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Nori Iszmainyti Belaisvius
Isz Amerikos Amerikos Erop Janai Anglijai

PLIENO STRAIKOS
ATIDĖTOS

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Plieno fabriku darbininkai pri
gulinti prie CIO Darbininku 
Unijos, atidėjo savo grasinan
čias straikas del keturios de- j 
szimts penkių dienu, bet val
džios atstovus perspėjo kad po 
tam, Vasario (Feb.) menesyje 

, jie sustraikuos, jeigu valdžia ir 
fabrikantai nesutiks ant j u pa
reikalavimu.

Darbininku atstovai sako 
kad jie dabar duoda proga val
džios ir fabrikantu atstovams 
pasimislinti ir susitaikinti ir 
darbininkams pakelti algas; 
bet tikrumoje unijos vadai ne- 
iszdrysta .mąskelbti straikas, 
nes ( irbininkai straiku nenorį 
ir bijosi, nes jie ir dabar vos- 
ne-vos gali pragyventi. O jei
gu jie iszeitu ant straiku, tai 
visu ju szeimynoms butu gyva 
beda.’

kariszkasCzia Amerikos 
eroplanas “Skyraider” yra 
isi keliamas isz Amerikos lai
vo S.S. American Clipper,. 
Glasgow miesto uoste, Szko- 
tijoje. Jau dabar matyti 
Anglijos Laivyno kariszki

ženklai ant to Amerikos ero- 
plano. Daug szitokiu karisz- 
ku eroplanu yra pasiunsta 
Anglams. Amerikos Admiro
las W. F. Boone iszkilmingai 
pavede visus tuos musu ero- 
planus Anglijos Laivynui.

atsiėmė Mlneli Korėjos KdirhUnis^ 
tai Paszidina Toki 

taikos stalo, bn^tsu. kareiviai _
dar vis žudo ir Suva Korėjos ™ w T| — —
szaltuose kalnnpįe. f I 1 jį I T1 1 ITAI

Nedelioj Alijaiftai užėmė jau 
kokiu penktu, sykiu maža kal
neli po devyTiiuį baisiu dienu, 

' ui kaip tuks- 
kareiviu žu-

per kurias daug 
tantis Komunini 
vo.

Padangėse A 
nai susikirto st 
planais. Per pri 
szeszi musu eroj 
naikinti ir keturi Komunistu.

O tuo paežiu fliJykiu Ameri
kos Laivynas šukavo dideliais 
laivais daužo krantus. Komu
nistams dabar vis sunkiau ir 

1 sunkiau savo kareiviams mais
to ir kariszkoH^voro pristatyti.

aęrikos laku- 
iRusijoš ere
mitą sanvaite 
ianai buvo su-

Plieno Darbininkai Sutinka Ati
dėti Straikas Ant 45 Dienu Lau
kimo; Amerikos Armija Reika
lauja Daugiau Ginklu Ir Pinigu; 
Tūkstantis Komunistu Kareiviu 

Iszžudyta Korėjoje

ma.

vo Packard kompanijos. Jis Loszike Tallulah Bankhead PALSZYVI i
su savo pagelbininku draugu dabar džiaugiasi ir sako kad AJAWC CJVD 1TA1 
policijantu pradėjo jieszkoti to teisybe czia užvieszpatavo. Bet NELAIMES SEKA I AI 
automobiliaus ir užtiko ji prie mums iszrodo kad teisybe už- 
saliuno ant trylikos ir Snyde” vieszputautr.-jeigu-'•’totetes ho-

Straikos dabar atidėtos iki Avenue
Vasario (Feb.) dvideszimts Tame saliune tie £oiicijantai 
pirmos dienos. suėmė tuos du jurininku ir ta

Visi delegatai ir atstovai bu-į mergina. Vienas jurininkas 
vo paklausti: Ar jie sutinka prisipažino kad jis ta automo- 
ant tokios tvarkos, atidėti Liliu vairavo. Jis yra dvide- 
straikas? Buyo tik keli kurie szimts penkių metu amžiaus 
pareiszke savo nepasitenkini- Raymond A. Brown, isz Kala

mazoo, Michigan. Jis buvo su-
Unijos Prezidentas Philip aresztuotas už per greita važia-

Murray nusiskundė kad vai-; 
džia dabar negali ar nenori ar 
nedrysta suvaldyti ir nustatyti 
pragyvenimo branguma ir už 
tai darbininkai dabar turi pa
reikalauti didesniu algų, kad 
jie galėtu pragyventi kai vis
kas tai brangu ir vis brangsta, 
v Bet visgi, isz visko aiszku 
kad darbininku unija ne taip 
greitai ir ne taip drąsiai snori 
paskelbti straikas kaip pir
miau. Pasirodo, kad ir unijos 
vadai dabar prisibijo savo 
riu, darbininku.

’ vima ir už nesustojima kai ne
laime atsitiko.

TARNAITE KALTA

Pasilėidu Loszike, Pa
pūtus Boba Laimėjo 

Teisme

bos kaip ta loszike Tallulah 
Bankhead daugiau apsirūpintu 
savo dorybe negu savo garsini
mais. Hollywood losziku ir lo- 
szikiu draugija per kelis metus 
jau stengiasi apsidoroti ir su
sitvarkyti, bet vienas tokis 
prasiszokimas kaip szitas visas 
tas pastangas panaikina.

Pone Tallulah Bankhead, va
rydama savo ožius gadino viso 
teismo tvarka, kosėdama, mur
mėdama ir visokiu nebutu da
lyku reikalaudama. Ar ji mis- 
lina kad ji yra isz geresnio mo
lio nulieta kaip" kiti žmones? 
Mums visai nieko nereiszkia 
kad ji tukstanezius ant sanvai- 
tes užsidirba, nes pinigai mums * 
nenustato žmogaus luomą ar jo 
verte. Ji nėra ne biski mums 
geresne kaip musu senia.usia 
skaitytoja. Jeigu ji tiek tuks- 
taneziu uždirba isz musu tai ji 
yra ir mums atsakoma. Ji ant

SKĘSTANTIS
LAIVAS

ISZGELBETAS vjsj į^iaisviai biriu iszmainyti Korejo-

MUNSAN, KORĖJA. — • Tautu San- 
jungos Atstovai inteike pasiulinima prieszui

Ga vo UžuOjautoš, Pa-
szelpos; Sake Pešti Trau^'amas Namo- Ka- ie’ su Patvirtinimu ir patikrinimu, kad nei 

Ateje Isz Kansas pitonas Isz Džiaugsmo vienas bevaisvis nebutu po prievarta gra- 
pa-

Ateje Isz Kansas

NEW YORK, N. Y. — Ponia
Evelyeen Cronin, kuri sake 

na- kad ji užmokėjo už savo ponios
sznapsa, narkotikus ir vyrus
luvo teismo nuteista kaipo va- t.e8tro estrados gali savo ožius 
gis.

Ji dabar gali būti nuteista km* visi yra ’v°tis 
SUVAŽINĖTI nuo pusasz unto meto iki pen- 
_____ kiolikos metu in kalėjimą uz 

tokias vagystes.
Teismas tesiesi per trylika

•dienu, per kurias • ta loszike,
PHILADELPHIA, PA. — Tallulah Bankhead savo ožius 

Automobilius greitai važiuoda- varinėjo teisme, kaip kad ji bu
mas apie vidurnakti partrenke tu ant radijo ar teatro* progra- 
tris žmones ir sau nuvažiavo. m03 
Taip atsitiko prie deszimtos Tarnaites Cronin advokatas, 
ulyczios ir Snyder Ave. mieste, valstijos Senatorius Fred G.

Strytkario vairuotojas, mo- Moritt, buvo teisėjo patrauk- 
tormonas, pagelbėjo partrenk- tas in teismą ir gal bus nubaus
tiems vyrams. Du isz ju sake, tas už prasiszokima. Bet kiek 
kad jie nėra sužeisti,ir sau nu- mes isz to teismo prisiskaiteme, 
ėjo namo, bet treczias turėjo tai tas teisėjas daug geriau pa
būti nuvesztas in Mt. Sinai Ii- darytu jeigu jis ta loszike Tal- 
goniną, nes buvo sužeistas.

Policijantas John Nehring nes in kalėjimą už josios ožius, 
dažinojo kad tame automobily
je buvo du jurininkai ir mergi- ant tukstanezio doleriu kauci- 
na, ir kad tas automobilius bu- ■ jos.

