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40 NAC BUS PAKARTI
Isz Amerikos Szvenczia Gimtadieni

Valdžia Ir Straikos

' WASHINGTON, D. C. —
Darbo Sekretorius Schwellen- 
bach visai to savo darbo neno
rėjo. Jis Darbo sekretoryste 
priėmė tik su ta sanlyga kad 
jis galėtu visa Darbo Sztaba ir 
Valdžia pertvarkyti ir sena isz- 
kasavuoti. Jis kaip tik taip ir 
pradėjo daryti kai visos szitos 
straikos iszkilo. Nei jis nei jo 
naujas sztabas nebuvo prisi
rengė toms straikoms.

Pirmutine jo klaida buvo, 
kai jis patarė ir patvirtino kad 
darbininkiams reikia penkio
likta nuoszimti pakelti algas, 
ir tuo pat sykiu patarė kad 
fabrikantai ir darbininkai susi
taikintu kaslink to liekamo 
penkiolikto nuoszimczio. Dar-

Mocziute Adelaine Hill isz 
Fort Atkinson, Wisconsin 
szvenczia savo 107 gimtadie
ni. Pernai ant jos gimtadie
nio Vice-Prezidentas Henry 
Wallace atsilankė pas ja. Ji 
tikisi da koki tuziną gimta
dieniu szvesti.

bininkai reikalavo kad algos 
butu pakeltos net trisdeszimta 
nuoszimti.

Sekretorius Schwellenbach 
tokiu savo neaiszkiu pasielgi
mu inpykino ir fabrikantus ir 
darbininkus. Dabar darbinin
kai sako,“ kad jis yra kapita
listas ir nepaiso apie darbo 
žmogeli, o fabrikantai jam ne
pasitiki už tai kad jis, anot j u, 
už unijas eina ir yra darbininku 
papirktas.” Tai dabar nebagas 
Darbo Sekretorius nei luptas 
nei skustas, nei virtas nei kep
tas.

Prezidentas Suklydo

WASHINGTON, D. C. — 
Didžiausia klaida, kuria Prezi
dentas Trumanas padare, tai 
buvo kai jis panaikino visus su
varžymus ir manste kad fabri
kantai ir kompanijos viską su
tvarkys ir viskas bus gerai.

Popiežiaus Pagelba
Lietuviams Italijoje

NEW YORK. — Kun. Dr. 
Juozas B. Konczius, B ALF pir
mininkas, sziomis dienomis ga
vo nauja malonia žinia isz Itali
jos: Jo Szventenybe Popiežius 
Pijus XII Lapkriczio (Nov.) 
menesi paaukojo 500,000 lirų 

i Lietuviu Studentu Kolegijai 
Italijoje insteigti. Tokia kole- 

: gija insteigta Pizos mieste ir 
ten apgyvendinta grupe Lietu
viu studentu, kuriuos szelpia 
BALF.

Už szia gausia auka Szv. Tė
vui BALF vardu padėka pa- 
reiszke Kun. Dr. J. B. Konczius 
per Apasztaliszkaji Delegatą 
Washington, D. C.

Vagis Nuskriaustas

NEWARK, N. J. — Newark

Kun. Dr. J. Konczius
Iszvyko In Europa

NEW YORK. -
pirmininkas Kun. Dr. Juozas B. 
Konczius, Gruodžio (Dec.) 11 
diena, iszvyko Europon Lietu
viu paszelpimo reikalais.

Kunigas Konczius yra inpra- 
szytas visos eiles Amerikieczill 
paszelpos organizacijų pagerb
ti Europos žmonių paszelpmo 
darbo, nežiūrint tikybiniu ar 
tautiniu skirtumu. Jis lankysis 
daugelyje valstybių.

Keliones laiku, Kunigas 
Koncziu ‘ ‘ BALF ’ ’ pirmininko 
pareigose pavaduos Vice-Pir- 
mininkas Advokatas Nadas 
Rastenis.

Plieno — Geležies 
Darbininkai Straikos

mieste vienas vagis pavogė net 
125,000 “Raudonu Pointu” del 
mėsos. Jis ketino tuos pointus 
parduoti ir sau turteli susi-

“BALF” krauti* Eet kaisi nelaime ta na
bagą isztiko. Ant rytojaus vald
žia panaikino visus tuos poin
tus. Dabar tas vagis pyksta ir
jaucziasi nuskriaustas.

Prarado $23,730,000
DETROIT, MICH. — Darbi

ninkai, kurie prie automobiliu 
dirbo, dabar per szias straikas 
jau prarado daugiau negu $23,- 
730,000. Nes dabar jie nedirba 
bet taipgi ir neuždirba. Ir ežia 
tik vienas automobiliu fabrikas 
tiek pinigo patrotino, o ka da 
sakyti apie visus straikuojan- 
czius darbininkus kituose fab
rikuose?

Plieno “ Geležies 
Darbininkai St vai
kuos Sausio Men.

Darbininkams
Buvo Rojus

WASHINGTON, D. C. —
Pernai, reiszkia 1944 metai bu
vo darbininkams geriausi ir 
turtingiausi. Paprastas darbo 
žmogelis per tuos metus uždir
bo apie $2,700. Ir tas uždarbis 
yra roko j amas kai taksos jau

Detroit Automobiliu Darbinin- 
kiai Ir Fabrikai Per Straika Ne-

&

metais, mažai ka susicziedino, 
susitaupino ir visai mažai da
bar turi banko j e ar Karo Bo
nuose. Reiszkia, dabar tokios 
szeimynos, tokie darbininkai 
maža kiek turi susideja del juo
dos dienos. Jeigu bedarbes lai
kai užeis, tai jie liksis be skati
ko. O jeigu pragyvenimas vis 
bus toks brangus, tai isz tikro 
bus visur bėdos.

Francuzu Tauta Mirszta

teko Milijonu Doleriu; Popiežius 
Paaukavo 500,000 Lirų Lietu
viu Studentams Italijoje; Kun.
Konczius Iszvyko In Europa

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Francuzu valdžia iszdave sans- 
kaita kaslink žmonių skai- 
cziaus Francuzijoje. Per pasta
ruosius szeszis metus Francu
zu skaiezius sumažėjo ar skai- 
cziumi nupuolė apie 1,250,000 
žmonių.

Francuzijoje daug daugiau 
žmonių mirszta negu gimsta. 
Francuzes nenori vargintis su 
vaikais ir save nuo vaiku ap- 
sisaugoja ir taip savo krasztui 
graba rengia. Apart to dabar 
Francuzijoje baisiai daug vai- 
kucziu mirszta. Visa tai pakirs 
Francuzijos jiegas ir nustums 
kraszta in szali. Francuzija už 
keliu metu negales statytis in 
didžiu tautu tarpe.

Metine Alga
Darbininkams

DETROIT, MICH. — Fordo 
Kompanija vis ka nors naujo 
iszgalvoja. Dabar kai visi dar
bininkai reikalauje kad algos 
butu pakeltos ir kad darbinin
kas gautu daugiau mokėti, For
das ateina su visai kitokiu pa- 
siulyjimu. Jis sako kad vi
siems butu daug geriau gauti 
metine alga, piede syki in me
tus, o ne kas menesis.

Szitaip szeimininkas dary
davo Lietuvoje su savo bernais. 
Gal tokia tvarka ir butu gera, 
nes tada žmogui nerupetu be
darbes, szventes ir taip tos die
nos kada jis nori ar negali dirb
ti. Jam vis butu ta pati mokes
tis.

Dainininkes Kinijos Operoje

Dabar visko trumpa ir trūks
ta. Dabar vieni ir per daug vis
ko turi o kiti mažiau dabar turi 
negu per kara. Fabrikantai ma
to kad jie gali daug daugiau už
dirbti parduodami savo tavora 
ne Amerikieežiams bet kitiems 
krasztams. Jie taip ir dare, pa
kol Washingtone musu ponai 
susiprato ir tuojau kitus su
varžymus inteige. Bet jau bu
vo beveik per vėlu.

Butu buvę visiems geriau jei
gu tie suvaržymai butu pasili
kę. Tada nors ir mažai gautu
me, bet žinotume kad ir kiti 
tiek pat gauna. O dabar lygy
bes visai nėra! Jeigu tu, ta, ar 
ta pažinsti arba tam, ar tam ge
rai delną patepi, tai gali gauti 
kiek tik ir ka tik tu nori. O pa-

PITTSBURGH, PA. — 
Plieno ir geležies fabriku dar
bininkai ir ju unijos sako kad 
jau viskas surengta straikuoti 
Sausio, (Jan.) 12 ta diena.

