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REVOLIUCIJA IRANOJEft

Isz Amerikos Kur Karas Siauczia Kinijoje

Žmones Perka, 
į z Biznis Eina

' WASHINGTON, D. C. — 
Visokie pranaszai mums prana- 
szavo, kad po karo visas ir viso
kis biznis nusmuks, nes žmones 
savo pinigus taupins ir nieko 
per daug nepirks. Biznieriai su
sirūpino, net ir bonai ir visokie 
stockai nupuolė kai karas užsi
baigė. Bet dabar matome kad 
žmones nieko nepaiso, bet per
ka ir pinigus leidžia kaip van
deni pro pirsztus. Biznis geras 
ir visi linksmi.

Straikos biski pakenkė biz
niui ir fabrikams, bet ne per 
daugiausia. Kai darbininkai 
iszejo ant straiku tai fabrikai 
gavo proga savo maszinas per
taisyti ir perdirbti isz kariszku 
in taikos maszinas. Fabrikai 
nedirba, bet visokie pataisymai 
ir pertaisymai eina kaip tu' 
straiku ir nebutu.

Straikos dar tik prasideda. 
Daugiausia straiku matysime 
ir turėsime už kokiu trijų me
nesiu. Bet, ir tai nėra reikalo 
per daug iszsigasti. Biznis vis 
eis gerai. O kaip biznis eina ge
rai tai ir darbininkui gerai

Automobiliai
j , Bus Brangesni

♦ ■

' DETROIT, MICH. — Kiek 
įdabar galima pasakyti tai nau
ji automobiliai bus visai tik 
ibiski brangesni negu buvo 
priesz kara. Automobiliu par
davėjai biski mažiau uždirbs ir 
Viskas bus gerai. Bet nereikia 
manstyti kad automobiliu kom
panijos už tai nukentės. Auto
mobiliai bus beveik parduoda
mi beveik taip pat kaip 1942 
metuose, bet turime atsiminti 
kad tais metais kompanijos pa
brangino savo automobilius 
daug daugiau, negu. 1941 me
tais. kompanijos pabrangino 
savo automobilius daug dau-l 
giau negu 1941 metais. Reisz- 
kia kompanijos vistiek gana1 
gerai uždirba ir uždirbs.

Szitas žemlapis parodo km dabar tautiecziai kariauja 
priesz Komunistus. Kur matote tuos numerius, tas raides ant 
szito žemlapo, tai ten dabar Kiniecziai tarpu saves kariauja.

kandidata iszrinkti ir tik 
ga gavo.

Už tai ir ežia mes taip tankiai 
sakome kad unijos tai geras da
lykas, bet tankiai tos unijos va
dai ne tokie geri žmones. Unija 
nepaisė ar darbininkas yra De
mokratas ar Republikonas, bet 
jis turėjo savo pinigus duoti ir 
aukoti del unijos iszrinkto kan
didato.

Stalinas Tyli
WASHINGTON, D. C. — 

Žinios ateina isz Washingtono, 
kad nėra jokiu žinių isz Rusi
jos. Rusija buvo pakviesta da
lyvauti in Tarptautini Taikos 
Susirinkimą. Iki sziol, nieko isz 
Rusijos negirdeti.

Amerika užkvietė Prūsija da-
lyvauti Tolimu Rytu Konferen
cijoje.

Isz Rusijos nei žodžio neisz- 
eina. Stalinas vis tyli.

Sunku pasakyti kas ten Ru
sijoje darosi. Ar tai kas ten 
Staliniu nepatinka, ar gal Sta
linas Sovietams jau nepatinka? 
Dabar galime tikėtis kad szita 
Stalino tyla eina priesz Andra.

Generolas De Gaulle Ir I
Komunistai

Belseno 
Žmogžudžiai 

Bus Pakarti
Pearl Harbor Salos Tardymai 
Washingtone; Gen. De Gaulle 
Atsisakė IszFrancuzu Tarybos; 
Fordo Ir General Motors Fabri
kai Ketina Užsidaryti; Lietuva 
Laukia Savo Nepriklausomybes

LUENEBURG, VOKIETIJA. — Joseph 
Kramer, 39 metu, ir gražuole Irma Grėsė, 22 
metu, su devyniais kitais “žmogžudžiais” yra 
apsūdyti ant smert. Jie visi bus pakarti! Sud-

las DeGaulle yra Komunistu 
prieszas, jis buvo taip szmeižia- 
mas net ir Amerikoje. Komu
nistu propaganda paveik visus 
musu laikraszczius taip kad vi- j 
sa Amerikos propaganda buvo

PARYŽIUS, FRANCIJA.— 
Prancūzijos vadas Generolas 
De Gaulle atsisakė isz Francu- 
zu Tarybos už tai, kad Komu
nistai lenda in valdžia ir nori 
augszcziausias vietas valdžioje. 
Generolas De Gaulle susikirto 
su tais Komunistais ir jiems ne
nusileidžia.

Jis visiems Francuzams da
bar staeziai pasakė, kad, arba 
jis valdo arba Komunistai, bet 
dvieju ponu negali būti. Fran 
euzai nenori priimti Generolo 
atsisakymo isz valdžios, Ko
munistai dabar teisinasi ir sa
ko, kad, jie nieko panaszaus ne
nori ir nenorėjo. Bet Generolas 
DeGaulle neapkenezia Komu
nistu ir su jais jokio biznio ar 
derybų neveda ir visai neužsi
deda.

nežinos. Bet 
tiek jau visgi aiszku, kad auto
mobilius tai baisus^ ir pavojin
gas dalykas inkauszusiam žmo
geliui ar pakvaiszusiam jauni- 
kaieziui.

Turime atsiminti kad musu 
automobiliai dabar jau seni ir 
gerokai iszvažineti, guminiai 
ratai, “tejeriai” ploni ir nedrū
ti. Dabar visi kurie turi auto
mobilius turėtu gerai apsižiū
rėti ir apsivaktoti.

Karo, vainos skerdynes bai
sios, bet automobiliu skerdy
nes dar baisesnes. Ir kas dar 
skaudžiau tai yra kad visos tos 
automobiliu nelaimes yra visai 
nereikalingos. Važiuodami au
tomobiliu turėtume atsiminti 
kad atsarga gėdos nedaro.

szpy-i niekas niekados

Automobiliu Nelaimes

WASHINGTON, D. C. —
Dabar kai jau vėl visi gali gauti 
kiek tik nori gazolino, automo
biliu nelaimes vėl pradėjo dau
gintis. Amerikoje automobi
liais užsimusza daugiau žmonių 
negu baisiausias karas iszžudo.

Žmogelis, viena kita stikliu-

Unijos Apsiriko
i

DETROIT, MICH. — Kai 
uniju kandidatas Frankensteen 
buvo sumusztas per balsavimus 
del miesto majoro, unijos susi
prato kad joms ne vieta politi
koje. Dabar uniju vadai ir bose
liai mato kad jiems geriau užsi
moka kitus kandidatus remti, 
ar tai Demokratus ar Respubli
konus bet savo kandidato ne
statyti, nes Amerikiecziai ne
nori kad unijos kisztusi in val
džia. Unijos praleido ir pra- 
szvilpe szimtus tukstancziu 
(darbo žmogaus doleriu savo

ka iszlenkes insisede in auto
mobiliu ir eina kaip pasiutęs. 
Jis sustoja kai stulpas ar tvora 
jam po kojų pasipina.

O jauni tai tiesiog durnavoja 
kai gauna atsisėsti už rato. Jie 
nori pamatyti kaip greitai ma- 
szina gali eiti, ar nori savo 
draugams pasirodyti kokie jie 
drąsus ar smarkus.

