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Straikos Neinmanomos
Isz Amerikos Jieszko Vyro

NUTEISTAS
ISZDAVIKAS

I

WASHINGTON, D. C. — 
Herbert J. Burgman per kara 
darbavosi del Naciu ir per ra- 
dija kalbėjo priesz Amerika ir 
Amerikie ežius. Jis per Naciu 
radi j a save vadinosi Joe Scan
lon.

Teismas rado kad jis yra 
kaltas del net trylikos prasi
žengimu, kurie visi parodo kad 
jis yra savo kraszto iszdavij 
kas.

Burgmano advokatai sten- i 
giesi priparodyti, kad jis nėra 
sveiko proto, kad jis negali bū
ti kaltinamas už ka jis padare: 
ar daro, nes jis ne pilno proto. ■ 
Bet visi Daktariai pripažino 
kad jis yra sveiko proto ir kad 
jis turi atsakyti už savo pasi
elgimą. x

Ponia Jean Ziolkowski, 
dvideszimts septynių metu 
amžiaus gyvanaszle, pasi
garsino kad ji jieszko vyro 
ir namu. Ji nori kad jos vy
ras uždirbtu apie septynios 
deszimts doleriu ant sanvai- 
tes ir turėtu tinkamus na
mus jai ir jos dviem dukre
lėm.

Dvylika vyru tuoj aus pri-

sipirszo, bet ji visiems atsi
sakė. Czia, ji per telefoną 
vienam pasako, kad jis nėra 
jai tinkamas. Jos dvi dukre
les, Sharon Rose, keturiu 
metu, ir Patricia septynių 
metu, laukia naujo tėvo, ku- ; 
ris turės būti ir bagotas, ge
ras darbininkas ir turės tin- i 
kamus namus turėti.

o o o

KARISZKAS B-29
EROPLANAS NU
KRITO IN MARES'

if

Lakūnai 79 Valandas 
Ant Mariu; 18 Iszgelbe- 
ta, Nusilpne, Pailsę;

2 Pradingo

HAMILTON, BERMUDA — 
Asztuoniolika Amerikos la
kunu, kareiviu ir karininku 
buvo isz Atlantiko mariu isz- 
gelteti, kai vienas Kanados 
kariszkas laivas užtiko juos 
bepluduruojanczius mažose 
valtelėse ant mariu.

Ju kariszkas B-29 eroplanas 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

6 METU MERGAITE
NUŽUDYTA

Žudytojas Suimtas
Teisme buvo jo žmona ir 

dvideszimts szesziu metu am-i 
žiaus sūnūs. Jie pradėjo verkti 
kai jiedu iszgirdo teismo pa
smerkimą.

Burgmanas dabar serga ir 
turėjo būti slauges, nurses, in- 
vesztas in teismo kambarius, 
kad iszgirstu teismo pasmerki
mą.

Naciai jam už ta jo radijo 
darba mokėjo 1,500 markiu in 
menesi; tai buvo du sykiu tiek 
kiek jis užsidirbdavo Ameri
kos Ambasadoje, kur jis pir
miau dirbdavo.

Burgmanas yra asztuntas 
Amerikietis kuris buvo suim
tas ir nuteistas už tokius isz- 
davystes darbus per kara.

MOTINA NUŽUDĖ 
VAIKUCZIUS

JOHN L. LEWISAS DU KARISZKI ERO- 
BUVO PRIVERSTAS PLANAI SUSIMUSZE j

Mainieriai Buvo Alka- Keturi Iszsigelbejo; 
ui; Be Pinigu, Be Maisto Kiti Žuvo

‘ CAMBRIDGE, MASS. —
Neženota keturiu vaiku moti- i 
na buvo surasta beprote. Ji sa
vo keturis vaikuczius nužudė. Į 
Ji visus keturis savo vaiku- į 
ežius susodino in automobiliu, 
paskui paleido automobiliaus 
inžina, užmovė paipa ant nuo
dingu gasu isz automobiliaus 
ir gala tos paipos pro langa in- 
kiszo in automobiliu ir visus’ 
keturis savo vaikuczius uždu
sino. Daktarai ir teismas isz-: 
rado kad ta motina yra ne pil 
no proto, kad ji isz tikro yra 
pakvaiszus. Dabar ji yra padė
ta in dumiu namus. Ji tuos sa
vo vaikuczius nužudė kai jos 
meilužis, kuris buvo tu vaiku 
tėvas pasimirė.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:
“SAULE” Mahanoy City, Pa.

PITTSBURGH, PA — Nors 
Lewisas dabar gali girtis ir sa
vo tarnams tikinti kad jis mai-; 
nieriams pavėlino gryszti in 
darba, bet beveik visi laikrasz- 
tininkai jau beveik nedele 
priesz tai gerai žinojo ir rasze 
kad szita syki ne Lewisas mai- 
nierius, bet mainieriai Lewisa 
privers susitaikinti!

Lewisas dar niekam nei žo
džio nebuvo prasitaręs, kad 
mainieriai grysz in mainas, re- į 
daktoriai didžiausiu laikrasz- 
cziu jau buvo pasiuntė savo 
laikrasztininkus in tpos mainu 
miestelius, gerai žinodami kad 
tie mainieriai ar su Lewisu ar 
be Lewiso jau grysz in savo 
darbus.

Vieno geležinkelio virszinin-’ 
kas keliomis dienomis priesz 
Lewiso paskelbimą pasiuntė 
dvideszimts keturius tuszczius 
karus del anglių, jau žinoda* 
mas kad mainieriai eis anglis 
kasti.

Czia tie laikrasztininkai, ir 
kiti nesistato kokiais prana-! 
szais, ir isz kokios Mikaldos 
knygos neiszskaite kas bus at
eityje. Bet jie jau mate kas da
rosi mainieriu tarpe, jie klau- 
siesi kaip mainiereiai kalbėjo 
ir sznekejo apie Straikas, tusz
czius kiszenius ir tuszczius pil
vus.

Vienas laikrasztininkas nu
važiavo in Hazard miesteli, 
Kentucky valstijoje. Czia vie
nas mažas sztorninkas buvo 
ant knygucziu iszdalines mais-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

STOCKTON, CALIF. — 
Du B-29 kariszki eroplanai, 
bomberiai susimusze padangė
se ir nukrito . Tik keturi iszdi- 
ko gyvi. Visi kiti lakūnai žu-‘ 
vo. Tie kurie iszliko gyvi bu-i 
vo nuo to trenksmo iszmesti isz 
tu eroplanu ir su savo para-! 
sziutais nusileido ant žemes.

Trylika tokiu kariszku ero
planu bomberiu. skrido sykiu, 
ir negalima sužinoti, kaip ten 
atsitiko, kad szitiedu susimu
sze padangėse. Tuo laiku dan
gus buvo ūkanotas ir apsiniau
kęs, bet visi tu eroplanu laku-; 
nai turėjo savo paskirtas vie
tas kur skristi ir Lakunu Szta- 
bas dabar stengiasi sužinoti 
kaip ta nelaime atsitiko?

Kai mes apie szita nelaime 
raszome, darbininkai ir karei
viai vis jieszko keliu lakunu, j 
kurie toje nelaimėje žuvo.

Per keturios deszimts asz- 
tuonias valandas keturi ka-1 
iszki eroplanai, bomberiai, su
dužo, nukrito, užsidegė ar pra
dingo. Vienas tokis B-29 bom- 
beris pakildamas nuo žemes 
užsidegė ir sudužo. Tik keli i 
iszliko gyvi. Visi buvo pasi
rengė skristi kito tokio karisz- 
ko eroplano jieszkoti vieno 
dingusio eroplano ant Atlanti- 
ko mariu arti Bahamos Salos.*
Szito dingusio eroplano laku-, 
nai likos surasti ir atvežti in 
Bermuda ligonine.

Nuo dabar iki Vasario me
nesio, ar net iki Kovo menesio 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

18 Lakunu Iszgel- 
beta Isz Mariu, 
Du P r adingo

Valdžia Nuteisino H. Burgman, 
Kaltas Kaipo Savo Kraszto Isz- 
davikas; Gal Philadelfijos Stryt
kariu Draiveriai Straikuos Su
katoje; Motina Nužudė Savo 
Vaikuczius Cambridge, Mass.

WASHINGTON, D. C. Anglių kom- STRYTKARIU DRAI- 
VERIAI GRASINApaniju atstovai dabar sako, kad kitos Strai

kos pradžioje kito menesio yra staeziai ne- > PHILADELPHIAi PA. _ i 

Jie perspėja mainieriu bosą, Phiiadeiphijos strytkariu 
Draiveriai su savo Unija gra
sina Straikuoti. Jie sako, kad; 
jie Sustraikuos kai jie bus la
biausiai reikalingi, kai Armi
jos sportininkai, futbolininkai 

į losz futbole šu Laivyno sporti- 
: ninkais.

In ta futboles loszima susi- 
, renka daugiau negu szimtas 
į tukstaneziu žmonių ir tada rei- 

ig daugiau strytkariu 
veszti žmones in loszimo lauka. 

