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Isz Amerikos “UN0”Patarejas
STRAIKOS

KASZTUOJA 
$13,500,000

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia pranesza kad szitos 
straikos darbininkams kasztuo- 
ja apie $13,500,000 in viena die
na. Darbininkai tiek uždirbda
vo, o dabar per straikas jie nei 
cento negauna.

Darbininkai, kurie dirbo 
plieno, automobiliu, mėsos ir 
elektros fabrikuose jau patro- 
tino daugiau negu $100,000,000.

Czia valdžia nori parodyti 
kiek darbininkai prarado, kiek 
darbo žmogus patrotino ir kiek 
jam jau dabar kasztavo szitos 
straikos, bet valdžia nieko ne
sako apie biznierius. Ir biznie
riams czia ne ragaiszius. Biz
nierius isz darbo žmogaus gy
vena. Kai darbininkas dirba ir 
gerai uždirba, tai ir biznieriui 
gerai. Bet biznierius be darbo 
žmogaus biznio yra dingės. Už 
tai, szitos straikos ne vien tik 
darbininkui rupi, bet taip pat 
ir biznieriui!

Skersai Amerika
In Keturias Valandas
NEW YORK. — Armijos ka- 

riszkas eroplanas atlėkė isz Ca
lifornia in New York be jokio 
sustojimo in keturias valandas 
ir trylika minucziu. Reiszkia, 
skersai Suvien. Vals., dabar 
ima tik keturias valandas. In 
tas keturias valandas tas ero
planas iszleke net 2,470 myliu. 
Jis leke apie 700 myliu in ady- 
na. Tai isz tikro baisus greitu
mas ir parodo kad nei tolumas 
nei marios dabar jau nieko ne- 
reiszkia! Jis in puse adynos at
lėkė isz Akron, Ohio in New 
York miestą.

Szitas eroplanas vežesi su sa
vimi kelias tankas ekstra gazo
lino, kai jis ta gazoliną suvar- 
tuoja, tai tas tankas paleido že
myn ir paskui vėl trauke to
liau.

Kitas eroplanas taipgi pasi
kėlė isz California, bet syki nu
sileido pasiimti daugiou gazoli
no. Ir szitas antras baisiai grei
tai leke. Jis beveik szeszias 
szimtus myliu in adyna leke.

Jeigu taip tobulins ir dirbs 
tuos eroplanus, tai galėsime pa
valgyti pussyczius namie, o ant 
pietų busime Lietuvoje ar 
Varszavoje.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.
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| IRAN, (PERZIJA). — Kai 
Irano, seniau vadinamo Perzi- 
jos kraszto žmones iszrinko 
nauja premiera, Ahmad Gha- 
vam Saltaneh, visi manste kad 
jau bus taika tarp Irano gyven
toju ir Rusijos, nes visi žinojo 

I kad szitas naujas premieras vis 
buvo Sovietams prielankus.

Net ir visi delegatai Taikos 
' Konferencijoje,- Londone lauke

Leitenantas Generolas 
Matthew R. Ridgway, isz 
Fort Monroe, Virginia buvo 
viso karo vedėjas Vidurže
miu musziuose, dabar buvo 
Generolo Eisenhower paskir
tas būti patarėju in Suvieny
tu Tautu Konferencija, (UN 
O). Jis atstovauja ir pava
duoja pati Generolą Eisen
hower ir pataria Amerikos 
delegatams.

STRAIKOS
PAVOJINGOS

WASHINGTON, D. C. —
Kai kurie didžponiai ir bago- 
cziai juokiasi ir sako kad visos 
szitos. straikos tai tik baikos, 

; kad nėra reikalo iszsigasti ar 
susirūpinti. Bet, nepaisant ka 
jie ten plepa, visi mes matome 
ir suprantame kad szitos strai
kos yra visiems pavojingos.

Amerika pergyveno visa pa
saulini kara be jokio nuostolio 
ant savo žemes ar prie savo ru- 
bežiaus. Mus prieszas nebom
bardavo, prieszo armijos neuž
ėmė musu miestus, musu namus 
nesugriovė, musu gyvenimą ne
suardė, mus in nelaisve nepa
ėmė. Amerika sziandien pasi
rengus darbui, pasirengus ne 
vien tik sau visko gaminti bet 
ir kitiems pristatyti. Ameriko
je dabar turėtu būti daug dau
giau darbu negu darbininku-

O vietoj geru darbu, vietoj 
rukstaneziu kaiminu ant fabri
ku, mes dabar patys tarp saves 
peszamies.

Nežiūrint ka kiti laikrasz- 
cziai sako ir kaip aiszkina szi
tas straikas, mes sakome kad 
visos szitos straikos nėra del 
didesnio mokesezio ar del dau
giau pinigu, bet del visai ko ki
to. Automobiliu fabrikantai tik 
už du centu nesusitaika su dar
bininkais. Plieno ir geležies 
darbininkai su savo kompanijo
mis del keturiu centu peszasi. 
Aiszkus dalykas, jeigu czia bu
tu vien tik pinigu ar algos' 
klausimas,*tai jau seniai butu 
susitaikė.

Czia yra kur kas svarbesnis 
klausimas. Czia yra klausimas 
del vadovystes. Kompanijos da
bar nori darbininku unijas taip 
sumuszti kad jos eitu bankrut, 
kad joms butu kaput. Fabri

kantai jau labai seniai kaip perzįja PngSZ Rusija 
pyksta ant darbininku unijosj *
vadu, nes kompanijos negali 
s a vo t i s z k a i darbininkus 
skriausti kai unijos yra stiprios 
ir vienybe palaiko.

Fabrikantai dabar mato ge
ra proga vesti szita straiku ka
ra ligi pat galo, pakol visos uni- 
jos arba pasiduos arta suirs. O 
fabrikantams dabar gera proga 
nes valdžia turi kompanijoms 
atmokėti j u inmoketas per kara 
taksas. Reiszkia pati valdžia:
padeda kompanijoms, o unijos kada Irano delegatai bus at- 
tuojaus neturės pinigu vesti tas szaukti ir kiti bus paskirti ku-
straikas ir turės susitaikinti ar 
pasiduoti.

Už tai szitos straikos yra to , 
kios svarbios visiems darbiniu-j 
kams ir visam krasztui tokios 
pavojingos.

Naszle Kalta Už
Žmogžudyste’

_____ _

TUNKHANNOCK, PA. — Czia randasi baisiai svarbus 
Sudno Teismas rado kad naszle klausimas kuri ta taikos konfe-
Florence Mae Randall irgi kal
ta del josios vyro nužudymo. 
Josios meilužis, Kenneth Far
rell buvo apsūdytas už žmogžu
dyste in kalėjimą iki gyvos gal
vos. Jis paleido szeszis szuvius 
in josios vyro galva ir paskui 
su pagaliu jo galva sudaužė.

Naszle Florence Randall jau 
pirm to buvo susineszus su tuo 
žmogžudžiu, nors ji nieko ben
dro su ta žmogžudyste neturėjo. 
Ji kaltinama kam ji norėjo vis
ką užsiliepti. Bet kad ir ji bus 
apsūdyta, jai bausme už tokia 
žmogžudyste visai maža: Ant 
dvieju metu in kalėjimą.

Skaitykite “Saule”

Sukolieczyti Ir Szlubi Mokinasi Darbo
taikintis Sausio (Jan.) menesio viduryje. Nors 
neatspėjo iki dienos, bet visgi beveik taip ir bu-
vo. Kaslink mėsos, “Saule” sake kad tu strai
ku visai nebus, ar kad ir bus tai tik del dienos 
kitos, nes kai bobos inpyks, tai net ir Washing-

Žinoma szita kareivio nauja ranka negali būti prilyginta prie tos rankos kurios jis ne
teko karo lauke, bet kareivis Lawrence Dilworth, (po kaire) mokinasi kaip su ja dirbti. 
Kareivis Vincent Yannone, vienos kojos neteko. Jis czia kelines pasiraituoja parodyti kaip 
jis gali savo nauja koja vartuoti ir su ja dirbti. Kareiviai dirba North Bergen fabriką, New 
Jersey.

rie butu Rusijai prilaukus. Bet 
visai netikėtai viskas iszejo. 
Naujas premieras, Ahmad Gha- 
vam Salthaneh vieszai davė vi
siems žinoti kad jis Rusijai ne
pataikauja ir kad jis kaip ir vi
si Irano gyventojai, Sovietams 
nenusileis. *

Rusija czia kiszasi ir nori už
imti ir užkariauti kelis miestus 
ir pasisavinti aliejaus fabrikus.

rencija turi tuo jaus iszriszti ar 
prisipažinti kad visi tie delega
tai yra bejiegiai.

