dabar jau ir apie mote ua ir liudyja apie namini gyve ko panaszaus nerado.
dasi Sovietinama
sidave.
Musu bomberiai taip suardė viMoskvos kontroliuojama spau
rų kojas susirūpino. Kai karas nimą Ponios Bridges, kuri yra
da pranesza apie Lietuvoje pa NEW YORK. (LAIC) — šoki susisiekimą tarp Japono armijų, kad
iszkilo valdžia pirmucziausia žmona Darbininku vado ir
Kiti Japonai Nori skelbtus naujus nuostatus as Minint užimantos Lietuvos
sustabdė visus fabrikus kurie žmogaus kuris yra valdžios inmeninėms pensijoms gauti. Pa penkeriu metu sukakti, SSSR ir dabar daug Japonu nieko nežino apie
gamino moterims pancziakas, tarinejamas kaipo Komunistas.
Pasiduoti
gal tuos nuostatus pensijas pir | ambasados Washingtone lei karo pabaiga ir taika.
ypacz tas taip vadinamas “Ny Harry Bridges duktė, Betty
Kiti, kad ir iszgir
ISZ
MANILOS.
—
Du
Japo

moje
eilej
gaus
apdovanotieji
lon” pancziakas, kurios taip Jacqueline, 20 metu amžiaus
džiamame biuletenyje buvo innai
Generolai
ant
Luzon
salos
Sovietu
ordenais,
Stalino
pre

detas “Tarybų Lietuvos Liau do negali suprasti, negali tikėti, kad ga
gražiai ir glaudžiai gražino mo
gražuole sako, kad jos motina nori pasiduoti su savo armijo mijos laureatai, toliau — “tu
dies Komisaru Tarybos Pirmi linga ir garbinga Japonija kokiam ten sve
terėliu kojas.
per daug gerdavo ir tankiai pa mis, bet da veda derybas ir no rintieji ypatingu nuopelnu re
Karo Sztabas visa ta materi
ninko” M. Gedvilo žodis. Jame
sigerdavo. Kai jis pasigerdavo, ri tikrai dažinoti ar isz tikro voliucijos, partijos srityse.”
Kol kas da nei žo
ja buvo paemes del parasziutu,
Tarybos pirmininkas kalba, timtaucziui pasidavė.
tai ji visai nuoga nusirengdavo Japonija pasidavė. Musu bom- Pensijoms pinigai, be abejo, eis
del tu umbreliu, kuriais lakū
kad Lietuvos pramone pradė
ir vaikszcziuodavo po stuba ar beriai taip suardė visokį susi isz valstybes iždo, taigi isz modžio negirdeti apie Komandieriaus Tomoyu
nai nusileisdavo isz eroplano
jusi darba “visu pilnumu.”
iszeidavo net ir ant ulyežios. siekimą tarp Japono armijų, keseziu, kuriuos sunesz Lietu
reikalui prisejus. Ta materija
Toliau kalba apie žemes daryti ki Yamashita, kuris užkariavo Philippinu
Už tai būdavo geda ir tėvui ir kad ir dabar daug Japonu nie vos valstiecziai, ir jie bus dali
tokia lengva ir drūta, kad nei
permaina pabrėždamas jos ko
dukrelei.
ko
nežino
apie
karo
pabaiga
ir
nami užimantu pataikūnams. lektyvini prada, vadinasi, grį Salas ir taip žiauriai pasielgė su Amerivejas nei audra jos negali perIr to negana, dukrele svieczi- taika. Kiti, kad ir iszgirdo ne Tuo-gi tarpu tikriesiems Lie žimą prie baudžiavos laikais
pleszti. Dabar Karo Sztabas
kiecziais nelaisviais. Vieni sako, kad jis
jau paleido ta materija fabri no. Kai jos motina pasigerdavo gali suprasti, negali tikėti kad tuviu tautos žadintojams, kita- tiek Lietuvius privarginusios
kams ir fabrikai vėl moterims tai ji pasikviesdavo sau vyru ir galinga ir garbinga Japonija dos kovojusioms su caru užim- dvaru suredymos. Pabaigoje da slapstosi kalnuose, kiti gina kad jis jau
kokiam ten svetimtaucziui pa arta, dirbusiems del tikros Lie iszskaicziuoja dabartinius Bolir merginoms pancziakas ga su jais baliavuodavo.
seniai pasitraukė ir su eroplanu iszleke in
“
Mano
motina,
”
aiszkino
sidavė.
tuvos laisves, pensijos yra su szeviku uždavinius Lietuvoje:
mins.
Moterėlėms ir merginoms jos graži dukrele, “tankiai pa Kol kas da nei žodžio negir laikytos. Grįžta ankstybesnes esą, reikia sustiprinti Sovietu Japonija.
dabar nereikes traukti ir tęsti sigerdavo ir paskui visai nuo dėti apie Commander in Chief caristines užimantijos dvasia, ryszi su liaudimi, skatinti sakas antras žingsnis tas knati- ga nusirengdavo ir vaiksz Tomoyuki Yamashita, kuris kada visokie caru pakalikai vanoriszka bendradarbiavima KARAS BAIGTAS, VYRAI DAR VAISKE
nes prastas pancziakas, kurios cziuodavo po stuba su szitais užkariavo Philippinu Salas ir būdavo aprūpinami dvarais ir Sovietu veikloje, paruoszti tin
kaip koks maiszas gaubė ju ko josios draugais, ir szitie vyrai
kamas jiegas valdžios apara
PITTSBURGH, PA. — Kongresmonas
ja
nuoga
glamonėdavo
ir
glos

jas, bet dabar vėl gales vyriszSTALINAS NESUTINKA ANT LAISVU tui. Kai ir atsargiais žodžiais Robert J. Corbett reikalauja kad armija
tydavo.
Kai
norėdavo
ir
mane
kio aki patraukti su savo “Ny
pareiszkiama, kad Lietuviai
jie
glamonėti
asz
pabėgdavo
ir
RINKIMU GRAIKIJOJE
lon” priglausta kojuke.
nelinksta insijungti in Sovieti ir Karo Sztabas tuojaus pasiaiszkintu ka
ant stogo pasikavuodavau. ’ ’
ni veikimą, kad tautos rysziai
Kai ji buvo užklausta ar jos WASHINGTON, D. C. —, ti Graikijos gyventojams lais- su Sovietais pernelyg silpni, jie daro ir ko jie laukia kad nepaleidžia
Jaunoms Mergaitėms motina prisileisdavo tuos vy Kai tie trys didieji tuzai susi-J vai balsuoti ir sau valdžia isz- kad kraszte trūksta tinkamu
vyru isz vaisko. Jis sako, kad jau beveik
rus, duktė paaiszkino, kad jos rinko, jie nutarė, kad visos sirinkti, Stalinas nesutinka.
žmonių valdžios maszinerijai,
Uždrausta Dirbti
motina būdavo tokia girta kad tautos, visi krasztai gales lai Kaip Stalinas nesutinka leis nes, kaip žinoma, daugelis atsi laikas kad kas nors pasakytu tiems didžji nei nežinojo nei neatsiminda kyti “Laisvus Rinkimus” ir ti Graikijos gyventojams lais dūrė Azijos isztremime, arba
WASHINGTON, D. C. —
Karo laiku valdžia buvo pavė vo kas tada darėsi, ka tie vyrai sau iszsirinkti tokia valdžia vai balsuoti ir sau valdžia isz gelbedamiesi nuo užimantu, pilviams ponams karininkams kad karas baig
kokia jiems patinka. Dabar, sirinkti, taip dabar Amerika krazta turėjo apleisti.
linus 16 ir 17 metu mergaitėms dare ar ka ji pati dare.
tas, kad dabar jau taika vieszpatauja, kad
stoti in fabrikus ir dirbti, bet Tėvas ir motina sėdėjo per kai Amerika ir Anglija nori nesutinka Bulgarams laikyti
dabar musu vaikai vaiskui nereikalingi.
dabar valdžia atszaukia ta pa- visa szita teismą ir nieko nesa kad Sovietai pasitrauktu ir rinkimus. O Stalinas, Bulgari
velinima ir uždraudžia joms kė ir net nei nekrustelejo.
leistu Grakijos gyventojams joje nori kad butu rinkimai,
“Saule” dabar $4.00
Armija musu vaikus paimti tai labai grei
fabrikuose dirbti. Dabar toms Paskui tėvo advokatas, laje- laisvai balsuoti ir sau valdžia nes jis jau isz anksto žino kad metams in Suvienytose Valsti
mergaitėms pati valdžia pata ris parode paveiksią gražuoles iszsirinkti, Stalinas nesutinka. ten jau viskas tvarkoj ir po jo jose, $5 kitose Vieszpatystesa tai paėmė, bet dabar ji savotiszkai viską
ria mesti in szali savo tulszis ir Nancy Feinstein, kuri save va- Kaip Stalinas nesutinka leis- neru. Bet, lazda turi du galu.
(Tasa Ant 4 Puslapio), j