Ana sanvaite penki jauni vy
rukai, kai tik parvažiavo isz 
karo frunto iszvažiavo ant rai
dos. Pasiėmė su savimi viena 
jauna mergaite. Ar jie biski per 
daug iszsigere ar kas ten buvo, 
bet policijantai už keliu adynu 
rado visus negyvus. Ju automo
bilius buvo taip suterszkintas 
kad jo szmotus, gabalus rado 
už keliu szimtu mastu nuo vie
tos kur j u automobilius davė 
staeziai in medi. Visi ant smert 
buvo užmuszti. Mergaite iszle- 
ke per automobiliaus stiklą ir 
buvo net apie keturios-deszimts 
mastu nuo automobiliaus isz-

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

trenkta.
Jie turėjo baisiai greitai va

žiuoti kad taip susimuszti. Kas 
ten atsitiko niekas nežino ir]

priesz Generolą DeGaulle. n0 TeiSIHSS l’ado JUOS VISUS kaltUS UŽ “Baisias
Dabar jau visi mato isz kur žmogžudystes Vokietijoje.” Jie szimtus 

vejas puczia, dabar visi pnpa- » j j j

žinsta kad Generolas DeGaulle1 tukstanezius nekaltu žmonių nukankino kai
yra geras ir gabus vadas ir kad 
Prancūzai ji myli ir jo klauso. 
Generolui DeGaulle dėkui kad 
Francuzija taip greitai prisikė
lė isz vergystes ir dabar stovi 
lygiai su pasaulio didžiausio
mis tautomis. Francuzai ta da
bar žino ir už tai Generolą De
Gaulle dabar gerbia. O Komu
nistai vei prasiszoko ir nagus 
apsisvilino, nes dabar mato kad 
jie ten nieko nepesz, nieko ne-

Kaip tik už tai kad Genero gaus.

Kiniecziai Priima Ir Sveikina Amerikieczius Marinus

Kiniecziai triukszmingai ir džiaugsmingai priėmė ir sutiko pirmus Amerikieczius Ma-
rinus kai jie atvyko in Tientsin miestą, Kinijoje. Szitie Kiniecziai szitaip stovėjo kaip tik 
saulute pakilo pakol Marinai atvyko visai vėlai vakare. Kiniecziai gerai pažinsta musu 
Marinus ir juos myli, nes Marinai da ir priesz kara Kiniecziams padėdavo ir juo nuo prie- 
szu apgindavo.

Nacziai po Europa vieszpatavo. Nacis Joseph 
Kramer buvo pravardžiuojamas kaipo “Belseno 
Miesto Baisiausas žmogžudys,” o Irma Grėsė 
buvo žinoma kaipo “Karikininku Muczininku 
Karaliene.” Dabar jie du su kitais devyniais
prie galo priėjo. Amerikos Karo Sztabo Teis
mas visus nusudijo pakarti. Kitu tokiu Naciu 
randasi po visa svietą. Jie pirmiau kankino ir
žudė nekaltus žmones, o dabar slapstosi ir nori 
iszsisukti ir pabėgti. Bet visiems jiems teks 
žvaigždes skaityti.

WASHINGTON, D. C. — Washingtone 
viskas rodos tyku ir ramu. Bet, tai tik taip 
iszrodo. Dabar ten eina visokie tardymai, 
klausinėjimai ir intarinejimai. Republikonai 
nori žinoti: “Kas buvo kaltas, kad Amerika 
taip saldžiai miegojo, kai Japonai rengėsi mus 
užpulti?!” Jie reikalauja, kad valdžia leistu 
jiems peržiureti visas valdiszkas knygas ir po- 
pieras ir visus augszcziausiu valdininku laisz
kus. Demokratai prie to nepristoja ir sako, 
kad, negalima visokiems snargliams leisti kiszt 
savo nosis in valdžios dalykus. Bet visgi, bis
ki po biski jau ima aiszketi, kas ten ant Pearl 
Harbor Salos atsitiko ir kaip ten buvo. Szi-
tiek tai jau tikrai žinome: 1 — Keliomis 
dienomis priesz užpuolimą ant musu, musu Ar-

(Tasa Ant 2 Puslapio) j
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Kas Girdėt
kariszkuose fabrikuose dabar 
turi net ir per daug pinigu i r į 
nori sau vaikeiszanus, atostogas, 
imti ir nesiskubina darbo jiesz- 
kotis.

Tai bendrai ir aplamai imant 
darbo klausimas ne toks svar
bus kaip mums isz pradžios isz- 
rode.

McArthur Pertvarko Japonu Taryba Masinis Svieto
Kilnojimas

Lietuviu telegrafo agentūros. 
Eltos žiniomis.

Rugsėjo 9 diena susidaręs 
Latviu Centrinis Komitetas 
pranesza;, kad minėtasis orga
nas yra. nepartine ir nepolitine 
institucija, kuri rūpinasi Ang
lu, Amerikiecziu ir Francuzu 
vietuose gyvenančiais Latvi-' 
ais. Ypatingai busią rupinama-J 
si Latviu kariais belaisviais,; 
kultūrine veikla, pajieszkoiimul .’ "V’ , 'czioniu ir pagonu, szvenezia-ko-pasimetusiuiu, darbo gulim v- H . . . ,. .. . . . ’ . . . I kia nors dekavones diena betbemis ir socialiniu aprūpinimu. t.

, Sziu uždaviniu vykdymui 
IjCK kvieczia vietos komitetus 
suorganizuoti szeszis apygardų 
komitetus: 1 — 'Schleswig-Dol- 
steine ir Oldenburgo, 2 —West 
falijos Koelno Aachcno Dues- 
seldorfo, 3 — Hesseone Badene 
W uertehbergo (Amerikiecziu 
vietoje), 4 — Bavarijos, 5 — 
Badene-YVuertembergo (Fran- 
euzu vietoje) ir 6 — Austrijos. 
LOK numatė atskiroms vie
toms Nacionalius Latviu Ko
mitetus, kurioms iki Lapkri
ezio 1 dienos pavesta minėtus 
apygardų komitetus suorgani
zuoti.

Latviu Centrinis Komitetas 
darba paskirsto skyriais ir nu
matė visa eile skyrių* vedėju, 
kuriu dauguma prityro admi
nistratoriai ir profesoriai. Lat
vijos Raudonojo Kryžiaus vyr. 
Valdyba papildyta trimis nau
jais nariais.

(Latviu Centrinis Komitetas 
kvieczia savo tautieezius laiky
tis didžiausios drausmes santy
kiuose su karines valdžios or
ganais, kurie tvarko Vokieti
jos užimanta vieta ir su Vokie- 
cziu instaigomis. Komitetas 
praszo gražiai ir darniai ben
dradarbiauti savo tarpe, nepa
žeisti Latviu tautos gero vardo.

k;,

Lapkriezio 22 diena szio me
nesio, Suv. Valstijų žmones 
szvente ypatinga ir viena isz se- 
Įniausiu szveneziu — “Dekavo
nes Diena.”

Visos tautos rases, Kriksz-

apart Žydu metines ‘‘Feast of 
Ingathering” vien tik Amerika 
reguliariszikai kasmet ap-' 
vaikszczioja Dekavones Diena. 
Ir galima sakyti kad “Dekavo-į 
nes Diena” kaip sziandien už
laikyta yra tikra Amerikos 
szvente.

Plymouth’o kolonistai 1621' 
mete pirmiausia apvaikszcziojo 
‘‘Dekavones Diena.” Tai buvo 
vieni metai po ju atvykimo in 
nauja szali. J u pirma žiema bm į 
vo tragiszka. 46 isz suvirsz 
szimto gyventoju numirė. Visi 
sirgo. Neturėjo maisto. J u ben
dras namas sudege. Bet su pa
vasariu kolonistai pradėjo ap
sodinti žeme ir sekant i rudeni i 
turėjo 20 akru koriui ir 6 akrus' 
miežiu ir žirniu. Buvo užtekti
nai elniu ir laukiniu kurkiu.

ekspresiniu kvitu. Busimo jums 
dėkingi už tai ir neužmirsžkitej 
ateityje, kada sinusite czekiusl 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. BetNEW YORK. (LAIC) —

I Vietine Ukrainiecziu spauda jeigu sinusite money orderiu 
pranesza, kad 24,000 ukrainisz- per paczta, tada pacztas neima 
ku szeimynu isz vakaru Galici- ekstra už iszmokejima money 
jos (Jaslo, Novi Torg, Novi Sad orderio. Acziu visiems, 
ir 1.1.) liko prievarta perkelta 
m rytus nuo Korzono linijos, j 

‘ Tuo paežiu metu, Lenkiszkos 
szeimynos isz anapus Korzono 
linijos keliamos in vakarus nuo 
jos. |

Sziame dalyke neatsižvelgia
ma nei in tai, kad keliamieji 
szimtmecziais gyveno savo so
dybose, nei in ju norus, nei in 
ju protestus.

| Kaip žinome, Moskvai dik
tuojant per visa Sovietu užgy- 

! venta Rytu Europa, szi pavasa- 
= ri net buvo sudarytos tam tik-

- ros gyventojams kelti “sutar- 
slaptos tys.”

j policijos vadas žinojo apie Ja- Tokios sutartys buvo padik- 
Lin-’ponu planus ir prisirengimus tvotos Lietuvai, Lenkijai, Balt- 
‘ l)o- mus pulti net menesiu priesz gudijai, Ukrainai ir 1.1.

