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STRAIKOS PLATINASI■Y

Isz Amerikos Amerikos Vieliava Virsz Tokyo Molotovas P rez. T rumanas
DAUGIAU

DARBININKU
STRAIKUOJA

WASHINGTON, D. C. —
Daugiau ir daugiau darbininku 
vis iszeina ant straiku ir reika
lauja kad jiems mokesty s butu 
pakeltos. Anglies kasyklos, 
mainos ir fabrikai nedirba del 
straiku.

Daugiau negu 415,000 darbi
ninku dabar be darbo ne už tai 
kad darbo nėra, bet už tai kad 
jie nenori dirbti.

Minksztos anglies mainieriai 
vis straikuoja ir daugiau kitu 
mainieriu iszein ant straiku. 
Apie czvertis visu minksztos 
anglies darbininku dabar strai
kuoja.

Kai kurie plieno fabrikai vir- 
szinese straikuoja. O tie, kurie 
nestraikuoja, vistiek negali 
dirbti, nes neturi anglių.

Darbininkai prie laivu ir 
uostu iszejo ant straiku. Del 
szitos straikos visi trokū drai- 
vertai negali dirbti, negali ta- 
vora veszti ir žmones negali 
reikalingu daigtu gauti.

Texas valstijoje Elektro 
kompanijos darbininkai iszejo 
ant straiku, ir beveik visuose 
miestuose žmones likosi be 
szviesos.

Naujos straikos iszkilo New 
Jersey valstijoje kai Elektros 
ir radijo darbininkai pareika
lavo pakelti mokestis ir sustojo 
dirbę savo darbus. Apie 4,000 
iszejo ant straiku.

Orange miestelyje, New Jer
sey darbininkai isz Thomas A. 
Edison, Ine., fabriku iszejo ant
straiku.

Philadelphijoje apie 6,500 
darbininku isz trijų Aluminum 
kompanijų iszejo ant straiku.

Isz tikro atėjo juodos dienos. 
Tie kurie gali dirbti ir turi dar
bus eina ant straiku ir nenori 
dirbti. Tie kurie dirbo ir norėjo 
dirbti dabar yra atleidžiami. 
Taip ir susidaro pradžia bedar
bes. Kariszki fabrikai dabar 
szimtus tukstaneziu atleidžia 
nuo darbo, kiti tukstaneziai 
straikuoja. Milijonai jaunu vy
ruku parvažiuoja isz vaisko ir 
jieszko darbo. Czia vargiai ir 
Saliamono protas galėtu mums 
padėti ir szita klausima išzrisz- 
ti.

Pjūtis Gera, Bet,
Darbininku Maža

I F '■ - ----------
' NEW YORK, N. Y„ —
Ūkininkai, farmeriai dabar be- 
davoja kad jie negali gauti dar
bininkui. Javai jau pjūties lau
kia, gerai užderėjo, bet nėra 
kam in pjuti eiti. Dabar far
meriai galėtu gerai gauti už sa

Admirolas William Halsey ir Generolas MacArthur 
sveikina Amerikos vieliava, kuri dabar plevėsuoja virsz 
Amerikos Ambasados kambaru Tokyo mieste. Paveikslas nu 
trauktas nuo Ambasados vartų. Matyti kaip baisiai mies
tas buvo sugriautas kai musu bomberiai savo darba atliko.

vo javus ir rugius, bet darbi
ninku nėra. Laukai derlingi ir 
pjūtis butu gera, bet viskas pū
va ant lauko. Farmeriai beda- 
voja kad jie ir per daug viso ko 
ant lauko turi, o mes bedavoja
me kad maistas dar vis varžo 
mas.

Szeimininkes Jieszko 
Duonos

NEWARK, N. J — Duonks- 
piu, beikeriu draiveriai iszejo 
ant straiku ir niekur neveža 
duonos. Del szitos straikos apie 
30,000 darbininku liko be darbo 
ir szeimininkes liko be duonos.

Dabar szeimininkes eina, va
žiuoja ir reikalauja duonos. H- 
gos eiles moterų stovi prie 
duonkepiu sztoru ir panevalia 
reikalauja kad joms parduotu 
duonos. Keliose vietose iszkilo 
ir pesztynes, kai moterys pa- 
czios norėjo pasiimti visas duo
nos bandas, o beikerys, duonke
pis, nenorėjo joms nei duoti nei 
parduoti.

Didelis Biznis
WASHINGTON, D. C. —

Ateina žinios kad dabar Wash
ingtone eina derybos apie Ang
lijos skola mums ir musu nauja 
paskola Anglams. Valdžios Iž
do prižiūrėtojai dabar tariasi 
Anglijai skola dovanoti ir pas
kui jai vėl paskolinti.

Anglija dabar kitoms skolin
ga apie $14,000,000,000. Dabar 
eina derybos ir pasisznekeji- 
mai jai paskolinti $5,000,000,- 
000 kad ji galėtu nors dali sa
vo skolų atsimokėti ir vėl bizni 
vesti.

Jau czia reikia geresnes gal
vos ir didesnio proto negu pa
prastas darbo žmogelis turi, to
kius turtus apimti ir suprasti.

Ketvirtas Marinu pulkas Yokosuka miestą, Japonu laivyno uosta prie Tokyo inlan- 
kos. Szitie marinai su savo pulkauninku Fred D. Beans, isz Annapolis, buvo Kinijoje nuo 
1927 metu. Jie Japonams kelia pastojo ant Corregidor salos. Paskui priesz Japonus karia
vo Solomon salose, Emirau, Guam, ir Okinawa salose. Jie ant galo padėjo užkariauti pa- 
czia Japonija kai Generolas MacArthur pasiuntė juos in Tokyo. Jiems priguli garbe už 
tai kad jie pirmiausia pradėjo priesz japonus kariauti, ir buvo paskutiniai nustoti. •

Nuotakos Kraitis Ant 
“Black Market”

LONDON, ANGLIJA. — 
Indijos valdžia nustatė kad 
nuotakos kraitis negali kasz- 
tuoti daugiau negu $700. Bet 
szeimynos kur randasi jaunu 
vyruku dabar protestuoja ir 
reikalauja kad kraitis butu di
desnis.

Dabar Indijoje randasi taip 
vadinamas “Black Market’’ 
del nuotaku ir kraitis pakilo 
net ligi $8,000. Sztai vyru ma
žai, o jaunu merginu, kaip pa
vasaryje grybu. Kiekviena 
mamyte nori savo dukrele 
apženyti.

Pirmiausia Ir Paskucziausia Szove Iii Japonus

Užgauna 
Atstovus

LONDON, ANGLIJA — 
Užsienio Ministeriu Taikos 
Konferencija pavirto in pa
prastas pesztynes ir iszsikolio- 
jimus. Delegatai eme viens ki
ta pravardžiuoti ir kaltinti.

Amerikos Sekretorius Byr
nes ir gražumu ir piktumu pra- 
sze Molotove kad jis nusileistu, 
kad savo reikalavimus pakeis
tu. Bet Molotovas tik szypsojo- 
si ir tylėjo.

Anglijos Užsienio Sekreto
rius Bevin melde ir praszyti 
prasze, kad Molotovas sutiktu 
su konferencijos nusistatymas 
ir pasiryžimais, bet Molotovas 
tik sėdėjo ir tylėjo.

Visi dar lauke, da tikėjosi 
kad Molotovas gaus insakyma 
isz Moskvos pakeisti savo nusi
statymą. Bet veltui. Molotovas 
tylėjo ir Moskva nieko nesake.

Sovietu Komisaras Moloto
vas tyliai ir lipszniai pasiaisz- 
kino, “kodėl szita konferenci
ja szuo ant uodegos nusine- 
sze?” Jis sake: “Ana trijų di
džiųjų tuzu konferencija pasi
sekė už tai kad joje dalyvavo 
Amerikos Cordell Hull ir Ang
lijos buvusis Užsienio Sekreto
rius Anthony Eden. Ir kitas da
lykas, ana konferencija buvo 
laikoma Rusijoje.’’ Reiszkia, 
anie valdžios žmones patiko 
Molotovui, o szitie ne. Taipgi 
reiszkia, kad Rusijoje kur kas 
geriau konferencijas laikyti.