Paisraszymas Ant Potsdam
Taikos Sanlygu Bus Nedelioje
Ant Amerikos Laivo ‘Missouri;’
Tukstancziai Paleisti Isz Ne
laisvės Japonijoje; Szeszi Isz
Amerikos Armija-Laivyno Val
dybos Kalti Už Pearl Harbor
Atsitikimo
n
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mums nors aeziu pasako ?!
ti, kaip imti,” ir Anglai nori
szutyto kiauszinio iszeina gy
f
Anglijos Ministeris Attlee ir padaryti mus be galo, be kraszvas visztukas. Kaip isz užszuChurchillis nustebo ir piktina to laimingais.
jtytu žirniu nėra vaisiaus taip
si, visi Anglai pyksta ir purina
kiauszinis nėra gyIszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik }(ir szutytas
r
Amerika Priversta
ii negali tikėti kad Amerikieivas daigtas. Vadinasi, tėvelis
Visi mes pirkome Karo Bo- cziai gali būti toki szvalai ir
50c., o sulaikysite knygas per paczta.
kalbėjote neteisybe.
Kariauti
nūs ir taip sau nors kiek pini- taip stacziokiszkai pasielgti su j
Adresavokite: SAULE PUBLISHING GO, Mahanoy City, Pa.
Isztares sziuos žodžius žmo
gu susieziedinome, ir priside- savo kaimynais. Anglijos Mi
nis skubiai nere per duris.
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 160 Keturiolika istorijų ap.
No. 128 Dvi istorijos fepte Valdijome prie darbo kara laimėti. nisteris Attlee sako, .kad Angli-*
kus apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per aeatsa laukan.
— J. M.
Dabar valdžia neužilgo isz- ja negali be Amerikos doleriu'
puslapiu. Popierinei apdarai. 50<:
No. 129 Keturios istorijos apie iguma in balta vergija; Pusiaugave
i No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
leis kitus Bonus, pradės Perga iszsilai'kyti!
Istorija apie Amžina Žydą.
mžnaliszka apraszymas, 202 pus. 35e ’ tojei in Szventa žeme; Beda; Tarnsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api*
les Bonu Vaju ir visus Ameri- Jie visi manstina kad tas
No. 103 Vaide! ota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus ;’ Jo kelione po svietą ir liudymas
■kieczius ragins pirkti tuos bo Turtingas Dede Samas szers ir.
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Zvnglo* nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi ■
Per paczta
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožhas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie . Ėgli apie Jezu Kristų.
nus.
.užlaikys juos visus amžinai. Ir
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 3oe turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik; 20 centai.
Adresas:
Bus sunkiau su szitais bo- kodėl ne? Argi jis neturtingas?.
| No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu................ 2Oc pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25?
Saule, Mahanoy City, Pa. u
nais, nes daug žmonių bus be Amerikoje pinigai ant medžiu
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Air
No. ’SS Dvi istorijos apie Neužnro
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c karna? žiedas ir Apie Drūta Aiken prapulties kranto; Mistras ir Krepe
darbo, ir tie kurie dar ir dirbs auga!
No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu ................ lo< szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
jau mažiau uždirbs.
Gregorius;
Isz numirusiu prisikėlė,
Anglijos mokslincziai taria
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25e
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Uriika Razbaininka,
Nors karas jau ir užsibaigė, si kaip czia isz skolos iszlysti.
No. 162 Trys istorijos apie Bato
Į No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai-, 43 puslapiu ..................................... 15c
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant ISTORIJEapie Ea i3Z “*•
bet, cla daug darbo lieka at Jau tikrai reikia gudragalvio
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuoproto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu ----------------- iszo iszlins, Al
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
likti. Da valdžiai reikalinga mo'kslinczio szitoki plana isz-.
dmas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmoj
22
puslapiu
.................................
10< yva in virszu iszkils, Kaip už
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir viįpaigelba ir parama.
kejimas
kunigo.
47
pus
................
15c
1
galvuoti, iszpereti. Jie szitaip
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklių
No. 164 Septynos istorijos apie Ja
No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka taikyti sveikata ir apsaugota
Da milijonai kareiviu už j ti aiszkina: Anglija turi skolų nuJurgis: Galinga ypata galybe meiles:
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu szeimynele nuo lygu,Verta Neriu mariu, da Amerikos armi sikratyti. Anglija savo s'koli-.i
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai užmirszt, Kaip dagyvent 100
jos baisiai dideles, da reikia nin'kams. atmokės puse pasko-j
(puslapiu, . ...................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. rnuose: Nevidonas.. 90 puslapiu. 25metu, Pamc-kinimai, Apie boba
Kai
Japonai
užpuolė
mus
Į No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c
visokius krasztus padengti. Iintu pinigu, duos puse rublio
No. 166 Trys istorijos Sudus Ma
No.
141
Keturios
istorijos
apie
galva-žudžiai; Ražanczius iszgelIkiaus; Iszklausyta malda vargszo ka negalėjo savo liežuvio su
Reikės bilijonus doleriu visus už kiekviena paskolinta rubli. ant Pacifikos salų ir iszžude ngai
Ibsti nog smert; Apie Szv. Kristupą. Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus............... -.......... . 15? laikyti, Leibaus gimoras, Gir
juos parvežti namo ir jiems isz- Anglija skolinga apart to tiek daug musu kareiviu, vė Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir No. 170 Asztuonios istorijos api«
lasis Prezidentas Franklin liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu ...................................... 15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
moketi ju algas.
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
“Lend Lease” (paskolos susi
No. 116 Istorija apie Sierata,
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku maina oro, Ožka isz Dzūkijos,,
Mes laikysime dideles armi tarimo) apie $20,000,000,000. D. Rooseveltas paskelbė ką puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio;
Herodas Boba; Kas nepažinau
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ts Geros rodos, Gailinga ypata,
jas Vokietijoje ir Japonijoje, (Ji mums per ta “Lend Lease” rą priesz Japonus ir ežia ma
....................... 15c
Haremo nevalninke: T-uoszis:
msybe in szviesa; Pasitaisius prasi Galybe Meiles, Juokai, Ragankad szita syki tikrai prižiuretu- skolinga $29,000,000,000). Bet, tome kai jis savo varda pasi- Garžia
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengelis; Duktė tnalkakerczio. 12?.
Viena motina; Vaikucziu plepejlmas
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
me, ’kad kitas karas negalėtu jai ta paskutine skola visai ne raszo ant karo paskelbimo 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu . ...............
25c
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
nusistatymo.
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
kilti.
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
rupi nes ji nei neketina atmo
kas isz girrios ir Ant nemano.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna(su paveikslais), apie Džiaugsmai “SAULE” - MAHANOY CITY, PA,
Pergales Bonu Vajus bus jau kėti. Na, briskime toliau in pi
puslapiu ..............
.,15c dina. 61 puslapiu.........................15c
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras
No. 123 Septynios istorjos apie
isz tikro paskutinis. Valdžia nigus ar in skolas ir pažiūrėki Uždare K. Mokyklas
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
Uos; Kaip Vincas ingalejo paezia
visus ragina szitus bonus pirk me 'kaip tie mokslincziai moka
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla Giesmių Knyga Arba
Yugoslavijoje
ti nes valdžiai szitie pinigai la savo Bilas atmokėti isz skolos
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c ptybe gymimo mumisie Dievo muši
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
45 puslapiu.................... 15c
gonus.
Kanticzkos, $2.00
bai reikalingi. Ir isz kitos pu iszlysti.
ISZ YUGOSLAVIJOS. —
Nihilistu;
Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
No. 126 Penkios istorijos apie
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni
ses, pirkimas bonu padeda
Generolo Tito valdžia paskelbė Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c ikio<
Suvirsz 100 puslapiu........ .25«
Anglija skolinga $20,000,147 Trys istorijos apie Raga
SAULE PUBLISHING CO.,
mums susitaupinti. doleri kita
kad visos Katalikiszkos mo mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys na;No. Keliauninką
No. 172 Dvi istorijos api® DuKts
Joną, Vaikinas ir
000, 000. Anglija atmokės vi
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
- U.S.A.
61 Mahanoy City, Pa.
juodai dienai, ir gauname gera
kyklos bus uždarytos ir panai- kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu............. .20c Mariu; Sruolia isz Lietuvos.
siems skolininkams puse rub
15*
nuoszimti, procentą.
kytos ir visi vaikai turės lan 61 puslapiu ................................. 15c No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir puslapiu ...............
lio už rubli. Dabar klausimas
No.
173
Tris
istorijos,
apie
Tainan
Alena;
Pavojinga
klaida.
45
pus

