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PREZ. TRUMANAS
SAKO VISI VYRUKAI
TURES EITI IN
<
ARMIJA
' WASHINGTON, D. C.
Prezidentas Trumanas pasakė
trumpas prakalbas kai pas ji
susirinko komitetas, kurio dar
bas yra investi tokia tvarka
kad visi jauni vyrukai turėtu
eiti kariszka musztra nors del
dvieju metu.

Trumanas primine, kad dau
giau negu treczdalis musu jau
nimo netinka del vaisko. Reiszkia, treczia dalis Amerikos jau
nimo yra ligoti, nesveiki, palie
gėliai ir vaiskui netinkami. Jis
visiems taipgi primine kas atsi
tiko su galinga, turtinga ir mo
kyta Graiku tauta, kai Graikai
del mokslo pamirszo rūpintis
apie savo sveikata. Ir paskui,
kai Rymos galingos armijos už
kariavo Graikus ir nuo Graiku
užsikriete tuo tinginiavimu ir
apsileidimu; visa svietą užka
riavus Rymos Imperija susilp
nėjo, susmuko ir greit pražu
vo.

Prezidentas Trumanas vi
siems primine kad sveika ir ga
linga tauta susidaro isz sveiku
ir drutu žmonių. Už tai Prezi
dentas Trumanas nori ir viso
mis pastangomis stengiasi in
vesti instatyma, kuris po prie
varta priverstu kiekviena jau
na vyruką eiti du metu kariszko musztro, kaip jau seniai da
roma Europoje.

V. L. Boczkowski, Ęditor and
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Generolas Eisenhower Pagerbtas
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o Trumaras
ARMIJOS ;
j
ANT RUBEŽIAUS!

Komunistas ’Tito Siim
ežia Armijas Priesz
Graikus

*

Yugoslavij os Armij aPrieGraikij os
Rubežiaus
h

s

ATHENS, GRAIKIJA. —
Laikrasztininkai pranesza, kadį
Yugoslavas, Komunistas Tito
rikiuojasi ir renkasi armijas
prie Graikijos rubežiaus, netoli'
nuo Bitolj ir Skoplje. Per szitus kalnus jau per tukstanezius
metu užpuolikai marszavo ir
veržiesi in Graikija. Dabar Ko
munistas Tito tuo paežiu keliu
Generolas Dwight D. Ei laiku. Isz kaires in deszine: Dr. rengiasi marszuoti.
senhower gavo garbes ženklą Guy Shipley, Churchman žur Yugoslavijos Komunistiszki
“Churchman Award” už tai nalo redaktorius, Generolas Ei laikraszcziai ima skelbti kad
kad jis per kara atsižymėjo sa senhower, Bernard Earuch, ir Graikijos valdžia spaudžia ir
vo vadovyste ant karo lauko, Robert Patterson, karo sekre persekioja, kankina brolius
pergales metu ir dabar taikos torius.
Graikus Komunistus ir už tai
dabar reikia Graikijoje tvarka
Moskvos žinios. Szitas uostas, investi ir nekaltus žmones isz
GALIMA INSIDETI turėtu būti laisvas ir kuosas vi gelbeti. Tokio Komunistiszko tiktai tiek, kiek jie nori kad ta
WASHINGTON, D. C. —- Prezidentas
siems, sulyg Kiniecziu ir Sovie iszgelbejimo ir musu broliai su- komisija žinotu.
TELEFONUS
Trumanas, Kuczios vakara užžibino didele
tu sutarties, bet dabar Sovietai i silauke Lietuvoje.
Graikijos sukilimas virte
viena
valdo
visa
uosta.
O
laik-,
WASHINGTON, D. C.
Suvienytu Tautu Taryba pa- j verda, ir Komunistai visomis Kalėdų egle prie Balt-nair.o ir pasakė pra
Valdžia pranesza kad hub i asztininkai ar redaktoriai ne- siuntė komisija szita Yugosla-i pastangomis stengiasi visuskalba.
,
Jis sake kad Tautu Konferencija yra
'
pageidaujami
tenais
kur
Sovievu ir Graiku klausima iszrisztiJ subuntavuoti, kad paskui jie su
Gruodžio (Dec.) 31 visi suvar
Jis prisipažino kad
žymai ant telefonu bus nuimti,!I tai vieszpatauja.
Bet szita komisija yra bejiege' Sovietu Raudona Armijos pa- [tikras kelias in taika.
ir neužilgo bus galima insideti!
ir ji nieko tenai nematys ir jo gelba galėtu tenai ineiti ir visa
mes nors kara laimėjome, bet negavome to
telefonas jeigu tik kas norės.
kio klausimo neiszrisz, nes Yu- kraszta “iszgelbeti.” Graiki-1
SKAITYKIT
Žinoma, ne taip greitai bus ga
goslavai ir Komunistai tai ko- jos klausimas labai rupi Angli- ko isz tos pergales tikėjomės. “Su nuliū
lima visiems gauti telefonas,
v S -. .misijai parodys ir paaiszkinsi
(Tasa Ant 4 Puslapio)
dimų, asz turiu prisipažinti, kad ne viskas
nes daug daktaru, nursiu ir ki
tu profesijonalu laukia telefo
tvarkoj, ir kad ant svieto “NĖRA TAIKOS
nu, bet neužilgo ir paprasti
Galinga Mississippi Upe
IR RAMYBES ” jis sako, žiūrėdamas in tuos
žmones gales insideti telefonus,
ar gauti naujus vietoje senu.
tukstanezius kurie susirinko jo kalbos pa

Nauji Ginklai Padarytu Treczia
Kara Pražudinga Ir Pragariszka Sako Popiežius; Lenku Ko
munistai Nori Kad Anglija Ati
duotu Jiems Visa
Lenkijos Turtą

siklausyti. “Mes sziandien jau suprantame
kad daug lengviau žmonėms sykiu mirti
ir žūti ant karo lauko negu sutikti ir su
sitaikinti prie taikos stalo. Tie kurie mi
re, mire visai už dyka jeigu mes dabar negali
me rasti “Taika ir Ramybe” ir viens su kitu
sugyventi.”

