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Isz Amerikos
........

LIŪDNOS
SUKAKTUVES

—

Žmones Jau Pamirszo 
Gruodžio 7, 1941

WASHINGTON, D. C. — 
Diena kuri, Prezidentas Fr. D. į 
Rooseveltas buvo pasakęs, am
žinai gyvuos, kaipo “gėdos ir 
niekszybes diena“ buvo labai! 
tykiai apvaikszcziojama: taip 
tykiai, kad dauguma žmonių

Prez. Trumanas In Minnesota Valstija PREZIDENTO
ATOSTOGOS

Trumanas Su Savo
Szeimyna Vasaruoja

Floridoje
KEY WEST, FLORIDA. —

Prezidentas Trumanas su savo

Mažos Anglių 
Kompanijos Su

sitaiko Su Lewisu

nei nežinojo, kad Gruodžio sep
tinta diena, asztuoni metai at
gal, Japonai, be jokio perspėji
mo, ar karo paskelbimo, užsi-| 
puolė ant musu tvirtovių Pearl 
Harbor Saloje, ir baisiai daug 
musu kareiviu ir karininku isz- 
žudė, nuskandino daug laivu 
ir sunaikino musu eroplanu.

Japonai tonus bombų palei
do ant musu Laivyno Pacifike. '

Vienas Laivyno Kapitonas 
buvo mirtinai sužeistas, jo vi-j 
duriai buvo susprogdinti, isz-; 
versti, bet jis nepasidavė, nesi-1 
davė kad jis butu nunesztas 
žemyn, bet pasimirė tarp tu 
sprogstancziu bombų.

Už dvieju valandų, paskuti
nis Japonu eroplanas dingo, 
pargryžo namo, ir paliko ant

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Minnesota valstijos Re- 
publikonas gubernatorius, 
Luther W. Youngdahl, (po 
kairei) inteikia Prezidentui 
Trumanui in St. Paul, knyga 
kuri parodo kaip Minnesota 
valstija apvaikszcziojo savo 
szimto metu sukaktuves. 
Gubernatorius Luther W. 
Youngdahl, gubernatorius 
tos valstijos sako, kad Re- 
publikonai nesupranta ko 
jie nori. Prezidentas Truma
nas labai mandagiai ir lipsz- 
niai pasielgė su visais dip-

liomatais, siuntiniais, nusi- 
szypsodamas • ir sakydamas 
kad jo Demokratu partija i 
nepraszo ir nereikalauja pa- 
gelbos isz nei vienos parti- -| 
jos. Trumanas per szita su- ; 
sirinkima nesziojo Minneso
ta valstybines policijos dra- ' 
bužius. Jis visomis galiomis 
stengiasi visiems intikti nes 
jam ateinantieji rinkimai 
rupi ir jo partijams. Prezi
dentas Trumanas nesziojo 
drabužius Minnesota valsty
bines policijos.

žmona ir savo dukrele Marga
rita atostogauja Floridoje. Tai 
ju septintos atostogos ežia in 
Key West.

Pradžioje nedelięs Preziden
tui tik vienas klausimas rūpė
jo, anglių mainiereiu klausi
mas. Bet kai Lewisas atszauke 
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KONSULAS
PALEISTAS

WASHINGTON, D. C. —
Angus Ward Amerikos Konsu
las Mukden, Manchuria, Kini
joje, paleistas ir galės važiuoti 
sau namo in Amerika. Szitaip 
paskelbia Komunistiszkoji val
džia Kinijoje.

Ka Lemia!Ateitis?

Nors jis buvo paleistas isz 
kalėjimo, jam nebuvo pavėlin
ta keliauti isz savo vietos, nes 
jis negalėjo gauti nei vizos sei 
paszporto, bet dabar Komunis-

Kinijos Komunistai Paleido U. 
S. Konsulą Ward; Prez. Truma
nas Su Szeimyna Atostogauja 
Floridoje; Philadelphijos Laik- 
rasztininkai Kaltina Mainieriu 
Unijos Vadus Kad Ardo Tvarka

NEW YORK, N. Y. — Anglijos At
stovas Tautu Sanjungoje, G. T. Corely 
labai asztriai susikirto su Rusijos Atsto-
vais, kai jis intare Sovietu Rusija, kad So
vietai laiko baisiausioje vergijoje pusantro 
milijonu Pabaltijos žmonių.

ATEIVIAI ISZ EURO
POS PER HAVANA

SALAS

i Tris Suimti; Kitu 
Jieszkoma

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžios policij antai ir slapti 
agentai pranesza kad jie yra 
suseke suokalbi ar bizni, at- 
veszti in Miami, Florida, atei
vius isz Europos per Havana 
Salas. Su eroplanais buvo at- 
veszta dvideszimts szeszi tokie 
ateiviai per Havana. Tokie at
eiviai ežia neteisetinai yra at-: 
vežami ir bus pasiunsti atgal 
isz kur atvažiavo, kai tik jie 
■bus suimti.

Bendras valdžios advokatas 
McGrath sako kad du vyrai isz 
Grand Rapids, Michigan, buvo 
suaresztuoti in Miami miestą, 
už atvežimą tu ateiviu isz Ha
vana Salų. Intarti vyrai yra 
Gaylord Saxton ir Charles 
Cramton, turinti po dvide
szimts szesziu metu amžiaus.

Apart to, valdžios agentai su 
policijos pagelba surado ir su
ėmė tris isz tu ateiviu New 
York mieste. Valdžios agentai 
ir valdžios policijantai sako' 
kad ne už ilgo jie ir kitus tuos 
neteisetinai atvažiavusius at
eivius suims ir suaresztuos.

“Saules” Skaitytojai 
Daug Visko 

Susilauks

Tie, kurie skaito “Saule“i 
gali tikėtis kad jie susilauks. 
Nauju Metu gerame stovyje, ir 
kad jie viską žinos pirm negu 
atsitiks.

Kongreso rinkimai.... Kara
laites Margaritos isz Anglijos 
ožiai ir nusistatymai....Ar ka
ralaitei Margaritai tinka ciga- 
retus rūkyti, in szokius eiti.... 
ar telefonai automobiliuose 
yra tinkami ir ar jie yra žmo
nių pageidaujami.... kaip bus
su naujais namais.... kaip su
raudomis....  kaip su paprastu
paprasto darbininko pragyve
nimu... ar paveikslai per radi
ją ras daugiau ar mažiau pir
kėju... kaip su paprastu, var
gingu ir pilku paprasto žmo
gaus gyvenimu.

Visi szitokie klausimai iri 
tukstaneziai kitu bus iszaiszki- 
nami ir iszguldenti “Saulėje“ 
per ateinanezius metus.

Bus daugiau vargo su Vo
kietijos klausimu, daugiau ki- 
vireziu ir sukilimu tarpu Ko
munistu Amerikoje..... Kongre
sas savo keliais durna vos...
Kongresas eis vis areziau prie 
Socializmo jeigu ne prie Komu
nizmo.... Kinija pastatys plie-'
no siena, tokia kuria. Ruskia 
apsistatę apie savo kraszta....
Rusija vis prieszinsis Tautu

Sanjungoje.
Apie visus szitus nuotykius 

ir atsitikimus ‘ ‘ Saule ’ ’ du kar
tu in sanvaite pranesz savo 
skaitytojams.

Sunku insivaizdinti geresne 
dovana kaip “Saule“ del Ka
lėdų dovanu.

Per ateinanezius metus rei
kės biznierius ir fabrikantus 
labai akyliai sekti. Bet pa
prastas darbo žmogelis neturi1 
nei tiek mokslo nei tiek laiko 
sekti visas tokiu žmonių už- 
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PARDAVĖ SAVO ’

VAIKA i

tai sako, kad jam pavėlinta isz- 
sikraustyti su visu savo szta- 
bu.

Bet ta Komunistiszka val
džia pranesza Amerikos val
džiai kad visi tie kurie remia 
i r szelpia Generallissimo 
Chiang Kai-shek, bus suimti ir
suaresztuoti.

Komunistai Kinijoje viso
kiais budais stengiasi panie
kinti ir pažeminti Amerikos 
valdžia ir intaka, kad jie galė
tu prodyti kitiems krasztams 
kad jie Amerikos nesibijo. Ir 
Amerika nieko negali padary
ti, niekaip negali tiems Komu
nistams pasiprieszinti, nes bet 
kokis pasiprieszinimas butu 
karo paskelbimas.

Motina Suaresztuota

CINCINNATI, OHIO. — 
Ponia Matei Swanson, dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
motina yra suaresztuota. Ji 
prisipažino kad ji pardavė sa-Į 
vo deszimts dienu vaikeli vie
nai jaunai porelei už asztuonis 
dolerius. Ji sako kad ji ėjo ant 
ulyežios viena jauna porele su
stojo ir pagyre josios sūneli, 
sakydami kad jiedu ketina pa
sisavinti mažaji. Ji tada jiems 
pasiulino savo sūneli už asz
tuonis dolerius. Ji policijan- 
tams sako kad ji tos poreles 
visai nepažino, ir tik tiek žino 
kad j u pavarde buvo Jackson, 
ir kad jiedu gyvena in Detroit 
miestą.

INTARIA LEWISA

Kaltina Mainieriu 
Unijos Vadus

PHILADELPHIA, PA. — 
Beveik visi laikrasztininkai, 
kurie pasisznekejo su mainie- 
riais ir kurie yra gerai susipa
žinę su mainieriu reikalais ir 
su Lewiso prasiszokimais da
bar staeziai sako kad Lewisas 
visai nepaiso mainieriu ir tik 
neri savo ožius varinėti.