Darbininkai sako kad plieno 
ir geležies fabrikantai nori ir 
rengiasi suardyti ir panaikinti 
unijas ir pavergti darbininkas.

Darbininkai reikalauja du 
doleriu daugiau ant dienos, 
fabrikantai nesutinka ant to.

Darbininku unijos iszkoliojo 
ir visokiais vardais iszvadino 
Prezidentą Trumana ir nesuti- 
su jo patarimu kad gražumu ir 
vieni ir kiti susitaikintu.

Jeigu plieno ir geležies dar
bininkai sustraikuos, tai vi
siems bus beda. Tokiuose fab
rikuose dirba daugiau negu 
700,000 darbininku. O kas da

prastas darbo žmogelis turi 
sau po stalu trupinius rinktis.

i Skaitykite “Saule”

bus skaudžiau tai kad beveik 
visi kiti fabrikai Amerikoje tu
rės duris užsidaryti jeigu plie
no ir geležies darbininkai ant 
straiku iszeis.

Czia du Amerikiecziai marinai, kareiviai pasiszneka su Kinijos Operos dainininkė
mis. Marinas S/Sgt. John T. Kaiser isz East Keansburg, N. J. ir Cpl. Max R. Roemer isz 
Kansas City, Mo. nori nors biski pasimokyti ir szi ta dažinoti apie Kinijos Opera. Jie sako 
kad Kinijos opera patiktu ir Amerikiecziams jeigu Amerikiecziai tik suprastu ir susipažintu 
su Kinijos Opera,

DACHAU, VOKIETIJA. — Amerikos 
Kariszkas teismas apsudyjo visus 40 Naciu, Vo- 
kiecziu, kurie papilde tuos žvieriszkumus ir tas 
žmogžudystes Dachau mieste. Czia Vokie- 
cziai tuksianezius nekaltu žmonių nukankino ir 
nužudė. Teismas ir tardymas ilgai užsitraukė. 
Amerikos kariszka valdžia net per 24 dienas tei
se ir tardė tuos prasikaltėlius. Bet ome tik pu
se valandos visus juos apsūdyti, kai teismas ra
do juos kaltus. Naciu Partijos vadas, Richard 
Drauz nužudė Amerikieti kareivi, lakuna, kurio 
rankos buvo surisztos. Jis dabar žvaigždes 
skaitys, nes teismas apsudijo ji pakarti. Szita 
Vokieti jo paties draugai iszdave. Nacis Heins 
Endres jau pirmiau buvo apsūdytas už tai, kad 
jis keturis Amerikieczius lakūnus nužudė. Bet 
pirm negu jis kojas pakratė, jis ir savo draugus 
iszdave. Septynios-deszimtys metu amžiaus 
senelis daktaras, gydytojas, kuriam rodos 
jau rupetu tik gražiai karszeti ir ramiai sa
vo dienas užbaigti, pasirodė tikras velnias. 
Jis norėjo daugiau pasimokinti apie neisz- 
gydomas ligas. Tai jis tyczia užkriesda- 
vo nelaimingus belaisvius su tomis ligomis 

ir paskui muczindavo juos pakol jie isz skausmo 

numirdavo ar isz proto iszsikraustydavo. Net 

dabar, kai ji Amerikiecziai sugavo, tai 

jis apgailestauja ne už tai, kad jis szimtus 

nekaltu žmonių užtrucino ir nužudė, bet už 

tai, kad Amerikiecziai sutrukdė jo mokslą 

ir tardymą. Ir jam reikia kartuves prirengti.

K SKAITYKITE “SAULE” .



Mums Kalėdos, kitiems bė
dos!

Kalėdų Diedukas neviešiems 
lygiai sziais metais duos.

Sztorininkai pranesza kad 
jie niekados tiek biznio nedarė 
kaip sziais metais. Visi perka, 
visi reikalauja, ir niekas nepai
so kiek kasztuoja.

Kalėdų dovanos sziais me
tais bus ‘brangios ir prastos. Vi
si turi ir per daug pinigu, o 
sztorai neturi gana rakandu ir 
daigiu, tai visokius “džion- 
kus” parduoda. Biznis visiems 
gerai eina.

Bet po szveneziu, biznis bus 
prastas. Bus daugiau daigtu 
parduoti, bet jau bus mažiau 
pinigu už kuriuos pirkti.

Po nauju metu bus galima 
pirktis naujus radijas, refrige- 
ratorius ir visokius rakandus. 
Bet, kompanijos irgi ne durnos. 
Jos pirmiau paleis brangius ir 
didelius radijas ir refrigerato- 
rius ir brangius rakandus. Nes 
kompanijos szitaip mausto: 
Jeigu pigus ir maži radijai ir 
rakandai pirmiausia pasirodys 
ant pardavimo, tai žmones juos 
greitai iszpirks ir paskui jau 
didesniu ir brangesniu nenorės 
ir nepirks. Už tai, pirmiausia 
pasirodys sztoruose brangus ir 
dideli daigtai, kad 'žmogelis 
pirktu nepaisant ar jis iszgali 
ar ne. Paskui kai visi apsipirks 
ir kompanijos gera geszefta 
sau pasidarys, tada jau ir pi
gesni ir mažesni daigtai pasi
rodys.

Straikos pamažu isznyks. 
Darbininkai su fabrikantais 
susitaikins ir visi igrisz in dar
bą. Sausio, (Jan.) pabaigoje 
didžiuma straiku baigsis.

Daug darbininku dabar ran
dasi be darbo, bet keista net ir 
pasakyti, daug darbininku ir 
reikalaujama. Paprasto darbo 
žmogelio tai 'beveik niekur da
bar nereikia, bet darbininko su 
amatu, darbininko kuris su
pranta ar moka koki nors dar
bą dabar visur reikia.

Biznieriai ir fabrikantai rei
kalauja kad valdžia nesikisztu 
in pramones dalykus. Jie dabar 
reikalauja, kad valdžia panai
kintu visus suvaržymus.

Tajeria, automobiliams gu
miniai ratai tuojau bus visiems 
galima pirktis be jokio suvar
žymo. Tie tajeriai, kuriuos 
kompanijos dabar daro yra ge
resni ir drutesni negu buvo 
priesz kara.

Automobilio ar Forduko da 
negreitai gausime. Ir tie kurie 
iszeis, nežinia kokie bus. Grei- 
cziausia bus tokie patys kokie 
buvo priesz kara.

"Kongresas ir Prezidentas no
ri investi instatyma 
žmones po prievarta 
sveikatos apdrauda 
ance). Keiszkia, kad 
kiek ten mokėtume
sveikatos, kad susirgus, mums 
butu gydytojas ir ligonbute už 
dyka. Daktarai prieszinasi ?r

’ ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

ba, paskui'kareivis už pusdyke vengti susitikimo su ncramii- 
turi dirbti.

Kiti kareiviai irgi nedurni. 
Jie sau kur pas pažystamus 
daiba gavo, kiek ten sau užsi
dirba, o valdžiai pranesza kad 
jie be darbo. Kareivis be darbo 
gauna dvideszimts doleriu in 
san vaite. Tas kareivis sau dir
ba, gauna alga ir gauna almuž- 
na. Ir taip sau kaip ponutis gy
vena. Tas ypatingai darosi mai-( 
nose kur vyrukai gali eiti ang
lis kasti iii skyle kur nėra nei 
boso nei jokios priežiūros. Ir

mu szaknimi, su algų ir atly
ginimu padidinimo klausimu ir 
premones sugeibejimu szi klau
sima tinkamai iszspresti. Ka 
ir kažin kai]) butu stengiama 
nukreipti dėmėsi

nebus per karna nauju gery'biu 
ir patarnavimu, o tik bus apri-Į 
bojamas ju naudojimas, r Sziaj 
teorija gyvenant, Amerikos gy-!

s veninio lygis nepažengs pir-Į
si'inyn. Biznio pelnas bus apsau- 

kitus invai- 'gotas ir padidintas ne kainu pu
riausiu gineziu pagelba, geres
niu laiku nesulauksime, neisz- 
sprende pagrindiniu ekonomi
niu klausimu.