127 Trys istorijos apie Duk
kyti viesžasias valdžios mo tė No.
Dabar visi mes lihksmai apPUIKI ISTORIJAj
pustymu: Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15c do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz
isz kur Anglija irus puse tiek
15<
No. 150 Keturios istorijos apie Du davinėti pinigus. 45 puslapiu
vaikszcziojame Pergale ir Karo
kyklas.
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c
pinigu, isz kur jis gaus $10,ktė akmenoriam,; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygele
Pravoslavai Serbijoje ir
užsi'baig’ima. Geriausiai apsis;
Aut
keik
užlaiko
moteres
paslaptį.
Kuczios
Žemaites, vaizdelis; Gudras
000,000,000 kad galėtu savo
Montenegroje gal ir pasiduos ir
vaikszcziosime szita Pergales
61 puslapiu ................................. 15e Piemenlis; Isz ko susidarė Anglė
skolų nors puse atmokėti. Nu nesiprieszins, bet, Katalikai
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimieczis Aimana
szvente pirkdami “Pergales
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
gi, aiszkus dalykas: Amerika Croatijoje, Dalmatijoje ir Slo
Bonus!”
akys;. Tamas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
turi jai pasiskolinti.
karalium. 61 puslapiu ................ 15c rtai; Keikta Juoku ir Paveikslo
vėnijoje jau dabar prieszinasi.
ISTORIJE
apie Gregorius No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Prek*
.. ..................... ...n
Z'
Tai kur geras geszeftas, tai
Czia matyti ir vėl Komuniz ----------------- Isz Numirusiu mas; Drūtas Petras; Nuogaiis. 62
“Laimingesnis Dalykas duo
kur puikus biznis. Asz tau sko mo letena. Komunistai pravar
puslapiu . ....................
15c
ti, kaip Imti. ’ ’ Europos kraszlingas deszimtine. Asz tau pu- džiuoja Katalikus faszistais ir Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
tai labai gerai insikale szitus
Adresas
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
se tos skolos atmokėsiu, jeigu
'
sako
kad
visi
Katalikai
Napuslapiu
..........................................
15c
. . t
'
Szvento Raszto
žodžius ir
::
::
TIKTAI,
50c
tu man kita penkine paskolinsi. ciams pritarė ir jiems padėjo.
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
Saule
Publishing
Co.,
mums juos (kaulina diena nak
pitonas Stormfield ‘ danguje; Pabė
Tai jau sena pasaka ir senas
ti. Visi jie dabar in Amerika (Anglijos Premieras Attlee su
SAULE PUBLISHING CO.,
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Mahanoy
City.
Penna
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
savo
Socialistais
didžiuojasi
ir
’
szmeižtas.
Vyskupas
LjublijaMAHANOY CITY; PA.
žiuri kaipo in kokia patogia ir
giriasi
kad
Socializmas
pati
na,
augszeziausias
dvasiszkas
vaisinga melžiamąja karvute.
dangų žmonėms prilenks. Bet Slovėnijoje yra suaresztuotas
užarti ir apsėti, savo sėkla, žir■ puodą vandens ir tuorrii v-ande- Pirkie U. S. Bonus Sziadien?
Jie jau taip priprato žinsti,
dabar matyti kad Amerikie- ir intarinejamas kad buk jis su
niais, marga man priklauso- iriu žirnius apipilti. Kada tas
cziulpti svetima pieną, kad jau
cziai turės pirmiau ta dangų Faszistais ir Naciais dirbo.
UZGANA :: ::
mos žemes. Tik tuomet bus tau buvo atlikta, susikrovė vežimė
dabar jie rodos negali be musu
tiems Socialistams nupirkti ir Vatikanas vieszai sako, kad
liu žirnius, arkla, akeczias ir
apsieiti ir reikalauja kad mes
SAULE” YRA
:: PADARYMAS nuodėmes atleistos.
ten nuvežti. Dabar Lord Hali visa Kataliku Bažnyczia labai
juos penetume.
Noroms nenoroms žmogeliuiL nuvažiavo klebonui žemes apfax skubinasi isz Anglijos in susirupinusi kas atsitiks Kata-1
GERIAUSIA
Amerika kara laimėjo, iszužduota atgaila pildyti rei'ke> dirbti. Nuvažiavęs dirva iszlikiszkoms
mokykloms
ir
baž-|
Vaszingtona. Kodėl jis skubigrajino! Taip sako Churchillis,
nes 'kitaip nuodėmė nebus at. are, iszakejo ir pradėjo sėti.
DOVANA!
’imasi? Ko jis ežia atvažiuoja? nyczioms
f
Czekoslovakijoje,
'
gAUDŽlAVOS
laikuose
mu

.
Pribuvo
ir
klebonas.
Pamatęs
leista. Bet jis ir-gi buvo gud
taip patvirtina ir tas pats Sta
Kas jam taip rupi? Nugi aisz- Austrijoje ir Italijoje. Nes vi-į
su
parapijoj
klebonavo
tū

rus; eidamas namon sztai kaL tokius didelius žirnius (mat
linas.
kus dalykas: “Amerikos Dole sur czia Rusija insivaiszusi ir! las kunigas kuris, kaip žmones
iszigaivojo: Nuejas pas susiedat gerokai buvo pabrinkę) klauBet, mes ne tiktai kara iszJeigu nežinai kokia
riai!”
visur
Komunistai
užima
augszkalbėjo,
paėjo
isz
turtingos
’
k
il

.
šia:
nupirko
žirniu,
mat,
savo
netu

grajinome, bet sykiu ir visas
Laimingesnis dalykas duo-i tas vietas.
mes. Jis valde palivarka su di rėjo, pargabeno juos namon, — Geras žmogau, kur tokiu: nupirkti Dovana savo
viso svieto skolas ir viso pasau
deliu žemes plotu. Kad ta že paliepė savo moteriai užvirti stambiu geru žirniu gavai?
lio nedekiniguma. Tai kas’kad."
Draugui ar Draugei,
me apdirbus, varydavo prie
— Nupirkau, dvasiszkas te
Amerika mums davė maisto ir
Stalinas Su Trumanu Saikas Kreczia
darbo para,pi jonus.
Tai-gi
veli, — atsake žmogelis.
tai užraszk jiems laikpinigo!” jie sako, “Amerika
Augsztai
Pataikė
kaipo
baudžiauninkai,
nuolan