Visi redaktoriai ir laikrasz
tininkai sako kad Lewisas da
bar nežino ko jis nori; kad jam 
tik rupi savoo galybe ir garbe 
ir kad jis visai nepaiso savo 
unijos nariu, darbininku, mai
nieriu.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Kai Sovietu Atstovai su piktumu užsi
gynė, Anglijos Atstovas Corely pareikala
vo kad Sovietai pavėlintu Tautu Sanjun- 
gos Atstovams tenai nuvažiuoti ir isztirti.

Sovietu Ambasadorius, Alexander S. Pa-
nyushkin pasziepdamas atsikirto: “Nei vie
nas sveiko proto žmogus neatsakytu in to-į 
kius szmeižtus ir tokias melagystes.”

Anglijos Atstovas Corely tiems Sovie
tams pasakė kad Amerika ir Anglija ne 
tik leidžia, bet dabar ir kvieczia Rusijos 
Atstovus sau laisvai važinėti po visa krasz
ta pasikalbėti su Pabėgėliais ar Piliecziais.

*---------------------------- — ........ .
kasa pustreczio milijono tomą 
anglių, prilyginus prie keturi^ 
szimtu penkios deszimts mili« 
jonu tonu anglių isz kitu kom« 

i panų u mainu. .;\
Lewisas tikisi kad szitaaj 

kontraktas bus ir kitoms kom-« 
j panijoms pavyzdys ir kad vi- 
' sos kitos panaszius kontraktu^ 
sutiks sudaryti.

Naujas Kontraktas szitokisi 
Mainieriai gaus devynios de« 
szimts penkis centus ant dienos; 
daugiau. Reiszkia, jie dabar 
gaus penkiolika doleriu ant} 
dienos.

Kompanija mokes penkioli
ka centu daugiau nuo kiekvie-

0 kodėl Rusija taip bijosi mus insileisti 
pasiszneketi su “Latviais, Estonais ir Lie
tuviais?”

Sovietai vėl kelia klausima ir stato pa- 
reikalavima kad visi Pabėgėliai butu pa
siunsti atgal in savo tėvynės, in savo na
mus. Jie taip nori daryti, kad jie. galė
tu nesistveri tuos kuries pasisekė isz ju 
nasrų pasprukti. Bet tas ju inneszimas 
vėl buvo iszmestas. -

I g ■*
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SUTIKO ANT LEWISO PAREIKALAVIMU

WASHINGTON, D. C. —
Kelies mažos neprigulmingos 
anglių kompanijos sutiko ant 
Lewiso pareikalavimu ir suda

rė nauja kontrakta. Dauguma 
nauja kontrakta. Dauguma tu 
kompanijų randasi Kentucky 
valstijoje. Visos jos sykiu isz-'

no tono anglių in mainieriu! 
Pensijos ir Paszelpos. Fonda.

Josephine Roche, isztikima 
nuo senovės drauge Lewiso yra 
paskirta kaipo beszaliszka ir 
betarpine nare to fondo prižiū
rėtoju.

Kontraktas prasidės Sausio, 
(Jan.) pirma diena 1950 ir 
baigsis Rugsėjo (Sept.) pirma 
diena 1951. Czia ne pro szali 
pastebėti kad kontraktas baig
sis rudenyje, kada jau szalta ir 
kada jau visiems anglių reikes.

Visu kitu kompanijų atsto
vai juokiasi isz szito Lewiso 
paskelbimo ir pasigyrimo, kad 
buk jis jau gavės kontraktus 
su keliomis mainu kompanijo
mis. Jie sako: “Tegu Lewisas 
mums pasako kurios kompani
jos toki kontrakta priėmė ir 
ant jo pasirasze.“

Visi kompanijų atstovai spė
ja kad toki kontrakta priėmė 
tik tokios vargingos kompani
jos kurios nori bizni vesti tik 
perkoki menesi ir paskui visai 
isz to biznio pasitraukti. Joms 
dabar butu gera proga pasipi- 
niguoti kai visos kitos mainos 
tik kelias dienas ant nedėlios.

Kitos anglies mainieriu va
dai dabar derinasi su kompani
jos atstovais New York mieste.

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
In Salt Lake City, pabėgės 

kalinys Allen J. Carbis, pate
lefonavo kalėjimo virszininka 
ir jam pasakė “Asz grysztu 
namo.“ Jis policijantams pa
sakė kad jis gerai apsimislino 
ir nutarė kad jam butu sarma
ta taip inžeisti kalėjimo virszi
ninka, kuris kalėjime tokis ge
ras buvo.

- Los Angeles mieste vienas 
žmogus pareikalavo divorso, 
persiskyrimo nuo savo paezios 
pasiaiszkindamas kad jis mis- 
lino kad ta jo patele buvo tik 
penkis sykius ženota, o dabar 
jis dažinojo kad ji buvo net 
septynis sykius ženota.

Lenkai Komunistai tikėjosi 
kad Rusija leis jiems valdyti

drysta taip padaryti ir visi 
valdininkai Lenkijoje yra So
vietai, Komunistai isz Rusijos. 
Rusija negali pasitikėti ant 
Lenku armijos, nes kiekvienas 
Lenkas, kad ir raudoniausias 
Komunistas myli savo kraszta 
daug labiau negu komunizmą 
ar Rusija..

Rusija dabar turi gana bė
dos su Yugoslavais, su Lenkais 
Ir su Vokiecziais. Bet didžiau- 
šia beda yra namie, paezioje 
Rusijoje, kur žmones ima mur
mėti ir drysti iszsireikszti. Jie 
taip niekados pirmiau nedryso 
daryti. Už. tai. dabar Rusija 
taip lipszniai apie taika ir 
draugiszkuma Amerikoje szne- 
ka, nes ji turi gana bėdos su sa
vaisiais.

Szeimininkes nudžiugo kai 
iszgirdo kad mainieriu bosas 
pavėlino kietos anglies mai
nieriams gryžti in savo darbus. 
Dabar szeimininkes dar vis ga
li savo namus suszildyti su to
mis be galo brangiomis angli
mis kol jos inšznekes savo vy
rams intaisyti aliejaus peczius.

tas dabar stengiasi mažiau stu
dentu priimti. Mes niekados 
nežinojome kad Amerikoje da
bar yra per daug mokslincziu. 
Jeigu Harvard Universitetas 
jaueziasi kad jis per daug! 
mokslincziu isžleidžia, mes 
tam Universitetui patartume i 
pasiunsti nors kelis savo moks- 
linezius in Vaszingtona kuri 
mums ir proto labai reikia.

• W • ■ * TP ■ tancija, Romualdas irNaujas Lietuviu Iransportas
* ir Stefa, 468 E

Motiejus

Jadvyga,

III.

{razina

coin St., Hartford, Conn.

Nors viena syki mes galime 
sau atsiloszti ir ramiai ir links
mai klausytis kaip Sovietai 
mus linksmina. Mums net leng
va ant szirdies iszgirsti kaip 
Komunistas Stalinas prakeikia 
Komunistą Tito. Peczius puo
dą juodina.

Republikonai turėjo labai 
svarbu susirinkimą in Sioux 
City, Iowa, kur jie stengiesi 
nutarti ka jie galėtu prižadėti 
ūkininkams kad juos prie savo 
partijos pritraukus. Jie turėjo 
savo ta seimą užbaigti be jokio 
nutarimo, nes jie pamate kad 
ka tik jie ketino ūkininkams 
prižadėti, Demokratai jau se
niai buvo prižadėję.

NEW YORK. — Lapkriczioi Waterbury, Conn.
28 diena, laivu “General Bal-i Skladaitis — Jonas, Elena. 
lou”in New Yorko uosta atvy-! ir Eduardas, 1338 S. 2nd SI. 
ko szie Lietuviai Tremtiniai:

Bagdanaviczius — Alfonssa,!
j pas 612 E. lit h St., New York. Regina, 113

Bendoraviczius — Vytautas,
Barnora, 200 20th St., Bakers-j
field, Calif.

BenkunškaS—Henrikas, Juo-
zefa, Giedrule, 4716 S. Marsh-,
field, CJiicago 9, 111.

Buda —- Mykolas^ 5730 So.
Artesian, ‘Chicago 29, II).

Czepulis — Algimantas, 48
Aetna St., Worcester, Mass.

, Philadelphia 47, Pa.
Stanaitis — Vladas, Irena ir 

Montgomery St.,

Strolls — Vytautas, 433 E. 
7th St., So. Boston, Mass,

Sukadekskas — Elena, 1047 
N. Lemington Ave., Chicago, 
Ill.

Sutkus — Vytautas, 7007 
Wade Park Ave., Cleveland 3, 
Ohio.

Sutkus :— Pranas, 6755 So.
Barauskaite — Danute, Box 71 Wolcott Ave., Chicago 36, III

Kukaitis — Vladas, 8800 Ai 
eher Ave., Willow Springs, II

Makarauskas, Povilas, .Val
eria ir Elena, 205 Watkins St.

541 School St., Minersville, Pa.
Sakalauskas — Jonas, 1248 

W. 59th St., Chicago, III.
Širmulis —Adomas ir Vero

nika, Monika ir Raimunda, 
6924 S. Talman Ave., Chicago, 
29, III.