Trumanas Važiuoja
Ant Vakaciju

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas važiuo
ja ant vakaciju Vasario (Feb.) 
11, in Florida. Jis tenai gal su
sieis su buvusiu Anglijos Pre
mjerių, Winston*Churchill ir su 
juo pasisznekes ir gal pasitars. 
Churchill’is tenai atvažiavo pa
silsėti.

-----------ir-----------
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Sovietams
Nenusileis

New Yorko Mėsos Karu Drai-
vertai Straikuos; Eroplanas At
lėkė Isz California In New Yorka 
In 4 Valandas; Plieno Ir Gele
žies Darbininkai Vis Straikoje 

Negali Susitaikinti
VAIKAS KARALIUS

RYMAS, ITALIJA. — Itali
jos karalius Victor Emmanuel 
rengiasi savo sostą palikti, ir 
užleisti savo anukui kuris turi 
tik asztuonis metus. Tas vaikas 
dabar yra Neapolio karalaitis. 
Kunigaiksztis Humbert atsisa
kys ir užleis jaunesniam sostą-

Szitaip dabar daroma, kad 
pavesti visos Italijos valdžia in 
žmonių iszrinktu valdininku 
rankas pakol viskas susitvar
kys. Szitie valdininkai vestu 
Italijos reikalus pakol tas anū
kas susilauks dvideszimts vie
no meto. Tokia tvarka visiems 
Italijonams patinka. Ir dabar 
eina gandai kad Italijos sostine 
tutu perkelta in Milano miestą.

DETROIT, MICH. — Ford ir Chrysler 
automobiliu straikos jau baigiasi ir darbininkai 
gryszta in savo darbus. Fabrikantai susitaikė 
su darbininkais ant puses tiek kiek isz pradžios 
buvo reikalau jama. Szitos dvi kompanijos sam
do apie 200,000 darbininku. Reiszkia, kad da
bar tiek darbininku gryszta in darba. Tai geras 
ženklas ir jau visu kitu straiku pabaigos pra
džia. Dabar lieka viena kita didele kompani
ja, General Motors. Bet ir szita kompanija tu
rės susitaikinti. Mėsos gamintoju Straikos 
teipgi sutaikintos, nors vis eina darybio kaslink 
mokeseziu, bet nebus straiku. Kai tik szitos 
straikos prasidėjo “Saule” sake, kad visi pradės

tonas sudrebės- Taip ir buvo. 
Valdžia tuoj aus tenai insikiszo 
ir dabar viskas tvarkoj.

Geležinkeliu Straikos 
CHICAGO, ILL. — Darbiniu, 
kai ant geležinkeliu susitarė, 
kad vietoj straiku, jie gražumu 
stengsis susitarti. Asztuonio- 
lika darbininku uni j u sutiko 
derintis ir visai nestraikuoti. 
Szitoks susitarimas sulaikė 1, 
250,000 darbininku kurie buvo 
pasirenge straikuoti. Dabar 
jie paliko savo reikalavimus 
ant derybų ir vis dirbs kai ju 
vadai derinsis del daugiau al
gos.

Plieno Straikos
PITTSBURGH, PA. — Plie- 

no ir geležies darbininkai vis 
straikuoja ir su fabrikantais 
negali susitaikinti. Czia dau
giausia darbininku dirba ir da

bar czia didžiausios straikos. 
Kiek dabar galima matyti tai 
czia daugiau kalti fabrikantai 
negu darbininkai ar darbinin
ku unijos. Fabrikantai nei per 
nago juoduma nenori nusileisti 
ir visai nepaiso apie darbinin
kus. Czia szituos Plieno ir Ge
ležies fabrikus valdo kelios 
turingiausios szeimynos Ame
rikoje, kaip tai Morgan, Du 
Pont ir kelios kitos szeimynos, 
kurioms darbininkai visai ne
rupi. Bet ir szitos straikos ne
ilgai tesis; tie tureziai turės nu
sileisti ir su darbininkais susi
taikinti. Jeigu valdžia galėjo 
insikiszti in mėsos gamintoju 
straikas, tai sunku suprasti, ko
dėl ji taip pat nepadaro ir su 
szitomisPlieno ir Geležies strai- 
komis? Gal net ir Washington- 
as bijosi pakibinti ar užpykdin- 
ti tuos turezius- t



_______ _________________ ___ -__________ :_____________ _‘ ‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Iviams pasveikti. Siusk mums pg^^ĮĄC DESZIMTS uždirbo žemiau 50 doL per sau- 
1 savo aukas. Tu nusiusi ir jie>^uwio
priims ir padekavos, bet tik ' MII JJONU DARBU L 

i tiek ir 'bus. Kareiviai tos tavo i
I pageltos niekados nesusilauks,. nKW Y0KK _ Valdžios inJ L 
o tie sukcziai savo b.zni S€,ai sįa g.os iKartu gn privaeziomis (langiau produkuoti. Bet ar vis 
varvs ir sau turteli susikraus. . .. I ageiicurmois rengia ekonomini

Insiraszvk in musu mokykla. ' , . , . , .. . ■ • . programa kuris turės mvyndv-
Visi musu studentai dirba. ln-<4. . ,, ... ,. ’ ti pilna darbo veikalu, 
siraszvsi, užsimoikesi ir paskui ., ., v . i , i •• t 1 Szi iszvada pagrista .dviems > prakalta liesi darbo bcjieszko-| . . .T \ , I n • dalykais. Vienas isz ju yraLos Angeles, dainas. " ., , ,, i n - • ! Amerikos produkeije’kuri pasiirtu gali būti redaktorius. . ,

. , . • t >• • ..... ' daugino karo metu. Pav. 194-tsa, persiskyrimą su savo vyru, gali raszyti ir puikius pinigus 
už tai, kad jis szidino isz josios i užsidirbti.
S’krybelaicziu, juokėsi kaip jį!mokykla, o mes per paczta tave,“ 
szypsojosi ir kritikavo josios 
tęva. Reiszikia, visi tie dalykai 
ta nabage gražuole taip primu- 
czinO' kad ji negalėjo su savo 
vyru sugyventi-

Kas Girdėt
Moterims ir merginoms “ny

lon” gražios ir plonos panczia- 
kos vis bus sunku gauti ir pirk
ti net iki rudenio.

Aktorka, losziike ir gražuole 
Lina Romay isz
Cal., pareikalavo ir gavo divor-

i vaite; apie 20% uždirbo $50 per j 
: sau. Bendras algų kilimas buvo ’

,• sako p. Johnson, 
da rbini nkai galėt u

ka tai galima Imti sunaudoti?į 
i’. Johnson palygino iszlaidas 

[szeimynu kuriu sieke $50 in 
. anvaite su szeimynoms? kurios 
uždirbo $25 sau. 1941 metais.' 
Imdamas skaitlines isz U. S. 
Bureau of Labor Statistics, jis 
uirode, kad szėimynos kurios 
uždirbo $50 in sanvaite pralei
do dvigubai daugiau negu tos 
kurios uždirbo $25. Jie iszleido

1 daugino karo metu.
m.i , , . m. Amerikos iszdirbvste siekelik stok m musu .... , , .200 bilijonu doleriu arba clu
... t- x kart daugiau dolerio vertes negerai iszmokinsmie. Jie tave . . . , . j

, . - • , t x i • gu musu geriausiu pnesz-kari-iszmokins taip kad tu busi pas- ®, . . A ...... v .. niu metu. Antra, daugelis vyru km įkvtresnis ir kitiems zuh- . ., . ..... i ir moterų kartu ir asmenų jaukams ir sukcziams nemtikesi. i . v. ...'nešino amžiaus prisidės prie re-
. ,, . , , '/konversijos darbu. J u skaiczius