TRIS ŽMONES

Jurininkas Intartas

lulah Bankhead butu pat updi-

Tarnaite Cronin yra paleista

varinėti, bet ne musu teisme,

POTTSTOWN, PA. — Pil
nas trokas visokiu dovanu sto
vėjo prie mažu ir kukliu ūki
ninko Raymond Kulp namelio, 
Jis buvo priemes isz susigaile- 
jimo ir isz mielaszirdystes Mur
phy szeimyna.

Murphy szeimynos tėvas la
bai graudinga atsitikima buvo 
nupasakojęs, kaip ju namelius 
potvanis nunesze, kaip jis, jo 
žmona ir jųdviejų du vaiku- 
cziai, piešti atėjo net isz Kan
sas in Pennsylvania, ir kaip jis 
isz viso turėjo tik trisdeszimts 
penkis centus. Jis aiszkino kad 
jie atėjo in Pennsylvania, nes 
czia turėjo giminiu. Bet tu sa
vo giminiu nerade, jie dabar 
gryszta, kaip ir atėjo, piešti!

Vienas laikrasztininkas, isz-' 
girdės tokia rauda, tuojaus isz-: 
pyszkino straipsni savo laik- 
rasztyje ir tuojaus pradėjo 
plaukti tai nelaimingai szeimy- 
nelei dovanos ir pinigai.

Szoka

LONDON, ANGLIJA.
Trisdeszimts septynių 
amžiaus Kapitonas Kurt Carl
sen isz džiaugsmo szoko ant sa
vo pusiau paskendusio laivo, 
kai Anglijos didelias traukia
masis laivas pribuvo ir pradėjo 
ji su jo to pusiau paskendusiu 
laivu traukti in uosta.

Kapitonas Carlsen pasirodė 
labai narsus, kai per szeszias 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pravarytas

metu vyru

VENGRAI
PROTESTUOJA Ūkininkas Raymond Kulp 

tuojaus visa szeimy-nele pasi
kvietė pas ji apsigyventi. Vis
kas, rodos tvarkoj, mielaszir- j 
dyste, paszelpa ir pradžia gy
venimo.

Bet, kitas laikrasztininkas ir 
radijo žinių skelbėjas, Potts
town mieste, kaip Tamoszius, 
netikėjo. Jis pradėjo klausinė
ti, sznipineti, ir, kai visi kiti 
dovanas siuntė, jis žinias rinko.

Ir sztai ka jis surado, daži- 
nojo ir paskelbė: Visa ta Lozo- 
riszka nelaimiu atsitikima yra 
isz pirszto iszcziulpta. Tas na
bagas, nuo potvanio nukentė
jos Murphy yra tinginys, pa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikiecziai Ju 
Nepaiso

žinamas. Bet Komunistams szitokis 
siulinimas visai nepatinka.

Szitokis pasiulinimas prasidėtu su 
už vyra mamomis ir paskui jau visus be
laisvius, kiek ju tenai nebutu, sako Lei
tenantas Pulkininkas Howard S. Levie, Tau
tu Sanjungos Atstovas.

Komunistai tik dirstelėjo in ta pasiuli
nima ir susiraukė pasakė kad jis “smirda!”

Rear Admirolas Libby sako, kad jis 
tikisi kad Komunistai ant tokio pasiulinimo 
sutiks kai jie ji geriau perskaitys ir su
pras. Jis sako kad reiketu iszmainyti ne 
vien tik kareivius belaisvius, bet ir visus 
belaisvius ir be vietos žmones.

WASHINGTON. D. C. —
Valdžios sztabo atstovai visisz- 
kai atrnete Vengrijos valdžios 
protestavima ir nusiskundimą, 
kad czia, musu kraszte Vengri
jos užsienio ofisai ir konsulatas 
uždarytas, ir kad dabar yra 
Amerikiecziams uždrausta va
žiuoti in Vengrijos kraszta.

Daktaras Emil Weil, Vengri
jos Ministeris norėjo dar pasi

kasa Ant 4 Puslapio)

Paul Neff buvo isz Prezi
dentystes pravarytas, kafj’s 
pasakė valdžios komisijai, 
kabi jo geležinkelio kompani
jos, Missouri-Pacific ateitis 
neaiszki ir nepastovi. Kom
panijos virszininkai taip in- 
ypko kad jie ji pravarė, nors 
jie patys prisipažinsta kad 
ta j u kompanija jau per de
vyniolika metu yra subank
rutavo jus.

’ Tokyo mieste Pulkininkas George Pat
rick Welch, Generolo Matthew B. Ridge
way Atstovas sako, kad musu pasiulinimas, 
trumpai sakant yra szitokis: ‘ Visi kurie 
nori gryszti, gales gryszti; nei vienas ne
bus oriverstas!”

Raudonasis Kryžius szita permaina pri
žiūrėtu ir tvarkytu.

Bet iszrodo kad Komunistai ant to 
vargiai sutiks!

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
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Kas Girdėt
Gaila kad musu vaiku vaikai Į 

dabar negali pamatyti ka musu ; 
Kongresas daro su ju pinigais, į 
kuriuos jie turės užmokėti.

Senesni mainieriai zulinusi 
apie savo namelius ir laukia 
pensijų' 38,700 mainieriu da
bar gauna po szimta doleriu 
ant menesio.

Dar nieko, gero nematyti isz 
tu posėdžiu del taikos-Korėjo
je. Beveik nieko naujo ant Ko
rėjos karo frante.

I Mainu miesteliuose jauniems 
Į nėra jokios ateities, ir už tai 
i jie palieka savo namus ir teve
liąs ir važiuoja in didžius 
miestus, kur jie darbus susi
randa ir apsigyvena.

Didžiausias klausimas, ant 
kurio jie nesutinka tai yra be
laisviu mainikavimas. Komu
nistai žiuri in kiekviena ju pa
imta belaisvi kaipo verta kiek j 
pinigo ant iszpirkimo. Jie turi 
apie penkis tukstanezius musu 
karei viu, ir jie 'žino kad Ameri
kos valdžia pasirengus gana 
brangiai užmokėti už tuos savo 
kareivius.

Labai retai matei erys gauna 
pilna sanvaite isizdirbti. Nors 
jis labai gerai uždirba, bet jis

Amerikietis' Generolas ar 
Pulkininkas Tokyo mieste gali 
gyventi, ir gyvena kaip tikras 
ponas milijonierius. Panasziai 
jam gyventi Amerikoje, jis tu
rėtu gauti $50,000 ant metu ar 
daugiau. Jis tenai gyvena palo- 
ciu je, kur jam nereikia nei rau
dos nei užlaikymo kasztu mo
kėti. Jis tenai pasisamdė pen
kis tarnus už szimta doleriu 
ant menesio. Amerikoje jam 
kasztuotu daugiau kaip penki 
szimtai doleriu. Jam mokyklos, 
ligonines ir daktarai už dyka.

retai gauna progos gera pede i Muving pikezieriai jam 
paYsinoszti. Į kasžtuoja kvoteri; cigaretai

i deszimts centu už pakeli (mes 
Nors mainierys dan-r ko ga-į czia mokame kvoteri) gazoli- 

vo ir gauna isz savo unijos, bot ! lias penkiolika centu už gor- 
jis labai brangiai turi mokėti i ežiu (mes mokame 25c ligi 30 
te ta unija. i centu ir daugiau); geriausio

sznapso butelis jam kasžtuoja 
mažiau kaip dd doleriai, 
kas jam be taksu!

Kitu krasztp žmones dabar 
; žiuri in musu pasielgimą Japo
nijoje ir nieko gero sau nema
to isz susidraugavimo su to
kiais baisiais ponais, kaip mes 
tenai statomies.

Prez. Trumanas gal nestos in ! 
rinkimus kaipo kandidatas, bot 
jis labai norėtu kad Teisėjas tenai vedasi baisiu ponu, 
Fred Vinson įstotu in tuos rte- jis turi daug daugiau 
kimus.

Armiją reikalauja dar dau
giau ginklu ir pinigu.

Ir paprastas, zeilinis kareivis 
nes 

pinigu
negu Japonai.

Vis-

Gražiai ir poniszkai praleis
ti kelias dienas brangiausiose 
vietose, tam karininkui kasz- 
tuoja apie penkis dolerius. 
(Mums kasztuotu kelis szimtus 
doleriu.)

Gal aut tiek mes galime ’bū
ti dėkingi, kad Demokratai da
bar neiszdrys mums taksas pa
kelti, nes rinkimai per arti. .

Vaszingtono szta'bas yra la
bai susirupines apie tai, bet ne
mato jokios iszeities.

Musu karininkams tekis po- 
niszkas gyvenimas labai patin
ka, ir jie nenori jokios taikos 
ar sutarimo, kad jie isz tenai 
pasitrauktu.