In Cambridge, Mass., viena 
szeimininke gavo laišzka, .ku
riame buvo septynios deszimts 
trys doleriai. Laiszke buvo pa
raškyta: “Sztai kiek asz turiu 
isz tu septynios deszimts pen
kių, kuriuos asz isz jusu pavo
giau. Mano sanžine graužia, 
man iszmetineja. Už viską at- 
sipraszau.“

Vienas žmogelis pasiuntė du 
doleriu Colorado valstijos val
džiai, sakydamas: “Vienuoli
ka metu atgal asz isz vieno ju
su troko pasivogiau kirvi. Ana 
nedele Dievas mane nusistvere 
ir asz jam prižadėjau su Juo 
susitaikinti jeigu jis man ma
no griekus dovanos. Kad loska 
dovanokite man ir duokit gar
be Dievui. Asz esu griesznin- 
kas!”

Dvideszimts dvieju metu 
jaunuolis policijai prisipažino 
kad jis buvo nužudęs jauna po
rele, kai jiedu buvo jam “rai
da” davė. Jis policijantams 
pasiaiszkino kad jis negalėjo 
nei valgyti, nei. miegoti, ir bu
vo priverstas prisipažinti.

New Jersey valstijoje, vie
nas darbininkas fabrike iszli- 
ko gyvas kai fabrikas suspro
go. Tas sprogimas inmete ji iii 
upe. Jis sako, kai asz atsidū
riau upeje, asz tik apie savo 
tris vaikuGzins mislinau. Die
vas mane iszgelbejo, tai dabar 
asz einu in Bažnyczia.

Barre Plaine, Mass.
Balkaitis — Ona, 1338 S. 2nd 

St., Philadelphia, Pa.
Czepaitis — Juozas, Agota, 

Ona, 1619 S. 48th St., Cicero, 
Ill.

Drazdauskas — Stase, Anta
nas, Irena ir Eduardas, 1074 
E. 77th St., Cleveland, Ohio.

Dubauskas — Brosius ir El
ena, 6606 Albany Ave., Chica
go 29, Ill.

Eidukevicznis — Magdale
na, 32180 Rd., Avon Lake, 0.

Franciene — Franciszka, 
5104 Archer St., Chicago 32, 
Ill.

Gaidžiunas — Boleslavas, 
Nastazija, Rūta M., Kęstutis, 
32180 Lake Rd., Avon Lake, O.

Gelumbauskas — Jonas, Te
odora, Bronius ir Vlada, 4501 
S. Talman Ave., Chicago, Ill.

Jakima vieži us — Vladas, 70 
Bank St., Brockton, Mass.

Januszauskas — Leonas, Rt. 
54, Bradley, Ill.

Januszaitis — Pranas, Elena 
Laimute ir Joana, 86 Congress 
Ave., Waterbury, Conn.

Jaszinskas — Kazys, 944 W. 
59th St., Chicago, Ill.

Juodaitis — Planas, Teofi
le, Pranas Just., 1 Vernon Ter
race, Worcester, Mass.

Kentra — Bronius, 6508 So.
Talman Ave., Chicago 29, Ill.

Kiuduliene — Darata, Rt. 2, 
Hartford, Mich.

Eukleriene — Uršule, 104 
Van Nostrand ave., Great Neck

Tautkus — Justyna, 1708 
Broad St., Nashville, Tenn.

Vaitekūnas — Talesforas, 
ir Elzbieta, 1367 E. 80th St., 
Cleveland, Ohio.

Vaitkus — Andrius, Marija, 
Gražina ir Živile, 2109 Kansas 
Ave., East St. Louis, Ill.

Valiulis — Vytautas, Geno
vaite ir Jurgis, Box 540, Oak
ville, Conn.

Valadka — Bronius, 4630 S. 
Paulina St., Chicago 9, Ill.

Vašauskas — Aleksandras, 
ir Rnta, 3759 W. Wilton Ave., 
Chicago, Ill.

Vodopalis — Romanas, Ge
novaite ir Dalia, 13709 Rugby 
Rd., Cleveland Oh^o.

Virsiliene — Jadvyga, 1944 
Connecticut St., Gary, Ind.

AWykusius pasitiko organi-i 
zaciju atstovai.

—BALF Imigracijos Kom. s

Makarevicziene — Konstan
cija, 1505 N. Leavitt St., Chica
go, III.

Ma ra.cz in sk as — Povilas, 
Box 203 Frankfort, Ill.

Makutenas — Stasys ir Ku
nigunda, R.F.D. 6, Box 216, In
dianapolis 44, Ind.

Malukas — Ildefonsas; Ken
nebunk Port, Maine.

Margis — Jurgis, Katarina, 
Lili, Heinas ir Jurgis, 27 En
field St., Worcester, Mass.

Mama — Pijus, Marijona ir 
Genovaite, 6812 S. Washtenaw

BOSTON, MASS. — Lapkri- 
ezio 28 diena laivu “General 
Sturgis” in Bostoną atvyko i 
szie Lietuviai Tremtiniai:

Adamaviczius — Eduardas,
488 N. Main St., 
Mass.

Aufutis — Marija 
las, 615 Marle St., 
Ill.

Balys — Karolis, 
ir Kestutis, 2000 Atkinson, De
troit 6, Mich.

Barkauskiene — Urszule, 
ir Danftte, 515 E. Centre St., 
Shenandoah, Pa.

Baranauskas — Kazimieras,

Micuta — Albinas, Ona, Da
nute, Ramute ir Rasa, R.F.D. 
Rt. 6, Lancaster, Ohio.

Petkelis — Antanas, Petro
nėlė, Džiugas ir Laime, 56 Win
ter St., Brockton, Mass.

Pimpe — Alfonsas irKsave- 
ra, 85 Veron St., Waterbury, 
Conn.

Pleczkaitis — Veronika ir 
! Ona, 12346 Stoebel, Detroit 4, 
I Mich.

Pranckeviezins — Kostas, 
260 Ames St., Chicago 41, 111.

Pust cin ikas — Antanas, Ge
novaite ir Antanas, 123rd St., 
Orland Park, Ill.

Pauksztys — Kazimieras,

Amerikos Paszto
Ra y sham,

ir Myko-j 
Rockford,

va * »•*' » 7 j

j Elzbieta ir Reiner, 751 E. 150- 
! th St., New York, N. Y.

Blynas — Vitoldas ir Elmi-

Siripkauskaite — Brone, 85- 
)3 Warreham Pl., Jamaica Es-

Slepokovaite — Dunia, 23
Westminster Rd., W. Hamps-

Sveinickas — Henrikas ir 
Dagmara, Thread St., AVacu-

Tautkus — Klemensas, Ale
ksandra, Alfredas ir Kutą. 4441 
S.’ Honore St., Chicago, Ill.

Tamulynas — Anupras, 444 
Metropolitan Ave., Brooklyn,

ris ir Ko- 
Whitehall,manas, 

Mich.
Vaiczaitiene — Stefanija, 2 

Nelson St., South Barre, Mass.
Vaitkeviezins — Edmundas, 

Stase, Vytautas ir Ginta, 51 
Railroad Hill St., Waterbury, 
Conn.

Valaviczius — Gražina, Arū
nas, R.F.D.2, Colchester, Conn.

Vekteris — Vincas, 34 Ruth 
St., Bridgeport, Conn.

Zlioba — Jaronimas, 408 W.
61st St., Chicago, Ill.

zaciju atstovai.
—BALF Imigracijos Kom.
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Maryland valstijoje, 
vagis pasivogė gražu

niu korteliu. Tai visi turėtu 
stengtis kuo augszcziausiai 
iszsiunsti savo dovanas ir 
savo sveikinimus.

Tas kuris dyvanasi ir ne
supranta kodėl jo draugai 
ant jo pyksta, yra tas kuris 
savo žmonos pąsiunstas kor
teles laikosi savo kiszeniuje 
per kelias dienas ir paskui 
tikisi stebuklo kad tos korte
les bus’ pasiunstos in laika 
visiems savo draugams ir jo 
žmonos giminėms.

INTARIA LEWISA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

visi 
die-

jau

Vienas juodukas, nigeris ku
ris buvo geras parapijietis, bet 
kuriam, nebuvo pro szali kar
tais kokia viszta ar anti nuo 
susiedu pasivogti, syki užsi- 
kviete savo kleboną ant pietų.

Pietus 'buvo labai skanus, 
ypatingai ta visztiena. “Ta 
visztiena buvo labai skani,” 
sake klebonas po pietų, pasa
kyk man Jurgi, kur tu ja ga
vai ? ’ ’

“Teveli,” atsake juodukas, 
“kai jus gera pamokslą pasa
kote bažnyczioje, asz jusu ne
klausiu isz kur jus ji gavote, 
tai praszau ir manes neklausti 
apie szita visztiena.“

vienas 
ryszeli 

isz automobiliaus. Tame rysze- 
lyje buvo dvi gyvates.

In Kansas City, vienas slap
tos, detektyvu kompanijos vir- 
szininkas pamėtė savo darba. ir 
kitu darbu užsiėmė. Jis buvo 
sugautas kai jis pirmutinaji 
syki stengiesi banka apvogti.

In Massachusetts valstija 
teisėjas paleido viena vyra, ku
ris buvo sugautas vagiant isz 
vieno sztoro. Tas žmogus ta 
vakara buvo vėl sugautas kai 
jis vėl ta pati ^ztora stengiesi 
apvogti.