Del alg
Ii ngumo nesutikimu yra ne-1 
daug. Kai]) prezidento Truma- 
110 neseniai pasakytoje kalboje 

negalima,per daug juos kaltin- algų ir atlyginimu politikos tė
ti, nes nei ta alga nei ta almuž- ma pažymėta, valdžia pranesza 
na'ji bagoeziumi nepadarys. į apie darbininku kova priesz ne-

-------- ::---- —. 1 tekima virszlaikiu, laipsniu pa- 
Jeigu sueini su kvailiu, tai žeminimą, padidinimą produk- 

geriausia padarysi kaip tylėsi, tyvumo darbininkui ir nedarbu 
----------------- i kurie pradūrė plyszius tautos 

Tikėjimas! — Jeigu žmogus algų ir atlyginimu sa:. xaito- 
turetu pats sau viską dažinoti je — toje sanskaitoje, Kuri ap- 
ir isztirti, jo darbas butu toks mokamos Amerikos biznio pa- 
didelis ir toks baisus, kad jis gamintos gerybes. Net labiau- 
nuo lopszio iki grabo lentos nie-įsiai uzkieteje darbdaviai sutik
to nenuveiktu, 
gyvenimas toks 
mokslas toks platus ir 
kad žmogaus protas per maža'rnuszi už pilna samda ir gamy- 

garantnoti 
(tikrai) žmonėms finansini (pi- 
nigiszkiui) pajėgumą džiaug
tis laisve, pergales atneszta, al
gų padidinimas privalo būti 
pakankamai pajėgus užpildyti 

kurios 
Prekylbos Departamento davi
niais, laiku gale sieks 35 bilijo
nu doleriu $35,000,000,000. Eko 
nominiais terminais (laikais) 
tai reiszkia 35 bilijonu nuostoli 

' perkamojoje galioje, Ar galime

kclimu, bet didesne perkamąja 
galia, kuria inkveps pakelti 
ant lyginimai.

Statistika (žmonių veikimai)

kad visi 
iszsiimt u

(in-sar- 
visi mes 
dei savo

:s>

SS

U

M'v"
;’u ir atlyginimu reika-Ū- apžvalgos paprastai yra nuo

bodžios skaityti, bet jos sutei
kia svarbiu inrodylnu. S'kai- 
cziai, atsiradę po Pirmojo Pa
saulinio Karo, rodo nesveikos i 
ekonomines praktikos pavyzdi,' 
kuris, atrodo, kartojamas po 
Antrojo Pasaulinio Karo. Lai
kotarpyje tarp 1924 ir 1929 me
lu algos (buvo 'beveik užszaldy- 
tos, ir atlyginimai gamybos 

’pramonėje buvo pakelti vos 
peilkiais nuoszimcziais. Penke- 
riu metu laikotarpyje gamybos 
darbininku produktyvumas pa
kilo beveik 25 nuoszimcziais, 
teikiu budu 1929 metais užteko 
keturiu darbininku atlikti dar
bui, kuriam 1924 metais buvo 
reikalinga {lenkiu darbininku. 
Su sziais faktais glaudžiai su
sijusi yra statistikos teisy'be, 
kad pelnas tame laikotarpyje 
pakilo 72 nuoszimcziais.

Neatsiras tokio suibrendusio 
Amerikieczio, o ypacz darbi
ninko, kuris nuo to ypatingai 
nukentėjo, kuris užniirsztu, ka 
szitokia politika atnesze — ji 
atnesze didžiąją 1930 metu de
presija (suukeny'bia) nes tau
tos vartotojai — jos darbiniu- ... . u kai — neiszgalejo insigyti bu- 
tiniausiu reikmenų.

Bet dabar mes gyvename 19- 
45, szius metus. Turėtume būti 
pasimokė isz kartaus prisimini
mo. Bet ar taip yra? Pažvelki
me vėl in skaitmenis. Karo lai
ku padidėjo atlyginimai dabar 
isznyko. Darbo praduktyvu- 
mas da isakilo 25 nuoszimcziais. 
Nuo 1939 metu iki 1944 Biznio 
pelnas neatskaiezius mokes
eziu; Pakilo 365 nuosziincziais 
tuo tarpu 'kai gamybos pramo
ne pakilo 370 nuoszimcziu. Su
dėjus visa Amerikos Karo meto 
pelną, susidaro 84.7 bilijonu do
leriu suma, neiszskaiczius mo
kės c žiu.

Kas nors tuoj suszuks; O 
kai]) su mokeseziais? Niekas 
nenuneigs, kad mokeseziai nu
kirto karo metu geroka dali 
biznio pelno. Tai yra gryna tei
sybe. Bet finansinis rezervua
ras vis tebebus iszbrin'kes, nes 
iszskaiczius mokesezius, 
laiko pelnas gamybes pramonė
je vidutiniai sieke penkių 'bili
jonu doleriu, kas yra beveilk du 
ir puse karto daugiau už priesz

Bet žmogaus tu padidinti algas ir atlygini- 
trumpas, o mus iki 10 nuoszimcziu.

Bet jei mes norime laimėti

ir laikas per greitai bėga žmo-(ba, jei mes norime 
gui paežiam isztirti ir patikrin
ti visas gamtos tiesas.

Už tai, jis ne tiek žino, kiek 
tiki, už tai jis kitu mokslu nau
dojasi, kitais pasitiki ir in daug
ka tilki, nors tikrai beveik nieko. minėtosioms spragoms, 
nežino.

Žmogus elektros szviesa var
toja, bet nesupranta kaip ten 
kad isz drato szviesa szvieczia. 
Jis insiseda iu savo automobi
liuką ir pyszkina in miestą. Jis
mažai ka žino apie ta savo a u-jinsi vaizduoti tos sumos verte?

Ar galime insivaizduoti kieki, 
kuri musu žmones galėtu insi- 
gyti maisto, maszinu, automo
biliu ir nesuskaitomu gerybių 
būdoje ? Ar galime insivaizduo
ti darbus, kurie Ibutu buvę in- 
steigti ?

Geroves kertini akmeni su
daro in nemuš atsineszamojo 
atlyginimo palaikymas, kurio

tomoibiliuka. Gal tik tiek žino, 
kad kai inpili gazolino tai auto
mobiliukas kruta. Žmogelis pa
sitiki, kad tas kuris ta jo auto
mobiliuką sustato, žinojo ka jis 
dare, ir su tuo pasitikėjimu jis 
pyszlkina in miestą.

Nėra tokio mokslinczio, ku
ris in kitu mokslincziu mokslą 
netikėtu. Jis szimtus tulkstan-
ežiu žinių ir žinelių renka ir perkamoji galia yra būtina
graibsto, kaip viszta grudus le
sa kad Ikiauszini padėtu.

Mes žinome, kad Europoje Ir 
Pacifike baisus karas buvo kur 
žmones kaip muses krito. Mes 
tai žinome, ne u'ž tai, kad mes
patys ten buvome ar mateme, ri'kos 
bet už tai, kad mes tikime, kad szalinasi nuo 
tie kurie mums apie tai pasakė 
nemelavo.

Tai]) ir visas musu mokslas, 
visas musu gyvenimas sukasi 
apie tikėjimą ir pasitikėjimą. 
Mes ir szitas eilutes raszome, 
už tai, kad tikime kad kas nors

Tikime, bet tikrai'grecziai su atlyginimais, pakil- 
jgu ir kainos (prekos) bet smul
kiau patyrinėjus matyti, kad 
tokia politika isznyktu, bet 'ko
kio atlyginimu pakelinio verte, 
nes naujais pinigais tikrumoje

Amerikos ekonominiam pasto
vumui palaikyti, kad visi žmo
nes galėtu dirbti, kad vaikai 
butu gerai maitinami, gerai ap
rengiami, kad gyventu tinlka- 

■mose patalpose. Ir vistiek Ame- 
pramone užsispirdama 

atlyginimu pa
kankamo padidinimo. Ar teisy
be patvirtina ju teigimą, kad 
jie esą neiszgali patenkinti rei
kalavimu ir kad, koks atlygi
nimu pakėlimas esą staigai su
kels kainu pakilimą.

Atrodytu isz tikro, jei lygia-

Iszsinnkite .sz sekanezio katai0„0 u> t ,
50c., o anlaikysite knvoL k"ygU’ Prisiuskite tik 
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jas skaitys, 
nežinome!