Darbininkai grasina strai
kuoti, už tai, kad kompanija 
atleido pravarė isz darbo pus- 

! treczio szimto darbininku, 
draiveriu.

Unijos Prezidentas Michael 
! J. Quill perspėjo savo darbi- 
: ninkus kad tokis Kompanijos 
! pasielgimas, pravarant tiek 

kdd jie dab?T Darbininku yra visiems Darbi- 
i ninkims pavojus!
į Unijos Prezidentas staeziai 
! nepasake, kad visi tie darbi- 
l ninkai sustraikuos, bet jis da,- 

dirbti, kad jis gerai i ve kompanijai žinoti kad ”vi- 
i sai nebutu dyvai kad visi dar-

• ’ z bininkai, kuriu skaiezius yra

pakartuodamas paties apie ™nu°!lk* tukstancz'u-1 1 neiszeitu m darba ta diena ka-
“niekas dabar nenori da Armija su Laivynu futbole 

losz.
Jis sako kad Kompanija, 

DUNN, N. CAROLINA. — mainieriai JIS Sako, kad Lewisas nežino kas taip atstatydama tiek Darbi- 
Trys kareiviai isz Fort Bragg 
buvo ant smert užmuszti, kai 
j u automobilius susimusze su 
Atlantic Coast Line traukiniu, 
netoli nuo Dunn miestelio.

Policijantai dažinojo tu ka
reiviu vardu ir pravardes isz 
j u numeriu, kurie randasi ant 
kareivio drabužiu. Jie buvo: 
Harlan Lewis isz Santa Barba
ra, California; David Ralph ir 
Richard McCormick. Visi 
trys prigulėjo prie asztuonios 
deszimtos Lakunu Divizijos.

LOS ANGELES, CALIF. — 
Policij antai rado szesziu metu 
mergaites lavona. Ji buvo pa- 1001311011108.

kakiiaraiscziu ir jos gaiva tu-Lewisa, kad jo unijos nariai, numeriai dabar 
vo su kirviu praskelta. Lavo- !10rj jįrbri, įr kad dabar daug kitu darbi

ninku jieszko darbo mainosi.
John D. Battle, Veikiamasis Vice-Prezi- 

dentas National Coal Association dabar vie- 
szai ir drąsiai intarineja Lewisa, sakyda
mas, kad Lewisas, savo ožius varinėdamas kia dau

nas buvo surastas arti prie jos 
teveliu namu.

Policijantai pradėjo jieszko
ti vieno Susiedo, szeszios de
szimts szesziu metu žmogaus, 
kuris buvo duonkepis, Fred. 
Stroble. Szitas buvęs duonke
pis gyveno su savo dukterį ir 
savo žentu, skersai ulyczia nuo 
tos mergaites teveliu.

Daktaras Frederick New- 
harr sako kad naktaiza, ka- 
kliaraiscztis buvo užrisztas 
aplink mergaites sprandą ir 
gerkle, buvo ženklu, kad ta 
mergaite buvo labai apmuszta 
apie peczius ir jos krutinėję 
buvo dvi skyles, ir net de- kas labai paaiszkejo kad mainieriai 
szimts žaizdų jos galvelėje. j. • . •

Policijantai surado sukru- 
vintą kirvi szalia tos mergai-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

tyczia suardo augliu bizni, priversdamas 
fabrikantus ir taip sau žmones jieszkoti 
kitokio budo szilumai ir fabrikams, nes jie 
negali pasitikėti ant mainieriu ar ant anglių.

Jis sako, kad per szitas pastarąsias strai- 
norij

TRYS KAREIVIAI 
ŽUVO

Automobilius Susimu
sze Su Traukiniu

nes jie gerai 
augszcziausias algas visame kraszte. 
tik tiek trūksta, kad Lewisas ne 
jiems kasdien

Jiems 
leidžia 
sau užsidirbtu.

žino,

John D. Battle, 
Lewiso žodžius, kad 
anglių kasti, kaip tik tie kurie dabar yra

darosi po nosimi: “Po teisybei,” jis sako,:
“beveik visos mainos turi ilgas eiles var-

I

du tu žmonių, kurie nori eiti in mainas
ir dirbti, bet kuriems vietos nėra.”

Mes czia su Ponu Battle sutinkame, nes 
ir musu apylinkėje taip yra. Keli “Dypukai,”

*
atvažiavusieji isz Vokietijos norėjo eiti in 
mainas dirbti, ir jiems buvo pasakyta kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ninku, nenori tinkamai ir gerai 
žmonėms patarnauti. Jis toliau 
savo darbininkams pasakė kad 
szitas Kompanijos pasielgimas 
tai yra darbininkams dovana 
del “Dekavones Dienos.” Jis 
sako kad darbininkai gali tikę 
tis kad ta Strytkariu Kompa
nija dar kokius penkis szimtus 
darbininku pravarys priesz 
Kalėdas.

Strytkariu Darbininkai da
bar laikys slaptus balsavimus, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
matai, mano’dar gyvena.

’ , Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Edward Wozniak su
sibarė su savo žmona, ir jai pa
sakė: “Asz einu in skiepą save 
nusiszauti. “Jis nuėjo in skie
pą. Moteris iszgirdo viena szu- 
vi. Ji paszauke policijantus. 
Kai policijantai nuėjo iii skie
pą tas nusiszoves vyras atsi
stojo ir pasiaiszkino, kad jis) 
tik norėjo savo žmonele iszgaz- 
dinti. Teisėjas nubaudė ji už 
tai, kad jis nenusiszove ir pri
vertė ji užmokėti pusantro 
szimto doleriu už visa ta “ba- 
deri ir trubeli” policijantams 
ir Geismui.

Darbininku unijos vėliau da 
daugiau reikalaus del Pensijos 
ir Paszelpos Fondo. Czia buvo 
tik pradžia.

Butkus sako kad vyrai ženy- 
jasi su naszlemis ar su senmer
gėmis del dvieju priezascziu: 
ar kad jos yra bagotos, ar kad 
jie patys yra biedni.

Butkus nuėjo in sztora nu
pirkti savo žmonai plunksna. 
Patarnautoja jo užklausė “Tai 
tamsta ketinate savo žmona 
nustebinti?”

“Taip,” atsake Butkus, “ji 
bus labai nustebinta, nes ji 
laukia ir tikisi nauju kailiniu 
del dovanos.”

Automobiliu pardavėjai da
bar gauna daugiau nauju au
tomobiliu isz fabriku negu jie 
gali parduoti. Jie dabar sten
giasi susidaryti kokia nors sa
vo unija, ir tiems fabrikams 
pasiprieszinti, ir neimti tuos 
automobilius kurie jie nebuvo 
prasze.

Ta, kuri tau apie kitus api- 
pasakoja, ir tave kitiems gra
žiai apsznekes.

Autornobiliaus guminiai ra- ..
tai, tajeriai dabar jau busi yįs daugiau ir daugiau 
brangesni. A ašara, jie buvo jaui ginklu mes siuneziame ir siun- 
atpige, bet dabar vėl pabrangs i sjme įn Europos krasztus.
už tai, kad darbininkai parei
kalavo ir gavo didesnes algas.

Amerikos Darbininku Fede
racija, AFL dabar stengiasi 
visus “insurance,” apdraudos 
agentus ir darbininkus suvesti 
in unija. Pirmiausia bus sten
giamasi suvienyti visus tokius 
darbininkus New York ir New 
Jersey valstijose, ir jeigu czia 
pasiseks, tai tada jau visur! 
szita unija bus investa. Tokia Į 
unija butu labai gera, nes kiek 
mes žinome apie tokiu žmonių 
darbus, jie yra prastai apmo
kami ir ilgas valandas dirba, 
eidami isz kaimo in kaima, nuo 
duriu prie duriu.

Automobiliu pardavėjai da
bar pasitenkina mažiau užsi
dirbti ir pigiau naujus automo
bilius parduoti, nors fabrikan
tai tu automobiliu nesutinka 
atpiginti.

Jaunas vyras gavo telegra
ma isz ligonines. “Tavo žmona 
Elena susilaukė dukreles. Abi 
sveikos. ’ ’

Kitoje puseje to telegramo 
buvo telegramo kompanijos

Paul Hauffmah, Europos 
Atstatymo Administracijos 
virszininkas už keliu menesiu 
pasitrauks ir apleis ta savo 
darba. Nors jo darbas yra toks 
svarbus kad jis turėtu būti lai
komas lygus su Amerikos Ta
rybos nariais, Trumanas labai 
retai su juo pasitaria ar jam 
isz anksto pranesze kas daro
si Vaszingtone. Paul Hauff- 
manas teipgi nesutinka su 
Amerikos dipliomatus. Hauff- 
manas nori kad Europiecziai 
daugiau sau darbuotųsi ir ma
žiau ant Amerikos pasitikėtu, 
o musu dipliomatai tiems Eu- 
ropiecziams užtikrina kadouvo Telegramo Kompanijos ~ ~-----

trumpas pasigarsinimas, kuris ’Amerika vis pils pinigus iii
szitaip skambėjo: “. 
vaiko, Kreipkis in 
Union kompanija. ’ ’

Europa ir kad nieko czia ne-Jeigu nori
Western reikia bijotis ar apie ka rupin-

Daug didžiu ir augsztu Ko
munistu dabar netenka savo 
vietų ir kartais savo gaivu Eu
ropoje. Jie kariavo sykiu su 
Tarptautine Brigada per Ispa-! 
nijos Namini Kara. Daug isz 
ju yra per 
su Yugoslavijos Tito, kuris! 
buvo ju agentas Paryžiuje.