. .. ♦ n gali būti o4 arba 60 mil., dau- buziams, 16/ mokslui, u t.i. 1 a-jszis laikas po karo, per daug . . , , . ik.- i !..... . T. ., .' giau negu karo metais. . ^temina, Aad \isas g\\eninij
biznierių iszperejo- Dabar vi- ° ' i.- + n.I Prnn Irnldn iiiViO-in ^'/iciui- pavyzdi S tll SZCllUl 1111 kuriUOS suose miestuose ir miesteliuose Fne kokiu šaulygiu szie nu - - -

IHm-G o-nli o-nri-insi-i dirbtiuzdu'oo o0 dol., arba daugiau; iszdvgo visokiu sztoru ir 'bizniu J1>ndl §ail ScliaUsia ’ . ° |
” & IVions. o + davP- 4vnn 11 1 yra dvigubai aukSZfeSZlllS UOgU |kaip pavasaryje grybu. Visi ro , X iena atšalima davė Ai no ii. ■ 

dos dabar nori bizni varyti, o Johnson, 'Kinis \ia J. M alki 
niekas nenori dirbti. Visi jie ne-' Thompson Co. ekonomistas. Ta

per i»z.»iLaiiK v 11, Iiiiiig JU 11 U111-
1 pu laiku eis bahkrut ir užsida
rys duris. Dabar visur matyti 
nauju sztoru del radiju ir del 
elektros daigtu, bet jie visi ne- 
iszsilaikys.

daugiau del balių ir inrenginiu;' 
135% del transportacijos auto-1 
mobiliais, 105% daugiau dra-

Kai plieno ir geležies strap 
kos susitaikins, tai algos 'bus 
pakeltos ir plienas ir geležis pa
brangs. Taip bus nes Preziden
tas Trumanas taip nori. Algas 
reikia pakelti, nes darbininkai 
to reikalauja, ir darbininkai, «----- .. , ,, . ,

iV/dblifkvti rlnno--in trnw kompanija yra skelbimu kom- reikalingi perrinkimus, per gaies iszsiiaiikv n, daug ju uuil- ......
balsavimus. Plienas pabrangs, 
už tai kad negalima fabrikan
tus užpykinti.

Eina gandai kad valdžia pa
ims plieno fabrikus jeigu ilgiau 
straikuos, bet, kol kas da nema
tyti reikalo, nes greieziausia 
darbininkai su fabrikantais su
sitaikins be valdžios insikiszi- 
mo. •.

Bus daugiau cukraus ir visi 
galėsime daugiau gauti pabai
goje pavasario. Nors ir dabar 
iszrodo kad 'kas nors ežia daro
si, ir kas nors neteisingai daro.

tu kurios mažiau uždirbo. Bet! 
negalima sakyti, kad darbinin
ko szeimyna praleisdama $50 in 

panija kuri tvarko dideliu Amu-' sanvaite peVbrangiai gyvena, 
rikos iszdii'byscziu ir turgo riesz kai a 1940 m. [ . S. isz- 
sansikaitas. Susirinkime redak- dirbysezia pasiekė 100 bilijonu 
toriams ir leidėjams svetimos 1 
spaudos, kuris buvo suszauktas ■ 
per Inter-Racial Press of Anie-j vaite> 
rica, Ine., p. Johnson pasakei 
kaip pagal jo nuomone 57 mili
jonai gali rasti darbo.

P. Johnson mano, kad 57 mil. 
žmonių gales dirbti tiktai jeigu 

žemiau 200

doleriu; tada paprastos szeimy- 
nos ineiigos buvo $25 per san- 

Per kara, 1944 m. U. S. 
metine produkcija ’buvo 200 bi
lijonu doleriu. 1944 m. papras
tos szėimynos iniegos buvo $50

■ per san vaite.

1

Nauji Padangių Vieszpacziai ’

Amerikos nauji eroplauai ir bomberiai, 
kurie dabar taikos laiku musu kraszta ser
ges ir musu rubežius apsaugos, yra labai 
greiti ir baisiai dideli. Vienas isz ju gali 
veszti daugiau negu 12.000 svaru bombų. 
Ir jie yra greitesni už viso svieto grei- 

cziaus eroplanus. Armija dabar juos 
rengia ir stato.

Bijūnėlis

Sukcziai ir apgavikai gera 
bizni varo, ypacz dabar, kai vi
si nori daug uždirbti, 'bet mažai 
prakaituoti. Šztai keli geri biz
niai kuriuose yra daug geru pi
nigu tam kuris juos varo, bet ne 
tani nabagui kuris in juos inleii- 
da ar tiems sukcziains pasitiki:

Pink szirnta szieru in musu 
kompanija ir mes tave iszrink- 
sinie musu kompanijos vice
prezidentu ir tu gausi $50 in 
sanvaite. Tu| viena piede gausi 
ir paskui nei tos kompanijos ne
surasi 1

Pirk anglis staeziai isz musu. 
Mes patys jas kasame ir tau be 
jokio biznieriaus pelno parduo
dame. Kelis tonus geros anglies 
nusipirksi ir paskui rasi kad 
skiepe turi daug purvyno 
(darto) ir juodu akmenų, ir pa
matysi, kad tu daugiau pelenu 
iszneszi negu anglių in pecziu 
inpili.

Pirk musu žoles siekias. Mu
su žole niekados neūžauga 
au'gszcziau kaip tris colius. N u-1 
sipirkes pamatysi kad jie tau1 
teisvbe sake: Ju žole niekados 7 v > 7 u
neužauga augszcziau kaip tris 
colius, už tai kad ji visai neau
ga, net nei neiszdygsta.

Tavo ateiti ir tavo turtą in- 
spesime isz tavo delno- Taip, 
jie isz tavo delno ir isz tavo ki- 
szeniaus iszkraustys tavo tur
teli ir paskui pats sau gales in- 
spieti kad mulkis ir kvailas bu
vai.

Divorsa,

Dabar galima pirktis saldainiu, produkcija nekris 
kendžiu kiek tik nori, o cukraus' bilijonu doleriu. Bet, kad tai in- 
negalima gauti. Tos saldaines vykdyti reikalavimas produktu 
yra isz cukraus daromos! Tai turi dvigubai padidėti. Tas ne
kaip ežia dabar galima suprasti1 reiszkia, kad anierikiecziai tu- 
ai iszaiszkinti ? Del saldainiu res dvigubai daugiau ,
yra gana cukraus, !bet del mais-' dėvėti arba statyti, kad suvar- 
to, del namu ir trumpa ir truks-' loti reikmenų už 200 bilijonuĮ 
ta!

' P. Johnson užklausia ar grv- G? v 

žes isz tarnybos darbininkas 
dirbs už mažesne alga negu bu
vo mokėta 1944 m. ?'

O Bijūne, bijūnėli, 
Ko nežydi imdenelyj ?

Kaip žydes jis rudenelyj, 
Kad szahia szala lapelius.

Szalna szala lapelius
Ir suszaldo žiedelius.

(Taip ir mus jauni vaikai
Kenczia ‘bedas, vargelius.

O sūneli, musu mielas, 
Kam negryszti szia dienele ?

Kam negryszti szia dienele?
Tavęs laukia.motinėlė.

Tavęs laukia motinėlė, 
Tėvas, sesers ir broleliai.

Motinėlė mylima, da
Sugryszti negaliu.

Da sugryszti negaliu,
i Da asz valios neturiu.
I
Kai asz valia sau turėsiu,

Asz pas tave sugrysziu.
Kaip žvaigždele isz dangaus 

Linksmai pražiūrėjo;
Alus vaikai da linksmesni

Kada priesza nugalėjo.
Jie norėjo užkariauti

Szi visa pasauli;

Bet Amerikiccziai jiems parode 
Ir ant keliu juos paklupdė.

Visi prieszai nenorėjo
9

Amerika pažinti:
Amerika jiems parode

Kaip vieliava mus gerbti.
Mus vaikai ir mieli broliai \

Namo jau sugryszta. . ;
Koki yra mums džiaugsmas 

Kad vaikai sugryszta.