Eina gandai kad mesa 
biski atpigs.

nors

noriPrez. Trumanas labai 
baigti ta nelemta kara Korėjo
je, kad jis galėtu žmonėms gir
tis kad jis ta kara užbaigė.

Prez. Trumanas pyksta ant 
savo partijos vadu. Jis sako 
kad jie turėjo visas tas sukty
bes paslėpti ir vieszai jas žmo
nėms neparodyti priesz rinki
mus.

Dabar jau paaiszkeja vi
siems kad visokie razbaininkai, 
sukcziai vagiai ir dykaduoniai 
yra draugai musu valdininku 
Vaszingtone.

Japonai ir Vokiečiai neri
mauja; reikalauja laisves ir ne
priklausomybes. Jiems jau in- 
sipyko musu kareiviai ir kari
ninkai, jie nori kad mes isz ju 
krasztu iszsikraustytume.

Mainieriu dienos suskaitytos 
ju miestai, miesteliai mažėja ir 
ma'žeja. Dabar daug visokiu 
maszinu yra mainose martuoja
ma, anglis dabar kasa su mil
žiniškais “szevelais” isz pa- 
virsziaus ir visai mažai mai- 
nioriu tokiems darbams reikia.

Trisdeszimts metu atgal 
660,000 mainieriu turėjo dar
bus. Szi.and.ien mažiau kaip 
400,000 dirba ir tie ne kasdien 
gauna sau szipta iszsidirbti.

Aliejus, elektra. ir gazolinas 
užima anglių vieta ir taip su
mažina mainieriams darbus.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Japonu gražiausi ir puosz- 
niausi namai yra Amerikos ar
ini jos rankose. Tokiu kambariu 
Amerikos armija yra paėmus 
net 1,200.

Pypkes Durnai

Gražiausi kliubai, szokiu sa
les, galiūnai, imuving pikezie- 
riai yra patiems Japonams už
drausti, vien tik Amerįkie- 
cziams valia ežia lanky tis.

______ _____ )
Tokia tvarka mums ne

sveikata: Japonai piktinasi, o 
Komunistai kursto Japonus 
priesz Amerikieczius.

in

Ateiki,. .
Žengi areziau vis tu 
Siaurais takais... 
Tave regiu...

. i Tu atėjai 
Slapczia, slapczia 
Kalbi tyliai. 
Ir žibanezia 
Žavi akiu gelme... 
“Eime! Isz czion eime!

1 Nakties czionai gelme! 
Tu atėjai...
Nelikti czia... 
Mane vedi 
Kur prakilnu! 
Mane vedi... 
Ir asz... einu. /
Slapczia, slapczia 
Pavakare 
Lanka placzia, 
Sena giria 
Ateiki pas mane... 
Paguoski tu mane 
Slapczia, slapczia 
Siela jautria... 
SiaArais takais, 
Tarp kadugiu, 
Lankoms, laukais 
Augsztu rugiu 
Ateiki... Szit ir tu!

j Tave toli juntu...

Komunistai Kinijoje sten
giasi isztraukti tukstanezius 
doleriu isz tu Kiniecziu, gyve- 
naneziu Amerikoje, kurie turi 
giminiu savo tėvynėje. Ameri
kos valdžia yra griosztai už- 
draudu Amerikos Kiniecziams 
siunsti pinigu savo giminėms 
Kinijoje.

Szalcziai

“General Eltinge” in New 
Yorko uosta atvyko szie Lietu
viai: «

Adomaviczius; Stasys, in 
Chicago, Ill. -—Cemarka: Adol
fas, Vilhelmina, Omaha, Nebr.
— Holcyegas: Joana L., Ida., 
Waterford, Conn. — Hollen- 
der: Marta, Zelma, Emil, Ele
na, Benton Harbor, Mich. — 
Jaekel: Eduard, Emma, Ruth, 
Herbert, Hartmut, Menfred, 
Paul Christa,'Sturtevant, Wise.
— Raehs: Dora, New York, N. 
Y. — Sadeika : Vera, New Phi
ladelphia, Pa. — Tupcziauskas I 
Jonas, Peyranne, Stasys. Tere- į 
sa, Toledo, Ohio.

nors liga:
1— Ligos peras, kokiu nors 

budu turi insigauti in kuna ir;
2— Kūnas turi 'būti ant tiek 

nusilpnejes, kad padarius tin
kama dirva, tiems .perams aug
ti.

Tie du dalykai remiasi vie
nas ant kits kito. Be ju abieju 
negali būti ligos. Nors pirmu
tinis nėra musu valdoje, vienok 
galima daug padaryti, kad pa
sistengus praszalinti kiek ga
lima aplinkybes prie jo vedan- 
czias. Turint slogas nereikia 
kits bueziuoti, arba juokinti s, 
kosejant ar cziaudant reikia 
pridengti burna skepetaite, 
nes kitaip nesuskaitoma dau
gybe ligos peru esti iszmetama 
lauk taip kad kiti aplink gali 
lengvai užsikrėsti. Daug pa
gelbsti ypatiszkas kūno prižiū
rėjimas, dažnai prausiantis 
kaįp burna ir rankas, ir mau
dantis.

Antras dalykas lygiai taip Į 
pat svarbus kaip ir pirmas, ir 
yra beveik musu kontrolėje. 
Kiekvienas žmogūis turi steng- 

. tis palaikyti savo kuna kuoge- 
riausiame stovy. Taip darant, 
kūnas neduos progos ligų pe
rams insigauti. Geriausiias ap
sisaugojimas nuo ju. tai sveika
ta. ....

Bet ka padarius kad būti 
sveikais, iszvengti slogu ir kitu 
užkrecziamu ligų ? Ir ką pada
rius atgauti sveikata jos nete
kus? Czia keletas patarimu 
kaip sveikais būti:

1— Valgyk mažai ir maistin
gus valgius. Valgant riebius ir 
sunkius valgius arba, ją per 
daug pripildo kanoje visokiais 
nuodais ir kuna padaro gera 
dirva ligos perams plėtotis.

2— Nebijok gerti daug van
dens, nuo szes'ziu iki dvylikos 
stiklu kasdien. Vanduo reika
lingas, kad iszplę^us. puodus, 
kurie kūne užsilieka. Kitaip 
szie nuodai vis dangintųsi, kas 
kenktu sveikatai, sumažintu 
veikianezias pajiegas, ir labai 
teerzintu.

3— Vaikszcziok nors pusva
landi kas rytas ir vakaras ty
rams ore, nes tas pagelbės isz- 
valytj krauja nuo visokiu nuo
du ir labai sutvirtins kuna.

4— Dėvėk tiktai užtektinai 
drabužiu kad palaikius kuna 
sziltu, ir niekuomet nereikia 
atszaldyti kuna taip kad dre
bulys kreczia. Užtektina ir nor
male kūno vėdinimą, vienok, 
yra reikalinga kad palaikius 
ji sveiku. Nereikia neszioti 
diržu labai užveržtu nes tuomi 
galima cirkuliacijai pakenkti. 
Bet niekas taip ne atims kūno 
jiegos kaip jo užszaldymas.

5— Reiklia vengti darbo ar
ba žaislo kuris atima spėka. 
Dažniausiai liga apima tuos 
kurie kenezia nuo fizinio ar 
nervinio nusilpnėjimo. Bet 
svarbiausia už visus tai rūpes
tis, kuri greieziausiai veda prie 
kūno sveikatos bankrate.

6— Jai jautiesi kad esi auka
kokios nors ligos, nustok val
gęs visai. Gerk, daug vandens, 
atsigulk, užsiklok sziltai ir il
sėkis. Duok gamtai progos su- 
gražinti tau normale sveikata. 
Tikrai stebina kiek nesveiku
mo menesiu ir metu butu gali
ma iszvengti jai kartas nuo 
karto ligai užėjusi butu pa- 
szvensta puse dienos ar dau
giau poilsiui. — Q..

Praszo afidevito:
Statkus, Antanas gim. 1910 

m., Rugp. 10 d.
Statkus Marija, gim. 1908 m. 

Spalio 10 d.
Statkus, (sūnūs) gim. 1930 

m., Kovo 7 d.
Adresas: 42 Kame St., Nar- 

wee, N. S. W. Australia.

Praszo darbo ir buto garanti
jos:

Bielieckas, Juozas gim. 1917 
m., Sausio 19 d. Adresas: Flas- 
telveg 5, Eindhoven, Holland.

Praszo darbo ir buto garan
tijos: ('German Ethnic).

Jekelis, Gustavas, gim. 1891 
m., Spalio 1 d., ūkininkas.

Jekelis, Herbert, gim. 1943 
m., Spalio 25 d.

