
THE LITHUANIAN SEMI WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;
% Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Adver. Rates on Application

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 % Metams; 
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50 % Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

N0J3 (pOgjS?č» mail’ IIttib.) m MAHANOY CITY, PA. VASARIS, UTARNiNKAS i2, 1946 (FEBRUARY, TUESDAY 12, 1946) v’^ltorand^r- 57 METAS

STALINAS AIMEJO!
Isz Amerikos'Policijantas ^zmusztas straikos

STRAIKOS
GERAS “BIZNIS”

PHILADELPHIA, PA. — 
Kai žmones sustraikuoja tai vi
siems beda. Darbininkas neturi 
darbo ir jam pinigai bėga pro 
pirsztus. Kompanija netenka 
biznio ir visos maszinos sustoja. 
Biznieris gyvena isz darbo žmo
gelio, tai kaj darbininkas su
straikuoja, tai ir biznierius nu- 
Jcenczia.

Vien tik darbininku unijos 
boseliams tikras ragaiszius. 
Straikos, tai jiems tikra pjūtis, 
geras szienas. Darbininkai vie
name dideliame fabrike Phila- 
delphijoje sustraikavo. Darbi
ninkai likose be darbo, kompa
nija be tavoro ir biznierius be 
biznio. Bet darbininku unijos 
boseliams turtelis augo kaip 
ant mielių.

Kai tik straikos buvo isz- 
szauktos, kiekvienas darbinin
kas turėjo užsimokėti penkis 
dolerius ir gavo dideli guzika, 
ant kurio paraszyta: “Asz savo 
penkine užsimokėjau. O kaip 
Įtu?”

Paskui kiekvienam darbinin
kui buvo paskirta dienos ir va
landos kad jis turi marszuoti ir 
protestuoti ir prižiūrėti kad ki
ti darbininkai ne eitu in darba. 
Reiszkia, darbininkas jau ne
dirba, negauna algos, o turi ir 
penkine duoti ir pats ant uly- 
czios marszuoti. Ir tai ne kad 
Įoska.

Jeigu darbininkas tos penki
nes neužsimokes ar jeigu jis ne 
marszuos paskirtomis valando
mis jis du szimtu doleriu bau
dos, “fainos” unijai užsimokės 
ir da gal bus isz darbo pravary
tas kai straikos susitaikins.

Darbo žmogelis visai neturi 
balso nei apie straikas, nei apie 
algas. Unijos vadai visa tai nu
stato ir darbo žmogeli už nosies 
vedžioja. Unijos reikalingos ir 
daug gero darbo žmogeliui pa
dare ir daro, bet tankiai ir tos 
paezios unijos ta darbo žmogeli 
.baisiai isznaudoja!

Daug Grudu Turi Isz- 
vežti Raudonajai 

Armija

P hila. T r ansporta- 
cijos Darbininkai 

Straikos

NEW YORK MIESTELONG ISLAND, N. Y. — Po
licij antas Jack West, 48 metu 
amžiaus, iszgirdo per savo ra
dijo kad automobilius buvo pa
vogtas. Jis tuoj aus užtiko ta 
automobiliu ant vieszkelio ir j 
sustabdė. Kai szioferys negalė
jo parodyti jokiu popierių ir 
neturėjo laisniu dr ai vyti auto
mobiliu, policij antas West pri
vertė ji važiuoti su juo in poli
cijos ofisą. Jis paliko kitus ta
me vogtame automobilyje ir pa
sakė jiems pevažiuoti isz vie
tos. Buvo automobilyje du vy
rai ir keturios merginos.

Policij antas privažiavo prie 
telefono ir pranesze savo vyres
niajam kad jis sueziupo vagi ir 
atveža in policijos ofisą. Kitas' 
policijantas sutiko juodu ir sa
ke jis važiuoja paimti likusius 
automobilyje. Kai jis ten nuva
žiavo jis nerado nei tu žmonių 
nei automobiliaus.

O policijantas West kaip din- iiu savo namuose, ant 1510 Wa- 
go taip dingo. Nieko isz jo ar verly uly. Jis redagavo dideli 
jo automobiliaus nebuvo girde- ir garsu Philadelphia Inquirer 
ii. Kiti policij antai tuoj aus eme 
jieszkoti. Paskui vienas polici- 
jantas pasisamdė eroplana ir 
isz oro pamate policijanto au
tomobiliu krūmuose. Kai sura
do automobiliu, rado ir polici- 
janta West. Jis gulėjo savo au
tomobilyje su kulka szirdyje.

Kiek policij antai dabar gali 
inspeti, tai tas vagis, kuris bu
vo visai jaunas vyrukas nuszo
ve policijanta su jo paties re
volveriu. Dabar to vagies ir 
žmogžudžio jieszko po visa 
kraszta.

Trumpa Maisto, Nėra 
Sziiumos, Tamsu, Mo

kyklos Užsidaro

III., ir Russel Esslinger, 30 me
tu amžiaus isz Peoria.

Kompanijos atstovai aiszki- 
na kad traukinys važiavo per
žiūrėti 239 mylias geležinkelio 
kai darbininkai straikeriai 
jiems kelia pastojo ir pirmi 
pradėjo szaudyti.

Darbininkai aiszkina“ kad 
kompanija pasisamdė keletą

NEW YORK. — Darbininkai razbaininku ir profesijonalu 
kurie dirba ant mažu laivu tuliku, apginklavo viena vago- 
“Tug-boats” vis straikuoja.| na įr paskuį )je jokios priežas- 
Ee tu laivu New York miestas; *-■ — —j--- -- j— 

kaip be galvos. Dideli laivai 
negali in uosta inplaukti ar isz- 
plaukti. Trumpa visko! Alie
jaus ir anglių beveik negalima 
gauti. Valdžia paėmė visus lai
vus po savimi, bet kol kas da 
viskas be tvarkos.

Redaktorius Nudurtas

ties pradėjo in darbininkus 
szaudyti. Kompanijos sargai 
kurie tuos darbininkus nuszove 
dabar yra suimti kad jie pasi- 
aiszkintu kas ir kaip ten atsiti
ko, bet jie nėra kaltinami.

Brangus Kareivis

Sudege Mokykla

BETHEL TOWNSHIP, PA.
— Gaisras isztiko maža mokyk
la kur keturios deszimts mažu 
vaiku mokinosi. Visi vaikai 
jau buvo sue j e in mokykla kai 
gaisras pakilo. Kai mokytoja 
pamate kad visas namas dega 
ji nieko vaikams nesake bet ra
miai paliepė jiems vienas po ki
to iszeiti isz kambario ir tre- 
pais žemyn in darža kaip pa
prastai daroma pripratinti vai
kus tvarkingai iszeiti isz mo
kyklos. Kai vaikai jau buvo 
darže, jie tik tada pamate ir 
suprato kodėl jiems buvo liepta 
iszeiti.

NEW YORK, (LAIC) — 
Valkininku valscziaus ūkinin
kai kaip pranesza ‘ ‘ Pravda ’ ’ 
Nr. 301, jau suveže Raudono
sios Armijos aruodan szimtus 
pudu grudu. Be to, tasai pats 
Įvalsczius duoniniu grudu duok
le iszpildes 118 procentais, o 
Traku valsczius bulviu duokle 
Visais 107. Isz to galima spręsti, 
įkad užgyventai ūkininkams už
dėjo naujas pyliavų normas.

PHILADELPHIA, PA. — 
Howard R. Taylor, 47 metu am
žiaus redaktorius, buvo ant 
smert nudurtas su dideliu pei-

(laikraszti.
Policij antai buvo suėmė jo 

žmona ir viena mergina kuri su 
jais tenai gyveno, bet paskui 
turėjo paleisti, nes nieko nega
lėjo jie priparodyti. Redakto
riaus lavona rado ta mergina, 
kurios vardas yra Jean Lance, 
41 meto amžiaus. Tuo tarpu jo 
žmona sau saldžiai miegojo ant 
virszaus. Abi moteriszkes sako 
kad jos nieko nežino.

Jo žmona prisipažino kad ji 
' su savo vyru ta vakara gerai 
iszsibare ir kad ji ja apdaužė, 
bet ji sako kad paskui ji nuėjo 
sau ant virszaus ir atsigulė. Bet 
policijantai rado josios kamba
ryje kraujais aptekusiu drabu
žiu. Ji nepasiaiszkino, isz kur 
tas kraujas jos kambaryje atsi
rado?