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

No. 102 
minaliszka

No. 103
pirmutines
ifflta Liotuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c 

No. 104 Ttys 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 negalej'o 
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- 
karo galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 

bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

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

No. 119 Keturios istorijos apie

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
3oe

182 
18Z-

AR
NUKENTĖS BIZNIS, 
PADIDINUS ALGAS 
IR ATLYGINIMUS?

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Raszo U. S. Senatorius
James M. Tunnell

Isz Delaware Valst.

WASHINGTON, D. C. —
sako kad toks instatymas butu Visi Amerikos gyventojai 

negalėtu trokszta savo szaliai amžino'pavojingas, nes tada 
žmogus pasirinkti gydytojo, ir 
gydytojas visai nepaisytu apie 
ligonius, nes tada jam alga bu
tu kad jis ir visai ligonio ne- 
prižiuretu. Tas instatymas ne
greitai bus investas, o gal 'bus 
visai atmestas.

Kareiviai kurie grvszta isz O v
vais’ko neranda darbo,
jiems daug ko prižada, bet ma
ža ga duoda. Prižadu gera dąr-

klestėjimo.
Visi dabartiniu laiku vyks

tantieji pramones ginezai ir isz 
abieju pusiu plaukai szu'kavi- 
mai apie “Neteisingumą ir 
Prietaringumą” kila isz degan- 
czio noro saugios ir bujojan- 
czios visoms Amerikos gyveni-

Nors m o sritims.
Bet jieszkodami ste’buklingo- 

sios budosž mes negalime įsz-

VICTORY. 
U LOAN j

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
yisus metus!__________

karinius laikus. Szalia to, pa- Garžia Haremo ^neyalninke: Tmoszis: 
tirta, kad 1945-46 pirmaisiais 
pokariniais metais metinis pel
nas sieks szesziu bilijonu dole
riu.

Sudėjus skaitiniais, Securi
ties ir Exchange Komisijos ap- 
skaiezia vimu, neinska it 
banku ir apdraudos bendrovių 
visu U.S. korporacijų 
pelnas sieks 50 bilijonu doleriu 
1945 metu gale. Be to, nereikia'61 
užmirszti Kongresą 
mokeseziu instatymu 
pridedama da keli bilijonai su-1 
gražintu mokeseziu formoje.

Pramones aprege kilusi nesu
sipratimą galima numarinti. 
Mes galime žengti pirmyn di
džiosios geroves laiku krytimi. ( 
Bet sziandieniniu sunkumu nu-( 
sikratvsime tik tada visi insi- V |
tiksime, kad Amerikoje vienin
telis kelias in gerove yra per^ 
tinkama algų ir atlyginimu pa
kėlimą.

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
i 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 ci- 

ant gonus. 45 puslapiu.................... 15c
j No. 126 Penkios istorijos apie 

\Doras gyvenimas; Praversta links- 
grynas mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 

j užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
I kuris buvo protingesnis už savo poną 

„1 puslapiu .................15c
iszleisttl No. 127 Trys istorijos apie Duk- 

. . i (-p nustvniu: Peleniute: Du brolei 
vili tais yar£rufjg jP skuputis. 60 pus. ..15c

SKAITYKIT

1ST0RIJE apie Gres’nWi 
------------------ Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25r ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

per paczta
n . co<ir ap^BedaH j° 44 p,e Valdi'

tolei ln SronhEJi: 5elia“’ 
nūs prigauna. 58 nnai’ ,da» Tamsu-N». 132 Trv8 L " aPI"........... ..

ta Vate“ VU' 
tun Blvo pKa°Xakdaa,S“ 

Pacziuoms. 76 puslapiu........ ..20c
karnas 1ž\DViJi8t0rij08 apie Neužmo- 
62 tZd Apie Druta Aiksni, 
oz puslapiu................. u/

?3-4 Dvi iBtorit°8 apie Bahi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu ...... -k

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakosimi; 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 apveizdos; 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- 
. .  15clapių ................................*-•••••

No 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’A keik užlaiko moteres 
61’’ puslapiu ....................... .... .  ' .

No. 151 Penkios istorijos aPį« Y 
tas Szvilpikas; Jonukas
akys; Tarnas; Vargdieni 
karalium. 61 puslapiu • • • •; ..

No 152 Trys istorijos apie J-

PUNoP’163' ’’7’i3t.o™O;a|rtX Ga'«2 
ti- Du broliai; Majoro lgc

puslapiu ......... ..

j 
Mahanoy City, Pa. *

p ^°’. Keturiolika istorijų *p_ 
o laikui; Onytės laime; Per neatsa- 

rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
’ Yieszpats Jėzus ir miszke me. 

aziai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
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 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- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15®

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

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 Valandoj; 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. 88 
puslapiu ......................................... 15®

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; GudraS 
P’.emenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana-

kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai;
Preke

vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi-

Kelcta Juoku ir Paveikslo, 
...........................................H®

Adresas č t

Saule Publishing Co,, 
Mahanoy City, Penna.



DUKTĖ GRAFO
(Tasa) bu kalbėdamas apie tai, nes ka 

kalbu, tai yra teisybe! Ir kalbu 
tai, ka kožnas isztikimiausias l 
padonas mausto ir jauczia. Vi-! 
si taip kalba, jog jeigu szvie-. 
siausias vieszpats busi tolinus 
nuo miesto, tai daugiau ka ga-. 
lesi padaryti. Jeigugi, meiliu-1 
gas vieszpatie, turėtum czion' 
pasilikt, tada visa tavo intekme 
bus ezionai uždaryta. Jeigu vėl 
busi atstui nuo sostą pyles, tada 
galėsi surinkt vais'ko daugiau, 
ir pribūti apsiaubtiems ant pa-i 
gelbos.

Ciesoris klausė su užsiėmimu 
žodžiu savo tarno, o po valan
dai atsisuko link duriu ir atsi
tolindamas kalbėjo in save: 
“Pažiūrėsime ir apsvartysime 
tuosius tavo žodžius.

Tai kalbėdamas nuėjo in pa- 
kajus Marszalka greitai stojo, 
nuszluoste prakalta nuo kaktos 
ir su džiaugsmu tare in szepori:

— Bus gerai! Szianakt liep
si! sudestinet daigtus.

— Pasisekė tau, atsake sze
poris.

Tame davėsi girdėt balsas, 
varpelio ir tuojaus pasirodė 
tarnai neszanti valgius.

Ant rytojaus pavakare atsi-

— Apie tai negirdėjau nie
ko, atsake sžeporius. Dieve 
duok kad gautu taje minty, ta
da tuoin iszsigelbetu, o mes su 
juom, ba be mudviejų ne apsiei
tu, ir turetuva, drauge su juom 
keliaut.

— O kažin, idant mudu 
jam pranesztume apie tai, kad 
prasiszalintu ? Tarė pamaželi 
dvarokas. Stovėjo per valanda 
užsimaiistas, o paskui da davė, 
bakstclijas in žeme su savo juo
da lazdele, asz tai padarysiu! 
Pavojus tame yra labai didelis, 
nebegale ant kitu atsidet, ku
rie apie tai ciesorui pranesztu. 
Dabar tai geriause proga ant 
to, o sztai ir ciesorius ateina. 
Tu man prigelbesi, o kaip asz 
priklaupsiu tai ir tu tai pada
ryk,'žiurekie, žiuriekie! Kaip 
jisai nebagelis iszbalias ir su- 
sirupinias! Dieve duok man!

Tame durys atsidaro ir Leo
poldas ciesoris pasirodė prieba- 
tije. Buvo jisai vidutinio ūgio, 
silpno sudėjimo kūno, iszblisz- 
kias ir nuvargas. Akys rodos 
pritemia ir labai baimingu isz- 
rode. Turėjo ant saves puiku 
Iszpanini apredala isz juodo

i . . , -i dare bromas nuo ciesorinio pa-aksomo auksu iszsiutu su ilgu . . . v. .1
, • • . v , . . lociaus ir iszvažiavo puikusplosczium igi žemei, taipos-gd .