Skaitykite ‘ Saule”

valgyti Gražiausi Jūreiviai
-$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

j doleriu. Isz tu 200 bil., apie 28 
Į bil. butu isznioketi valdžios 

Viena tarnaite pareikalavo taksais. Privatus kapitalas ab- 
kad jai szeimininke alga pakol- soibuotu apie 27 bilijonus re
tu. Szeimininke, nustebus, pa- servais ir investmentais. Pasi
stebėjo ir paaiszkino: “Onute, liktu 145 bil. dol. vertes reikine- 
argi tu nežinai kad karas jau nu visuomenei suvartoti. Tai 
užsibaigė ir kad asz galiu daug1 yra., dvigubai daugiau 71 bil. 
darbininkių daug pigiau pasi- dol. vertes preikiu megu 'buvo
samdyti?”

“Taip,” atkirto Onute, “'bet 
dabar asz lengviau galiu sau 
vyra gauti. ’ ’

Senis Butkus ana diena kai
j,J bėjo apie milijonierius. Sutkų 

pastebėjo kad Fordas tur 
keturis s.:mitus milijonu 
i’.u. Bu I K, s liūdnai

suvartota 1929 metais kuris bu
vo vienas isz geriausiu.

Galima spręsti kodėl taikos 
metu prekių vartojimas turės 
padidėti. Bet gabumas ta in- 
vykdyti irgi turi padidėti, p. 
Johnson sako, per ankstesni 

■ gyvenimo standarta, nuo $25

iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 1

d'-lc- per sanvaite ligi $50. (Karo me- j 
'pakratė tu sanvaitine szėimynos ineiga

i galva, pypke iszsiemc isz dan-
Į tu, nusispjovė ir pasakė: “Tai 
gana didelis turteli

-žmogui- Bet nabagas Fordas
turi tik viena vaika, kuriam jis 
gali ta savo turteli palikti. O 
dabar žiūrėk, asz turiu net ke
turis vaikus.”

buvo apie $50. Žinoma daugelis! 
szeimvnu uždirbo daugiau, ki-!

<- O 7 j

vienam i tos mažiau.
65% szeimynu karo metais

Szitas nutrauktas paveiks
las buvo iszrinktas kaipo gra
žiausias isz visu “Coast 
Guard” jūreiviu. Szitie du 
jūreiviai parvažiuoja isz toli
mu krasztu.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 3oe

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeezio, 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. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

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

Važiuoja Taikos Jieszkoti

Siuncziant pinigus per bau 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “ Šali
ms, ” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu

persiskyrimą gali liaukos reikalauja deszimts 
gauti per paczta isz Meksikos, centu už iszniokejima czekiu ir 
Gali gauti ir gausi. Jie tau pa- ekspresiniu kvitu. Busime jums 
sius popiera ant kurios bus pa- dėkingi už t.ai ir neužmirszkite; 
raszyta kad tu dabar jau per- ateityje, kada sinusite czekius 
skirtas, jau gavai divorsa, bet arba ekspresinius money orde- 
kas isz to? Tik pamėgink po to- rius, pridėti deszimtuka. Bet 
kio divorso vėl apsizenyti ir pa- jeigu sinusite money orderiu 
matysi (kaip greitai in kalėjimą’per paczta, tada pacztas neima 
atsidursi. [ekstra už iszmokejima money

Gelbek sužeistiems karei-i orderio. Acziu visiems.

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

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Vala
kas isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu ..........................  15c

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei

I Vargutis ir Skunutis. 60 dus. ..15c

SKAITYKIT
“SAULE”

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
Baide Pu b. Co., Mahanoy City 

_______  n t

Saule Publishing Co., 
QKYt PA.

“Saules” Redyste.

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Czia Amerikos atstovai, kurie buvo iszrinkti ar paskirti 
musu kraszta atstovauti toje Taikos Konferencijoje, Lon
done. Jie iszplauke isz Amerikos su gražiu ir didingu 
“Queen Elizabeth” laivu. Isz kaires in deszine: Senatorius 
Tom Connally isz Texas; Senrtorius Arthur Vandenberg, 
isz Michigan; buvęs Ameriko; Sekretorius, Edward Steli
nius ir ponia Eleanor Roosevel;. (Fr. D. Roosevelto žmona).

ISTORIJE apie Gregonua 
------------------Isz Numinish

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25c ::

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- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

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

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas V&idulis; 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 Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu ......................................15c

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

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tėvu 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.................. l&c

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus,; Klara; Nuspręsta
sis; A”.t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61'* puslapiu .................................15c

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa» 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me, 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 1OO pus. 25a

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 150

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstal 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ......................................... 25<|

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
pi’riapiu ..............................  15<

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isfr) 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 150

No. 17-5 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; GudraU 
P’.emenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kairriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu* 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ...........................................

Adresas: ■'

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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BEMATĄ 1
pABEGE nuo vasaros kai

tros, keli draugai gulėjo 
pauksnyje, tūlame gražiame 
miesto sode, apsiskleide sulaik- 
raszcziais. Ilgai mes ten buvo
me. Skaitėme p r o t a v i m e, 
kol pagalinus priėjome prie iu- 
vairiu anekdotu. Czia jau rim
tumas dingo ir skambėjo links
mas klegesis.

Nelabai toli isz už kalno pa
sirodė suvargęs senukas. Jis 
apsidairė, atsikosėjo ir pradėjo 
artintis prie musu.

— Nusiraminkint! Tvarkda
rys ateina, patemyjo vienas isz 
draugu.

— Tvarkdarys, kaip tvark
darys bet kokis valkata praszys 
“kvoterio” iszsigerimui kitas 
aiszkino, matomai, ne iszdrys- 
damas prisiartinti visai arti, se
nukas da isztolo, visus praleido 
savo mažutėmis iszdžiuvusio- 
mis akimis, nusiszypsojo ir pra
bilo:

— Dovanokit už drąsą, bet 
ar negaleeziau pas jus, jaunuo
liai atsisėst?

— Lai sėdasi, turėsime dau
giau juoko, vienas isz musu pa
tarė.

— Gerai!. Visi sutikome ir 
pakvieteme senuką, kad sestu 
pas mus.

Mandagiai padekavojas, se
nukas atsisėdo. Tai buvo san- 
jausmas senukas. Nors ant su- 
džiuvusio raukszleto veido ma
tėsi szeszeliai vargo ir skurdo, 
bet jisai rode nuolatinia szyp- ( 
sa. Drapanos gerokai nudėvė
tos ir dideles, kabojo betvar
kiai ant sudžiuvusio liemenio, 
kas dare ji panasziu in stovyla, 
Laidanczia varnas isz kanapių. 
Placziais briliais skrybėlė, už
dirbus'beveik ant apykakles. 
Czeverykai, vienas didesnis, ki
tas mažesnis, matomai jau se
niai pamirszo, kuomet buvo 
valyti. Bet pavirszutine isz- 
vaizda matomai visai senuką 
nerupino. Jis iszrode pilnai už
ganėdintas.

— Gal kas papirosą dovano
site, jaunuoliai ? Padūkusiai no
riu rūkyt, labiau negu valgyt, 
kalbėjo jau nusiraminęs senu
kas.

— Kodėl ne! Rūkykit! Ta
riau pavaiszindamas “..sveti.” 
Kitas draugas, matomai norė
damas turėt daugiau juoko, pa
siūlė jam cigara.

— Cigara?! Hm! Juokauja
te isz manes! Net paini rszau 
kaip kvepia.

— Nejuokauju! Na tyczia, 
meskit ta papirosu, o užsiruky- 
kit su mumis cigara, draugas 
juokaudamas kalbėjo.

Senukas paklausė. Bet papi
rosą visgi nenumete, bet kisze- 
niun inside jo, o cigara paemes

Kūmutes ir bobutes, akis 
iszvertusios žiurėjo ir savo 
liežuvius lazgino kai nuotaka 
Mollie Wyndham-Quinn ap- 
siženijo su Hon. Robert Cecil 
Westminister bažnyczioje, 
Anglijoje.

Užbaigęs kalbėt, iszsitrauke 
isz kiszeniaus papiros sąsiuvi
ni ir paiszeli.

— Na, vyrai! Nupiesziu. ju
sti paveiksią, pigiai ir greitai.

Tas mus užinteresavo. Palio
vėme juokavę.