Meskauskas—Jonas, 1410 E 
53rd St., Cleveland, Ohio.

Mockeviczius — Stasys, 77-j
52U.> Racine Ave., Chicago, Ill.' ra, R.F.D. I, Troy, N. 5 .

Nakutaviczius — Juozas, Borvincyte — Irena, 1014 
Gertrūda ir Vytautas, 19 Hen-j S. Main St., Findlay, Ohio, 
ry St., New Britain, Conn. Buinauskas — Petras

Norulis — Vladas, Izabele, j dona, 181 Tappan Ave., 
Marija, 6 Pine St., Wheelwrig-1 ny, N. J.
ht, Mass. i Bytautiene — Luba,

Paulauskas — Kazys, 11291 St., Woccoboc, N. Y.
Rockland St., Philadelphia,! Cinzas — Stasys, Juze ir Ri-
Pa. j mantas, 4510 S. Kermitage,

Paulikas — Pranas, Barba-! Ave., Chicago, UI.
ra, Birute ir Kęstutis, 11236 S.! Demereckis — .tonas, Izabe- 
Drake Ave., Chicago 43, Ill. j 11a, Vytautas ir Leonas, 1739

Peskaitis — Povilas, Stefa-į S. Halstead St., Chicago, Ill. Į 
nija, Stasys ir Vanda, 10153 S 
State St., Chicago, Ill.

ir Al-
Kea r-

Third

Eimantas — Konstantinas, 
2639 W. Montgomery Ave,, i 

Petrauskas — Jonas ir Alek-į,Chicago, 111.
sandra, Rt. 2, Hartford, Mieli.

Petruseviezius — Romual- miera,
das, 17938 Neff Rd., Cleveland, i Sunnyside ave., Oakville, Conn

Indreika — Alfonsas, Kaži- Į 
Valerijonas ir Dalia,

Didžiausia jiega ant szio 
svieto yra moteriszkes aszaros.

Alums nereikia laukti kol 
Stalinas kara paskelbs priesz 
mus, nes mes ežia namie dabar 
turime savo kara: Laivyno ka
rininkai susimusze su Lakunu 
Sztabo karininkais. Jie dabar 
viens kita kaltina ir ant viens 
kito puolasi.

In Wyoming valstija vagiai- 
isz vieno garadžiaus pasivogė 
automobiliu. Kai tas automo
bilius inklimpo in purvyną, jie 
sugryžo in ta pati garadžiu ir 
pasivogė troka, ta savo pavog
ta automobiliu intraukti. Poli- 
cijantai ant rytojaus rado au
tomobiliu ir troka tame purvy
ne.

Garsus Harvard Universite-
■ ■ *

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

19, Ohio.
Ramanauskas — Margarita, 

Gintautas ir Vytautas, 39 All
an St., Hudson, N. Y.

Reingoldas — Edvardas, 
Ana ir Elena, Green Mountain 
Dairy, Auburn, Mass.

Saetka — Kazimieras, 699 
N. Riverside St., "Waterbury, 
Conn.

Schulz — Ida, Annemarie ir 
Renate, R.F.D. 2, Sheboygan, 
Wise.

Skladaitis — Kostas, Mag
dalena, 172 Geddes Terrace,

Ivanauskas — Juozas, 1537 
Garfield St., Gary, Ind. ■viJaksztys — Juozas, Custer, 
Mich.

Jankus — Jonas, 92 Rhodes : 
St., New Britain, Conn.

Januszauskiene — Marija,
' 50 W. Sixth St., So. Boston 27, 
i Mass.

Jasdauskas — Franz, 10801
S. Central Park *Ave., Chicago, 
Ill.

i Korsakas — Marija ir Ro
mualdas, Lakeville, Conn.

Kronas — Robertas, Kons-1
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Kad ankseziau pasiunsti 
savo laiszkus, pasveikini
mus ir savo dovanas, nes vė
liau tiek daug visko yra 
siuneziama kad paczto szta
bas negali visiems viską ant 
laiko pristatyti.

Ir visi turėtu prižiūrėti 
kad ant laiszku ir ant rysze- 
liu yra gana uždėta sztampu 
kad pacztas ir pacztorius ne
turėtu jums gražinti jusu 
pasiunstas dovanas.

Suriszkite savo dovanas

ir savo Kalėdinius ryszelius 
kaip jus norite ir kaip jums 
patinka, bet prižiūrėkite 
kad antraszas butu aišzkiai 
ir didėlėmis raidėmis iszra- 
szytas.

Jeigu galite, tai iszdru- 
kuokite antraszus, nes ran
kos rasztas pacztoriams tan
kias nėra inskaitomas.

Amerikos pacztorius sako 
kad sziais metais reikes per- 
siunsti daugiau negu penkis 
bilijonus ryszeliu ir Kaledi-

Philadelphijos laikrasztis 
staeziai prakeikia Lewisa ir 
sako kad jis ardo visa tvarka 
ir daro žalos visai mainieriu 
pramonei.

Mes tik tiek galime ir drys- 
tame pasakytiLewisas daug 
gero yra nuveikęs ir padaręs 
mainieriams, bet dabar iszrodo 
kad Lewisui ne tiek rupi mai- 
nieriai, kiek garbe ir galybe. 
Jis siekia daug daugiau ir 
daug toliau negu mainieriu 
unija, jam dabar visai nerupi 
mainieriai. Kai jis iszdryso pa
sakyti kad mainieriai pasiren
gė badauti pirm negu jie kom
panijoms pasiduos, jis pamir- 
szo tiems mainieriams pasaky
ti kad nors mainieriai badaus, 
bet Lewisas bado nematys.

Lewisas dabar bijosi ir bai
siai nenori kad valdžia pa
skelbtu ka kompanijos siulina 
mainieriams, nes Lewisas ge
rai žino, kad visi mainieriai su
tiktu ant kompanijos sanlygu. 
Lewisas nori, kad kompanijos 
sutiktu jam vis turėti paskuti
ni žodi ant to klausimo kada 
mainieriai dirbs ir kada jie ne
dirbs.

Kompanijos dabar nori duo
ti visiems mainieriams penkias 
dienas ant nedėlios dirbti, bet 
Lewisas yra insakes kad 
mainieriai dirbs tik tris 
nas ant nedėlios.

Musu mainieriai dabar
isz pedes iszeje, jiems reikia 
darbo, reikia ir pinigu, kompa
nija sutinka jiems teisinga ir 
gana gera atlyginimą mokėti, 
žmonėms ir fabrikantams rei
kia anglių; bet Lewisas isz sa
vo augsztenybes nutaria ir in- 
sako kad visi mainieriai dirbs 
tik tris dienas per .nedele. Ar 
Lewisas žino ir supranta kiek 
pinigo ima szeimyna iszmaitin- 
ti, ar jis žino kiek anglių plie
no fabrikantams reikia, ar jis 
mislina kad jis yra ponas ne 
vien tik ant mainieriu ir kom- / 
paniju bet ir ant visu Ameri
kos žmonių?!

Mes mainierius užjaueziame 
ir j u mums gaila, bet mes nega
lime pateisinti mainieriu boso 
prasiszokimus ir užgaidas. Le
wisui dabar nerupi mainieriai 
bet savigarbe. Kai plieno dar
bininku unijos vadai savo 
straikas laimėjo, Lewisas no
ri pasirodyti kad jis yra dides
nis ir galingesnis už tu uniju • 
vadus. Jis jau kelis sykius 
stengiesi mainierius parduoti 
ir iszduoti, bet jam nepasiseke 
Jis stengiesi atskirus kontrak
tus sudaryti, bet ir ežia jam ne
pasiseke! Jis norėjo iszszaukti 
visus mainierius ant straiku, 
bet pamate kad valdžios in- 
statymai tik tos progos laukia 
ji ir jo unija vėl nubausti. Mai
nieriu unija jau dabar pusan
tro milijono doleriu yra užsi
mokėjus už Lewiso prasiszoki
mus ir dar daugiau turės užsi
mokėti, jeigu Lewisas savo 
ožius toliau varines.



f Vadas Kontrabandnesziu Neduok Dieve man ma

(Tasa) Turbūt ne draugausime i

ai-
ežia

isz

Visu akys atsikreipė in szali. 
duriu ir visi iszvvdo antį 
slenksezio Nastazija, kuri tai
kė jau in priesza antru pagaliu, i

Buvo tai mergina augszta, 
drūta ir matomai buvusi kita
dos graži, bet dabai' jau nors; 
negalėjo daugiau turėt metu 
kaip 27, gražybe jos buvo su
varginta ir sunaikinta. Nepri- 
derentis jos gyvenimas paliko! 
savo spaudeles ant jos.

Nuo metimo antru pagaliu 
sulaikė ja moteriszke, surikus:

— Ar nepaliausi tu 
pagaliais besidaužius, 
proto eini!

— Tegul tas prakeiktas ne 
zaunija ko nereik! Nesiduosiu 
per dantis traukt, visus pirma 
iszkulsiu isz jo neprausto snu
kio.

— Gifna ežia bartis ir rė
kaut negalima.

—- Taip, gana ir eime idant! 
priesz diena pereit rubežiu.