_ .. . rmllrae nps tnm nnllrni nipPas
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6,009 Nauji Nariai “American Legion

Amerikos Legionieriai surengė dideli suvažiavima, seimą Chicago j e ir inrasze daugiau 
negu szeszis tukstanczius nauju nariu. Visi nauji nariai yra vyrai ir moterys, vaikai ir mer
gaites nuo antro pasaulinio karo. Dabar visos draugystes stengiasi kareivius prie saves 
prisitraukti. “American Legion’’ giriasi ir sako, kad, ji prie saves prisitrauks apie penkis 
ar szeszis milijonus kareiviu.

auksu padabintu. Szeporis pa- 
regejas ji pasikloniojo gyliai 
marszelkas-gi mėtėsi ant keliu 
dedamas ant žemes savo juoda 
lazdele ir sudejas rankas kaip 
del maldos. Ciesoris paklausė 
jo nekantrai ko reikalauje.

— Szviesiauses ir malonin- 
giauses ciesoriau ir vieszpatie! 
Tarė klupojentis marszialka.

— Iszklausykie balso iszti- 
kimiausio tarno tavo, kuris, ta
ve meldžia, idant ka greicziau-

pulkas, nes tam pulkui niekas 
isz žmonų nedavinėjo linksmu 
vivatu, nesispaude prie karie
tų, kaip tai buvo papratimu, 
kada tik ant miesto pasirody
davo ciesoris, aiba jo gimines.

Priesz karieta važiavo kuri- 
jerius ciesoriais, paskui ji dvi 
glitos kareiviu su ilgom virtu
vėm apsiaubdami karieta, ku
rioje sėdėjo ciesoris Leopoldas 
I, su savo pacžia Eleonora ir 
trejetu vaiku: Antanina, Elz
bieta ir Leopoldu. Franciszku,

se apleistam Viedniu! Gaujos szarvuoti tarnai palociniai tu
rėjo apsiaubia karieta, o paskui 
traukosi ne mažai karietų, ku
riose sėdėjo augszcziausi vir- 
szininkai ir panos dvaro; ant 
pabaigos vėl jo kareiviai^su il
gom durtuvem kurie baigė ta 
pulką.

Ciesoris sėdėjo iszbales ir ne 
rimai dairėsi, rodos iszgazdin- 
tas ar susijudinia gyventojai 
miesto ne sulaikys jo. Nes buvo 
suvis malszui. Niekas ne prisi
artinojo, isz tolo tiktai stovėjo 
kuopeles miesezioniu perimtu 
Laimia, ba da labiaus suprato 
didesni pavoju, jog net kara
lius neszdinasi isz miesto.

Kada ciesoriais pulkas per
važiavo tilta per Duniju, kada 
užsidarė bromai miesto, o po 
Viedniu pasklydo žinia, jog 
jau rodos nevidonai už muru. 
Pabėgimas ciesoriaus rodos vi
sus gyventojus prislėgė dideliu 
akmeniu. Visi isžbego isz namu, 
vieni klausinėjo, ar teisybe, jog 
ciesoris prasiszalino isz miesto 
kiti insikabinejo ant medžiu ir 
stogu, norėdami nužvelgt ar 
jau nevidonai apsiaubė miestą. 
Turtingi miesezionis pabugia 
apie savo turtą, pradėjo sudes
tinet in skrynias brangenybes, 
pinigus ir vertesnius daigtus. 
Ant ulycziu, gatvių, buvo gir
dėti dejavimai ir veiksmai, 
klyksmai moterių, visur susi-' 
kuopinia darė rodąs.

Apsakinėjo sau baisias na u- savo darbo, 
jienas apie Turkus, kuriu da jo-' 
kis Vokieetis nebuvo mates; 
jiems Turkai persistatinejo 
kaip koki smakai, kuriems nie
kas ne sztant pasistatyt. Kalbe-

pagonu 'kas kartais kaip van-' 
duo artinasi ir kas kartas gra
sina pavojus tavo vieszpatie 
gyvastiai.

Ciesoris dirstelėjo ant jo ir 
tarė:

— Kaip tai, ar tai tiktai tu
riu rūpintis apie savo gyvaste?! 
Ar per mano pabėgima page- 
rintau gyventojam Viedniaus ?

Pavėlink man szviesiausias 
vieszpatie atvyriai — tarė mar- 
szialka su nusižeminimu.

— Tiek to, kalbėk, atsake 
ciesoris.

Dvarokas taip pradėjo to
laus kalbėt:

— Tai ir insidrasinu staeziai 
kalbėt, jog del gyventoju butu 
daug geriau, jeigu szviesiau
sias vieszpatie teiktumaisi su 
savo dvaru prasiszalint isz 
Viedniaus. Justi ciesoriszka di
dybe esi ne tiktai vieszpacziu 
szitos žemes, nes da ir apginto- 

. ju musu szventos bažnyczios 
katalikines. Tai jau del to ne
privalai saves statyt ant taip 
dideles nelaimes. Yra galimu 
jog narsus musu kareiviai da- 
laikys plečiu ingaledami, nes 
būdamas sziezionais vieszpatie, 
nieko ne gelbėsi ba pagonai da 
smalkiau imtųsi, kad paimt 
miestą, o ir drauge Tave in ne
valo. O'kas tada butu, jeigu gal
va krikszczionybes turėtu, ka 
ne duok Dieve dingtų! Net dre-

.1°, jog jau ingalejo Lenkija, 
Vengrus, jog sunaikins Viedniu 

t ir trauks in Ryma. Tai girdė
dami tokius paskalas, turtin
gesni krovė savo daigtus aut 
vežimu ir Ibego link Dunojaus, 
palikia atvyrus namus, ba kam 
juosius uždarynet, jeigu ne 
trukus bus iszpleszti ir sude-' 
ginti. Ne kurie nieką su savim 
ne paėmė, bego kad tik tai gy
vaste iszneszt, o prie bromo Du- 
nojinio buvo to'kis triukszmas 
jog sunku buvo prasispaust, o 
ir ne viena tame triuksms su
mindžiojo ant smert.

Taip praėjo visa naktis. Ant 
rytojaus skaitlis tuja, ka pra- 
siszalino isz Viedniaus isznesze 
suvirsz 60,000. Komendantas 
miesto (gaspadoris) Jenerolas 
Sterenbergas, isz pradžios žiu
rėjo ant to abejotinai. Džiaugė
si, jog ne reikes tiek niaitint jei
gu ilgai Turkai laikytu apsiau- 
boje miestą, nes matydams toki 
baisu maiszanti, bijojo, idant 
visi ne iszeitu ir kad paskui ne 
butu kam taisyt sugriatu muro,' 
o vėl kad per tai ir kareiviai pa- 
silikia ne per siimtu baime. O 
kad del visu miesezioniu pri- 
duot drąsą ir kiek suramint lie
pe padaryti kariuomeniszka 
paroda per ulyczias miesto ir 
vos vaiskas pert rauke su muzi
komis, sztai atitraukė naujas 
kariuomenia. «

Sztai su skambanezia muzike 
triu'bu ir bubnu intrauke in 
miestą raitelei isz puikiausiu ir 
narsiausiu vyru, po vadovys 
te kunigaikszezio isz Lotarin- 

;gijos. O puikus tai buvo pulkas, 
vyrai sztarkiis, visi plieninėse 
ble'kese aptaisyti, jog net pirsz- 
tines ir cze'batai buvo plieni
niai. Paregeja ta plienini ka-

■ riuomenia visi persieme drąsą 
' ir lyg ne tiek bijojo.
' Isz pradžios gyventojai 

Viedniaus nežinojo kas tai per 
vaiskas, nes kada pulkas po

■ pulkui, 'keliolika tukstaneziu 
Ll pertrauke per miestą, tada dra- 
’ i sa inženge in kožna, ba mate,

■ jog tiejei pulkai yra apginto- 
• jais miesto ir krikszczionybes; 
į pradėjo szaukt su džiaugsmu 
“viyatus,” inetindami kepu
res augsztyn. Ir vėl nuo kožno 
baime nuslinko ir ėmėsi prie

Dabartės del 
padoriaus

miestinio gas- sunkios ir baisios. Žinojo jisai, 
prasidėjo dienos jOg ant Viedniaus atplaukė

Pažinstu viena porele, 
Vyra ir jo motere, 

Abudu taip puikiai traukia, 
Jog nei nesusiraukia.