Visa beda kad szios visos 
paskyrė policijantai FBI buvo suėmė tautos, sziuo metu, nepriklau-j 

La.pikriczio,paskutini Ketvirta-• kelis szimtus Japonu sznipu, semybe nesinaudoja. Sovietu 
dieni. Lincolnas mirė pirm ne-;bet atėjo insakymas isz paties užgyventos, jos virto Moskvos I
gu jo užmanymas padaryti szi- Washington© visus juos paleis- pastumdėliais.
ta szvente nuolatine invyko.1 ti ir policijai nesikiszti in tarp-j ---------------------
Bet nuo to laiko iki sziandien Į tautinius klausimus. Jeigu Siuncziant pinigus per 

! kiekvienas prezidentas po Lin-' Washingtonas butu savo poli- kini czeki arba ekspresini

Generolas McArthur pertvarkė ir beveik isz naujo sutve
rs visa Japonu Kabinėta bei Taryba. Jis vienus visai pasza- 
lino, o tie kurie pasiliko turi patys persimainyti ir Generolo 
McArthur klausyti. Jie ežia randasi Imperatoriaus palo- 
ciaus darže. Jiems insakyta kad jie gali valdyti savo žmones 
tol kol jie patys Air . ikiecziu klausys.

is.z lauku. Ir szita gubernato- nūs.
riaus nauja diena visai su jin 6—Edgar Hoover, 

, apvaikszcziojimu nesutiko.
1864 mete Prezidentas 

colnas paskyrė tautiszka ‘ 
kavones Diena.” Savo prokla- karo paskelbimą. Jo valdiszki 
m a c i j o j prezidentas

Saules” Redyste.

Pirkie U. S. Bonus

Prezidentas Pabėgo

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia į 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra- I 
linksmins jiems gy
venimą. ant viso me- > 
to ir džiaugsis isz ta-1 
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siausti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Venezuelos Prezidentas 
Isias Medinaw Angarita pa
spruko ir pabėgo isz savo na
mu Miraf lores, pirm negu su- 
kilieliai galėjo ji suimti. 
Visa armija sukilo ir valdžia 
paėmė in savo rankas, bet 
Prezidentas suspėjo iszsi- 
neszdinti ir savo kaili iszsi- 
gelbeti.

b a li
mo-

I į
coliui paskiria paskutini Ket-j cijos klausės vietoj davės jiems ney orderi in iszdavysta “Sau-

> szito ±es,” pridekite deszimts centu 
karo gal visai nebutu buvę, ar prie paskirtos sumos nes musu 
nors būtume prisirengė. | bankos ,, reikalauja7—Bet visas szitas klausi- centu už iszmokejima czekiu ir 
mas yra ir bus su politika su--------------------------------- ------
maiszytas. Respublikonai nori "0 Z 1’^’ 1’ F"*1 jfV
kuo daugiausia valdininku in- ...J) | .VV V CKlCS tVIlVffll O Z 50C— 
velti, apkaltinti ir purvais ap ^ O

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. <

virtadieni Lapkriezio menesio, kvailiszkus insakymus 
T . ! • 1 , 1 J • I 1___ _ ____ • _ -1- J 1-

Kolonistai nutarė tinkamai ap- jį,aslneĮ p0 prezidento prokla-
Ir’ kiekvienas gubernatorius

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

Vaikszezioti savo geia laime. iszleidžia tai dienai a
Guberiiatorius iszsiunte vyrus ; skira pi^kianiacija. 
'parneszti kiek tik galėjo kur
kiu ir užkvietė Indijonu kara
lių Masasoyt in puota. Net 90 fkl 
Indijonu atvyko ir visi szvente 
per tris dienas.

Po szituo pirmu apvaiksz
cziojimu žmones kada nors ap
vaikszcziojo Dekavones Diena. 
Kartais net du syk in metus, 
kaip kada syki in dviejus me
tus. Daugiausia apvaikszczioji- 
mu laikyta rudeni, 'bet yra at
sitikimu kur buvo laikyta pa-( 
vasari ir vasaroj.

1631 mete Dekavones Diena Japonai rengiasi mus užpulti,' kaili iszgelbeti 
buvo paskirta kuomet laivas1 nes jie iszgirdo Japonu vadus 
atvažiavo in nauja szali su re i- siuncziant insakymus savo ka- 
kalingu ir ilgai laukianczLU' riuomenems prisirengti in kara 
maistu. 1661 mete baisus lietus priesz Amerika. Amerikos Ar- 
užpuole Amerika ir kuomet su- mijos vadai tai žinojo ir niekoj 
stojo žmones džiaugsmingai nedare. Czia tai jau isz tikro'

i Sziandien “Dekavones Die- 
Ina” užima savo vieta su Kale-

i szventems Amerike, bet szi- 
met “ Dekavones Diena 
Lapkr. (Nov.) 22-tra diena, 
ne Lapkr. 29 d.

deszimts
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

bus driebti, ir ]
o' kratai niekam neverti. įO Demokratai visai nepaiso 

kas ežia prasikalto, bet j u par-' 
tija ir partijos nariai ir vadai; 
turi būti iszteisinti.

Isz viso to bus tik paprastas 
politikos erzgelis. Nei vieniems 
nei kitiems nerupi kas kaltas 
kad Amerika Japonai užpuolė,' pirmutines puses szimtmeczio, 

į mijos Sztabas tikrai žinojo, kad bet visiems baisiai rupi savo .18z L]^vi,az,ku užlieku- Su Pa- 
1 1 ..... balais, 177 dideliu puslapiu. 35e

, save ISZgirti ir No. 104 Trys istorijos, apie Ne- O kitus ap-' vali°.ie P®9 Maurus, Vieszkelio Duo- 
i bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 
j No. 106 Penkios istorijos, apie

r x Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
' No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
lpinasi 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; 
bos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 

puslapiu, ......  .15c
No. 112 Trys apisakos apie pini

gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liuknina) einiki ir kiti szposelei. 20c 

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: tmoszis: 

l Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu-
1 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.

j No. 
Doras gyvenimas;

drabužini mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
' užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 

i 61 puslapiu ............ 15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk- 

• •1 te nustyniu; Peleniute: Du brolei 
Varerutis ir Skudutis. 60 pus...15c

PEARL HARBOR
SALOS TARDYMAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. “

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103

Popierinei apdarai.

Vaidelota, apisaka

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

szvente. Kuomet Naujas Am- kas nors kaltas.
sterdamas perejo isz Holandu, 2—Komitetas kuris yra isz- 
ra.inku Anglams žmones vėl tu- rinktas szita klausima isztirti 
rejo “Dekavones Diena.”

Kaikuriose kolonijose
valkszcziojimas buvo varžin-

pradėjo savo darba Lapkriezio, 
ap- (Nov.) 15 diena.

3—Szito komiteto nariai na
gas. Visi žmones turėjo eiti in įvažiuos in Pearl Harbor ir ne-
bažnyczia melstis ir nebuvo jo- sibaladuos po visa svietą jiesz- 
kio pasilinksminimo. Jeigu kodami kokiu priežaszcziu ir

'Kai karas pasibaigė, tai vi
si raszytojai bijojo ir kitiems 
aiszkino kad neužilgo ateis bai
sios bedarbes. Bet da'bar maty
ti kad jie per juodai in viską 
žiurėjo.

Nors tik pradžia tos permai
nos isz kariszku darbu in taikos 
darbus, bet jau matyti kad nė
ra jau taip baisu kaip jie mums 
pranaszavo.

Valdžia mums pranesza, kad 
Amerikoje randasi apie du mi
lijonai žmonių be darbo.. Tai ne
duoda mums reikalo nusigąsti, 
nes tie patys raszytojžii prana- 
szavo ir Lozorių giedojo, kad 
bus apie asztuoni milijonai be
dar*bo. Ir negalime pamirszti puotas surengtas tai žmones ki- 
kad pirm karo, 1910 metuose 
Amerikoje ’buvo apie septyni 
milijonai be darbo. Tai nėra ko 
jau taip iszsigasti.

Su ateinaneziais menesiais 
tas bedarbiu skaiezius da padi
dės, bet jau galima drąsiai sa
kyti kad tokio skaieziaus kaip 
asztuoni milijonai nepasieks.

Dabar valdžia padeda tiems 
kurie neturi darbo ir j u skai
ezius yra apie vienas milijonas.

Tarp tu bedarbiu yra tokiu 
kurie nenori dirbti, kurie nori 
pasilsėti, kurie geresnio darbo 
sau jieszkosi. Paskui yra daug 
moterų, kurios arba nenori 
prastesnio darbo imti arba da
bar sau vyro jieszkosi ir nesirū
pina apie darba. Prie to skai
eziaus, reikia pridėti ir tuos ka
reivius kurie isz vaisko sugry- 
žo. Jie nenori tuo jaus in darba 
stoti, bet nori pasilsėti ir apsi
žiūrėti. Isz kitos puses, turime.

pasiaugsztinti
szmeižti ir pažeminti.

Galime būti tikri kad szlamž- Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
tu ir szmeižtu daug bus, L_.
niekam dantys nebyres. Susi-;pi 
pesz, iszsikolios, susitaikins 
prie stiklelio viską pamirsz.

ir

BALF Drabužiai
Iszdalinti Tarp

Lietuviu Pabėgėliu

XEW YORK. Kun. D r
vėjus gaudydami. Bet jie sėdi -Juozas B. Konczius, BALF pir- 

ta diena pasnykavo. Iki Narni- Washingtone ir isz ten viską Dvilinkas, gavo malonu prane- 
nes Kares ‘‘Dekavones Diena”, tardo ir tiria. Taip ir reikia nesi l‘z'lna isz Europos:
buvo apvaikszcziota tik Nau- ten Amerikos sostine ir ten• Rugsėjo menesio gale BALF. 
jos Anglijos valstijose. Pietų randasi visi tie kurie valdžios NzsinHi 110,000 svaru drabu- 
žmones neprisidėjo laikydami vadeles laiko. ! žiu ir batu-ezeveryku laimingai
Kalėdas kaipo didžiausia 4—Armijos ir Laivyno ofi-- Pa«ieke savo paskrimo vieta ir 
szvente. Ir tik po Namines Ka- cieriai, kareiviai ir jurininkai 1SZ Prancūzijos buvo nugabenti

sunkvežimiais in militarines 
vietas Vokietijoje.

BALF nusiusti
pirmoje eileje iszdalinti Hanau 
ir Alunchena apylinkėse gyve
nantiems Lietuviams.

Jau yra paruoszti du nauji

res visur apvaikszcziota. Įgalės liudyti, svieczyti ir pasa-
Laike Revoliucijos Kares, kyti ka jie žino be jokiu suvar- 

Kontinentinis Kongresas pa- žymu ir be baimes kad jie bus 
skyrė net asztuonias atskiras už tai nubausti ar pažeminti, 
padekavones dienas. 1789 mete 5—Buvęs Amerikos Sekreto--
po priėmimu konstitucijos, pre- rius Cordell Hull yra pilnai ir, 
zidentas Washingtonas iszlei-' galutinai iszteisintas. Visi ji in- .
do proklamacija paskiriant. tarine j o ir kaltino ir sake, kad cirabuzin ir batu-ezveryku siun- 
“Dekavones Diena.” j jis kaltas už szita kara už tai (apie 200,000 svaru). Jie

New Yoi-k’o valstija 'buvo kad jis baisiai inpykino Japo- 
pirma reguliariszkai apvaiksz-’ nūs su savo kalba kuria jis pa- 
czioti ‘‘Dekavones Diena.” sake tik keliomis dienomis 
1817 mete gubernatorius Clin-1 Priesz Japonu užpuolimą. Bei 
ton iszleido proklamacija. Jis dabar jau žinome kad Japonai 
buvo asztriai kritikuotas. Rasi-Jau daug priesz tai buvo nutarė 
rode, kad Long Island’o žmo- mus užpulti.
nes reguliariszikai ir iszkilmin-j Gal Sekretorius Hull jau ta- 
gai apvaikszcziojo “Dekavones da žinojo ta ka mes ,tik dabar

iszplauks artimiausiu laiku.

Szveczias — Ar galiu pasi
matyti su ponia?

Tarnaite — Nėra josios na
mie.

Szveczias
gryž?

Tarnaite — Nežinau, Įja da 
neiszejo.

O kada su-

atslwUti had tivtak ^•]>a inęaa,’yteoaetgXviįįaįi>ąrejQ,stojome aP« Japonu pla-j

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Praversta links-

SKAITYKIT

ISTORIJŲ apie Gregorius, 
----- ------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, SzaltiszaitLir Debesėlis.

:: 25< ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

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

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

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 anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

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 apvaizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................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 akmenoriaufa; Klara; Nuspręsta
sis; A’A keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 'f puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; 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. 
6Q puatapiu ..................................i6c

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

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

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

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. 25o

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
rkia us; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas*nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi- 
ženeelis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ......................................  ■ 25e

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25<

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

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

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

Adresas

lie

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Rytu Komisija Laukia Sovietu Pribuvimo

/ i-
JEIGU tau, prieteliau mano 

atsitiko kuomet nors būti
Pelkiszkiu parakvijoje, tai, jau 
asz galva dedu, turėjai girdėti 
.apie Kaulaki Antana. Nes ir 
kas jo nežino ? Yra jis starszinu 
(vaitu) Pelkiszkes valszcziaus 
ir beto yra garsus žmogus savo 
turtais, dievobaimingumu, ge
rais darbais ir dideliu protu. 
Už tai ir giria Kaulaki, žinoma, 
nevisi.

Pelkiszkes kanauninkas, jai 
tu jo užJklaustumet apie Kaula
ki, tik mostels ranka ir tars:

— Ee! Pundzieju, Kaulakis, 
ka ežia kalbėti? Kad tai visi to
kie butu, tai ka!

Ir guodotinas kanauninkas 
vėl taip iszkalbingai mostels 
ranka, kad žmogus tuojau susi- 
pranti, jog niekus klausinėj!:

Kaulakio pagirti kiek rei
kiant nepagirsi, o peikti nėra 
už ka.

Bet po valandėlės kanaunin
kas tars:

— Ar žinai, pundzieju, isz 
keno kaszto stovi szit puiki 
varpnyczia? Isz Kaulakio, pun
dzieju! Tik jis apie musu krasz- 
ta ir žmogus, o “reszta,” pun- 
dziej tedy, plikacijos, girtuok
liai.

Nevien kanauninkas garbina 
Kaulaki: ir valszcziaus raszti- 
niukas Sobakin, ir žydas Jose- 
lis, rudojo Orelio sūnūs, ta pati 
sako.

Lai tau pavyktu susieiti in 
pažinti su p. Sobakinu (asz sa
kau “pavyktu,” nes So’bafki- 
nas bet su kuom nebendraus, 
tai gerai žinok); tai So'bakins, 
kilus apie starszina kalbai, at- 
siszauks apie Kaulaki ne kiek 
neblogiau už kanauninka.

— O, brolis, starszinas pas 
mus, tai ne bet koks! Kad tu ži
notumei sens ir žilas, kaip ožys, 
o kaip iszger, ai-ai-ai! kiek ga
li iszgerti. Bet ir reikalus pui
kiai iszmano. Per gubernato
riaus revizija musu valszczius 
visuomet pirmas! Ar žinai, jog 
musu starszinas turi pagyrimą 
nuo ministerio vidaus dalyku ir 
medali turi už “userdija” 
(stropumą). Tarpininkas (pos- 
rednikas) pas musu, pats gal 
girdėjai, žvėris, Britvonas, o ir 
jis nedrysta Kaulakio keikti, 
kaip antai kitus starszinus. Ne 
tik blogu žodžiu neužgauna, bet 
visuomet pats už Kauaki priesz 
vyresnybe stoja: szit anais me
tais reikėjo siusti in Moskva 
ant caro apsivainikavimo star
szinus del pasveikinimo, tai 
tarpininkas nurodė gubernato
riui ant Kaulakio. Ir teisybe, ji 
ir nusiuntė vyresnybe in Mosk
va.

Žydas Joselis, rudojo Orelio' 
sūnūs, turėjo ant rinkos netoli 
nuo valscziaus namu savo tro
ba. Jis pirma invesiant mono
poli, užlaikydavo karcziama, 
dabar jau ant jo nelaimes už
dengta.

Tai tas vargszas Joselis iki 
sziai dienai negalėjo kalbėti 
apie starszina be to, kad jo akis 
neapsirasotu vos sulaikomo
mis aszaromis: tuojau, nabagas 
atsimena senus laikus, kuomet 
jis užlaikydavo karcziama ir 
ponas starszinas, ' apsistoda
mas pas ji kiekviena susirinki
mą,'baigdavo “numare” valsz
cziaus dalykus.

— Ui! Būdavo pabaigs po
nas starszinas reikalus valsz- 
cziuj, niu3 ir ateina pas mane, o.

paskui jam daug-daug mužiku 
ateina. O, asz ir uždirbdavau 
keletą kapeikų. O dabar, oi, vai, 
kas dabar?! Keikia badu stipfi.

Bet nevisi taip gerai atsi- 
szau'kia ir giria. Kaulaki. Ir ne- 
dyvai: ir ant saules yra taszkai, 
o ant žmogaus tai ir visai ne 
sztuka juos szrasli. Kiekvienas 
turi savo nedraugus ir Kaula
kis tu turėjo ypacz daug. Tie 
neprieteliai arba “szoldros,” 
Kaip sakydavo kanauninkas, I 
keikia susiriesdami starszina ir j 
visus jo nuopelnus ir užsitarna- 
vimus, apie kuriuos taip karsz- 
tai szauke ir liudijo didžiausie- 
jie Pelkiszkes “ obyvateliai” 
kanauninkas rasztininkas ir 
Joselis, skaitė už nieką.

— Didelis ežia daigtas, kal
bėjo tie “szoldros,” kad jis 
varpnyczia pastate. Musu me- 
dega ir musu darbininkas, o pi
nigus rinko kanauninkas prisi-

likas. Ko bereikia? O tas kata- ros knygos ir inveles viena ran- 
likas, kad ji perkūnas! Bet pa- ka in peisus, rasze ir skaitė die- 
lauk tu, gyvate, beveik putuo- uos uždarbi, arba giliai dūmo
damas szaukia koks nors “szol- jo, kaip rytoj apsiversti. Tuom

mindamas, peiktoms ir velniais 
baidydamas. Kaulakis tik prie' 
darbo varinėjo ir nuo vyresny
bes pavelyjima iszgavo. O kas 
link jo pagyrūnu nuo ministe
rio ir medalio už “userdija,” 
tai da velniai ant ano svieto pa- 
cipis ji už tai, ir jokie kanau
ninkai jam negelbės. Pamatys 
jis. Tin- buli nežinai, brolau, už 
ka jis gavo nuo gudu medali ir 
pagyrimą, ir delko už ji taip vi
si gudai stovi? Matai tas gyva
te už musu pinigus pastate 
valszcziaus kanceliarijoje auk
sinta abroza Bogorodicos (Die
vo Motinos) ir szventina ji, 
parsikvietes isz pavietinio 
miesto popa.

— Na, tai jus patis esate 
mulkiai, kad davete valsz
cziaus pinigus ant tokio daig- 
to!

— Neduok, jei mandrus, kad 
keletas vyru tik iszmano daly
ką ir savo tiesas, o kiti visi bijo, 
kaip velniu, rasztininko ir tar- 
pinitiko, kurie, žinoma, ir ’kojo
mis ir rankomis inkibo in Kau
lakio užmanymą. O ir sukrius- 
zo pusantro szimto ant masko
lių abrozdo! Na, o po to abroz- 
do, žinoma, gudai už Kaulaki 
galvas guldo: mat toks žaltys 
jiems geriau negu tikras bur
liokas: jusu žmogus sako, kata-

Iszradejas
Apdovanotas

Sir Alexander Fleming isz 
Londono buvo augszcziausia 
garbes dovana apdovanotas 
del jo iszradimo nauji lie- 
karstu, vaistu, “Penicillin,” 
kurios daug kareiviu iszgel- 
bejo nuo mirties per szita ką
rą. J is gavo ‘ ‘ N obel Prize, ’ ’ 
tai augszcziausias garbes 
laipsnis kuri žmogus gali 
gauti ant szio svieto.

Skaitykite “Saule”

Nariai Tolimu Rytu Komisijos sėdi ir laukia pakol Rusijos atstovai ateis in konferen
cija. Amerikos Sekretorius Byrnes stovi ir kalba in atstovus. Konferencija buvo gerokai su
vėluota už tai kad Sovietu atstovai labai vėlai atsibuvo in ta susirinkimą. Isz kaires in de- 
szine: T. A. Stone isz Kanados, C. A. Berendsen isz New Zealand, P. E. Naggair isz Prancū
zijos, Ambasadorius Wei Tao-Wing isz Kinijos, Lord Halifax isz Anglijos ir Sekretorius 
Byrnes, Amerikos atstovas. Jie svarstė klausima ka daryti su Japonais.

dra” • reiks tau viena karta 
sprogti! Pamatysime, ar daug 
tau padės tavo prietelius ka
nauninkas ir tas kumeles uode
ga szventintas abrozdas?!

Bet taip kalbėjo apie Kaula- 
ki tik “szoldros,” beturteliai 
ir vargszai. Matai koks garsin
gas ir galingas Kaulakis Anta
nas. *

Bet klystume i, brolau, jai 
manytumei, jog Kaulakis vi
suomet buvo taip garsus ir tur
tingas, kaip dabar. Ne broliuk! 
Tokia, garbe ir galybe nelabai 
kam tenka, ir nuo tėvu paliki
mo nevisuomet teužsilaiko. Szit 
Simas Vargutis ir puikia te- 
viszke gavo isz tėvu palikimo ir 
grynais pinigais, pasakoja 
svietas, ar dvylika szimtu, o da- i 
bar veizėk, kas jis per žinomus: 
žvdui brovarninkui vandeni ‘ . ivalkioja. Teisybe, yra sakoma: 
paikam per nieką tėvu paliki-1 
mas. Nereikia ežia nei seniu liu
dijimo: pono Svirplikevicziaus 
dvaro vežėjas, kursai da tiki 
penkti metai, kaip praleido 
kantoną, ir tas sakosi atmenąs,1 
kaip Varguczio tėvas buvęs J 
starszinu Pelkiszkeje, o apie Į 
Kaulaki tuomet niekas, girdi, 
tuose krasztuose nei girdote ne
girdėjos. Jis atsirado, girdi, 
Pelkiszkiuose tik pirm 12-15 
metu. Isz kur jis atsiplove, 
nieks gerai nežinojo. Tik pasa
koja Svirplikevicziaus senas 
urėdas, kad Kaulakis atsigru- 
des isz kažin kur nuo Paprū
sės, nupii kės nuo jo pono va la
ka žemes ir pradėjęs gyventi ir 
augsztyn kilti.

Delei to “szoldros” ir “pli- 
kacijos,” anot kanauninko žo
džiu, pykdavo ant Kaulakio ir 
vadindavo ji tarp saves “pro
su,” arba “butu,” arba “mo
liuku.”

II.
Pelkiszkiu miestelyje , visi 

jau beveik sumigo. Tik pas žy
dus kur-ne-kur dege trobose 
lempos, nes jie abelnai vėliau 
gula ir vėliau keliasi už žmones.

Žydas neatguls isz vakaro 
nepadaręs 11 rokundos sumne- 
nes,” tai yra, nesuvedes skait
liu pelno ir neiszgalvojes, 
kuom jis apsivers rytoj. Del to- 
gi einant per miesteli galima 
buvo per langus matyti, kaip 
koks norint Irszas arba Srolis, 
antsikvempes ant ilgos, siau- 

tarpu jo žmona minke py ragus 
arba maldė verkianezius vai
kus ir ruoszesi po troba.

Buvo rudens tamsi naktis. 
Purvas miestelyj buvo iki pus
blauzdžiu, ir tiktai geras žino
vas miestelio taku, galėjo per
eiti per ji neprisemes, arba vi
sai nepametęs klumpiu. Oras 
buvo drėgnas, smulkus lytus, 
kaip dulkte dulke. Tokiam oro 
ir taip vėlai, žinoma, nieko ne
simatė ant miestelio gatvių. 
Tik kur-ne-kur szmekszojo, 
kaip baidykles Žydu oszkos, 
kurios neturėdamos gardo, 
nakvojo prie sayo gaspadoriu

A a žinote vyrueziai, kad asz 
. galeezia,

Tai jumis savo duszia 
inkvepezia, 

Kad kitokiu budu % 
persimtumete, 

Savo pasiutiszkus 
papratimus pamestumete.

Mums reike vienybėje 
darbszuoti, 

Kad politikieriai mus. už 
uosiu ne ve d žiotų, 

Dievulio sveikatos praszyti, 
Uždirbta pinigėli czedyti. 

Mes czion nieko kito 
nepadarysime.

Lietuvos jokios neadga i vysime; 
Sziandien ant to nustosiu, 

Kitu kartu daugiau pasakysiu, 
Tai ir bus gana, 

Ba važiuoju in straikuota 
miestą, 

Idant straika užbaigtu, 
Kad darbininkai savo gautu.

* * *
Visi žino, kad isz girtuokliu 

• tėvu, 
Ne bus geru vaiku, 

Tokiu tėvu niekai vaikai, 
Būna pusgalviai, išzrodo 

kreiviai,
Tiek to man apie tai 

namu.
Tai buvo vieninteliai gyvi 

sutvėrimai, ka matėsi ant mies
telio gatvių.

Bet ne, palauk! Girdžiusi 
sznekejimas ir pliauszkejimas 
purvu nuo klumpiu. Per migla 
ir tamsuma vos galima pama
tyti du atsargiai žengianeziu 
per slydžius akmenis vyru. Tik

j užėjus jiems in szviesia nuo 
Žydo langu vieta, galima pa
žinti, kad vienas isz ju, tai 
augszcziau minėtasis Simas 
Vargutis, Žydbernis, o antras 
kas žin koks kitas, taip-gi dris
kis. Pereje per ri'ka, juodu atsi
sveikino ir Varguczio bendras 
dingo, pasukęs in kas-žin koki 
kiemą, o Simas nuėjo tolyn.

Daejes ant galo miesto prie

negalvoj, 
Tiktai tiek pasakyti turiu, 
Kas yra labai negražu: 

Yra tokiu tėvu, 
Dideliu kvailiu,

In visokias urvas atsilankineje, 
Ir savo jaunas dukreles 

atsivedineja.
Tėvas prie baro su žentelais 

stovi, 
Apsieiliojas svyruoja ir 

nesidrovi, 
Visus žentais vadyti;

Kad tiktai gerkle pripildyti. 
Dukrele kitam kambarėlyje 

sėdi.
Su vyrais arza, ir nesigėdi, 
Per visa naktelių perkūną, 
Parsivelka namo, kada jau 

diena būna,
S u v a r gus i, pe rs i r gus i, 
Iszbalus kaip drobe, 

Ar tai gali Imti gerove? 
Del Dievo, ka jus tėvai 

manstinate ?
Argi szitaip savo dukreles 

auginate!
Visi isz tojo kvailio juokėsi, 

O nuo dukreles szalinasi, 
Gaila, kad tokius žeme 

neszioja, 
Juk tokiu tėvu žmonys 

neguodoja, 
Kad nors karta užsigertu, 
Ir kur grabeje gala gautu.

O jus kvailos mergeles, 
Tokiu girtuokliu dukreles, 

.Geriau kad tėvu 
neklausytumėte, 

O namieje sėdėtumėte.
Bizni kitęms nedarytumėte, 

Ir save ant jokio laikytumėte.
Kitu kartu padainuosiu 

daugiau, 
Ant sziandien bus gana.

Skaitykite “Saule” 

senos pakrypusios trobeles, Si
mas paklabino duris.

Neužilgo vaikiszkas balsas 
užklausė isz vidaus:

— Tetusz, ar tu ?
— Asz, sūneli, asz! atsake 

Simas. Vargutis, kaip tik inejo 
in savo triobele, tuoj sėdosi už 
stalo ir pasirėmęs ant ranku gi
liai užsimanstijo. Jo sunns Be
rnukas, kokiu 7-8 metu inpute 
anglį ir užžibino szakali (ba
lana.) Po to jis isztrauke isz 
pecziaus bliudeli su atszalu- 
sioms virtomis roputėmis ir, in- 
pyles in kita bliudeli barszcziu 
(batviniu) rugszties, pastate 
priesz tęva ant stalo. Ant galo 
iszemes isz stalo papenti sud- 
žiuvusios duonos ir padejes ja 
ant stalo, tarė.:

— Kodėl nevalgai, tetusz ?
— Nenoriu! atsake liudnu 

balsu Simas ir pridūrė:
— Pats pavalgyk ir eik gul

ti. Beniukas, suvalgęs kelias 
bulves ir užsr.ebes kelis szauk- 
sztu rugszties, surinko viską O 7
nuo stalo ir permainos szakali 
atsigulė in savo lova. O Simas 
vis rymojo, ir nelinksmos min
tis, o kaip nelinksmos, užėmė jo 
galva. Už pasiprieszinima ir 
iszkoliojima starszinos tasai 
prižadėjo paduoti ji in suda ir 
vieszai pasakė, jog nebuses jis 
Kaulakis Antanas, jai neisz- 
dirbses kaili tam Žydberniui, 
vargucziui. O Vargutis pažino
jo, gerai pažinojo starszina: 
Kaulakis nei szimto rubliu ne
pasigailės pragirdyti ir užmo
kėti slidžioms, kad tik jie nu
spręstu inrežti priesz visa 
valszcziu kokia 30 rykszcziu 
tam drąsiam Žydberniui, val
katai ir “szoldrai,” Vargn- 
cziui. Ir teisybe, buvo už ka pil
ti in kaili Vargucziui: kaip tai 
jis, vabalas žemes dulke, driso 
iszkolioti prie tiek svieto star
szina. Kaulaki Antana, kurio 
nekoliodavo nei pats tarpinin
kas, o prasti žmones ne tik ne- 
drysdavo užgauti ji nors men
kiausiu žodeliu, bet ir Kaula- 
kiu staeziai nevadindavo bet 
visuomet: “ponali,” “pone 
starszina,” arba tankiausiai 
“p. Kaulakeviczia.”

Susirėmė Vargutis su star
szinu szitokiu budu.

Ponas starszina atvyko, pa

Reikia Trijų
Czeveryku

Be vienos kojos, ir kita ba
sa, szita mergaite, pasirams
tydama ant savo mažo drau
go vaikszczioja po Napalio 
ulyczias ir jieszko maisto. 
Szitokius vargszus Ameri- 
kiecziai suszelpia su savo au
komis ar tai pinigais ar tai 
drabužiais. Mes, Amerikie- 
cziai isz tikro tikra mielaszir- 
dystes darba dabar dirbame. 

baigęs susirinkimą valszcziuje, 
in traktierine Dvyli nskio. Star
szina vaiszinamas savo intere
santu ir bieziuliu užėmė numa- 
ri, o Dvylinskas priesz prie- 
sziais bėgiojo in ta numari tai 
inneszdamas užkandas ir pil
nus 'butelius, tai iszneszdamas 
tuszczius indus. O už duru, nu- 
mare, girdėjosi klegėjimas bal
su, skambėjimas stiklu ir gar
sus juokas valszcziaus tėvu.

Ant savo nelaimes Vargutis 
su kitu tokiu pat “szoldra,” 
kaip ir pats, atsivilko pas Dvy- 
Imski ir pasipraszes sau pus- 
butelke degtines, susėdo gerti 
abelnoje trioboje.

Da neiszgere jie savo bute
liuko, kaip jau ponas starszina 
su savo prieteliais raudoni ir 
sunkiai dūsaudami kilo namon, 
nes jau buvo vėlu ir jie seniai 
buvo atvykę. Starszina perei
damas per abelna trioba, paž
velgęs ant sedineziu prie 'bute
liuko Varguczio ir jo bendro, 
tarė:

— Kas ežia do žmones? Aa! 
Vargutis, tu. Ak tu paleistuvi, 
“plikacija!” Kuris tai laikas, 
o tu, begedi, kareziamoje laki, 
kaip szuo?!

Vargutis nors menkas žmo
gus ir netūrtelis, pasijuto vie
nok užgautu ir tarė:

— Kas man g-ali užginti? Už 
savo graszi geriu, ir tu man ne- 
nurodysi, kad asz begėdis, pats 
iki isznakcziu karezemoj lakes 
už svetimus pinigus!

—Sztil! Subliuvo nesavo bal
su starszina.

— Pats tu tylėk, ko kabinė
jiesi prie žmonių, degtines pri- 
sproges ? Didelis tu ežia man 
ponas! Atsake sziurkszcziai 
Vargutis.

Starszina užkaitės nuo isz- 
gertos degtines ir alaus ir ap
maudu gieždamas, ženge prie 
Varguczio, pakeles kumszti:

— Ak tu, rupuže, Žydberni, 
asz tau iszmaiszysiu tavo pra
keiktus dantis.

— O pas tave nei maiszyti 
ne yra ko, atsake drąsiai Var
gutis: nelysk, sziaip perskelsiu 
su kede tavo plike.

— Vyrai! Suszu’ko starszina, 
suimkite ta “parsziva!” Kalė
jime asz ji supudysiu!!!

—BUS DAUGIAU—

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraazczio. PASKUBINKITE J 1 f < ■ . . i

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,. . . 50c ,
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Apie Racionavima
Mėsos ir Tauku: Raudoni 

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. 38 
cukraus lyg Rugsėjo (Sept.) 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
30 d., Racionąvimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.



Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Felikso Nolietis; Seredoje 
Szvencz. Marijos paaukavimo; 
Ketverge Szv. Cecilijos.

—■ Andrew Ellis (Slavo- 
kas) 37 metu amžiaus nuo New 

’ Bostono, likos staigai užmusz- 
tas laike darbo Nr. 2 Rock 
gangvei prie Morea—New Bos
ton Breaker Corp. Velionis pa
liko paczia, tris sūnūs ir viena 
seseri. Prigulėjo prie Szv. Ma
rijos Slavoku parapijos.

— Pagal oficialiszka ra
portą isz Pottsvilles Korto, tai 
musu vietinis dantistas Dakta
ras T. J. Tacielauskas pralai
mėjo kaipo kandidatas ant 
*‘School Director,” nes karei- 

» yiu balsai parodo kad prieszi- 
nirikas Arthur Jenkins gavo 60 
(balsu, o Daktaras Tacielauskas 
37. .

; & Ketverge Ame ri k o s 
Szvente “ Padėkavones Diena, 
•— Thanksgiving Day. ’ ’ Ta die
na kasyklos nedirbs.

>—■ Kareiviai S/Sgt. Pranas 
A. Babrinskas nuo 520 W. Pine 

s 'JJly., ir T/Sgt. Edvardas B. 
Milukas, 533 W. Spruce Uly., 
likos paleisti nuo tarnystes, isz 
Indiantown Gap, Pa.

Shenandoah, Pa. — Panele 
Florence M. Kerczuskiute ir 
Jonas Balkeviczia isz miesto, 
iszeme pavelijimą — laisnus 
ant apsivodimo. Szlubas atsi
bus Lapkr. (Nov.) 24-ta diena, 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

—• Jonas Gegužis (Demp
sey) nuo 121 So. Bowers Ųly., 
likos užmusztas prie stripinsu 
tarpe Turkey Run ir Maizeville 
Petnyczioj popiet. Velionis gi
męs Shenandori, nevedąs, pali
ko dvi seserys: Marijona ir An- 
toinetta, taipgi du brolius: Juo
zą isz Fountain Springs ir An
taną mieste. Laidotuves atsibus 
isz koplyczios Grab. Oravitz, 
635-37 E. Centre Uly. Velionis 
prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos.

— Sirgdamas ilga laika Jo
nas Bendoras nuo 413 W. Cen
tre Uly., mirė Ketverge. Apie 
45 metai adgal jisai pribuvo isz 
Lietuvos. Buvo anglekasis. Lai
dotuves atsibuvo Nedelioj, 2- 
tra valanda popiet isz J. Valu- 
kievicz koplyczioj, 412 W Cen
tre Uly., ir palaidotas ant Lais
vių kapuose.

t Laidotuves Juozo Urba
no, nuo 414 W. Poplar Uly., ku
ris mire Locust Mt. ligoribute 
Petnyczioj, 4:30 vai., ryte, likos 
palaidotas Panedelyje, isz J. 
Valukievicz koplyczioj, 412 W. 
Centre Uly., su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 vai., ryte, 
kanas palaidotas parapijos ka
puose. Velionis paliko sunu 
Juozą ir duktere Georginia 
taipgi savo Motina pone Ag- 
neszlka Urboniene, broli Petra, 
dvi seserys J. Alinskiene ir H. 
Yadloskiene mieste.

Girardville, Pa. t Eidama in 
§>zv. Vincento bažnyczia? Pet- 

nyčzios ryta, staigai krito ne
gyva pone Ona Subicziene (Su- 
bich), nuo 104 W. Ogden Uly. 
Velione gimė Lietuvoj, pribuvo 
in Suvien. Vals., 45 metu adgal 
in Girardville. Jos vyras Vin
cas mirė penki metai adgal. Pa
liko 8 sunns: Vinca, Edvardą, 
Petra ir Alberta visi Philadelfi- 
joje; kareivi Sgt. Jurgi tar- <1
nauja Nebraskoje ir kareivi 
Pfc. Mykolą tarnauja Vokieti
joje; 3 dukterys: M. Prenetiene, 
Adelia ir Ona namie, ir 6 anū
kus. Prigulėjo prie Szv. Vin
cento parapijos. Gra'borius A. 
J. Vilinskas laidos.

Pottsville, Pa. — Alfonsus Z. 
Vaitkeviczius ir Ona M. Radi- 
niute isz Girardvilles iszeme 
laisnus ant apsivedimo.

Moorestown, N. J. — Eld
ridge R. Johnson, Milijonierius 
kuris insteige Victor Phono
graph Kompanija, Camden, N. 
J., mirė nuo paraližio, turėda
mas 77 metu amžiaus. 

•>
Lydick, Ind. — Petnyczioje 

apie 2:58 valanda vakare 22 
žmonys likos sužeisti ant New 
York Central geležinkelio. Chi
cago-New York ekspresinis 
trūkis susidūrė su kitu, kur nu- 
szokus nuo sztangu, 6 myliu 
nuo South Bend, Įnd. Isz visu 
apylinkių pribuvo ambulansai 
ir daktarai in pagelba ir nuvež
ta-sužeistus in ligonbutes.

DA NIEKIAU

Vincas — Po perkūnu, asz 
pats nežinau ko ta mano bo
ba nuo manes nori!

Baltrus — Tai vis taip yra 
su tuom bobom. Maniszke vi
sada žino ko nori.