RUSIJA INSAKO
AMERIKAI

WASHINGTON, D. C. —
Sovietu atstovai ir valdininkais
davė Amerikos valdžiai griežta
insakyma kad Amerikos lai
vynas turi tucz-tuojaus insakyti vienam musu kariszko laivo
kapitonui pasitraukti isz Dai
ren uosto, Manchurijoje. Sulyg
teisiu Amerikos laisvas gali ta
me uoste pabūti 48 adynas. Kai
tas laikas praėjo, tai Sovietu Į
Karo musztras musu jauni atstovai davė Amerikiecziams
mui butu gerai. Toks pasilavi- insakyma pasitraukti in dvidenimas butu visam krasztui i n szimts minueziu. Ant szito lai
sveikata. Dabar musu kolegis- vo buvo du korespondentai,
tai, studentai jokiu budu nega laikrasztininkai. Sovietai
li prisilyginti prie Europos ko- jiems uždraudė net koja inkeltil
Icgistu ir studentu. Musu stu in ta uosta.
dentai Amerikos universitetuo
Amerikos valdžia sako kad
se yra tik pienburniai ir vėja
Sovietai turi pilna teise taip
vaikiai prilyginus su Europos pasielgti ir pareikalauti, kad
studentais. Už tai ežia musu
tas laivas pasitrauktu. Bet kiti
kolegijose ir universitetuose
musu valdininkai, kaip Sena
studentams daug labiau rupi
toriai ir Kongresmenai pikti ir
fut-boles loszimas negu moks
sako kad draugas taip su drau
Armijos inžinieriai stenlas. Tie metai vaiske duotu mu
gu nepasielgia, o Sovietai sako- giasi suvaldyti didžiausia, ilil
su vaikams progos subręsti, už si kad jie yra musu draugai. | giausia ir placziausia upe Amcaugti ir tapti tikrais vyrais.
Tiems laikrasztininkams bu-'rikoje. Czia jie pastate dideli
Tada jie ir prie mokslo geriau'i vo uždrausta in ta Dairen uos-Į žemlapi tos upes ir isz jo skaito
eiti ir daugiau naudos isz to'
ta ineiti. Sovietai pasiaiszkino. ir mokinasi kaip ta Mississippi
mokslo gautu.
kad jiems nevalia tokiems žmo- upe ir visas kitas mažesnes
.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
nems duoti pavelinimus be upes taip suvaldyti kad jos

Jis sako ir užtvirtina, kad
toks instatymas nereiszkia kad
mes jau rengiamies in kita ka
ra. Bet būti del karo pasirengu
siems yra geriausias ginklas ir
■užtikrinimas kad karo nebus.
Vagis nesipučia ant to žmo
gaus, kuris yra už ji stipresnis
ir geriau apsiginklavęs negu
tas užpuolikas.

daugiausiai naudos visiems atnesztu. Jie nori kaip nors pri
statyti daugiau vandens tose
vietose kur dabar niekas neauga nes labai sausa.
Mississippi upe, per lietingus metus persilaužia per
krantus ir laukus ir miestus už-

Jis visiems pasakė ir perspe- Kristaus Gimimą ir Žydu prajo kad vienatine viso svieto naszyste apie Iszganytoja. Jis
viltis del taikos dabar randasi’ sake kad ne tik Amerikos bet ir
vien tik Tautu Konferencijoje. vįso svieto viltis dabar randasi
Jis sake kad jis tikisi kad Tau- tenai, mažame miestelyje, Ju
tu Konferencija daug daugiau dejos kalnuose, kur viena žienuveiks ateinaneziais metais ir' mOs nakti iszsipilde Izaijo praiszrisz daug klausimu, kurie ( naszyste, ir jau beveik du tuksyra taikai pavojingi.
tancziai metu atgal visai žmoKai jis užžibino szviesas ant' nijai buvo paskelbta nauja
Kalėdų egleles, jis iszvažiavo evangelija, linksmos naujienos
in savo miestą Independence,' ir džiaugsmingas prižadejiMissouri, kur jis dalyvaus tri- rnas: “ Garbe Dievui augsztyjose vakarienėse. Viena vaka,- bese, ir ant žemes taika geros
riene buvo su savo szeimyna, valios žmonėms. ’ ’ Baigdamas
kita su jo žmonos szeimyna, o'saVo kalba, Prezidentas vitreczia su savo motina,kuri yra siems linkėjo ir vėlino Linksma
94 metu amžiaus.
Kaledu, ir baigė su žodžiais.
semia ir baisiai daug bledies j Jis ežia, savo mieste pasakė
“Lai visus jus Dievas myli ir
padaro. Mokslincziai ir inžiniej prakalba apie Kalėdas, apie' laimina.
riai dabar nori kaip nors szita!
upe suvaldyti ir daug to vande
nio pasukti in kitas mažesnes
upes ar iszlieti ant tu krasztu
SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
kur vandenio labai reikia.

1

"1S A U E E ”

s

»i vaikiszcziojima kalėjime.

MAHANOY CITY, PA.