A d r esąs: Volkvardingen 
(Hanover) Kr. Soltau, British 
Zone, Germany.

— BALF Centras.

NEW YORK. — Gruodžio 
Dec. 30 d., 1951 m., laivu “Ge
neral Stewart” in New Yorko

Weary and wet, the Frogmen return. Their dan
gerous mission is completed. Members of a Navy Under
water Demolition Squad, they have been working to 
clear 1,500 to 2,500 mines from a Korean landing area, 

performing a duty in which 
every second is a matter of 
life or death. But that is the 
Frogmen’s job for defense!
Defense is your job, too, and 
next to theirs how simple your 
job is! For yours is to keep 
this country’s civilian front 
safe and stable, and solidly 
behind our military power.

And one of the best ways to do that is by buying United’ 
States Defense Bonds. By creating a stable financial 
backlog of your own, through bonds and other forms of

uosta atvyko szie Lietuviai:
Annuschies: Richard, Ella, 

Erika, Alfred, in New York, N. 
Y. Bernoth: Martin, Marie, in 
Chicago, Ill. — Berwing: Her
bert, New Haven, Conn. — 
Brūzga: Alfonsas, Chicago Ill. 
— Dolschikoff: Bronislawa, in 
Brooklyn, N. Y.. — Gydąs: 
Adolfas, Marta, Evaldas, Ger
truda., Jonas, Anni, Chicago, 
Ill. — Hopp: Eduard, Adeline, 
Lydia, Emma, Edith, Grand 
Rapids, Mich. — Jankauskas: 
Antanas, Omaha, Nebr. — 
Krause: Gustav, Antanina, Ot
to, Chicago, Ill. — Kriscziune- 
viezius: Viktoras, in Bismarck, 
N. Dakota. — Lidkus: Marijo
na, Rūta, Judita, Philadelphia, 
Pa. — Krakauskas: Algis, Phi
ladelphia, Pa. — Negražis: 
Evaldas, Anneliese, New York, 
N. Y. — Oniumas: Vytautas, 

, Marija, Jurgis, Brooklyn, N.
Y. — Paskeviczius: Povilas, 
Gertrud, Omaha, Nebr. — Pet
rauskas: Povilas, Gertrud, Wa
terbury, Conn. — Pusdesžris: 
Pranciszkus, Eleonora, Mari
jona, Cicero, III. — Vadopalas: 
Vytautas, in Athol, Mass. — 
Weinschroeder: Adolf, Emelie, 
Olga, Wanda, Elvira, Oakdale, 
Pa. — Balf Centras.

Praszo garantijos: (German 
Ethnic).
Kiaupa, Petras gim. 28,1,1904 

ūkininkas
” Ona gim 21,5,1905
” Ida gim. 12,12,1932
” Jonas gim. 30,5,1934.
” Martynas gim. 20,6,1937.
” Lyda gim. 21,10,1938
” Ela gim. 24,3,1940.
” Zelma. gim. 18,7.1941.
” Ema gim. 21,9,1942.
” Arnoldas gim. 2,2,1950 

Kiaupa, Valteris gim. 30,9,1931 
Adresas: Neustadt-Holstein, 
Vorderwik 3/29, British Zone, 
Germany.

NEW YORK. — Sausio Jan. 
3 diena in New Yorka atvyksta 
laivu ‘ ‘ General Greeley, ’ ’ isz- 
plaukusiu isz Bremerhaven 
Gruodžio 23, Lietuviai:

Baikovas: Andrius ir Olga in 
Newark, N. J. — Binkis: Anta
nas, Maria, Omaha, Nebr. — 
Beržys: Boleslavas, in Omaha, 
Nebr. — Bobkovas: Juozas, 
Babetta, Vytautas in Omaha, 
Nebr. — Garbaliauskas: Ričar
das in New Haven, Conn. — 
Jakol: Eduard A., Emma, Ruth 
Luisa, Herbert Horst, Hertmut 
Dieter, Manfred Dietmar, Paul 
Lothar ir Christida Hulda, in 
Sturtevant, Wise. — Kazlaus
kas: Igtias, Racine, Wise. — 
Kemeszis; Oswald, in Parma, 
Ohio. — Kondrataviczius: Bo
leslav, Elena, Ramūnas, ir Si
gita in Parma, Ohio, — Kram 
žas, Albertas, Chicago, Ill. — 
Kymantas: Juozas, Valentina, 
Newark, N. J. — Klumbys: 
Pranas, Rockford, Ill. — Mi- 
lenko: Mikas L., ir Olga, in Al
bion, Mich. — Neumann: Sofi
ja, Bronislava, Algirdas, Jad
vyga, Gintautas, Zita ir Vytau
tas in Chicago, Ill. — Niksztai- 
tiene: Morta, Chicago, Ill. — 
Palsziunas: Kazys, in Detroit, 
Mich. — Peter: Jonas, Adelina, 
Inna ir Erwin in New Lynne, 
Ohio. — Pikelis: Alexander, 
Winfreda, ir Alexander Jr., in 
Bridgeton, N. J. — Sabaliaus
kas: Juozazs, Petronėle in Lin
den, N. J. — Toisziunas: Bro
nius ir Maria A., in Philadel
phia, Pa. — Yang: Henli, (Ki- 
nieeziu kilmes Lietuvis) in 
Omaha, Nebr. — Vaidelys: 
Adolfas ir Mina in Boston, 
Mass. — BALF.

Sziame metu laike kasmet 
serga, labai daug žmonių, kurie 
turi slogas, gripą, difterija ir 
plaucziu uždegimą, o kartais 
tai net. ir džiova. Aplinkybes, 
kurios veda prie ligų daugu
mos, kuriu pradžio dažniausiai 
yra slogos, yra szios:

1— Staigi oro atmaina, kaip 
temperatūroj (oro stovis) taip 
ir atmosferos arba oro drėgnu
me;

2— Perdaug priszildyti kam
bariai, ypacz toki kurie yra 
szildomi sziltu garą;

3— Per didelis susigrūdimas 
prasta ventilacija (atmainima 
oro) dirbtuvėse, gatvekarjuo
se, ir net namuose kurio randa
si vargingose miesto dalyse;

4— Persivalgj’mas sunkiais 
valgiais ir neužtektinas mank- 
sztinimas;

5— Tinkamo apsirengimo 
stoka, taip kad kūnas esti at- 
szaldomas;

6— ̂ Neatsargumas isz puses 
tu kurie prižiūri ligonius, pri- 
leidžiant kjtiems užsikrėsti ta 
ipaczia liga ;

Du dalykai reikalingi kad
Mahanoy City, Pa. užkretus žmogaus kuna kokia

l

Sieniniai Kalendoriai 1952m
15 col., ploczio x 23-3/4 col, ilgio

Adresas:
SAULE PUBL. CO.

saving, you are also making America’s economy strong. 
And remember, peace is only for the strong!
So buy Defense Bonds. Buy them today and buy them 
regularly... through the Payroll Savings Plan where you 
work or the Bond-A-Month Plan where you bank.

The U. S. Defense Bonds you buy give 
you personal financial independence

Remember that when you’re buying Defense Bonds 
you’re building a personal reserve of cash savings. Money 
that will some day buy you a house or educate your 
children, or support you when you retire. Remember, too, 
that if you don’t save regularly, you generally don’t save 
at all. So go to your company’s pay office—now—and 
sign up to buy Defense Bonds through the Payroll Sav
ings Plan. Bankers recommend them as one of the safest 
forms of investment.
Don’t forget that bonds are now a better buy than "ever. 
Because now every Series E Bond you own can auto
matically go on earning interest every year for 20 years 
from date of purchase instead of 10 as before! This means 
that the bond you bought for $18.75 can return you not 
just $25—but as much as $33.33! A $37.50 bond pays 
$66.66. And so on. For your security, and your country’s 
too, buy United States Defense Bonds now!

Peace is lor -Hie sfrohcj... 
Buy U.Š.Defet&e Bohds how!

NAUJAS LIETUVIU
transportas

NEW YORK. — Gruodžio 
(Dec.) 28 d., 1951 m-, laivu

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO.,
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Apie Filosofo Gyvenimą
JAI buvo gilioj senovėj!

Ant pat ežero kranto riok- 
sojo didis miszkas, amžiaus au
gės. Jame buvo invairiausiu 
medžiu, geliu, paukszcziu, 
Žmonėms patiko szi graži ir 
turtinga viieta ir laikui bėgant 
tarpe ežero ir miszko iszaugo 
didis miestas. .Vasaros laiku 
ežia suvažiuodavo žmonių isz 
visu krasztu. Važiavo jie ne tik 
gėrėtis apylinkėmis, ežeru ir 
miszku, bet ir auksztesnio tiks
lo žadinami.