Kaip pinigelus gauna,

nepraszo,
. Jeigu nepaduoda savo 

paraszo.
* * *

Asz sakau ir sakysiu,
Ir merginas kaitysiu,

Ba per jiasias vyrai edas, 
Per muszasi, 
Ir provojasi.

j Viena vaikina mergina pamėtė, 
Nežine už ka ji atsate.

Dabar jis vis akmeni kiszeniuji 
neszioja,

Ir koznam kerszija.
Kas su jo Mariute eis, 

Už akiu užais.
Galva sudaužys,

Ir ant daigiu padės, 
Jeigu tik gales, 

O beproeziai,.
Ir kvailiai!

Gera kol turi,
O paskui keletą dienu guli. 

Kaili jau neturi už ka gerti, 
Vyras turi in darba traukti, 
Tai motere po stabas laksto, 
Nuo vyru nikelius krapszto, 

Del alaus, ba gerkle i'szdžiuvo, 
Ir ne valdo liežuvio;

O tu moterelia, 
Girtuoklę nelaba!

* * *

Isz vienos peczes žinia gavau, 
Ir tuojaus nulapsejau, • 
Kaip bobeles susirinko, 

macziau, 
Ir apie ju pasikalbo j ima 
' girdėjau.

Mat, kaip vyrai in darba 
iszeina.

Tada kožna apjuodina, 
Padaro kaip puodą suodina.

* * *

* * *
M ari landė viena pleisa 

užtikau,
In viena vieta užeiau, 

Ba mat gerti užsimaniau, 
O ir puiku triksa dažinojau. 

Jeigu vyras in tenais pasirodo, 
Tuojaus bobos viena 

kitai parodo, 
Kad gėrimo bus invales, 

Jeigu invilioti in kur gales.
Gave sveteli, aplink ji 

tupinėja.
• Kad tik pradžia padaryti, 

Vaikinei! indrasyti.
Žinoma turi masznelia 

krapštyti, 
Aliuczio ir guzutes užfundyti, 
Ant galo ir masznelia atima, 

Pinigėlius sau painia, 
Už ka gerti turi.

Už Mirsz
E, jau gana,

Su tokia būda, 
Ne vienas pas mane

Istorija apie Amžina Zyda. 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

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

0 suvis nepasiraszo.
O ka ? Jeigu nepasiraszo, 
Tai gal melagyste raszo, 
Isz tosios žinios naudoti 

negaliu, 
Supykus in gurbą metu.

Buvo tai apie salinuin'kele, 
Ir josios sluginele, 

Kokias tunas jo dvi iszdaro, 
O isz ko bizni gera varo.

O ka žmonis juokina, 
Ir bus apie tai gana, 
ta laiszka isz Girardvilles 

gavau, 
Bet naudos neturėjau,
Tokios laiszkos nieks

Amerikiniszkas Bomas — 
Mister, kelinta adyna?

Misteris — Už septynių 
minutu bus pusią antros.

A. B. — A, tai sunku atsi
minti. Geriaus duok man 
mister savo laikrodėli.

Isz Gaileszczio

Mat

Uoszve — O tu iszgama, 
nesenei kaip palaidojai savo 
paczia, o sziandien jau bu- 
czioji tarnaite?

Žentelis — Tegul mama 
nepyksta, juk isz gailesczio 
nežinau ka darau.

daugybe pagonu, žinojo jog rei- — O ar žinai, kaip man rū
ke ne žmonisz'ku pajiegu, kad petu, jeigu asz kur butau atito- 
sulaikyt taja laukine gauja, ir linta nuo Viedniaus, juk žinai 
jog jeigu ne pribus isz kur ki- teveli, jog butau didele rupes- 
tur pagel'ba, tai pats Viednius ežia paimta apie tave ir mano 
ne sztantatsigint. j broli. * ; , I '<

Buvo jisai kareiviu teisingu, — Geresne yra baime, one 
tai pažinojo gerai savo privalu- nevalia Turkine.
mus; pastanavijo gint miestą — 0 jeigu asz tavęs teveli 
igi paskutiniai, o jeigu negales norint karta mano 
apgint, tai numirt * ant mum J nepaklausytai! ir

Nes turėjo jisai da kitarų-'tavo norams? 
pešti: mieste buvo Joana. Kol! — Turi klausyt,
ji mieste Ims, tėvas ne turės ra-I vas rustu balsu, ba ne mėgo jo- 
niuino, ba žinodamas pagonu kiu pasiprieszinimu, turi klau- 
laukiniu būda, tai labiaus bijo-’syt, ba yra tokia mano vale ir 
jodei josios nevalios, negu1 paskutine vale motinos nebasz- 
snierti. Sunu jau paszvente ka- niūkęs, del kurios paskutinėje 
rai, nes dukters neg

gyvenime 
atsispirtau

atsake te-

galėjo ba valandoje daviau 'žodi, jog vi- 
prižadejo mirsztancziai paezai sados tave praszalinsu isz vie- 
priesz keliolika metu, jog pri- 
žiurines josios rūpestingai ir 
saugos kaip savo akies priesz 
visokius pavojus.

Liepe paszaukt pas save Joa
na, o kada ji inejo tarė:

— Mano kūdiki, turi da 
sziandien apleist Viedniu, ba 
ryto uždarysiu bromus miesto 
ir jau niekam iszeit ne pavėlin
siu.

— Te ve! Paszauke mergina 
su iszmetinejimu: Ar manstini 
jog tavo duktė ir angy tinę ne 
bus sztant girdėt ūžimo ir 
griausmo anuotu ir žiūrėt ant 
pažeistu?

— Asz to nebijau, mano kū
diki, nes 'bijau del tavęs neva
lios; žinau gana gerai apie mu-

pajiegas ir žinau, jog baisy- 
mus lauke; jeigu isz niekur
pribus pagel'ba, tai Viednus
užsilaikys. Asz ir Hugonas

su 
be
ne
ne
dinigsiva tada musztynejė, nes 
tu kūdiki, drebu ant paczios 
mintes kas tave patiktu. Tu ne
žinai, kas lauke Turkines ne- 
valninkes.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasnikai. 
Kalendorių*. 
Maldos Rytmetine*. 
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimą*. 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* 
Gailesczio. 
Maldos vakarines. 
Giesme ant pradžios Misziu. 
Misziu Maldos. 
Psalme 45. 
Giesme Szventa* Dieve. 
Miszparu Maldos. 
Maldos pirm Iszpažintie*. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties. 
Litanija apie visus szventus. 
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.
Paikiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco. 
Malda su visuotiniais atlaidais. 
Malda prie Szv. Sakramento po

Komunijos. 
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbama*.
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. 
Ministranturas.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

it

Szv. Sakramento 
Tamosziau*. 
Vieszpatie* Jėzau*. 
Panos Szvencziausio*. 
Bernardo prie Szv.

tos, kurioje bus kara.
Iszgirdus tai Joana suprato, 

jog tėvo ne permainys, už tai 
paklausė:

— Kada turiu iszvažiuot?
— Tuojaus popiet, idant da 

priesz saules nusileidimą galė
tumai stot musu dvare tarp 
kalnu, ten busi saugioje vieto
je. Nuvež tave in ten senas Her
manas, jisai ant tavęs turės ap- 
globa, taip kaip asz pats, pri
duosiu asz tau del visokio 
ginkluota pulketi isz keliolikos 
vyru.

Joana dalypstejo iszbalu- 
siom lupom tėvo ranka ir iszejo 
in savo pakaju. Czią liepe tar- 
naitai isztraukt ant vidurio as
los maža, aržuoline skrynele, in 
dėjo in ja kiek drabužiu, viena 
szlebe, szilta skranda ir skry
nele uždare.

— Ar nieko daugiau panele 
ne ims? — paklausė tarnaite.

— Invales bus ir to, tarė 
Joana, o paskui sėdo ant dide
les kėdės skūra aptraukta ir 
užsidunksojo ir taip sėdėjo iki 
piet.

■—Toliaus Bus—

Darbszius Vyrai

Petras — In kur eini?
Jonas — Taip sau. O tu in 

kur?
Petras — Ir asz taip sau.
Jonas — Na tai eikime 

drauge!

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunczia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir gTeicziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

t
£ *
i 
i
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Žinios Vietines
I e

“Pearl Harbor” Tardymo Komitetas

r — Tikras szaltis jau nuo 
5<eliu dienu apėmė visa musu 
apylinikia.

