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Isz Amerikos
Pasakė Teisy
be, Gavo Sakti

Paliaubų Diena”

SWARTHMORE COLLEGE 
PA. — O. John Rogge buvo 
musu valdžios pasiunstas in 
Nuremberg, Vokietija surinkti 
žinių apie Nacius ir j u agentus 
ir szpiegus. Ji pirma to buvo 
vienas isz tu advokatu “laje- 
riu” kurie vede teismą priesz 
trisdeszimts Naciu sznipu ir 
Amerikos iszdaviku Ameriko
je. Kai teisėjas pasimirė ir rei
kėjo visas teismas isz naujo 
pradėti, tai valdžia nudėjo visa 
tardymą ir teismą in ateiti.

Amerikos Pa-Daug Mainieriu 
gelba Rusijai m. Anglies Kasyk- 
Reikahnga Įose Jau Nedirba

John Rogge labai užpyko 
kad visas jo darbas niekais nu
ėjo, bet jis tuojaus gavo kita 
darba; važiuoti in Vokietija ir 
ten žinias surinkti apie tuos 
kurie pagelbėjo ar rengėsi pa
gelbėti Naciams.

Per vienuolika sanvaicziu jis 
gana žinių gavo isz suimtu Na
ciu vadu ir pargryžo in Ameri
ka ir savo bosui, Attorney Ge
neral Clark visas žinias pada
vė. Attorney General Clark 
peržiurėjo per visas tas žinias, 
ir kai jis pamate kokie vardai 
tenai randasi ir kokie augszti 
žmones ir net jo draugai yra in- 
tarti, jis visas tas žinias suėmė 
in viena pundą, uždėjo valdžios 
paczieti ir pareiszke kad ežia 
yra valdžiai reikalingos popie- 
ros ir niekam nevalia j u imti ar 
skaityti.

Prezidentas Vilsonas, Lapkriczio (Nov.) 11-ta diena 
1918 metuose, po Pirmo Pasaulinio Karo, szitaip per prakal
bas pasakė:

“Szis nelemtas karas, kurio baisus ir pražūtingas gais
ras apsupo beveik visa pasauli, jau užsibaigė. Mes, Ameri
kiecziai instojome in szita kara kaip tik in laika, ir mes tiek 
pagelbos daveme savo draugams, Alijantams, kad visi gali
me net didžiuotis savo nuveikimu.

“Karo tikslas yra atsiektas, Tas tikslas buvo “Laisve 
Laisviems Žmonėms! ’ ’ Tas tikslas buvo kiekvieno laisvo ir 
gero žmogaus szirdyje. Mes per szi kiara tiek nuveikėme, 
kad mes patys greitai nesuprasime ir neinveitinsime savo 
darbo.

WASHINGTON, D. C. — 
Stalinas visiems savo fabri
kams Rusijoje nustatė plana ir 
tvarka, pagal kuri visi turi per j 
penkis metus daug daugiau! 
visko pagaminti.

Visa ta Stalino Penkių Metu 
Tvarka yra atkreipta in alie
jaus gaminimą. Bet Rusijos 
fabrikai mažai ka gali padaryti! 
ir pagaminti be Amerikos pa
gelbos. Rusijos fabrikantams 
labai reikia visokiu maszinu, 
kurias vien tik Amerika gali 
pastatyti ir pagaminti.

Kaip tik už tai kad Sovietai 
fabrikantai negali patys tas del 
aliejaus iszkasimo ir pagamini
mo maszinas pasistatyti, jie 
stveria ir griebia aliejaus sziu- 
linius kur tik jie gali ar randa.

i
Rusijoje randasi baisiai 

daug aliejaus po žeme, bet So
vietai neturi gana tinkamu ma
szinu ar inžinierių kurie toki 
darba supranta ta aliejų isz po j 
žemes iszkasti.

Amerikos Prezidentas Prama
nas Gal Atsisakys Nuo Vietos; 
Rusija Reikalauja Kad Ame
rika Visas ‘Atom9 Bombas Su
naikintu; Republikonai Valdys 

Kongresą Ir Senata

Laisve Ir
Teisybe

WASHINGTON. — Demokratu Partijos 
vadai, ant rytojaus po Rinkiniu prisipažino, kad 
Republikonai beveik visur rinkimus laimėje ir 
kad dabar Republikonu Partija turės dauguma 
žmonių ir balsu Senate ir Kongrese. Ar tai isz- 
eis mums ir visam krasztui ant gero ar blogo, per

John Rogge ve! užpyko kad 
visas jo darbas vėl velniais nu
ėjo. Jis buvo užkviestas pasa
kyti prakalbas in Swarthmore 
Kolegija studentams, ir ežia jis 
rado proga pasiskusti ir savo '■ 
piktumą ir pagieža iszlieti. Jis 
tiems studentams savo prakal
boje pasakė:

Naciams labai rūpėjo kad 
Prezidentas butu sumusztas 
per rinkimus. Jie susitarė su 
W. H. Davis, kuris buvo vienas 
isz tu didžiųjų aliejaus bosu ir 
sanvininku ir John Lewiso, 
mainieriu boso artimas drau
gas. W. H. Davis buvo paskir
tas inszneketi Lewisui kad Le- 
wisas pasmerktu Roosevelta ir 
ragintu visus priesz ji balsuoti 
per rinkimus, 1940 metuose.

Naciai visomis galiomis sten
giasi iszsisukti isz karo su 
Amerika, nenorėjo kad Ameri
ka in kara stotu su Anglija, 
priesz Vokietija. Už tai Naciai' 
stengėsi prisikalbinti ir prisi
traukti prie saves žmones 
augsztose valdiszkose vietose 
ir tuos kurie turėjo intakos ant

(Tasa Ant 4 Puslapio)

“Ginkluotas smurtas tu, kurie tik vakar buvo Vokieti
jos vieszpacziai ir viso svieto žulikai, dabar jau užsibaigė, 
ir tie didžiūnai, kurie didvyriais statėsi sziandien prie liep
to galo priėjo. Isz tikro, visam pasauliui buvo juoda diena! 
Bet, jau daugiau tokiu žmonių nebus, jau antru sykiu nie
kas visos žmonijos nepaskandins kraujuose!”

Prezidentas Vilsonas taip kalbėjo tik dvideszimts-asz- 
tuoni metai atgal ir visi jam tikėjo. O dabar, nei viena kar
ta nepraėjo ir atsirado žmogus kuris iszdryso, baisesni gais
ra sukurti, ir giliau visa svietą paskandinti kraujuose. Ir 
vėl Amerikiecziai stojo in talka, ėjo in kara ir vėl Vokieti
jos vieszpaczius nugramzdino. Bet, kaip po ano, taip ir po 
szito karo pergale neatnesze taikos!

JIESZKO
ŽMOGŽUDŽIO

PHILADELPHIA, PA. — 
John Caruso, 24 metu amžiaus 
vyras, kuris pyko ant savo 
žmonos, už tai kad jiedu nega
lėjo sugyventi ir turėjo persi
skirti, prisiekė kad jis jai at- 
kerszins.

Jo žmona Mary, persiskyrus 
nuo savo vyro gyveno su savo 
tėvais Emil Solomonai ant 514 M
Tree ulyczios. Ana vakara 
Mary Caruso su savo drauge 
Frances Diamond buvo iszeju- 
sios in restuarana užkasti. Kai 
jos iszejo isz restuarano ir ėjo 

į namo, John Caruso jas pasivi
jo su automobiliu. Jis pasuko 
savo automobiliu nuo vidurio 

j ulyczios staeziai in tas dvi mo
teris. Jis suriko: “Tu tokia ir 
tokia! Asz sakiau kad asz tau 

(atlyginsiu!” Ir paleido savo

automobiliu visu smarkumu 
ant tu moterių. Jo žmona spėjo 
paszokti in szali, bet jos drau
ge Frances Diamond buvo pri
spausta prie sienos ir pasimirė 
Mount Sinai ligonbuteje.

Caruso iszszoko isz automo- 
biliaus ir pabėgo. Policija da
bar jo jieszko ir sako kad jis 
bus kaltinamas už žmogžudys
te.