Klaidos visiems ir visur pa
sitaiko. Bet kai jos pasitaiko 
spaudoje, tai jos tankiai supy
kina skaitytojus ar duoda pro
gos jiems gardžiai pasijuokti.

Viena tokia klaida atsitiko
arti susidraugavę mažo miestelio laikrasztyje.

Butkus sako kad jam užsi
mokėjo iszleisti savo vaika in 
augsztus mokslus, nes dabar 
Butkuviene tiek daug apie sa
vo ta sūneli nesigiria.

Buvusieji kareiviai, vetera
nai labai darbavosi ir reikala
vo kad jiems ju insurance, ap- 
draudos fondo pinigai butu su
gražinti. Jie dabar gaus ko jie 
reikalavo, bet retas kuris gaus 
tiek, kiek jis tikėjosi gauti. Jie 
visi gaus savo czekius pirm 
Gegužio menesi, 1950 metuo
se.

Du vyreliai, kurie nebuvo 
viens kito matėsi per penkis 
metus susiejo saliūne ir pasi- 
sznekucziuodami dažinojo kad 
jie jau yra vede.

“Na, Juozeli, kokia tavo ta 
žmonele?’’ užklausė Jonas.

“Tikras aniuolelis, Juozeli, 
dangiszka pauksztele! ’ ’

“Tai tu laimingas, Joneli,

Vienos Protestonu parapijos 
žomnes surinko pinigu del sa
vo kunigužio atostogų, vaka- 
ciju, kad jis galėtu ant keliu 
nedeliu važiuoti in Atlantic 
City. Darbininkas redakcijoje 
kaip ten per klaida sumaisze 
dvi žinutes ir tame laikraszty
je tas straipsnelis szitaip pasi
rodė :

“Kunigužio Bundette para- 
pijiecziai ir draugai surinko 
jam pinigu del atostogų. Ku- 
nigužis visiems padekavojo, ir 
paskui pasuko in Pine ulyczia, 
ir paskui in devinta ulyczia, 
kur keli vaikai ji sugavo ji pri- 
riszo dinerke prie jo uodegos. 
Jis paspruko ir durno in Geor
ge ulyczia, kur policijantai ji 
užtiko ir nuszove. ”

Mes nežinome ka redakto
rius tam -darbininkui sake ir 
ka dare, teipgi nežinome ka 
skaitytojai sake kai jie tokias 
žinutes pasiskaitę ant ryto
jaus apie savo kimi gūži. Bet 
mes gerai žinome ir supranta
me kaip tokios klaidos gali in 
laikraszti inlysti.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Laivyno Admirolas

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

Apie Žydu Tikybos Prisaką 
mus. Labai užimanti Apysaka 

Tiktai 15? ::

“Talmudo Paslaptys”

A-B - CELA^

*
*

duot, o savo dranga ketino uz-Į puolis?

** 
f i *
* 
*

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) #su konver- 

’ toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon-
! vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
ytas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—10 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

“SAULE ” 
j MAHANOY CITY, PA.

' * 
i1

SAULE PUBL. CO., • 
Mahanoy City, Penna.

: * ! ¥

Jaunyste Atsiminus t
*************************** * 

. ¥

ZIA nedele, visi Amerikiecziai apvaikszczios
DEKAVONES DIENA,” Ketverge, Lap-

kriezio, (Nov.) 24-ta Diena. Szeiminin- 
kes, moterys ir motinos pagamins geresnius ir 
skanesnius pietus. Bagotesnes szeimynos gal ir 
kalakuta pasipjaus.

Už ka dabar asz turecziau būti dėkingas?

ir kas ne- 
buczieriui ir

Asz per daug drabužiu neturiu, 
dele pedes laukiu, kad galecziau 
sztorninkui užsimokėti. Mano kambarys mažas, 
mažai rakandu, asz retai turiu tiek pinigu, kad 
galecziau baliavoti.

Bet asz sveikas ir drūtas ir galiu viską val
gyti, gerai miegu ir retai kada susirupinu. Asz 
pažinstu daug bagocziu, kurie taip negali pasigirti.

Kai
malonu
baigės
bet tai
kuriam
aklas, akiu neturi

asz einu in darba, 
pamatyti kai maži 

savo darba, kartais 
mažmožis, nes 
akys niekados

in ofisą, man labai 
vaikai bovinasi. Pa
akys riepsta, skauda, 
pažinstu viena žmogųasz

neskauda, už tai, kad jis

asz gražiai sugyvenu, Bilas

♦♦♦*

Su savo susiedais
užsimoku; nedaug turiu, bet nedaug man ir reikia.

Asz atsimenu, kad asz kur ten seniai girdė
jau ar skaicziau Ispanu priežodi: “Asz rugojau 
ant Dievo, už tai, kad asz czeveryku neturėjau, 
kol susitikau žmogų kuris kojų neturėjo.”

Už tai asz per szita “Dekavones Diena” esu 
asz už daug ka dėkingas! Asz esu dėkingas, 
už tai, kad asz galiu būti dėkingas, už tai, kad 
asz gyvas, nes numirėliai negali būti dėkingi!

Rear Admiral Ralph O. OfstieĮ 
Rear Admirolas Ofstie buvo 
paszauktas Kongreso Apsi
ginklavimo Komisijos kad | 
jis pasakytu ka jis žino ir 
ka jis mislina apie tvarka ■ 
del apsiginklavimo.

Jis, kaip ir kiti Laivyno 
augszti karininkai stacziai 
sako, kad visa tvarka del 
apsiginklavimo.

Jis kaip ir kiti Laivyno 
augszti karininkai stacziai 
sako, kad . visa tvarka del 
apsiginklavimo yra negera 
ir netinkama, nes armija da
bar per daug pasitiki ant 
kariszku eroplanu, bombe- 
riu. Jis sako, kad laivai yra 
taip pat reikalingi kaip ir 
eroplanai.

Kiti tokie Laivyno kari
ninkai taip pat sake ir teige 
ir už savo teisinga atvirumą 
buvo nubausti. Sziandien 
per daug mes pasitikime ant 
eroplanu. Musu armijos di
džiūnai nori vis daugiau ir 
daugiau kariszku eroplanu. 
Jie sako kad vien tik su ero- 
planais bus galima per tre- 
czia kara apsiginti.

Mes su tokiais ponais ne
sutikome ir nesutinkame. 
Mes sutinkame su tais kari
ninkais kurie sako, kad 
mums reikia, kariuomenes, 
eroplanu, ir laivu. Nes visi 
per kara turi savo atskirus 
darbus del apsigynimo ir už
sipuolimo.

Kai Laivyno Sekretorius 
nubaudė augszcziausi Ad
mirolą už tai, kad tas Admi
rolas teisybe pasakė, tai tas 
Laivyno Sekretorius baisiai 
didele klaida padare. (Mes 
apie tai jau kelis sykius ra- 
szeme).

PONAI
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius
Kalendorius

Ant 1950 m., 
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsi
-------------------  kalbyt

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!

i * ! * I * I a i * i ** *
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Urvą Juodu Kalnu nu,sz !r i,aslept- Bet ,uo™kart nes 
ran-

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

mas kaip tai sugriebs del saves 
visa turtą, užkas skiepuose ir 
pradės nūpirkinet dirva, gi
ros, kaimus, dvarus, palocius, 
pasiliks dideliu ponu, o ant ga
lo ir garsingu kunigaikszcziu. 
Galva jam taip'buvo užversta 
skarbais, jog past ana vi jo ne 
tik tani kambaryje jieszkot 
skarbu, kur tikėjosi rast dau
giau.

Ūkininkas labai susirūpino; 
ne patiko jam mieriai skupno- 
lio; melde jo idant paliautu nes 
prijautė nelaime, jog tai ant 
gero jam ne’ iszeis. Bet tasai ne 
klausyt ne norėjo, del apmal- 
sziniino ūkininko prižadėjo jog’; 
duos dideles afieras ant bažny- i 
ežiu, ubagu, o su likusiu skar
bu lygiai pasidalins su juom.! 
Bet kitaip mistino. Ant ’bažny-! 
ežiu ketino tik maža dalele ati- j

da jam buvo reikalingas 
pats ne žinojo vietos kur 
dasi paslėpti skarbai.