Prie pat paežio miszko pa- 
kriaustzej, kur tykiai cziurleno 
szaltinelis, skirdamas pusiau 
puikia lanka, apaugusia, invai- 
riansiais žolynais, stovėjo ne
didele bakūžėlė. Pažvelgus in 
ja, regėjos, tai butelis darbo 
žmogelio, niekam nežinomo. 
Vienok ne. Joje gyveno gar
sus filosofas. Jis žinojo > visa 
apylinke ir kiekviienas, pa
klaustas rode szia bakūžėlė, 
sakydamas: “Sztai, tenai toj 
pakriausze j galiūno miszko 
gyvenęs musu filosofas, moky
tojas, priesz kuri mes lenkia
mos visi: jo dėka, mes gyvena
me laimingai ir naudojamės pa
garba ir meile visu.” “Sztai 
jus matote ta žaliuojanezia 
lauka paežiam kraszte miiszko 
ir keletą medžiu krūvoje? Ten 
jis moko ir kalbasi su savo mo
kiniais. ”

Ir pradėdavo pasakoti apie 
filosofo gyvenimą, jo mokslą, 
apie suvažiuojanezius jo klau
syti.

Viena gražia, tykia pavaka
re, kai saulute leidosi vakarop 
ir rengėsi tarti paskutini su
diev, filosofai sėdėjo ant krasz- 
to ežero . su savo .mokiniais ir 
mokė.

Tykiai szlamejo szimtame- 
czio ąžuolo lapai ant gaivu mo
kiniu: ilgos ežero vilnys karts 
nuo karto ritosi smėlėtu kran
tu, szlapino lygino ji ir szniok- 
szdamos ritosi atgal.

Szen ir ten tamsiam mėlyna
me akiploty nardė, supami Vil
nių, luoteliai žveju; tyriame, 
vešiam, druskuotame ore la
kiojo vandenų paukszcziai.

Sugaude kaž kur varpas ir 
filosofas atsistojo, pabaigęs 
kalba. Tuomet prie jo prisiar
tino vienas isz klausytoju, sa- 
kydamas: “Mokytojau, atėjo 
vienas keleivis ir nori matyti 
tave. ’ ’

“Pakviesk ji czion,” tarė 
filosofas. “Sztai jis pats in 
mus eina.”

Nepažystamas prisiartino ir 
pažinosi filosofą, nusilenkė 
priesz ji.

“Tu mokyties nori,” pa
klausė filosofas.

‘ ‘ Taip, ’ ’ atsake naujokas: 
“Asz tyrinėjau daugeli moks
lo .szaku, gerai pažystu daile ir 
dabar atėjau prie tavęs filoso
fijos pasimokyti.”

“Pagalvok” klausė mokyto
jas: “gal tu ne filosofijos nori 
mokytis, bet ko kita, ka vadini 
filosofija.”

“Ne, tiktai filosofijos: asz 
noriu iszmokti gyventi. ’ ’

“Ar tu filosofijos pirmiau 
mokėsi” klausė mokytojas.

Egrt Neužmirszkite guodo- 
tini skaitytojai atsilyginte su 
prenumerata užlaikraszti 
“Saule,” nes da turime kelis 
szimtus, kurie apie tai užmir- 
szo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

—Redakcija.

“Pats per save, ir regis jau 
daug žinau, pasiliko da isz- 
mokti, del ko žmones daro blo
ga, kada galėtu gera daryti ir 
tuo gal pabaikeziau filosofija. ”

Mokytojas gailiai nusiszyp- 
sojo. “Pažiūrėsime, ar tu gali 
pradėti mokyties,” tarė moky
tojas ir tese lygiu tykiu balsu:

“Karta ėjo jaunikaitis ir su
tiko seneli,' kuris stengėsi pa
kelti nuo žemes maisza miltu. 
Maiszas buvo gana įsunkus ir 
kiekviena kart, kai senelis 
stengėsi užsimesti ant pecziu, 
maiszas slydo isz ranku ir puo
lė žemen..

Jaunikaitis pakylėjo maisza, 
bet sužinojęs, kad reikia vars
tas neszti tarė: “Tu seneli jau 
nedrūtas ir sunku bus tau par- 
sineszti, asz jaunesnis ir par- 
nesziu už tave. ’ ’ Didžiai nuvar
go ir jaunuolis, kol nunesze 
maisza. vieton, prie upes, padė
jo seneliui inkelti maisza in 
luotą ir kad senelis, emesis 
irklu, dingo inlankoj upes, jau
nikaitis nuėjo savo keliu, 
džiaugdamasis, kad galėjo ge
ra daryti artimui.

Kiek laiko prabėgus, jaunuo
lis pamate seneli kietoj paupio 
vietoj vaikseziojanti ir kaž-ko 
jieszkanti, pagalios puolanti 
žemen, muszantes krūtinėn ir 
gailiai verkianti. Tada jis sku
biai prisiartino 'prie senelio ir 
klausė, ko senelis ežia verkias?

“Kaip-gi asz neverksiu, vy
riausias sūnūs mirsztavbadu li
goje, pati taip pat badauja;'už 
paskutini skatiką nusipirkau 
kaime duonos, parsivežiau upe, 
vos ne vos iszkeliau maisza ant 
kranto ir negalėdamas neszti, 
ėjau-pasidairyti, ar nepamaty
siu žmogų, kuris galėtu pane- 
szeti. Tuo laiku kas pavogė ir 
maisza ir luotą. Szeimyna mano 
turės mirti badu,” atsake sene
lis.

“Kaip, regis, gerą ar bloga 
padare jaunikaitis artimui,” 
klausė mokytojas nauja moki
ni.

“Vienam gera, kitam blo
ga,” atsake keleivis.

“Kaip-gi pavadint toks dar
bas, geru ar blogu,” paklausė

mokytojas. Keleivis tylėjo. Il
gai lauke mokytojas atsakymo 
ir nesulaukęs tarė: “Eik ir pa
galvok, ar galima žmonių dar
bai dalinti in gerus ir blogus. 
Tu da jaunas mokyties filoso
fijos : tavo szirdisi kieta, o pro
tas da nesubrendes. ’ ’

Karcziai nusijuokė keleivis

TARADAIKA

Tikisi Laisves

? **♦*♦*♦*♦*♦***-»<*-****  -K-K-K-M
Sziandien žmones pavydi 
gyvenimą vieni kitiems, 

Ir vieni kitiems neapsileidžia. 
Mat, gali žmogų pažinti geriau 

Žiūrint kokiam autobiliuje 
jis važinėja, 

Ne kaip ant drabužio, 
Koki jis arba jo bobelka

neszioja, 
Arba kokius rakandus jie 

turi šluboje.
Ir gi kokia dovarielia apteikia, 

ant. Kalėdų,
Ar kitokiu szvenežiu, 

Kad tik pralenkti duosnume 
savo kaimyną.

Ant to visko neužsibaigia, 
Nes tosios lenktynes tęsęsi 

ligi grabo lentos.
Tankiai matome kad, 

Nebaszninko grabas daugiau 
kasztuoja, 

Ne kaip turtas koki jis paliko. 
O laike laidotuvių buna daug 

autobyliu, 
Puikus ir brangus gėlės, 

Sukrauti ant grabo ar kapo, 
Kas neatnesza mažiausios 

naudos nebaszninkui, 
Nei likusiai szeimynai, 
Bet. jeigu tuos pinigus 

.paaukautu naszliai,
Ir jos likusiems vaikams. 

Kuriuos užmokėjo už gele, 
Tai galėtu ji maitintis per

kelis menesius laiko.
Jeigu žmones neturėtu 

papratimo, 
“Subytyt’^ savo kaimyną, 
Tai sziandien artimo miele 

butu kitokia*
Bet kur tau! —

“Juk ir asz galiu iszkelti ir 
parengti laidotuves, 

Kaip ir kiti!

ir tarė: “Sztai tarpe tavo mo
kiniu daug jaunesniu yra, o 
mano plike jau baltuoja ir sa
kai, kad asz perdaug jaunas!”

“Kodėl mano žodžiai apden
gė lindėsiu tavo veidą/’ tarė 
mokytojas: “Asz pasakiau, 
kad tu perdaug jaunas, o ne 
perdaug senas. Tavo viskas da 
ateity. Tu nežiūrėk, kad isz 
iszvaisdos mano mokiniai jau
nesni; jie ankseziau atėjo prie 
manes mokyties ankseziau isz- 
laike jiems užduota kvotimą. 
Nelauk ir tu, eik ir užsiimk sa
vo szirdimi ir protu ir, trejiems 
metams praslinkus, ateik prie 
manes.