Moteriszke priėjo prie Simu-į 
dženezios mergaites kalbeda.-l 
ma:

— Mariuk, pamyk neuž-Į 
mirszk ka tau sakau. Szeputej į 
yra butelis pieno, žiūrėk kad 
nealkintai kūdikio, o pati ne
gerk nes saugok Dieve dažino-' 
siu, tai tave užmuszin.

— Gerai, atsake mergaite! 
sudrėbėjus isz baimes: niekuo-: 
mi ji negali motinai intikti o už : 
ta kūdiki nemažai ji kasdien Į 
gauna ir kenezia.

Motina dabar nuėjo in kam
pa stubos kur medinoj vygej 
gulėjo kūdikis, iszeme ji, sėdo 
su juom ant slanelio, davė kru
ti ir glostydama jo lyg pūkais' 
mažyežiais plaukais apžėlusia 
galva, kalbėjo su motiniszku 
jauslumu.

toj negausi, gal ilgu bus tau be 
motinėlės, kuri gal 
grysz prie tavęs.
gyvenimas mano,
vien kaip jus liktnmete mano 
mažyeziai, ypacz tu mano 
brangiauses mažyti.

jau ir ne- 
Szuniszkas 
negaila jo,

nebuvo 
ir ėjo 
ir prie-

MAHANOY CITY,_P£_—— ------- -y | . . . —-■■ — —*.
——~~~ 7TTT". Pi ieio szniokszeziodama prie szini. kaipo pirmu kartu einan- sunkus. Tas privertė Jule tąip-

burelio kon-'ežiam in Prusus savo visokias gi prie pametimo noro kasluik 
atsitikimus, kūrinas bent melu Nastazijos kalbėjimo, kadangi 
piesze kaipo baisiausius ir 
v o j i n g i a n si us, b e s i gi rd a m i 
vo drąsą ir gabumais, kas 
leido jiems iszvengt ranku 
bežiaus sargo, arba 
nes kulkos.

Jaunas vaikinas nesibaugi- 
no tais apsakymais, 1_____
jautėsi žeminamu 
norėjo idant atsitiktu koks pa
vojingas atsitikimas kame jis 

j parodyt galėtu savo drąsą ir

, • I u..; hi visokios vanijK*'-?besi- rodi si ja . .. . •glaustis prie Matjo
,-jenok atsiminus savo 
tąsi juokiom, neturėjo 
...r/ulvt imu savo bai-

troszko 
sziaus,

me idant neapmiKvi nuo <■< 
dabar gidėtu monijimo, juk jm (i.io.n

atsake Jale su koktumu. , (n '(avo sz||Ais |>ovvl.ls!
Ha, ha, liąj I avo.jaus ne Alatjosziu eme piklvhe git‘- 

matei, o jau kiszkos tavo dre-1,li]1( paj„nk;ls m(.rvoš, bet tik 
ba. kas butu kad pamatytum I tv]onlis d.,ntinlis.

Kad isz girtuokliu tėvu,

; uis, jeigu tave jam paimtu 
Klause Pranas. Ar jis tau ne 
draudžia valkiotis in užrubeži?

— Kodėl jis man draus?
Jis dėlto ir paeziojasi žinoda-

įuniu mm saves nustumti, ka-j 
I daugi tik del jos jis prienuv 
, tuos nesmagumus ir varga.. 
Mergina jaute didele kartybe 

?•'mislydama kad pati priv 
- prie ėjimo ir pati be įeikalo

-nstojusio rateliu 
trabambiesziu.

K, kurna, 
grvžk namo, jau m 
eziot su spiritu.

_  Ka-gi turiu nelaiminga 
daryt, reikia klumpant kovot 
su* vargais ir gautis nuo bado, 
kuom užkimsziu burnas vai
kam szaukentiems duonos?

uždarbio o ir

— Ar-gi tu Įirota turi eit 
už tokio kuris nopaliuosuos ta
vęs nuo tokio sunkaus ir pavo
jingo užsiėmimo? Gal jau no-

Tokiu tėvu niekai vaikai, 
Būna ligoti ir pusgalviai. 
Žinoma tai ne mano biznis,

Ir apie tai negalvoj, 
Tiktai tiek pasakyti turiu, 

KaA yra labai negražiu,

Kurie iii visokias urvas 
atsilankineja,

atsivedineja.

Netrukus visi susitariusieji 
eit. iszejo, bet ne drauge, vieni, 
po kelis arba, po viena visokiais 
keliais ir visi ketino užmiesty
je susieit in viena sutarta vie
ta.

Matjosziūs, Jule ir Pranas 
ėjo drauge. Mergina dabar jau 
pražudė norą ėjimo in 
pamaezius jau tai, ko 
maeziusi. Matjosziūs 
paskui Prana lyg kad
vartos ir ne buvo užganėdintas, 
kadangi tamsoje beeinant ba
siem nekarta reikėjo užsigaut 
koja ir akmeni arba susižeisi 
in koki asztru daigta. Smagiau 
dar bu vo eit kada ėjo visi drau
ge ir reikėjo taip slapstytis, 
bet dabar reikėjo klausyt Pra- i 
no kaipo vado ir laikytis jo be- J 
veik už skverno, klausyt ausis j 
pasistaezius ii- nesižiopsot.

Greit a i užpakalyje saves isz - j 
girdo kostelejima, Pranas su-Į 
stojo ir tykiai suszvilpe. Apia i- 
ke toki pat atsakymu. Lauke, j 
Netrukus' priėjo Nastazija.

— Mislinau kad mus %eja 
du žandarai nusijuokė Pranas.,

— Palieka jis mus szmeke-i 
riams ir abjeszezikams; tie I 
randons'iuliai ka-gi isz mus' 
naudos? Atsake Nastazija ap
sikabinus Jule už kaklo.

— Taigi turime du naujus' 
draugus. '

pa-! nuolat atbojant apie gera; žeri- 
sa- girna, besirūpinant vien ėjimu, 

da-! nebuvo laiko klausyt kalbos, 
ru-! Netrukus vienok inejo in tan

ka rabini- ku miszka kur kėlės buvo lyg 
sausas, ten Jule vėl paragino 

' ■ Nastazija prie kalbos, užklaus- 
, vienok dama:
is ii- net — Tai kodėl jis, tas nela

bas prigavikas viliojo, o po 
tam pamėtė?

— O, kol boba turėjo turtą, 
skambino kiszeniai, gudruolis 
neiszmanele isznaudojo, o ka-

iverte ji net tuos vaikus, nusijuokė ku-, 
reikalo mas, kam ant senatvės pristot 

jauna
Netrukus vienok nusiramino — Tai]), tai]), pritarė 
ygirdus pažinstama baisa ir gana buvo tu ka liko.

paprasta keiksmą, jos tėvo, se- — Tai]), gana nemažai _ ....
oijok'no kalvio kuris užsigavęs in kino mano gyvenimą tas ket- tazija ir sena Grigiene, paskui.: seke nuo kvailos bobos paimt 

koki szakgali koja keike trauk-) verta lįkusin po nebaszninkui 
damas seiles per dantis isz 
skausmo.

— K;is jum teveli? Klause
dnkte areziau eidama prie ne-

sun-
bežiaus buvo da toli. Vyrai ėjo 
pinna, moteriszkes: Jule, Nas-

Klause pinigus, pabėgo, turbut in 
girdėdama Amerika, ar in Anglija, niekas 

viena ne ka darysi, no asz pri- verksmą Grigienės. ; nežino kur jis yra. Apsigavus
stojau, bei jis szungalvis. i — Kvaila, atsako Nastazi- ir prakiszus viską, nelaiminga 

A— O kurna, kurna, ne esi. ja szaltai. Isz manes T ”

Ko

— Ka-gi gal but geriau 
vienai? Ka-gi turiu daryt, ki
tokio nėra man nes pinigu ne
turiu, o sziandien bile vaikezas 
keliu szimtu pasogos reikalau- 

! ja, isz kur juos imt ? Kokis atsi
laiko, tokis gerai, vis nereiks^ 
mei-gaut iki smert.

Ne smagu turbut jai buvo 
! apie tai kalbėt nes nutilo ir pa- 
į likus kitus ėjo pirma taku pil
nu asztriu akmenų. Paskui ja 
nedrąsiai ženge yjnitingai Mat- 
joszius su Jule kurie du nepra
tę buvo prie tokiu kelionių.! 
abudu nuolatos szypdami užsi-l

Io.

negaliu

naszle juk neturėjai vargo, ne- naszl-ys manės 
žiau, kad baszninkas paliko ii 
prakeiktas! tokius namelius ir karvute ir 
ke. i pinigu žiupsneli, kur tas vis-

ir kito vyro
1’aiidiiosziain tas uepirmiemi

jau vai ne vyra kuris duona už- 
’ dirbtu 'bot lopszi su bostru ku- 

l ž- ris tėvo savo nepažins niekad.

-ipsius ilnirolis žmonių 
suėjo dauboje.

klausė vi

,ni°bka ypatų, reil 
uos.

Tevas su vyrukais gera, 
Visus žentais vadina, 

Kad tiktai gerkle pripildyti 
O dukrele kitam kambarėlyje

Taigi, per visa nakti 
per buna.

Ka. jus tėvai mislinate?!...

auginate! 
Kiti isztokio tėvo juokai, 
Ir nuo dukreles szalinasi.

Ar žinote kad, 
Tokiu tėvu žmonys 

neguodoja,

neklausytumėte, 
Ir namieje sėdėtumėte.* * *
Nekurios musu bobeles,

Visur nesulaiko žioti, 
Kur tik sueina,

Savo bnrnu'žes atidaro, 
Per jais velniava pasidaro,

Ar jau niekad nesulaikys 
liežuvius.