Viena diena iszsirenge 
du priesz užtekejima 
skupuolis turėjo dideli maisza 
kuriame buvo beveik szimtas 
mažesniu maiszeliu, paėmė 
kirvi ir spata, o kada slaptos 
dureles atsidaro narsiai inejo 
pirmutinis. Ūkininkas pasiliko 
lauke prie durelių, ne turėjo 
drąsos ineit nes prijautė grasi
nant nelaime. Skupuolis tuom 
kart paszauke:

— Užsidarykit dureles!

albu- 
saules;

Skupuolis nutirpo, .paleido 
visus maiszus ant žemes, pats 
ant ketnriu prislinko prie dū
rink i u, bot isz dideles baimes 
ir smniszimo in vieta pasakyt: 
Atsidarykit dureles! sztiuke: 
Užsidarykit dureles!

Ūkininkas lanko ilgai sugry- 
žimo skupuolio; ant galo isz- 
girdo dejavimus ir staugimus 
szunies, po tam vela viską ap- 
simalszino. Kada truputi apsi- 
malszino nuo baimes, isztare 
žinomus sau žodžius ir inejo 
saugiai nes kokis baisus regė
jimas persistatė jojo akimi! 
Skupuolis gulėjo negyvas ant

Oi jaunystes mano dienos, 
Kaip jus brangios man atmyt! 
Kokis buvo malonumas 
Negalima apsakyt.
Dvasia džiaugsmas tad kuteno1 
Jausmai skendo smagume.
Ot praėjo dienos mano 
Ir apleido jos mane.
Sziandien asz visu apleista, 
Tarsi vargszas kankinys. 
Nežinau kur laimes vaistas, 
Kas man szirdi nuramys,

Szi padange apsiniaukus, 
Nėr nei saules spinduliu, 
Žeme tarsi susilenkus, 
Pilna didžiu liūdesiu.

"DIP-I.ESS”
WRITING SETS

i>y

Choose The Right Point
/or

The Way You Write
No. 5556

Pamatęs priesz save skaT-|Savo niaiszu apsiliejas krauju 
bus, pradėjo godžiai viską 0 visas skarbas po valiai in- 
kimszt in maiszus, net prakai- puolinėjo in žeme. Po valande- 
tavo. Sztai paregėjo staigaviskas dingo tik pasiliko 
priesz save milžiniszka juodatuszczia urvą. Ūkininkas per- 
szuni, kuris atsigulęs prie■ sižegnojo, sukalbėjo poteri ir 
skarbu, žibaneziom akimi, isz-!namon sugryžo. Nuo to laiko 
sižiojo ir isztare žmogiszku I niekas ne mato skarbu paslep- 
balsu- tu urvose juod-kalnuose.

Į
— Ko czionais nori sku-į ----- GALAS-----

Kad ir pražiba auszrele, 
Vėl užeina debesiai;
Maloningoji saulele
Man užtemsta suvisai.

Oi jaunystes mano dienos, 
Kaip jus brangios man atmyt! 
Mano szirdi jus tik vienos 
Galit linksmint, nuramint!

—K. Degutiene
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Ne Visi Užmanimai Yra Geri
(Tasa)

— A, atsiduso sunkiai ne
laiminga, juk nieko jau ne tu
riu, praradau viską ant szio 
pasaulio, net- ir tavo kitados 
taip jauslia ir gera szirdi ko la
biausia man gaila!

Mykolui lengviau pasidarė. 
Mislis kad jis da kam nors ant 
szio pasaulio yra reikalingas, 
suteikė jam toki smagumą ko
kio nuo labai seniai nejauto. 
Juk jis gali sugražint, savo 
szirdi da tai gerai moteriszkiai 
ji neatstums, priims noringai, 
jiji taip gera, viską pamirsz, 
jai tik jis rūpinsis pataisyti 
gyvenimą! Jis juk vyras gera 
jam sielvartaut ir beviltimo jis 
juk turi vyriszka energija, jis 
gali pergalei viską ta, kas už-j 
tverinejo jam kelia prie patai-) 
sos; nžsigedijo savo silpnybes) 
ir tvirtai duszioje .savo nu
sprendė gelbet kūdikiui gy
vastį ir sveikata, gelbėti ta ge
ra motore ir save.

Nusprendimas tas vienok 
nebuvo lengvu prie iszpildy- 
mo, bet Dievas susimylėjo ant 
nusidėjėlio ir besigailenti už I 
savo nusidėjimą gelbėjo nuo 
pragaiszties, inkvepdamas in 
jo duszia geras iszganingas 
mislis. Mykolas apleido 
ir nubėgo beveik begte 
tos szalies kur gyveno 
vusis darbdavis p. D.

ba, o iszgelbesiii savo szeimy- 
nele nuo baisaus vargo.

— Na, mano mielas — tarė 
susijudinęs 1)., ežia prieangyje

Viename miestelyje, 
Merginos siaust pradėjo,

yra geda, 
Namuose vietos neturi, 
Tiktai kur užkaboris

tamsus žiuri, 
O jeigu sport u ko balseli

namus 
linkui 
jo bu-

Kada vienok prisiartino 
prie pono D., namu, pražudė 
drasas, kadangi atėjo pas ji 
mislis: “Jeigu jis mane isz- 
stums kaipo nelaba žmogri, jei
gu nenorės ne iszklausyt ma
nės?“ Per valandėlė svarstesi, 
bet viltis ir troszkimas gelbe- { 
tis nuo prapulties pergalėjo] 
prieszingus jausmus, kada nuo 
seniai pamirszes apie Dieva 
pakele prie Jo savo mislis ir! 
szirdi ir atsidūsėjimu nusiun
tė savo meldimą idant susimy
lėtu ant jo. Po tai trumpai, bet 
szirdingai maldai, stebėtina, 
Mykolas pajauto savyje ramu
ma ir drąsą. Nuėjo laiptas prie 
duriu ir užskambino.

Iszejo netrukus tarnaite ir 
pasakė jog pono nėra namieje. 
Mykolas manydamas jog jo ne
nori leist, stvėrėsi abiem ran
kom už galvos kadangi paėmė ; 
ji sielvartas visudidžiauses.) 
Tuom tarpu iszgirdo keno tai 
žingsnius ant laiptu ir iszvydo Į 
beveik prie saves poną D.

Mykolas puolė tuoj jam in 
kojas, stverdamas jo 
idant pabucziuot.

Nusistebėjas D., keldamas 
klūpojanti Mykolą, atsiliepe:

— Ko-gi nori nuo manos, 
prietel? Kelk.

— Gelbek mane pone. Es
mių baisiausiam padėjime. Ne
buvau niekad blogo velijan- 
cziu ponui, bet nelabas žmogus 
pragaiszino mane. Prasikaltau 
jaucziu tai gana gerai szian
dien jog kalbinamas piktu 
draugu tikau mest darba pono 
dirbtuvėse, bet tas atidarė man 
akis, supratau kas yra gero, o 
kas blogo; meldžiu gelbek ma
ne maloningas, geras pone!

— Bet-gi prietel, juk žinai 
jog asz darbo niekam jau duot 
negaliu, nes dirbtuves savo 
pardaviau, kada metete darba 
del bereikalo.

— O pone! Szauke mel- 
džiancziu balsu Mykolas. Už
tarymas pono gali mane iszgel- 
bet nuo pragaiszties, per užta
rymą pono, gal gausiu vėl dar-

Tai isz džiaugsmo net 
nutirpsta,

O kaip jos alų te 
ir gnznte traukia, 

Vienu mauku iszriauke 
Ne paduste nesusirauke.

Per kitas vietas 
trauke,

Žino kad ant ju 
ten kiti laukia, 

Kuri gerai joms 
užfundys, 

Ii’ keliais pinigėliais 
apdovanos. 

Ar žinote jus monkies, 
Kad darote daug 

bledies, 
Publika su pirsztais 

ant jus bado, 
Kaip ant niekiausiu 

rodo, 
Geriau namu darbelius 
/ dirbkite,
Ir kambarius gerai 

iszvalykite.

Ilei jus Chicagos

Badai pas jus 
negerai,

Mergeles ka nori 
su jumis daro, 

Mat, priverstinai pas 
kunigą varo. 

Sztai ka dvi mergeles

Abidvi su jais
meiliai kalbėjosi, 

Tiedu visai to nesitikėjo,
ranka >-

inejo,

Viena. padare riksmą.
Dabar vienas kalėjime

sėdi, 
mergeliu, 
pereis.

Keikia ant tu
Gal viskas 

Su tokioms mergeloms 
neužsiduokite,

Kurios jau ne viena.
vaikina pamokino, 

Ir in džela pasodino, 
Su joms nenustojote,

Ir insipainioti duodate.
* * *

Tankiai pakyla 
nesmagumas,

A ežiu Dievui tik 
tiek gerai, 

Kad daugiausia su 
liežuviais makaluoja, 
Per kėlės dienas 

nepaliauja.
Daugiau nėra ka 

apie tai kalbėt.

j negalima reikalo apkalbėti, 
{ einame in vidų, ten pasikalbė
sime. Apsakysi man apie visa 
savo padėjimą, o gal insteng- 
siu tau pagelbet.