—
Tu
geras
žmogus.
Tavo
turtinga, ji gali duoti dar ir
kiai jo 'klausydavo. Negana to
nuodėmės atleistos, tarė klebo-' raszti “Saule.” Pra
daugiau 1 ’ ’
kad parapijonai jam baudžia
nas ir apsigryzes nuėjo namon.I1 linksmins jiems gy
Prezidentas Trumanas' su
vos dienas atidirbdavo, bet tan
Nuo sėjos praeina sau vaite
stabdė visas kitiems kraszkiai nekuriems užduodavo už:
laiko. Klebonas eina pasižiūrė venimą, ant viso me
tams paskolas. Taip reikėjo pa
nuodėmė-; atgaila, apdirbti ir
ti kaip lie žirniai dygsta. Žiu
daryti, nes paskolos buvo duo
to ir džiaugsis isz ta
apsėti plotus jam priklauso-1
ri, dar ne vienas neiszdykos.
damos ir daromos, kad tie
mos žemes. Prie tokiu aplinky-,
Palaukes kėlės dienas vėl nuei vo dovanos! Prenu
krasztai galėtu kariauti priesz
bin, su vienu isz jo parapijonuĮ
na, da nedygsta. Pasiszau'ke tu
Hitlerį. Dabar, Hitlerio nėra,
merata Suv. Valstijo
sztai kas atsitiko:
žirniu sėjėja ir klausia:
tai nei toms paskoloms reikalo
— Prieteliau, pats maeziau se metams $4.00;
Buvo pa vasario laikas. Ali-j
nėra!
kada sėjai žirnius ir stebėjausi
notas klebonas sėdi klausykloj
Da'bar kai Amerika kara iszVieszpatysgražumu sekios, bet pasakyk, Kitose
klausydamas savo parapijonu
grajino, kai Hitlerį nugramzdi
■meldžiamasis, kame priežastis tese $5.00. Užraszant
nuodėmių. Prisiartina prie
no, Vokieczius sumusze ir visa
j kad jie nedygsta tail) ilgai ?
klausyklos, nurudavusia ser
Europa iszgelbejo, sakytai kad
I —■ Nedygsta, todėl kad jie reikia drauge ir pre
mėga apsivilkės žmogelis ir
visi žmones bus amžinai Ame
lyra užszutyti, ramiai atsake
tarp kitu nuodėmių pasisako
numerata siunsti per
rikai dėkingi.
j
suvalgias, isz slobnumo, penkEmpire State namas yra žmogelis.
Bet kur czia tau. Szuva greiarba
tadienyj, szutinta 'kiauszini.
augszeziausias in visa svietą. Į — Kaip tu, balvone, galėjai Money-Orderi
cziau tau dėkingumą, parodys
— Kaip tu, parmazone, dry- Czia ant paveikslo matyti sėti užszutytus žirnius? Tu juk pinigais registruotam
negu žmogus. Amerika pasko
sai taip daryti?! Ar nežinai, kaip miglos tuos kambarius žinojai kad jie nedygs. Man tik
lino ar po teisybei, staeziai pa-i
laiszke,
asile, kad isz kiauszinio iszeina dažnai apsupa, ežia su mig marga žemes užtersziai!
aukojo, davė, daugiau negu ’ke
— Sėjau todėl kad parodyti
gyvas visztukas. Suprask, lomis susimaisze ir durnai
turios deszimtys viena bilijoną’
kiauszinis yra gyvas daigtas, nuo gaisro kai didelis bombe- tėveliui jog isz užszutytu žir
doleriu Europai, dvideszimts
Stalinas su Prezidentu Trumanu pasiszneka ir juokus todėl priskaitomas prie mesisz- ris sudužo in szona tu kam niu vaisiaus nėra ir būti nega Saule Publishing Co,
devynis bilijonus Anglijai. Ir
pakreczia Berlyne, kur juodu susiejo ant Potsdam Konfe ku valgiu. Už szia nuodėmė tau bariu. Tai buvo baisi nelaime li, ka dabar ir pats matote, o
ar tie krasztai sziandien mums
per iszpažinti tvirtinot kad isz , Mahanoy City, Pa.
bus atgaila: rytoj ateisi man nes daug žmonių žuvo.
____
t
dėkingi, ar Anglija sziandien rencijos,

Kas Girdei

o

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
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pintas Tobijriko kūnas ir kru
vietų sulaužytos, baisu dare in- stovėjo tiesiog.
spūdi: vienas padas atsisukęs' Ypatinis traukinys, kuriame vinos luputes. Daugiau nieko,
Javai Užderėjo
Puiki Pjūtis
prieszais, keliose vietose sulau- turėjo būti ir Tobijukas, jau — tamsuma, naktis.
žyta rankute kabojo, kaip bo- artinosi. Visi daiktai ir pa- Nekuriam laikui praslinkus
. U iszsiblaive. Gulėjo jis szaveikslai jo akyse nyko; tik vie- vėl
Lena garsiai žliumbė ir ai- nas:: jam rodėsi baisiai sutru-'lia buomo ant karsztu smileziu.
[Pakilo dabar, nusipurto nuo
manavo, neliko jo nei ženklo
(Tasa)
Ir Darbininkai In
'drapanų dulkes, isz burnos jas
smarkumo, gieda vis ta paezia
Tobijus žingeidžiai dairėsi'
iszspjove. Galva turėjo liuoseshistorija, kuri ja atliuosuoja
in visas puses; viskas czion
Taika Stoja
ne, galėjo iszlengvo mastyti.
nuo visokios 'kaltes ir atsako
jam buvo nauja ir nežinoma.
į Suigryžo namon, staiga sūriu
mybes už vaika.
Jis negalėjo suprasti, kam rei
' ko laikrodėli ir sukrovė ant
Tylius, rodos, nei girdi, nei
kalingu tiedu juodu, siauru,
j stalo; nežiūrint in susitrenkimato jos, tik taisia ir liūdna
priesz saule žibaneziu begaliu
ma ir susikulima, laikrodėlis
a'kia žiuri in vaika.
begiu. Be persto,jimo uždavinė
dar ėjo. Dabar per isztisas dvi
Aplinkui viskas iszmire: juo
jo tėvui invairius klausymus;
valandas skaitė miliutas, se
di, karszti bėgiai ramiai sau
in'kuriuos suriku buvo duoti at
kundas, kiekviename laike
guli ant szviesaus žvirgždo.
sakymai. Užvis labiau užėmė ji
perstatydamas, kas dedasi su
Nuo vidurdienio liovėsi vejas,
gaudimai telegrafo stiebu. Ty
Tobijuku. Dabar Lena ji nesza,
ir miszkas, tartum akmeninis,
lius taip gerai juos pažinojo,
'dabar stovi su juom priesz dakstovi nepajudomas.
jog isz ju skambėjimo užsimer
Į tara. Daktaras pažiurėjo, pa
Vyrai tardesi pasznabždo-’
kęs kiekvienoje valandoje ir
mis. Kad greieziaus pasiekti
kraipė galva, žiūrinėja, palyti.
vidui tamsybes, tikriausiai ga
— Blogai, labai blogai, vie
Fridrichsagena (miestą), 'kur
lėjo apsverti vieta, kurioje ran
yra daktaras, reikėjo grįžti at Netoli Naujo Briteno miesto, nok kas-žin?
dasi. Tankiai jiedu susilaikė,
Derlingi metai! Amerikiecziai ūkininkai, sziais metais
gal Vroclavio link, nes nepoilŽiūrinėja vaika atydžiai, ruAmerikos darbininkai ga
klausėsi pavienio gaudžianezio
Užbėgau ant trumpo
parodo kad nepaisant nei karo ne darbininku stokos ir magam ateina ten greitasis ypati
balso, kurs medyje skambėjo ir li isz tikro pasididžiuoti savo
valandelio pert inga i: — “ Ne! ” suszuko
szinu pritrukime, jie gali užauginti puikius javus ir parū
nis traukinys, kuris areziaus
kaipo bažnytinis choras, plau nuveiktais darbais per szita
Norėjau pažinti mergeles, ant galo: — “tai veltui, jau po
pinti daugiau maisto negu pirmiau.
nestoja.
viskam. ’ ’
ke isz jo. Pietinis jo dalyje stie kara. Czia mainieriai West
Tenaitines paneles,
Tylius neiszgalvojo, ar eiti
— Jau po viskam!? — bal
bas turėjo dailiausia, stebėti Virginijoje seka pavyzdi tu
Biluos mandrybes,
duoda ženklą! Teisybe? Ne?
Tylius
vos
pasijudino
isz
vie

su jaisiais, ar likti. Tuom tar
siai atkartojo sargas; tuo paki
nai gražu akorda. Neapsako kareiviu kurie iszkele Ame
Ten ant vietos atsitikimo tos, sustyre jo sanariai atsisa pu nelieka nieko ant vietos, Turbut isz dideles kvailybes, lo, iszsitiese; baltas akis in
mai dailus balsai lygiai ir tvir rikos Vieliava ant Iwo Jima
Bet maitelia biznierkos,
baisus riksmas pereme orą; kė klausyti, nenor izsitiesti; nieks isz esaneziuju negali jo
tai skambėjo, o Tobijukas salos. Jis kelia Amerikos
Papratusios prie guzutes, smeige lubosna, rankas su su
paskui, tartum isz gyvulio kru veidas jo baltas ir apmiręs.
pakeisti. Tylomis ženklą duo
gniaužtomis kumsztimis pake
linksmai bėginėjo aplinkui, Vieliava ant kalno anglių
Jeigu užfundina kas,
tinės staugimas. Kas ten? Le Zenge žingsna ir jau bėga. da paežiai, kad imtu neszykla,
le augsztyn ir suriko baisiu bal
manydamas, jog suras kur ply- per Septinta Karo Bonu Va
Tai kas kitas,
na? Bet rodos ar tik ne josios Nemato bailiu vagonu
languoir Lena nedrysta prieszintis,
su, nuo kurio plysz, rodos,
O
o
szi, per kuri pamatys tosios ju.
Kitokia szirdi turi,
balsas, o vienok, kasžin?
se
žmonių,
nors
vagonai
buvo
nors gana jai rupi Dievo valiai
anksztos namelio sienos:
muzikos rėdytoju (muzikan
Net ir meilei pažiūri,
Bėga visi prie Tyliaus.
Lena
sutvarkė.
Tylius
isz
savo
kimszte prikimszti czion jau paliktas josios kūdikis. Ji ir
— Jis turi, turi but gyvas!
tą.)
Nieko nepaiso,
puses,
matomai,
stengėsi
but.
na pabalusi moteriszke, ten svetimas žmogus nesza, o Ty
ar girdi? Sakau, kad tur but!
Tylius jautėsi iszkilmingai
Jeigu ir pabueziuoja,
— Kas pasidarė?
užganėdintu.
Valgant,
žadino
dailiuose rūbuose pirklys, lius lydi juosius sulyg savo ri
—BUS DAUGIAU—
sujudintu, jam rodėsi, jog jis
Vargszes, senatvės sulauks,
—
Nelaime!
paezia,
apsakinėdamas
apie
czion
ve
i
szliubiniuose
paro