Ant kokio suėjimo 
susirenka,

Tai ne būna kitokia 
sznekta,

Tiktai viena kita apszneka,
Su tokia, sznekta, 

Tai jau gana.
Nes traukia kožna per 

dantis,
Nepaiso ant nieko suvis.* * *

miestelyje Miczigane vai., 
Niekas ten mergeliu > 

negire, 
Sako, kad ne labai 

inžiuri, 
Ba vortinklius ant akiu 

turi.
Juk yra ir merginu, 

Tai nestokas ir vaikinu, 
J n pora greit sueina,

Ba jokia perszkada 
ne užeina, 

Kokia mergina, 
Toki gauna, ir vaikina!

Mamyte — Ne verk Juo- 
zuti, jeigu tave tėvas musza, 
tai tave myli ir gerai vėlina. 

Juozukas — Aha, myli! O 
kodėl tėtis mamos nemusza, 
o ir labai myli.

buvo vie- 
vie-

‘s nėra,

tai kitas in akmeni koje.
Takas pradėjo nusileisdinet; 

žemyn in pakalne ir da d'au-i 
giau buvo nesmagus ėjimui, I

sakyma.
— Tai 

Sėdėt

kvaila boba turėjo stvertis ko 
. Pasilikus; jog einu už naszlio, bet mano j nors idant gelbėtis nuo bado.

; nepaliks lai]); Kitokiu budu negalėdama rast 
:• sziokiusj kaip ja paliko jos jaunikis. Isz-[vaistu pragyvenimui pradėjo 

siganius boba norėjo 'da kai]) eit su kontrabanda, neszt pati 
tau sako pauliavot, tegul da-i ir samdyt kitus jai neszt spiri- 
bar uliavoja su jaunais, kada; ta, kuri perdarine^a in arielka, 

užsima- nieko neteko vien gavo. Protą; maiszydama pusiau su vande-

mas suklydusią moteriszke.
Grigiene norėjo ka toki at

sakyt, bet aszaros susprangino 
jos krutinėjo baisa ir užsikosė

lui 1 \ kas atitolintas;
Kg kad davė at- klintis

Kimole gi, ka ežia truk-! 
liszint laika, atsilie-

boba pamėtė, pati kalta, o kad 
butu kitai]) gyvenus, butu da

o dabar ka?

d'žiusiai prie jos Julei isz lėto, 
sušilai kinedama ilgai tarp vie
nos nuomones ir kitos, o Jule 
žingeidžiai klausė apsvarstine-

vienok Nastazija suvisai lyg)jeiou .• ■ .U san ^)0^a namie-! 
kad eitu minkszcziausiu ir ly-l darvt lMeis'^egt, ka-gi Su ja 
giausiu keliu, ėjo drąsini 
nenuėjo in pakalne, kur

kol
su-

^nms neszC1 pa’

j 's> judinosi isz vietos ir ėjo 
kaip Žąsys vienas paskui kita 
lakeliu; tylos niekas nedrums-

° Palikt
O

bdelaszirdia.

ra-
Gl r i o-i

s

ties laike, tamsoje vidur-lau- 
kyje, ,ji niekad savo gyvenime 
ne buvo; jos insivaizdineji1I1G

Atsakymas netrukus atėjo 
tokiu pat szvilpimit.

Jule beveik buvo apkvaitus-! 
duszia jos buvo pilna didžiau-

SSSsJm*

. j
l,a

Vo jaust ■1°S uni k;

Konl rabandnesziam beeinant 
]iradejo kristi isz debesiu 
stambus laszai lietaus.

— Sekasi mums sziandien 
puikiai, tarė Nastazija szluos- 
tydama nupuolusi szlaka lie
taus nuo galo nosies. Suszlap- 
sime kaip vantos o kad prisieis 
bėgt tai kas-kas, bet Grigiene 
turės likt: sausa vos kojas tam
po o kas bus kada pradės jai 

ausimis Į jas paneziot szlapios padalkos ? 
-----  ’ Juliai gaila buvo kartūninio

yiiiniose da neiszdžiuvusio, o 
vlniu tamsoje niekas iszvengt 
‘e^'dejo, ženge tiesiog besi- 

pliuszkodamas ir besitaszkv- 
damas ir nesmagus ;
^amu tuszeziu bletu dunde-į
lint '< P.*in<tszi1s P1 tyku atito-: lengvo, andaroko ir perkelines 

^lurisinu niurnėjimą. Į jekutes kuomi apsitaisė einant 
'‘Hile kalbėjosi pusbalsiai) in kelione; dabar lietus jai su- 

j • aiP)b kiti ėjo tylėdami, naikins juos. Pasiskundė Nas-
'5lai apsakinėjo Matjo- tazijai, bet ta nusijuokus atsa-

WJ. SmAowa F . .. ••
bet, w .

* B

niu, parduoda po tam ir tokiu 
budu pelno nors ant pragyve
nimo. Taip ir gyvena, o jos gy
venimas szunio vertas.

— Reik ežia biski pasilsėt 
tarė kalvis garsiai miszke.

Niekas nesiprieszino; visi 
jaute norą prie pasilsio. Susėda 
pine kelio po didžia eglia, ku
rios nusikorusios szakos darQ 
lyg kad būda arba szetra ir vi
si ėmėsi prie pasidrutinimo; 
kožnas turėjo, jai ne krapsze- 
lyje tai kiszeniuje duonos, ne- 
kurie taipgi ir arielkos, kuria 
dalinosi tarpe saves užkąsda
mi sausa duona. Po tam Vy^ai 
užsirūkę pypkes, kiti papero^ 
sus sugulė ant žoles ir vieni 
kalbėjosi, kiti gulėdami rūką 
savo pypkes.

- — Tarytum in at puška ei
dama pasirediai; matomai ne 
spirito tu eini iii Prusus. Bu
vau ir asz kitados tokia kvai
la kad manydavau jog savo pa
rodais jaunikius prie saves vi
liosiu. Apsirikau. Sziandien ki
tai]) ant to dalyko užsižiurau, 
bot jau po laik. Negalima su
gražint to, kas nuėjo. Susipran- 
ti žmogus su laiku, bet atmai- 
nyrnas nuomones taip-gi jau 
nepasekmingas. Sziandien sa
kau: kvailos tos mergos, kvai- 

) los, kurios parodais savo nori 
savo augsztinti, i
kad tuomi jokio labo sau neda
ro vienok tik blede ir skriauda

Jules ir dalinosi su ja suriu pa
imtu isz namu, klausė:

— Na, kaip tau dabar pa
tinka, tie smagumai?

Jule sumurmėjo ka. toki ne- 
aiszkiai, nes susigėdijus buvo, 
o skunstis Matjosziui neiszdry- 
so. - „ ■

Paliuosavo ja nuo iszsiteisi- 
nimo sena Grigiene, kuri gavus 
nuo Nastazijos duonos, deka- 
vojo jai, bet pradėjo praszyt 
gerymo. Nastazija. padavė jai 
buteluką su degtine, moterisz
ke isztusztino neatitraukdama 
nuo burnos, vienok troszkulio 
neąpstabde ir prasze vandenio. 
To vienok tamsoje negalima 
buvo jieszkot, o vėl ir niekas 
nežinojo ar randasi kur arti 
bent kokia bala. Nelaiminga

nesupranta1 moteriszke krėtė nuo szaku la-

ta gauna.
Gal pati Nastazija stebėtųsi, 

jeigu pasakytu jai kas jog to
kia jos kalba slepia savyje 
daug mislies ir kad jos žoždiai 
labai.yra. pamokinanti, bet ji 
kalbėdama nemislino suvisai 
apie tai, vien lyg kad iszmeti- 
nejo pati sau savo neiszmintin- 
ga jaunystėje pasielgimą. Pa
lūkėjus valanda lyg kad pati 
in save tarė:

— Todėl dabar už seno die
do turiu eit.

Užsimislinus ojo tylėdama 
nors Jule laibai norėjo idant ji. 
kalbėtu ir lauke jos atsiliepimo 
bet ta visai matomai neatjaus- 
dama jos misliu ėjo taku, kuo
met lietus smarkiai jau lyjo ir 
takas pasidarė slidus, o per tai 
ėjimas buvo ne smagus ir net

szus lietaus in burna, bet ar tas 
galėjo troszkuli apmalszinti?-

Tuom tarpu pasilseja vyrai, 
iszrukia. savo pypkes, pradėjo 
keltis ii- rengtis prie tolesnio 
ėjimo.

— Reikia dabar pasisku
bint idant priesz saules tekėji
mą pereit rubežiu.

Visi pradėjo smarkiai žengt. 
Grigiene ne syki suklupo, bet 
visas savo pajiegas naudojo 
idant neatsilikt. Stumem .ja 
prie to mislys apie likusius vai
kus, ypacz apie mažiausi Jonu
ką, bet nelaiminga moteriszke 
visai nemislino jog tokiu savo 

' uždarbiu daug nelaiminges- 
niais gali palikt savo vaikus 
nes sieratoms. Jos padėjimas 
buvo visu-sunkiausiu; jau da
bar jaute savyje liga sziltines.