Mykolas nuėjės paskui D., 
in puikius kambarius ir kada 
ponas sėdo aut minksztos kė
dės prie savo rasztinyezios, 
pradėjo jam iszpažinti viską, 
apsakė visa gyvenimo istorija 
nuo pradžios savo gyvenimo 
luome moterystes, kai]) buvo 
laimingu gyvendamas meileje 
su savo gera žmona, kada ven
gė ])iktu draugu ir karczemu, 
o kai]) vėliaus ta laime sunai
kino ir in koki varga ir padėji
mą instume savo gera mylin- 
czia ji motore, save ir kūdiki; 
Mykolas atliko tikra iszpažin
ti isz savo nedoro pasielgimo, 
nieko nosie](damas; neužslepe 
net ir to kad galutinai buvo už
manęs nužudint gera savo mo
tore, kūdiki ir save. Apsakęs 
jam viską ponas D., tpro:

gi. buvo didelis kadangi mate 
pataisa vyro, sugryžima jo 
prie doros ir Dievo, kin i dabar 
garbino ir dekavojo už Jo susi- 
mylejima ant jo.

Vaikas papenėtas nupirktu 
maistu nei rakus užmigo. My
kolas Įtirmiausia nuėjo pas gy- 
dintoja, kuris Įiribuves apžiu
rėjo vaika ir užrasze gyduoles. 
Bo keliu dienu vaikas buvo jau

ma buvo važiuot su juom in 
kaima. Viktorija nupirko rei
kalingiausius daigius ir iszsi- 
renge pagal vyro norą.

Mykolas palydėjo motore su 
vaiku ant geležinkelio stoties 
kur atsisveikindamas kalbėjo:

— Buk geros mislies, Vik
tutė. Bupinkis tik savimi ir 
kūdikiu, daugiau niekuom, o

norėjo

yra tvirta, liet matau po draug

pos del gelbėjimosi isz baisaus 
padėjimo, o pakol instengtų- 
miai uždirbti, gal kūdikis jau 
nesulauks. Taigi imk-gi sziuos 
pinigus, tegul motore su vaiku 
važiuoja in kaima, o visu-pir- 
ma paszauk g y d iii t uja, tegul 
apžiūri ir užraszo jam gyduo
les. Atlikęs tai, vėl ateik pas 
mane, o pasikalbėsimo apie 
darba. Dabar eik su Dievu na
mo, dėka vok Dievui jog susi
mylėjo ant tavos, esi dabar da
iktas, žinai ka vertas žmogaus 
bedieviszkas nedoras gyveni
mas. Nesuklysk vėl, turėk Die
va szirdyje, o Dievas vėl lai
mins jum.
; Susijudinimas Mykolo netu
rėjo rubežiaus. Jausmai snmi- 
szo jo duszioje, visas drebėjo, 
lyg drugio kreeziamas, gal bu- 

j'iu puolės in kojas savo iszga-

lauksiu jusn sveiku sugryžtant 
namon, kur rasite ir mane vi
sai pasitaisiusi. I

Po keliu sanvaieziu Viktori-I , . , ija pranesze vyriu per laiszka, 
kad dėkui Dievui, vaikas tik
rai sustiprėjo ir linksmas ir 
budrus, kad sunku pažint jame 
silpna Pranuką. Kad labai 
abudu pasiilgo jo ir namu ir 
netrukus sugryž. Tas Mykolui, 
tikrai pasitaisiusiam, suteikė 
dideli smagumą ir nurasze jog 

trokszta

) nytojnj, apliejes jas aszarom 
savo dekingystes, jeigu nebū
tu ponas D., pasikėlęs ir iszejes 
in kita kambarį.

Mykolui nepasiliko daugiau 
nieko kaip tik eit.

Iszejo ir pirmiausia nuėjo in 
miestą kur nupirkęs maisto 

I sugryžo namon.
1 . 'Czia rado nauja džiaugsmu, 
kadangi rado Viktorija links
mesne sedinezia prie sedinezio 
ant lovos vaiko. Vaikas iszvy- 
des tęva, lyg instinktu atjaus- 
damas jo jausmus, isztiese in ji 
savo sudžiuvuses rankutes, o 
tėvas pribėgo prie jo ir su jaus
lumu kokio nuo seniai jau ne
jautė savo duszioje, bueziavo 
ir glamonėjo kūdiki kuris 
glaudėsi dabar prie jo lyg se
niau darė. /

Viktorija tuom tarpu apsa
kė kad po isz,ėjimui jo, kūdikis 
apsilpo ir iszrode jau mirsz- 
taneziu, po tam pradėjo greitai j 
atsigaiveliot, pradėjo žvalgy
tis ir klaust kur yra tėvelis, ’ 
nes jis nori ji matyti ir būti I 
prie jo.

Mykolas jautėsi laimingu 
vėl. Atidavė pinigus nusiste
bėjusiai isz to Viktorijai, apsa-1 
ke isz kur juos gavo ir ant ko- ? 
kio reikalo juos davė jam ge-j 
ras ponas D.

Džiaugsmas moteriszkes taip-
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kur josos \eo«.
susitikt su tumu pi 

{kuri buvo tai dvasia 
svieto, bet m
nuo a

1 paenu

kiu urvu. 'Senoviszkuose lai
kuose slapstėsi juost* bandos 
razbaininku kurio buvo baime •

(lasiži,wt i,1|vnsSille.i„isztn,.t žodžius:
1 _  Atsidarykit dureles!

Kada dureles atsidarė ir isz- 
ejo ant szviežio oro, dūme kiek 
turėjo pajiegu namo. Ne pasa
kė niekam apie suradimą skar
bo; dali pinigu atidavė ant 
bažnyczios, o dali ubagams o 
už likusius nuejas in miestą 
nupirko maisto ir reikalingu 
daigiu in narna, sakydamas 
paežiai jog kada kirtę medi ra
do po szaknimis užkabtus pi
nigus.

ano

ir viena diena
žiu in ranka <!<*! <ip j

au](,s i„ pažinstama. sau vieta, 
lojo prie lirvos ir su drebam

10 ’ ’’ 1 ,. I ežiom lupoms paszauKO: 
'P' __ Atsidarykit, dureles!
a-) Atsidarė dureles; nkininkas 
[r dirstėlejas in yidu paregėjo 
is siaura takeli. Insidrasincs in- 
o-Sėjo toliaus ir trumpam laike 

niszka tai)) greitai juos isznai-i stojo dideliam kambanje, ge- 
kino, jog ne turėjo laiko pasį-jria. apszviestam. 1 ada vela pa
imt ju, o inejimas in urvą ne jszauke:

ant dvaru, bažnyeziu 
1 e v i n gu, suk raudami

sziandien tieji

* * *
In keliolika dienu po tam ve

la nusidavė in urvą; paėmė 
truputi pinigu, o kada Tszeiti- 
nejo, vela iszgirdo ta pati bai
sa szaukenti paskui jj. —Ateik

ii ju visoki szoszoliai pra-1 Nes no norėjo idant ji kas už- Nuėjo tada treczia ir ketvir-

prieit.
* * *

| niekas kirto medi arti
{tokios uolos; truputi
no su savo darbu; jau sutemo, 
o staigai paregėjo tarp krūmu 
einanti žmogų pasirengusi in 
rubus pustelninko, kokius ta
da dėvėjo. Ūkininkas persi 
gaudo] bet akyvmnas eme vir

ir jis pasiilgo j u ir 
.matyti sveikus.

Tu kėlės dienas po 
torija su Pranuku 
slenksti namu. Vyr
namieje nes buvo prie darbo, 
bet pasidžiaugė nemažai, kada 
kaimink Žvirbliene, pas kuria 
buvo raktai, atidarė namus ir 
apsakė apie atsimainymu My
kolo. Namuose jau buvo su
pirkti visi reikalingi daigtai, 
gražiai apžiūrėti per kaiminka 
Žvirbliene kuri kalbėjo:

— Tikrai, mano szirdele, 
Mykolas dabar jau žmogus, ko
kio reiktu jieszkot ilgai; pamė
tė ne tik ka kita, bet ir gėrės. 
Sugryžes nuo darbo neina nie
kur; skaito sau gerus rasztus, 
in bažnyczia eina ir darba gun
do ja.

Kada sugryžo Mykolas nuo 
darbo ir rado Viktorija sugry- 
žusia, mėtėsi vienas kitam in 
glebius, bucziavosi szirdingai, 
verkdami isz susijudinimo, o 
Pranukas glaudėsi prie tėvo.

— Mykole mano, kaip es
mių laiminga! Tarė ji.

— Ne mažiau esmių lai
mingu, kad Dievas iszgelbejo 
mane ir jus nuo prapulties. Ta
sai ne klysta, kas Dieva szirdy- 
je neszioja. Lai buna Jis tarpe 
musu, praszykime Jo palai
mos. GALAS.Ar Jau Manes Nemyli?

Jonai, ar tu ant tikrųjų 
jau manės nemyli? Užklausė 
Lietuviszka moterele, savo 
vyro ana diena.