— Tai tamista esate piesze- 
jas? Paklausiau.

— Tai])! Buvau tokiu kita
dos, būdamas da jaunas kaip ir 
jus, atszove senis, bebrą. yda- 
mas kažinka ant papiros.

— Portretą in penkiolika mi- 
nueziu, už kvoteri, galiu pada
ryt, aisZkinos senis.

— Na, tamistai už toki gar
du cigara, padarysiu dykai.

Sutiko senukas ir griebėsi už 
darbo.

— Lai pieszia, matysime ka 
jisai gali, sau kalbėjome, ne at
sižvelgiant ant suvargusios isz- 
vaizdos, jo pirsztai da dirbo ge
rai. Penkiolika mimiežiu pras
linkus, senukas turėjo padaręs 
gana nebloga paveiksią. Visi 
džiaugemesi ir stebejomesi, kad 
visai pahaszus- Nors tai buvo 
ant greitųjų padarytas pieszi- 
nys, bet isz tikrųjų drąsiai isz- 
braižytu galima buvo spręst, 
kad ne mėgėjo butą.

Da pora draugu pavelijo sa
vo portretus nupieszt, už'ka se
nukas mandagiai padekavojo. 
I r kuomet daugiau niekas neno- 

1 rejo,- senukas rengėsi mus ap
leist. Asz žingeidumo verezia- 

• mas, neiszkencziau ne papr.i- 
■ szeS senuko, kad papasakotu ka 

nors isz savo gyvenimo. Semi-

mai senukui patiko.
j — Ypacz dailininku, piesze- 
i ju esu.
! —Ar taip? Tamista: piesze- 
Ijas!
į Senukas pradžiugo ir pasku
bėjo man ranka pakratyt, pa- 
aiszkinau trumpai apie save.

— O jeigu t-aip, tai asz papa
sakosiu savo nelaimes. Pasaky
siu trumpai savo gyvenimo is- 

įtorija, sutiko senis. Czia asz pa- 
? temi jau, kad ne asz vienas indo
mauju-

Mano draugai, juokus padeje 
iu szali, taipgi rimtai klausėsi. 
Senukas patraukęs “pora du
rnu” pradėjo kalbėt.

— Gimiau ir augau Naujoje
Anglijoje, iszbetųrcziu szeimy-Į 
uos. Vargais negalais baigiau 
augsztesne mokykla “High 
School ” su pagyrimu, ir gavau 
“Scholardship” in dailos mo
kykla, nes atsižymėjau da mo
kykloje kaipo pieszejas. Nuva
žiavau in Chieaga, instojau in 
“Chicago Academy of Fine 
Arts.” Mokslas sekėsi gerai. 
Kas metas laimėdavau. Vaka- 
cijose dirbau invairiose komer- 
cijinese dailos studijose, už- 
dirbdamas gana szauniai. Bai
giau ta mokykla, atvykau iii 
New Yorka. Czia dirbau ben
drai su tulu gerai jau žinomfl 
pieszej-u. Dalyvaudamas invai
riose parodose ir konkursuose, 
esu laimėjęs keliata dideliu do
vanu. Dailos kritikai szauniai 
atsiliepe, pranaszaudami man 
szaunia ateiti.

Czia senukas pertraukęs kal
ba užtraukė vėl “pora durnu” 
juokdamasis.

— Taip! Pranaszavo szaunia 
ateiti, o pažiūrėkit dabar kas 
asz esu.

Mes nesijuokeme, bet indo- 
miai klausemesi-

— Taigi sugryszime vėl prie 
temos. Būdamas New Yorke 
greit sutaupiau gerokai pinigu 
ir sumainau vykt užrubeži, kad 
susipažinus su Europos daila ir 
pasimokint tenai. Atsidariau 
Paryžiuje. O tas Paryžius! Nc- 
kuomet ji nepamirsziu.

Czia senukas sunkiai atsidū
sėjo. Matomai sunku buvo jam 
tai minėt. Bet neilgai trukus 
vėl pradėjo test pasakojima:

— Paryžiuje tuojaus susipa
žinau su gerai ir jau pragarsė
jusiais dailininkais, taip kad 
trumpu laiku Bohemijoje jau
cziausi kaip namie (“Bohemi
ja” vadinama dalis miesto, kur 
beveik visi pieszejai, artistai,, 
muzikai ir dainininkai susispie
tė.) Bohemija! Jinai mane pra
žudė- Bohemija! Kur konajkas, 
szampanas, szokiai ir patvirku
sios mergos vicszpatauja. Kiek 
tenai prakilniu mineziu, genia- 
liszku talentu, 'kultūros žiedu, 
paskendusiu isztvirkimo ir gir
tuoklystes sūkuryje.

(Senukas paskutinius žodžius

— Ar ir tamsta vienas isz tu Ant Gavėnios

j užbaigė pusbalsiai. Matomai,'teisybes minėt, gailiuosi, kad 
kankinosi, ant sudžiuvusiu pradėjau klausinėt.

' akiu sužibėjo aszaros. į — Tas nieko. Jeigu tamista
— Tamsta nelengva buvo kada ketini tenai nuvažiuot, tai 

i ------------ _____--------------- i jau iszkalno žinosi, kas tenai s
__________ ___________ ____ . . oeuasi-

S , Bet kiek jau nusiraminęs, se-
5 X nu^as u'žsikure jau užgesusi ci-i
n * gara ir vėl kalbėjo:
? '— Taip! Tenai ir mano sva-l

B Jonės, ateitis ir garbe dingo.' 
k Pilnas gyvenimo, pilnas energi- 
* jos,, ežia atėjau, susipažinau su 

a & M. Tai buvo artiste, nea.psako-
J !mo mažumo. Pamylėjau asz ja.: 

[Visi pavydėjo man. Jaucziausi 
a ji , laimingiausis žmogus pąsauly-

i » tatjauattta 1 je. Susiporavome. Neilgai musu
laime tęsęsi. Sužinojau, kad 
mano žmona man neisztikima. 
Tapau niekszu, girtuokliu. Gy
venimas tapo nemalonus. Dingo 
prakilnumas. Ir viena vakara 
radęs savo žmona tūloje kar- 
cziamoje, atskirame kambaryje 
su karininku 'besimeiluojaiir, 
nuszoviau asz ji. Tapau žmog
žudžiu! Teismas. Vos likau nuo 
mirties baudos, aeziu geram ad
vokatui- Bet ilgi, ilgi metai, ka
lėjimo pilkos sienos!

Senukas nutilo ant valandė
lės ir vėl su ranka nubrauko 
aiszaras. Mes taip indomavome 
kad net nesukrutejome.

— Tose kalėjimo sienose ta
po praleistos geriausios mano 
gyveninio dienos. Paliuosavo 
mane isz kalėjimo. Bet kam asz 
tikės ? Nėra energijos nėra jo
kios ateities. Visi žiuri in tave 
su panieka, žmogžudys! Niekas 
nesirūpina pasiteiraut, kas pri
vertė tapt tokiu. Besivalkioda
mas betiksliai po Paryžiaus 
gatves, sutikdamas Amerikos 
kareivius, papasakodavau savo 
nelaimes ir praszydavau atiku 
kelionei atgal Amerika. Per il
ga laika vos ne vos susigraibiau 
ir parvykau vėl in ta szali, kur 
gimiau, augau mokslą pasie
kiau. Ir dabar esu benamis, be
mokslis, valkata. Nevagiu, bet 
bandau sziaip-taip uždarbaut. 
Retkarcziais kam papasakoju 
savo prietikius. Pasmerkia ma
ne. Szirdis suskauda, bet ir vėl 
nusiramina, jau papratau ken
tėt-

Tai tiek isz mano gyvenimo 
ruožu.

Patemijas, kad mes labai in- 
domiai klausome, nusijuokė 
gardžiai.

— Matau kad asz jute užindo- 
mavau, jaunuoliai, ar ne?

Mes isztikruju indomavome. 
Padėkojau senukui už gera 
apysaka ir sulyg jo praszymu, 
pažadėjau paraszyti laikraszti 
ar žurnalą, ne pasmerkdamas 
ji, 'bet pasmerkdamas girtuok
lyste.

Kadangi patilę jau nusileido 
ir artinosi vakaras mano dran
gai iszreiszke pageidavimu 
gryžt namon.

Senukas, padėkojus už drau- 
giszkuma, atsiprasze ir man pa
kratęs ranka, rengėsi mus pa

New Yorko Majoras

pavarte, pauostė, aplaižė ir isz- Kas nusijuokus manes užklaus 
•k i Im i ngai už s iiku r e.

— Aha! Dabar tai kas kitas! laikrasztiniiiku, moralistu, ku- 
Džiaugesi senis.

Mes matydami senuką taip į iszklausine 
besidžiaugiant ir taip komisz- 
kai bežaidžiant su cigaru, kva
tojome.

— Mėgstu asz tokius links
mus jaunuolius, kaip jus, vy
rai! Man primenate mano jau
nas dienas. Dienas linksmas, 
laimingas, !be rupestelio. E! ka 
asz ežia iszplepejau!

Graudus verksmai arba pasi- 
, budinimas prie apmislinimo 
' Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 10G Laiszkas 
arba niuka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku 
Seraphiszkas officium 10^-. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 10^. Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke-

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

rie suradę kur koki vargsza, 
isztyrines, o pas-j 

k ui laikraszti ar žurnalan nu
sius. Nėbucziau tai da priesziu- 
gas jeigu nesilenktu su teisybe, 
ir paraškytu, taip kai]) buvo ke
li ios aplinkybes žmogų priver- 
czia nupųlt.

— Taip, asz laikraszcziu san- 
daibininkas ir indomius daly
kus gaudau. Taigi ir gyvenimo 
nepasisekimais indomauju, ir, .

, n . v ,. ilione po svietą ir liudvmas apieraszydamas nurodau priežastis,' . U . , ir11 tt • • ■ , „ . . Jezu Kristų 20e. Maldų Vainikas gal pagelbėtu tiems, kurie V
. • . • , a , kelis knygute 7oc.taipgi riogso ant 'kranto pra- *
palties. f

Mano pasiaiszkinimas mato-. Mahanoy City, Pa.

in viena miestą nuvykau,
Daug joku pamaeziau,

Kur ten ant Main ulyczio,
Žiurau bėga policijantai,

Badai czia jau kas negerai, 
pleisa. per na'kti kaulelius 

už pinigus barszkino, 
Policijantai užtiko, 
Ne vieno nepaliko.

Ir tuosius paėmė ka kitam 
kambari buvo.

Visi in nagus pakliuvo.
In laku pa nugabeno,

Ir ten pasodino,
Paskui gerai užmokėjo,

O katras pinigu neturėjo,
Turėjo pasirūpinti,

Kad tik lakupoje nesėdėti, 
Manau, jok dabar pasitaisys.

* * *
Raszo man laiszka apie 

vyruką,
Kuris paėmė savo pede,

Viską prakazyravo 
ir buvo ne valgias,

Net per keletą dienas,
Tai susimylėjo ant jo vyras,
Keletą dolerius paskolino, 

Ir vaikina nuo bado iszgelbejo, 
Sztai, be straiko, o varga, turi,

O jeigu Ims traikos, 
Tai nustips vyrukas!JfC

Jau tik geda ir gana,
Kaip nekuirie žmonis ant 

svieto gyvena,
'Nepasitaiso ir ant ateities 

nepaiso.
Kaip kur daug in skolas 

inlenda,
Ir jau neiszlenda niekada, 

Tada viskas nustoja,
Kada žydberniu pastoja.

* Nuo pavietres ir karios,
Ir nuo žydiszkos apglo'bos, 

Saugot mus kožna!
* * *

Sziandien turime merginu 
visokiu,

Ne vienokiu,
Jeigu vyrukas kalbina ant 

ženybu,
Tai nereikalauja dideliu 

derybiu,
Mergele žodi duoda, 
Ar ant tikro prižada.

Kaip nuperka apredala,
Tiek tu matysi mergele,

Kada apsiredo ir apsitaiso,
Jau vaikine apie tave nepaiso,’likt.
Viena tokia nuvede vyruką 
in kita kambari pasikalbėt,

]»

William O’Dwyer priėmė 
prisieka kaipo New York 
miesto Majoras. Jis užima 
vieta Fiorello La Guardia, 
kuris miestą valde net per 
dvylika metu. Naujas Majo 
ras tuoj aus paskelbė kad 
daug svarbiau visiems per
taisyti susisiekimus paczia- 
me mieste negu rūpintis apie 
geras ir patogias vietas ero- 
planams nusileisti. Jis pasi- 
aiszkino kad susisiekimai 
mieste reikalinga papras
tiems darbo žmonėms, ero- 
planai vien tik turtingams, 
ir sake kad daug daugiau pa
prastu žmonių randasi New 
York mieste, negu turtingu. 
Toki visi mylės, ir jau dabar 
myli.

UŽLAIKYMAS
VAIKU SVEIKATOS

SAULE PUBLISHING CO.,
• 5.S.A.

— Na, szia da viena cigara, Į 
i užsirūkyk ant keliones, mano' 

Mano, :kai]> czia nuo jo pabėgti, draugas pasakė. Senukas pade-' 
Vyrukas nieko blogo negalvojo,' kavojes insikiszo kiszeniun,'

■ tardamas-: • j
j —'Paliksiu rytojui. Sziai die- 
I nai jau perdaug.
j Visi paeiliu palinkėjome se- 
i liukui geros kloties, padekavo- 
jome už laibai indomai apysaka 
ir persiskyrenie.

Senukas ramiai, visai nesku
bėdamas, nužingsniavo sau per 
kaina. Gi mes' susirinkę maga
zinus, žurnalus, vėl juokaudami 
skubėjome namon, vakarienes.

— GALAS —
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

O mergina per lauka 
isžpyszkino, 

Vyrukas valandėlė sėdėjo, 
Per duris žiurėjo, 

Ba ne mate kaip pabėgo.
Nabagėlis pasiliko, ir sėdėjo 

Motinos nepaiso ka 
dukreles turi, 

Kad ti'k katras užfundytu 
žiuri.

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

Užlaikvti vaiku sveikata kad ' * I
jie tinkamai augt u ir kūnai tin
kamai iszsivystytu, turime ap
sipažinti su kitais dalykais 
apart maisto, miego ir pasi- 
manksztinimo- Juos privalome 
apsaugoti- nuo visokiu užpuoli
mu ir inžeidimu, ir apart nu
kreipiamu fiziszku trukumu 
vaikai turi būti apsaugoti nuo 
visokiu užkrecziamu ir papras
tu ligų ir nelaimingu atsitikimu 
kurie, beveik visi, gali būti nu
kreipiami. Kasmet, su mokyk
los atidarymu, pasirodo dauge
lis invairiu ligų ir motinos tiki 
kad ju vaikai turi tomis ligo
mis sirgti, ir jeigu turi sirgti tai 
kuogreieziaus apserga ir pa
sveiksta tuo geriaus. Bet tie vi
si motinu insitikinimai yra 
klaidingi, ir, visu pirmiausia, 
paezios motinos turi tuos insi- 
tikinimus praszalinti, kas bus 
svaibiausias žingnis apsaugoti 
savo vaikus nuo ligų. Geriau- 

Lsias apsaugojimo būdas yra ne- 
! prileisti ligų gemalus prie svei
ko kūno.

Vienas isz svarbiausiu daliu 
vaiko apszvietimo yra priprati
mas prie kasdieniniu sveikatos 
paproeziu. Daugelis augusiuju 
ligų ir silpnimu priguli nuo ne
tinkamu jaunystes pripratimu. 
Motinoms yra sunku mokinti 

[vaikus tinkamai prižiūrėti savo 
hunus, bet su nuolatiniu atkar
tojimu niekuomet vaikai nepa- 
inirsz motinos pamo'kslus.

Bet pinniausia motinos turi 
paezios apsipažinti su sveika- 
tos rikalavimais, ir todėl nepro- 
szali yra pacbuoti sekanezius 

I svarbiausius sveikatos reikala- i
vimus:

1— Mes visi suprantame val
gio svarbumą. Privalome pova
liai, regulariszkai ir užtektinai 
pavagyti.

2— Kasdieninis viduriu pa
ti uosavimas yra reikalingas.

3— Patartina kasdien ant 
lauko mankszytis, ir namus lai
kyti gerai iszvedintus.

4— Kūnas reikalauja tinka
mo poilsio, tuomet kasdien rei
kia paskirta skaitliu valandų

■ miegoti.
į 5—'Kasdien prižiūrėti dantys- 
j 6—Iszvengti nelaimingus at
sitikimus turime apsipažinti su 

■“Saugumo Pirmiaus” taisyk- 
i lems

7— Nukreipti ligas turime:
a. —Apsisaugoti nuo sergau- 

j ežiu, ypatingai kurie kosti ir 
i cziaudi.

b. —Nedeti guma, paiszelius 
ir kitus daigtus, kitu vartoja 
mus in savo burna.

c. —Nevartoti kito asmens 
skeptaite, abrusa, dantų šepe
tuką ir kitus daigtus.

d.—-Nusiprausti rankas priesz 
kiekviena valgi ir imti maistu 
tik szvariomis rankomis.

8— Nevartoti svagineziu gė
rynių ir tabako.

Vaikai turi patys save szva- 
riai užsilaikyti del dvieju prie- 

I žaseziu, būtent, jog daug links
miau gy venti su szvariems žmo- 
riiems ir jog svarus kūnas yra 
reikalingas sveikatai. Nėr reL 
kalo patart kiek sykiu in san- 
vaite reikia vaika maudyti, bet 
reikia nors syki in sanvaite ji 
maudyti sziltame vandenyje su 
muilu. Kartais du sykiu. Tuk- 
sfaneziai vaiku neturi patogias 
pasimaudyjimui vietas, ir todėl 
jiems yra sunkiau užsilaikyti 
szvariai- Nekuriuose miestuose 
randasi vietines pirtys, kurias 
galima lankyti.

Yra lengva ir pigu namuose 
in vesti lytine maudyne “sho
wer bath,’’kur negalima inves
ts tikra “shower” maudyne, 
galima pasistatyti medini cze- 
beri ir virsz galvos pastatyti 
koki vandenio pilnu indą arba 
puodą, kuri galima povaliai 
versti traukiant szniura. Toks 
pasimaudymas yra labai geras, 
ypatingas vaikams, nes yra la
bai sveikas kunui.

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

PUIKI ISTORIJA i

Velnias
50c I

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

TIKTAI

Apie Racionavima '

Cukrus: Ženkelis Nr. 39 
knygutėje Nr. 4 geras del 5 sva
ru cukraus lyg Balandžio 
(April) 30 d.



* ‘ S A U L E ” • MAHANOY CITY, PA.
isz Ringtown, atsibuvo Panede- 
lyje, isz namu josios dukters A. 
Walto, 324 W. Coal uly., mies
te, su Szv. Misziomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje Mahanoy City 
9 valanda ryte ir palaiduota 
Szv. Juozapo parapijos kapinė
se. Polosky isz Minersville lai
dojo. Velione kitados gyveno 

Mirė pareita 
k t e-!

G ime1 
Lietuvoj, atvyko in Amerika 

— Pone A. Stemleriene su būdama jauna mergina, ir dau- 
dukteria, motorą vo in miestą su' gelis metu adgal gyveno Shen-; 
reikalais, taipgi atlankė ir'andori. Prigulėjo prie Szv. i 
“Saules” redakcija, atnaujinti' Juozapo para. MaŲanoy City. I 

Paliko savo vyra. Kazimiera, 
sunu Daktaru Kazimiera isz 
Pottsvilles; dvi dukterys: P. 
Kutz, Ringtown ir A. Kalto, 
Shenaiidoro. Taipgi penkis a- 
nnikus, anūkes, ir du pro-anuku.

Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Pranciszkaus De Sales; Sere- 
doj Szv. Martinos; Ketverge 
Szv. Jono Bosco; Petnyczioj 
pirma diena Vasario (Feb.),
nienesis yra paszvenstas ant i Mahanoy City, 
garbes Slaptingo Gyvenimo Ketverga ryta pas savo dukt 
Kristaus; Petnyczioj Szv. Ig- ria P. Kutz, Ringtown, 
nacio; Subatoj Grabny ežios.

1 viJlcliciiijj uiiciiiikU ji ■

“Saules” redakcija, atnaujinti! 
savo prenumerata už laikraszti 
“Saule.” Acziu už atsilanky- 
rna.

f Gerai žinoma visiems po
ne Marijona Paliokiene (Pol
lack), po tėvais Karpavicziute, 
nuo 32 So. 10th Ulyczios, mirė 
Subatos ryta, 1-ma valanda, 
namie. Sirgdama per koki tai 
laika. Velione gimė Lietuvoje, 
pribuvo in Amerika apie 61 me
tu adgal. Josios vyras Jurgis 
mirė Kovo 10 d., 1934 metuose. 
Prigulėjo prie Szvento Juoza
po parapijos. Paliko dideliam 
nuliudime sekanezius vaikus: 
Petrą namie; Etileną, pati Petro 
Lawrinaiczio isz Detroit, Mich., 
Margareta, namie; Juozą, Ma- 
lianoy City; F. Vaitkevicziene 
(White), Philadelphia, Pa., 
Edvardą, Minersville ir Kazi
miera Mahanoy City. Josios sū
nūs Vincas mirė septyni metai 
adgal. Taipgi 10 anuku ir anū
kes ir du pro-anuku, ir viena 
seserį kuri gyvena Kanadoje. 
Laidotuves atsibus Seredos ry
ta 9-ta valanda su Szv. Miszio- 
mis Szv. Juozapo bažnyežioje, 
ir bus palaidota parapijos ka
pinėse. Graborius L. Traskaus- 
kas laidos.

Velione buvo sena skaitytoja 
laikraszczio “Saules.” Amžina 
atsilsi!

— Marijona, duktė ponos 
V. įPitkavicziene, 919 E. Centre 
Uly., ir Steponas Bistronish, 
nuo 431 W. Market uly., eme 
szliubaSubatoj 9 vai., ryte, Szv. 
Juozapo ’bažnyčioje. Szliuba 
davė Kun. P. C. Czesna. Svotai 
buvo pone Rapach, Anna 
Bistronish ir T. Žernauskiute, 
ir John Bistronis, John Koteli 
ir Fr. Mlyniik.

Taipgi kitas szliuba atsibuvo 
Subatoj 8 vai., ryte, Szv. Juoza
po ibažnyezioje, Olive Thomas, 
duktė ponstvos Harold Thomas 
nuo 311 W. South Uly., ir Fe-
liksas Baszinskas, sūnūs ponios 
M. Lazauskienės 427 W. Maha- 
noy Uly. Svotai buvo pone Ha
rold Thomas ir Jurgis Lazaus
kas. Szliuba davė Kun. C. J. 
Rakauskas.

— Ketverge, Sausio 31 
diena, 16 vyrukai iszkeliaus in 
Wilkes-Barre, kurie bus priim
ti in tarnyste. Visi iszkeliaus 
ant boso, 7-ta valanda ryte.
Mahanoy City:

Thomas D. Coombe, William 
J. A. Truskowslki, James W. 
Wagner, Joseph S. Tick y, Wil
liam J. Markle, Russell Petruc- 
ka, Earl T.. Dodds, Joseph G. 
Digi’is, James R. Babcock ir 
Gerald J. Petritsch.
Yatesville:

Leo J. Fry.
Kaska:

John V. Franko.
Philadelphia, Pa.

Peter Kustra.
Plainfield, N. J.

Jerome J. Savitsky.

Shenandoah, Pa. t Laidotu-
&es ponios K. Dorasaviczienes

Nepaprastas Szuva

Szitas szuva nemyli szal- 
czio ir yra baisiai iszlepintas. 
Jis žino kad jis ne kaip kiti 
szunes, nes jis pareina isz 
augsztu ir brangiu szunteviu. 
Ųž tai kai tik jis jaueziasi 
nors kiek szaltas tai jis pasi
ima kepure ir szalika, skara 
ir kaip žmogus nuo szalczio 
apsisaugo j a.

Girardville, Pa. — Kazimier
as Skistimas, nuo W. Ogden 
uly., serga ; gydosi namie.

— Kareivis S./Sgt. Anta
nas Služis, sūnūs ponios Mari
jonos Služienes nuo 507 W. Ma
hanoy Avė., ana diena likos pa
leistas siz tarnystes isz Indian
town Gap. Kareivis Antanas 
instojo in tarnystes Gruodžio 
men., 1943 m., jisai tarnavo 
Europoje ant kares lauko ii 11-1Paskutinėje LAIC ž 
kos sužeistas Francijoje.

— Jūreivis S'C 3/c Filbert 
Budraitis, nuo N. Second uly., 
taipgi likos paleistas isz tar
nystes, Bainbridge, Md.

PITTSTON, PA. — Nedelioj 
prieszpiet gyventojai szio mies
to persieme vela baime kada že
me sudrėbėjo, ir vela žeme vie- 
tuose pradėjo ingriusti in ka
syklas. Kompanija daro tyri
nėjimą.

Nemoki Rusu Kalbos,
Neinstosi In Lietuvos

Universitetą

Tremtiniu Gyvenimo
Nuotrupos

Nauji Drabužiai Jūreiviams Tiesiog Pasakė

Paskutines Žinios Isz
Szvedijos

NEW YORK. (LAIC) — 
Hanau stovykloje gyvenantieji 
Lietuviai insteige paszto agen-' 
tara. Lineberge gyvena 50 Lie
tuviu privaeziai, turi komitetą. 
Hannoverio Veterinarijos Aka
demijos rektorius pažadėjo pri-i 
imti Lietuvius studentus. Lie
tuviai buvo prasze G0 vietų. 
1’1 C Ik daug nepažadėta. Schles- 
vvige gyvena 324 Lietuviai.1 
Tol k stovykloje gyvena 152 
Lietuviai, ten atidaryta vaiku 
darželis ir pradėjo darba pra-i 
tižios mokykla. Dordene atida
ryta pilna gimnazija su 8 klaso-į 
mis. Veikia pradžios mokykla. 
Braunsweige Lietuviu yra apie 
300, o Watenstedte per 1,000.

Ravensburgo apylinkėse pri
vaeziai gyvena per 300 Lietu
viu. Susiorganizavę. Jau yra 
suruosze 4 koncertus ir viena 
vakara su vaidinimais. Naujai 
įsikurtoje stovykloje Boden- 
werderyje gyvena 80 Lietuviu. 
Jie leidžia savo dienraszti 
“Naujienos.”

STOKHOLMAS (LAIC) —
' Paskutinėje LAIC žinių san
traukoje (Nr. 61) buvo pra- 
neszta, kad su Sovietais vis te-! 
bevedamose derybose del 167 
Baltiecziu likimo, Szvedu val
džia visa reikalą kreipia in 
kiekvieno internuotojo bylos 
aiszkinima.

Sziandien gauta papildomu 
žinių, kad Szvedu administraci
jos organai pradėjo tyrti kokio
mis aplinkybėmis kiekvienas 
isz internuotuju tapo Vokiecziu 
kariuomenes nariu. Tyrimas 
pradėtas nuo Latviu ir, grei- 
cziausiai, kuri laika užsitęs.

Smolensko Apylinkėse 
1214 Szeimynu Gyvena 

Zemliankose

NEW YORK, (LAIC) — 
Isz Sovietu szaltiniu paeinau- 
cziomis žiniomis net ir turintie
ji brandos atestatus, privalo 
laikyti instojamuosius egzami
nus in Lietuvos universitetą. 
Egzaminuojami dalykai pri
klauso nuo pasirinktos specia
lybes, bet Rusu kalbos patenki
namas žinojimas privalomas SAULE PUBLISHING CO., 
visais atvejais. Mahanoy City, Pa.

Tos placzios jūreiviu kelines jau isz mados iszejo. Taip
gi ir ta mielyna spalva del deliniu ir marszkiniu. Dabar jū
reiviai gauna visai naujus drabužius, kurie jiems daug ge
riau ir gražiau tinka. Isz kaires in deszine ežia jūreiviai rodo 
sayo naujus drabužius, naujas uniformas: mielyna, balta ir 
pilka. Mielyni ir balti bus del parodos, pilki bus del kasdien 
ir del darbo. Visiems jūreiviams szitos naujos uniformos la
bai patinka.

Priesz Liga Ir Už Sveikata Kariauja

NEWY0RK, (LAIC) —
Komunistu partijos organas 
“Pravda” raszo, kad Smolens
ko apylinkėse net 1,214 Kolcho- 
zininku (valdžios dvaruose dir
bančiųjų) szeimynu gyvena1 
Zemliankose žemes urvuose.

Vokiecziai Nenori
Komunistu

FRANKFORT ON THE
Vienok, tyrimo iszdavu ne- MAIN, VOK. — Vokiecziai lai- 

laukiant, internuotus baltiej ke rinkimus, balsavimus mažes- 
czius, jau dabar imtasi gabenti uiuose miesteliuose. Per balsa- 
isz ligoniniu prie pakrovimo1 vjmus paaiszkejo kad net Vo- 
uosto; Kaip žinome, in ligoni- į kiecziai nenori komunistu savo 
nes jie buvo nugabenti bado valdžioje. Kur tik buvo rinki- 
straiko pasekmėje. Nauju pavo- mai, tenai buvo ir komunistu 
ju akyvaizdoje ALT ir vėl nu- kandidatai, bet tuo pat kartu 
tarė imtis akcijos.

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

20 Centai.

tenai buvo ir balsavimai priesz 
Komunistus. Matyti Rusija mo
ka kaip su savo armijomis žmo
nes valdyti, bet da neiszmoko 
kaip žmones intikinti in savo 
Rojų ir kaip prie saves kitus 
gražumu prisitraukti.

Malonu Pasimaudyti

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Czia mažas vaikiukas, Do?iald Anderson isz Prineville, 
Ore., linksmai bovinasi ir rodo kaip jis pasveiko isz ligos ku
ri iki sziol buvo neiszgydoma Tas mažas paveikslas pa- 
cziame paveiksle rodo kaip tas vaikutis iszrode kaip jis ta 
liga sirgo. Kas metai renkama dešzimtukai del vaiku gydy
mo ir apsaugojimo nuo szitos baisios ligos. Taip ir sziais me
tais daroma. Buvisis Prezidentas Rooseveltas jaunus būda
mas szita liga susirgo ir. nuo o liko per visa savo gyvenimą 
szliubas. Jis ir szita “deszimtuku” vaju insteige.

Skersvai Amerika Su “Taxi Car”

Kromininkas atėjo pas vie
na kostumeri, kad atiduotu 
už priimta valgi, bet tas stai- 
cziai pasakė:

— Ana ve, neduosiu ir ga
na!

— Del ko neatiduosi?
— Del to, kad tavo szofe- ' 

ris nesiženije su musu Mariu
te! ,

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

I Saule, Mahanoy City, Pa.

i t
; arba pradžia $ 
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j 64 pus., Did. 5x7coL |
I Tiktai, 10c. ?
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“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra

Polar Bear kliubo nariai ir nares kas metai eina iszsimaudyti in ežerą, Lake Michigan, 
žiemos laiku. Jie visiems gyrėsi ir sake jie labai gerai jaueziasi ir kad vanduo sziltas. Bet
tie kurie in juos žiurėjo jiems neintikejo ir tik ant kranto stovėjo.

Harry Arisohn, isz Los Angeles, Calif., taksės draiverys 
pradeda savo ilga kelione isz New York atgal skersai visa 
Amerika. Szeszi kareiviai ji pasisamdė Los Angeles mieste 
ir pasakė jam važiuoti in New York miestą. Tai buvo 3,000 
myliu kelione. Kareiviai nepaisė kasztu, bile tik jie galėjo 
Kalėdas szvesti namie. Dabar gryžta su draiveriu jūreivis 
James E. Povzers, isz Brooklyn, N. Y., kareivis Anthony 
Tucci ir jūreivis Angelo Rossi, isz Los Angeles. Jie da du ki
tu kareiviu pasiėmė Chicago j e ir paskui trauke staeziai iu 
Kalifornija.

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.

[ Saule Publishing Co.,
■ Mahanoy City, Pa. į

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja konua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
820 W. Centre St., Mahanoy City