bos.
Czion
susilaikė
ir
žiuri
esąs bažnyczioje. Prie to dar
Vyrelio jokio nesuras,
Kalbantis su sargu atszoko, duose jauna porele, matyt jau paskui juos.
iszs'kyre viena ypatinga baisa, daiktus, turinezius saryszi su
Tai nuo mylios girdėti laukia,
Zylo plauko susilauks.
nes akys Tyliaus keistai, bai navedžiai. Nieks jo neužima, Ir taip placziu delnu drožė
jo
tarnyste
ir
užsiėmimais:
kurs primena jo velione paezia.
Kaip pagedia klykia,
siai sužibėjo. Kepure net krei jam nieks nerupi. Ant vagonu sau in kakta, kad net toli atsi
klausinėjo
mat,
ar
ji
nežino,
Ir aiszkino, sau jog tai choras
Visokais balsais cypia.
Norėjau apie viena vieta
vai tupėjo ant jo pasisziauszu- intalpos jis niekad nepaisė, — liepe aidas. Jam rodėsi, kad jis
jog
viename
bėgio
szmote
yra
palaimintu dvasiu, kuriamo
Turbut pataisos nebus
už tylėt,
sios galvos.
net
46
sžriubai
ir
taip
toliaus.
traukinys
—
jo
dalykas.
Jis
tik
pabudo:
—
“
Tai
sapnas,
vienija savo baisa ir ji. Tas
niekados,
Ne norėjau del visu apskelbt,
Dar
priesz
piet
Lena
sukasė
—
Gyvas
dar;
gal
yra
kokia
girdi
kliksma
Lenos,
girdi
tik

toks,
kaip
vakar,
”
ramina
pats
prilyginimas sužadino jame
Po perkūnu jau gana,
Bet del paveiždos kitu,
tai; jo akyse, kaip nesuskaito save.
gailesti, liūdnumą ir iki aszaru dirva; dabar liko tik bulves pa pagelba ?
Juk jau nuo guzutes viduriai
Nutylėti negaliu!
sodinti Tobijuka jau pasiliko Tylius nieko neatsake.
mi vabaliukai, lakstė geltonos Bet veltui, veltui ir veltui ra
sugraudino ji.
Ten kur Oliaja,
— Eikit szen greieziaus, ak kibirksžtis, tarp kuriu maisze- minimai ir žadinimai paties sa
Tobijuikas užsimanė pakelė prie vaiko.
Sveikos vietos nepasiliko,
Ne didelioje apygardoje
—
4)
del
Dievo,
tik
turėk
atygreieziaus!
si
baisus
suikipivįntas,
nežmoves.
Svyruodamas
sugryžo
na

mis auganeziu gėlėliu, ir tėvas
Ant senatvės stenėsite,
lietuviszkoja,
d'žia!
—
perimtas
baime
suszu

giszlkas
sutvėrimas.
Tylius
ma

meliu
ir
puolė
ant
veido.
Kepu

pasiskubino užganėdinti jo no
Susikuprinia slankiosite.
Kad tik kokis
ko Tylius: dabok, kad nesiar
to tik pajuodusia ir pamelina- re nusirito in kampa; taip rū
rą.
Maldų Vainikėlis vusia kakta, pabalusias lupas, pestingai užlaikomas lakrode- pasilinksminimas atsibuna,
Czikagoje ne senei buvau,
Kaip nupuolus ant žemes da tintu prie begiu.
Po kožnam koletą provu buna.
Vieton
atsakymo
moteriszke
ant kuriu laszai kraujo. Tai jis. lis iszpuole ant žemes, stiklas
Tai navatna pora užtikau,
lis mėlyno dangaus, taip tarpu
:: Knygele ::
Gerai vyreli užsimoka,
tik
pecziais
papurtė.
Tylius negali nei žodžio isz- susikūlė, virszus atszoko. Ty
Kaip juodu in pora suėjo
medžiu mėlynavo gėlėlės. Tar
Lyg perikis-deszimts doleriu,
*
*
* v
nežinau,
pu baltu kelmu ramiai banga Varpelis apskelbė atbėganti 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 tarti. Siauriai melsvas jo vei lius norėjo pasikelti, bet kokia net tesiejas augsztyn szoka,
das piktai ir nesaviszkai juokė tai geležine ranka slogino prie
Tiktai biski nuo žmonių
vo dryžos peteliszkes (dru įkurjiera (greitąjį traukini), ir Puslapiu; Juodi Apdarai;
Tiek
susirerikia
pinigu,
si. Staiga pripuolė prie vaiko, žemes jo sprandą ir spaude
girdėjau.
Aiszkus drukas; smagi
giai), o virszuje maloniai . sargas pasiskubino in vieta.
Nuo
pesztuku
kvailiu.
rankose pajuto sukruvinta ne- j taip drueziai, kad, nors paskuTiek to, tegul gyvena,
knygele, 75 Centai.
sznabždejo žali smulkiu lapu! Vos tik atsistojo savo vietoje,
Tai mat, ar ne kvailybe ?
szine;
raudona
vėliava
kliudė
Su tuom gana.
Rodykle:
tinis spėkas state, pasijudinti
debesis.
iszgirdo ir traukini.
• O tai vis daro girtybe,
apglebti
ji.
Bet isz bobos gero ne yra,
negalėjo. Kakta jo szalta, akys
Tobijukas pilnoms rankoms Traukinys jau artinosi ir Bažnytinis metu padalinimas.
O
kad
laikraszti
skaitytu,
i Eina su juom.
Ba kas dien traukia guzutia
sausos, gerklėje ugnis.
rove gėlėlės, o tėvas linksmai szniokszdamas s'kliejo nesu Pasnikai.
Kalendorius.
Tai to niekados ne butu.
ir byra,
in ta žiurėjo. Kartais vaikas skaitytas tamsias drėgno garo Maldos Rytmetines.
Ant balso tris syk suskambė
—
Pas
gydytoja,
pas
gydyto