(TOLIAUS BUS)

/



“SAULE”’ MAHANOY CITY, PA.
• WT» • I — Panedelvje pripuola Pa-

Žinios Vietines
--------  mirė Radvilas, jis pirmas pra-1 

— Tik szesziolika dienu li-!(Iejo skirti Lietuvius nuo Len- 
: ku ir priparodyti kad Lietu- 
iviai skiriasi nuo visu Slavu ir 
yra atskira tauta, su savotiszka 
gražia kalba.

; — Ponia M. Stalgaitiene 
i isz McAdoo, dalyvavo Ketu
riosdeszimts Valandų Atlaidų, 
Szv. Juozapo bažnyczioje, prie 
tos progos atsilankė ir “Sau
les” ofisą atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti. Acziu 
už atsilankvma.

gi Kalėdų.
— Keturiosdeszimts 

landų Atlaidai užsibaigė isz-■ kilmingai Szv. Juozapo bažny
czioje, isz kuriu daugelis para- ; 
pijumi pasinaudojo dvasisz- 
kai. Daugelis kunigu pribuvo 
in pagalba Kum P. C. Czesnui.

nuo tos bažnyczios. Jis prisi
pažino kad jis tas szelmystes 
buvo papildęs už tai kad jis no
rėjo klebonui, Kunigui James 
M. Warren atkerszyti. Jis sako 
kad klebonas jam nedave pini-| ___
gu kai jis jo prasze. Jis yra be bu|į Komunistu darbas ir da-j 

bar eina tardymai Vaszingto- 
ne. 1

bet yra spėjama kad jie su- j tus. Trūmanas sako kad szialgyvi, • 
straikavo už tai kad keli neuni-j nedele jis jau griebsis už dar-i szimts du buvo sužeisti, 
jo darbininkai buvo pasamdyti 
indeti vamzdžius, paipąs del 
gazo in ta fabriką,

Eina gandai kad ežia gali

Leokadijos. Ir ta diena 1608 
metuose gimė Anglijos poetas, 
dainius John Milton, mokytas 
ir kalbos žinovas, jis baisiai 
daug ra.sze, ne tik poezijos, bet. 
visokiu brosziureliu del tikė
jimo ir del politikos, jis už sa
vo politika buvo isz savo: 
kraszto isztremtas, Politike jis ! 
buvo pakilęs net iki savo 
kraszto Sekretorijato, bet ne
laime ji visur seko, jis tapo ak 
Jas prarado visa savo turtą, 
valdžia jo namus ir visas nuo
savybes atėmė. Kai jis jau bu-: 
vo aklas jis du 'garsiausius sa
vo veikalu parasze: “Praras
tas Rojus” ir “Atgautas Ro-! 
jus,” veikalai yra labai ilgi ir 
moksliszki, jis daug nauju žo
džiu invede ir iszrado Anglu 
kalboje, jis gerai mokėjo Grai- 
ku ir Lotynu kalbas. Taipgi ta j 
diena 1267 m., Gudai nužudo 
Didiju Lietuvos Kunigaikszti ' 
Kymantą. *

— Ponia J. Giliene ir su-į , . n . , .I broh ir seserį. Prigulėjo prie 
nūs Albertas isz Girardvilles, i o . .; .. Szv. Kazimiero parapijos,motoravo in miestą su reika-1 
lais ir prie tos progos atlanko , 
ir “Saules” Redakcija, atnau-Į 
jinti savo prenumerata. Ponia 
Giliene sako: “Lai Dievas, 
jums suteikė sveikata ilga am- i 
žiu ir visame padėtu jusu dar- : 
buosia del laba visuomenes gy- 
venanezios szioj dalyje svie- i 
to.” Acziu už alsi lankymą.

— Subatoj Szv. Melcziadi- 
jo. Ir ta. diena 1822 metuose gi
mė muzikantas, pijanistas Ce
sar Franck, Liege mieste, Bel
gijoje, jis parasze daug dainų 
ir kitu veikalu del pijano, jo tie 
veikalai ir sziandien geriausiu; 
muzikantu ir pijanistu varino-' Frederick 
j am i.

Shenandoah, Pa. — Kons
tantas Bernatonis, nuo 206 E. 
Lloyd I ly., kuris dirba del 
Martin Shirt Co., likos sužeis
tas in ranka ir gydosi namie.

42 metu amžiaus ku

Pottsville 1 i gonbute

darbo, ir isz visu ubagaudavo.
Jis savo ta kersztinga darba 

pradėjo treczia diena szio me
nesio ir penkis kartus ta baž- 
nyczia apvogė, žvakių likto
rius apdaužė, vyną iszgere, 
giesmynelius sudraskė ir ki
tas iszmete ant grindų. Kai po- 
licijantai ji užtiko jis vyną ge
re stacziai isz bonkos. Keli po- 
licijantai praleido ilgas dienas 
toje bažnyczioje kol jie ji su
gavo.

SUTIKO ANT LEWIS0 
PAREIKALAVIMU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kompanijos nori kad mainie- 
riai dirbtu penkias dienas ant 
nedėlios, bet unijos bosai nesu
tinka.

ATOMINES BOMBOS 
FABRIKO STATYTO

JAI STRAIKUOJAMinersville, Pa. — Albertas 
Szekalis 
ris sirgo per keletą sauvaites, 
numirė
Velionis buvo angliakasis. Pa-į 
liko paezia, du vaikus, keletą 
brolius ir seserys. Prigulėjo 
prie Szv. Pranciszko parapijos.

2,000 Nedirba
OAK RIDGE, TENN. — 

Pustreczio szimto darbininku 
sustraikavo in Oak Ridge, kur 
yra statoma atominei bombai 

! gaminti fabrikus. Bet apie' 
, tūkstantis ir asztuoni szimtai 
kitu darbininku negalėjo dirb
ti del to kad anie straikavo ar 
jie norėdami parodyti savo už
uojauta neiszejo in darba.

Szimtas dvideszimts elek
tros darbininku teipgi sustrai
kavo.

Visi jie dirbo statydami sze- 
Harrisburg, Pa. — .Jau keli I szios deszimts szesziu milijonu 

metai kai automobiliai ir tro- doleriu vertes fabriką del ga- 
kai, rodos isz pripratimo, nu- minimo atomines bombos, 
važiuoja nuo vieszkelio ir in-, Niekas tikrai nežino kodėl *
važiuoja in Ponios Mabel Lu- szitie darbininkai sustraikavo, 

' kens stuba. Jos stuba randasi j ■— ----------------- -— ---- ------- -—
.prie vieszkelio užsisukimo ir! »
i Juniata upes tilto. Draiveriai, -----------------
per greitai važiuodami ar ge
rai neapsižiuredami, invažiuo- 
ja in juos stuba. Bet szitas di
delis t rokas kuris ana diena in- 
važiavo gal bus paskutinis to-į 
kis sveczias, nes kai jis inva-Į 
žiavo jis užsidegė ir sudegino:

- į jos • stuba. Troko draiverys, i • 
----------- ; A. Hashagen isz! 
Millville nebuvo sužeistas. Iri 

Kita sanvaite pripuola ponia Mabel Lukens -suspėjo’
I isz savo stubos iszbegti. Ji ne
ketina. savo ta stuba atstatyti,

St. Clair, Pa. — Gerai žino-j 
ma gyventoja ponia Anastazi 
ja Kupszliene isz miesto, kuri 
sirgo trumpa laika, 
Pottsville ligoribute.
gimė Lietuvoje, atvyko in ežio-j 
nais apie 1906 metuose. Paliko! 
du sunu, dvi dukterys, taipgi

numirej
Velionėj

czvertis meto, pasninkas: Sere 
do j, Petnyczioj ir Subatoj.

— Ana diena lankėsi mies-ines jai tokie svecziai jau insi- 
ie gerai žinomas biznierius | pyko.
Juozas Schusteris, su reika
lais, ir prie tos progos atsilan
kė in “Saules” redakcija, at
naujinti savo motinėles prenu
merata už laikraszti “Saule.” 
Ponia Ona Schusteriene yra 
musu sena skaitytoja ir myli’ 
skaityt “Saule.” Acziu už at
silankymu.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola treczia Adventu Ne- 
delia, taipgi ta diena 1941 me
tuose Vokietija su Italija pa
skelbė kara priesz Amerika, o 
Amerikos Kongresas tuojaus 
atsikirto ir paskelbė kad da
bar Amerika stoja in kara 
priesz tuos krasztus. Ir ta die
na 1798 metuose gimė raszyto- 
jas, poetas, Adomas Mickevi- 
čzius.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Pajieszkojimas
Pajieszkau savo dranga, Jo

ną Vizgaiczio, pirma gyveno: 
Hartford, Conn. Praszome at
siliepti ant adreso:

Juozas Bulotas,
3067 Clinton St., N. E.

Washington 18, D. C.

ATKERSZINO
KLEBONUI

PREZIDENTO
ATOSTOGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bo.
Prezidento žmona tykiai 

jodvi iszvažiuos, tai tada Pre-: 
zidentas Trūmanas jau stos in1 
darba.

Prezidentas Trūmanas turi 
daug darbo ir daug galvosū
kiu: jis turi parengti savo ra
portą kaip valdžia stovi, ir ki
ta raportą ant ineigu ir iszlai- 
du. Paskui jis turi nutarti ka 
jis paskirs in labai svarbias 
vietas. Atomines Jiegos Komi
sijos Pirmininkas, Piniginiu 
Patarėju Tarybos Pirmininkas 
ir Kraszto Apsaugos Tarybos 
Pirmininkas.