CLEVELAND, OHIO. — 
Saržentas Anthony Schiavoni 
vėl stojo in vaiska ir nenori isz 
vaisko iszeiti, nes jis iszrokavo 
kad jis vargiai kur geriau už
dirbs. Ir armija iszrokavo kad 
Saržentas Schiavoni labai 
brangiai kasztuos armijai. Ar
mija jam in metus iszmokes 
daugiau negu $4,700. Jis yra 
ženotas ir turi asztuonis vai
kus. Tai armija ne už dyka sako 
kad jis jiems labai brangus ka
reivis.

Pardavė Jo Koja

2 Straikieriai Užmuszti

4 Nauji Kardinolai Iszvažiavo 
InRyma Dalyvauti Susirinkime; 
Japonu Batann SkerdikasHom- 
ma Bus Nuszautas; Sumiszimas 
Cairoje; Stalinas Sako Rusija 

Turi Būti Galinga
MOSKVA, RUSIJA. — Stalinas paskel

bė “Nauja Penkių Metu Plana Rusijai.” Jis sa
vo žmonėms paaiszkino kad Rusija turi ginkluo-

gana geru Vokiecziu kurie ne
buvo Naciais. Karo Sztabas pa- 
siaiszkina kad kitaip dabar ir 
negali būti, nes per daug musu 
kareiviu važiuoja namo ir da-
kas tenai neliko gana nei sargy- tįs įr furj įutį galinga, kad galėtu apsiginti HUO 
ba eiti.

Didžiausia ir galingiausia 
ant viso svieto armija taip su
iro kad dabar nėra gana Ame- 
rikiecziu kareiviu nei vieno 
miesto užimti ir valdyti.

Tas pats randasi ir Japonijo
je, kur Generolas MacArthur 
kad jis neturi gana vaisko nei 
augszcziausias vietas valdžioje

PHILADELPHIA, PA. — 
Ignatius Miedwiecki, 22 metu 
amžiaus kareivis, kuris kojos 
neteko Afrikoje per kara, da- užimti. Jis taipgi sako kad ežia 
bar apskundė jo namu sanvi- ne kas kitas kaltas kaip Ame- 
įlinka. Kareivis sako kad namo rikos valdžia kuri savo žmo- 
sanvininkas pardavė jo medine nems pataikauja nes politikie- 
koja už tai kad jis jam buvo riams balsai, “votai” jau ima 
skolingas $28 už randa. Teis
mas suėmė ta sanvininka ir pa
dėjo ji in kalėjimą po $800 kau
cijos.

2,700,000 Nauju Stubu

rūpėti.
DETROIT, MICH. ~Nede- 

lioj apie 7:35 vakare, Kardino
lai Samuel A. Stritch,. isz Chi
cago ir Edwardas Mooney isz 
Detroit, iszskrende in Ryma da
lyvauti Kardinolu Kolegijos 
susirinkime priimti Kardino-WASHINGTON, D. C. —

Prezidentas Trumanas innesze' lisz^as insignijos ir perimti
I •• -i • . i • Ty,.

I “Kapitalistiniu Tautu,” kurios nori nustelbti 
Sovietus ir apsupti Rusija. Stalinas kalbėjo be
veik visa adyna ir ragino savo žmones daugiau 
dirbti kad Rusija galėtu daugiau iszdirbti. Jis 
sake kad dabar reikia daugiau geležies, aliejaus, 
dideliu fabriku, anglies ir daugiau visko! Ir jis 
kalbėjo apie milijonus tonu, szimtus tukstan- 
cziu fabriku; visa jo kalba buvo apie milijonus 
ir bilijonus. Ta jo kalba aiszkiai parode prie ko 
rengiasi Rusi ja, nors ji sziandien apie taika kal
ba. Stalinas toliaus gyrėsi ir aiszkino kad per 
szita kara visos tautos pažino ir dabar gerbia ir 
invertina Rusija ir Rusijos valdžia. Stalinas kal
ba pasakė savo žmonėms rinkimu ar balsavimu 
iszvakerese. Nes dabar Rusijoje eina rinkimaiBLOOMINGTON, ILL. —

Darbininkai ant geležinkelio
jau penktas menesis kai strai- Kongr€sas iimtu į patvirtin ' moję.
kuoja. Jau keletą kartu buvo; jo inneszima kad butu pasta.1 NEW YORK. — Panedelyje 
susikirtimu tarp darbininku ir 2,700,000 nauju namu in 1:1° valanda popiet Kardinolai 
kompanijos agentu. Susikirti- ateinanczius dn metus. Ir kad John J. Glennon isz St. Louis,

Francis J. Spellman isz New 
Yorka ir Thomas Tien isz Ki
nijos iszskrende in Ryma kurie 
taipgi priims Kardinoliszkas 
insignijos.

praszyma in Kongresą kad jiems paskirtas bažnyežias Ry- i ir Stalinas stoja in rinkimus taip kaip kiekvienas
-L’ <7 0 |
__ .. . ... 1 mnin £ 1 j j 9 j j • 9 a • 1 1 V

Kai ir nesusipratimai vis dide- bweik tįe namai butu pį I 
jo taip kad kelios dienos atgal gns> kad jie nekasztuotu dau.|

geras demokratas turi stoti ir praszyti kad žmo
nes už ji balsuotu. Dabar visi Rusijoje gali bal
suoti ir savo vadus iszsirinkti. Ruskiai eina ir

Mokykla iki žemes sudege. 
Gerai kad mokytoja taip ramiai 
užsilaikė ir vaikus tvarkingai 
iszvede. Jeigu vaikai butu da- 
žinoje kad namas dega jie butu 
visi grudesi iszbegti ir daug isz 
j u butu buvę sumindžioti ir su
deginti. O dabar viskas gerai 
iszejo.

Istorija, apie Amžina Žydą. 
I o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

kompanijos prezidentas George 
F. NcNear parasze laiszka in' 
valstijos gubernatorių Dwight] 
H. Green ir reikalavo kad gu
bernatorius iszszauktu valsti
jos vaiska ir ginkluota policija 
sukilėlius numalszinti ir tvarka' 
palaikyti.

Ana diena du straikuojanti 
darbininkai buvo ant smert nu- 
szauti ir trys sužeisti. Užmuszti 
ant smert: Irwin Paschon isz 
Peoria ir Arthur Brown isz 
Spring Bay; sužeisti, Howard kos Karo Sztabas pranesza kad 
Williamson 33 metu amžiaus, dabar reikes atiduoti didžiau- 
isz Peoria; Amos Vinson, 34 šia radijo stoti Vokietijoje Vo- 
metu amžiaus, isz Washington,’kiecziams, nors negalima rasti

giau negu $6,000.
Ko nors panaszaus mums da- 

bar verktinai reikia, bet neži-Į 
nia ar taip bus. Szitie namai 
pirmueziausia butu parduoti 

| kareiviams kurie pargryžo isz 
vaisko. Bet net ir tiek nauju na
mu visiems da neužtektu.

Nėra Gana Vaisko

MUNICH, VOK. — Ameri-

KYTRAS ŽMOGELIS

In viena miesteli atvyko 
perloris su knygomis ir vie
name name pradėjo girti sa
vo knygas, jog turi ir tokia 
knyga, kurioje raszo: “Kaip 
stotis bagotu. ’ ’

Žmogelis nusiszypsojas ta
re.

— Jeigu tu tokia knyga 
turi, tai kodėl valkiojiesi po 
apygardas ir nei cziebatu ge
ru neturi?

balsuoja. Ir jie turi pilna laisve balsuoti. Reisz 

kia, jie gali ar balsuoti ar nebalsuoti: jeigu nebal

suos tai ir nevalgys. Jie gali arba už Stalina ir jo 

partija balsuoti arba savo baisa numesti, tusz- 

ezia popiera in baksa inmesti: jeigu balsuos už 

Stalina gaus nors pavalgyti, jeigu tuszczia popie

ra inmes tai ir pilvas tuszezias bus. Tai brolyti 

kur tikra laisve! 1!

SKAITYKITE “SAULE”

i



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
A rai užsitrankė savo prasmirdu

sios pypkes ir atsa-k 
asz ir dabar nedirbu.