pakeles augsztyn galva, pro bangas. Paskui: vienas, du, Vieszpaties malda.
jusio signalinio varpelio atsi- Ir jaunamartes piknikus daro, Nuo ryto gere, paskui guli,
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
ja! — isz visu pusiu szauksmai. gaiveliavo ir pajuto savyje dar
O truso namie suvis nežiūri.
tarpus szalku žiurėjo dangun, trys, — iszkilo trys baltos mig Apasztalu Sudėjimas.
Subėgusios
rudako
varo,
■— Parcngkime tuojaus ne tiek stiprumo, jog pajėgė atsi
Smirda stu'boj, net vemt
kurs panaszus buvo dideliai, los ir, beveik vienkart, tris syk Deszimtis Dievo prisakymu.
Apie
Konetike,
Du didžiausi meiles prisakymai.
vereziafc*
sektas, — tarė užžiuretojas kelti. Teisybe, kojos buvo, kaip
mėlynai, stiklinei, gelsva spal baisiai trumpai suszvilpe.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ii
Tai
jau
gana.
vėžinio ir tuojaus ir isz stipriu szvinu pripiltos, o linija jo aky
Silpna žmogų smarve
va perimtai uždangai.
— Stabdo! Ka tai reiszkia? Gailesczio.
Kaip
kriksztynos
atsiliko,
knygų ir minksztu drapanų se sukosi aplinkui, kaip milžiapverezia,
— Tėvuk, ar tai yra geras — mane nustebės Tylius, bet Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Tai
rodos
kad
bobos
papaiko,
tarnaujaneziuju vagone pri niszkas užburtas ratas, aszia
O ka, juk neturi laiko,
Dievas ? — staiga užJklause vai tuomkart vėl atsikartojo, tada Misziu Maldos.
Kaip
virytos
pritraukia,
rengė guoli. — Nu, gerai bus? kurio buvo jis (sargas). Bet
apsidirbti,
kas pakeles augsztyn galva, ; jau ilgas be pertraukos szvilpi- Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Bet Tylius nieko nesuprato,
Ba negali iszsipagyrioti.
pro tarpus szalku žiurejo dan- mas.
Miszparu Maldosvis laike vaika, — kas iszdrys
Burdingieriai varga turi,
gun, kurs panaszus buvo dide Sargas ženge prieszais. Stai Maldos pirm Iszpažinties.
nuo jo atimti? Isz vagono pa
Ba nei vyralo neprižiūri,
liai mėlynai, stiklinei, gelsva ga isz po pažastes isztrauke vė Perkratymas sanžines.
Amerikiecziai Ant Okinawa Salos
Maldos priesz pat Iszpažinti.
duoda neszyklas; vėžinio pri
Del josios viskas gerai, '
spalva perimtai uždangai.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
liava ir iszpletojo prieszais sa
žiūrėtojas vargszui tėvui paNors kopustosia bambadieriai,
— Tėvuk, ar tai yra geras ve. Szit. Jėzau Kristau! Ar ap- Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Mesa nedavirus,
Dievas? — staiga užklausė vai jako? O Jėzau! Pone Dieve Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. ! skiria viena žmogų in pagelba.
i
Nemazgota, apglaumijus, .
kas ir parode rausva voveraite, szventas! Kas ten buvo? —-ten Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
— Greicziau, greieziau!
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
Tankiai nedavirta,
kuri nuo plonos szakutes nu- tarpu begiu! Jėzau, Marija!
Suszvilpe, suspiegė, — isz
Malda prie Panos Szvencziausios.
' Tai vėl persūdyta.
szoko ant artimosios puszies.
— Sustooook! — suriko ne-, Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. vagonu langu ome birt pinigai.j
— Kvailiuk, szvelniai atsa savu balsu ir kiek t ilk gerkle Artindamasi prie Szv. Stalo.
Nuo pavietres ir‘vainos,
Lena puolė prie ju, kaip page-j
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
in szmo- nleidžia,
• -ke tėvas,’ žiūrėdamas
Ir nuo tokios bobos,
dusi. — “Vargsze žmona, ne-1
.
Paskiau® atiduodamas Dievui gar
tus žieves, kurie nuo medžiu i
Rusija tiek vargo neturi,
laiminga motina,” — girdisi'
be kalbėk.
ervelu, akies mirksnyje
Malda
Szv.
Ignaco.
puolė jam po kojų.
Ka žmonis nuo koleros guli,
gailestavimai isz visu vagonu.
I tamsusis daiktas pateko po Malda su visuotiniais atlaidais.
O tu boba nelaba,
Lena dar tašo, kada .jiedu'tlaukĮli;u ir, kaipo
.....o..................
Maszinorius duoda ženklą,
guminis Malda prie Szv. Sakramento po
Komunijos.
■i >
sugryžo, bet puse darbo buvo kamuolys> s2okinejo tarpe raJ
Bus apie ja gana.
isz garvežimio vereziasi baltos
;
fu
Garbinimas Szv. Sakramento
jau atlikta.
garu bangos, t riktelėjo geletu. Dar kelios sekundos, suosze,' Malda Szv. Tamosziau*.
Traukiniai dabar pradėjo ei sužvangėjo ir traukinys susto- Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
žines vagonu sąjungos, sztai
Intekejo
Panos
Szvencziausios.
Malda
pri«
ti kits po kitam, ir Tobijukas į
traukinys iszpletojo juodus du-!
M
Szv. Bernardo prie Szv.
kiekviena karta žiurėjo in juos ' •’°'Kaip bematant tuszczias ke Malda
mu kamuolius ir leidosi bėgti!
Panos Marijos.
— Dabar au žinaju jog ge
vis labiau nustebintas ir iszsi- lias pasklydo žmonėmis. Maszi- Ranžanczius prie Szv. Marijos
dvigubu greitumu.
rai būti apsipaeziavusiu.
kalbamas.
žiojes.
Dabar
sargas
guldo
savo
norius, jo pagelbinirikas ir ke Litanija prie Szv. Panos Marijos.
— O kaip seniai paeziuoNet ir motina isz jo juokėsi. letas traukinio tarnu bėga Litanija prie Szv. Antano isz
naszta ant .paliktu neszykln.i
tas esi?
Padvos.
Pietus, susidedanezius isz žvirgždu prie galo traukinio;1,
Sutrupinta
žmogysta
guli
— Nuo vakar.
prie Szv. Antano.
gabalėlio szaltos kiaulienos ir langai vagonu užsikimszo žin Malda
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. priesz ji: isz sutrupintos kruti
— O, tai tikiu tau.
bulvių, atlaike buduteje, kuria geidžių veidais.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
nės, kuria pro suplesztus
Tik 350 myliu nuo -Japonijos kranto, Amerikiecziai insiMaldos po palaiminimo Szv. Sak.
marsžkinaiczius buvo galima veržia in Okinawa, Japonu tvirtove ir gresia visoms RyuTylius stovi be žado. NeaiszPer Procesija.
Jeigu užraszysite savo drau
Neužmirszkite Guodotini Skai
Giesme
ant
Procesijų.
matyti, retkareziais atsiliepe
kyus saloms. Czia Japonai greitai pasitraukė in kalnus ir giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
tytojai, atsilygint su prenumerata ui kus, užkimęs balsas iszsiverže
Giesme Laba Nakt.
laikraszti “Saule” kurie apie tai ūži
kriokiantis kvėpavimas. Ran paskui baisiai gynėsi. Czia labai daug Amerikiecziu žuvo rės didžiausia linksmybių per
isz jo krutinės, stovi tvirtai, Ministranturas.
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
pakol Japonus iszmusze.
daugumoj
visus metus!
> J
įaikrMz»io,
PASKUBINKITE I 1 J kad nepultu, stovi, dreba. Jam Saule Pub. Co., Mahanoy City kutes ir kojukes,

Geležinkelio Sargas
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ju didžiųjų karo frontu. Da pa
gurnus tik kada' visi žmones
dėjus musu krasztui sumuszti Suvien. Vals. Amerikos priima savo dali atsakomUmo
SUN MON TUE WED THUR FRI
SAT
stipriausias pasaulyje miliir bendrai veikia demokrati
Armija Kovoja
SAN FRANCISCO, CALIF. dvi
1
1
niais keliais.
Isz Tokyos ateina žinios kad tariszkas diktatūras, mes da
2 3 4 5 6 7 8
Prietarus
“Prietarai pavoju iszstato
Japonai dar dabar krinta nuo bar turime imtis dabar “Lietu
9 10 11 12 13 14 15
vos
Varavimui.
”
Tiesa,
sykiu
tu baisiai karsztu spinduliu,
New York, N. Y. — Kodėl ti pergale Amerikos negali duoti
16 17 18 19 20 21 22
su
rėmimu
Amerikos
pastangų
kuriuos ta baisi dulkes bomba
23 30
24 25 26 27 28 29
kybiniai ir rasiniai prietarai savo aug'szcziausio lapsnio ka
karus
laimėti,
mes
dirbome
Į
ro pastangai neisznaikindama
paleido ant Hiroshima miesto
mus visus gresia ?
kiek sanlygos leido ir Lietuvos
Eugpjuczio, (Aug.) 6 diena.
“Army Talk”
neseniai pirmiau prietaru pasekmes ko
reikalaus. Bet anaiptol mes ne
vos laukuose ir veikalos fronte.
Japonu Karo Sztabas ir dak galime pasitenkinti tokia veik Suvien. Vals. Amerikos Armi
“Prietarai pavojun stato pa
tarai aiszkina kad ta bomba ne me ir darbu kaip iki sziol, kad jos iszleistas leidinys per “In
sauline taika. Pasekmes viso
tik susprogdino miestą ir isz- dirbome. Nuo dabar Amerikos! formation and Education Divi
kiu riausziu ir atskyrimu
degino visus gyvūnus, bet taip Lietuviai turi imtis szimtu nuo- sion” sziais žodžiais paduoda
— Petnyczioje pripuola Szv.
priesz mažumas da blogiau atgi paleido spindulius, kuriuos szimcziu veiklos Lietuvos ne savo atsakymus in ta klausima: • • •
.
(Raymundo Non.
“Prietarai perduodami,” tas sihepia ant musu kovojaricziu
nei per stiklus negalima matyti priklausomybes bylai ginti.
1X1.U vyru ir milijonu žmonių visame
— Sukatoje Szv. Agedijo,
leidinys pranesza savo vyrams
ir negalima pajusti, bet kurie
Dabar yra ilgas ir begalo
taipgi pinna diena Rugsėjo —
ir moterims uniformuose. “—!į pasaulyje — baltu ir jhodu —
dar ir dabar už trijų sanvaisunkus. Ne Amerikos Lietuviu
September.
torija mums inrode, kad 'kada^I kuriu isztikimas ir pagelba
cziu degina ir svilina žmones.
Taryba nei Lietuvai Vaduoti
taip reikalingi alijentams.
mes
atskyrime
priesz
viena
da