“Kodėl man užduodi toki 
kvaila užklausima, ar-gi asz 
tau neužrasziau laikraszti 
“Saule?“ Atsiliepė inžeis- 
tas vyras.

“Na taip, užrasziai perei
ta meta, bet szimet gal už- 
mirszai atnaūjint prenume
rata, nes jau “Saule“ neat
eina daugiau! Jeigu mane 
da myli, tai nusiųsk tuoj aus 
pinigus, nes be “Saules“ tai 
man kaip be maisto!“

“Gerai dusziuk, padary
siu tai tuoj aus!“

Taigi vyrucziai jeigu my
lite savo pacziules, tai užra- 
szykit joms tuojaus “Sau
le“ o ne turėsit su joms jo
kio ergelio ir nuo jus nepa
bėgs!

layo, nes prie turtingumo ne
buvo papratęs, b dirbt mylėjo; 
pastanavijo parnesztus pini
gus paslėpt skiepe idant turė
tu ant juodos valandos. Norėjo 
vienok dažinot kiek to turto 
turėjo. Skaityt ne mokėjo, ne 
buvo kitokio spasabo kaip pi
nigus pamieruot. Micros ne tu
rėjo, bot nuo savo kaimyno pa
siskolino. Kaimynas buvo tur- 

. bi angių divonu jog ne galimap’n»as Grogus, labai godus ir 
buvo visko nesuskaityt. Ne) nžvydus savo artymui; 
■dokam ir szventu abrozu; lik- i tarnams ir darbininkams 
toriu, kryžių ir kitokiu bažny-' 
tiniu papuoszu.

t kminkas žegnojosi ir akis 
i tryne, nes regėjimas to visko 
{•" laiP aponie, mislino ioo-

Dureles užsidaro, o ukinin-

kui. Buvo ir in ka žiūrėt.
vienos. Kai]) gyvas da ant svieto nebu-

vo matos tiek skarbo, koki 
cziona.is radosi urvojc. Ant že
mes stovėjo milžiniszki puodai 
pripildiuti auksu ir sidabru, 
ant stalu paregėjo puikes skry-

- {nes su deimantais ir kitokiais
- į brangais žemcziugais, visokiu

pe už kelmo storo medžio ir 
žiurėjo. Pust elniu kas ėjo pova-

no, kirto su ranka ir 
grabiniu balsu:

— Atsidarykite, dureles!
Tuojaus atsidarė-mažos du

reles kuriu gyventojai tosios

buvo paregeja, tai]) buvo gerai 
paslėptos tarp kruni u. Pustel
ninkas inejas vela isztare;

— Užsidarykit, dureles!
Dureles užsidarė, paskui pus_ 

telninka ir vela užstojo grabi
nis tykumas. Ūkininkas priė
jus prie durukiu, paženklino 
vieta ir nusidavė namon, ne
primindamas ne gyvai dvasiai 
ka buvo mates.

Bet nuo tos valandos nuola
tos vargino ji akyvumas: die
na. ir nakti mislino apie taisi

b«‘ "opasigodejo ■ ’ ’
<lnl,-kn. Sieke su rauko db;z,a kurie į 

bet tam na>lnlSai’i Paeme šatW 
už 'aZ Zla“.li,ike

kukio, j . y du
; n iiri i. i i ’’J JUH) kdo

savo 
. nu

traukdavo nuo užmokesczio; 
Miera. kuria paskolino varg- 
szui, turėjo keliolika plysziu 
per kuriuos rugiai iszbyreda- 
\o ant grindų tai pasilikdavo 
(iel jo. Sztai prie mieravimo

’ •)i1u basiau siebi „i„;........ Slek<‘ smnl
ėjo

Piiugn •ll. 
relių.

7 • e

ant turtin- l,llnSlb kėli smulkesni pasiliko 
plyszinoes o akys skupuoliaus 
i no jaus paregėjo juos lenais.

O ka tu, kaimyne, mie- 
ia\ iai su mano miera? Paklau- 

ūkininko, sutikės ji girioje. 
. Ei, nieko, tik sėklas ir 

riesziitus.

) . u puolis vienok ant to ne- 
pJko, parode jam surastus pini- 
i ?US ‘r paip pradėjo ])rispyrinet 
j11 giasint sndu, iszgavo isz 
i ^mgszo slaptybe. Pradėjo sku-tokis isz gilumo m Pe

Sn4reb«jo j -°liS trint ^nkasj’bislyda.
(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines Sportininkas
Rūpintojėlis

— Seredoj pripuola Szven- 
to Klemenso. Ir ta diena 1339 į 
metuose Didvsis Lietuvos Ku- 
nigaiksztis Keistutis pravarė 
nuo sosto Jaunuti.

— Ketverge Szvento Jono! 
nuo Kryžiaus. Ir ta. diena 1864 
metuose mirė Lietuvos raszy- 
tojas ir historikas Simanas 
Daukantas, kuris yra palikes 
mums daug isz Lietuviu ir Lie
tuvos pareities.

^Ketverge taipgi pripuo
la Amerikos szvente “ Padėka-1 
vones Diena — Thanksgiving 
Day.” Redakcija ir spaustuve 
“Saules” ateininezia Ketver
gą bus uždaryta visa diena. Ir! 
mes geidžiame apvaiksztineti 
ta Amerikos Ozvente. Visos ? 
Publikines Mokyklos bus už
darytos Ketverge ir Petny- 
czioje. Kasyklos nedirbs. Bau-? 
kai ir pacztai bus uždarytos.

— 40 Valandų A t 1 a i d a i Į 
Szvento Juozapo ibažnyezioje . 
bus Gruodžio (Dec.) 4, 5 ir 6 į 
dienomis.

— Adventai prasidės kita 
Nedelia, Lapkriczio (Nov.) 
27-ta diena.

{ { S AULE” MAHANOY CITY, PA.

I sma intrauktas kai jis užkabi-į 
i no deszimts metu mergaite.
Jis buvo paleistas ant penkių i 

i szimtu doleriu kaucijos, bet jis, 
; paliko ta kaucija ir pabėgo, 
! Policija praneza kad Stro
ble likos suimtas ir suaresztuo-

i tas.

į JOHN L. LEWISAS
BUVO PRIVERSTAS I __

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

už $27,000. Kompaniczni

James (Luke) Sewell bu
vo paskirtas vesti Cincinna
ti Reds beisboles rateli per 
1950 ir 1951 metus. Ir jis da
bar gerokai susirupines, nes 
tas beisboles ratelis labai 
prastai sziais metais pasiro
dė, užsitarnaudamas tik 
septinta vieta nuo geriausio 
ratelio vietos. Jis užima vie
ta Bučky Walters, kuris pa
sitraukė isz to darbo.

Luko ligonbute. Likos palaido

■n . • • o t- j • Oslo, Norvegija. — Didelis— Petnyczioi Szv. Katari- ’ . t,i" ,T L ,. ' . eroplanas isz Holandijos, sunos. Ir ta diena 1945 metuose I . L . 1 ’... . . , trisdeosznnts Zvdiszki “Dvpu-Teisejas Goldsborough pairau-L . _ : . ,, ..... -r i t t ’kais” Tremtiniai nukrito lieke mainieriu bosą John L. Le-1 .. . toli nuo Oslo miesto. Szitas wisa. m teismą ir paskui nu-n , ... ... v • I eroplanas eksphodavojo ore ir(baudė n irmaimenus uz prasi-1 . . v ..... . . visi žuvo.iszokima ir teismo nepaklausy- 
mo. Taipgi ta. diena 1277 me
tuose Sudantas, Lietuviu kar
vedys, karininkas, pergalėjo 
Kryžeivius tibs Seinais.

Shenandoah, Pa. — Seredoj 
po pietų, sena gyventoja Ona 
Rutkauskiene, nuo 210 Ohio 
Ave., isz Heights, numirė na
mie, po trumpai ligai. Velione 
atvyko isz Lietuvos daugelis 
metu atgal in Shenadoryje. Jos 
vyras Jonas mirė 1941 metuo
se. Prigulėjo prie bažnytiniu 
moterų draugijų. Paliko trys 
dukterys: Agnieszka, pati Ka
zimiero Narvas, Heights; Ona, 
pati Ant. Behuinak, Water
vliet, N. Y., ir Anastasija, na
mie. Tris sūnūs: Jurgi, Bing
hamton, N. Y., Joną mieste ir 
Aleksandra, Augusta, Ga. Lai
dojo Panedelyje su apiegomisįj 
Szv. Jurgio bažnyczioje, de
vinta valanda, ir palaidota in 
parapijos kapines. j

Girardville, Pa. — Ponia lUir- 
! bonienc, su savo žentu Albinu > 
i Raižiu, Darata Raižyto buvot 
iszvažiavo aut keliu dienu .in j 
Philadelphia, Pa., kur visi jie! 
apsilanko ]ias Vinca ir Alarel 
Raižiu ir pas Eleadora Sukai-; 

! ti. Jie jiasisvecziavo ]>er kelias: 
dienas ir atsipirko del atei-J 
naneziu szvoncziu.