“Ka. asz privalau daryti per 
tuos trejus metus,” paklausė 
keleivis.

“Apsigyvenk žmonėse, gy
venk ju gyvenimu, gerekis ju 
džiauksmais, vargais ii- nelai
mėmis, pamanstyk apie visa tai 
ir suminksztes tavo szirdiš, o 
protas iszsilavinsi. Eik netruk
dė® laiko ir sugryszk po trejų 
metu. ’ ’

Mokinys nuėjo.

sižiurek in ju darbus ir klausi- 
nek ju, kodėl jieviėna kart 
taip daro, o kita, kart kitaip ir 
apvertink ju atsakymus, suly
ginęs su gyvenimu,” atsake fi
losofas.

Prabėgus da dvejems me
tams, keleivis vėl stojo priesz 
filosofą.

“Per sziuos dvejus metus 
lavinau protą, savo ir stipri
nau dvasia savo gerais dar
bais. Pažiūrėk, kiek mano tiks
las atsiektas,” tarė keleivis.

“Klausyk manės atsidėda
mas,” tarė filosofas; “Jei žmo
gų atlankė nelaime ir jei tu ji 
isz nelaimes galėtai iszgelbeti, 
kaip tu pasielgtai?”

“Asz paskubetau ji gelbet.”
“Bet. jeigu žinotai kad ta ne

laime ateity suteiks jam lai

mes ar ir tuomet paskubėtai 
gelbėti ? ”

“Ne,” atsake nusiminęs ke
leivis: “Tuomet asz pa lauk- 
eziau su pageiba. ”

“ Jeigu'tu nežinai, atnesz ne
laime jam nauda ateity ar ne, 
tuomet ir gi skubėtai gelbėti ? ’ ’

Keleivis tylėjo.
“Matai,” sake filosofas: tu 

da mažai maustei apie gyveni
mą ir apie tai, galima ar nega
lima dalinti žmonių darbai in 
gerus ir blogus ir viena kart 
skubėti, o kita ne. Eik da pa
galvok vienus metus, bet da
bar maustyk ne apie žmonių 
gyvenimą, ju darbus ir mintis, 
bet apie tai, ar pats teisingai 
svarstai ir darai; suprask ge
rai, ka tu žinai ir ko nežinai. 
Tuomet ateisi.

Arkivyskupas Stepinac 
yra paleistas isz kalėjimo, 
Belgrade mieste, Yugoslavi- 
joje bet jam uždrausta iszva- 
žiuoti isz savo mažo mieste
lio, ir jis yra vis slaptos poli
cijos sekamas. |

Yugoslavijos vadas Tito 
sako kad jis iszrisz visa Ka
taliką Bažnyczios ir jo val
džios klausima ateinanti me
nesi. Arkivyskupas Stepi
nac sako kad jis tikisi lais
ves, bet kad jis nei per nago 
juoduma nenusilenks tam 
Komunistui Tito, ir bažny
czios instatymu nelamdys.

Kalba 
žmones.
*

Geriause mislykite apie 
gyvastį,

O ne apie mirti, 
Nes ji ir taip, ateis pas tave

Be pakvietimo, o tada 
. , busi linksmas,
Ir tas priduos tau sveikata,

Ir ilga gyvasti!
* * *

Vienas moksliszkas žmogus 
sako:

Moteres giriasi kad jos 
Užiminęja vyriszkus darbus, 
Aplaikydamos vyru mokestis.

Teisybe, moteres visados, 
Aplankydavo vyru mokestis, 
Bet sziandien turi už vyrus 

dirbti!

* *

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa,

Prabėgo treji metai, vieni už 
kitus greieziau. Garbingas fi
losofas tebemokę.

Keleivis vėl stojo priesz fi
losofą ir tare: “Visa tai isapil- 
džiau, ka insakei; ne viena va
landa niekais nenuėjo. Da jau 
visko žinau, visko pažystu ir 
galėsiu būti tavo mokiniu.”

“Jei taip, tai klausyk,” tarė 
mokytojas: “Vienas szefininin- 
kas insikure soda: sukasė ly
ses, padare placzius takus, pri
sodino invaisiausiu geliii, jau
nu medeliu. Gėlės, kurios meks- 
ta szlapia žeme, pasodino pa- 
kriauszese, pakalnėse, prie te- 
kanežiu szaltiniu; kurios mes 
ta sausuma — aukszttimose. 
Jauni medeliai denge gefes nuo 
dideliu veju, lytaus. Pacziame 
viršau j sodno padare kudura, 
isz kurio vanduo auksztyn vir
ve musze ir krito dulkėms, gai
vindama visa tai, kas aplink 
augo. Kai viskas buvo sudary
ta, szeimininkas atidarė vartus 
ir leido vaikszczioti visus. Visi 
gėrėjosi nepaprasta grožybe 
sodo ir gyre szeimininko isž- 
minti.

Laikui bėgant atėjo kitas 
szeimininkas, eme mente, gėlės, 
kurios mėgo szlapuma, parne- 
sze sausumon, kitas szlapu- 
mon; takus vienus susiaurino, 
kitus perkase ir pravedė, kur 
jam tiko. Kudura suvis iszar- 
de ir vanduo tekejo upeliu že- 
mumon.

Vieni svecziai rado, kad ne- \ 
reikėjo keisti puiku sodo, isz- 
auginta iszmintingo szeminin- 
ko; kiti sake, kad reikėjo gėlės 
ir medžius persodinti, vande
niui duoti laisvai teketi, ir jei 
žmogus emes mentes, tai jis da 
iszmintingesnis ir žino, ka da
rąs.

“Kaip tau regis, reikėjo per
sodinti žolynai iszmintingo 
szemininko ar ne ? ”

“Jei kitas szemininkas buvo 
iszmintingesnis už ana, tai. rei
kėjo,” atsake keleivis.

“ O jei tu nežinai apie isz- 
minti kito szeimininko?”

Keleivis tylėjo nuleidęs akis.
“Eik namo ir pagalvok, ar 

galima dalinti žmonių darbai 
in reikalingus ir nereikalingus. 
Pagyvenk žmonose da dvejus 
metus, nes tu daug ko nepaste
bėjai žmonių gyvenime.”

“Einu, mokytojau, bet pasa
kyk man ka privalau daryti 
per sziuos dvejus metus/’ 
klausė keleivis.

“Apsigyvenk 'žmonėse,1 pri-

ŽIEMA
Iszbaltintom drobėm laukai apsiklojo 
Ir lapas prispaustas neklauso audros. 
Nualinti medžiai kaip mirti sustojo 

laukia, kuris ju nuo kirvio raudos.Ir

0
Ir

szaltis szarmoja, punksznoja ir kala, 
kausto, ir braszka lediniais szarvais,

Suvaržė upes ir vis szala ir szala,
0 vėtros padūko blizget zovadais!

Akli sniego klodai ir pusnys kaip sostai 
Nulygintais kareziais iszkele kaktas, 
0 sniegas vis krenta, o vejai vis klosto 
Ir klodai užklostė daubas ir maitas.

0 lygumai, lygumai szveluus ir slidus, 
Kur žvilgsniui sustoti neranda akis, 
Tik toliu szilai szimtamedžiai, iszdidus 
Nupurto nasztas ir žaliuoja kaip vis.

Bet saule suszvito! Mirgėjimas plasta. 
Žibintai klajoja kaip sniego dvasia.
Nei gyvio, nei garso, nei bruožo, nei masto 
Nėra platumu, dykumu szviesose.

Lyg burtais sukurtas stebuklas sustojo, 
Apakino žeme snaigulių žaismais . . . 
Tik kelio puszis užmirszta, vienakoje 
Dar primena tau, kad gyvybe ateis.

I

Prabėgo metai. Viena gražia 
vasaros ryta keleivis vėl stojo 
priesz filosofą.

“Sziuos metus gyvenau taip, 
kaip insakei: rimtai apsvars- 
cziau savo minti ir darbus ir 
stoju drąsiai priesz tave, ’ ’ kal
bėjo keleivis.

‘ ‘ Gerąi, ’ ’ tarė mokytojas: 
“pasakyk, kas žmonėms gera, 
o kas bloga?”

Keleivis, valandėlė galvojęs, 
atsake: “ Nežinau. ’ ’

“Tai gal atsakysi, kas žmo
noms reikalinga, o kas nereika
linga,” klausė toliau mokyto
jas.

“Ir szio nežinau,” buvo at
sakymas.

“Bet gal žinai, kuriuose dar
buose reikia skubėti, o kuriuo
se ne. ’ ’

“Ne, nežinau,” vėl atsake 
keleivis.