Szitie
spinduliai
nedegina
ku

— Žmoneles dirba kas die
San junga, kurios iki sziol pali žmonių mes invedame modeli Inrodydamas, kad žinios
na
isz
virszaus,
bet
isz
vidurio,
na. Mieste malsziu, negirdeti
skyriomis
veike,
Lietuvos
rei

Szitie vaikucziai jau anksti iszmoko ta Lietuviszka prie taip kad negalima nei jokios
kuris gali būti vartotas priesz apie tokias riauszias ir atsky
riksmu nei pesztyniu.
žodi, kad, “Sauso niekas neklauso.” Už tai jie jau isz pir mosties užtepti nei jokiu gy kalu kaip reikia negales apgin kitas kuopas. Hitlerio perse rimas buvo galinga amunicija
ti. Tai 'buvo ir teber tik dalies
— Sekantieji kasyklos mo mos mokslo dienos gerinasi savo mokytojai atneszdami jai duolių duoti.
kiojimas Žydu, Unkonistu, Ko aszies praplatinimas nuomonių
Amerikos Lietuviu veikimas.
Europoje, Rytuose ir ypacz To
nors po obuolį.
kėjo savo darbininkams: Aug.
Japonai sako, kad žmones Visuomenes didžiuma nematy munistu, Socialistu, paskiau
limuose Rytuose, straipsnis
29-ta diena: Continental, Lo
diena nakti mirszta Nagasaki dama vieningo darbo, susilau- pakreiptas priesz Katalikus,
primina vyrams ir moterims
cust Coal Co., Midvalley; Ger
mieste nuo tu spinduliu, ir nie-|Į ke eiti pagelben placziu mastu Protestonus, Liberalus ir galu
Karas Baigtas, Vyrai kas nežino ir nemoka kaip tuos
mantown; Park kasyklos;
tinai priesz viso pasaulio žmo uniformuose kad % dalys žmo
LIETUVIU
DIENOS
ir lauke pagerėjimo santikiu
nių pasaulyje yra “spalvuoti”
Primrose; Aug. 31: Gilberton
spindulius sustabdyti ar sunai- musu paežiu tarpe, kaip lauke nes.
\ Dar Vaiske
(colored). “Tie žmones tikrai
Coal Co., Morea; New Boston;
ATSKAITA
kyti. Jie sako kad daugiau ne ir sanlygu pakitėjimo. Tos san “1855 m., Abrahomas Lintemija Negru gyvenimą Ameri
Klimas Coal Co., Hammond
LAKEWOOD PARK,
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
gu 480,000 Japonu žuvo nuo tos lygos sziandien ežia pat abejo. colnas ta gerai suprato kada jis
koje, kad supratus ka mes tik
Coal Co., ir Kohinoor Coal Co.
PENNA.
bombos ir nuo tu spinduliu. Ir Dabar laikas mums visiems im sake: “Kaipo tauta pat pra
rai reiszkiame kada kalbame
viską tvarko ir nieko nepaiso da ne galas, nes da daugiau tis prie didžio ir atsakomingo džioje pareisZkeme, kad visi
i- <— Nedelioje Szv. Stepono.
žmones sutverti lygus. Dabar apie demokratija. Rasiniai ir
Ineigos nuo 31-mos Lietuviu kai reikia tuos vaikus paleisti. kasdien mirszta.
darbo.
J *— Panedelyje Szv. Serafi- Dienos, Rugpiuczio (Aug.) 15mes skaitome: “Visi žmones tikybiniai prietarai skaldo pa
Armijai diena kita, ar kad ir Kai kurie mokslincziai sako
Szi didyji ir atsakominga
sitikėjimą milžiniszko ne-baltu
jos, taipgi Darbininku Diena. ta diena 1945 mete, Lakewood keli menesiai ar net metai tai
kad tie spinduliai taip degins Lietuvos vadavimo darba turi lygus, iszskriant Negrus.” Ka gyventoju skaicziaus Ikaip ir
da pateks in rankas “Know
Bet karei ir viską naikins per metu me
1 •— Badai visos kasyklos ne Park, Pa., $2,140.55. Iszlaidos nieko nereiszkia.
pasiimti
visi
Amerikos
Lietu

Nothings” (politine partija visu kitu žmonių, kenkia ju vil
dirbs Panedelyje per Darbinin buvo tik $319.92. Taigi, gryno viams baisiai daug reiszkia, nes tus, vieni sako kad per septy
pelno lieko $1,820.63. Pasius jie turi sau jieszk.otis darbo ir nis metus taip bus, kiti sako viai. Preliminare (prirengia aktyviai veikianti priesz Civili tis ir musu viltis del taikos ir
ku Diena — Labor Day.
me) Taikos Konferencija .(Sei
laisves, ir galutinai inveda tas
,
kad net per septynias deszimts mą), kaip teko Amerikos spau Kara) bus “Visi žmones su aplinkybes kurios veda prie
; — Utarninke pripuola Szv. ta sulyk 31-mos Lietuviu Die pragyvenimo.
nos delegatu nutarimo:
Dabar visuose armijos aba metu tie spinduliai degs ir de doj pastebėti, mano susirinkti tverti lygus iszskiriant Negrus, pasauliniu karu.
[Rozalijos.
Svetimtauczius ir Katalikus.”
Seserims, Szv. Kazimiero, zuose, tvirtovėse ir kiampese gins. Bet Valdžia sako kad jie
1 —- “Taikos Parodo” atsibus
Grudžio (Dec.) menesio, Lon “Elgimasis su Negru, Žydu, ‘ ‘ Ka mes darome su mažumu
Newtown, Pa., $606.88; Sese randasi daugiau kareiviu negu per trumpa laika patys pra
kita Ketverga vakare.
done. Amerikos Lietuviu Tary Kataliku, Svetimtaucziu, arba 'kuopomis lieczia netik mus pa
rims, Szv. Pranciszkaus, Pitts karabinu, daugiau lakunu ne nyks. Kaip ten toliau bus tai
bos ir Lietuvai Vaduoti Sanežius. Beveik 13,000,000 žmo
■1 —' Gerai žinomas musu tau burgh, Pa., $606.88 ir Seserims
gu eroplanu, daugiau vyru ne nežinia, bet žinome kad dabar jungos virszaicziams prievartų bet kuriuo nariu mažumos kuo nių Suvien. Vals. gimė Europo
tietis p. Simonas Jurczikonis Jėzaus Nukryžiuoto, Brockton,
gu darbo. Dabar kareiviai nie tuose miestuose tikras praga tuojaus pasikeistu sziuo reika pos — priklauso netik nuo žmo- je, ir 27 milijonu tėvai gimė Eu
isz Frackville, ana diena lankė Mass., $606.88.
niszikumo ir teisingumo, pri
ko neveikia, nieko nedirba, tik ras!
lu mintimis ir tuojaus paskelb klauso nuo savinaudos stipraus ropoje. Atskyrimą priesz Meksi pas savo pažinstamus, prie KUN. K. J. RAKAUSKAS,
sau vaiksztineja, dienas skaito
ti per Lietuviszka spauda Ame pagrindo.
sikieczius Suv. Valstijose turi
tos progos atlankė ir Saules re
Iždininkas. ir apie namus sapnuoja, o ar
rikos
Lietuviu
Visuotino
Seimo
dakcija. Ponas Jurczikonis yra <-*X-*4-*4-»***X-»X-4-****4-****
Sza ūkime Amerikos
“Prietarai nusilpnina mus atbalsius Pietų ir Sziauru
mijos sztabas sau saldžiai snau
szaukima.
musu senas skaitytojas. Asziu
visus,” jeigu mažumos narys Amerikoje, rasines riauszes
džia.
’i
Lietuviu
Visuotina
apsvarstinejimas
Szi trumpa mano pareiszki- priverstas dirbti už mažesne iszszaukia
už atsilankyma.
Czia yra pavojus karinin
SAVISKERDYNES
ma, tikiu, supras kiekvienas alga, negu mes dirbame, tai ga Afrikoj, Filippinuose ir tarpe
Seimą
— Parapines Mokyklos pra
kams ir oficieriams ir net gene
geros valios Amerikos Lietuvis lime tikėti kad in laika musu 800 milijonu non-baltu žmonių
JAPONIJOJE
sidės Utarninke Rugsėjo
rolams: Jeigu karininkas ar ge
ir Lietuve, veikėjai ir rasztojai, algos irgi nupuls. Suprantame, Chinijoj ir Indijoj.
PHILADELPHIA,
PA.
—
(Sept.) 4-ta diena; Publikines.
nerolas visus savo kareivius
leidėjai ir redaktoriai, dvasisz- kad gyvenimo auksztesnis “Pasaulyje milijonai žmonių
Europoj ir Tolyrtiuose Rytuose
mokyklos prasidės Seredoje,
Tukstancziai Japonu paleis, jis darbo ir sziltos vie
kiai ir profėsijonalai, kaip ir standartas visais atžvilgiais insitikine, kad szis karas yra
Rugsėjo 5-ta diena.
visiszlkai karas priesz Fasziztos neteks. Už tai, nei vienas pasibaigus kariu, sudarė laika
Nusižudė Prie Impe oficierius nenori per greitai ir ir sanlygas toki susivažiavima visi kiti Lietuviai, ir ta suma prisideda prie szalies geroves. ma ir Faszistines budai. Jie ti
kuogrecziausia mums turėti. nymą rems kuogreieziausia in- “Prietarai atima mažumu ki, kad kada szis karas bus
daug
savo
kareiviu
paleisti.
ratoriaus
Palociaus
Shenandoah, Pa. — Didele
vykinti.
gabumus. ’ ’ Prietarai tankiai baigtas nebus “superior” ir
Bet dabar jau laikas, kad ir pa Mintys szaukti visuotina ji Sei
“Taikos Paroda” atsibus szia
Pasitikėdamas
visu
Ameri