Užvakar trijų didžiųjų tau-

Praszo Kad Isz- 
tremti ‘A-Bomba’
Amerikos Eroplanas* Globester’ 
C-24 Sugrįžo Isz Pasaulino 
Kelionia; Daug Darbininku Isz- 
eina Ant Straiku; Gen. Patton 

Nubaustas; Valdžia Užims 
Aliejiniu Iszdirbyscziu

tu atstovai laike sau mitinga. 
Kiti atstovai nieko apie tai ne
žinojo.

Kai deszimts ta ryta, Fran- 
euzijos Ministeris atėjo in kon
ferencijos kambarus ir pasiren
gė del mitingo. Jo visas sztabas 
suusirinko ir tik paskui jis da- 
žinojo, kad tie trys didieji tūzai 
laiko sau savo mitinga. Jis bai
siai insižeide ir garsiai ir vie- 
szai pareiszke savo nepasiten
kinimą. Jis visa savo sztaba at
leido ir pats nugarmėjo in savo 
vieszbuti ir pasakė kad jeigu 
kas jo jieszkos gales ji rasti jo 
kambariuose.

Kinijos delegacija jau isz 
kalno žinojo apie szita trijų tu
zu mitinga ir nieko nedare nie
kur neejo, bet tyliai pareiszke 
savo nepasitenkinimą.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — Daugiau ne
gu 2,000,000 žmonių sziandien be darbo Ameri
koje, nors kompanijos ir fabrikai da reikalauja 
apie 700,000 darbinir’u del invairiu darbu.

Valdžia aiszkina, kad szitas keistas dalykas 
ir navatna padėtis, kada vieni neturi darbo, o ki
ti reikalauja darbininku atsitiko szitaip: i

l~Isz kariszku darbu buvo daug paleista 
darbininku specialistu, kurie tik viena darba 
mokėjo dirbti ir dabar negali rasti darbo. 2—Ki
ti taip priprato prie gero darbo ir geresnio už- 
darbo, kad dabar nenori už mažiau dirbti ir sau 
jieszkosi geresnio darbo. 3-Daug darbu, ku
riems sziandien reikia darbininku, mažai moka. 
1—Kiti darbininkai, kurie per isztisus tris ar ke-
turis metus diena ir nakti dirbo, dabar nenori 
dirbti ir ima vakacijas. 5—Kiti kad ir nori dirb
ti, dabar randasi be darbo, už tai, kad darbinin
ku unijos neleidžia dirbti. 6—Kiti turi darba, 
bet negali dirbti, už tai, kad kiti darbininkai ki
tuose fabrikuose nedirba, nes straikuoje. Kaip 
tai, plieno fabriku darbirtinkai negali dirbti, už 
tai, kad minksztos anglies mainieriai straikuoja. 
Taip ir susidarė 2,000,000 darbininku be darbo, 
ir 700,000 darbu be darbininku! ,

KONFERENCIJA LONDONE BAIGTA 
LONDON, ANGLIJA. — Dabar matyti 

ir jau galima sakyti, kad ta Konferencija nieko 
nenuveike, nieko gero nepaliko.

Molotovas ir czia norėjo sa- 
votiszkai szeimininkauti. Kai 
jam nepasiseke, tai jis beveik 
visiems inneszimams prieszino- 
si ir taip visa konferencija su
ardė. Czia matyti kaip Rusija 
dirba ir viską tvarko. Rusija 
praszo baisiai dideles paskolos 
isz Amerikos.

J eigų Washingtone bu
tu buvę nutarta Rusijai tuos bi
lijonus doleriu paskolinti, tai 
Molotovas butu Londone nusi
leidęs, dabar kad nepasiseko, 
tai jie apie Balkano nesusitai- 
ke. Dabar lauksime tu trijų di
džiųjų Tuzu susirinkimo, ku
ris turės atsibūti trumpu laikui
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
vartoti tas mums skirtas die
nas, dieneles.

1 Ruduo tai laikas suvesti sa
vo saulėtu dienu knygas, pada
ryti apyskaita prabėgusio lai
ko ir dirstelėti atgal ir pažiu-

I reti 'kas nuveikta, kad padary
ta ar kas a](leista. Žiema tai vi
su metu pabaiga, bet ruduo tai 

j visu tu metu pilnatis.
Rudens lietutis suminksztina 

žemele ir prirengė visa gamta 
j žieminei sniego paklodei.

Gaspadines, moterėles, anda- 
rokus prisisegusios, basos ar 

, basnirezios cibulius, svogūnus 
■ sieja pavasariui.
' Senis pypke insikandes, ]ia- 

li jsiima pintine ir eina grybauti, 
mis stengėsi kaip nors surinkti!Dabar Plynai apsius, pilni 

gana pinigu del mokslo: Tėvai S^bais- Zelenkes po puszimis, 
cziedino, darbdavojo, 
dirbo ir vargo, kad tik daugiau' 
mokslo gavus. Dabar tie patys 
vaikai visai nenori.

Net pati valdžia susirupnio. 
Valdžia pradėjo teirautis ir 
klausinėti kodėl taip yra, ir vi
sus Amerikieczius nustebino su 
išzaiszkinimu. Butu sunku ti
kėti, jeigu valdžia nebutu ir
davus tikrus skaiezius ir priro
dymus. Sztai ka valdžia daži- 
nojo ir rado.

Net 5,000,000 Amerikieeziu 
kareiviu neiszejo, nepabaige 
nei pradine mokykla. Reiszkia 
nei asztuonis metus mokslo 
suole neszsedejo. O mes, ežia, 
Amerikoje taip didžiuojamės 
su savo vieszomis mokyklomis, 
giriamės kad visi Amerikoje 
yra mokyti ir mokslus iszejė. 
Sakome kad ežia, Amerikoje, 
net ir daibo žmogus vra mokv- 
tas žmogus. Dabar pati valdžia 
prisipažinsta kad penki mili
jonai musu vyruku nei pradi
nes mokyklos neiszejo.

Tie kareiviai, kurie augsz- 
tesne mokykla, “High School” 
pabaigė, dabar, nenori eiti in 
kolegijas ar universitetus, nes 
jie priesz laika subrendo ir net 
paseno ir dabar jaueziasi moks
las tai jau ne jiems.

Isz kitos puses, visiems ka
reiviams dabar vien tik darbas 
ir pragyvenimas rupi. Jie jau
eziasi nuskriausti, jie mato sa
vo draugus, kuriems nereikejo 
in vaiska stoti, sziandien gra
žiai gyvenant, gerai uždirbant 
ir jau szeimynas besiauginant. 
Kareivis visa tai mato ir giliai 
atjauezia. Jo metai vaiske jam 
gyvenimą sutrukdė ir sustab
dė, jis dabar turi savo gyveni
mą pradėti ne nuo szios dienos, 
bet nuo tos dienos kada jis sto
jo in vaiska. Už tai jam ne 
mokslas, bet darbas rupi!

Kas Girdėt
Amerikos armija ir valdžia, 

dabar duoda ir siulina visiems i 
kareiviams eiti in kolegijas ir. 
universitetus ir baigti mokslą. 
Bet tik vienas kareivis isz tuk- 
stanezio ta proga sziandien pa
sinaudoja. Mokslas visai už dy
ka. Valdžia dar ir prideda net; 
penkios deszimts doleriu kas 
menesis tokiam kareiviui kuris 
eitu in mokslą. Bet kareivis ne 
nori ir gana!

Tai keistas dalykas. Pirmiau5 
vaikai ir tėvai visomis

BALTRUVIENE

1 Kaip gyva da nemaeziau tokio, 
? Velnisz'ko susirinkimo ir tokio 

szokio.
Reikia žinoti kaip bobos 

szoka kazoka, 
Tai žiūrėti negali, 

Turi trauktis in szali.
Tokis susirinkimas, 
Tai szirdeles nekas, 

Vienos szoka, kitos vemia, 
Treczios siekia nosia žemia,

Tai vėl dainuoja.
Kitos balones mamuoja, 

O kad in vales pinigu 
turėtu, 

Tai nuo girtavimo pastiptu.
Baisybes dedasi Džeržes steite, 

Kitu tokiu bobelių sunku 
surasti.

vaikai e»Iemis, baravykai kur žole- 
I le gaszlesne ar beržynas retes
nis, o kelmucziai tai lipa ir lim
pa prie kelmu ir stagaru.

Vakarais vaikai nukritusius, 
vaivoryksztes spalvomis nu- 
kvarbuotus lapus lapelius su 
grėbliais ar su rankomis grebs- 

(to ir in krūva renka; lapu lau
žu sudaro. Ugnele ryte ryja la
pus, siunezia juodus, tirsztus 
durnus in medžiu virszunes ir 
in namus. Kvapas priminus ir 
malonus.

Saulute nustatytu keliu per Kaip tik kur doleruka sugriebė,
dangų keliauja, skaiseziai už
teka rytuose ir raudonai nusi
leidžia in vakarus. Menuo ap
valąs ir rodos daug didesnis, 
szviesesnis ir grąže,snis. Žvaigž 
deles mirgsta ir juokiasi ir akis 
kutena. Pats dangus mielynes- 
nis ir skaistesnis.

Dainos ir daineles mums pa
sakoja apie meile, kuri dygsta 
ir dega žavėtais pavasario va
karais, bet žydri Rudens vaka
rai, tai tos deganezios meiles 
atbalsis, tu sukeistu žiedeliu 
suriszimas ir visu tu svajonių 
ir saldžiu žodeliu iszsipildy- 
mas.

ISTORIJEapie na i8z 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA

Skaitykite “Saule”

“CZIA ILSISI”

O szitas didelis ir brangus 
paminklas, prie pat vartų, tai 
Antano Kaulo, kuris žinojo ka 
pinigas gali padaryti ir ka nu
pirkti. Jis ir ežia ant kapiniu 
sau puikiausia vieta nusipirko.

Visi razbaininkai, valgiai ir 
valkatos pažinojo Antanu Kan
ia. Jis su visokiais bizni vare. 
Kai valdžia uždraudė sznapsa 
ir alų, Antanas tuojaus tapo 
“Bootlegeriu” ir sau gražu 
turteli susikrovė. -Jis buvo isz- 
tikimas savo žmonai, (sulyg sa
vo dėsniu ir nusistatymu), ėjo 
in bažnyczia, davė kolc'ktos 
daug daugiau negu kiti, davė 
dvigubai metines ir nusipirko 
visa eile namu, kur da nesusi- 
krimtu-ios Magdalenos savo 
meiles bizni vare ir jam turteli 
krovė.

Jis, darydamas savo paskuti
ni testamentu, ir bažnyczios ne- 
u'žmirszo, bet paliko daug pini
gu gra'žia ir brangia stovyla pa
statyti.

Jam pinigai visur paclejo. 
Jeigu jis sziandien ir pekloj, 
tai jis ten raitas nujojo ar va- 

3 žinotas nuvažiavo, bet ne pes- 
czias nuėjo. Jis ir ten sau szilta 
vieta nusipirko!

Sugrižo Isz Nelaisvės
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

Generolas Wainwright susiejo su savo žmona Washing
ton, D. C., kai jis parvažiavo isz Pacifiko, kur Japonai ji ne
laisvėje laike nuo to laiko kai jis turėjo su savo kareiviais 
pasiduoti Philippinu Salose. Jis vis manstino kad Amerikie- 
ežiai ji kaltins ir jam prikisz, kodėl jis pasidavė? Bet visi ji 
taip gražiai ir triukszmingai priėmė ir sziandien gerbia, 
kaipi didvyri kad jis net stebiasi.

Kaip vanta pasigėrė,
In lova vos nusiiria, 

Vyras aplink szokineja, 
O vargas, tai vargas su 

tokia boba,
Kad ja kvaraha 

paimtu.
* * *

Žmonys sako, kad mažas 
kupstelis vežimą iszverczia, 

O

Per Sunkus Užsiėmimas
EJU* Tie kurie prisiunezia 

laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai peili- 
pina reikalingas pacztmes mar-i 
kės, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika- 
lauje marke už 1 centą; laisz-

kai'p po 3 centus ^special delive
ry po 16c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 23 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuntinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima j
Mėsos ir Tauku: Raudon: 

ženkleliai knygutėje, Nr. 4, 
LI, Ml, Nl, Pl, Ql, geros iki 
Gruodžio (Dec.) 31 d. Ženkle
liai: V2 iki Z2 gerios lyg Sept.
30 d., Al iki EI geros lyg Oct.
31 d., EI iki K1 geros lyg Nov. 
30 d. '

Cukrus: Ženklelis Nr. 3š 
cukraus lyg Rugsėjo (Sept.) 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
30 d., Racionavimo valdyba da 
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) X.'S. 1. 2, 3 ir 4 kny
gutėje Nr. 3, kožnas ženklelis 
geras del vienos poros czvery- 
ku.

----------------------------------------------------------- |

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kanas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78.4 
*20 W. Centra St., Maha.no/ City

Smagu ir malonu gyventi 
kraszte, kur metai ir laikai 
mainosi. Ypatingai malonu ir 
gražu gyventi ežia, kur Ruduo 
taip gražiai vasara palydi ir 
visus del žiemos prirengia.

Ruduo ne tiek mums reiszkia 
vasaros pabaiga, kiek metu pil
natį, javu u'žderejirna ir gyve
nimo subrendę jima.

Dabar ateina Iaik£ kada 
mes matome darbo vaisius, su
silaukiame visu lauku uždere- 
jimo ir viso savo darbo ir pro- 
ciavojimo pjiuties.

Dabar naktys su dienomis 
susilygina ir duoda žmogui ge
riau ir ilgiau pasilsėti. Dabar 
ir darbas ir svajones turi vietos 
žmogaus gyvenime; .

Jeigu mes iszmoketume in- 
vertinti prabeganezius metus 
ir pamirsztume tu metu dienas 
ir sanvaites skaityti mes grei- 
cziau ir geriau iszmoketume 
įaip gyveuli U‘ kaip pilnai su-.

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.

J MAHANOY CITY, PA.
*»*»»*»*>****»»***»*»****»
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mažos bobos liežuvio niekas 
nekenezia, 

Ba mažos bobos liežuvis, 
Tai labai ilgas ir didelis.
Viena tokia New Yorke 

pažinau,
Ir apie jos liežuvi žinau, 
Tai szirdeles visaip vyrus 

pravardžioja,
Ir visaip ant ju iSžg:alVoja, 

Del to, ne vieno vyro neteko, 
Ir jiegu žino, kad treinas ateina 

Tai ant stoties nueina, 
Kai]) pamato koki svetima, 
Tuojaus pas save kalbina, 

Bet ilgai nebūna, 
Tuojaus iszsineszdina.

* * *
Apie lumberjardus geriausia 

vieta,
Tenais mergeles mitingas 

atlieka,
Meilei laikas su vyrukais, 
Ir da prejusios pasakojo, 

Visaip del motinu meluoja, 
Kad mate kitas merginos.

Save vadina nekaltas, 
O kitas biauriai juodina.

Viena karta po lentom viena 
, policistas pagavo.

Pas vaita nugabeno, 
Vaikinas pinigu pasirūpino,

Ir isz lakupo iszvalnino.
Tai buvo koks ?

Bet del lietuvaites gana geras, 
Ir,czia ant kitos beda suvertė, 

Kad nuo saves nuvertė,
Jau kas bus, tai nežinia, 
Jeigu motinom suvaldyti 

, dukreles ne vale.
* * *

Rūteles isz Szenandorio, 
apsimalszykite,

Juoku isz saves nedarykite, 
Nes ant jusu kailio jau daug 

susirinko.
Ir mano ausis prisirinko, 

Lukaut rūteles, 
Baltru vieneles.

$4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose! $5 kitose Vieszpatystesa

“Saule” dabar

— Del ko tu ubagauji?
— Ba noriu valgyt.
— Tai dirbkie.
— Kaip dirbu, tai da dau

giau noriu valgyt.