Gettysburg, Pa. — Latvis u- 
j kininkas, Gottfried Treicis ku-| 
ris keli menesiai atgal atvažia-1 
vo isz Europos in Amerika su 
savo žmona ir dvejais vaikais, 

į nusižudė. Jis paleido kulka sau 
. in kakta. Jis su savo szeimy- 
‘ nele buvo apsigyvenęs ant ūkio 
! netoli nuo York Springs. Jis 
buvo laibai susirupines ir nusi-j 

Iminės ir per kelias dienas nie
ko nevalgė ir nesznekejo, pirm 
negu nusižudė.

METU MERGAITE
NUŽUDYTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tas žulikas, policijantaitęs.
spėja tai mergaitei galva pra
skėlė su tuo kirviu. Szalia jos 
lavono policijantai rado tos 
mergaites kelnaites ir ilga pei
li, ir kelias tuszczias sznapso 
bonkas. Mergaites lavonėlis 
buvo suvyniotas in blanketa.

Policijantai per savo radija

Tik priesz dienai ausz

Mt. Carmel, Pa. — Sirgda-į 
mas per asztuonis menesius, ■ 
Jonas Konsieviczius, 50 metu' 
amžiaus nuo 229 So. Vine Uly., 
numirė Seredos naktyje, savo 
namuose. Velionis kitados gy-l 
veno William Penu, bet apie 
dvideszimts metu atgal persi
kėlė in Alt. Carmel. Prigulėjo 
prie Szv. Kryžiaus, Liet. Kliu- i 
ho ir American ugnagesiu! 
draugijų. Paliko savo paezia 
Stella (Czarnauskiute), penkis
minus: Edvardą, Leonarda,: iszleido insakyma suarsztuoti 
Vinca, Joną ir Juozą visi mies- ta susteda Stroble nes jis yra 
te, viena anuka; savo motino- intartas už szita nežmoniszka 
]e p. Konsievicziene, broli An- darba.
tana, Frackville ir seseri J. Ra-Į Mergaite, Linda Joyce Glu
mo, Long Island, N. Y. Laido- coft dingo kai tik po vakarie- 
tuves atsibuvo Panedelyje isz ? nes.
Graiboriaus Akelaiczio koply-i tant jos lavonėlis buvo suras- 
ezios, Alt. Carmel, su Szv. Ali - Į tas. Kai žinios buvo paskelb- 
sziomis Szv. Kryžiaus bažny-j tos apie szita žvieriszka darba 
ežioje 9 valanda ir palaidotas i vienas autobuso draiverys po- 
in parapijos kapines. . licijai pasakė, kad jis toki

--- :---------------- žmogų apie kuri policija skel- 
New York. Rt. Rev. AVil-l bia> nuveže skersai Meksikos

liam T. Manning, Protestonu 
Episkopai iszkas vyskupas, 83 
metu amžiaus, kuris sirgo per 
trumpa laika, pasimirė in Szv.

rubežiu. Tijuana miesto poli
cijantai jo jieszko Meksikoje.

Szitas Susiedas Stroble jau 
pirmiau buvo intartas ir in tei-

to 
sztorai pardavė ant knygueziu 
tik pusiau tiek, kiek jie pa
prastai parduodavo.

Gražios prakalbos, saldus 
žodžiai yra tuszti kai pilvas 
tuszczias. Nedele priesz tai ka
da Lewisas paskelbė kad mai- 
nieriai grysz in savo darbus 
West Virginijoje, in Pocahond 
tas apylinke, isztikimi Unijos 
darbininkai buvo nutarė 
gryszti nepaisant nei Unijos, 
nei Lewiso! Daugiau kaip dvi- 
deszimts kuopo taip buvo nu-: 
tariusios. Kentucky valstijoje,' 
Harlan miestelyje, visi buvo ............. . . . < nutarė eiti dirbti ir Lewiso vi- ) i 
sai nepaisinti. Tas pats buvo 
nutarta in Kenawha ir Logan 
miestelius West Virginijoje, j

Lewisas visa tai gerai žinojo: 
ir jam buvo liūdna, kad dabar? 
mainieriai neseka jo kaip ko
kios aveles, kad dabar atėjo 
laikas kad jis turi savo mai- 
nieriu klausyti. Jis greitai su- 
szauke kelis susirinkimus, vi
somis galiomis stengiesi susi
taikinti, iszsisukti, bet jau szi- 
ta syki nepasiseke.

Jis iki paskutines dienos ti
kėjosi kad koks stebuklas at-j 
sitiks, kad bus kaip su Plieno1 
Kompanijomis buvo, kai at
skiros kompanijos pradėjo de- 
rintis ir susitaikinti. - Bet ste
buklo nebuvo. Nei viena anglių 
kompanija nenubego pas Le- 
wisa, praszydama taikos ar su
sitaikinimo. Jeigu Lewisas no
rėjo derintis, tai jis su visomis 
sykiu ir lygiai turi derintis.

Kai ežia jis nieko nepesze, 
tai tada jis jau buvo priVCr§= 
pavėlinti gryszti in darbus, 
tas nusileisti ir mainieriams 
nors jie jau gryžo ir be jo to 
pavelinimo.

Sakoma kad viena beda, tai 
ne beda. Ir Lewisui tos vienos 
beedos neužteko. Isz Vaszing- 
tono pasigirdo griausmai ir 
grūmojimai: Trumanas rengia
si iszleisti insakyma visiems 
mainieriams gryszti, ar. unija 
su Lewisu bus vėl nubausta.

Aiszkus dalykas, kad Lewi
sui baisiai skaudu ir pikta. 
Trumanas dabar jam vėl gra
sina. O ne taip seniai Lewisas 
su pasziepimu pravardžiavo ta 
Trumana kaipo: nemokytas 
paprastas žmogelis, tokiai vie
tai netinkamas, ir visam krasz- 
tui pavojingas. Jis szitaip pa- 
sziepe Trumana per ana mai- 
nieriu seimą in Cincinnati, kur 
buvo daugiau negu trys tuks- 
taneziai mainieriu susirinkę.

Lewisas dabar bijosi Vasz- 
ingtono! Jis žino kad jeigu 
Vaszingtono paskirta komisi
ja ežia insikisztu, tai ji pa
skelbtu kiek ir ka kompanijos 
nori mainieriams duoti ir ko
dėl Lewisas nenori sutikti ar 
priimti. Kompanija sutinka 
ant trumpesnes darbo dienos 
mainieriams su tokia pat mo- 
kestimi, sutinka paskirti pen
kios deszimts milijonu doleriu 
ant metu daugiau in ta Fonda. 
Bet tik tiek reikalauja, kad ji 
nori žinoti kas ta Fonda pri
žiuręs ir kas tuos prižiūrėtojus

! prižiuręs, ir kiek bus skiriama1 
tai paszelpai ir kiek bus mo-!

: karna tiems kurie mainieriams) 
! ta Fonda prižiuręs!

Kompanija teipgi nori kad' 
Lewisas nesikisztu in jos rei
kalus, kaip tai kad Lewisas? 
negalėtu priversti kad mainos 

I dirbtu tik tris dienas ant nede- ! I I
lios ar kad kompanija per 

! daug anglių neiszsikastu.
Lewisas nujauezia ir beveik 

! staeziai žino, kad szitokis pa- 
siulinimas isz kompanijos la
bai patiktu mainieriams, ku
riems jau insipyko kelias die
nas dirbti ir paskui tinginiau
ti. Už tai Lewisas nenori ir bi
josi kad Vaszingtonas ar Tru- 
mano paskirta komisija nesi
kisztu in jo derybas ar jo strai- 
kas.

Mes ežia, szitas žinutes ne 
isz pirszto iszcziulpiame, bet 
su keliais kitais redaktoriais 
ir laikrasztininkais pasitarė, 
norime savo skaitytojams pra- 
neszti ka visi kiti dabar raszo 
ir sako.

STRYTKARIU DRAI-
VERIAI GRASINA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KITOS STRAIKOS 
NEINMANOMOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KARISZKAS B-29
EROPLANAS NU

KRITO IN MARES v...........rt] ...j Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 

užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

KATALOGAS

jie turės laukti szeszis mene
sius ar visus metus kol bus 
jiems proga.

Ponas Battle toliau sakOį lakūnai pradingo, nebuvo 
galima ju surasti. Tie kurie į 
iszliko gyvi sako kad tiedu la
kūnai buvo ant smert užmuszti 
kai eroplanas nukrito. Ju var-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nukrito in mares ir sudužo, j

kad dabar kitos mainieriu 
straikos yra staeziai neinma- 
nomos, nors Lewisas visus 
grasina.

Nors minksztos anglies mai- dus Karo Sztabas dar neisz-! 
nieriai sugryžo in savo darbus duoda, kol bus ju giminėms į 
del trijų nedeliu, bet tai ne-^ praneszta.
reiszkia kad jau viskas tvar-j Kanados kariszko “Haida” 
koj. Nei kompanijos, nei vai- iaįvo kapitonas per radija pra-i 
džia nemato nieko gero isz to, į nesza kad visi iszgelbeti laku-

Mainieriu klausimas labai naį yra taip silpni, taip pailsę, 
palieczia ir plieno fabrikantus, kad negalima juos per daug 
nes jie turi daug tokiu mainu.