— Adam Bowen, nuo 524^2 
W. Spruce Uly., likos sužeistas 
in koja laike darbo Knickerboc
ker Ikasyiklosia.

— Tiktai 11 dienos lyg Ka
lėdų.

— Petnyczioj pripuola Szv. j 
Spiridiono Vysk., Subatoj Szv. 
Valerians Vysk., kita sanvaite : 
Nedelioj pripuola Szv. Adelios, 
taipgi czvertis meto su pasnin
ku Seredoj, Petnyczioj ir Suba
toj; Panedelyje Szv. Lazario; 
JJtarninke Szv. Auxentiuso.

vyno Akademijos Annapolis. 
Prascziokeliui tokia garbe ne
tinka, ir Laivyno didžponiai 
negali taip nusižeminti kad 
pripažintu kad paprastas žmo
gus tokius garbes užsitarnautu.

Užtai, jie susitarė ir Kuni
gui O’Callahan tos garbes ne
duoti, bet žemesne ir prastesne. Į 
Tada jie ir tam Kapitonui galė
tu ta prastesne garbe suteikti.

Kapitonas Gehres negali 
prieszintis, nes jis vis po Lai
vyno Sztabo valdžia, bet Kuni
gas O’Callahan nenutylejo ir su 
savo drąsiu atsakymu visus 
Laivyno Sztabo didžponius nu
stebino. Jeigu Kapitonui augsz-

Kaip Senovėje Fut-Bole Losze

' Shenandoah, Pa. f Gerai ži
nomas visiems Kazimieras Ze- 
lonis, sirgdamas tik trumpa lai
ka ipasimire Panedelyje, Lo
cust ML, ligoributeje 2:30 va
landa popiet. Velionis pribuvo 
isz Lietuvos daugelis metu ad- 
'gal. Buvo angliakasis. Prigulė
jo prie Szvento Jurgio parapi
jos. Paliko nuliude savo paczia 
Josefina, duktere, Ed. Orze- 
chow'skiene mieste; tris sūnūs: 
Kareivi Pvt. Juozą, Fort Reit 
ly, Kans., Kareivi S/Sgt. Anta
ną', Fort Sill, Okla, ir Kazimie- 
ra Washington, D. C., taipgi du 
brolius: Simona, mieste ir Joną 
isz Zion Grove. Laidotuves in- 
Vyks Subatoje su Szv. Miszoms 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va
landa ryte ir nulydes in Szv. 
Marijos kapines. Graborius V. 
Menkeviczius laidos.

Frackville, Pa. t Ona Vai- 
czuniene (Wychunis) 32 metu 
amžiaus, nuo 4 So. Railroad 
Uly., mire Nedėlios ryta 4’val., 
Ashlando ligonbute. Gimė 
Pittstone. Paliko sunu Edvardą 
ir dvi dukterys, Evelyn ir Ela- 
nora, taipgi penkis brolius: 
Juozą ir Alberta kurie randasi 
tarnystoję, Antana, Alfonsą ir 
Leonarda mieste. Laidotuves 
invyko Seredoje 10:30 vai., ry
te isz Nice koplyczios, 9 N. Le
high Ave.

Port Carbon, Pa f Pone Mor
ta Spudiene nuo 3 Acre Uly., 
mirė Panedelio vakara 6 vai., 
Pottsville ligonbute, po trum
pai ligai. Prigulėjo prie Szv. 
Kazimiero parapijos. Velione 
paliko savo vyra Kazimiera ir 
3 dukterys. Laidotuves Suba
toje su apiegomis Szv. Kazimie
ro bažnyczioje St. Clair, 9 va
landa ryte, ir kuna palaidos pa
rapijos kapuose. Graborius An
tanas Romans laidos.

Lewis’as Vėl Straksi;
.Vėl Burinio ja

WASHINGTON, D.C. — 
Tas darbininku vadas, bosas, 
John Lewisas nieko taip labai 
nemyli kaip pats save. Visi jam 
negeri, visi durni, visi nemoky
ti. O jis viens tai Saliamono 
protą paveldėjo.

Jis dabar Prezidentą Truma- 
na akieja ir kritikuoja. Jis sa
ko kad Prezidento Trumano 
patarimas atsiduoda, smirda, ir 
yra taikomas pataikauti ke
liems kiszkaszirdžiams kapita
listams, milijonieriams.

Bet jam ir tos darbininku 
unijos negeros, nežino ko nori 
ar ka daro. Vien tik Lewisas 
viską žino, viską supranta. Le
wisas niekam nepadeda, jis uni
joms nieko gero nepadare, kom
panijoms tik viską tvarka suar
dė ir visiems mums jis insipy- 
ko.

Tardymai del Pearl Harbor ir karo pradžios isztirti kas 
buvo kaltas kad mes nebuvome prisirengė kai Japonai mus 
užpuolė, jau prasidėjo. Czia tardymo komisija: isz kaires in 
deszine, Senatorius Scott W. Lucas, isz Illinois; Senatorius 
W. F. George, isz Georgia; Senatorius Alben Barkley, isz 
Kentucky; Senatorius Homer Ferguson isz Michigan, ir 
Kongresmonas Jere Cooper, isz Tennessee, kuris stovi.

cziausia garbe per gera, tai Ku
nigui O’Callahan jokios garbes 
Laivynas negali suteikti.

Tai negirdėtas atsitikimas. 
Laivyno oficieriai negali tikė
ti, kad kas iszdrystu taip pasi
elgti. Jie primanė ta Kunigą in 
kamara inmestu. Nes dabar vis-

MAISTO VAJUS
BADAUJANTIEMS

VATIKANAS, RYMAS. —
Szventas Tėvas, Popiežius isz- 
leido laiszka in visus visos
Amerikos Katalikus, kad visi 
mes prisidėtume prie vajaus su
rinkti maisto Europos badu 
mirsztantiems vargszams.

Dabar visose parapijose yra 
vedamas vajus surinkti visokio 
maisto siunsti in Europa.

Žinoma nei duonos, nei pyra
gu, nei skilandžiu negalima pa- 
siunsti, nes jie pagestu pirm ne
gu mes galėtume juos iszsiuns- 
ti. Bet maistas kenuose arba 
drūtose bonkose galima siunsti. 
Tai szitas vajus yra taip ir va
dinamas “Kenu” vajus. Reisz- 
kia, viskas kas buna kenuose 
galima siunsti in Europa, kaip 
tai žirniai, binsai, pupos, tamie- 
tes, visokios sriubos, Smetona, 
barszcziai ir panasziai.

Europos žmones dabar ba
dauja. O bado tikras brolas tai 
maras. Badas ir maras jokiu ru- 
bežiu nepripažinsta. Reiszkia,
jeigu Europa szia žiema badaus 
tai ir maras neužilgo juos ten 
pasieks. Maras ir badas Euro
poje szia žiema gali ir mums 
czia Amerikoje iszkelti pavo
jaus ir priesz pavasari. Todėl 
mums reikia, jeigu jau ne isz 
mielaszirdystes, tai nors del sa
vo apsaugumo juos dabar gel
bėti ir szelpti.

Szitas maistas bus visiems 
Europoje dalinamas, nežiūrint 
ar jis butu Katalikas ar Cicili- 
kas, ar Demokratas ar Bolsze- 
vikas, ar juodas ar baltas ar 
raudonas. Reiszkia ir musu Lie
tuviai bus szelpiami, jeigu ne 
paežio j e Lietuvoje, tai nors ten 
kur jie dabar vargsta ir badau
ja isztremime.
Todėl kiekvieno pareiga auko

ti kiek tik kuris iszgali. Mes 
ypacz dabar visiems perkame 
Kalėdų dovaneles. Nebutu pro 
szali ir paaukoti nors trupinėli 
nuo savo perteklingo stalo ir 
tiems badaujantiems musu bro-
liams Lietuvoje!

Teisybia Pasakė

Ateivis alkanas in kelneri:
— Ka turi valgyti?

Kelneris — Mes paprastai 
turime ta, kas nuo svecziu 
pasilieka!

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą h 
liudymds apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule? Mahanoy City, Pa.