Lengvas szypsenys apdengė 
veidą mokytojo.

“Szeszius metus priesz,” ta
re filosofas: “tu visa tai žino
jai ir vienok atsakinėjai, o da
bar sakai, kad nežinai. Ka-gi 
tau davė metai praktikos ir 
galvojimo, jei tu užmirszai ir 
tai, ka žinojai?”

“Ne,” atsake keleivis: “Asz 
nieko neužmirszau; visa tai, ka 
asz įngijau per szeszius metus, 
pasiliko manyje, bet asz su
prantu, kad mano visos žinijos 
permaža in tavo klausimus at
sakyti ir asz privalau isz tavęs 
mokyties. ’ ’

“Imkite in savo tarpa, drau
gai nauja mokini ir savo žino
jimu gelbėkite ji,” tarė filoso
fas rimtu ir skaiseziu balsu. 
Linksmai prasiskyrė ‘filosofo 
mokiniai ir davė vieta naujam 
draugui. Ir vėl skambėjo gyva 
ir aiszki filosofo kalba. Kiek
vienas mokytojo žodis sklaistė 
tamsiuno ukus nuo veido moki
nio ir jiems aiszkejo tai, kas 
pirmiau buvo jam nesupranta
ma, netikslu. Pasaulis visam 
savo grožy stojo priesz, nyko 
abejones ir prieszingTimai, sle
gianti jos siela, ir protą, pri- 
imunma jis jaute ten, kur pir
miau mate betiksli miszinys. 
Didžios pasaulio tiesos- aiszke
jo viena po kitos, uždavinys 
gyvenimo staiga paaiszkejo jo 
prote, apszviestame tiesos 
szviesa; jis suprato, apie ka 
sznibžda szimta-mecziu ąžuolu 
lapai virszui galvos-, ko taip 
aiszkiai rėkia vandenų pauksz- 
cziai, ka tvirtina nenuilstan- 
czios ežero vilnys. — J. D.

----- GALAS------

^Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .
Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

They’re hauling up a new flag beneath 
Old Glory ip hundreds of American 
communities. It’s a Treasury Depart
ment flag awarded to cities for special 
activity in selling II. S. Defense Bonds 
under the Payroll Savings Plan. Where 
80 per cent or more of a town’s business 
firms install the plan, the town becomes 
a Flag City, entitled to fly this special 
flag. Let’s hope more and more towns 
get on this bandwagon. Employes who 
have the benefit of this plan are saving 
wisely and helping America to become 
strong. U. S. Treasury Departmen,

I ^Pirkie U. S. Bonus!



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines “Moderniszkas Traukinys”

— Szaltas ir nepastovus 
oras.

— Seredoj pripuola SS. Ju- 
lijano ir Bozilio.

— Ponia J. Maciejuniene,! 
suilus Allbertas ir jo sūnelis 
Albertas, isz Tamakves moto- 
ravo in miestą su reikalais, 
taipgi atlankė “Saules” redak
cija, kur ponia Maciejuniene 
atnaujino savo prenumerata už 
laikrasžti “Saule,” ir sako: i 
“Turiu prirnyt kad asz skaitau | 
“Saule” jau daugelis metu ir 
skaitysiu kol gyva busiu. 
“Saule” man patinka geriause 
ir visados laukiu josios kailp 
kokio mylimo svetelio. Liuku 
jums visiems laimes ir geros 
sveikatos.” A ežiu už gerus ve- 
linimus ir už atsilankymu.

— Žinios pranesza, buk bu
vęs miesto gyventojas, Jonas 
Vilcžia.uskas, 3002% Bowser 
avė., Fort Wayne, Indianos pa
simirė Panedelyje, Sausio 1-ma 
diena. Velionis sirgo per du 
metu. 1936 metuose jisai ap
leido miestą ir apsigyveno in 
Fort Wayne, Ind. Paliko: sa
vo paezia, Prane (Zemlberiute, 
isz Shenadoro); sunu Roberta; 
savo motinėlė Prane Vilczians- 
kienejdu brolius; Vinca ir Juo
zą, visi isz Port Carbon, Pa., 
Laidotuves invyko Ketverge, 
Sausio 3-czia d., Fort Wayne.

—• Ketverge Szv. Viliaus. 
Ir ta idena .1946 m., ipirmas 
Tautu San jungos posėdis Lon
done,' Anglijoje; 1920 m., Su
vienytu. Tautu Sanjunga in- 
steigta; 1863 m., Szia aluose 
suszaudytas sukilėliu vadas 
Bagdonaviczius; 1897 m., Pa
langoje mokiniai Lietuviai at
sisako kalbėti Rusiszkas mal
das.

—• Petnyczioje pripuola Szv. 
Hygino. Ir ta diena. 1951 me
tuose Tautu Sanjunga pradėjo 
derintis del paliaubų ar taikos 
Korėjoje. Da ir dabar derina
si; 1934 m., szeszi Laivyno ka- 
riszki ėroplanai nuskrido isz 
Californijos in Hawaii in dvi
deszimts keturias valandas; 
1757 m., gimė Alex. Hamilton, 
jis buvo Amerikos Sekretorius, 
jis susiginezino ir susįpesze su 
Amerikos Vice-Prezidentu, bu
vusiu New York valstijos Sena
toriumi Aaron P.urr, ir sutiko 
stoti in dvikova su juo, jiedu 
susitiko prie Hudson upes in 
Weehawken, New Jersey vals
tijoje, Sekretorius Hamilton 
nenorėjo tos dvikovos ir jis sa
vo szuvi paleido in virszu, bet 
Aaron Burr ji nuszpve.

— Musu skaityto jas ponas 
Petras Garmus isz Gilbertona, 
lankėsi mieste su. reikalais, 
taipgi lankėsi pas savo drau
gus ir .“Saules” redakcija. 
Acziu už atšilankyma.

SKĘSTANTIS 
j LAIVAS 

ISZGELBETAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pirmieji Amerikiecziai 
szitokiuose traukiniuose va
žiuodavo isz rytu in vaka
rus. Pieszejas, raszytojas R. 
T. Zogbaum szita paveiksią

nupiesze vienam Amerikos 
garsiausiu žurnalu, parody
damas kaip Amerikiecziai 
keliaudavo 1886 metuose. 8

Mes jau toli esame nuke-

liave nuo tu dienu vargingo 
keliavimo, nes musu trauki
niai sziandien yra puoszesni 
net ir už musu namus.

Pulkininkas Yra
Gražuole

! KUTZTOWN, PA. — Du paskui tiek pinigu pareikalavo 
studentai isz Kutztown Valsti- del ju iszpirkimo.
jos Mokytoju Kolegijos buvo
suaresztuoti ir pastatyti ant sįacziai sako kad Amerika da-
penkiu szimtu doleriu kaucijos bar nori atkerszinti tiems Ven- 
kai jiedu prisipažino kad jiedu 
apvogė kelis namus.

Policijos virszininkas Ar
thur Moyer suaresztavo juodu

Carolyn Irwin buvo isz- 
rinkta kaipo namines sargy
bos kareiviu karaliene, Mia
mi Beach mieste, Floridoje. 
Ji ežia rodo pulkininko ke
pure ir savo gražuma.

Amerikos valdžios atstovai

ilgas naktis ir dienas jis vienas 
likosi ant savo skestanezio lai
vo ir lauke pagelbos.

Visiems kitiems, kaip kelei
viams taip ir jurininkams dar
bininkams jis buvo insakes ap
leisti laiva ir iszsigelbeti, kai 
tas laivas per audras ant szo- 
no buvo pavirtęs ir pradėjo 
skėsti.

Kiti laivai, kaip ir vienas 
Amerikos kariszkas laivas te
nai pribuvo, bet nei vienas isz 
j u nebuvo gana didelis tam 
skestaneziam laivui padėti. Tie 
kiti laivai paėmė visus kurie 
buvo apleidę ta skęstanti laiva 
ir visus juos nuveže in Londo
ną.

Bet Kapitonas Carlsen nesu
tiko savo laiva apleisti, jis 
viens ant jo pasiliko, nors jis 
jau turėjo ant sienų ir ant lubu 
vaikszczioti, taip tas laivas 
buvo pavirtęs.

O bangos ir audros ji daužė 
ir trankė ir taše.