Valdžios Tarpininkas ir Di- įjko 
rektorius Cyrus Ching dabar j vas atplaukia in Bermuda, 
tariasi su valdžios atstovais ir Kai szitas Kanados laivas 
su Prez. Trumanu, ar butu pa-’ paSuko in Bermuda su tais la- 
tartina pavartuoti ta “Taft- kūnais, tai reiszkia kad tie la-

klausinėti kaip ir kas ten atsi- 
Kanados kariszkas lai-

Kai szitas Kanados laivas

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176’/s Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas VėlniasĮ 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didėi naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei. 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz-
7 -r

Hartley Instatyma” priesz Le-^ kunai per silpni būti pavesti mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
Bet valdžia dar vis kuriam didesniajam Amerikos: liauskio, su nekurais naudin- 

laukai ir nori pažiūrėti ar kas kariszkui laivui, ant kurio ran- gaiš padėjimais. 25c.
No. 195 Alai del e Areibrost-

wisa?

iszeis isz tu pasitarimu New dasi daktarai. ,. Bet szitas lai-
vas atplaukia staeziai in uosta , Vos Szvencziausio Veido Viesz.York mieste. Lewisas laik* , 

rasztininkams nieko nesako su įn Bermuda, ir visus tuos laku- Musu Jezuso Kristaus. 25c.

nutarti ar dabar straikuoti, ar 
dar palaukti?

Kompanijos atstovas aisz- 
kina kad dabar mažiau žmonių 
važinėja Strytkariais, nes dau
giau ir daugiau žmonių ima 
autobusus ar perkasi savo au
tomobilius, ir už tai Kompani
ja dabar priversta atleisti tiek 
Darbininku. Jis sako, kad jei- 

i gu kompanija tuos darbinin
kus nebutu paleidus, tai vi- 

: siems kitiems butu darbo tik 
del penkių dienu ant nedėlios 
ir ju pedes butu mažesnes, 
jis priparodo, kad dabar, 
buvo pabranginti kasztai 
žiavimui ant Strytkariu, 
dar mažiau žmonių ima 
tuoti Strytkarius.

Unijos Prezidentas pripara- 
do kad dauguma tu kurie buvo 
atstatyti, buvo veteranai, par- 
gryžusieji kareiviai.

Jis toliau sako ir aiszkina 
kad, jeigu Philadelphijos 
Strytkariu Kompanija taip pa
tarnautu savo žmonėms kaip 
kitu miestu Strytkariu Kom
panijos, tai reiketu dar dau
giau Darbininku pasamdyti, o angiiu kompanijos Piittsbur( 
ne atstatyti.

Daug darbininku per susi
rinkimą reikalavo kad nėra jo
kio reikalo laukti iki Dėka- UADTQ7KI PRO 
vones Dienos,” bet kad dabar U U iVAKloZ/iVi Env* 
reikia Straikuoti. Kiti reikalą- PLANAI SUSIMUSZE 
vo kad dabar butu per Strai- 
kas gera proga pareikalauti ir 
didesniu algų, bet Prezidentas 
ant to nesutiko! Bet jis priža
da reikalauti visiems darbinin
kams Pensijų kaip Mainieriai 
ir Plieno Darbininkai gauna.; 
Jis pareikalaus kad darbinin
kai kurie ant naktų dirba, gau
tu deszimtuka ant valandos Pirkie U. S. Bonus Sziandien! 
daugiau.

Unija turi pasiraszius kon
traktą kad darbininkai ne- 
straikuos, bet Prezidentas 
Quill kompanijai primena, kad 
visi Darbininkai gali to “De- 
kavones Dienos” kalakuto per! 
daug privalgyti, persivalgyti 
ir nei vienas del to persivalgy- 
mo gali neiszeiti in darba be 
jokiu straiku. Czia, matyti kad 
Strytkariu Darbininku Prezi
dentas Quill, jau pasimokino 
isz Mainieriu boso, Lewiso!

Žinios dabar pranesza kad 
Unijos Atstovai sako kad 
Straikas likos atszauktas.

kuo jis ten New York mieste 
dabar tariasi.

Didžiausia beda Lewisui da- į nas buvo iszskrides isz March 
bar yra tai kad visos anglių ( Field, Calif., ant keturiu tuks- 
kompanijos palaiko vienybe ir taneziu myliu keliones. Jis ne-i 
nei viena atskirai ar pavieniui į teko gazolino pirm negu jis ga- 
su juo nesitaria. Jis turi su' lej0 SUrasti Kindley Field nu- 
visomis sykiu tartis. Plieno

nūs padėti in ligonines. No. 196 Stacijos arba Kal-
Tas kariszkas B-29 eropla- varija Viesz. Jezuso Kristuso

Verksmai 
prie Ap

Ir 
kai 
va
tai 

var-

10c.
No. 197 Graudus 

arba Pasibudinimąs 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal

i senoviszka būda lOc.j pagal 
W. Lynch, isz Hartford, Conn.: nal,1a Wa 25C. i ’■ ., 
skrisdamas in B-17 kariszka- No. lfl8 Gromata arba Mn.

sileisti in Bermuda.
darbininku vadams buvo daugį Lakūnas, Leitenantas Edw.j
geriau ir lengviau, nes plieno 
fabrikantai atskirai tariesi.

Lewisui kita beda yra tai. eroplana, užtiko tuos lakūnusI ka musu Iszganytojatls Jėzus., 
. Jis tuojaus isz sa- Kristuso, peraszytą ■ isž gro- 

matos rastos grabe musu iszga- 
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

kad dabar jis turi derintis su ant mariu. Jis tuojaus isz sa-: 
jaunesniais kompanijų atsto-'vo eroplano iszmete tam ty- 
vais. Pirmiau jis kelis kon-; ežia intaisyta valtele, kurioje 
traktus sudarė su kompanijos' randasi maisto, liekarstu ir ra- ! 
atstovais Charles O’Neill isz - - -
Pennsylvanijos ir George F. 
Campbell isz Illinois. Bet ji-e 
sziais metais pasimirė. O jau
nesni, kurie jųdviejų vietas už
ėmė, dabar, rodos, Lewiso ne
sibijo ir jam nenusilenkia. 
Szitie nauji kompanijų atsto
vai nors jaunesni, bet daug 
mokytesni ir drąsesni. Per 
szeszis menesius Lewisui ne- 
pasisekė iszgazdinti ar su- 
muszti per derybas Jos. E. 
Moody, kuris yra labai mokin
tas ir buvęs pirmininkas Dar
bo Reikalu Tarybos. Kitas 
toks Lewiso prieszas yra Geo.
H. Love, atstovas didžiausios

lie. Jis yra ramus, iszkalbas ir 
nenuolaidus žmogus.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

yra pavojingiausias laikas 
skristi eroplanais, nes beveik 
visur randasi ūkanos ir viešn
ios.

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

Ask where you WORK
Ask where you BANK

dijas. Paskui tas lakūnas, per! 
savo radija pranesze tam Ka
nados kariszkam laivui kur 
plaukti kad jis paimtu tuos la
kūnus. Jis su savo eroplanu 
sukosi aplink ta vieta kol tas į 
kariszkas laivas pribuvo ir pa
ėmė visus tuos lakūnus.

Armija ir Laivynas jau bu
vo parszauke visus savo ero- 
planus namo, ir jau buvo pa-

1 skelbe kad nėra vilties surasti 
• szito ding’usio eroplano. Bet, 
del kokios ten nesuprantamos sudėjo cigonka isz Egipto 
priežasties, szitas lakūnas isz , 
Hartford,, Conn., Edward Ly-;

' nch per savo radija neiszgirdo: 
to insakymo gryszti namo. Ir 
laime visiems kad tas jaunas 
lakūnas neiszgirdo to insaky
mo ir negryžo namo kaip buvo 
insakyta, bet jis vis dar jiesz-i 
kojo savo žuvusiu draugu. Už į 
pusantros valandos po tam jis ! 
užtiko tuos lakūnus ant Atlan- 
tiko mariu ir paleido savo val
tele ir iszleido žinias kad žuvu
sieji surasti!

Lakūnai, jieszkodami savo 
draugu per tris dienas iszskri-

1 do daugiau negu pusantro 
tukstanezio myliu kasdien. 
Anglijos, Amerikos ir Kanados 
kariszki laivai buvo iszplauke 
tu lakunu jieszkoti.

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Burv-

Yra tai burykla del vyru ir mo- 
j term 10c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu,ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c. •

. No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c. ’ -

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

L. TRASKAUSKAS
LIETU VISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunvs Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalam* ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

SKAITYKIT 
“SAULE”

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Afoney-Order arba Express 
Aloney-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.
(ygjL Nepaniirszkite dadeti 1Q# 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Aloney Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu- 
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO^ 

Mahanoy City, Pa., - U. S.