POPIEŽIUS

Siuncziant pinigus per ban
! mes liksime durniais, melaI giais, mulkiais ir sukeziais. O
kini czeki arba ekspresini mo
Kristus Czia Augo
saney orderi in iszdavysta “Sau
PERSPĖJA VISUS jeigu iszsipildys kaip mes prai Kai vienas vyrukas buvo , I
, vo drauges, “giri f rentos” attes,” pridekite deszimts centu
i naszavome, tai niekas neatsistumtas ir kai jam buvo pasa- Kitas Karas Neinmano- mins ka mes sakeme.
prie paskirtos sumos nes musu
kyta, kad viskas tarp jųdviejų
bankos reikalauja deszimts
! Visus saitus pranaszystes pamas,
Perbaisus
Ir
Mes mėgstame teisingysta Ir baigta, jis ant to kerszto uždecentu už iszmokejima ezekiu ir
j vojus žinodami, mes visgi savo
geidžiame, kad ir visi teisiu- ge jos namelius.
ekspresiniu kvitu. Busime jums
sprandą iszkiszame ir drystaPražūtingas
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai
-------- ----------dėkingi už tai ir neužmirszkite
me pranaszauti, ir sakome kad
primename, idant kožnas skai-1 Xe už dyka ir sakoma, kad
VATIKANAS, ITALIJA. — Kalėdos hus be sniego: reiszkia
ateityje, kada siunsite czekius
tytojas, kurio laikas pasibaigė meile, tai ugnis; bet ar ji tavo vises Kataliku Bažnyczios Po- Kalėdos bus juodos.. O jeigu
arba ekspresinius money orde
už laikraszti, kad nevilkintu 11-( narna sudegins ar szirdyje piežius, Szventas Tėvas pasakė Kalėdos juodos, tai mums ma
rius, pridėti deszimtuka. Bet
gai su atnaujinimu užmokės- liepsnos negalima pasaky ti. ! pamokslą kardinolams ir per su moeziute jau seniai pasakė
jeigu siunsite money orderiu
ties, nes ilgai negalime laukti.
-------- —------į radijo visiems viso svieto Ka- kad tada Velykos bus baltos.
per paczta, tada pacztas neima
Juk del visu yra tas žinoma,! Chicagoje, yienas žmogelis1 taįikams ir sake kad visi szitie rf.a>i, sztai musu dviguba pranaekstra už iszmokejima money
kad darbas pabrango, popiera praszesi persiskyrimo (divor-Į nesusipratimai gaii mus _pri- „jyste, apie Kalėdas ir apie Veorderio. Acziu visiems.
“Saules ” Rėdys te.
.j
ir kiti intaisymai, nes uždyka so) už tai kad jo 'žmonele kas-į vest prie treczio pasaulinio ka- lykas. Ir szita pranaszyste mes
laikraszczio negalime siuntine- dien ji su pagaliu apdaužyda-i po. Jis vardu nepaminėjo nauja paraszome penkiomis dieno
ti. Musu agentai yra guodoti vo. Kai teisėjas paklausė jo ko- ’ Amerikos
sprogstanezia mis priesz Kalėdas.
Istorija apie “AMŽINA ŽY
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- del jis net 40,000 doleriu tekiai “Atom” bomba, bet sake kad Gal, kaipo pranaszai mes
DĄ.” Jo kelione po svietą ir
kavojame visiems už platinima moterei paskiria, tas žmogelis, nąuji ginklai, kurie jau dabar prasiszoksime, gal musu praliudymas apie Jezu Kristų. <
“Saules,” lai visus Dievas už- atsiduso ir atsake: “Pons Tei- iszrasti padarytu treczia kara naszyste sniego pūgos užklos,
20 Centai.
laiko koilgiausia ir visame lai- sėjau, jus nepažinstate tos ra tikrai pražūtinga ir pragirisz- bet kaipo geri laikrasztininkai
SAULE PUBLISHING CO.,
mina. Platinkite mylimi broliai ganos, asz viską ka. turiu, mie- ka.
| ir apsukrus dipliomatai, mes
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
ir sesutes jusu laikraszti, o mes Į lu noru jai atiduoeziau, kad Jis su nuliudimu primine, visgi iszsisuksime ir iszsimeŽiūrint nuo kalnelio in Nazareto miesteli, mes matome
^iž tai busime jumis szirdingai tik jos galecziau nusikratyti. kad buvo visiems žmonėms pri- Juosime. Jeigu bus sniego Chi-'
dėkingi. — “Saules” Redyste.
žadėta Keturios Laisves, kuriu cages mieste, tai mes sakysime kur Kristus, kaipo mažas vaikelis augo ir bovinosi. Czia Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
Jeigu mergele tavęs klausia, nei szeszelio nebeliko ant szio kad musu pranaszyste buvo Szventoji Žeme, kur Szventoji Szeimynele apsigyveno, kur
Szventaisis Juozapas dailides darba dirbo ir kur Mažutėlis
« perspėjo
4 4ir nnlr/.
C rl jtaikoma
*,
— Mahanojaus
— —4—
ar tu myli jos plaukus ar jos1 svieto. T4Jis
sake kad
miestui;
žydrias akutes, tai jau saugo- žmonija jau beveik prie galo 0 jeigu Mahanojaus žmones Jėzus jam stengėsi padėti dirbti.
ir mainieriu straikoms nepasi- kis, ji jau papilde moteryste savo kantrybes priėjo, ir dabar per sniegą pluszkuos Kalėdų'
Dabar visa szita Szventoji Žeme visai kitaip iszrodo ne
....
sekimais dabar prakirta kelia ir szirdyje!
visai koks mažas ir nereiksz- Ryta in bažnyczia, tai mes iri gu Kristaus laikais, nes czia dabar, kaip ir po visa svietą, ei
davė valdžiai pavyzdi kaip ir
mingas atsitikimas gali visa jiems pasiteisnsime ir sakysi-' na ginezai, barniai, kyla nesusipratimai ir randasi baisios
su kitomis straikomis apsidirb Hammond mieste, Indiana pasauli paskandinti in kruvina me kad mes apie Bostoną pra- skerdynes, už tai kad beveik visi užmirszo kieno czia teti.
valstijoje vyrai susidarė nauja ir pražūtinga kara.
naszavome. O jeigu da ir Bos- viszke.
draugyste, kurios pirmutinis ir. Vietoj kad musu valdininkai tone mums nepasiseks ta savo
j
.
i Beveik visi laikraszcziai ir vienatinis inneszimas ir nusi- ir atstovai rengtu tikra taika, pranaszyste iszpildyti tai mes
::
Tiktai 15(2
::
laikrasztininkai per mainieriu statymas buvo: “Nesikirpdin-' jie tarpu saves ginezinasi ir kad ir in Floridos miestus “Talmudo Paslaptys”
Saule” - Miahanoy City, Pa.
straikas smerke mainieriu bosą ti plaukus, nes doleris už plan- stato visokius kivirezius ir ne- pirsztu rodysime ir sakysime
John L. Lewis, ‘bet užjautė ir ku apkirpima per daug. Jie vi-laimingus žmones da giliau kad tenai sniego nebuvo. Taip'^pįe gydu Tikybos Prieky
.užtarė mainierius. Jiems buvo si pasižadėjo uesikirpdinti pa-gramzdina in skurdą, bada ir darydami, mes pasirodysime ,Labai užimanti A
Skaitykite “Saule
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
mainieriu gaila, kad. jie yra kol bai'beriai atpigins savo nelaisve.
' mokytais žmonėmis, ir savo
,
r
T.
r
•
J
____
i_______4..i:___ __
____ •
____ X -I-------- ------------------------ - ---------- -------------- •
■=--- ——=*=
taip stumdomi vieno žmogaus, kasztus. Jeigu kuris nesilaikys J Paskui jis davė ir pasiulino klaidas, kaip geri dipliomatai j
įkuris visu mainieriu gera var szito nusistatymo turės penkis tris punktus vieszpatyscziu pakavosime.
dą sugadina ir suterszia.
dolerius užsimokėti už suliau'žy-i valdovams ir sake kad tik taip Mums prisimena Butkaus
Nei vienas laikrasztininkas ma to kontrakto.
dirbant, taip viską susitvar- pasaka apie viena Žydeli, kuris
kant bus galima rasti taika ir visiems gyrėsi, kad jo abudu' Iszsirinkite
f
nekaltino mainieriu už szitas
isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
straikas. Visi žinojo, kad mai- Paryžiuje visi daktarai su- ramybe. Pirmiausia reikia pa- vaikai yra labai mokyti ir kv50c., o sulaikysite knygas per paczta.
i
nieriai visai (balso neturi siavo straikavo ir nutarė nepasira-'szalinti visokias prievartas, tri. “Nu, žinai mano Ickis sako
unijoje. Jie rasze priesz Lewi- szyti ant kūdikiu gimimo po-1 skurdą, ypatingai bada nuo tu kad lis, o Juszkis sako bus graAdresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
pieru ar lant mirties paliudiji- krasztu ir krasztu kur dabar žu. Ir visados, ar vienas ar ki
sa ir užtarė mainierius.
mu, pakol valdžia jiems nepa 'žmones yra vergai del duonos tas inspeja.” Tai ir mes isz to No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų ap^.
Po szitu straiku, Prezidentas skirs daugiau automobiliu.1 kąsnio. Ir vieszpatystes turi Žydelio pasimokinę, sakysime, kus apraszymas, didele knyga, 404 uneras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsapuslapiu. Popierinei apdarai. 50<:
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugave(Trumanas dabar rengiasi in- Daktarai tuojaus gavo savo au-, liautis viena kita intarineju-' kad, jeigu bus sniego, tai Kale- No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas
prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpata Jėzus ir miszke mesios ir spaudžiusios. Antras rei- dos bus baltos, o jeigu nebus minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api«
neszti kelis instatymus priesz tomobilius.
kalingas punktas, tai yra nusi- sniego, tai Kalėdos bus juodos. No. 103 Vaidelota, apisaka isz nūs prigauna. 58 puslapiu...... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
fcthaiikas ir priesz straikas ir
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
pirmutines puses szimtmeczio, iszpriesz unijas. Szitie instaty- Olean miestelyje, New York, ginklavimas visoms tautoms?
rius
isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie EgK
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
mai yra taikomi in darbininku visi kurie eina in restauranus Treczias tai atviras ir nnuoszir-’
veikslais,
177
dideliu
puslapiu.
85c
turi savo vieta; Ka pasaka ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiW
Senatorius Bilbo
No.
104
Trys
istorijos,
apie
Ne

paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 16;
.vadus, kurie prasiszoksta, 'bet sustraikavo ir kavos nepirko ir dingas tautu susisznekejimas
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
tikrumoje, vien tik darbininkai negere, už tai, kad puodukas ir susitarimas, kad visi klausi-Į
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepą
No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu............................... • • -15c ežius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
nukentės, o tie vadai iszsisuks. kavos kasztavo deszimtuka. Už niai butu iszriszti per pasitari-!
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
No. 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 106 puslapiu.................... 25«,
keliu dienu puodukas kavos vėl ma, o ne per kraujo praliejimą.'
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
No. 162 Trys istorijos apie Bais*
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
■ {Seno vyro metus mes apsta- kasztavo tik pentuka.
Baigdamas savo kalba, Po-1
No. 111 Sziupinis (3 daiis), tal
43 puslapiu........... .......................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas an*
pinami sekanti skaitymai: Ila isz mayojame, o senos moteries me
piežius sake kad jis gerai žino
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu,
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
23 puslapiu .........................
10e
tus mes kavojame.
Singapore mieste visi Budis-! kad Rusijos laikraszcziams jo
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo
No. 164 Septynos istorijos apie Jn«
zavo liežuvio sulaikyt,;
Girtuoklis kėsimas kunigo. 47 pus................ 15c
tu kunigai sustnaikavo ir rei- kalba nepatiks ir jie visi tuoNo. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Amerikos valdžia dabar Ru kalavo kad jiems algos butu1 Jaus pulsis ant jo ir intarines
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
trumpi
paaaksitymai
ir t. t.
52 Mocziutes pasakosimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
sijai nenusileidžia ir reikalau pakeltos. Jie nedalyvavo kai kad jis czia propaganda skelpuslapiu, .................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25®<
ja kad Rusija žmoniszkai pasi visi žmones susirinko melstis ir' Bet jis tuojaus drąsiai pasakė
20c
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ..............
No. 166 Trys Istorijos Sūnūs M»No. 141 Keturios istorijos apie
elgtu konferencijose. Kai Rusi tuojaus gavo ko jie reikalavo. 1 kad visi Rusijos szmeižtai jam
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel1klaus; Iszklausyta malda vargszo;
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15<
_____.; neuždarys burna ir jo nesustabja pamate ir suprato kad Ame
Juokingi azposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
No. 170 Asztuonios istorijos apie
rikos Sekretorius Laiku nekre- Vienas skvajieris Clevelando dys skelbti tiesa. Jis paskui vi-’
.15c
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu.................
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
No. 116 Istorija apie Sierata,
czia, tai ji savo Molotovui pata mieste atsisakė nuo savo darbo siems Katalikams staeziai paAuklėjimas
sveiko ir serganezio kupuikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
rė apsimalszinti ir taip jau ne- už tai kad per daug randaunin- sake kad jau atėjo laikas stoti
dykio
;
Herodas
Boba; Kas nepažinsi#
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna, 40 puslapiu
Dievo
tas
nepažinsta
Tėvu; Per ta
ku
yra
iszvaroma
isz
namu.
Jis
1
viena
ar
in
kita
puse:
Sto'
.......
15c
szokineti.
Garžia Haremo nevalninke: T -noszis:
msybe
in
szviesa;
Pasitaisias
prastViena motina; Vaikucziu plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengelis; Duktė malkakercsio. 121
ar priesz Kristų. i
Isz pradžios Rusija tikrai ti sako, kad jam gaila tu žmonių J ar• • Kristų
Sztai
paveikslas
to
Senatoi 62 puslapiu ........................... ...15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
• ■»
1
•
-v*
• V•
'
kėjosi kad Amerika jau visisz- bet jis, kaipo valdžios atstovas Kelias in taika, baigė Popiežius rįaus apįe kuri dabar visi laik- No. 120 Dvi istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslapiu .......................................... 2*ą
No. 171 Vieniolika puiku istorijai
Ar paszaukt tęva zokoninka Bernakai traukiasi isz Vokietijos ir turėjo juos iszvaryti. Tai da- ve^a žmonija tuo keliu kuris ei raszcziai raszo. Jis patrauktas
irri°S W Ank nemun0‘
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
diha. 61 puslapiu............... .. ...15c
na
in
Betliejaus
stainele
pas
bar
kas
kitas
gali
jo
darba
u
ir
nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
:isz visos Europos ir kad visi
in teismą ir in Senato komisija j^o. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie VelniIsz
Akyviimo;
Su Dievu; Grigo-Kalė
Kūdikėli
Jezu.
I pasiaiszkinti kaip jis laimėjo Stebuklingas zerkoias; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
Amerikos kareiviai važiuoja imti.
dos;
Kaip
Vincas
ingalejo paežiai
i . , .
, . , . .
..
“ grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
namo. Rusija gerai žinojo kad
, rinkimus, kiek pinigu jis gavo
Vargo sapnas ir pasaka apie ci- dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15e Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
Anglija, be Amerikos pagelbos Tėvas gyrėsi ir didžiavosi JUODOS KALĖDOS ! kaipo dovanomis, kiek kiti jam gonus. 45 puslapiu .................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo muse,
127 Trys istorijos apie Duk- Nihilistu; Steburi*/ kuczios nakti, jame atsigymimo; Metai Svarbiausia
nieko negales padaryti ir Ru kad jo vaikas yra toks gudrus,!
____
' rpakiszo ir ka Jjis tokiems davė. te No
\
.
_, . .
pustymu; Pelemute; Du brolei Nikitas . 61 puaw....................... 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauni*
sijai kelio neužkirs. Už tai tie apsukrus ir mokytas. Jis savo' NEW YORK. — Pranaszo Senatoriai nenori Bilbo insi- vargutis ir Skuputis. 60 pus.. . 15r No. 150 Keturiom 1*1,'rijos apie Du ikio. Suvirsi 100 puslapiu........... 25<
No. 172 Dvi istorijos apie Dukt*
ktė akmenoriavs;
; Nuspręsta
Rusijos atstovai taip szokinejoi žmonai karta pasakė: “Lengva darbas baisiai nedėkingas ir vi- leisti in savo tarpa. Fabrikam
6«
sis; A’it keik užlaiko muteres paslaptį. Mariu; Sruolie isz Lietuvos.
II <
ir galingais statiesi. Bet dabar matyti kad musu Juozukas nuo sados pavojingas. Jeigu prana- tai ir kompanijos jam tukstan-^ pTTTVl
61 puslapiu ................................. 15c puslapiu .......................................... 16*
szvste neiszsipildo
neiszsinildo tai prananrana- ežius doleriu davė kad jis
i is duo-^
duot U IKI IO I
A
. szyste
Ikai jau mato kad Amerika ne manės gavo protą..”
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 178 Tris istorijos, apie TaJmu
tas
Szvilpikas;
Pas
merga;
Gražios
do
paslaptys; Du Mokiniu; Kava iszketina pasitraukti, visi jie jau Jo žmona ant to sutiko paste- szas jau turi sau kraustytis, nes tu riebius kariszkus kontrakakys; Tamas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15«
bedama: “Gal ir taip, nes asz jam jau ne gerai nosi iszkiszti. tus jiems. Dabar daug ir kitu
kita daina ima riesti.
karalium. 61 puslapiu................ 15e
No. 175 Pasiskaitimo knygele*
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdeli?; Gudras
savo protą da turiu, tai grei- O jeigu pranaszyste iszsipildo, žmonių buvo invelti, kai viskas
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
• Labai tankiai puikiausieji cziiausia taip ir yra kad tu savo tai visi ta pranasza ir jo žo- iszejo in virszu.
puslapiu............................................ 15c (su paveikslais); Kaimie-cziu Aimanadžius užmirszta ir sako kad ir
Senatorius Bilbo sako kad
plonai prascziausiiai pasielgia. Į 3au atidavei.
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
durnas galėjo matyti ir žinoti jis visai to teismo ir to komite-'
puslapiu ......................................... 15c rtai; keletą Juoku ir Paveikslo.
j to nesibijo. Jeigu jam nebus
Michigan
praleidžia kad taip bus ir turi būti.
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke ........... .................................
Michigan valstijoje,
valstijoje, penkios
penkios Amėrikieeziai
r
_____
d
_____
valia
savo
vista
Senate
užimti
pitonas
Stormfield danguje; Pabė
penkis
sykius
daugiau
pinigu'
T
aip
ir
su
pranaszystemis
deszimtys metu dvynukai susi
gėlė;
Kas-gi
isztyr*; Prigautas vagis
1
apie
orą.
Jeigu
mes
sakysime
už
tai
kad
jis
kyszius
nuo
žmo