SPROGSTANCZIOS
“ATOM” BOMBOS

KLAUSIMAS
WASHINGTON, D. C. — 

Vienas isz svarbiausiu klausi
mu, kuris yra keliamas beveik 
visose konferencijose, tai yra 
ka daryti su ta sprogstanczia 
“Atom” bomba. Amerika turi 
ta sprogstanczia bomba, o Ru
sija neturi, bet labai nori, ir už

(Tasa Ant 4 Puslapio)

rinkimus, partijos mums daug prižadėjo. Da-
Kaukazo slėnyje buvo labai 

daug aliejaus tuose Baku 
krasztuose, bet dabar aliejus 
tenai vis mažėja, ar tai už tai 
kad tie szuliniai per kara buvo 
labai sugriauti, ar už tai kad 
jau isz tenai beveik visas alie
jus yra iszimtas.

Už tai dabar Rusija reikalau
ja ir gauna aliejaus isz Romu- 
nijos, Vengrijos, Austrijos ir 
Estonijos. Sovietai tikisi kad 
neužilgo jie daug daugiau alie
jaus gaus isz Irano, Perzijos, 
kur aliejaus labai daug randasi 
po žeme, bet jiems trūksta ma
szinu ir tam darbu mokintu 
žmonių, inžinierių.

Czia, Amerikoje aliejaus rei
kalingas pramonei ir taip žmo- 

! nems del szilumos ar del auto
mobiliu ir visokioms maszi- " “ . x . j ~
noms. Bet Rusijoje paprasti ^uo^a berną. Dviem dienom pakeIti mokestis arba algas, bet nėra reikalo pa- 

priesz tai tas nevidonas juodu-; .
, žmones neturi nei automobiliu kas pavoge balna Senis uki_ branginti anglis. O kompanijos atstovai sako 
°mi°^mn^°dn”ireprlmonei p1'^3 nemate k“.juodukas ta kad tai negalima, nes ir dabar mainieriai gauna 
j ūmi namus sziiao, ir pramonei į aina pavogė, bet j !S ir taip ge- » ’ »
mažai aliejaus jiems reikia. So
vietams aliejus rupi ir yra rei
kalingas ne darbui ar pramo
nei, bet vien tik armijai, karisz- 
kiems ginklams, tankoms, ka- 
riszkiems laivams, eroplanams 
ir karui.

LEXINGTON, MISS.
Mes, Amerikiecziai per daug anksti pasakyti: Pagyvensim, pamatysim! Per 
kalbame apie “Laisve ir Tei-Į 
sybe,” per daug rupinamies.
kas darosi kituose krasztuosC' bar yra Republikonu pareiga iszpildyti visus 
ir piktinamies kai iszgirstame v. .v t •• • i m *
kaip kitos valdžios skriaudžia tuos gražius pasižadėjimus ir laikytis savo zo- 
ir spaudžia žmones, o nepasi- j Moterys daug prisidėjo prie Demokra- 
žiūrime, nematome kas ežia po( , , , t i • • i
musu nosimis darosi. Ir pats tll SUUlUSZimO, UOS VISOS JOS DUVO labai Hlpykl!“ 
Stalinas gali pasipiktinti isz į jį maistO ir VlSOklU daigtu Stokos, 
szito nelemto ir begediszko at- °
sitikimo laisves ir lygybes sza- 
lyje. WASHINGTON. — Kai mainieriu unijos 

atstovai ir bosai pradėjo vesti derybas su vai-Viena gražia diena ana san-
vaite buvo užtiktas lavonas džius atstovais kaslink Lewiso pareikalavimo 
&mXeiXjuodStovlrZ; daugiau algos mainieriams, tai tukstaneziai 
buvo Leon McAtee, ir jis tame mainieriu minksztos anglies mainose neiszejo 
nas buvo ten inmestas isz auto- m darba, nors ju kontraktas geras. Beveik vi- 
mobilia™, sztai kaip atsitiko: sos tos minksztos anglies dabar nedirba ir lau-

juodukas dirbo ant nkio p^kia kas j,us nutarta tuose susirinkimuose. John 
kuris daug žinojo apie savo ta1 Lewis sako kad kompanijos gali mainieriams

priesz tai tas nevidonas juodu-j
Vac* -saaxmopn kalno Qnnie* iilri 1

X O 1 u jl o •

rai žinojo, nes tas juodukas jau1 beveik daugiau už visus kitus darbininkus mo- 
syki buvo kalėjime už vagyste.' 
Ūkininkas tuojaus nugabeno 
juoduką in kalėjimą.

pyko tos straikos, kada anglių negalima gauti. O
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keti. Jau ir dabar visi žmones kurie tik gali ar 
iszgali maino savo szilumas nuo anglių ir inside- 

Pargryždamas namo, senis'da aliejaus szilumas. Visiems jau baisiai insi- 
ūkininkas Dodd vis buvo pik
tas ir keliems draugams pasi-
skunde. Tas balnas jam kaszta-; įsz kitos puses, aliejumi nriszildyti namus nėra 
vo $76. O tiek pinigu biednam . . ..... . . .

'brangiau negu anglimi, ir daug lengviau ir szva- 
riau. Tai jeigu labiau anglys pabrangs, tai mai- 
nieriai savo straikas laimes, gaus daugiau mo
kėti, bet anglių niekas nenorės ir nepirks! ,

ūkininkui tai ne baikos. Keli jo, 
draugai nusispjovė, gardžiai' 
nusikeike ir paskui net ausis 
pastate. Juodukas pavogė bal-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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| snaudžia. Pernai jie visas pa- 
1 stangas dėjo kad tos slaptos 
policijos vada, Edgar Hoover 
iszmcsti, ir in jo vieta savo 
žmogų George F. Sehwarzwal- 

Daug Japonu valdininku, der indeti. I
kurie kara ar*ba karo bizni ve- Musu laikraszcziai mažiai ka 
de priesz Amerikieczius, ir da- sako ar tai kad jie bijosi ar kad 
bar randasi augsztose valdisz- jįe nežino, 'bet Komunistai jau 
koše vietose. Generolas MacAr- seniai darbuojasi kad kaip 
thur jau kelis sykius Karo nors paszalinus Edgar Hoover 
Sztabui insake juos atstatyti ir| isz vadovystes slaptos polici- 
suaresztuoti, bet jie vis ne tik jos, nes jis jiems stovi ant be
laisvi, bet ir augsztas vietas li0. Jiems tik per nago juodu- 
užima! Jnia nepasiseke pernai Hoovėri

Kas Girdėt PASKELBIA NAUJA NIUREMBERGO 
KAREIVISZKA

LAVINIMO
UŽMANYMĄ

Karo Sztabo Naujas Už-

Darbininkai Be Darbo

“Interna-Į 
Tribunal

NUSPRENDIMAI
NEW YORK. — Amerikie- 

cziai, kuriems rupi užlaikymas 
laisves szioje szalyje, indomiai 
šoke nusprendimus 
tional Military

manymas Sutrumpina Priesz Nim-enibergo teismo nu- 
baustus Nacius.

Žinomas teisybe kad Hitle-i 
riecziu baisiausias prasikalti
mas buvo julbiauri propagandai 
priesz Žydus. Turime atsimin-

Lavinimo Laika; Teikia 
Ypatinga Apszvietos 

Progas
--------”-------- j paszalinti, ir galime būti tikri

Jau kelios sanvaites kai laik- kad jie visas pastangas dės 
rasztininkai viens kito klausia sziais metais ji isz tos vietos 
ir visaip spėja, kas atsitiko su iszmesti.

------- ,ti, kad ju anti-sernitizmas visai 
WASHINGTON, D. C. nesiskyrė nuo ju nekentime 

Karo Departamentas arba žmonijos, ie pradėjo užpulinetJ 
Sztabas paskelbė nauja “Uni- žydus — paskiau Protestonus

Marshal Zhukov, kuris visa 
Sovietu kana vede? Dabar atei
na patikrintos žinios, kad jis 
buvo paszalintas, už tai, kad jis įsz Michigan pradžioje metu 
nesutiko su tim galingu PoliW vieszai Kongrese parode kaip 

visu pusiu 
spaudžia slapta musu policija, 
FBI ir kaip trukdo visu jos 

Jis vieszai sake kad

Mažai kas 
ežiuose ruszyta apie tai, bet 
Kongresmenas Fred Bradley,

buvo laikrasz-

' | V 1C ijZuCk 1. XXUll^ 1 '

buriu kaslink Rusijos grobimo Komunistai isz 
tiek daug 'žemes ir krasztuJ < 
Zhukov sako, kad Raudonoji!:
Armija nėra jau tokia galinga, darba.
kokia pasaulis mausto ar Stali- paui Appleby, pagelbininkas 
nas giriasi. Jis sako, kad jeigu’ Sąmatos Rasztines direktoriui, 
Rusija susikirstu su Amerika J 
Rusija neatsilaikytu. Už tokius 
žodžius Zhukov buvo paszalin- 
tas.

ir Katalikus. Galutinai jie už-l 
puolė visa žmonija;

Niureriber'go teismo nu
sprendimai ta aiszkiai parodoj 
Herman Goering: “Direkto-' 
rius vergu darbo programų ir 
insteigejas persekiojimo pro
gramų priesz Žydus ir kitas 
tautas namie ir užsienyje.” 
William Frick: “pravedė in-

Boise mieste, Idaho, Don 
Williams inejo in sztora ir pa- 
prasze revolverio. Paskui sake 
kad jis nori ir kulku revolve
riui. Kai sztorninkas jam kul
kas atnesze, jis in revolveri jas 
insidejo ir paskui atprovino ta 
revolveri ir visus sztore apvo
gė.

versa! Military Training” Lai
ka pradžioje Spalio-Oct. mene
sio. Jis' 'buvo svarstomas 
“Amerikos Legijono” Seime 
San Francisco, Calif., r.iiėste ir 
“Conference on Military 
Training” New Yorke, kurie 
Konferencija organizavo “Ve
terans Division of the Citizens 
Committee for Universal Mili
tary Training. ” Szalies span- statymus priesz amatu unijas, 
da placziai aprasze arba užma-, bažinyczias ir Žydus.” Fritz 
nyma plana ir tarp garsiu ra- Sauckel: “In vergija iszdepor- 
szytoju Major George Fielding tav0 daugiau 
Elliot ir Hanson Baldwin labai 
gyre ji.

1 Szio Karo Sztabo užmanymo

Kai darbininkai Jurininkj Unijos straikuoja tai jie nori kad visi žinotu. Czia keli 
tukstaneziai jurininku sudarė paroda ant Septynioliktos ulyczios ir Broadway, New Yor
ke. Jie visi marsziavo pro American Merchant Marine ofisus norėdami laivu sanvinin- 
kams parodyti savo galybe. Paroda buvo tokia didele ir tokia ilga, kad užėmė net dvi va
landas praeiti pro paskirta vi’ta. Tu straiku vadai pasiaiszkino kad szita paroda buvo su
daryta priversti laivu sanviniakus pasiraszyti ant kontrakto ir straikas užbaigti.

Dauguma szitu straiku jau užsibaigė ir jurininkai sugryžo in savo darbus, bet jurinin 
kai ant Pacifiko kraszto vis straikuoja ir nepristoja prie nustatyto kontrakto. Kol jie 
straikuos mums daug visko vis pritruks ir bus trumpa, nes dauguma tavoro yra atgabena
ma isz vakaru ar taip vadinamu tolimu rytu. Kaip tik mums reikalingiausio daigto da il
gai negausime del szitu straiku: Cukraus!

negu 5,000,000. 
žmonių.” Martin Bormann: 
“Visa laika persekiojo bažny- 
czias ir Žydus.” Julius Strei
chers: “Vokieczius užkrėtė 
baisia anti-semitizmo lig*a,” 
“sukurstė Vokieczius veikalai 
persekioti. ’ ’

Tie visi prasikaltėliai buvo 
anti-semitiniai. Visi ne žmo- 
niszki. Teisybe aiszki, jog anti- 
semitizm'as yra neiszpasakytai 
biauri žmogaus isztvirkimo bū
da ir kas persekioja Žydus per
sekioja ir kitus, galutinai su
naikina visu laisve.

Naciu užpuolimas žmonijos 
ir laisves tik parodo kiekvie
nam isztikimui Amerikiecziui 

I kaip svarbu yra užbaigti anti- 
I semitizma Suv. Valstijose ir 
I negaiszinti laiko to iszpildy- 
mui. —I. F. Am. Dem. Ine.

Turkai stato tvirtoves ir vie
tas patrankoms ir croplanams 
prie pat rulbežiaus, kai gavo at

sakymą per laiszka isz Rusijos. 
Rusija, vis reikalauja kad Tur
kai nusileistu ir Sovietus insi-

leistu. Turkai sako jie nepasi
duos ir jie reikalas bus in kara 
priesz Rusija stos.

Geor°e Sch- szeszi menesiai tikrai lavi
nimo ir kiti szeszi menesiai tam' 

1 tikrai veikimai pagal jaunu j u 
1 pasirinkimo. Antra dali veiki- 
mos jaunieji gali stoti in Lai
vyną aiha Kariuomene, in 
“National Guard,” arba “Or
ganized Reserves,” lankyti 
Service Academy, arba stoti in 
bet kuria kolegija kuri turi 
‘ ‘ Reserve Officer Training 
Course, Karo Sztabo užgirta, ir 
1.1. Tokiu bildu antra dalis me
to paskirta mokslui. Galima 
pasirinkti mokykla netoli savo 
gyvenimo vietos.

Karo Departamentas, Szta- 
Uni- 

kad nebuvo pa- versa! Military Training” yra

kurio darbas yra paskirstyti 
pinigus del valdžios iszlaidu, 
visomis priemonėmis ir pastan
gomis stengiasi Hooveri isz- 
stumti ir in jo vieta indeti 
George Schwarzwalder. Jam
szita darba padeda dirbti Ko- svarbiausias nurodymas yra, 
munistiszkas Politines Akcijos kad vieton pilno meto neper- 
Komitetas. i traukiamo lavinimo, numatyta

Szitas žmogus
warzwalder labai gerai savo 
darba 'atliko per kara, kai ar-( 
mijos ir laivyno žinių arba in
formacijos sztabas surinko 
daug svarbiu žinių apie musu 
paežiu oficieriuš, karininkus ir 
kitus žmones augsztose vieto
se. Jis iszleido insakyma kad 
visos tos žinios butu panaikin
tos ir sudegintos; Taip ir buvo 
padaryta. O beveik visos tos 
žinios butu panaikintos ir su
degintos. Taip ir buvo padary
ta. O beveik visos tos žinios b- 
vo apie Komunistus ir Komu- ® 
nistu padupezikus Amerikoje.1 
O pats Paul Appleby taip su- bas pabrėžia tikrai kad 
tvarkė viską, 1
skirta pinigu isztirti valdisz-j skirtinga nuo Laivyno ir Ra
kus darbininkus pirm negu jie riuomeiles. Kada lavinasi, szie 
stoja in svarbias vietas. Pa-'jaunieji nedalyvaus kovose ar

; veike, juos nelies 
Articles of War,” dėvės tam 

isztiria tikros uniformas ir Prezidento 
, darba tikra taryba duos patarimus 

ir draugus kad viskas butu kaslink ju'geroves ir riežiurosJ 
I tvarkoje. Bet kai valdžia nepa- Nors bus lavinami dalyvauti 
i skyrepinigu szitam tyrinėjimo kareje, praleis laika mokyklose ’ 

polici- darbui, tai tukstaneziai Komu- ne kareiviszkuose reikaluose.
ja, FBI daug gero nuveikė per nistu inlindo iri svarbius vai-j 
kara, nors aplinkybes darbui agios darbus. Tas pats Appleby' 
’buvo baisiai nepalankios. Ir1 yra, pasakęs kad jis nesupran- 
tezia musu Komunistėliai ne- kodėl geras Komunistas negali

Italijoje dabar randasi apie 
du milijonai žmonių be darbo, 
ir szia žiema bus du sykiu tiek. 
Darbininkai reikalauja dau
giau mokėti, bet jiems tuojaus 
rūpės ne didesnes algos, bet 
pats dalbas ir pragyvenimas, 
nes kai dabar nustojo Suvieny
tu Tautu Paszelpa, UNRRA, 
tai ir darbai pradings. Komu
nistai kaip tik to ir laukiai, nes 
jie tada sukurstys žmones su
kilti priesz valdžia.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o atlaikysite knygas per paczta. !
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Malianoy City, Pa.

Labai Patinka
Legionierių seimas užsibaigė 

ir švarbiausios žinios isz to sei
mo buvo ne tai kad Paul H. 
Griffith isz Uniontown, Pa.,1' 
buvo iszrinktas kaipo visu le-'džiojej slapta polieija 
gionieriu vadas, bet kad Edgarl t0 ,žmogaus g.vvcnima 
Hoover, slaptos policijos FBI j 
vadas tenai in ta seimą atvažia-1 
yo ir prakalbas pasakė.

Amerikos slapta

prastai, pirm negu naujas žmo-j bet kuriose 
gus stoja in svarbu darba val-

turėti svarbia vieta valdžioje
A-B-GĖLAIS taip kaip Republikonai ar De-

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Dabar Po 25c.

mokratai turi. I
Jeigu dabar pasisektu indeti 

Schwarzwalder in Hoover io 
vieta, jis ne tik visas žinias' 
priesz Komunistus panaikin
tu bet Komunistus pasisamdy
tu in slaptaja policija ir tuo
jaus savotiszkai imtu visus, 
laikraszczius ir raszytojus 
szmeižti ar net nubausti, kurie Į 
drystu nors iszsižioti priesz 
Komunistus.

Hooveris visa szita gerai ži
no, bet jis negali kreiptis pa-^

* gelbos in valdžia, nes jis yra
į valdžios žmogus. Už tai jisai5 . . • j5 kreipiasi in Amerikos Legion- w • . . . • •
★ įerius kad jie jam ir jo sztabui
$ padėtu sulaikyti Komunistus.

5 MAHANOY CITY, M.

* Istorija apie Amžina Žydą.
* Jo kelione po svietą ir liudymas
* apie Jezu Kristų. Per paczta 
J i 20 centai. Adresas:

Pub1®- Co-' Mahanoy City, Pa.

Pirmas — Žiūrėk, kokius 
ta pana turi gražius dantis.

Antras — Tas man labai 
patinka.

P. — Kaip tai? Ar tamista 
esi jos vyras?

A. — Ne esu jos vyras, bet 
dentistas, kur jiai naujus 
dantis indejau.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
tninaliszka apraszymas, 202 pus. 85c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

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

No. 105 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

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

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą ii 

“Universal Military Train- liudymas apie Jezu Kristų, 
ing” būdas parūpins viena mi- 20 Centai.
lijOTia išlavintu rezervu, zo-į SAULE PUBLISHING CO., 
postui per metus, tikima. Ka- Mabanoy City, Pa.
riuomene gaus 760,000, Laivy-  
nas 232,000—274,000. Tas tik-! „ . , .......
rai insteig's Amerikai puikia 
apsauga.

— Ins. F. Am. Dem. Ine.

j Susimildami, jeigu iszkeliau 
I nate in kita miestą ant apsigy 
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se 
na ir nauja adresa ir miestą kn 
riame gyvenot ir apsistojot, ne.* 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta 
Daugelis praszo idant permai 
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo 
da kur gyveno ir in kur iszva
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la- 

Ubagas — Tiktai pasku- j Lai maiszosi, o del mus yra ne- 
byk mano duszelia, nes pali- 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 greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

Pirkių U. S. Bonus

Progresyviszkas

Tarnaite In Ubaga — Pa
lauk czionais prie duriu, isz- 
nesziu tau neužilgio mėsos su 
duona.

kau ant ulyczios savo auto- 
biluka, tai gali man pavogti.

PLATINKI!!

“SAULE”

SKAITYKIT

trumpi pasaksitymai ir t. t. 52
puslapiu, ...................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudšiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei. Kaip traukt gi 
iiuknina) einiki ir kiti szposelei. 20c

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

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

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

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. . 60 pus. ..15c

SKAITYKIT
“SAULE”

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

:: 25^ ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

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
mus prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

No. 183 Dvi istorijos apia Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Žadinsią ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu...................    15c

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

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

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

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczn#, 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 naktį. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 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 
eo nrmlanin 15'

Jeigu užraszysite savo drau 
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
visus metus!

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per n eats a- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke m<- 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesiu 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiM 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 15.

No. 161 Keturios istorijos apie Anft 
orapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
sziue; Kampelis duonos; Isx ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25fl

No. 162 Trys istorijos apie Bals* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas anlj 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymo. 
22 puslapiu ................................. 10«

No. 164 Ssptynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka- 
u s; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbainink&s; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
igiaus: Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus, ............................... 15c

No. 170 Asztuonlos istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per t»’ 
msybe in bzvieša; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
vuslapiu ..........  25a

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), api® Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo muša 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausi* 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsi 100 puslapiu........... 25e

No. 172 Dvi Istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
pv»lapiu ..........................................154

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam is* 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15*

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikto. 
Preke ........................................

—-----  J

Adresas: ’
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna,
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šia nuskurdusia, galėjo turėti neini pietų ? Jau viskas atsza- miu: jaute tokiu pasielgimu už- 
toki puiku 'baisa. Ir kas ja. mo- lo: asz jau senai laukiu. Kas gavusi savo poną, todėl gedijo- 
ke tos gaidos. Ilgai užsimerkęs tau yra ? Tu toks raudonas, ar si pakelt akiu.
maustė apie parėjusi taip daug sergi, ka? Paklausė motina. Vladas parode Emilijai už- 
sukėlusi jam mincziu “atsiti- _ Nieko, mama; užsimigau’ daryti Įauga, o pats tuo laiku

' liars laszais per lapus; nuo ve- liežuvis neklausu, tik plepėjo
jo suuže medžiu virszunes, ir 
vėl tylu. i

Jis atsistojo po akacijos krū
mu, priesz pat Emilijos kam-

j^AULE pakilus 'buvo jau ar-Į 
ti pietų kuomet Vladas 

Luknys, pagerės arbatos, isz
ejo in sodną pasivaikszczioti. 
Iszleto nusileido laiptais nuo 
verandos užsirakė paperosa,' 
pasitaisė akinius ir nužings
niavo paprastu takeliu tolyn. I

I
Sode viskas jau buvo pakilo 

isz sunkaus žiemos miego. Me
džiai aysilapavusiom szakom 
donge nuo saules kaitros jau
nus ant žemes dieglius; virszu-1 
nes ju, kaip žiemos pusnys, ba-' 
lavo nuo žiedu, tarp kuriu uže 
daugybe bieziu; žoleles, kaip 
kokiu iszmargintu visokioms 
spalvoms žiedu audimu donge 
visa nekliudomąją žeme; kiek
vienam kliudomąją žeme; kiek
vienam diegliui rodėsi anksztu 
reikiant, įaugti, kiekvienas 
stiepės areziau saules spindu
liu; diegeliai pynes tarp saves 
ir stengos vieni kitus pralenkti 
ar visai iszstumti isz eiles; net 
jau ir primindytame takelyj 
buvo matyt iszleistu silpnucziu 
kaip liežuvėliai diegliu, kurie 
greitai turėjo nykti, Vlado ko
jų numinti. Sodnas visas kve
pėjo invairiais kvapais.

]
Vladas du sykiu perėjas sod- ( 

nia skersai ir iszilgai, pažiurėjo 
in prūdą, kur plauke keletas < 
aneziu szvilptelejo, 
kiek neiszsilgando 
in kita puse

Paszauktas In
Washington, D. C.

Leitenantas Generolas 
Walter Bedell Smith, Ameri
kos Ambasadorius Moskvo- 
je, buvo paszauktas in Wash- 
ingtona del pasitarimo. Jis 
ežia Washingtone pasikalbė
jo ir pasitarė su Prezidentu 
Trumanu.

žiurejo: puiki rodės; stiebelyje 
po du lapeliu, virszunolcje žie
delis penkių kaip liežuvėliai la
peliu; viduje žiedelio kyszojo 
szviesiai geltonas poterėlis, 

bet tos ne Vladas prisikiszo žiedeli prie 
ir nuplaukė nosies nekvepc; pasukinėjo 

. Jis apsižiūrėjo | tarp pirsztu ir paleido žemen, 
jieszkodamas ant ko atsisėsti,! Ja syki apsisuko, koja užisisto-
bet kad suoleliu cziia nebuvo 
niekas intaises,, jis po valandė
lės patraukė rumu link.

Ulycziai, buvo girdėtis, tren
kė važiuojantieji, rėkavo viso
kiais balsais > vaikai laikrasz- 
cziu pardalvinetojai, retkar
cziais net žeme drebindami 
žlegėjo pro1 szali automobiliai 
silpnueziais balseliais skambi
no dviratininkai. Visi jie turi 
reikalu.

Prisiartinus prie kambariu 
ji iszgasdino žvirbliai purpte- 
leje isz akacijos krūmo, szalia 
verandos augusio. Veranda da 
tebelaike apaugę pernykszcziai 
apyniai; nors sziemecziai jau 
buvo gerokai nuo žemes pakilę 
ir sieke savo ūsais nutvert aka
cijos szakas. Vladas apsistojo, 
žvilgtelėjo kambariu pasza- 
liuose, perbėgo akimis per sto
gą, jau gerokai aplužusi. Jam 
niekuomet neatėjo in galva pri- 
reiksiant kada ji taisyti, taip 
pat negalvojo, kas state szita 
narna. Ne to jis nieko nežinojo, 
tik žino, kad jo tėvas ežia gyve
no ir jis turi gyventi. Pagaliaus 
nuleido akis ant sienų, ilgai 
žiurėjo in krasztutini isz kai
res langa, kuris buvo pusiau 
atidarytas, bet jame nieko ne
buvo matyti, tik juoda, tamsu., savo kambari, numėtė skrybe- 
Tai buvo tarnaites Emilijos le ant stalo sudribo ant sofos 
kambarys. Tur but jos nėra pa- atvirto aukszteninkas ir užsi- 
manste Vladas, gal kituos kam- merke. Jam nebeidomu buvo 
bariuos ka veiki. Pasisuko in 
sodo puse, mos 
lazdele, galas užkliuvo žolių ir 
lazdele tik neiszkrito isz ran
kos; nudaužta gėlo nukrito ant 
takelio. Vladas pakele gele lap-

jos ant numestosios gėlos su
mynė- smelin pažiurėjo in sto
gą, kur žvirbliai visokiais bal
sais cziauszkejo, rodos kad ten 
butu koki seimą dare ar rastuo
ju turtu negalėja pasidalinti. 
Pasiklausęs gryžo in savo kam
bari.

Inejo in karidori ir apsistojo 
iszjgirdo Emlijos daina kuri 

visa 
žo-

taip puikiai skambėjo po 
kambari. Vladas girdėjo 
džius:

Pas Moeziute augau,
Vargo neregėjau, 
Kasdiene]c asz daržely 
Gėlėlės ravėjau.
Balsas taip ir glostė, lindo 

giliai in szirdi, nesze kur tai in 
tolimas erdves, in kaž-kokias 
ramybes; tai spaude krutinę 
koks tai nesuprantamas skaus
mas gailėsis ir vėl gaude dai
nos žodžius, bet sunku buvo 
juos visus suprasti; krutinę nu
stojo alsavus; jis da niekuomet 
nebuvo patyręs tokio malonu
mo, kuri jauezia dabar; rodės 
klausyt tik, klausyt ir užmigt 
■su graudingu jos balsu amži
nai.

Balsas nutruko. It isz kokio 
sapno pabudęs tyliai inejo in

kima,” nepajuto ne kaip inejo kiek ir galva truputi skauda, i užėmė vieta nuo duru 
Emilija in kambari.

— Ponas armiegi? Praszom
pietų, tiare ji.

Praplėtė akis.

bario Įauga. Langas buvo tylu. 
Žiurėjo in Įauga, kaip žiuri vai
kas laukdamas pasikartojant

pats nesusivokdamas ka.
— Jau gult rengiesi? 

anksti. Emilija, valandėlė, 
eik ežia, taip sode gražu.

Da 
isz

j Atsakęs ėmėsi pietų.
Iki vakarui jis daugiau jos 

Į nebemato, tik kada inejo va- 
Prieszais sto- dinti vakarienes. Dabar tiek

vėjo graži apie dvideszimts me- pat Emilija atrodė puiki,, kaip 
tu mergina Emilija. Jis da ne- jr pirma> tik žiurėjo isz paže- 
kados numatė tokios gražios 
kaip ji atrodė dabar augszta 
laibute, melsvom akutėm, tam
siais plaukais, kurie da dau
giau pridavė baltumo skiais- 
cziam jos veidui, skruostai pa- 
paraude nuo szilumos virtuvė
je, plonutes lupos, pro kurias 
szviete dvi eiles skaidriai bal
tu daneziu; rankos laibos, iki 
alkuniu apnuogintos, o labiau
sia puolė in aki melsvas pri
segtas prie krutinės žiedelis, 
kuris tuoj primine sziandien 
numuszta gele. O padėti galva 
ant jos krutinės ir klausyties,' 
kiaušy ties, kaip tvaksi jos jau-^ 
na szirdis.

BALTRUVIENE

— Gerai meldžiu duoti; asz 
tuojau. Pasakęs užsimerke vėl.

Emilija, kaip nendre vėjo 
bucziama, linktelėjo, ir iszejo.

Vladas valandėlė da pagulė
jas iszejo pietauti. įnerdamas 
in valgomąjį duryse susitiko 
iszeinanczia Emilija; sugavo 
už ranku ir norėjo prisitraukti 
prie saves, bet ji žaibo greitu
mu atstume jo rankas. Pasi- 
linesavus juodumos nubėgo in 
virtuve. 

t

Vladas pažiurėjo kaip žiuri 
medžiotojas in atsitolinanczia 
auka, kuomet nepatiko, palin
gavo galva ir inejo valgama- 
jan; rado laukianczia motina.

— Kodėl, Vladuk, taip ilgai

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

F* Knygele, Dabar $1.00 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

žiuroti in lubas visa kas jau 
žino

jo, kiek ten yra dėmiu ir in ka 
jos panaszios, viena ju buvo 
panaszi in naujaji vežimėli ku
riuo jis važinedavos in savo 
d vara, per 15 varstu nuo mies
to buvusi; kitu dėmiu jis nesu
rasdavo prie ko taikyti.

Nesijudindamas gulėjo it 
miegas, bet užmigti jis nei nc- 

Bizni be pinigu1 mane. Galvoje pynėsi naujai 
sunku varyti, ypatingai lai'k-J sukeltos mintys, ausyse vis da! 
raszczio, kuris sureikalauja skambėjo Emilijos balsas. Kas* 
"It- z-v. «-» z-1 za 1 z-v A T T I 1 I * 1 T T 1 1

telejo raukoje'daug kartu iszžiureta, jis ži

(J3L1 Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme!

kožna doleri. ACZIU1
“Saules” Redakcija.

galėjo manyt, kad ta kuria jis 
nusamdęs parsivedė suvargu-

many
damas, kad dabar ji iszsisukri 
negales.

— Emilija, padainuok vėl, koki keista regini, bet sulaukti 
“Pas moeziute augau.”

Ji paraudo, atsigręžę ir nu
leido akis pratarė:

; — Ar-gi ponas girdėjai?
— Taip, labai puikiai; pa

dainuok da.
— Negaliu, tyliu balsu pra- 

f tarė ir taikėsi iszeit. Bet Vla- 
/ das sugavo ja už pecziu, apka

bino Ivg geležinėm rankom, 
, prisitraukė prie saves ir lupo
mis priliete szvelnuti jos kak- 

. la.
. Emilija isz visu jiegu pasis
tengus iszsiverže

\ iszbego lauk. Vladas stovėjo kus, ir atsisėdo ant lovos. Jis 
nustebės siu iszskestom rankom J dabar jau gerai galėjo matyt 
ir žiurėjo, kaip ji visa sztai vik-1 visa Emilijos kambari apjuo-

truksta kantrybes. Trapeno 
vietoje, nes jaute, kaip drėgnas 

' oras per plonus drabužius ne
maloniai gnaibė kuna. Lange 
nic-ko nebuvo matyti tik juoda 
tamsu; kartais net baugu dare 
si bežiūrint in viena vieta, bet ® 
vis žiurėjo.

Pasigirdo duriu varstymas. 
Vladas da labiau iszplete akis 
kad nepraleistu progos pafna-' 
tyti Emilija. Sužibėjo ir laukia- 
žvakuite, pastate ant stalelio, 
žvakute, pastate ant stallelio, 

isz ranku ir abiem rankom pasitaisė plau-

ir

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinime*. 
Pasnikai.
Kalendorių*.
Maldo* Rytmetine*.
Vieszpatie* malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimą*. 
Apasztalu Sudėjimą*.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* b 
Gailesczio.
Maldos vakarine*.

Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldo*.
Psalme 45.
Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažintie*. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažintie*.
Litanija apie visus szventu*. 
Prisitaisyma* prie Szv. Komunijos 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau* 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
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 atlaidai*.
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 Jėzau* vardo 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

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

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Szv. 
prie

Sav.

Szt. Sakramento 
Tamosziau*. 
Vieszpaties Jėzau*. 
Panos Szvencziautio*. 
Bernardo prie Szv.

Kur ten apie Fitsbur’ge, 
Bobos priesz Halavyn 

parte turėjo, 
O kad galvose perdaug 

guzutes turėjo, 
Tai ir faituotis užsinorėjo, 

Ir prie kokios bobekos 
prisiplakė, 

Kad su joms drauge 
nelaikė, 

Kiti prie to neprileido, 
Ir maskas nuo veido 

nutraukė.
Vienam sportukiti per 

veidą kirto.
Na ir kas isz to 

iszejo ?
Gavo ka norėjo, 

Isz ko visi nemažai 
juoku turėjo.

- . » j.,. •. x.vuiJ, iz ....

* * *

Kur ten apie Pleinės, 
Randasi kvailys, 

Suvis proto neturintys, 
Gerom moterėlėm garbe 

nupleszineje,
Da kitus ant ju 

užsiuntineje.
O tu senas kvailys, 
Smegenų netekai, 
Gal visai apjakai, 

Ir greita gala gausi.
Žinau tave gana gerai, 

Jau nekarta nuo 
manes gavai.

Turi vyreli proto 
iszsimokyti.

Tada svetiniu moterių 
nereikalausi, 

Ir gal greitai gausi, 
Jeigu nepaliausi.

0 jus arti Pittstono 
begedes,

Tokios boibelkos, 
Viena su kita ėdasi, 

Ir savo sėdynės rodosi, 
Ant galo teisinasi, 
Jau tikrai sarmata, 

Jeigu nei proto neturi. 
Negana kad vyrai muszais, 

Ir provojasi, 
Bet jeigu ir moteres, 
Tai jau big szeim!

* * *

Isz artymo miestelio 
laiszka gavau,

Bet naudos isz jos 
neapturejau.

Suvis nepažinstamas 
rasze, 

Kad pabart moterėlės 
prasze. 

Asz ant raszto numanau, 
Ir laibai gražiai žinau, 

Niekas nepasislėps, 
Neipameluot negales, 

Už tai, laiszkas melagingas 
in gurbą gauna vieta.

riai atliko.
^Emilija nebežinojo, ka beda

ryti. Susitikti su juo, ar gryžtai 
atszauti in akis ir daugiau ne
besusitikti? Bet tai reiszke nu
stoti vietos. Vienas ir antras 
kelias jai rodėsi nepraeinamas. 
O Vladas del jos prieszinimosi 
da laibiau užsidegė prie jos.

Po vakarienes jis apžiurėjo 
savo tualetą žvilgtelėjo veidro
din, viskas kaip reikiant. Nors 
jau turėjo apie trisdeszimt me
tu, bet jis žinojo, kad da atrado 
jaunas, iszdalies ir gražus. Pa
sisuko ant vienos kojos, užsi
rūkę, paperosa ir iszejo in ve
randa. Nusilenkęs da pasitai
sė kamaszu raiszczius, kurie 
buvo silpnai sutraukti, pažiu
rėjo in laikrodi, rode puse de
vintos, ir nužingsniavo in soda.

Jau baigė temti. Sode jau ne
beūžė 'bites ir nebeczirszke 
žvirbliai, tik gatvėse vis tas 
pats klegėjimas ir ursztimas. 
Retkareziais szvyteti per galva 
sziksznosparniai, ir vėl tylu. 
Vladas vaiksziczioja galva nu
leidęs, lyg ko jieszkodamas. 
Jau ir visai sutemo. Miestas žė
rėjo nuo elektrikos szviesos, 
bet sodne buvo visai tamsu: 
nuo saulėleidžio užsitraukė 
juodas debesėlis ir girdėtis bu
vo kaip teszkena retais dide-

davusias sienas, isz deszines, 
paveikslas, bet kokis, suprasti 
buvo sunku. Ant lovos balavo 
priegalvėlis ranlkszluostis ir ki
ti drabužiai. Emilija minute 
pasėdėjusi, atėjo prie staluko, 
iszsieme knygute atsisėdo pa
rėmus galva ir pradėjo skaity
ti. Žvakutes szviesa tiesiai ap- 
szviete jos veidą.

Ilga laika Vladas stovėjo 
kaip inkaltas negalėdamas ja 
atsigėrėti. Mintyje viskas mai- 
szesi, visikas užisimirszo tik jau
te troszkima prisiartinti gėrė
tis džiaugtis ir pasilikt su ja 
amžinai.

Prisiartinęs prie lango pa- 
barszkino pirsztais in stiklą 
Emilija kruptelejo atszoko nuo 
lango, knygute isz ranku isz- 
krito žemen; iszpletusi akis 
žiurėjo prieszais.

— Emilija, atidaryk, szny'bž- 
dejo Vladas.

Ji prisilenkė, isz szaliu ran
komis uždengus szviesa žiūrė
dama pro stiklą:

— Kas ten?
— Asz. Atidaryk.
Pažinusi ji pradare langa ir 

klausiamom akim žiurėjo in ji.
Vladas norėjo pasakyti jai 

ka nors malonaus, bet kažiinkos 
sunkumas užgulė jam krutino 
ir negalėjo sulgrailbyti žodžiu;

— Negaliu, ponas. Tai 
lyt pradeda. Eik ponas vidun, 
sulysi.

— Kodėl negali ? Da ne vėlu. 
Eik ežia.

Emilija iszbego isz savo 
kambario. Turbut paszauke ja

j ponia. Vladas ilgai žiūrėdamas 
j lauke sugryžtant bet ji vis ne- 
i gryžo. Dangus apsitraukė juo-- 
dais debesiais. Pradėjo smar
kiai lyti. Vaga, kuri vede van
deni in szalis nuo stogo buvo 

i prakiurusi ir negyne nuo jo S6- 
i uos lietaus laszaii kaip skruzde- 
(les pradėjo bėgti už apykakles 
per nugara. Poakacija tiek pat 
lapus dideliais laszais tiszko 
net iki žemes. Mieste kur-ne- 
kur matyt szviesos žiburėliai; 
visur tyla tik lietaus teszkeni- 
mas per medžiu lapus vis didi
nos. Vladas nepamatė, kuomet 
Emilija sugryžo in kambari tik 
iszgirdo ja uždarant laaiga. Jis 
pribėgo pabarszkino in stiklą, 
langas atsidarė.

Emilija, pratarė užkimtf-- 
siu balsu, bet nebegale jo dau- 
giaus kalbėti, visas drebėjo 
nuo szalczio.

— Asz jau einu miegot, la
banaktis, pratarus uždare lan
ga ir užgesę žvakute.

Vladui pasidarė liūdna1 sun
ku ant szirdies palikus vienam 
sodo tamsume. Ji neužjauezia 
manes galvojo jis, neužjauezia 
žmogui kuris kenezia del jos 
kuris pasiryžęs save aukot, bet 
ar ji supranta? O gal jai malo
nu isz to, kad asz jos ponas už- 
lango kaip koks elgeta maldau
ja prieglaudos.

Piktas, apgraibomis -surado 
verandd sustingusia ranka pa
spaude rankenėle žemyn durys 
atsidarė, vėl jas uždare sugrai
bęs sklende užspaude ir nuza- 
baliojo koridorių. Taikėsi pra
eiti tyliai, kad neiszgirstu mo
tina. Jo dantys kaleno kaip ge
nys in stuobri; nuo drabužiu 
varvėjo. ‘ ..

—BUS DAUGIAU— •!

Skaitykite ‘'Saule”

MODERNIZE YOUR.
HOME WITH PLENTY 
. OF REDDYBOXES

Don’t overload your wiring system* When you 
build or modernize provide ADEQUATE WIRING,
J •» -i? ’ f Z "■ • • •• '■ .e..;- ■• 7; ’•*

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
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Žinios Vietines
ė

atsibus Petnyczioje,su Szv. 
Miszioms Szv. Jurgio * baižny- 
czioje 9 vai,, ryte ir bus palai
dotas parapijos kapinėse.

t Vincas Milosh, 537 W. 
Arlington Uly., numirė Nedė
lios va'kara 6:30 valanda, na
mie. Sirgo per koki tai laika. 
Pribuvo isz Lietuvos būdamas 
da jaunas, daugelis metu adgal. 
Paliko paezia Ona; trys dukte
rys: Helena namie; Margareta 
Pukowskiene, Lost Creek ir Jo- 

mieste.
Taipgi 6 anūkus ir 3 pro-anu- 
kus. Laidotuves atsibuvo Se
redo j, su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9 vai., ryte ir palai
dotas Szv. Marijos kapinėse.

—- Oras daug atszalio.
— Politikiszka viesulą pra

kutę.
:— Gerai žinomas musų bar

bery's ponas Juozapas Ąncera- 
viczius,-nuo 409 W. Centre uly- 
czios, ana diena apvaikszcziojo 
savo.4 ‘Gimimo Diena. ’ ’ Ponia 
Anceravicziene pagamino tik
rus karaliszkus pietus del savo zefina Mitsikavicziene,
sveteliu, kurie negalėjo atsigė
rėt tokiu puikini priėmimu, vė
lindami Juozapui ilgo pagyve
nimo ir sveikatos.

— Panedelyje pripuola 
Amerikoniszka szvente ‘ ‘ Ar
mistice Day.” Ta diena 1918 
metuose užsibaigė Pirmutine 
kvietine Kare.

— Musu Schuylkill paviete 
likos iszrinkti visi Republiko- 
nai kaip Fentonas ant Kon- 
gresmono ir Wachhaus ant Le- 
gislatoriaus; Taipgi Martinas 
ant Senatoriaus, Duff ant Gu
bernatoriaus, Stickler ant Liet. 
Gubernatoriaus ir Livengood, 
ant Sekret. Viduriniu Reikalu. 
I — Subatoj pripuola Szven
to Teodoro. Kita sanvaite 21- 
ma Nedelia po Sekminių taipgi 
Szv. Andriejo; Panedelyje Szv. 
Martyno, Vysk., taipgi ta die
na yra Amerikos Szvente ‘ ‘ Pa
liaubų Diena” — “Armistice 
Pay;
no Pop.: Seredoj Szv. Stanisla- 
(yb; Ketverge Szv. Juozapato; 
Petnyczioj Szv. Alberto Did., 
Subatoj Szv. Gertrūdos.

NEW YORK. — Spalio-Oct.
18 ir 19 d., Hotel McAlpine, 
New Yorke, dideliu pasiseki
mu praėjo pirmasis Bendrojo 
Amerikos Lietuviu Paszelpos 
Fondo visuotinis atstovu suva
žiavimas. Dalyvavo 130 atsto
vu isz 67 BALF skyrių; kelio
lika kitu lietuviszku organiza
cijų atstovu, stebėtojų ir per 
100 sveeziu isz invairiu valsty
bių ir miestu.

Iszklauses BALF pirminin
ko Kun. Dr. J. B. Koncziaus 
praneszimu isz savo keliones 
po Europa ir bendra paszelpos 
darba Susivienytinese Ameri
kos Valstybėse, Seimas priėmė 
visa eile praneszimu, tarimu ir

Utarninke Szv. Marty- patvarkymu paszelpos darbui

SHENANDOAH, PA

Shenandoah, Pa. f Aleksan
dras Bernaitaviczius, nuo 130 
N. Bowers Uly., pasimirė Pa- 
liedelyje popiet pas savo svai
ne ponia Katarina Bernątavi- 
ėžiene. Velionis sirgo per du 
metus ir kitados dirbo prie Ma
ple Hill anglia'kasyklose. Jo’ 
brolis Jonas mirė asztuoni me-, f ■ •
fhii adgal. Velionis gimė Lenki
joje ir pribuvo in Amerika 38 
metai adgal. Laidotuves invy- 
ko Ketverge 8:30 vai., ryte isz 
Graboriaus Dom. Snyderio 
koplyczios 215 E. Centre Uly., 
su apiegomis Szvento Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda, ir palai
dotas parapijos kapinėse.

t Ponia Marie (Rapczin- 
ki} Czernauskiene, numirė 
jUtarninko ryta, Locust Mt. li- 
gonlbute, sirgdama trumpa lai
ka. Velione pribuvo in Ameri
ka būdama jauna mergina. Pri
gulėjo prie Szvento Jurgio pa
rapijos. Paliko savo vyra Si
mona; trys dukterys: Jozefina, 
pati B. Drozdofskio, mieste; 
Adele, pati Ed. Szimskio, 
(Washington, D. C., ir Violeta 
namie. Trys seserys: A. 
Kroskiene, Detroit, Mich., V. 
(Visos'kiene, mieste ir V. Ado- 
mavieziene Lietuvoje. Laidos 
S'ubatos ryta siu apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyčioje 9-ta valan
da ir bus palaidota Szv. Kazi- 
merio parapijos kapinėse.
į t Antanas Klimas, nuo 
405 E. Mt. Vernon Uly., staigai 
apsirgo pareita Petnyczia, li
kos nuvežtas in Locust Mt. li- ; y p /’t.
'gonlbute, kuris ten pasimirė Ne
dalioje. Gimęs czionais. Dirbo 
prie Maple Hill kasyklose. Pa
liko didėliame nuliudime savo 
paezia Marie (po tėvais vadi
nasi Strouse)' duktė Jean, na
mie ; tris brolius: Vaitiekų ir 
Vince, mieste; Klemenca, Con
necticut Vai., motina Teofilių 
Klimiene, mieste. EaidotuVėš'

_|sSAULE*’MŽHANOY CITY, PA.

Rusijos Delegacija

Sovietu Rusijos atstovai ir delegatai atvažiavo ant “Queen Elizabeth” laivo in New 
York miestą ir buvo iszkilmingai pasitikti ir priimti. Molotovas, antras isz kaires pasisvei
kino su Grover Whalen. Ant szito laivo atvažiavo net 150 delegatai in Konferencija kuri 
yra laikoma in Flushing Meadows, N. Y.

kios sprogstanezios bombos ne
gamintu. Bet, Rusija ant to ne
sutinka! Sovietą nori kad visi 
krasztai, visos tautos per tai
kos sutartis viena kitai pra- 

I nesztu kas darosi ju rubežiuo- 
se.

Amerikoje sustiprinti ir page
rinti Lietuviu tremtiniu dalia 

I Europoje ir kitur. Be to, padė
tas naujas pagrindas paszelpos 
darbo talkai, didesniam orga
nizuotumui ir platesnei darbo 
valgai.

Kadangi Lietuviu tremtiniu 
paszelpa iszimtinar priklausys 
nuo Amerikos lietuviu ken- 
ezianeziu atjautimo, organi
zuotumo ir darbo naszumo, tai 
Seimui teko priimti visa eile 
tarimu ir planu vajams, kurie 
bus naudingi ateinanczi'as me
tais pravesti ir žymiai praplės
ti paszelpos darba.

Vienas svarbiausiu szio Sei
mo nutarimu yra BALF’o me
tinio biudžeto priėmimas. Atei- 

j nantiems metams BALF biud
žetas nustatytas $525,000 su
mai. Sziai sumai surinkti suda
rytos valstybių, miestu ir mies
teliu kvotos, kuriu bus siekia
ma 1947 m. Lietuviu paszelpos 
vaju metu. Kiti tarimai lieczia 
budus ir priemones tai sumai 
sukelti ir, surinkus, tinkamai 
ja paskirstyti tiems tremti
niams, kuriems ji labiausia.rei
kalinga.

Amerika nori kad tarptauti
ne agentūra prižiuretu ne vien 
tik tos bombos gaminimą ir isz- 
dirbima, bet net ir ta tavora isz 
kurios ta bomba yra daroma. 
Rusija nepristoja, bet pataria 
kad kiekvienas krasztas pats 
paskirtu savo „komisija, kuri 
pranesztu visoms tautoms kur 
tas tavoras randasi ir kur to 
kraszto fabrikai gamina tas 
sprogstanczias bombas.

Amerika sutinka sykiu su vi
somis tautomis nusiginkluoti ir 
savo tas sprogstanczias 
“Atom” bombas sunaikinti tik 
tada kada ji tikrai žinos kad ir 
visos kitos tautos panasziai da
ro. “Rusija reikalauja, kad 
Amerika visas tas sprogstan- 

I ežias bombas sunaikintu in tris 
menesius po taikos pasiraszy- 
mo.”

SPROGSTANCZIOS
“ATOM” BOMBOS 

KLAUSIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerika pataria kad tas isz
rinktas tarptautinis komitetas 
butu ingaliotas ne vien tik pri
žiūrėti, bet ir nubausti tuos ku
rie ginklus gamintu ar tas 
sprogstanczias bombas darytu. 
Reiszkia, Amerika nori kad 
tarptautine valdžia galėtu nu
bausti tokius fabrikantus ne
paisant kuriame kraszte jie bu
tu ar dirbtu. Bet Rusija ant to 
‘ ‘ nesutinka, ’ ’ Sovietai sako 
kiekvienas krasztas savo reika
lus tvarkytu ir pati valdžia to
kius nubaustu.

tai eina ginczai ir kivircziai.
Amerika pataria ir nori kad 

buvo iszrinktas tarptautinis 
komitetas, kuris galėtu prižiū
rėti kad nei vienas krasztas to-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORTUS 
Laidoja Kunus Numirėliu.

«7

Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

520

ISTORIJE8pie Da isz ms 
----------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugot!

Komunistu Vadas; Užsigina

Gerhard Eisler su savo žmona in Sunnyside, Queens, N. 
Y., visiems užsigina kad jis yra visu Amerikos Komunistu 
vadas. Buvęs Komunistu laikraszczio redaktorius Budenz 
vieszai pasakė kad Eisler yra visu Komunistu vadas ir Ru
sijos Komintaro balsas Amerikoje. Jis su savo žmona buvo 
pasirengęs iszvažiuoti in Vokietija, jo teviszke, kai Ameri
kos Sztabas, be jokio pasiaiszkinimo jam uždraudė iszva
žiuoti isz Amerikos.

Daug placziau buvo apie Gerhard Eisler raszyta “Sau
les” 88-tame numeryje, Lapkriczio pirma, Petnyczioj.

PASAKĖ TEISYBE,

GAVO SAKU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Matyti kad ant szito klausi
mo Rusija su Amerika nesusi
taikins, nes Rusija nieku gyvu, 
nepavelins kad kas prižiuretu 
ar nors pamatytu tas darosi už Coughlin, 
jos rubežiaus. | p0 szitos prakalbos, kai po

tuo juoduku pasiszneketu. j
Senis ūkininkas paklausė sa

vo draugu, sugryžo in kalėjimą 
ir pasakė virszininkui kad jis 
juodukui dovanoja ir kad ji pa
leistu. Virszininkas taip ir pa
dare, ir senis Dodd su savo 
draugais nusivežė juoduką pa- 
siszneketi.

Ana sanvaite senis Jeff 
Dodd, jo sūnūs, jo giminaitis 
Dixie Roberts, James Roberts 
ir Spencer Ellis buvo in teismą 
pa-szaukti. Jie prisipažino kad 
jie nuplakė juoduką ir ■ viens 
kitas jam per snuki uždavė, bet: 
tai ir viskas.

Bet jauna ir graži laikraszti-
ninke ir redaktore Hazel Bran-! szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
non Lexington laikraszczio ožmirszt, Kaip dagyvent 100 
“The Advertiser” nepasitikė
jo nei tais svietkais nei teisė
jais. Ji iszejo pasitikti to juo
duko naszle Henrietta, kuri ėjo 
isz teismo kambaru aszaroda- 
ma.

Naszle Henrietta pasakė kad; 
jai buvo isz anksto insakyta' 
nieko nesakyti teisme jeigu jai 
jos kailis brangus. Bet redak- 
torkai Hazel Brannon ji viską 
iszpasakojo. Ji sake kad ji savo 
akimis mate kai tie penki vy
rai apdaužė ir primusze jos vy
ra ir paskui jam rankas suriszo 
ir in troka inmete ir isz mieste
lio iszvažiavo.

Teismas kuris buvo suszau- 
kes szituos vyrus netiek in teis
mą kiek in paliudininkus už de
szimts minueziu visus iszteisi- 
no ir paleido. O kai ta jauna re
daktore pasakė ka ji žino, teis
mas ja apsudino už tai kad ji 
paniekino teismo garbe ir var
dą. Ir ežia tos musu teisybes ne’ekspresiniu kvitu. Busime jums 
galas. To nužudyto juoduko 
szesziolikos metu po-sunis pri
sipažino kad, “jis, o ne jo pa
tėvis ta balna pavogė.”

metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
Saule Pub. Co., Mahancy City

23* Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! 1 I

Skaitykite “Saule”

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir

nas John Rogge iszlipo isz ero- 
plano in Spokane, slaptos poli-j 
cijos, FBI agentas ji pasitiko 
ir pranesze jam kad jis prava
rytas isz savo darbo, už tai kad 
jis slaptas žinias iszdave.

žmonių. Tarp tokiu in kuriuos
Naciai kreipėsi ar rengėsi 'LAISVE IR TEISYBE 
kreiptis buvo Senatorius Bur
ton K. Wheeler, buvęs Ameri
kos Vice-Prezidentas John N.
Garner ir Kunigą Charles

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

na? Tai jis vagis?! Jis ir už va
gyste buvo kalėjime. Kažin ar- 

- gi nebutu geriau kad visi jie su

REDDY KILOWATT
ZOIMDS! WE WASTED 
OUR TIME STEAUN' GOLD.

ME MEAGTIESį 
>~^x5WIVEi2

ME

T T PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY. Treasure Trove ....
yo no no! - ahd
4 GEDDY&OY!..
Yc SHADES O P!RATES

'I HAVE A HIDDEN TREASURE,TOO
7 BECAUSE YOU HAVE IN ME
/. jl THE GREATEST TREASURE OF THEM ALL |

.... £-LEc-TMC-rrY! Į
COPYRIGHT 1946 by REDDY KILOWATT

THE TREASURE THEN
WAS BROUGHT ASHOREr 

AMD BURIED IN TU& SAND 
FOR ALL WE KNOW, ITS STILL THERE NOW 
IN SOME PAR DISTANT LAND

Karaliszka Sveczia

dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Rėdys te.

Skaitykite “Saule”>

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

Graži Lady Iris Mountbat
ten, Karaliaus Jurgio gimi
naite, atplaukė in Amerika 
ant to paties laivo “Queen 
Elizabeth” su delegatais ir 
atstovais in Taikos Konfe
rencija. Ant szito laivo atva
žiavo 2,314 žmones. Gražuole 
Lady Iris Mountbatten atva
žiavo isz Anglijos.

PUIKI ISTORIJA

[| Kapitonas
Velnias

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

MAHANOY CITY, PA.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. i 

F

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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