Kai po tiek ilgu dienu ir; Apie Čigonus; 4.5 pus., 20c, 
nakeziu pribuvo Anglijos didis ; No.127—Trys istorijos apie 
traukiamasis ‘ ‘ Turmoil ’ ’ lai-' Duktė Pustyn iu; Peleniu te;

PAT Q7VVT vas, ^ar dau£ darbo ir pa- Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
rALoAlVl vojaus buvo, nes nebuvo gali- Ko.128—Dvi isztorijos: Val-

ir teisėjui pasakė kad jiedu NELAIMES SERATAI ma per audringas bangas per dimieras; Bedali; 44 pus., 20c 
prisipažino prie vągyscziu. Tu' »» arti rriplaukti nrie lo skestan- No.l29-Ket.urios istorijos:
studentu vardai yra Eugene, 
McBride, dvideszimts vieno 
meto amžiaus, isz McAdoo, ir 
Forrest Good; asztuoniolikos 
metu amžiaus isz Reading, Pa. 
Jiedu buvo suimti užeigoje, 
restaurane, Kutztown miestely
je.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

:L. TRASKAUSKAS j 
J LIETUVISZKAS J 
★GRABOEIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. J 
5 Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J

• i :: Reikalams :: *
* • -------- *
*535 WEST CENTRE STREET * 
į Telefoną* Nr. 78
★ MAHANOY CITY, PENNA. $ 
**««<^1C«-K-K***-K*****«***-*'

ežio iązimta isz Lietuviszku | pin, 35c.
užlieku. Su paveikslais. 177Į No.158—Apie 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) .
. , . . • , a- Vagis. 60 puslapiu, 20c.talpmasi sekanti skaitymai: ° x
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo-Į 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata g
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
'pinigai galva-žudžiai; Ražam' 
į ežius iszgelbsti nuo smert; Szv.;
Kristupą; Juokingi szposelei;! 

į Kaip traukt giliukingai Einiki
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera-!
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis;• Viena Motina; 
Vaiknczin plepėjimas, 62 pus.,’ 
20c. '

No.120—Dvi istorijos apie
Valukas isz girioS; Ant nemu-
no. 58 pus., 20c.

No.123—Septynios istorijos:
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas;

Kapitonas 
; Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas

No.160—Apie Po Laikui;
I Per Neatsarguma in Balta 
; Vergija; Pusiaugaveniš; Viesz-

galybe meHos;!Pat3 Jezus ir Miszke Medžiai;
s Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
: Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
i dės ir Kitus Dangiszkus Km 
! nūs; Meszla-vežis; Graphs; Eg- 
; Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
; Apie 100 piislapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal-- 
į kiaus; Iszklausyta Malda / 

' Vargszd; Geras Medėjus. 20c.
ao.i72—Apie Duktė Marin;

Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla-
II pili, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa-
i slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz-
i davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Bc-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Philadelphia, Pa. — Seredoj, 
Sa.usio (Jau.) 9-ta. diena, Jo 
Augsztenybe, Arkivyskupas, 
John F. O’Hara bus invezdin- 
tas kaipo Philadelphijos -Die
cezijos Arkivyskupas.

Ji iszkilmingai invezdins Po
piežiaus . asmeninis delegatas 
Amleto G.'Cicognani Szventuju 
Petro ir Povilo katedroje, Phi
ladelphia, Pa., Arkivyskupas, 
užima vieta a. a. Kardinolo 
Dennis Dougherty, kuris pasi
mirė Gegužio (May) 31-ma die
na 1951 m.

grams.
Kitokios Knygos

VENGRAI
PROTESTUOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pasiskaitymo Knygeles 
Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai, 

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa. «

PLATINKIT! 
r“SAULE”^

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c,

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—Kvitu K n y g n t o 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu1 Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba. Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15 c.

No.197—G ra ud us Verksnia i 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal, senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25e.

No.198—-Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyfa isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretiniu - 
kiu Seraphiszkas Officium. 15c

arti priplaukti prie to skestan-' No.129—Keturios 
ežio laivo. Per dvideszimts ke- Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
turias valandas jie stengiesi už- Keliautojai in Szventa Žeme; 
mesti ant to beskestanezio lai- Beda; Tamsunus prigauna. 58 

s pci vo virve> kad butu galima ji puslapiu, 20c.
darbo ■ pririszti ir pritraukti, kad pas-; No.132—Trys istorijos: Apie 

, kui butu galima ji jau su gele- Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
szeimynele ka panaszaus buvo Ainiais kabliais užkabinti ir ^nas daigias turi savo vieta; 
iszperejes keli metai atgal Ne- fcraukti- \a paša va Ja'’ p<uziuo,|,is,

- Dabar rodos viskas tvarkoj, i 76 puslapi u. loc.
: No.133—Dvi istorijos: Neuž- 

paskandintas laivas yra trau-1 mokamas Žiedas, Drūta Alks- 
kiamas in Londono uosta. Nors į ui. 62 puslapiu, 20c.

i kelione ne trumpa, apie trys No.134—Dvi istorijos: Baisi 
szimtai myliu, vienok, Kapito-j žudinsta, Urlika Razbaininka, 
nas Carlsen jaueziasi kaip 43 puslapiu, 20c.
: “milijonierius.” No.138—Apie Irlanda;. Ro-

Jis neapleidžia savo ta laiva, berfas Velnias; Medėjus; Kaip 
nes dar gali atsitikti kad kita Kuzma Skripkorius LikosTur- 
audra juos isztiks ir galimas ; Kngn Ponu. 35c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
dėžinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nimpolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.14-1— Apie Ranka Ap- 
i veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te- 

^7'ih5’nieMoS‘'7eiįMi^a Zokoninta Ben>adin». 61 

džia.
Jis ir del kitos priežasties 

gal savo laivo neapleido. Juk, ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
sulyg Laivyno teisėmis, apleis- Pasakojimai, Eiles,
tas laivas patenka tam kuris ji V argdienis, Pirmutine Szalna, 
užtinka ir pasisavina. Szitas Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
laivas kasztavo apie pusantro 64 puslapiu, 25c.
milijono doleriu. Kapitonas, No.146—Apie Auka Nihilis- 
neapleisdamas ta laiva, savo tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
kompanijai tiek pinigu suczie- 62 puslapiu, 20c.
dino, sutaupino. No.148—Apie Joną ir Alena,

Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
No.150—Apie Duktė Akme-

■ noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa-

i slapti. 61 puslapiu, 20c.
No.151—Apie Vaitas Szvil- 

pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

i No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras,- Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szajdnis Nedoras;

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dauža, buvęs jurininkas Ro
bert R. Lillibridge, kuris per 
savo tinginyste niekur <------
negali palaikyti. Jis su savo 
SZ-

prieszinti, bet jam buvo star 
ežiai pasakyta, kad visi tie jo 
kraszto ofisai yra Amerikoje .. ....kaip jis buvo suvedžiotas, pa- 
uždaryti, už tai kad Vengrai ( kraipe pecziais ir pastebejo: 
visai be jokios priežasties buvo, “Kaįp ten nebuvo, asz tik no- 
suaresztave musu lakūnus ir! re jau gera darba atlikti! ’ ’

wark mieste, N. J., kur jis buvo
papasakojęs’apie gaisra Balti- ir tas jo apdaužytas ir pusiau 
moreje, kuris visa jo szeimyne- 
les turteli buvo sudeginęs.

Ponas Murphy ar Lillibridge į 
su savo szeimynele greitai din
go isz ūkininko Kulp nameliu.

Trekas dovanu bus pasiaus
tas seratnamiams.

Ūkininkas Kulp dažinojes

Remia Gen. Eisenhoweri

sako kad jis

į daigtas kad tas jo laivas gali 
per audra atsikabinti nuo ano į 
laivo.

Beveik visas svietas buvo 
’; iszgirdes apie szito kapitono 

narsumą, kai jis nutarė pasi
likti su savo laivu. Dabar yra 
rengiama visokios parodos ir 
vakarienes jo garbei.

Juros kapitonu jau yra tokis 
nusistatymas, kad Kapitonas

! puslapiu, 20c.
No.140—Apie Maža Katilu

KATALOGAS 
KNYGŲ

Vajaus komiteto pirminin
kas Robert Doss rodo plaka
tą kuris skelbia kad Texas 
valstijos žmones remia_Ge
nerolą Dwight E. Eisenho
weri del prezidento.

Generolas Eisenhoweris 
yra gimęs szitame Denison 
mieste, Texas valstijoje. Szi-

tas komitetas 
nėra nei Republikoniszkas, 
nei Demokratiszkas, bet jis 
remia vien tik Generolą Ei
senhoweri, nežiūrint ant ku
rios partijos 
in rinkimus 
vietos.

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas 

szito Katalogo 
tfo. 1951

isz

tikieto jis stos 
del Prezidento

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

; No.103—Vaidelota, apysaka'
isz pirmutines puses szimtme- Žydas, Du Draugai. 136 pusią 

i «

| Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz 

szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ai- Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais/

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa,, - U. S. A,
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