JST Suvien. Valstijų Pergalios (Victory) Paskolos Vajus Pra
sidėjo. Valdžia Nori Sukelti Bonu Pardavimu Ant Vienuo
lika Bilijonu Doleriu. Szitas Vajus tesis Lyg Gruodžio-Dec. 
31 D. Paskola Yra 1 abai Reikalinga. Pirkite Bonus Sziandien !

Szitie trys lakūnai vėl susiejo po karo. Jie daugiausia 
Vokiecziu eroplanu isz padangių iszdauže. Jie apie 98 Vo- 
kiecziu eroplanus nuszove per kara. Jie dabar susieję sau 
dainuoja ir linksminasi. Ju vardai: Kapitonas Don Gentile, 
Leitenantas Pulkauninkas Francis S. Gabreski ir Kapitonas 
John T. Godfrey.oh’t uave u si

BUY VICTORY.BONDS 
fTo he?y fulfill your obligation for your share in victory—put your 
crop dollars into Victory Bonds! That money will help bring our 
boys home . . . bring our wounded back to health . . . and in 10 years, 
your Victory “E” Bonds will bring you $4 for every S3 you put in!

1.VICTORY
L . IOAN ,

r ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

darymo malda. Vakaro vedėjas 
buvo Lietuvis advokatas Vin-J 
cas Balitas isz Minersville, Pa. 
Lietuviszikai 'kalbėjo Medicinos 
daktaras Marijona RomeikiuteJ 
Shenandoah, Pa. Garbes sve- 
czias ir visos Amerikos anglia
kasiu sekratorius Thomas Ken
nedy isz Hazleton, Pa., anglisz- 
kai pasakė prakalba.

Kunigas Kapelionas Kazys

Sunku Pasirinkti

Vincas Abromaitis nuoszird- Keidoszius taipat trumpai kal-
žiai dekuoja visiems atšilau- bėjo susiraukusiems. Jis labai 
kautiems ir dar'bsztiems kuopa dekuojo Pennsylvanijos žmo- 1 . I v * . •darbininkams kurie sukvietė rems už ju nuoszirduma ir ma-

Puikiai Pavyko Metinis 
L.R.K.S.A. Bankietas

Pottsville, Pa. — Bankiete 
dalyvavo 250 svecziu isz visos 
platios Schuylkill, Carbon, Lu
zerne ir Northumberland Apy
linkes, isz kuriu paviecziu susi-; 
daro Pirmas Distrikas L. R. K.| 
S. A. Distrikto Pirmininkas i

publika.
Bankietas in vyko Necho Al

len viesz'butyje, Pottsville, Pa., 
Seredos vakare, 14 d., Lapkri- 
czio (Nov.) Baliaus tikslas bu
vo supažindinti apielinkes gy
ventojus su L. R. K. S. A., or
ganizacija ir sutraukti visus 
Lietuvius ir ju prietelius in 
bendra darbuote del Lietuvos 
naudos. In Bankieta susirinko 
pati szviesiausioji ir labiau 
prasilavinuosi Lietuviu visuo
menes dalis, kuri supranta rei
kalą Lietuviams susivienyti.

Bankieto menine programa 
nebuvo ilga, bet gana indomi. 
Buvo dainų solo ir duetu, ku
rias padainavo Marijona Kos- 
kiute ir Virgilija Marcinkevi- 
cziute isz Hazleton, Pa. Piana 
skambino Profesorius Mykolas 
Rauliczkas, vargoninkas Szv. 
Petro ir Povilo Parapijos, Ha
zelton, Pa. Vyriszka solo sudai
navo Profesorius Juozas Men- 
sick, vargoninkas Szv. Ludviko 
Parapijos, Maizeville, Pa. Pro
tarpiais meniszku numeriu bu
vo pasakyta trumpos kalbos. 
Vakaro vedėja perstatė Gerb. 
Kun. Juozas Szukeviczius, Ta
maqua, Pa., kuris atkalbėjo ati- 

lonuma suteikta musu kariams. 
Gerb. Kun. Mykolas Dauman
tas, Girardville, Pa., atkalbėjo 
užbaigimo malda.

Žmonių susirinko isz visu 
apylinkes miesteliu. Buvo ma
tyt ju isz Pottsville, Minersville 
Shamokin, Mt. Carmel, Ash
land, Girardville, Shenandoah, 
Gilberton, Frackville, Maha
noy City, Park Crest, Maize
ville, New Philadelphia, Coal
dale, Hazleton, McAdoo, Tama
qua. Tarp Kunigu svecziu bu
vo: Kun. C. Klevinskas, Mi
nersville, Kun. F. Mockus, 
Coaldale, Kun. Laumakis, St. 
Clair, Kun. Dr. J. B. Konczius, 
B.A.L.F. Pirmininkas pasiuntė 
sveikinimą telegramų isz New 
York City.

EINA IMTIS

Palicij antas susitinka va
kare su girtu žmogum ant 
ulyczios, svyruojanti in visas 
szalis ir klausia:

— Kas tau yra?
— Imuosiu su alum .ir 

arielka!

Skaitykite “Saule”

Lakūnai Didvyriai Susiena

Į, ■■„■■rtM,,................................... .................... .

Pasigedo Stalino ■, 
___  v? v

kalakuto ant stalo. Iszrodo,

Mažas vaikutis nenori nu
kirsti galva nei vienam nei 
kitam kalakutui (turkiu) bet 
jis žino kad “Dekavones Die- 
na-Thanksgiving Day” ne
bus tikra szvente, jei nebus

kad kalakutu bus visiems gana sziais metais, tai ir kiti vai- 
kueziai gales tikrai ir Amerikoniszkai apvaikszczioti ‘‘De
kavones Diena,” ir paskui ant rytojaus sirgti nuo persival
gymo.

ISZ RUSIJOS. — Raudonoji’. 
Armija ir Moskvos piliecziai 
marszavo parodoje ir apvaiksz- 
cziojo “Dvideszimts-asztuoniu 
Metu Sukaktuves Raudonosios 
Revoliucijos.”

Visi klausė: ‘Kur Stalinas?” 
Bet niekas nežinojo. Rusijos; 
valdžia nieko nesake, nieko ne- 
aiszkino. Dabar nežinoma ar 
Stalinas vasaruojasi pamarese, 
ar kur iszvažiavo, ar serga ar 
kas jam, kad jis nepasirodė szi- 
tuose iszkihnese. Jo paveiks
las szalia Lenino visur buvo 
ant parodos, bet jo paties nie
kur nebuvo matyti.

Kareiviai ir piliecziai mar
szavo per sniegą ir szalti. Visu, 
krasztu, visu tautu ambasado
riai dalyvavo parodoje ir isz- 
kilmese. Žmones szoko ir dai
navo kad susisziltu.

Dabar visi putas plaka, kodėl 
Stalinas nepasirodė ir kur jis 
dabar randasi? Iki sziol, jo-j 
kiu tikru žinių nėra. Bet, tai 
tikri dyvai, kad jo ten nebuvo, 
nes jis niekados szitos dienos 
da nepraleido. Galima tikėtis, 
kad už dienos kitos dažinosime 
kas ten atsitiko.

HSr’ “Saule” dabar $4.0(0 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesa

1ST0RIJEapie Da iBZ
----------------- iszo iszlins, Al- 
yva in virszu iszkils, Kaip už- 
aikyti sveikata ir apsaugoti 
izeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
ižmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ra negalėjo savo liežuvio sn- 
aikyti, 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,

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00 i 

SAULE PUBLISHING CO., 
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Apsigynimas Nuo Submarinu
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• RASZYMO ! 

s
! 64 pus., Did. 5x7col. |
1 Tiktai, 10c. ■ I
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■ ‘ ŠAULĮ ” 
MAHANOY CITY, PA.

Amerikiecziai iszrado kaip susekte kur priešzo submari- 
nai, povandeniniai laivai slapstosi. Eroplanai paleisdavo 
mažus radijo imtuvus ant mariu, kurie paskęsdavo po van
deniu. Paskui tie radijai praneszdavo laivams ir eropla- 
nams kur slapstosi prieszo submarinai.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybių peri 
visus metus! '

L TRASKAUSKAS
LiETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja tunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
■20 W. Centre St., Mahanoy City

i