KUNIGAS NENORI
GARBES

Už Jo Didvyriszkuma
Ir Narsumą

kas iszejo in virszu. Dabar mes 
žinome kad musu vaikai negali 
garbes atsiekti Laivyne nes jie 
pareina isz paprastu tėvu. O 
Laivyno Sztabas ir Laivyno 
oficieriai susidaro isz ponu ir 
politikierių, kuriems labiau ru
pi tavo protėviu garbe ir turte-

Svarbus Praneszimas 
Skaitytojams “Saules”

Isz priežasties pabranginimo- 
visokio materijolo ineinanezio 
in leidimą laikraszczio, leidėjai 
laikraszczio “Saules” stengėsi 
užlaikyti sena preke, kaiva, 
ant prenumeratos, bet, matyda
mi kad kožna menesi sunkiau 
užlaikyti spaustuve ir leidimą, 
laikraszczio, yra priversti pa
kelti prenumerata ant penkių 
doleriu ($5.00) ant meto, pra
dedant DABAR! Nuo tos die
nos metine prenumerata bus:

$5.00 metams; $3.00 me
tams; In kitose vieszpatystese 
$6.00 metams; $3.50 % metams.

Tikimės kad musu guodotini 
skaitytojai supras del ko esame 
priversti tai daryti, nes szian- 
dien viskas pakilo; pragyveni
mas, visokios taksos ir valdisz- 
ki mokeseziai.

Soccer žaidimas buvo Amerikoje daug pirmiau negu fut
bolas. Czia vaikai mokinasi ir lavinasi kaip ta Soccer žaisti. 
Szitame žaidime, vaikai ar vyrukai ta bole kojomis spira, 
rankomis stumia ir net su galva bumptelia. Czia jie žaidžia 
Philadelphijoje kur randasi Lighthouse Boys Club. Czia pri
guli daugiau negu 500 vaiku.

WASHINGTON, D. C. —
Kapelionas Laivyne, Kunigas 
Joseph O’Callahan nustebino 
visus Laivyno didžponius ofi- 
cierius, kai jis atsisakė priimti 
garbinga Laivyno Kryžių, kai
po garbes ženklą už jo didvy
riszkuma ir narsumą ant ka

lis, negu darbas ar pasiaukoji 
mas. Nors tiek gerai, kad nors 
Kunigas dry so jiems atkirsti ir 
j u siūloma garbes trupinėli at
stumti ir visiems parodyti kas 
darosi musu laivyne.

Lazda Turi Du Galu
riszko laivo “Franklin.”

Laivas “Franklin” buvo Ja
ponu eroplanu užpultas ir bai-! 
šiai apdaužytas. Per visa ta 
muszi apsiginti nuo Japonu, 
kunigas kapelionas O’Callahan 
drąsiai su visais kitais jūrei
viais stojo in muszi ir savo gy
vastį pavojun state kitus isz- 
gelbeti. Už toki jo didvyriszkįi
ma, Laivyno karininkai nutarė 
kunigui kapelionui O’Callahan 
suteikti garbinga Laivyno 
Kryžių.

Bet Kunigas O’Callahan at-
sisake priimti ir pasakė tiems 
Laivyno žvaigždėtiems kari
ninkams laikytis sau ta garbe.

Sztai kodėl kunigas taip pa 
sielge:

Laivyno Sztabas pirmiau nu
tarė Kunigui O’Callahan su
teikti augszcziausia Laivyno 
garbe, jam padovanoti Laivyno 
Garbes Medali. Bet tuoj aus isz- 
kilo keblumai. Jeigu jie Kuni
gu O’Callahan suteiks ta augsz
cziausia Laivyno garbe, tai jie 
tuo pat sykiu turi ta paczia 
garbe suteikti ir to laivo Kapi
tonui Gehres, kuris ta laivo 
“Franklin’ ’ komandavo per vi
sus tuos muszius. Bet czia ir ki
lo tas keblumas. Kapitonas 
Gehres nėra tikras Laivyno 
oficierius, nes jie nepareina isz 
Annapolis Laivyno Akademi
jos. Reiszkia, jis pareina isz 
prastu žmonių. O ta augsz
cziausia Laivyno garbe eina 
vien tik tiems kurie pareina isz 
tos garbingos ir brangios Lai-

REDDY KILOWATT

Grįžta In Paprasta Gyvenimą

Ben W. Koepke, kuris val
do ir tvarko randas ir namu 
kasztus Los Angeles mieste, 
gavo paragauti savo pyrago, 
kai jam buvo praneszta kad 
jis pats turi iszsikraustyti isz 
savo namu. Jis visiems ki
tiems insako ka galima ir ne
galima daryti su randomis ir 
stubomis. Dabar jis pats turi 
kraustytis.

Amerika Gelbsti 
Kiniecziiis

CHUNGKING, KINIJA. — 
Generolas Wedemeyer paskel
bia kad Amerikos armijos da 
vis gelbsti Kiniecziams patri- 
jctams priesz savo brolius Ko
munistus. Amerikos valdžia vis 
siunezia visokius ginklus ir 
maista Kiniecziams tautinin
kams ir szelpia Generolo 
Chiang Kai-shek armijas, nors 
vieszai ginasi ir sako kad ji 
niekur ten nesikisza.

©R NOODLE UAE BEEN TELLING 
LITTLE WILLIE WHAT AN AWFUL 
WORLD IT WOULD BE WITHOUT 
REDDY KILOWATT, (Jour Electric Servant
— YES, WILLIE, WITHOUT REDDY 
YOU'D RUIN YOUR EYE? <5TU0y- 
IN6 IN POOR LI6HT......WHY

I YOU COULDN'T EVEN LISTEN TO 
THE LONE RANGER ON THE 

k RADIO, AND TLIATS NOT ALL

. . . . What! No Reddy? . . . .

Kapitonas Harold Stassen apleidžia laivyną ir gauna 
savo paskutine “piede” alga kaipo oficierius. Jam iszmoka 
pinigus Leitenantas Komandorius F. C. Mathis isz New 
Brighton, Pa. Kapitonas Stassen pirmiau instojant in laivy
ną buvo gubernatorius. Jis dabar sako, kad jis griž in politi
ka stos Respublikonams in pagelba. Kai kurie sako kad Res
publikonai ketina ji statyti in Pr^idento rinkimus kaipo 
kandidata, 1948 metuose.

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius

NEW YORK. (LAIC) — 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
organizacija negalėjo Lietuvo
je veikti nei Bolszeviku nei Na
ciu užimantos metu. Raudona
sis Kryžius yra suverenes vals
tybes požymis.

Tacziau, Lietuvos Raudona
sis Kryžius atnaujino savo 
veikla Amerikiecziu, Britu ir 
Francuzu užimantose vietose. 
Liet. Raud. Kryžiaus komitetą 
sudaro devyni asmenys, j u tar
pe penki gydytojai ir keli pro
fesoriai. Vasaros pabaigoje, 
Liet. Raud. Kryžiaus skyrių 
jau buvo septyniolika. Nevisi 
skyriai da turėjo galimybes už-

megsti ryszi su centru. Jau yra 
užmegsta rysziai su tarptauti
niu-Raudonuoju Kryžiumi Že
nevoje. Liepos men., L. R. K. 
Centre lankėsi Tarpt. Raud. 
Kryžiaus delegatas Dr. R. Reg
imas, kuriam Lietuviai inteike 
platu raszta apie tremtiniu 
būkle.

Pabijojo

Pirmas — Asz tavęs klau
siu, ar tai teisybe, jog tu sa
kiai, jok asz labai tinku prie 
einikio?

Antanas — Na, tai kas!
P. — Tai turėsi su manim 

gailėtis, katras katra sumusz.
A. — Asz brolau su tavim 

negaliu musztis, nes kaili isz- 
pert galiu kad ir tuoj aus!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Nemalonu mums praneszti 
apie tai, bet, ka daryt, pinigai 
yra reikalingi ant leidimo laik
raszczio ir užlaikymo darbinin
ku.

Stengsimės iszdavineti laik- 
raszti kuogeriausia, kad patik
ti musu mieliems skaitytojams 
ir turime vilti, kad visi sutiks 
su musu praszymu ir pasiliks 
musu skaitytojais ir ant to- 
liaus. Szirdingai Acziu!

Liekame su gilia pagarba,
“SAULES” LEIDĖJAI.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15p ::
------ .JT"

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

Apie Racionavima
Cukrus: Ženklelis Nr. 38 

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

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

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

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

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

MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
B20 W. Centra St., Mahanoy City

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!