Kai 180,000 Svaru
Drabužiu Lietuviams

VokietijojeTankiai mokslas mus vienaip 
mokina, o gyvenimas mums vi-, ’ į
sai kitaip ta pati dalyka paro-, 
do. Kartais pasiskaitome isz 
knygos kaip gardu ir gražu py- 

valJ vaga iszsikepti, o iszkepame tai Street, Brooklyn, N. Y.,

Ne vien tik biznieriai, bet net 
ir patys valdininkai dabar jau 
ima vieszai sakyti kad valdžios 
nusistatymas kaslink kiek gali
ma imti už daigtus negu \ 
džios nustatyta, kad szitoks nu-į buna nei župe, nei kosze. 
sista tymas yra per griežtas ir 
turi būti permainytas.

Net ir Kongresmenai sako ir gresa.
reikalauja kad fabrikantams Kongresui pranesze kad pragy-

I vedimas dabar pabrango apie 
treczia nuoszimti. Reiszkia, da-

■ bar mes mokame tris centus ant 
dolerio daugiau negu pirmiau 
mokėjome.

Kai szita mes perskaiteme, 
mes da syki skaitome pažiūrėti 
ar ežia neimtu kokia klaida, gai 
Prezidentas sake ne tris, bet 
trisdeszimts centu. Bet ne, ežia 
nebuvo jokios klaidos. Prezi
dentas sake kad pragyvenimas

Kas panaszaus buvo su Prezi- 
! denio Trumano kalba in Kon- 

Prezidentas Trumanas

butu pavėlinta pakelti kasztus. 
Taip greieziausia ir bus, nes 
kai darbininkams algos. Ims pa
keltos, tai visikas ir pabrangs, 
nepaisant ka valdžia sako ar 
nori.

Pragyvenimas jau dabar 
brangus. Bet ežia tai da tik pra
džia, tik bailkos. Viskas baisiai 
pabrangs! Dabar laikas sau 
pirktis ka nors ir savo pinigus
in namus, in bizni ar in kokia'pabrango tik tris centus ant do- 
pramone indeti. Kai viskas taip lerio.

BROOKLYN, N. Y. — Sau 
Eio (Jan.) menesio pabaigoje 
isz BALF sandelio 101 Grand 

iszga- 
1 tentą 180,634 svaru drabužiu ir 
batu-cze very ku siuntinys, skir
tas nuo ’ karo nukente j tįsiems 
Lietuviams Vokietijoje. Szis 
yra didžiausias BALF’o siunti
nys ir susideda isz sziu drabu
žiu ir kitu reikmenų: vyriszku 
drabužiu 649 ryszuliai, 51,767 
svarai, moteriszku drabužiu, 

' 1,044 ryszuliai, 81,631 svarai, 
vaikams drabužiu 284 ryszu
liai; 20,668 svarai, patalynes 82 
ryszuliai, 4,051 svarai, maiszy- 
tu drabužiu: mars Lineliu, 
megtiniu kepuraieziu, nosiniu,' 
pirsztiniu, panaeziaku ir kitu 
31 ryszulys; 2,546 sv.,; 1,872 po
ros vyriszku batu, 10,260 poru 
moteriszku batu, 800 poru batu'

atsitikimu žinojimo vaikui ne 
gana.

Czia galėtu ir kiti musu neva 
' mokslincziai pasimokinti. Jei
gu Amerikoje yra laisve, tai ta 

1 laisve turi taipgi ir būti del ti
kėjimo. Niekas bedieviui nesa
ko kad: “jis turi in Dieva ii 
keti.’’ Jo tikėjimas ar jo netike 

mas tai jo paties reikalas, bet 
ir jis neturi jokio reikalo kitam 
sakyti ka jis turi tikėti ar kaip 
;is turi savo vaikus mokinti. 
Tas pats ir mokyklose. Niekas 
nesako kad, bedievio vaikai tu
ri būti tikėjimo mokinami, 

[ (nors ir jiems nekenktu szi ta 
apie Dieva iszgirsti), bet tegu 
tie bedieviai duoda ir kitiems 

1 tos laisves kurios jie taip sau 
reikalauja.

Tai Rots Iszsitare

Atletai Pagerbti

pabrangs, tai tas tavo turtelis 
maža ka reiksz.

’ Valdžia parduoda daug daig- 
tu 'kurie atsiliko nuo karo. Bet 
paprastam žmogeliui tas nieko 
nereiszkia. Reikia pirkti, kelis 
tukstanezius ant sykio; reikia 
greitai pirkti, reikia susipažin
ti su visokiais politikieriais,' 
kurie viską !kas tik kiek vertas 
greitai užima ir paprastam 
žmogeliui neduoda progos nei 
pasiderinti.

vaikams, 590 poru kolioszu, 3 
me kad jis teisingai mumsta^ežes guziku, sagu, virbalu,' 
sake, bet tiesos nepasakė. Nes'siulu ir kitu smulkmenų; 500 
mokslas ir knygos gali žmogui moteriszku rankinuku (hand-' 

bags). Bendra szio krovinio 
iszrokuoja ir vertybe yra per $180,000.

Pažiūrėjo in knygas pamate-

labai greitai galva apsukti.
Kai jie mums

pasako kad aplamai imant pra
gyvenimas tik tris centus ant laiva “S/S Roswell Victory” j 
dolerio pabrango, jie nemeluo- New Yorko uoste. Laivas isz-: 

j plauke tuojau po pakrovimo. [ 
į Szi Amerikos pagelta nuo 

kuriu karo nukentejusiems Lietu-!

Visas krovinys pakrautas in

Ponas profesorius ketinai 
sziandien iszguldineti apie 
žmogaus smegenis.

— Duokite pakauju. Ar 
jus manote jog mano galvoje 
žmogaus smegenis.

Del To Tiek Pirkau

Apie keturi milijonai darbi
ninku dalbar nedirba. Reiszkia 
ne vien tik darbininkai nu'ken- 
czia bet ir visi biznieriai.

va-

Mažame paveiksle žemiau yra Felix Blanchard, garsus 
fut-bolininkas, kuris labai pragarsėjo sziais metais beloszda- 
mas su Armijos rateliu fut-bo Ii ninku gavo augszta garbes 
laipsni, “The Sullivan Award.” Alan Ford moka labai gerai 
nertis ir plaukti taipgi buvo pagerbtas. Jam ta garbe jau an
tru sykiu teko.

PASILIAUK

Kai bus kitas drabužiu 
jus, galite atiduoti visas tas sa
vo vaiko kariszkas drapanas, 
uniformas. Justi vaikas jomis 
dabar neneszios ir jos jums nie
kam nereikalingos. O Europos 
žmonėms jos. labai susigadins. 
Bet tik nepamirsžkite nukirpti 
ar nupjauti visus gnzikus ir vi
sus straipnsius.

Dabar su straikomis bus da 
daugiau bėdos. Kai John Le
wis sugryžo in Amerikos Dar
bininku Federacija, jis pareisz- 
ke kad dabar jis kovos priesz 
CIO unija. Reiszkia negana kad 
darbininkai nesutinka su fabri
kantais, bet dabar kils nesuti
kimai ir straikos tarp paežiu 
unijų. Darbininkai nesutiks su 
kitais darbininkais. Tokia pa
dėtis ne in sveikata nei kompa
nijoms nei darbininkams.

Sutkus viena diena iszbare 
seni Butku už jo tinginiavimą.

ja, bet nei tiesos nepasako.
Ju kalba mums parodę 'kad i 

tie daigtai nepabrango, f 
sunku ar staeziai negalima gan-1 viams Vokietijoje turėtu juos 
ti. Pavyzdžiui, jie mums pa-1 pasiekti apie Vasario (Feb.)1 
aiszkinakad moterų panezia-' menesio pabaiga.
kos (Nylons) beveik visai ne-' Szis siuntinys sudaro dides- 
paibrango. Tai kas isz to, kad j u ne dali drabužiu surinktu Ben- 
negalima gauti! Paskui jie ra-'drojo Amerikos Lietuviu Pa- 
szo apie ‘ ‘beef-szteikus, 
ir jie nepabrango. Bet kur ju 
gausi! Ir mums valdžia giriasi 
kad sznapsas neperdaug pa
brango. Bet žmogus gali ir be 
sznapso pragyventi!

Tokie, pragyvenimui nerei
kalingi dalykai, ar kuriu sunku 
ar staeziai negalima gauti tai 
tiesa nepabrango. Bet 'kas isz 
to?

Kiekviena gaispadine ii- be 
jokios knygos ar be jokiu ten 
augsztu mokslu pasakys kad 
sziandien pragyvenimas bai-' 
šiai pabrango. Jeigu kas netiki,1 
tegu jis tik nueina in sztora ir 

i buezerne.
Prezidentas Trumanas toliau 

aiszlkina kad valdžia visomis 
pastangomis stengiasi pragy
venimo kasztus palaikyti ir ne-' 

'leisti jiems pakilti. Už tai, vai- 
ft'“ ‘LL'L daugiau negu WJ ’taip ' ne tik valA

bet ir pagirtina, nes tikėjimas 
yra mokslas. Vieno szalto 
mokslo ir visokiu žinių ir tikriu

kad' szelpos Fondo vajaus metu, pe-| 
1 reita rudeni. Kiekvienas BALF ( 
skyrius, parapijos ir kitos ko- ’ 
operuojanezios draugijos yra 
prie to vajaus prisidėjusios.

Bedieve Pralaimėjo
URBANA, ILL. — Moterisz- 

I ke apskundė visas Vieszas 1X10= j 
i kyklas savo miestelyje už tai 
kad ten buvo pavėlinama mo-j 
kyti vaikus tikėjimo. Ji su pa-, 

. sididžiavimu gyrėsi kad ji ne-' 
, tiki in Dieva ir nemato jokio 
reikalo mokyti vaikus tikėjimo 

i vieszose mokyklose, ji taipgi 
aiszkino kad vaiku mokslas yra 

,u trukdomas su tikėjimo pamo
komis.

Szitas klausimas buvo iszkel-. 
tas net in augszcziausi teismą ir. 

; ten ji per nosi gavo. Teismas
X I

lijona doleriu. Ji iszdalina tuos’ 
pinigus, ūkininkams (farme- 
rtams), fabrikantams ir viso
kiu daigiu gamintojams ir taip

“Et, tu seni; kodėl tu vis tin jiems primoka kad jie nepa-l

— Ach, szirdele, tai gar
dus pienas!

— Asz ir žinau kad gardus 
ir del to tiek pirkau, jog tu
rėsime ant visos sanvaites.

Petras — Žiūrėk Antanai 
tai vyreli gražios mergos ei
na! Reike už kabinti?

Antanas — Pasiliauk, ve-

luk ba kaip matyt tai labai 
gedlyvos tai isz gėdos numir
tu.

Petras — Na, na, mergos 
nuo to ne numirszta ypatin
gai gyvena.

Staeziai Atsake

Aficierius in girtoka karei
vi:

— Jau tu vėl girtas! Vos 
ant kojų stovi!

Kareivis: — Geriaus būti 
girtu, negu kvailiu, ba girtas 
ant valandėlės būva kvailiu, 
g kvailys visada buna kvai
lys.

Neprieteli Mylėt

Kunigas — O, tu žmogau, 
žmogau! Arielka yra di
džiausiu neprietelium del ta
vęs.

Žmogelis — Tai nieko ne 
kenkia, kunigėli, juk rasztas 
szventas mokina, jog turime 
mylėti didžiausi neprieteli.

Kunigas — Tai teisybe 
žmogeli, nes raszte szventa- 
me ne prisako, kad nepriete
lius reikia ryti.

Skaitykite “Saule”

giniauji? Dalbar darbas lengva 
gauti. ’ ’

Senis Butkus, nusispjovė, 
pypke iszsieme isz dantų ir isz 
lėto pats paklausė, “Kam man 
dirbti ? ’ ’

“Na, užsidirbtai sau pinigu, 
gautai apie keturios deszimls 
ar penkios-deszimts doleriu ‘n 
sanvaite. ”

“Na, tai kas isz to?”

“Jeigu tu sunkiai dirbtai, 
taupia tai, cziedintai, tu galėtai 
sau turteli in banka susikrau
ti.”

“Kam to turtelio reikia?”
“Ak, tu mulkiau! Kai tureli 

sau susikrautai, tu galėtai ant 
senatvės pasilsėti, tau nereikė
tų dirbti.” Piktai suszuko 
Sutkus.

Butkus, pypke vėl insikando 
rankas susinėrė už galvos, ge-

brailgint u savo tavoms.
Tai rodos Imtu galima szauk- I ti valio. Valdžia u'ž mus u'žmo-- 

ka. Bet kieno pinigais valdžia 
moka? “Nugi ne kieno kito 
kaip tik vėl ima isz darbininko 
kiszeniaus taksomis! ’ ’

Valdžia primoka farmeTiams 
už sūri, pieną, sviesta ir mesa; 
Kitiems už cukru ir duona.

I

Kgisdkia valdžia juos paperka 
kad jie isz musu perdaug neini-, 
tu. Bet ir tas kyszius eina isz 
musu kiszeniaus.

Bet. knygoje ar ant popieros 
labai gražiai iszrodo: pragyve-' 
n imas nepabra ngo. Jeigu ne pa
brango, tai kur gaspadines pi
nigai dingsta kai ji nueina in 
buezerne ? Mokslincziai gali 
mums moksliszkai prirodyti 
kad viskas po senovei, bet dar
bo žmogelis geriau žino, nes jo 
kiszenius jam kita pasaka paša-

Gavo Kelias Dienas Pagyventi

Szitie galvijai gavo kelias dienas ilgiau pagyventi 
kai mėsos straikos buvo iszszauktos. In Chicagos Stock 
Yards viskas sustojo per straikas, bet dabar kai darbininkai 
vėl sugryžo prie darbo tai szitie galvijai tuojaus taps kum
piais ir “beef-szteikais,”

Skauto Insakymai j
Skautas yra teisingas ir pasi

tikėjimo vertas.
Skautas yra. isztikimas savo 

vadui, savo namams, savo tė
vams ir savo 'krasztui.

Skautas visiems padeda. Jis 
visados pasirengęs kitiems pa
tarnauti ir padėti ir kitus isz- 
gel'beti, jeigu proga pasitaikys.

įSkautas turi nors viena gera 
dauba atlikti kasdien.

Skautas yra draugingas, 
mandagus ir paklusnus.

Skautas yra malonaus iv 
linksmo budo.

Skautas moka kaip taupinti 
ir cziedyti.

Skautas yra drąsus, narsus ir 
visados szvarus.

Skautas yra dievobaimingas, 
jis pildo visas savo tikėjimo 
pareigas.

Skautas pats tiki ir leidžia 
kitiems tikėti taip kaip jie mo
ka ar nori.

Skautas yra isztikimas savo 
Dievui ir savo Krasztui.

Ka raszo Pone A. Davidonie- 
ne isz Athol, Mass. — Prisiun- 
cziu užmokesti už laikraszti 
“Saule” ant kito meto, ir turiu 
p r i p a ž y t i, kad laikrasztis 
‘ ‘ Saule ’ ’ yra geriausia ir tei
singiausias, nes asz daug skai- 
cziau visokius laikraszczius, 
bet man geriausia patinka 
“Saule.” Kolei asz gyvas bu
siu, skaityti jos nepaliausiu.

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikti.’., meilingas kri- 
tninaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
oirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imtu isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
i8zo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
zavo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai. Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .............................  15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
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 apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

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

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

I No. 123 Septynios istorjos apie 
[stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 

! gonus. 45 puslapiu.....................15c
' No. 126 Penkios istoriios apie 
i Doras gyvenimas; Pr.versta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 

, 61 puslapio .............................. 15c
, No. 127 Trys istorijos apie Dūk 
te ntist.vniu: Peleniut.e: Dii brolc- 
Varputis ir Skunutis 60 dus. 15c

I_______________________________________

i SKAITYKIT ;

“SAITE"

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- 
riua isz Valenczijos; Kožnas daigtaa 
turi savo vieta; Ka pasakė 
pacziuo’as. 76 puslapiu. . . .

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, menesiu 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli

ka tras | Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
.... 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

:: 25£ :: x

; SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos 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
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.................  .15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 

[maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo- i 
da: Dainele. 47 puslapio......... 15c |

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

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

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

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

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

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

nwalenin - ..............15'

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

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

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. 25a

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma* 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................151

No. 170 Asztuonios istorijos apia 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltai; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku* 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta* 
msybe in szviesa; Pasitaisias prast* 
žengelis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................251

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

likio. Suvirsz 100 puslapiu...........25«
No. 172 Dvi istorijos apie Duktu 

Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
prriapiu ..........................................151

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isi* 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 15«

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudral 
Plcmenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu» 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preka ...........................................

Adresas:

Skaitykite “Saule” Saule Publishing Co ,
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Krikszto Sunūs -
iegesys auga taip pat obelėlė.

XIII.
puolė prieszai ji ant keliu.

(Tasa) Susidraugauja '

maitin-

sausai-
maisze-

XII.
Pasislėpė nuo žmonių kri'ksz-, 

to sunūs, pradėjo gyventi vie-' 
nas. Pasibaigė jo sausainiai. 
“Ne dabartės,” mano jisai, 
“ szakneliu pajieszkosiu. Tiktai 
nuėjo jieszkoti, žiuri ant szaikosj 
maiszelis su sausainiais kabo. 
Paemems juos pradėjo 
tis.

Tiktai pasibaigus 
niams, žiuri vėl kitas
lis, ant szakos kabo. Ir gyveno 
taip krikszto sūnus. Tiktai vie
na nelaime jam buvo, žmogžu
džio bijojosi. Kaip užgirs 
žmogžudį, slepiasi, manyda
mas: ‘ ‘ Užmuisz jis mane, tokiu 
budu nesuspėsiu savo nuodė
mės iszpirlkti. ’ ’

Pragyvenus szitaip da de- 
szimti metu, obelele viena au
go, o du kiti degėsiai kaip bu
vo, taip ir pasiliko.

Atsikėlęs viena karta anksti 
ryta, nuėjo krikszto sūnūs savo 
dauba atlikti, suvylges žeme 
aplink degėsius, atsisėdo atsil
sėti. 'Sėdi, ilsėdamasis mausto: 
“Nusidėjau asz, mirties pasibi
jojau. Panorės Dievas, tai ir 
mirtimi nuodėmės iszpirksiu. ’ ’ 
Tiktai taip pamansezius, girdi 
jisai joja žmogžudys, piktžo
džiaudamas. Užgirdės krikszto 
suims ir mano: “Apart Dievo 
nei blogo nei gero man nieko 
nebus,” ir nuėjo žmogžudį pa
sitikt. Žiuri — joja ne vienas 
žmogžudys, bet neszasi už saves 
ant balno žmogų. O žmogaus 
rankos surisztos ir burna už- 
kimszta. Tyli žmogus, o žmog
žudys keikiasi. Priejas krikszto 
sūnūs prie žmogžudžio, atsisto
jo prieszai arkli.
. — Kur-gi dabar, kliausia 
krikszto suims, szita žmogų ne - 
szi.

— Nesziu iii miszka tai pirk
lio suims, nepasako jisai kur 
tėvo pinigai paslėpti. Musziu 
asz ji iki tam laikui pakoliai 
nepasakys.

Norėjo žmogžudys jot, bet 
neleido jo krikszto suims, pa
ėmęs arkli už pavadžiu rusz- 
cziai prabilo:

— Paleiski szita žmogų.
Užpykas žmogžudys ant! 

krikszto sunaus užsimojo ant 
jo su peiliu.

— Ar ir tau to norėsi, Suri
ko ruszcziai. Asz tau prižadė
jau, kad užinusziu. Paleisk.

Bet krikszto suims nei kiek 
nenusigando.

— Nepaleisiu, drebaneziu 
balsu pasakė jisai. .Nesibijau 
asz tavęs, vien tik Dievo bijau
si. O Dievas neliepia paleisti. 
Paleisk žmogų.

Praėjo vėl deszimts metu. 
Sėdi krikszto sūnūs, nieko jam 
nesinori, nieko nesibijo ir' 
džiaugiasi jame szirdis. Ir! 
mausto savyje krikszto suims: 
Kokis žmonėms nuo Dievo ge- 

■ rūmas! () kankina jie save be- 
rojkallngai. Gyvent ir gyvent 
jiems džiaugsme.” Ir prisiminė 
jam visas piktumas žmonių, 
ikaip jie save kankina. Ir gaila 
jam pasidarė žmonių. “Berei
kalingai, mausto krikszto su
ims, taip asz gyvenu, reiktu eiti 

reti žmonėms ka asz ži

užsimanscziau, asz ant tavo 
ida tu nuo žmonių pa-

Ant Gavėnios.

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 10C Laiszkas 
arba muka musu Iszgauytojaus 
Jezuso Kristuso 5 d Tretininku 
Seraphiszkas officium 10C No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 10^. Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini
kėlis knygute 75$.

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

PIP MOJI GELB A Tas iszlais vaudeiii -įsą imsies.

Tiktai tai]i pamansezius jam 
nli, joja žmogžudys. Pralei

dus jisai ji mausto: “Su juoinj 
kad ir kalbėsi nesupras. ”

'Pamanstes pirmiau1 taip, o 
paskui permanstes iszejo ant' 
kelio. Joja žmogžudys nuleidęs* 
galva žemyn žiuri. Pažiurėjus 
ant jo krikszto sunui, gaila jam 
pasidarė, pribėgės prie jo ap
kabino jo kelius.

— Broliuk mylimas, ver- 
kianeziu balsu pasako,- pagai
lėk savo vėlės! Juk tavyje Die- 
viszkas kvapas. Kankiniesi 
pats ir kitus kankini ir da la
binus kankintis turėsi, o Dievas 
tave kaip myli, kokia laime Jis 
tau pagaminąs. Nenaikink tu 
savos broliuk! Permainyk savo 
gyvenimą.

Žmogžudys nuleidęs galva 
sutraukdamas antakius užsi- 
gryžo.

— Atsitrauk nuo manes, at
sako jisai.

Apkabino da tvireziaus 
krikszto suims žmogžudį už ke
liu n: aszarodamas pravirko. 
Pakele akis žmogžudys ant 
krikszto sunaus. Pažiurėjas 

Žiuri kad vėl vienas atydžiai, nusėdo nuo arklio ir

Pone Arthur Vandenberg, 
Senatoriaus Vandenberg 
žmona darbuojasi Anglijoje 
tarp tu žmonių kurie dau
giausia nuo karo nukentejo. 
Czia ji laiko mažyti ir ji pra
juokina. Ji dabar Anglijoje 
daug pasimokina apie suvar
gusiu ir karo nukentėjusiu 
vargus ir bedas.

'Sutraukas antakius žmogžu
dys isztrauke peili improve vir
ves ir paleido pirklio Simu.

. — Szalinkites jus abudu nuo 
manes keikdamas atsako žmog
žudys.

Pasziokas pirklio sūnūs pa
bėgo. Norėjo 'žmogžudys joti, 
bet krikszto sūnūs sulaikęs kal
bėjo jam, kad jis pamestu savo 
nedora gyvenimą. Pastovėjus 
žmogžudys iszklause vis nieko 
neatsake ir nujojo.

Ant rytojaus ryte, krikszto 
suims nuėjo palaistyti Kuisiu 
degėsiu.

Meiles KortelesValentines

Kaip žmones madas varinėja su drabužiais, taip ir su pa
sveikinimais ir meiles iszsireiszkimais. Tie Valentines, mei
les iszreiszkimo korteles, mainosi taip kaip ir moterų skry
bėlės mainosi.

Iki 1860 metu tos korteles buvo rankomis iszdirbtos, pa 
darytos ir gražiai iszsiuvinetos ir mezginiais apmegztos. 
Tais laikais vien tik kavalieriai savo panelėms siuntinėdavo 
tas korteles. Žodžiai ant tu korteliu buvo lipsznus ir meilus 
ir kalbėjo apie amžina meile ir vedybas.

Paskui biznieriai, kurie net ir meile parduodavo, surado 
kad pigiau daryti tas korteles isz paprastos popieros vietoj 
isz brangiu mezginiu.

Tik musu laikais kavalieriai ir paneles susigalvojo siuns- 
ti juokingus Valentines ir viens kita pasziepti ar isz viens 
kito pasijuokti. O dabar, sziais metais tos korteles daugiau 
kalba apie susi vieny j ima, apie laukimą ir sulaukima, apie 
išsiilgima ir parvažiavimu, ir taip atvaizduoja musu lai
kus, kada szeimynos buvo suardytos, kada mylimoji lauke 
mylinczio.

Amerikoje tas Valentines, meiles iszreiszkimo korteliu 
siuntinėjimas taip insigalejo, kad biznieriai ir visi sztorai 
gera bizni daro kai kavalierius nori savo panele pasakyti ta 
ka jis nedrysta žodžiu, bet nusiperka kortele ir rasztu pasa
ko: “asz tave myliu.”

ir nepradarys jos.
Kuomet žmogus apalsta, pa

guldyk ji ant nugaros, taip, kad 
jo galva butu žemiau. Paliuosa- 
ves drabužius apie kakta, palik 
ji taip gulinti. Kad apsaugojus 
nuo apalpimo, kuomet žmogus 

mu mogos. atsimaino, palikdamas geltonai
Vaakas bežaizdamas dažnai h. apsipila prakaitu> pa. 

susižeiažia. Nors virazkuno oda sojįllk jį, įr suspausk jo galva 
ir netruksią, vienok daugybe 'larp jo keljlL Tokioj 

negales apalpti.
Kuomet, kuri nors kūno da- 

;vga, ii oda pasidaio pa-. į1s ^ra išnarinama, reikia ne- 
.......... Ka11ais sužeista |ie,varįoti tos vietos, ir dėti szal- 

ii skausmas j įus susp,ausciimus kol gydyto- 
tas neužilgio afn-e Tnįo,n 

Toki sužeidimą ga-i 
Įima greieziausiai sugydyti de-l 
dant ant jo szalta vandeni arba 

Tas pagelbsti sustabdyti 
i kraujo begiina isz gyslelių. Ve-i 
I liau galima, dėti sziltus susi-j 

J spaudinius, kurie pagreitina ii^

Paprastas insipjovimas arba 
inslbrežimas pats greitai sugi- 
ja, bet jai rona nebus tinkamai Į 
p i šžiūrėta, gali greitai u'žsi-1 
krėsti, ir pasekmes gali būti la-i

Daryk su manim ka nori. Kada
— Pergalėjai, sako, tu mane tu mane pirma kart prikalbėjai, 

seni. Dvideszimts metu asz su’asz tiktai geriau užpykau. Bet 
tavim kovojau. Atvertai tu ma
ne Nevaldau dabar asz savim, kalbu

j siszalinai kad tau paežiam nie
ko nuo žmonių nereikalinga. Ir 

' pradėjau asz tau nuo to sykiu 
sausainius neszti ir kabinti ant 

' szakos.
! Ir atsiminė krikszto suims, 
■ kad tuomet tiktai moteriszke, 
‘sala numazgojo, kada rank-] kri’u.i° kurios randasi
szluosti iszplove: nustojo jis į 
apie save rūpintis, nuvalo szir-' 
di ir pradėjo kitus valyti.

Ir pasakė žmogžudys.
-— O atveriai mano szirdi 

tuomet, kada mirties nepasi'bi- 
jojai.

Iv atsiminė krikszto sunūs,

TARADAIKA

' po oda, susižeidžia, kraujas isz
I j u isz bėga
mėlynavusi.
vieta esti sutinus
jaucziamas.
pranyksta

Ana diena keli vyrai suėjo, 
Ir gera laika turėjo,

■ • Guzutes turėjo invales, 
Tai kurgi insięiyleti negales.

Staigai musztis pradėjo,
Ir su nagais viens kita 

veidus draskė, 
Bet už minutos palicijantai 

pribuvo,
Ir musztyiiiai galas buvo. 

Mat, paėmė in lakupa visus, 
Pati virszininka ir kitus, 

Kaip tas viskas nusibaigs, 
Bet visi po bausmia yra, 

Ir už dienos kitos 
viskas pasibaigs.

* * *
Vienam miestelyje vestuves 

atsibuvinejo, 
Ir vyruką vienas atėjo,

Pavieszino ji ka reikėjo, 
Nes da visu dalyku jam 

pasinorejo.
Tiek to, taip ir buvo,

Bet in nelaimia pakliuvo, 
Taip insiszoko jog,

Jo gavo nemažai muszt.
Gal da tas jam pareiti, 

Kad isz vietos turės iszeiti.
* * *

Arti iSprmgf ilda miestą 
užkliuvau,

Ten pažystamu turiu,
U'ž tai sustojau,

Ir truputi atsikvotejau, 
Jau kelis pasiuutinus einant 

pas mane paregėjau,
Žinau kad su skundais 

atėjo,
Kožiias savo kalbėjo.

Ir sztai ka asz girdėjau, 
Kad ten randasi vienas 

girtuolis, 
Kuris kožna sekmadiena 

biaurybes isz'kele.
Tiek gavo, kad vos paėjo, 
Ne užtenka d-a vėl užėjo,

Rėkia ir klykavo,
Kaip kokis gyvulys- 
Jeigu taip vis darysi,

To save isz proto 
iszivarysi,

Kas bus, jeigu tokiu 
ilgai liksi.

Niekur netiksi, ir vestis 
negausi, 

O ant senatvės rugosi.
* * *

Seniau kaip asz pamenu 
tai kitados,

Mergicos buvo guoduotos, 
Ir ncsika'bino prie vyru, 
Tada Vvruku buvo geru, 
Ne toki kaip sziandien, 
Ka i p t a i r o d h a u z i n i a i 

isžtvirkeliai, 
Bet sziandien kad mergina 

ir ledukas užkabintu, 
Tai ir in pekla su juont eitu,

Tokios merginos giedos 
i .neturi,

Kad ir aut josios visi 
kreivai žuri.

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

kad ttiomet tiktai vyrai lankus1 leda- 
pradėjo sulenkti, kad varstotu k 
pririszo, nustojo jis mirties bi-l 
jotis, sustiprino savo gyvenimu' 
Dievystėje ir paklausė jo liepa-1 
klusnioji szirdis.

Ir pasakė vėl žmogžudys.
— O susileido manyje szir

dis tiktai tuomet, kada tu pasi
gailėjai manės ir pravirkai pū
liai mane.

Nusidžiaugė krikszto sūnūs, 
nusivedė su savim žmogžudį 
kur pasodinti degėsiai, 
jie o ir paskutinioji obele isz- 
augusi. Ir atsiminė krikszto 
sunirs, kad tik tuomet užsidegė 
szlapios szakos pas piemenis 
kada, inikure dideli laužu: užsi
degė jame szirdis ir uždegė ki
ta.

Ir apsidžiaugė krikszto su
ims tuomi kad jisai dabar sve
timas nuodėmės iszpirko.

Apipasaikojas visa žmogžu
džiui numirė.

Palaidojus ji žmogžudys pra
dėjo gyventi, kaip liepe jam 
krikszto sunūs, ir taip žmones 
mokyti. —J. M.

— GALAS —

pagelbsti odai suimti krauju 
p le vėlės e užs i 1 i k u s i.

Kuomet oda. (virszkuna) 
prapjaunama ir kraujas iszbe- 
ga, tuomet reikia būti atsar
giai, kad ligos perai nepradėtu 
žaizdoje Augti. Kraujo bėgimas 
yra gerai, nes žaizda gerai isz- 
plauna, bet negeistinas, kuo-

jas ateis. Jeigu po susižeidimo 
manoma, 'kad kaulas iszlaužtas, 

' reikia tuojaus aptverti kaulu 
‘ klisze. Ta galima padaryti su 

. bile pagaliu, o jai jo nėra, su- 
1 žeista ranka galima pririszti 
prie szono, ir koja prie kojos.

Gale yra tik viena kliasa 
žmonių, kurie tegali teikti tin
kama patarnavima žaizdoms, 
tai gydytojai. Kad iszvengus 
blogu pasekmių, geriau szaukti 
gydytoja kelis sykius, nors ir. 
mažiems dalykams, nes, kad 
paskui toks mažas dalykas pa
liktu dideliu ir pavojingu.

Priėjo me't kraujo gysle prapjauta. Jai
inpjioyimas yra gilus, reikia 
szaukti gydytoja, nes gali būti 
reikalas užsiūti žaizda. Mažas 
žaizdas galima iszplauti su 
muilu ir vandeniu, gerai isz- 
szluostyt paskui aptepti su ‘‘io
dine.” Niekuomet nereikia vai
toti karboliaus tam tikslui. 
‘ ‘ Hydrogen PeroxidAs ’ ’ taip 
pat neturi daug naudos, nes jo 
visas gerumas pradeda nykti, 
kuomet bonka pirmu syk atsi
daro.

Jai. kraujo gysla perpjauta 
kraujas szvirkszczia lauk su 
kiekvienu szirdies muszimu. 
Tokiame atsitikime, reikia pa
imti nosine, kaklaryszi, diržą, 
ar ka nors panaszaus, ir už- 
riszti ranka tarp žaizdos ir szir
dies. UžrisziiS reikia veržti pa
galiuku, tol kol kraujo bėgimas' 
sustos, bet nereikia laikyti ran
kos tai]) užveržtos ilgai, bet 
tuojaus szaukti gydytoja.

Kur žaizda labai gili ypaezi 
kuomet joje randasi daug pur
vo, reikia, gydytoja tuojaus 
szaukti, nes tokios žaizdos pa- 
silkines yra žandu užverimas 
kuris laimi pavojingas.

Gydymas pusliti kurios pa
eina nuo saules arba kitokio in-!ty 
degimo yra lengvas. Reikia ap- York City, N. Y., ir mes pasiu- 
tepti oda apie pūsle su iodina; sime, tavo kalboje, paaiszkini- 
su sterilizuota adata, reikia mus. Pasiųskite penkių centą 

paskubinkite J 1 j perdurti virszutine pūsles oda. stampa padengti pasiuntimą.

Parsitraukimas Brolio 
Sunaus In Amerika

Reikia Apsižiuret
— Seskie kūmai, asz tiktai 

paraszysiu laiszka pas paczia 
in Filadelfije, o tada pasi
kalbėsime.

— Ar tankiai pas ja ra- 
szai?

— U-gi kas diena.
— Tai butu pertankiai!
— Suvis ne pertankiai. 

Jeigu asz kas diena ne raszy 
tau, tai pa’manstytu, jog kas 
pikto stojosi ir parvažiuotu, 
o asz to nenoretau.

W Neužmirszkitc Guodotini Sk&> 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszcxio. I_______________ _ . . .

Klausimas — Noriu parsi
traukti iii szia szali, savo brolio 
sunu, 15 metu amžiaus. Abudu 
tėvai mirė. Man praneszta kad 
asz turiu iszpildyti taip vadina
ma “Affidavit of Support/’ 
Ka tas reiszkiaJ

Atsakymas. — Žmones norė
dami parsitraukti gimines in 
szia szali privalė iszpildyti 
“Affidavit of Support.” Rei
kia prie notaro prislėgti kad 
afideivite paduotos informaici- 
jos yra teisingos. Tamstos atsi
tikime, iszpildydamas ta afi- 
d ei vita, prislėgsi užlaikyti bro
lio sunu jeigu bus inleistas in 
Suv. Valstijas, ir ežia/būdamas 

I niekad netaps visuomeniszka 
naszta. •»

Tas afideivitas reikalauju 
duoti informacijaš apie save —• 

j adresa, pilietybes stovi, daiba 
! finansini stovi, ir t.t.
j Sunku trumpai paaiszkinti 
iapie ta afideivita. Jeigu pagei-

- dauji tolesniu informacijų apie 
I ji, praszome kreiptis prie Com-

- mon Council for American Uni-
20 West 40th Street, New

Churchillis Amerikoj e

Anglijos buvęs Ministeris Churchillis su savo žmona at
važiavo in Amerika in Florida del vakaciju pasilsėti. Ponas 
pulkauninkas Frank Clark juos priėmė ir dabar tenai vai- 
szina. Ministeris Churchillis dabar gauna pasilsėti ir gauna 
progos paveikslus pieszti ir savo knyga pradėti raszyti 
apie kara ir Anglija. Eina gan lai kad Churchillis visai pasi
trauks isz politikos.

Parsitraukimas
Sužiedotines

Kl. — Tarnavau armijoj Eu
ropoje. Gryžau in Suv. Valsti- 

i jas palikdamas fenais sužiedo- 
į tinę. Noriu parsitraukti in Suv. 
A'ai. Man pranesza kad Suv. 
Valstijų valdžia užmoka trans- 
portacijos iszlaidas kareiviu 
žmonų. Ar galiu praszyti val
džios užmokėti už mano sužie
dotines transportacija?

i At. — Ne. Tik kareiviu'žmo- į ....niu transportacijos iszlaidos 
j užmokėtos. Sužiedotines turi 
keliauti kaipo paprasti kelei
viai. Tik gali praszyti savo vy
riausio valdininko kad jis pa
rūpinti vieta ant laivo tavo su- 
žiedotiniai. Neiszpasakyti skai- 
cziai žmonių laukia Europoje 
kad tik gavus vietas ant laivu,.

Skaitykite “Saule”
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žinios Vietines
F — Utarninke pripuola Ame- 
ri'koniszka szvente, gimimo die
na Prez. 'Aforahomo Lincolno, 
kuris paliuosavo juodus (nige- 
rius) isz jungo nevalninkytes.

; Szvento Valentino diena 
Ketverge; patrono insimyle ju
siu iporeliu.

— Pone J. Pelogaitiene nuo 
E. Pine Uly., ana diena apvaik- 
sztinejo savo gimimo diena. Po
ne Pelogaitiene po tėvais vadi
nasi Josefina Traskauskiute.

— Peter A. McCarron, vice
prezidentas Pennsylvania Po
wer and Light Kompanijos, 
nuo 1819 Mahantongo Uly., 
Pottsvilles, staigai apsirgo. Sc- 
redoj nuo szirdies liga ir likos 
tuo jaus nuvežtas in Warne li- 
gonbute, kur daktarai stengėsi 
iszigelbet jo gyvasti, bet visi 
Stengimai nepasiseke ir mirė 
Buba to j e 3:45 valanda ryte. Ve
lionis turėjo 64 metu amžiaus. 
1913 metuose velionis gyveno 
Mahanojuje. Prigulėjo prie 
Szv. Patriko parapijos Pottsvi- 
leje. Paliko paczia, dukteri ir 
sunu, viena seseri ir tris bro
lius. Laidotuves atsibus Utar
ninke su apiegomis Szv. Patri
ko bažnyczioje 10 valanda ryte 
ir bus palaidotas Kalvarijos ka-

pasiseke, ir apie dvideszimts 
tonu anglies pasileido ir ji pa- 
.kavojo. Mainieriams ome apie 
tris valandas anglis atkasti ir 
rasti lavona. Velionis paliko 
paczia, viena dukteria ir du sū
nūs.

Wilkes-Barre, Pa. — Teofile 
Moliusziene, nuo 863 Main Uly., 
Sugar Notch, mire Sausio 30-ta 
diena ir likos palaidota Vasario 
4-ta d., su apiegomis SS. Petro 
ir Povilo bažnyczioje ir palai
dota parapijos kapuose.

— Vincas Kerszis, nuo 237 
Phillips Ave., Lynwood, pasi
mirė Sausio 26-ta d., prigulėjo 
prie Szv. Kazimiero parapijos 
Plymouth. Palaidotas Sausio 
30-ta d., parapijose kapinėse, 
Mu'hheu'burge.

— Gerai žinomas Vincas 
Janaviczia, nuo 1409 N. Wash
ington Uly., Miners Mills, nu
mirė Sausio 30 d., ir palaidotas 
Vasario 2-tra diena su apiego
mis Szv. Pranciszkaus bažny
czioje ir palaidotas parapijos 
kapuose. Velionis paliko savo 
paczia Veronika, 3 sūnūs ir 6 
dukterys, 11 anuku; 2 podukras 
ir 3 posūnius. —G.

Ruosziasi De!
Pavasario

pinese.
/ >— Ponas Jurgis Beruksztis 
isz Gilbertono ir žentas Augus
tas Grigas, isz Nanticoke, Pa., 
lankėsi mieste pas pažinstamus 
ir gimines, prie tos progos at
lankė ir redakcija “Saule, ’ ’ nes 
ponas Beruksztis ir jo žentas 
yra musu skaitytojai laikrasz- 
czio “Saules.” Ponas Grigas 
taipgi atlankė savo sesute pone 
Prexeta Kulinskiene ant W. 
South Uly. Acziu už atsilanky- 
ma.
“ ■■— Subatos ryta, 9 valanda 
ryte Szv. Juozapo bažnyczioje 
likos suriszti mazgu moterystes 
Elenora, duktė Jono Sinkevi- 
cziu, nuo 723 E. Mahanoy Avė. 
su Jurgio Yuditskio sūnūs J. 
Yuditskiu isz Shenandoro. 
Szliuba davė Kunigas K. J. Ra
kauskas. Svotai buvo Ona Vai- 
ezaicziute, Rita Sinkevicziute 
ir Agneszka Mizeriute ir An
thony Kayes, Juozas Sinkevi- 
czia ir Joseph Forster.