Australija
Nepatenkinta

Galingas Japonu imperi
jos vadas, Generolas Hideki 
Tojo, kuris didžiavosi ir sake 
kad jis Amerikieczius pa- 
klupdins, norėjo nusižudyti. 
Jis bijojosi ar nedrįso su kar
du nusižudyti, kaip Japonai 
daro kad garbingai pas savo 
protėvius nueitu, bet su re
volveriu persiszove. Ameri- 
kiecziai daktarai ji atgaivino 
ir dabar prižiūri kad jis pa
sveiktu. Jie nori jo daug da
lyku paklausti ir iszklausine- 
ti pirm negu ji apsudys už 
karo baisenybes.

Skaitykite “Saule”

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o sulaikysite knygas per paczta. j

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 'i
i

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
Icus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
annaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 3oc

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52
puslapiu, ...................................... ,15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius įszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T*ioszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios .istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ...........................»..15c

No. 127 Trvs istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE apie Gregonui-, 
------------------Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 

:: 25< ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szvfenta žeme; Beda; Tamsu
olis prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20e

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus...............15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .................................. 20e

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu.................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Necaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt teve zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu...............v... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ..........................................  15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; ArA keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................16c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro’duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų ap»_ 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; V ieszpata Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunu«, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25#

No. 162 Trys istorijos apie Baili 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10e

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose: Nevidonas. 90 puslapiu. 25#

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltai; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi- 
Senselis; Duktė maikakerezio. 121 
nuslapiu ..........................................25e

No. 171 Vieniolika puiku intoriju 
(su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz A-kyvumo; §u Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jaunl- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 251

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15#

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15e

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu> 
etai; Keikta Juoku ir Paveikslo, 
Preke ..........................................

Adresas: (i

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

Maha.no/


o

Pirkimas Aitvaro
(Tasa)

Nepertoli miestelyje pripuo
lė jomarkas. Iszvažiavo lenais 
ir Vaitiekus insimetes keletą 
parsziuku ant pardavimo. Nu
keliavo taipgi ir Motiejus, /ba 
be jo, tai ne jomarkas, taip apie 
ji aplinkinei sznekedavo. Turė
davo žmogus reikalu ar ne, bet 
Motiejus vis iszrasdavo prie- 
žaste del iszvažiavimo ant kož
no jomarko, o ant tokiu turga- 
viecziu tai taip smagu kad žmo
gus ir apie svarbiausius darbus 
užmirszta. Niekur taip pažins- 
tamu, genezių, kurnu tiek ne su
eisi kaip ant jomarko. Tai arba 
anas pasimoje ant meiles, su 
tuom arba su kitu žmogus pasi- 
sznekesi, kartais ir kokia nau
jiena iszgirsi, - o ar ji butu tei
singa ar tiktai iszgalvota, tai 
jau niekam apie tai ne galvo. O 
kada pareina laikas gryžimo 
isz jomarko, tai jau kas kitas! 
Kožno kepure veik ant szalies, 
kožnas bagetas; žmogui czier- 
kucziu prisilesusem tai tik 
smagu, o smagu! Kad bereikalo 
praleisdavo jomar'ke visa die
na, tai Motiejui anie ant min- 
tes neužslinkdavo. — Et, ka 
ežia sakydavo jisai, niekis! 
Žmogus nors kiek nusismagini, 
nors tuom tarpu užmirszti apie 
savo vargus.

Ta diena ant jomarko kup
ezysta ant kiaulių suvis neko
kia buvo, veik ne nederėjo. Vai
tiekus staptelėjo valandžiuke 
pas patinstama szinkoriu, pas 
kuri turėjo reikalu, o parszukus 
su maiszeliu paliko ant rogu
cziu., r

Gryžo taipos-gi ir Motiejus 
tuom paežiu, keliu. — Arklys 
papratęs stovinėti pas kareze- 
meles, patsai ir sustojo patro- 
pines sustati suvis szale Vaitie
kaus rogucziu.

Motiejus pamatęs maiszeli 
ant rogucziu norėjo dažinoti 
tikrai, ka Vaitiekus gero vežio
jo ant turgaus jomaike. Priejas 
cziuptelejo su ranka už mai- 
sziuko, o ežia kas kruta ir atsi
liepė kaip kasžin kokia gyvas
tis. Nežinia kaip Motiejui nu
davė, bet paszoko atgal tartum 
persigandęs. Mintis paėmė ji 
tuom tarpu apie Vaitiekaus 
aitvarus. •

Jau tik ne kaip kitaip, kad 
jau tie aitvarai tam Vaitiekui 
tiek gero daro, tai užtatai ir 
juos jisai po jomarkus važinė
jasi! O kažin, ar tik dabar asz 
nuo jo nors viena neiszkauly- 
,siu ?

Keletą dienu da ne praėjo 
kaip Motiejus pardavė karvu
te ir meitelaiti, per tai turėjo 
<įa ir pinigu su savim. Visas 
linksmas, smagus, pypke iszsi- 
krapsztes eina in karezema, o 
susitikęs Vaitiekų iszeinanti, 
praszo jo, kad truputi palauk
tu, kol jisai pypke užsirukyses, 
tai sykiu važiuos namo, per ka 
bus abiem smagiau.

Prie pus'kvatierkaites ka Mo
tiejus tuo pasiszauke, prasidė
jo kalba, tai apie ka, tai apie ka 
kita. Nors Vaitiekus ne gere, 
vienok sznekuczuoti su Motie
jum netingėjo. Žodis po žodi, 
sztai palengvcle Motiejus ir už
vedė isztolo apie tai ka mausto.

— Ar atsimenat Vaitiekuti

apie tai 'ka anuo tarpu sžneke-, 
jome ?

— Apie ka-gi? — užklausė 
Vaitiekus nuduodamas tartum 
apie nieką nežines.

— Ugi ar tai jau pamirszot?! 
Juk da neva kaip ir prižadėjo-, 
te man. viena atleist, o szian
dien kaip žiurau ir ant jomar
ko važiuojate. •

— Važiojau parsziuku ant 
turgaus, atsake Vaitiekus.

— Aha parszuku! Tik jam 
nesislep'k nuo manės Vaitie-I 
kau! Sztai ar tai asz jau ir ne | 
žinau? Ar tai parsziukus važio
jote ?

— O ka-gi danginus?
— Gana jau gana, ar tai asz 

ir nežinau. Juk tai tuos, atsi
menate apie ka anuo tarpu mu
du sznekejome!

— A, a, atsimenu! Na ka da
rysi, kad jau netiki jog parszįu- 
kai, tegul bus ir taip pagal ta
vo norą, atsake szypsodamas 
Vaitiekus.

— Tai-jji už tai labai gerai, 
kad czionai mudu ir suėjome, 
kalba Motiejus, turiu tuom tar
pu su savim kiškuti skatiko, tai 
mažu ir susitaikytume apie ta 
dalyka ?

—•, Tai jau kaip matau isz- 
tikro nori ingyti sau ir gana ? 
Na, o ka, rodos nėra, juk tiesa, 
žodi daviau. Bet kiek tu kaimy
ne man manyte duotie? — už
klausė Vaitiekus?

— Nežinau kaip brangytu- 
mais?

Derybos prie derybų, žodis 
prie 'žodžio, sztai ir sutinka ant 
10 rubliu. Motiejus bijodamas 
kad Vaitiekus kartais žodžio 
neatmainytu, tuoj iszemes pi
nigus isz aulo czebato ir inbru- 
ko Vaitiekui in rankas. Ne no
rėjo Vaitiekus priimti iszkal- 
bedamas, kad dabar to ko reikė 
su savim neturi kad tai už ta 
atsitais namieje, bet apie tai 
Motiejus ne klausyt ne norėjo 
ir jokiu geru nesusigadyjo pri
imt atgalos nuo Vaitiekaus pi
nigus. Aut galo Vaitiekus bijo
damas kad svetimu pinigu kal
tais ne pamestu, insidejo juos 
giliai in kiszeniu.

— O kada gi as? galeeziau 
atsiimti ji nuo jusu? — užklau
so Motiejus.

— O kad ir tyloj diena, man 
vis tas pats! — atsake Vaitie
kus keldamas isz užstales.

Iszsigere Motiejus da pus- 
kvatierke kaipo magarycziu ir 
iszvažiavo kaip koki sėbrai 
abudu namo.

Vaitiekiene tai ko žarnų ne 
paleido besijuokdama, klausy
dama pasakojimo vyro savo 
apie jo kupezysta. O Motiejie- 
ne tai da gerai iszbare vyra sa
vo už tai, kad ta paezia diena 
no važiavo drauge ir pirkinio 
neparsiveže namo. Rūpėjo jai 
kad tik gręicziaus ingyti aitva
rą.

Ant rytojaus anksti pas Vai- 
tiekus atėjo isz snsiedijos pa- 
žinstamas melninko sūnūs. Gu
drus tai buvo vaikinas ant vi
su pusiu, bet
jo buvo didelis. Lankydavo jis 
tankiai Vaitiekus, ba da buvo

Andrius J. Recklitis
MAHANOY CITY, PA.

“SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Panaszus In Generolą

George Thomas, dvieju mitu vaikiukas labai panaszus in Generolą “Ike” Eisenhower, 
kai Generolas buvo dvieju metu amžiaus. Tas vaikutis taip in Generolą Eisenhower pana
szus kad/žmones ji dabar ir vadina “Ike” arba Generolu.

netolimi gimines, Vaitiekų va- 
dydavo dėdžių, o Vaitiekiene 
teta. Vaitiekui ir ji gana gerai 
mylėdavo kad laikydavo veik 
kaip ir per savyji.

Vaitiekus tuo ant pirmo žo
džio ir apipasakojo apie savo 
vakarykszczia kupezysta. Pra- 
nis tiek juokėsi, kad net po pil
vu ir po szonu pradėjo diegti.

— Ar žinote ka dėdžiau! — 
suszuko Pranis, pavelykite tik
tai man, o asz Motiejui juokas 
užtaisysiu. Sziandien esu Vai
nas, jokio darbo neturiu, ba 
malonu akmuo sugedo, tai ga
lėsiu jo kad ir visa diena pa
laukti. Turiu asz jum parodyti, 
kaip tai su aitvarais einasi.

— Sztukavok tu su juom 
kaip nori, asz to nedraudžiu, 
Let pasakyki, ka manstinai su 
juom daryti?

— Et, tai jau tik man žinot! 
Bet kad tai juokas bus graži ir 
pasijuoksime in vales tai patys 
pamatysite. Asz ar skiepe pa- 
sikavosiu, o kaip Motiejus ateis 
to aitvaro, tai jam pasakysit, 
kad jisai ten tupi ir tegul jisai 
pats eis ji pasiimti.

Vakar vos tiktai blisti 
pradėjo, Motiejus ir atvažiavo. 
Patsai vienas turbūt bijojosi 
vežtis aitvara, kad atsivežė 
drauge ir moterį savo. Insiva- 
dines Vaitiekų in prieszine, pa
sisakė kad atvažiavęs to, ka 
vakar pirkęs.

— Gerai! Taigi, pasiėmęs ir 
vežkis! — tarė Vaitiekus. Tupi 
ana jisai anam skiepe.

Mostelejas' Vaitiekus ranka 
ant. to skiepo ir sugryžo atga
lios in st ubą duris uždaręs.

Motiejui sziurpuliai per ku
na perbėgo. Mausti jo sau, eiti 
paežiam vienam, o da nepažins- 
tamam in aitvaro namus o prie 
tam da prietamsi, tai tik neat- 
važna. Insiszaukias Vaitiekų 
vela jo praszo:

— Mažu tik kaimynėli pa- 
gelbetumete man ji paimti isz 
tonais?

Bet, Vaitiekus atsako:
— Kas pirkta tai pirkta; nu

eik pasiimk ir vežkis, nes asz 
dabar suvis laiko neturiu gai-

ir szmutorius iszĮSZiioti.
Nėr ka daryt, Motiejus bota-

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 J J

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis uz- ] 
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

gu pasiszmigodamas prisiarti
no prie skiepo, palengvele dre- 
banezia ranka duris atsidaręs 
tropais žemyn intikines ir klau
so.

Sztai girdi ,kad toliaus ten 
kas burzda po skiepą ten už ko
kio lyg aruodo. Motiejui net 
plaukai ant galvos atsistojo

turn ir kepure drauge auksztyn 
pakele. Bet jog nebuvo jis kok
sai baukszlys, o kada, važiuo
dama# pro Szmuila insimete 
kėlės puskvatiorkes ant drą
sos, tai-gi kepure 'žemyn pa
spaudės, ir krapina tamsoj to
liu botkoeziu žeme baksnoda
mas in ta kraszta kur girdi 
burzdėjimą.

— O kas ežia; sucipo plonu 
balsu, tartum isz kokios ten 
szvilpinaites.

— Ugi tai asz!
— Kas do asz ?
— Ugi tai asz, Motiejus 

Plunksnius.
— O ko tu ežia landžioji? 

Ko nori ir ka sakysi ?
— Ugi tai mat ponas, atėjau i 

jus paimti ir parsivežti pas sa
ve namo.

— Ko ? — manes ? Kas tau in 
galva inlindo! Sucipo vela ne- 
iszprantamu balsu kur tenais 
isz pakampes.

— Na tiktai praszau pono 
neužpykit ir neužsirustykit ant 
manes didelei, ba matote — 
teisinosi Motiejus drebaneziu 
balsu, asz Vaitiekui už jus jau 
užmokėjau ir jisai man paveli
jo jus parsivežti.

— Ta-a-a-aip? — tai Vaitie
kus mane pardavė? Tai už ma
no gera, ka per tiek metu jam 
tikrai tarnavau, ka tiek viso 
gero prigabenau tai tokia jau 
padekavone? Bardavę mane! 
Na o ka daryt! Pirkai tai jau 
asz tavo, bet Vaitiekus gailėsis, 
oj gailėsis! O ka-gi su manim 
dabartės mano daryti?

— O ka-gi darytie? Atva
žiavau jus pons parsivežti tai 
norecziau draugia ir paimti; 
ana ten ant vežimo ir mano pa
ti ant jus laukia.

— A-ha! Tai da ne viskas, 
tai da to neužtenka ka mane no
ri paimti! Atsiliepe aitvaras. 
Pakoliai asz priimsu pas tave 
szliuba tai turi man iszpildyt 
nekuriuos dalykus, be to mano 
mielas negali būti mano ponu.

— O koki tai tie dalykai? — 
užklausė drebaneziu balsu Mo
tiejus.

— Pirmiausia, turi iszsiža- 
deti savo Dievo ir visu szventu- 
ju Jo. Ar sutinki ant to?

Motiejui sziurpuliai jau be 
parstojimo per kuna ėjo, plau
kai ant galvos stojo, kad už tie-

1 taip, kad jam rodosi jog tar-

szviesiausias ponas luciperiau! siu kaip su juom apsieiti. O d&- 
Susimyl'k ant manės! Į bar netrukdau asz tavęs ilgai,

Bet aitvaras tartum suvis ne gali eiti sau prie darbo, ba ir 
girdėdamas jo balso kas ‘toliau asz turiu truso.
to labiau kale jam nugara. Jani Vos praėjo adyna laiko, atei- 
Motiejaus veik ir duszia prade- na ir Motiejus. Kas ji sziau- 

i jo taikstytis lėkti isz kūno, nie-jdien pamatytu, tai tikrai nepa- 
kad, kol gyvas ne jaute ir ne ti-'žintu kad tas pats Motiejus, ku
kėjo kad žmogus gal turėti to- ris vos priesz dvejetą dienu su-

sa net kepure kuseziojo, nes in- 
lindes in skiepą taip toli kad 
jau veik ne nežinojo kuriuom 
daigiu gryžt, o prie tam tos 
puskavtierkes da vis maiszesi 
pakauszi, užtai traukdamas 
baisa kaip isz po žemiu atsilie
pe:

— Sutinku!
— Kalba garsiau ir aisz- 

kiau! Suriko nesavo balsu ait
varas.

— Sutinku!
— Dabar turi iszpildyt pri- 

siega: tiktai kalbėk garsiai ir 
aiszkiai atsakyk, ko tiktai ta
vęs klausiu.

— B6t praszau pono aitva
ro, kokia tai bus prisiega be 
klebonaus ?

— Tylėk varvalau! — suri
ko aitvaras, ir atsakyk tiktai 
ant kožno mano klausymo.

— Motiejus tyli kaip žeme, 
o po valandai aitvaras užklau
sė:

— Ar atsižadi to vyriausio 
Pono ? Bet tiktai ne pono szito 
dvaro, bet pono to kuris valdo 
visa svietą?

—■ Atsižadu vos isztare Mo
tiejus.

— Sakiau kad garsiau ’r 
aiszkiau kalbėk!

— Atsižadu.
— Ar atsižadi Motinos? bet 

tiktai ne motinos savo kuri ta
ve pagimdė, bet Motinos to, ku
ri vadina Kristus?

— Atsižadu.
— Atsižadi visu szventu Jo ?
— Atsižadu.
— Ar prisieki kad niekad 

nesiszauksi Jo Vardo., anie 
Szventuju Jo.

— Prisiekiu.
— Tai da ne viskas. Dabar 

da turi iszbandavoti viena pa
vyzdi, o žiūrėsiu ar isztrivosi.
Tiktai atsimink kad toji pavyz
di bus jau skaudi, o jeigu to ne- 
isztrivosi ir ne dalaikysi, tai’ 
bus viskas per niek ir mano po
nu but ne galėsi. Baigdamas 
tuos žodžius, ar ne pagriebs 
aitvaras Motiejų už sprando, 
kaip nepradės kokiu ten skau
džiu daigtu nugara lygint! Bal
sas muszio net po visa skiepą 
dundėjo.

Isz pradžių kente da Motie
jus kantriai dantis sukandės ir 

į sulpdamas nuo skaudėjimo. 
Bet kada jau aitvąras kas kar
ta vis da smagiau nabaga loto
jo, Motiejus galo muszio nesu
laukdamas ir iszkesti ne galė
damas nuo skaudėjimo, suriko 
balsu veikdamas:

— O,j! ponas aitvare! Oj! Ju

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu- 

I res didžiausia linksmybių per 
| visus metus!

Skaitykite “Saule”

ki baisu skaudejima. Ir suriko' 
isz visu sielų keikias da tik su
rinkt galėjo:

— Jėzus, Marija, Juozapai' 
Szventas, ir visi Szventieji! Su-I 
simylekit ant manes! Gelbėkit 
mane!

Ant to balso tuoj aitvaras 
muszt paliovė ir atszoko toliau 
nuo Motiejaus.

— Aha! Suriko vela ne savo! 
balsu aitvaras, peržengei pri-j 
siega! Jau mano ponu negali 
būti! Eik sau laukan!

Motiejus bijodamas kad da 
aitvaras kokia praba neisz- 
manstytu rabandinasi kaip 
drūtas tropais laukan isz skie
po, u'žmirszias tenais nevat bo
tagą, kuri paliko aitvarui ant 
atminties.

Sėdėdama ant rogucziu Mo- 
tiejiene užtiesa girdėjo koki tai 
baladojima po skiepą ir baisa 
i iksmo, bet nedasiprasdama 
kas tai gali but, szalo ir lauke 
ant vežimo iszneszant aitvara. 
Bet ne sulaukdama lipo isz ve
žimo eiti pati pažiūrėti ir jiesz- 
koti kur vyras dingo, bet sztai 
durys prasidarė ir kaip druts 
Motiejus prie vežimo pabalęs, 
persigandęs kad ne žodžio pra
kalbėt veik ne galėjo.

— Na o ka? Užklausė pati, o 
kur tas aitvaras?

— O tegul jis ten skrad’žia 
žemes prasmenga! Atsake pro 
verksmus Motiejus, Tai turbut 
koksai szlubis! Reszk tik grei- 
czaus arkliam ir važiuok, žiū
rėk, kad tik ir tu nepapultom in 
to aitvara-nagus!

Visu keliu biednas žmogelis 
vaitojo, dejavo ir keike kaip tik 
inmane, bet Motiejiene nieko 
isz jo iszklaust ne galėjo. Ne 
norėjo Motiejus nei kalbėt, nei 
klausyt apie tai, ka pati vis 
klausinėjo apie ta aitvara.

* * *
Ant rytojaus Vaitiekus suko 

galva ir manstejo kokiu tai bil
du galėtu atgražyti Motiejui 
pinigus, kuriuos nuo jo buvo 
paemes. Klasta pasidarė perdi- 
dele ir reikėjo ja isztaisyti, nes 
taip kad ne turėtu piktumo Mo
tiejus. Pasirodavojas su paezia 
tarė nueiti pas kleboną. Ta ir 
padare.

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus! Vaitiekus inei- 
damas in pakajus kunigo, kle
bonas tarė.

— Ant amžių amžinųjų, at
sake klebonas, o ka-gi gero man 
pasakysite.

— Ant ko kunigėli, atsiliepe 
nedrąsai Vaitiekus, atėjau ežia 
pas Jus ant patarimo vienam 
dalyke.

— Apie ka-gi? kalbekie drą
sai!

Vaitiekus papasakojo visa ta 
aukszcziau iszpasakota atsiti
kima ir iszemes padėjo ant sta
lo ta 10 rubliu, kuriuos buvo 
paemes nuo Motiejaus.

Klebonas isz pradžių raitėsi 
juokais klausydamas pasakoji
mo Vaitiekaus. Bet kada pra
dėjo pasakoti apie ta prisiega 
skiepe, didelei susismutnijo ir 
kaip persigandęs tuo jaus liepe 
atszaukti Motiejų, o atsigry- 
žias ant Vaitiekaus tarė:

— Toksai darbas vertas di
deles pakuta. Gerai tiktai pa
darei Vaitiekuti nian apie tai

su mylista daug galis ponas! O j duodamas žinia. Jau asz žiuo-

kinosi miesteli po jomarka lesi
nėdamas su pažinstamais pus- 
kvatierkutes. Iszblyszkes nu
vargęs, lygo kokia giltine, net 
gailestis ima ant jo žiūrint.

— Gra'žia naujiena iszgir- 
dau apie tave Motiejuti! Gražia 
nėr ka sakyti! — tarė kunigas, 
— kad butu padaręs koksai 
valkata, čigonas, tai tiek nesi- 
dyviezia. Bet tu, Krikszczioni, 
Katalike, žmogau ženotas, te ve 
vaikeliu gaspadoriau namu ir 
ka-gi szneket daugiaus apie ta
ve! Kaip-gi tu nesibijojai Die
vo ?! A r-gi tai tau ne geda ?! Tai 
tave žmonys pirsztais užbadys. 
O vis tai ta smarve degtine tau 
ta padare, kuria numylėjai la- 
biaus už Dievą! Tai ji tave ant 
viso gedo atvede.

Motiejus tylėjo ir dūsavo, ir 
nedryso pakelt akiu auksztyn. 
Nors da kunigas ne pasakė 
aiszkiai už ka ji taip pucuoje, 
bet jau nabagas patsai dasipra- 
to, kad jau kunigėlis apie ta 
viską žino.

— Ar tai manstija tu sau, 
kad ta beda tavo tie nepasive
dimai, kuriuos vertai ant kokiu 
ten blog ii darbu, o nuo kuriu 
idant atsikratyt atidavai szeto- 
nui ant amžių duszia savo tai 
ne perta arielka paeina? O 
kaip tu sunkiai sugrieszijei! 
Kaip-g dabar tu Dieva parpra- 
szysi, kaip atpakutavosi? Turi 
pradėt pirmiausia vesti geresni 
gyvenimą, nes kitaip Ponas 
Dievas tau ne dovanos. Pamesk 
gėrės ta smarve, griebkis isz 
szirdies prie darbo, o pamatysi 
kad viskas tau pradės sektis 
geriaus taip, kaip ir Vaitiekui, 
juk jųdviejų vienoki laukai. 
Bet tu nori kad tau kepti kar
velei patys ant stalo lėktų! Ži
nok ta gerai, kad kas szczyrai 
darboje tai tam ir Dievas pa
deda ir žmonys ji szenavoje.

Motiejus ne galėdamas il
giau nuo verksmo iszsilaikyt, 
puolė po kojų klebonaus ir pra- 
szia dovanojimo prižadėdamas 
tikra pataisyti gyveninio savo.

— Priesz mane juk ne prasi
kaltai mano mielas, tarė kuni
gas, bet tikrai storavokites per- 
praszyt Ta, kurio atsivožijai 
iszsižadeti, kuri taip sunkiai 
apibrozijiai!

Nėr ka man ežia pasakoti 
kaip toliaus ji kunigas priva- 
džiojo; kaip Motiejus spavied- 
ni szventa atliko isz viso gyve
nimo ir paezia savo prie to pri
kalbino ; kokia jam kunigas už
davė pakuta; kaip ja prisiekė, 
kad arielkos kol gyvi ne in bur
na neims ir kaip anuos savo 10 
rubliu atsiėmė. Pasakysiu tik
tai ta, kad po keliu metu jau 
gyvenimas Motiejaus suvis ki
taip iszrode. Visos trobeles o 
prie tam ir gražus sodelis gra
žiais pinueziais aptvertas, kie
mas czystas ir szvarus, stubą 
gražiai iszczystyta, iszszluota, 
kožnas daigtelis jau buvo savo 
vietoje, stogai visi naujai už
dengti, tvartuose arkliai, gyvu
liai gražus, visus ir visame bu
vo apžiuroma ir paredkas.

Nuo aplinkiniu girdėt, kad 
Motiejus suvisu persimainęs ir 
sziandien jau yra paguodtas 
nuo visu kaipo žmogus pa- 
szauktas ant visu aplinkiniu 
gaspadorius.

GALAS-- -



Žinios Vietines
♦

i ■— Vėsus oras. $
— Garnys paliko drūta ir 

Sveika sunu del Juoz. Recklai- 
cziams, 221 W. Centre Uly.

—■ Petnyczioje pripuola Szv. 
Placido; Subatoje Szv. Bruno; 
Kita sanvaite: Nedelioje Szv. 
Pan. Rožancziaus taipgi Szv. 
Sergi jo; Utarninke Szv. Bigy- 
tos, taipgi yra Lietuviams mi
nėta diena “Vilnių užgrobė 
Lenkai su Zeligovskiu 1920 
mete.,” Seredoje Szv. Dionizio; 
Ketverge Szvencz. Pan. Moti
nystes; Petnyczioje Szv. Vil- 
fredo taipgi Suvien. Valstijos 
Szvente Kolumbo Diena; Suba
toje Szv. Edvardo.

— Lyg sziam laikui Maha- 
nojaus gyventojai paaukavo 
daugiau 'kaip $5,000 del Karei
vio Kaz. Lapinsko Fundo.
*■

Shenandoah, Pa. f Jurgis 
Massis, nuo 228 N. West Uly., 
mire Locust Mt. ligonbute Su
katoj popiet 3 valanda, sirgda
mas tris sanvaites. Gimęs Lie-

Amerikos Gražuolė

Dvideszimts vieno meto, 
Panele Bess Myerson isz 
Bronx N. Y., buvo iszrinkta 
kaipo visos Amerikos gra
žiausia mergina del sziu me
tu. Jai buvo siūlomas darbas 
in Hollywood Calif., del kru- 
tamuju paveiksliu “Moving 

Pictures” loszti, bet ji 
atsisakė.

r ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Zhukov Atideda Savo 
Atsilankymą

Molotovas Užgauna 
Atstovus

Teis, Ir Sudins Vokieczius Prasikaltėlius

WASHINGTON, D. C. — (Tasa Nuo 1 Puslapio)

tuvoj, pribuvo in Amerika dau
gelis metu adgal. Buvo angle- 
Įkasis, bet apie penkiolika metu 
adgal kaip jau nedirbo. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko vienatine anūke P. Bin
kiene nuo 31 So. Lehigh Uly., 
mieste. Laidotuves atsibuvo 
[Utarninke su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyežioje 9 vai., ryte, 
ir palaidotas parapijos kapuo
se.

' Minersville, Pa. — Szvento 
Pranciszkaus parapijos atlai
dai atsibuvo Minersvilleje. 
Kunigas J. Karalius ir Kun. 
Jonas Lukszys, isz Shenandoah 
ir Kun. K. Rakauskas isz Ma- 
hanoy City atsibuvo in sveczius 
su dvasiszka pagelba. Kunigas 
J. Bagdonas, vietinis vikaras, 
komendorius pasakė pamokslą, 
o Klebonas Kun. K. Klevinskas

Nepasiseke Nusižudyti

LONDON, ANGLIJA. — 
Australijos Užsienio Ministe- 
ris atnaujino, savo reikalavi
mus kad visos mažos tautos, 
kurios priesz Vokieczius turėtu 
baisa Londono Taikos Konfe
rencijoje, kai ta Konferencija 
svarsto kitu krasztu likimą ar 
padėti.

Jis prikisza ir staeziai sako 
kad jo krasztas nepatenkintas 
už tai kad trijų didžiųjų tautu 
ministerial visai slaptai tariasi 
ir viską tvarko. Jis taipgi sako 
kad Australija turi tiek pat tei
ses dalyvauti visose konferen
cijose kur yra svarstoma Japo
nu klausimas, kiek Sovietai.

Žmonių Žudytojas

Sovietu atstovas, Marshal 
Georgi K. Zhukov atidėjo savo 
atsilankyma in Amerika del 
sveikatos. Rusijos laikrasz-1 
ežiai ir radijo skelbėjai aiszki-' 
na kad Zhukov nesveikas ir da
bar negali pas mus atsilankyti.

Bet Amerikos valdžia ir tie 
kurie seka tokius dalykus ki
taip mansto. Jie sako, kad keis
ta ir navatna kad Sovietu at
stovas taip greitai susirgtu ir 
kaip tik tuo laiku kada ta Kon
ferencija Londone nepasiseke 
ir kada Molotovas negalėjo sa
vo ožius varinėti.

Kai kurie sako kad Stalinas 
dabar pyksta ir už tai Zhukov 
negali atvažiuoti.

Stalinui du dalykai dabar ne
pasiseke: Jis praszo baisiai di
deles skolos isz Amerikos ir kol 
kas da negauna. Jis reikalauja 
savo valdžios Balkanuose ir ne
gauna. Dabar iszrodo, kad Sta
linas pyks pakol negaus ko jis 
nori isz Washingtono. Dabar 
gal mes vėl turėsime jam gerai 
patepti, nusileisti ir pataikauti 
kad jis vėl mums draugas butu.

Anglija, Amerika
Nesutinka Su Rusija

Paskui, apie vienuolikta va
landa, tie trys didieji tūzai pa
siuntė pakvietimą ir kitiems 
konferencijos delegatams atei
ti. Jie pribuvo, bet visi piktai 
ir vieszai pareiszke savo nepa
sitenkinimą kad juos kaip ko
kius vaikus stumdo.

Prancūzai ne greitai pamirsz 
ta inžeidima. Iki dabar Pran
cūzai viena ranka laike su So
vietais. Generolas Degaulle net 
buvo nuvažiavęs pas Stalina ir 
su Rusija padare bendra sutar
ti. Bet, dabar vejas jau isz ki
tos puses puczia. Prancūzija 
Jau su vakaru tautomis daro 
viena didele partija priesz ry
tus, priesz Rusija.

Kai Churchillis buvo Angli
jos Premieras, santykiai su Ru
sija buvo baisiai intempti, bet 
dabar, kai Socialistai inejo in 
Anglijos valdžia, tie santykiai 
beveik nutraukti. Dabar Rusi
jos laikraszcziai kritikuoja ir 
szmeizia Anglijos valdžia ir 
valdininkams visokius nebūtus 
dalykus prikaiszioja.

Anglijos Sekretorius Bevin, 
kaip kirviu atkirto Molotovui. 
Jis Molotovui primine kad jis, 
Anglijos sekretorius yra tikras 
proletaras, o pats Molotovas

LONDON, ANGLIJA. —
Trijų didžiųjų tautu ministe
rial: Sekretorius Byrnes, Ang
lijos Užsienio Sekretorius Er
nest Bevin ir Rusijos Komisa
ras Molotovas užvakar turėjo 
mitinga slaptai. Jie norėjo pa- 
siszneketi ir susitaikinti kas- 
link iszkilusio nesusipratimo 
apie Balkano tautu klausima.

Stalinas savotiszkai szeimi- 
ninkauja Balkanuose. Jis nori

pareina isz bagoeziu.
Kinijos atstovas, Wang Shih- 

chieh, stengėsi visus sutaikinti 
ir nesusipratimus paszalinti. 
Jis patarė konferencija da vie
na diena pratęsti. Gal tada, jis 
aiszkino, nesusipratimai bus 
iszlyginti ir visi gales pasiszne- 
keti ir pasitarti. “Viena diena 
mažiau ar daugiau mums maža 
ka reiszkia, o kad ir nieko ne
nuveiksime, nieko ir neprarasi
me. ’ ’

prie saves prisitraukti visus 
tuos krasztus, nes jis sako kad 
jam tas reikalinga del apsau-

Generolas DeGaulle užvakar 
visiems delegatams primine 
kad ta diena sueina septyni me-

laike pamaldas.
Nedelioj prasideda Misijos, 

kurias ves, laikys Pasionistas 
Kunigas Geraldas. Pirma san
vaite Misijos bus lietuviu kal
ba, o antra jauniems anglu kal
ba.

Hazleton, Pa. — Gerai žino
mas musu tautietis ponas Ado
mas Zabrauskas, „nuo McNair 
[Uly., apvaiksztines savo 69 m., 
gimtadienio szvente Sukatoj 
Spalio (Oct.) 6-ta diena. “Sau
les” redakcija viso gero vėlina 
del pono Zabrausko.

Wilkes-Barre, Pa. — Arti 
czionais didelis kariszkas ero
planas B-25, su 11 armijos ofi- 
cierais ir dvi Wacs, sugedo ir 
pradėjo krist žemyn. Matyda
mi povoju, visi isz eroplano isz- 
parashutavo. Du oficierai likos 
sužeisti, o eroplanas likos su
naikintas. Eroplanas loke isz 
Maxwell, Ala., in Steward 
Field, N. Y.

gos.
Anglijai taipgi rupi, nes vi

duržemiu mares ir uostai prie 
szito klausimo priguli. Eina 
gandai kad Churchillis jau se
niai susitarė su Stalinu ir tuos 
krasztus pasidalino.

Rusija sako kad Rumunijoje 
ir Ungarijoje yra in vesta tikrai

tai nuo Municho konferencijos.
Jis kareziai ir beviltiszkai sl 
ke: “Juk ežia negali būti kitas 
Munichas.”

Bet Molotovas nenusileido ir 
konferencija, nieko nepeszus 
užsibaigė. Karas jau laimėtas, 
bet taika dar toli.

demokratiszka valdžia. Bet yra 
klausimas kokia valdžiai Ko Bus Daugiau Cukraus

Washington. — Amerikos 
Taikos (Victory) Paskolos Va
jus bus po visas Su v. Valstijas 
ir prasidės Spalio (Oct.) 29-ta 
diena.

Vokietis Karl Hermann 
Frank, valdžios sekretorius 
ant Bohemijos ir Moravijos, 
kuri žmones vadina “Žmo
nių Buczieriu” yra dabar su
imtas ir bus apsūdytas už 
baisias žmonių skerdynes. 
Jis tukstanezius iszžude Li
dice mieste atkerszyti už Vo- 
kieezio Reinhard Heydrich 
nužudymą.

munistai vadina deiokratiszka.
Amerika pripažino Ungari- 

jos valdžia, bet Anglija ne, nors 
Anglijos pasiuntiniai sako’ kad 
jie nieko neturi priesz toki 
žingsni. Bet visgi nesusiprati
mai tarp Anglijos-Amerikos ir 
Rusijos vis didėja.

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15£ ::

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., U. S. A.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

WASHINGTON, D. C. —
Kai Japonai pasidavė ir Ame- 
rikiecziai užkariavo Japonu 
užimtas salas, jie rado daugiau 
negu 1,600,000 tonu cukraus 
Java salose ir apie Borneo sa
las.

Szitas cukrus dabar bus par
gabentas in Amerika ir galime 
dabar tikėtis kad cukraus su
varžymai arba bus visai panai
kinti, arba nors daugiau gausi
me.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
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Hamilton, Calif. — Didelis 
Amerikos eroplanas “Globes- 
ter C-24” pribuvo isz Guam. 
Szitas eroplanas iszleke isz 
Washingtono pareita Subata ir 
keliavo aplink pasauli ir mano 
sugrįžt in Washingtona Ket- 

, yergo vakara; :

Daraktorka: — Bijok tu 
Dievo Mariuk, jau turi 16 
metu ir da nemoki gerai pa- 
raszyt savo pravardes!

Mariute: — Argi tai užsi
moka? Juk už keliu metu isz- 
tekesiu ir turėsiu vadytis ki
taip!

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
GRADUALLY AC DAY WEARS ON-

Francis Biddle, (po kairei) yra iszrinktas kaipo teisėjas 
teisti ir sūdyti visus Vokieczius prasikaltėlius. Jis dabar 
yra narys keturiu didžiųjų tautu teismo. Jam pagelbininku 
yra paskirtas Teisėjas John J. Parker isz Charlotte. N. C. 
Jis buvo Prezidento Hoover i o paskirtas kaipo Augsz- 
cziausio Teismo Teisėju, bet Senatas jo neprieme.

Gyvates Szermenyse

Visi tikintieji in “Dolly Pond Dievo Bažnyežia,” susi
rinko ant savo brolio draugo szermenu ir atsinesze savo gy 
vates, taip kaip nabaszninkas prasze. Pryczerys, kunigužis 
Ford pasimirė kai viena gyvate jam inkando per gyvaeziu 
pamaldas. Mat, szitie žmones parodo savo tikėjimą in Dieva 
imdami in rankas ir cziupinadami gyvates. Jie sako, kad jei
gu tikrai in Dieva tiki, tai gyvate tau nekenks. Jis pasiėmė 
viena gyvate kuri jam ir inkando. Jis po to ir pasimirė. Gal 
nabagas negana to tikėjimo turėjo.

Milijonas Kareiviu Isz Europos

Kai kareivis Almon N. Conger, isz Tacoma, Washington, 
parvažiavo isz Europos jis suiare lygiai milijoną kareiviu 
parvažiavusiu isz Europos. Generolas Paul W. Baade pri
ima ir pasveikina ji. Jis parvažiavo ant vieno isz didžiausiu 
laivu, “Queen Mary/’

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 •

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Skaitykite “Saule” ] 
__________ _ I

Maldų Vainikėlis
:: Knygele :: ,

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 i 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasnikai. ,
Kalendorius. ii
Maldos Rytmetines. ,
Vieszpaties malda. 1
Aniuoliszkas Pasveikinimas. N3, | 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines. 4 tejĮ \
Giesme ant pradžios Misziu. W J g 
Misziu Maldo*. V U ,■
Psalme 45.
Giesme Szventa* Dieve. V 0
Miszparu Maldos. 1
Maldos pirm Iszpažihtie*. , "
Perkratymas sanžirtes. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažintie*. 
Litanija apie visus szventu*. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniai* atlaidais. 1 
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda Szv. Tamosziau*. 
Malda prie Vieszpaties Jėzau*. ) 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos. ;
Ranžanczius prie Szv. Marijos į 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos. 
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministrantura*.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

-AND THEY ęAV THE CHINESE. 
CAN TELL TIME FAIRLY WELL 
BY LOOKING AT A CAT'S EVEC; 
THE PUPILS DILATE

PLUG W... 
fa REDDY!

OUR ELECTRIC j 
-\CLOCKC RUN CON-\ 

x TlNUOUSLy-NO WIND
ING- NO BOTHER- 
AND WILL RUN FOR 
3 DAYS FOR ABOUT

ONE

Copyright 1945 by Reddy Kilowatt 
___ ___________ er. , . ■ ■ n — II T- W ,

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. }