-- ; ant kalėjimu, žmogžudžiu vatarė pirma syki apvaikszczioti
40
ISe
TIKTAI, . . . 5®c
savo gimimo
gimimo diena'greta.
Jiedu
Adresas:
savo
diena gr______
_ S™ ir P^s^ku, negu ant moks- kad rytoj lis ar snigs, o ant ry nių eme, tai jis sako kad nei
Jeigu užraszysite savo drau
vienas
Senatorius
negali
savo
tojaus saulute gražiai sau ka
beszvesdami savo gimimo die-P0’
giu ar drauge “Saule” tai tu
Saule Publishing Co,
i
i 4
• •
........
W
sas
szukojasi
ir
kaip
jauna
vietos
laikyti,
“
nes
visi
tokius
SAULE
PUBLISHING
CO.
nos sukaiktuves susiginczyjo ir
rės didžiausia linksmybių per
MAHANOY CITY, PA.
eusipesze ir užbaigė savo ap-' Pirkie U- S. Bonus Sziandien! mergaite sau besiszypsoja, tai kyszius ima ir ims!”
, visus metus!
Mahanoy City, Penna,
—
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MAHANOY CITY, PA.

toja labiau negu savo tęva, o
Pasiskaitymo Knygeles
tasai savo eile karsztai prisiriGERIAUSI PAVEIKSLAI
szo prie vargszo Antanuko, nes Penkios Istorijos apie Buriko
vertino jame norą mokytis, «r 3urįkas, Kareivis ir Velnins;
daibsztuma ir gabumus
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
Matydamas dideli troszkima. pasaka); Užliekos isz Senovės
! szviesis, mokytojas siūle Arta-į Padavimu; Peary ant Žemgalio
ĄNTANAS Auksztuolis pa-• si szviesus ir be gimnazijų. Pa
’ nukui
1 • stoti
I 1 • gimnazijon
•
...ir pažaV
(Atminimas isz keliones in Le
baigė mokslą pradžios mo- vyzdžiui, imk kad ir mane?
I dėjo visapusiszkai ji szelpti, dinius Krasztus). 9G pus. . .25$
kykloje. Sziiandien atsisveiki1 Nors žmones rėkia, kad asz isz
jeigu tėvas su tuo nesutiktu.
Trys Istorijos apie Irlandą
nęs su draugais, pravėrė moky ju imu dideles palūkanas, bet:
Vaikas
ilgai
svyravo,
bijoda

arba Nekaltybe suspausta; Ro
tojo kambario duris ir nedrą vis dėlto eina pas mane ir pra-Į
mas tėvo rūstumo, bet staigai bertas Velnias; Medėjus; Kaip
siai atsistojo ant slenksczio. szo mano malones. Ir jie nežino?
ryžosi. Egzaminus iszlaike pui Kuzma Skripkorius liko TurMokytojas, pamatęs savo mo kaip sunku pinigus skolinti:
kiai, tik vis bijojo kas bus, kai ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$
pinigus duodi ir rankos dreba. '
kini, linksmai paszauke:
tėvas sužinos. Bet karsztas no
Saule Publishing Co.,
<■
i
— Eiksz ežia, Antanai! Tai Buk tu gudriausias, skaityk
ras nugalėjo baime, ir jis stroMahanoy City, Pa.
’’
Žydu ir Czigonu rasztus, o tik
ka gera pasakysi ?
jiai pradėjo ruosztis busimam
tai neturėk pinigu, tai ir szliaudarbui, svajodamas sau szvie- Neužmirszkite kad dabar
Antanas, paraudės kaip vė
žiosi lyg žemes sliekas, nieks'
sia ateiti.
-■i “Saules” prenumerata in Su
žys, rankose kepure laužyda
tave nematys, nieks nesveikins.
Tėvas jokiu kudu nenorėjo vien. Valst. yra $5.00 metams,
mas, beveik su aszaromis tarė:
O tiktai turėk stora kiszene, tai
sunaus palikti gimnazijoje ir o $3.00 ant puses meto.
— Ponas mokytojau! Asz nors ir už asila'busi kvailesnis,
visa gerkle reke:
atėjau aeziu Tamstai pasakyti bet visu busi gerbiamas, prieisi Kompanijos kurios parduo viduryje, kur matyti apsnigtas
— Asz neleisiu, kad mano
už mokymą ir už visa bloga at- prie visokiu ponu ir gudruoliu da maszinas paveikslams vežimas buvo nutrauktas El
Maldų Vainikėlis J
wood
Armstrong,
isz
Detroit,
valka
mokytu
szunu
szukuoti
traukti,
kas
metai
laiko
rung