— Michael ir Paul Malio 
broliai isz Port Carbon, pabėgo 
isz Pottsville kalėjimo. Polici
ja jieszko pabėgėlius. Sausio 
7-ta diena Malio broliai likos 
aresztavoti per policija u'ž va
gyste, ir likos nusūdyti in kale-

Pavasaris jau visai netoli 
kai sportininkai jau ruosziasi 
del lenktynių. Lawson Ro 
bertson, kuris stovi sziltai 
apsirengęs rodo kaip bėgti ir 
lenktyniauti jaunam studen
tui isz University of Pennsyl
vania. Bėgikas kuris ruoszia
si del lenktynių yra Pete 
Munger. Jis jau isz anksto 
manksztosi ir rengiasi del 
lenktynių kurios atsibus pa
vasaryje.

$471,000,000 Lenkija

Negalima pasitikėti ant karabinu ir p atroniu vietoje balsavimu- -LINC0LN

“MUMS PASISEKS VIEN TIK JEIGU DIRBSIME VIENYBĖJE. Kaip szitas klau
simas yra mums naujas, taip ir musu darbas turi būti naujas. Dabar mus, kaip auksa, tiria 
ugnyje; o tos ugnies szviesa mums kelia in ateinanczias kartas kur visu musu laukia gar
be ar gieda.”

Su szitokiais žodžiais, Prezidentas Lincolnas baigė savo kalba in Kongresą Gruodžio, 
(Dec.) 1, 1862 metuose.

Tik keliomis dienomis priesz savo mirti Prezidentas Lincolnas pasakė: “Nei vienam 
žmogui neparodydami neapykantos, visiems iszreikszdami savo meile, ir su tvirtu pasitikė
jimu in Teisinga Dievą, kuris duoda mums pamatyti ir suprasti teisybe, in darba stokime 
ir dirbkime ir szita darba užbaikime: suriszkime ir sugydykima savo tautos žaizdas.”

Ir paskui visiems primine: “Tie kurie kitiems neduoda ir nepripažinsta Laisves, nega
li patys ta Laisve ilgai palaikyti nes jie tos Laisves yra neverti!”

Sziandien, 137 metai po Lincolno užgimimo ir 81 meto po jo mirties, szitie jo žodžiai 
# rodo mums kelia in Laisve ir in Szviesa. Vasario (Feb.) 12 yra Lincolno gimtadienio die

na. Ne pro szali visiems mums isz jo pasimokinti ir jo pavyzdžiu pasekti.

Prezidento Lincolno Lauželis, Mokslo Pradžia

Szitkiame lauželyje Prezidentas Lincolnas pradėjo savo mokslą ir eme suprasti ir at
jausti paprasto darbo žmogelio reikalus. Jis nepamirszo darbo žmogaus kai pats pakilo in 
augszcziausia vieta. Už tai jis galėjo būdamas Amerikos Prezidentu, aiszkiai ir drąsiai sa
kyti kad “Visi žmones gimsta lygus.”

jima.
— Ponstva Fel. Valasziu- 

nai nuo 636 W. South Uly., ana 
idiena apvaiksztinejo 35 m., su
kaktuves vedusiu diena.

Shenandoah, Pa. — Dorota 
Žarnoms isz Brandonvilles, tu
rėjo operacija Locust Mt. ligon- 
bute.

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Suvienytu Tautu Paszelpos 
Administracija (UNRRA) siun 
ežia Lenkijai apie milijoną to
nu maisto ir padeda krasztui 
visokiais kitokiais budais. Yra 
skirta Lenkijai $471,000,000 
del sziu metu. Anglija ir Ame
rika duoda daug troku, trauki
niu ir automobiliu. Paskui

Amerikiecziai Priima I 
Komunistu Prieszus
MUNICH, VOKIETIJA. — | 

Amerikos Karo Sztabas priima' 
visus žmones, kurie bijosi ar 
nenori gryžti in Rusija ar in 
krasztus kur Komunistai dabar ■ 
valde. Lenkai Yugoslavai ir net' 
Ruskiai tukstaneziais stoja in 
Amerikiecziu eiles.

Karo Sztabas visus juos pri-Į 
ima ir kitus net apgingluoja ir
duoda sargybos darbus. Apie 
17,000 Lenku dabar jau randasi 
pas Amerikieczius ir apie 10,-' 
000 Yugoslavu kurie padare 
prisieka liktis isztikimais savo 
buvusiam karaliui. Jie sako, 
kad jie negrysz in savo kraszta

PUIKI ISTORIJA J

Kapitonas
Velnias

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

MAHANOY CITY, PA.
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Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

Saule, Mahanoy City, Pa.

kol Marshal Tito ten valdys.
Sovietams baisiai nepatinka. 

Jie pyksta ir reikalauja kad1 
Amerikos Karo Sztabas liautų
si taip dares. Jie sako kad Ame
rikiecziai dabar visa tvarka ar
do, nes žmones nenori gryžti in 
savo kraszta. Marshall Tito da
bar intarineja Amerikieczius ir 
sako kad Amerikiecziai kursto 
žmones ir rengia kita revoliuci
ja.

Straiku Taikintojas

Gerald D. Reilly buvo pa
skirtas sutaikinti automobi
liu straikas. Jis yra narys to 
komiteto kuris dabar tiria 
automobiliu darbininku ir 
fabrikantu susikirtimus ir 
straikas. Jo darbas dabar isz- 
tirti kodėl fabrikantai, “Ge
neral Motors ’ ’ nenori derin
tis su darbininkais ir val
džios nepaiso.

Priesz Ateiviu
Suvaržymai Pakeisti

i tarba pradžia j
I SKAITYMO I
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Tiktai, 10c. I 
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“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

— Pone Klara Grigiene ir 
duktė Patricija, nuo W. Wash
ington Uly., svecziojasi pas gi
mines ir paezinstomus Phila- 
delphijoje.

Ashland, Pa. — Elmer Trat- 
hen, 46 metu amžiaus mainerys 
buvo ant smert užmusztas, apie 
dvideszimts tonu anglies pasi
leido ir ji uždusino. Nelaime at
sitiko in Potts Colliery in Lo
custdale. Mainerys Elmer Trat- 
hen su savo bude iszgriove 
daug anglies su dinamitu isz 
bręsto. Paskui Elmer Trathen 
prisiartino pažiūrėti kaip jiems

daug vaistu ir gyduolu taipgi 
siuneziama. Nors mes dabar 
visko siuneziame Lenkams, o 
pati Lenku valdžia yra susita
rtus su Rusija daug visko 
siunsti isz Lenkijos in Rusija.

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15č ::

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

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

Isz Kalėjimo Namo
Leitentntas J. Welling 

Pidcock, isz Trenton, N. J., 
pernai szituo laiku buvo prie- 
szo Vokieczio lageryje, kalė
jime. Jis buvo su savo eropla- 
nu nuszautas virsz Brenner 
Pass. Sziais metais jis, kaip 
ir daug kitu kareiviu gauna 
tuos “Valentines” meiles 
laiszkelius nuo savo mylimų
jų, kurios per visa kara lauke 
pakol jie parvažiuos.

TARP PRIETELKU

— Ar žinai, ka girdėjau 
apie tave sznekant, net biau- 
ru klausyt.

— Asz dasimislinu jog ne
gero girdejei apie mane ba 
esi sziandien labai linksma.

Pirkie U. S. Bonus
--------- ★——į

WASHINGTON, D.C. — 
“Department of Justice” pra- 
nesze, kad Generalinio Proku
roro patvarkymai liecziant ke
liones Vokiecziu ir Japonu atei
viu Suv. Valstijose ir ju turėji
mas tokiu daiktu kaip kamerų, 
ginklu, radijo priimtuvu buvo 
pakeisti Gruodžio, (Dec.) 11 d., 
1945 m.

Departmanento nusprendi
mas tik patvirtino Prezidento1 
proklamacija kuri inrodo kad 
tautinis ir visuomenes saugo
mas to ant toliaus nereikalauja.

Taigi dabar ateiviai, kurie 
nori keliauti Suv. Valstijose ne-' 
turi kreiptis in “United States 
Attorneys” gauti leidimą. Jie 
gali pareikalauti isz valdžios 
uždraustus (contraband) daig- 
tus, kuriuos valdžia paėmė pra-' 
džioje karo. Turi atsineszti re- 
cytes ir paduoti United States
Marshal distrikte kur daigtai 
buvo paimti.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:
-SAULE” . MAHANOY CITY, PA.

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

......i ' H 1 '
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. į

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

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