sulaiko mažumu iszvystijima “inferior” žmonių be kur pa
Isz Susikrimtime
ežiam Karo Sztabui praneszti mą manau gludi ne pas viena
Petnyczia vakare.
kos
Lietuviu
gerai
ir
sveikai
gabumu ir sumažumu. Suvaržo saulyje.
kad karas užsibaigė ir kad ka visuomenes veikėja, spaudoj
— Juozas Galinas, isz West
iszmincziai,
nuo
szio
laiko
visi
ju nuveikimus ir tauta nukenSAN FRANCISCO, CALIF. reivis dabar ne vien tik koks nekarta buvo pasisakyta už ta
“Amerikos istorija rodo kad
stos
bendriszkai
ir
ryžtingai
Hazleton; Jonas Czeskis, Mai- Japonai norėdami iszreikszti
czia.
nėra “superior” ir “inferior”
ten numeris armijoje, bet pilie reikalą pirmiau, tik karo laiku
kovoti
už
nepriklausomos
Lie

zeville; Mikolas Czernetskas, savo liūdėsi ir nuliūdima kad
“Prietarai neduoda mums žmonių. Prie musu szalies isztis ir sau žmogus. Karo laiku sanlygoms pablogėjus važynetuvos
ir
jos
istoriszku
žemiu
at

Gilberton ir Jurgis Rovaitis isz jie turi Amerikiecziams pasi
suprasti tikra padėti, kada mes sivystijimo prisidėjo žmones
visi mes turėjome Karo Sztabo jimui, szis reikalas likos atidė
vadavimo.
Girardville gydosi Locust Mt. duoti, eina prie savo Imperato
tas
(during
the
duration).
Dakaltiname nekalta mažumos isz visu pasaulio szaliu, Carne
klausyti ir klausėme, dabar jau
—
Z.
Jankauskas.
ligonbuteje.
bargi
laikas
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riaus Palociaus vartų ir ten laikas kad ir pats Karo Sztabas
grupe už kara arba už kokias gie, Sikorsky, Toscanini, Ein
“garbingai” nusižudo.
sociales ir ekonomines bedas, stein, Osler ir tukstancziai ki
turi musu klausyti, nes jo dar vimui pilnai prinoko.
Amerikos Lietuviai, propor- — Ant pardavimo, namas mes slepiame tikra priežasti. tu. Bet netik tie garsus žmo
Gilberton, Pa. — Du anigle- Japonu laikraszcziai rodos bas baigtas, o musu ir musu cijonali'ai (prosanlygiai) sulyg ant 332-334 W. Mahanoy Avė.,
Kaltindami ir nebe'kesdami ko nes padare Amerika. Alės žino
tkasai, Jonas Ches'ki (Czeskis) ka taip baisaus nujauczia ir ra- vaiku darbas tik prasideda.
savo skaicziaus gyventoju Mahanoy City. Atsiszaukite ki žmogų mes tik sustipriname, me, kad sziame kare kovoja ir
isz Maizevilles ir Mikolas szo, kad jie visi bijosi kad kas
Amerikoje, labai daug prisidė pas: MRS. N. MC’GONIGLE, o ne paszaliname sunkenybes. laimi nežinomi vardai, milijoChernetsky (Czernetskas) isz neatsitiktu ir kad neiszkiltu
Skaitykite “Saule” jo visakuom prie pergales abie 113 N. Jardin St., Shenandoah, Galima iszbaigti socialius !blo- naį, juos rytoj niekas nei nemi
Gil'bertono, likos' sužeisti per baisios skerdynes kai Amerines. Pasiklausikite kada var
ekspliodavojimo dinamito Ma kiecziai atvažiuos užimti Japo
dus szaukia. Paskaitykite ju
ple Hill kasyklose. Abudu ran- nijos miestus. Jie toliau aiszkituk ęiuy
vardus nelaimingųjų saraszuorandasi Locust Mountain li na, kad mes Amerikiecziai to
HORSE OF
se, kaip mes paėmė sekamus isz
MINE WONT
-niP'b daY
kiu dalyku nesuprantame ir ne
gonbuteje.
BUDGEN. Y. T., Kovo 29 d. 1945 laidos
galime insivaizdinti kaip Japo
— Cohen, Curran, Grunwald,
nai dabar jaucziasi ir ka jie da
SOMERSET, PA. — Charles
Hrubec, Ivanoski, Kuzian,
bar manstina.
Swivert darbininkas prie Bal
Marshall, Thomas, WarblanIsz tu Japonu laikraszcziu
timore ir Pittsburgh Express
ski.
neaiszku ar jie nori mus iszgazHORSEKompanijos, likos mirtinai su
Ar jie buvo “inferior”?
PLAY
dinti ir mus perspėti kad Japo
degintas automobiliam nelai
MEREWE G E F OURUCRO BUT WAIT-ALL 1G
youR
nai mums skerdynes rengia ar
—A DAMSEL „
___ RVlC!
TAK INGA BRISK -HOOTER NOT ęo GERENE-. IN 'DISTRESS S’!
mėje, ant Pennsylvania Turn
ĄAADAĄA.1
kad patys Japonai sau baisias
THRU THE PARK
TROUBLE AU E ADV
pike kelio. Paliko paczia ir pen
•savižudystes,
saviskerdynes
Reddy, you're wonderful! (7) -GOING FROM -MORGE PLAY
Andrius J. Recklitis
??
I CANT
kis vaikus.
-AND LOOK WHAT TWAT LONG ^TO GORGE GENGE, DID YOU
BELIEVE:
rengia. Bet kaip ten nebutu,
TUKE DID FOR MY FIGGERQ
ĄĄV EYES
KNOW THAT THE MOTOR IN WR
PIRMOS KLIASOS SALUNAS
musu armijos jau dabar žengia
WASHER OR REFRIG
206 West Centre Street
HM Mm—.
L TRASKAUSKAS pirmyn ir eina stacziai in JapoI THINK
ERATOR ONLY US EGJ
MAHANOY CITY, PA.
I LL MAKE
A SMALL FRACTION
LIETUVI5ZKA3 GRABORIUS ' nijos uostus ir miestus. Musu
of a HORSEPOWER.
Jonai kur taip skubiniesi?
Einu
kareiviai gatavi ir pasirenge su
HABIT
pas p. Andriu Reckliti.
Kas tenai
. REDDYCAN RUN 'em
TOP
Japonais apsidirbti: gražumu
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz*
BOTU FOR A FEW
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
jei galima, su kardu ir krauju
CENTS A RAYJU
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
praliejimu jei bus reikalas. PaSo
GIVE
GM
CARE
gi
minksztus gėrimu ir kvepianczius
YES YOU CAN, LADy-REDDY KILOWATT
siraszymas ant Taikos Sanlygu
cigarus.
Visi pas p. Reckliti, 206 W.
IG '/3RD SZW/V6£?TMANA-HORGtAnd MAKE 'EM LAST
Laidoja kunus numirėliu. Pasam*
Centre
St.,
MAHANOY CITY, PA.
( 4 KILOWATT LS EQUAL TO 1‘^3 HORSE POWEJT)
do automobilius del laidotuviu,' atsibuvo Nedelioje Rugsėjo 2kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* tra diena.
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