sipraszyti.
ir visi, tave pamate szauks: iszir tinginiauti; jis privalo nau
tynes ar lenktynes pažiūrėti Mich. Szitas paveikslas pava
:: Knygelė :: >
Daugiau jis nieko nebegalejo kelio! Sztai žmogus eina!
dingo darbo mokytis.
kas gražiausi ar indomiausi pa dintas “Sausis.”
kalbėti, o per jo skruostus rie Vaikas nedrąsiai pratarė:
ti
vakara
jam
pasisekė
nu

veikslą nutrauks. Per kara szi- Apie asztuoni tukstaneziai
Tiktai kunigui insikiszus in ET Knygele, Dabar $1.00 fAE3j
dėjo kaip žirniai aszaros. Ma — Bet, teveli! Man mokyto tokios rungtynes buvo nu
traukti paveiksią, prie to gais tuos ginezius, pavyko tęva per 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
paveikslu
buvo
pasiunsta
in
tyt, jis labai mylėjo mokytoja jas pasakojo, kad už viena mo trauktos. Dabar sziais metais
Puslapiu; Juodi Apdarai;
szitas lenktynes isz visu krasz- ro kai viena moteris szoko isz kalbėti, bet szelpti atsisako:
ir jam dabar sunku buvo skir kyta duoda deszimt nemokytu, vėl tas rungtynes insteige.
Aiszkus drukas; smagi f
tu ir kampu Amerikos. Labai to hotelio per langa ir užsimu- Girdi, jei nenori tėvo klausyti,
tis su juo. Mokytojui paežiam ir tai ju nieks neima.
sze ant ulyczios. Tas paveiks tai eik savo keliais!
Rodykle:
buvo graudu, bet matyt, jis gė Tėvas užsidegė ir, mosuoda Pirmutine garbes vieta gavo daug Amei’ikiecziu mėgsta las taip vaizdžiai parode ta
Antanui laibai sunku buvo Bažnytini* metu padalinimas.
paveikslas “Mocziutes” že traukti visokius paveikslus.
dinosi savo aszaru, nesnusigre- mas rankomis, reke:
gaisra ir tu nelaimingu žmonių gyventi, nes reikėjo ne tik mo Pasnikai.
miau po deszine. Szita pa
žes in langa ir tik po valandė
Kai tas baisus gaisras užtiko likimą, kad vienas laikrasztis kytis, bet ir duonai užsidirbti, Kalendorius.
— Tavo mokytojas kvailas veikslą nutraukė George Burns
Maldos Rytmetinei.
lės prabilo:
ta hoteli Atlanta, Geo., mieste, už ta viena paveiksią tam jau- nes mokytojas pilnutėlei szelp Vieszpaties
ir tu kvailas! Ka jus žinote, isz Schenectady.
malda.
vienas
vyrukas
ka
tik
buvo
nu

nikaicziui
davė
tiek
kad
jis
už
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
— Antaniuk! Tu geras vai parszeliai! Tu geriau tėvo klau
ti neiszlgalejo.
Apasztalu Sudėjimas.
Paveikslas
augszcziau
po
sipirkęs
maszina
traukti
pa

savo
paveikslams
traukti
ma

kas, gerai mokeisi, neužmirszk, syk! Asz tau visia gyvenimo
Nors
ir
labai
sunku
kryžių
Deszimtis Dievo prisakymu.
ko asz tave mokiau, mokykis gudrybe pasakysimu! Buda- deszine “Szalta Žiemuže” bu veikslus už tris szimtus dole szina užsimokėjo ir da jam uždėjo gyvenimas jaunueziui' Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles h
■aleda-Į mas jaunas, asz buvau plikas ir vo nutrauktas Frank Nichols, riu. Jis buvo nusipirkęs ta ma pinigu liko.
toliau, lavinkis, kaip ga___
Antianui,
bet
jis
didvyrszkai
ji
j
Gailcsczio.
mas, nes gyvenimas, ta pati į nususęs, kaip ir tavo gudruolis Bayonne, N. J. Ir paveikslas szina ant iszmokesczio. Ta pa
nesze, degdamas viltimi ir, Maldo* vakarine*.
Giesme ant pradžios Misxiu.
mokykla. Atsimink, mokslas mokytojas, tada mane žmogum
troszkimu iszneszti linksma vė Misziu Maldo*.
szvieša: be mokslo mes visi ak nelaikė; dirbau, kaip jautis, o aszaras, o jis neturėjo tos lai- dėjo laimingiems vaikams, ku Viena dienia nuvedė ji tėvas liava in placziuosius vieszke- Psalme 45.
-M
pas pardavėja Szepeti ir paliko lius.
li, nieko gera nematome, kaip kas norėjo, tas ir jo ant mano rnės. Kažkoks sopulys gniaužė rie turi motinas.
Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldos.
tik vargai ir skurdą. Už viena sprando; bet ne veltui mane jam szirdi, ir baisiai jis pavyNeilgai Antanui teko ilsėtis. tarnauti tardamas:
*
*
*
Maldos pirm Iszpažintie*.
mokyta duoda deszimti nemo Jonu Auksztuoliu vadina: iasz
Perkratymas sanžines.
—BUS DAUGIAU—
— Asz tau atvedžiau sunu,
Maldos priesz pat Iszpažinti.
kytu ir tai ju nieks neima. Tai be jokiu knygų greitai supra
Apie mus negalvoja,
kuris nori iszsimokyti pirkliu.
Imdamas nuo kunigo iszriszima. a
gi tijyo tėvas turi pinigu ir, asz tau szio gyvenimo gudrybe.
Nei su koeziolu nekoezioja.
Malda po Iszpažinties.
Szepetys permėte akimis An Nieko Jam Negelbes
manau tave leis toliaumokytis. Pradėjau spausti graszi prie
Litanija apie visus szventu*.
O iasz sakau
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų*.
taną nuo galvos iki kojų ir pa
graszio, nors ir labai sunki pra
Kur yra tokiu in vales,
Namie Antanas nedryso įpra
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
klausė :
džia buvo. Kai apie pora szimDaktaras — Na, kaip tau
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
Ten niekas,
šyti tėvo leist toliau mokytis,
Malda,
prie Panos Szvencziausios.
tiniu susikroviau, suradau ir
— Na vaikeze! Ka, moki Mikau, ar dabar gali gerai
Kisztis negales.
nes gerai žinojo, kad tėvas jo
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
mergina su gera pasoga ir ve
miegot?
aritmetikos?
Artindamasi prie Szv. Stalo.
kiu budu nesutiks, bet vis dėlto
Asz
nemėgstu
koeziot,
džiau ja; o, sziaip taip ir pra-l
Kada
kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Mikas — Kur tau! Praszau
ryžosi iszmeginti savo laime.
Nei
k
olio
t,
Antanas
stovėjo
ir
tylėjo,
jis
Paskiaus
atiduodamas Dievui gar
dėjau krutėti, pirmyn irtis. Ta
pono
daktero,
negaliu
suvis
Priėjės pabueziavo tėvui ranka
be
kalbėk.
Ba man insipyksta,
norėjo, kad tik Szepetys ne
da visi kaimynai pradėjo mane
nakezia miegot!
Malda Szv. Ignaco.
ir paprasze leisti in gimnazija.
Su kokia niekysta,
priimtu, bet tas, matyt, ne ne
Malda su visuotiniai* atlaidai*.
,
lankyti: viens atbėga, praszo
Daktaras — Tai užraszyMalda prie Szv. Sakramento po V
Tada
nieko
nežiurau,
laukė
jo
atsakymo,
nes
nusigrę

'Tėvas piktai sutraukė kakta, patarimo, antras verkia., pra-'
siu tau gyduolių del miego.
Komunijos.
z'Ą
O savo varau.
žęs kalžka sznibždejo tėvui in
kelis sykius perejo per kamba szo pinigu paskolinti, neturįs'
Garbinimas
Szv.
Sakramento.
Mikas — Praszau pono
ausi.
Malda Sxv. Tamosziau*.
rį ir ruseziai suszuko:
Mergeles 'apsisaugokite,
kuo žemes mokesezius užsimo-1
daktaro, tai nieko negelbes
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Gra'borius Harry Waters ir užkariauti Graikija, tai visi ku daktaras New Jersey kole nius Maironio
rie norėtu bloga daryti, taip ir!
rasztus
sudegin1
ką.
Balkanų krasztai butu po Rusi
(szvogeris veliono) laidos.
gijoje sako kad Kalėdų Diedu ti, reikia iszmesti visas tas pa
musu jaunimo kariszkas musz-'
jos valdžia, ir vien tik Turkai
tras kitoms tautoms parodys ir' Sieniniai Kalendoriai, 23%
— Francis Burke isz Craigs liktu ant Viduržemiu Juros, kas pažemina tęva ir motina sakas apie raganas, velnius ir
coliu ploczio, po
• peczes, likos u'žmusztas per au- kurias Sovietai dabar stengia i vaiku akyse, nes tas Kalėdų' velniukus, karalius ir karalai- Pirkie U. S. Bonus I pasakys, kad Amerika ne tik co^u
bagota, bet sveika ir galinga. 35c arba 4 už $1.00. Adresas:
tomo'bila prie Hills peczes. Ne si užimti. O Viduržemiu Juru Diedukas duoda vaikams to ko tęs, nes pasakos yra neteisingos
SAULE PUBLISHING CO.
laime atsitiko Ketverge apie kelias yra Amerikai labai svar
Mahanoy City, Pa.
3:30 valanda ryte.
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
bus ir reikalingas ne tik del kaSew Watt!
REDDY KILOWATT
riszku
bet
ir
prekybiniu
laivu.
i — Seredoj apie 11:30 vaL. TRASKAUSKAS
latnda vakare automobilius pri
gulintis prie Lyns Witmyer
LIETUVISZKAS
nuo 1121 E. Market Uly., užsi
GRABORIUS
EjEU
Neužmirszkit atnau
degė, bet liepsna likos tuo jaus
Laidoja Kunus Numirėliu.
jinti
savo
prenumerata;
už
laikužgesinta.
Pasamdo Automobilius Del
raszti “Saule.” Del daugelis
Laidotuvių, Kriksztiniu,
—* Ana diena Ona Vailio- į laikas jau pasibaigė ir apie tai
Vestuvių Ir Kitokiams
niene, Pranciszka Stelmeriene jpraneszeme! Bizni be pinigu
::
Reikalams
::
MOM NOODLE IS SMARTER,
ir Vincas Medlinskas visi isz sunku varyti, ypatingai laik-

Žinios Vietines

Shafto motoravo in miestą su j raszczio, kuris sureikalauja
reikalais, prie tos progos at- kožna doleri. ACZIU!
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kaledu dieduko

THIS DAME 15 NO JERK.
A LONG TIME AGO
5HE PUT REDDY TO WORK.

520 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA
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