Tai matyti kad Prezidentas 
ir per atostogas negali tingi
niauti, bet turi dirbti ir rūpin
tis.
praleidžia atostogas; jis skaito 
knygas ar raszo laiszku. Ji in 
visus jai raszytus laiszkus pa
ti atsako ir vis stengiasi grei
tai. atsakyti.

Dukrele Margarita kasdien 
maudosi, bole žaidžia pamares 
ir labai mėgsta traukti pa
veikslus su savo nauja maszi-

per

straikas tai viskas buvo tvar
koj, ir Prezidentas galėjo be 
jokiu rupeseziu Floridoje pa
silsėti.

Prezidentas Trūmanas be- nele. Ji su savo motina grysz in 
veik niekur neina. Jis isz ryto Vaszingtona szia nedele. Kai 
iszeina biski pasivaikszczioti,i 
paskui apie vidudienyje jis nu 
eina prie mariu kranto vėl pa 
sivaikszczioti. Jis kad ir
atostogas daug darbo turi, bet 
szia nedele pradės ta darba.

Krutamu j u Paveikslu Kom
panijos parūpino daug pikezie- 
riu Trūmanas, kuriuos jie gali 
savo namuose rodyti, bet Tru- 
manas nemiegsta pikezieriu iri 
eina anksti gulti.

Ana nedele eroplanas atveže 
isz Vaszingtono Trumanui 
laiszkus ir kitus svarbius rasz-l

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

B3B WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

OYSTERBAY, N. Y. —
Paskutinis narys, kadaise ba
getas ir turtingos szeimynos,' 
penkis sykius apvogė bažny- 
czia, apdaužė altoriaus likto- 

į rius ir iszgere vyną, kuris yra 
į vartojamas del Misziu. In szi
ta Episkopalu Kristaus Bažny- 
czia, Prezidentas Rooseveltas 
užeidavo pasimelsti.

Policijantai sugavo ir su- 
aresztavo, penkios deszimts; 
dvieju metu amžiaus Edwin j

| Dickenson, kuris gyvena netoliu

vienas tūkstantis du . iszrinkti Demokratus. Visiems. 
....---------------- j reikia žinoti kur ir prie ko ta

Trumano Politika veda. “Sau- 
le” skaito kelis tuzinus laik- 
raszcziu kasdien taipgi aplai
ko telegramų ir savo skaityto
jams pranesza ka kiti sako ir 
mislina apie Prezidentą Tru- 
mana ir jo Taryba.

lJ. j > J. , / ' w

Tarptautiniai reikalai daba 
Amerikai labai rupi. “Saule” 
ne vien tik savo skaitytojams, 
bet ir viso kraszto Tarybai 
pranesza ka visi Lietuviai jau- 
czia ir mislina apie Lietuvą, L 

“Saule” nesikisza in parti
jų kivirezius ar in atskiru Lie
tuviu nusistatymus, bet apla
mai ir abelnai remia Lietuvos 
Laisve ir Nepriklausomybe. 
“Saules” redakcija ir “Sau
les” sztabas rūpinasi vien tik 
Lietuviu gerove ir už tai nesi
kisza in mažus ir partijos vie
tinius ergelius.

Kai jus renkaties Dovana 
savo giminėms ar draugams, 

: jus norite parinkti tokia Do
vana kuria tie jusu draugai ar 

| kaimynai ilgai galėtu naudoti 
ir su ja džiaugtis ilgai ir gra
žiai. Kaip tik tokia dovana 
yra “Saule.” Nes “Saule” ju- 

| su draugams tarnaus per visus 
metus ir jiems pranesz kas da
rosi arti ir toli.

Tik pasižiūrėkite in “Sau
le.” Tenai randasi vėliausios 
ir tikriausios žinios; ir jos isz
eina isz “Saules” pirm negu 
visi kiti laikraszcziai tas ži
nias paskelbė. “Saulėje” rasi
te žinių, naujienų, pasakų ir 
juoku. Straipsnelis “Kas Gir
dėt” jums duoda naujienų, 
juoku, žinių ir pasakų. Jeigu 
jums pasakos rupi, tai kiekvie- 

I name numeryje ant treczio 
■ puslapio randasi pasakos isz 
senos Lietuvos ar isz praeities 

i gyvenimo. ‘ ‘ Baltruviene ’ ’ ir 
j “Taradaika” su juokais ir ba- 
I labaikomis visus gražiai moki- 
: na. O tarpu straipsniu ir žine- 
I liu rasite juoku ir pasakėlių.

Ko daugiau galėtumėte tikė
tis ar reikalauti isz vieno laik- 
raszczio?

Bolszevikai intaria kad 
“Saule” lenkiasi Katalikams; 
Katalikai prikaiszioja kad 
“Saule” pataikauja Bolszevi- 
kams. Darbininkai intaria 
“Saule” kad ji eina priesz uni
jas ir priesz darbininkus. Fab
rikantai skundžia ‘ ‘ Saule ’ ’
kad ji sameižia ir niekina fab
rikantus ir kompanijas ir per 
daug užstoja darbininkus. 
Mainieriai sako kad “Saule” 
nusistaeziusi priesz j u vada ir 
vadova Lewisa. Mainu kompa
nijos nusiskundžia kad “Sau
le” per daug remia mainierius 

I ir nuskriaudžia kompanijas.
! Isz viso to paaiszkeja kad 
“Saule” nepaiso nei vieno, nei 

Į kito bet skaitosi vien tik su sa- 
| vo skaitytojais, kurie reikalau- 
j ja tikru ir teisingu žinių. 
! “Saule” skelbia žinias ir nau- 
j j ienas taip kaip josios atsitin
ka ir nepaiso kam ji patiks ar 
ka ji užgaus; nes teisingums 
ir tikslumas labiausiai rupi vi
sam “Saules” sztabui.

Už visa ta teisinga ir sulyg 
musu nusistatymu patarnavi- 
ma “Saule” isz savo skaityto
ju ir savo draugu praszo tik 
penkis dolerius ant metu; in 
Kanada szeszis dolerius.

’ Atnaujinkite savo prenume
rata ir savo draugams užraszy- 
kite “Saule.” Tada jus daug 

j daugiau žinosite apie tai kas 
j darosi po visa svietą ir jusu 
draugai ir kaimynai jums am
žinai padekavos kad jus tokia 
dovana jiems per szias Kalėdas 

. padovanojote!

| Už dvideszimts keturiu va- 
: landų, pabalęs ir jau tada ligo- 
I tas Prez. Fr. D. Rooseveltas 
stojo Kongreso kambaruose ir 
paskelbė kara priesz Japonija!

Paskui pei**keturis kruvinus 
metus, jauni Amerikos vyrukai' 
skridę, plauke, važiavo ir mar- į 
sziavo, žudė ir žuvo, kol Ame
rikos galingi fabrikai suspėjo 
tiek ginklu paminti, kad Ame
rika visiems krasztams galėjo 
juos milijonais siunsti ir prie- 
sza nugalabinti. Per ta laika 
musu mokslincziai ta Sprogs- 
tanczia Atomine Bomba paga
mino, kuri Japonus stacziai. 

j parbloszke ir taip iszazdino, 
kad jie greitai pasidavė!

Japonijoje szita diena visai 
nebuvo nei nepaminėta!

Ant Pearl Harbor kur pir
mos tos skerdynes atsitiko, Pa- 
cifiko Vandenyno Kapelionas, 
Kapitonas E. B. Harp prie 
Amerikos kariszko laivo Ari
zona, kurio galas ky szio j a isz 
vandenio, ir ant to laivo sukal
bėjo kelias maldeles už tuos 
kurie žuvo per tas skerdynes.

KA LEMIA ATEITIS?
LIŪDNOS

SUKAKTUVES
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tos salos baisenybes! Daugiau 
negu puse Amerikos Laivyno 
laivu buvo ant mariu dugno ar 
kaip paliegėliai plūduriavo 
uoste.

Du tukstancziai trys szimtai 
ir keturios deszimts trys laivy
no ir Armijos nariai buvo ne

give happy carefree cooking 
with an
automatic Grange

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gaidas. Už tai “Saule” tokiam 
žmogeliui patarnauja. Josios 
sztabas apie du tuzinu laik- 
raszcziu kasdien skaito taipgi 
ir aplaiko daug telegramų savo | 
skaitytojams pranesza trum-; 
pai ir aiszkiai.

Ateinancziu metu Politika 
bus asztri ir kaitri. Trūmanas 
jau dabar rengiasi in Preziden
to Rinkimus ir stengiasi visur į

Electric cookery means extra lei
sure! greater enjoyment! labor-saving 
convenience for years to come!

Cook electrically—and know what 
real freedom from kitchen work and 
care can mean!

With automatic electric cookery, 
long hours of standing around in a 
hot kitchen, worrying and waiting, 
basting and testing, are a thing of 
the past. With automatic electric 
cooking, you merely put the meal in 
the oven, set the time control and 
temperature control...and snap the 
switch. Your electric range cooks 
the meal to perfection without any 
further attention from you.

See your electric range retailer 
today. Give the gift that keeps on 
giving.. .an automatic electric range.
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[
 SEE YOUR ELECTRICAL APPLI
ANCE RETAILER TODAY. SHOP 
EARLY FOR ELECTRICAL GIFTS I 
THAT KEEP ON GIVING.

............................. .... .........................................

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY


