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Alijentai Prie Cologne
Isz Amerikos
Szventiniu Kalakutu 

Reikalu

WASHINGTON, D. C. —
Karo Maisto Administraci 

jos pareiszkimu, kalakutai, 
skirti užjūrio kariniu pajėgu 
Padėkos Diedai, Kalėdoms ir 
Nauju Metu Dienai, jau iszsius- 
ti in paskyrimo vietas. Bet ne
žiūrint to, insakymas, reikalau- 
jas visus kalakutus, užaugintus 
ir nupirktus nustatytus apylin
kėse, laikyti arba pristatyti 
Quartermasteriu Korpusui, ne
gali būti atszauktas iki nebus 
iszpildyti visi szvencziu kariuo
menes užsakymai.

■ Laukinis Žmogus
Suimtas

Lakūnas Aplaike Garbes Ženklu

Majoras Elmer G. (žinoma^ kaipo “Geležinis Vyras“) 
Glidden, Jr., isz Situate, Mass., veteranas lakūnas isz marinu 
kuris dalyvavęs 104 užpuolimuose priesz Japonus ant Mar
shalls Salų, likos apdovanuotas su garbes ženklu per Brig. 
Generolą Louis E. Woods, isz Washington, D. C. Majoras

Glidden, Jr., dabar yra assistentas oficerius prie oro
veikimu.

Miesto Berniukai Geri Kiek Amenkiecziai Su-
PRESIDIO, TEX. — Polici- 

ja suėmė Algero Parsona klam
pinę j e Rio Grande River jun
gle, drauge su jo paczia ir du 
metiniu kūdikiu. Parsonas turi 
daugiau kaip 70 metu. Motere 
buvo apsiredžius in skarmalus 
o vyras iszkyrent ilgos barzdos 
konia buvo nuogas; kūdikis vi
gai buvo nuogas. Tasai žmogus 
gyveno su savo szeimyna su
griautam name, o visi j u rakan
dai susidėjo isz maiszu ant ku
riu gulėjo. Maitinosi vaisiais, 
szaknimis ir žuvimis. Parsonas 
prisipažino, buk. savo, paczia 
sugavo slaistesia daugeli metu 
adgal.

Palicije uždare taji laukini 
žmogų su jo szeimyna prieglau
doje del vargszu.

Padėkojo Mokiniams 
Už Vasaros Darbus
Washington, d. c. —
Paul V. McNutt, Karo Darbo 

Jėgos Komisijos pirmininkas, 
oficialiai padėkojo szimtams 
tukstancziu pradines mokyklos 
mokytoju ir mokiniu, savo noru 
paszventusiu vasaros atsotogas 
karo pramones darbams. Savo 
laiszke Dr. J. W. Studebaker, 
J. V. Szvietimo Komisijom e - 
riui, McNutt pabrėžė, kad mo
kiniai ir mokytojai, vasaros 
metu dirbdami karo pramonėje 
ar dalyvaudami kituose svar
biuose namu fronto darbuose, 
labai parėmė karo pastangas.

McNutt taip pat pasveikino 
mokytojus ir mokinius, sugriž- 
tanczius in senąsias pareigas 
^mokyklose, nes demokratijoje

Miszku Prižiūrėtojai
WASHINGTON, D. C. —

Jungtiniu Valstybių Že
mes Ūkio Departamento Misz
ku Tarnyba auksztai invertino 
apie 3,500 visos szalies auksz- 
tesniosios mokyklos amžiaus 
berniuku nuopelnus, kurie per 
Liepos, Rugpiuczio ir Rugsėjo 
menesius pagelbėjo kovoje su 
miszku gaisrais Sziaures Vaka
ru didžiųjų giriu valstybėse.

Anthracito Ir Kokso 
Kvota Nepadidinama
WASHINGTON, D. C. — 
Vidaus Sekretorius, Harold 

L. Ickes, ragindamas taupyti 
kurą, pareiszke, kad nesitikima 
jog szi rudeni sugrįžimas nuo 
szildymo anglimis in szildyma 
alyva padidintu szios žiemos 
kvota antracitui ir rytiniam 
koksui, kuri yra nustatyta lygi 
septynioms asztuntosioms nor
malaus kiekio.

Suvalgė Daug
Saldumynu

PHILADELPHIA, PA. — 
Pennsylvanijos dirbtuves sal
dumynu szimet padirbo 38 mi
lijonus doleriu tojo ta voro arba 
penkiolika milijonus doleriu 
dangau ne kaip pareita meta.

Turcziaus Sūnelis
Szvaisto Czeverykus
NEW YORK, N. Y. — Anto-

dažo Torielku Per Meta
NEW YORK, N. Y. Ame- 

rikiecziai greicziau daužo to- 
rielkas ir puodukus, ne kaip 
fabrikai spėja juos dirbti, o 
Europiniai puodžiai ne turi lai
ko ant dirbimo nauju nes ne tu
ri laiko, ba turi kariaut. Kož- 
nas vyras, motere ir vaikai kas 
metas sudaužo po septynes to
ri elkas arba puodukus, per ka 
per meta pasidaro 700 milijo
nai. Daugiausia torielku sudau
žo vedusios poros. X

Daug Kviecziu Pasėta 
Kansas Valstijoj

WASHINGTON, D. C. — 
Kansas valstijos ūkininkai szi 
meta apsėjo daugiau margu 
žieminiais kviecziais, negu 
praėjusiais metais, kuomet už
auginta 200,000,000 buszeliu. 
Taip sako asistantas general- 
iszkojo direktoriaus prie Sam
dymo Biuro ir prižiūrėtojas 
ukes darbu vakaruose.

Sako jog Dakotose ir kituose 
pavasariniu kviecziu plotuose 
sės labai daug kviecziu ir Sam
dymo Biuras jau pradeda reng
tis prie rinkimo darbininku 
ateinanczia vasara Kansas ir 
Oklahomos kvieczius valyti. 
Tik viename Kansas paviete, 
Barkman sako, apsėta kvie- 
cziai 500,000 margu.

Vargingas Žmogelis,
Bet Turėjo Pinigu

NEW YORK, N. Y. — Czio-

Drutuolis Bijo savo 
Moteria

COLUMBUS, MISS. — No- 
rints cirkusinis drutuolis, ku
ris pakeldavo automobili, duo
davo sumuszt akmeni ant kru
tinės ir pakeldavo visokias sun- 
kenybias, o bet Simon Palton, 
bijojo savo paczios kaip velnio. 
Toji motere svėrė tik szimta 
svaru, bet Paltonas negalėjo su
valdyt josios liežuvi, o priek 
tam, tankiai aplaikydavo nuo 
josios per kaili. Todėl savo my
lima pacziule parmetė ir likos 
czionais suimtas. Drutolis ran
dasi kalėjime.

Pramones Ir Saugumo 
Reikalai

Amerikonai
Paėmė Treczia

Dalis Metz
35 Rusu Divizijos Artinasi Prie 
Budapest Miesto; Vokiecziu 
Gastapo Komandos Abazas 
Sunaikintas; Vokietijos Miestas 

Munich Bombarduotas
WASHINGTON, D. C. —
Karo Gamybos Vadyba savo 

raporte sako, kad paskutiniuju 
penkeriu metu laikotarpiu nau
dojimas pramones saugumo pa
būklu neatsiliko nuo besiple- 
czianczios gamybos, ir kad sau
gumo pabūklai suvaidino svar
bu vaidmenį karo gamybos pro
gramoje, pagelbėdami iszveng- 
ti nelaimingu atsitikimu. Vady
bos 1944 metu pradžios davi
niais, sziais metais 17 pramones 
szaku, vaidinancziu vadovau- 
janczia role saugumo pabūklu 
pirkime, naudosis virsz 14 mi
lijonu saugumo inrankiu ru- 
sziu.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SUBMARINAS
NUSKANDINO

 LAIVA
24 Žmones Žuvo rejo per Reich frunto, kur gavosi in Vo- 
reyjavik, icelandija kiecziu didžiausia črrtviete Metz, Ameri

kos Lieut. Generolo George S.Patton’o ka
utos torpedotas1 reiviai su tankais užėmė treczia dalis Metz 

’ miesto. Vokiecziu Gastopo komandos aba
zas su oficierais ir kareiviais likos paimta 
in nelaisve, kruvini musziai atsibuvo pakol 
Amerikonai suėmė Gastopo žmogžudžius, 
daug ju likos užmuszta ir paimta in nelaisve. 
Miestai St. Julien, Kellerman, Lorraine ir 
daug kaimeliu paimta.

— Dvideszimts-keturi žmones 
žuvo, kada pasažierinis laivas 
“Godofoss“ ■” 
per Vokiszka submarina 
vas plauke prie Reyjaviko in 
laukio. Tik du likos iszgelbeta.

Or* Su v. Vals., 6tas 
Kares Paskolos Vajus 
jau prasidėjo -- pirkite 

daugiau S. V. Karo 
Bonu Sziadien !!!

Slauges (Nurses) Lan ko Verduna, Franci joje

PARYŽIUS, FRANCIJA. —- Alijentu 
armijos užpuolė ant Vokiecziu prie Saar ir _ 
Ruhr vietas. Amerikos 3-czia armija pe-

LONDON, ANGLIJA. — Amerikos
Generolas Dwight D. Eisenhower’o orine

mokslas net karo metu privalo 
būti tęsiamas, ir kad jaunimas, 
dabar tebelankas mokykla, pri
valo būti pasiruoszes iszsaugo- 
ti taika, kai ji bus laimėta.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

nio 16 metu sūnelis Ben. Cirrio, 
turtingo žmogaus, norėdamas 
parodyti tėvui jog jisai moka 
uždirbti ant savo užlaikymo, 
pradėjo szvaistyt žmonėms cze
verykus ant ulyczios. Jaunas 
vaikutis gana gerai ir užgana- 
dintas isz savo užsieimimo.

nais mire ligonbuteje J. Davis, 
76 metu amžiaus, kuri visi lai
ke už varginga žmogeli, kada 
ligonbutes darbininkai peržiu
rėjo jo drabužius rado $684. Se
nukas neturėjo jokiu giminiu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Kapitone Edalia S. Ruckinski isz Gardner, Mass., Pul
kauninke Ellen Ludwig isz So. Williamsport, Pa., ir Pulkau
ninke Marg. White isz Norristown, Pa., visi armijos slauges 
(Nurses) kurie atlankė kapus Douamonte, jrjetoli Verduno, 
Francijoje. Kapai yra Amerikoniszku kareivų kurie žuvo

1-mo Svetinėje Karei j e. Į

armija susidetantis isz 1,500 eroplanu už
puolė ant Vokiecziu miestą Munich, sunai
kindami tiltus, fabrikus ir kelius. Mies
tas likos baisiai bombarduotas, namai ir 
ulyczios gruvesiuose.

ISZ PACIFIKO. — Amerikos Genero
las MacArthur’as pranesza, kad ant Lyte 
Salos, Philippinuose 45,000 Japonu likos 
užmuszta, Amerikonu 5,691. Musziai prie 
Linion, kur daug Japonu randasi slastuose.

MOSKVA, RUSIJA. — Rusai paėmė 
miestą Gyongos, Vengrijoje, kur randasi 
svarbu geležinkeliu centras prie miesto Bu
dapest, sostapyle Vengrijos. Apie 35 Ru
su divizijos rengėsi antmuszio. Daug Vo
kiecziu ir Vengru likos užmuszta per Rusus.

Skaitykite “Saule” Skaitykite “Saule”



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Nauju skatytoju kas dien į 
pribuna daugelis del “Saules” 
isz visu daliu Ameriko. Seniejei 
puikiai užsimoka su padekavo- 

-----♦----- nems ir gerais velinimais už ka' 
Szirdingai acziu visiems iai jkmis Dievas szimtaropai 

tiems, kurie prisiuntė savo ap- atlygina.
gailestavimus, laiszkus ir tele- 
gramus, iszreikszdami savo

Kas Girdėt DARIAUS - GIRĖNO 
PAGERBIMO 
BANKIETO 
IR AUKOS

Aukojo po $1.00 J. Bensonas, žeisti ir nusiminti, jei in Fondo 
Z. Mozuraitis, P. Butkus, M. Administracija, negavus kvali- 
Karaktinas, T. Suszinkas, J. fikuoto lietuvio, tapo pakvies- 
Valaitis, J. Balkonas, F. Vaitu- tas amerikietis Mr. Gyorda, k’i- 

. kaiti s

Indekie Savo Pinigus In Laisve

Stc'buklai nauju iszradimu 
gailesti del netekimo mylimo rDCikad nepasibaigs 'kožna die- 
brolio, vyro ir tėvo a. a. Py. na iszranda ka tokio, Ka nuste

bi svietą.

UYiW
V, S, Tnauuy Dvpartauntt

ris yra ns lietuviu kilmes, be to 
Ji rekamendavo mums Presi 
dent’s War Relief Control 
Board.

5. Musu lankymasis pas 
kitu tautu szalpos organizaci į 
jas yra reikalinga kuoperacijU: 
su Rusu, Czeku, Graiku, Lenku 
ir 1.1. Mes pas Juos atsilanko 
rne, o jie pas mus. P. J. Smeto
nai atrodo baisus nusikaltimas 
B. A. L. F. pareigūno už atsi- 
lankyma in Rusu szalpos afiša. 
Russian War Relief visa admi
nistracija yra isz Amerikieeziu, 
ne Rusu kilmes. Russian War 
Relief derektorijate yra visa 
dauguma Amerikiecziai, ne Ru
su kilmes. Kitu tautu szalpos 
administracijose irgi yra daug( 
tikru Amerikieeziu “Jankiu.” 

Snicsz'kus, M. Svinge!, E. Kar-j Reįkįa apgailestauti, kad 
A. Kupcziu- ma£aį nusimana asmens miegi

1 tis, Brazaitiene, Diaugelioiie,

W. Boczkausko, redaktoriaus
“Saules.” Taipgi tiems laik- 
raszcziams kurie iszreiszke sa-!
vo gailesti redaktorių. — Szir- išdirbinei laikrodi!. Szia- h. sz0,kius paminėjimui 

dien paežiam Nagove randasi,didvyriu lakunu Dariaus ir Gi 
.32 fabriku.

Norints Suv. Valstijai užima' 
tik viena septinta dali szio svie-

dingai Acziu!

Po $1.0 ): J. Styras, J. Jasiii- 
nas, Jonas Švėgžda, R. AnTbro 
zaitiene, A. Mee'keliunas, K. 
Leseviczius, Bielskus, J. Kuo- 
die, P. Maczys, A. Rakesziene, 
ir Katarina Sadauski isz 'Con
necticut Valstybes.

Seka po $1.00: A. Linkus, A. 
Zataveckas, Mrs. Tumplat, E. 

j Audron, Mrs. Ragis, A. Zanu-

BROOKLYN, N. Y. — Spa
lio 14 d. 1944 m., Piliecziu Kliu- 
bo svetainėje Brooklyn, N. Y., 

j Dariaus Girėno Komitetas ir 
i keletas draugijų atstovu bend
rai veikant paminklui statyti,

Nuo 1873 meto Japoni ja pra- .....1 1 suruosze iszkilminga bankieta
musu 

ji-
■j reno vienuolikos metu sukakti 
' nuo skridimo.

Bankietas gražiai pavyko.'sziene, A. Zubavicziene, S. Zu- 
Publikos dalyvavo du šimtai, baviezius, A. Gailiunas, Mrs. 
Inžangos bilietu buvo pasiusta Kalenckas, G. Kazlow, G. Mari - 
draugijoms, kurios remia szi uas, Olga Skelley, A. Kuliks, 
reikalą. Tai szios draugijos Tesą po $1.00: P. Strimas, S. 
guasiai užsisakė bilietu kuriu. Volskis, J. Guzeviczius, Kalve- 

į kaina'buvo $2.50.: Amalgamei- lis, A. Yaksztis, C. Backun, J. 
' tu Unijos Lietuviu 54 skyrius
ir Lietuviu Amerikos Piliecziu pinte, C. Karpus _______________________

Szvento niene, P. Montvila, J. J. Sher- na kritikuoti, bei mokinti kij

Amerikonai kas metas ap-
to, bet iszduoda ant apšvietimo f"^rJ cziai parga'oeno gumo ant 
daugiau kaip visas svietas. Isz 
to pasirodo jog Suv. Valstijai 
sziadien stovi ant didžiausio 
laipsnio apszvietoje.

'Szvaicarijoj ir Finlandijoj 
priesz 1914 meta, naminiai szu- 
nys niekados neužpuldavo ant 
žmonių. Gyventojai tuju skly
pu, nuo daugelio metu mokino 
savo vaikus idant žvėris near- 
zytu. Paigal mokyta Eurale, tai 
szunys ir kiti žveriai nearzyti 
per žmones ne turi pikto budo 
ir ne užklupineja ant žmonių ir r
ne rodo dantų savo prieteliams.

Reilke ir tai primyti, jog 
Szvaicarisaki vaikai tarp saves 
niekados nesi'bara.

Mes te'byriuosia laikuosia tla 
nedaejome prie to. Pas mus 
szunes kanda žmonis, vaikai 
arzina žvėris ir ne karta taip 
susieda, jog tankiai atsi'buna 
kruvinas galėjimas. — Czio- 
nais nekuriuos vaikus sunku 
atskirti nuo szunu, nes ju būdas 
arszesnis už gyvulius.

kramtimo apie 7,000,000 svaru, 
tik paežiam 1943 mete sunaudo
jo arti 14 milijonu svaru. Ap
skaitoma jog kramtimo gurno 
sunaudoję už 13 milijonu dole
riu.

Visos vieszpatystes sziadien 
sėdi kiszeniuje 4‘Dedes Sarno” 
(Suvien. Valst.), nes kalti mil- 
zinisz'kas sumas pinigu.

Isz kasimo aukso ir kitu mi- 
nerolu Alaskoje prasidėjo 1880 
mete, per kuri tai laika iszkas- 
ta 574 milijonu doleriu verties 
aukso, sidabro, anglių, platino 
ir kitokiu minerolu.

Nors prieskoniai daugelyje, 
atsitikimu nesveikatos szalti- 
niu, bet visgi paprastai juos 
mėgstame ir ypatingai pipirus 
reikalaujame ju vartojima in
vairiuose valgiuose. Pipirai ir 
kiti prieskoniai priduoda ape
titu net ir daug prigelbsti mais
to sazlebcziuojime. Ypatingai 
imbiras tame srityje prasižy- 
mejes.

Sziltuose krasztuose, ir szioj 
szalyje, laike vasaros 'karszcziu 
apetitas žymiai nupuola, ir jie- 
gu gamta nepristatytu mums 
invairiu prismoku kurie pri
gelbsti maitinimui nekarta tu
rėtume viduriu sugedima. Jei
gu giliau pamąstysime patemy- 
sime kad gemta taip niisista- 
czusi kad krasztuose kur mais
tas prastesnis kaip tai ryžiai, 
ten invairesniu ir daug dau- 
giaus prieskokiu randasi.

Czion musu sziltesniam 
kraszte prieskoniai mažai ko
kia 'bledi gali nuveikti inks
tams ir kepenimis, nes priesko
niu stiprumas su odos pagelba 
beprakaituojant dingsta pir
miau negu daeina inkstuose ar

Gyventojai Francijoj susi
mažino ant penkių milijonu lai
ke kares, taip pranesza vald
žios tyrinėtojas. Tiek tai neuž- 
gime vaiku laike tos baisios ka
res.

Kliubas po $75.09, 
Jurgio Draugija už $25.00; 
Lietuviu Darbininku Sisuvieni- 
jimo 1-ma kuopa $12.50; Susi
vienijimo Lietuviu Amerikoj 
38ta kuopa $10.00; Lietuviu At
letu Kliubas $10.00; Moterų 
Vienybe $10.00; Tautininku 
Kliubas $5.00; Dariaus Girėno 
Posto Nr. 1, $5.00. Lietuviu Mo
terų Apszvietos Kliubas ir Lie
tuviu Socialistu Sąjungos 19 
kuopa atstovaujamos pamink
lo komitete.

Vakaro tvanka vede Pamink
lo Fondo pirmininkas Jonas 
Szaltis, iszviesdamas auksz- 
cziau minėtu draugijų atsto
vus ir sveczius kalbėti. Nuo 
draugijų kalbėjo: M. iKarakti- 
nas, J. Kairys, J. Zakarauskas, 
J. Aimanas, Inžinierius Baltus, 
W. Kuras, Glaveckas, Stakvile- 

I viezius, Mrs. Szimeniene. Nuo 
Paminklo Fondo Komiteto kal
bėjo: Adv. S. Briedis, A Gudo- 
uis, P. Montvila, isz svecziu 
kalbėjo: P. Atkoczaitis, S. Kar
velis, Štreimikis, Kraucziunas, 
Draugelis, Suszinskas, Venis, 
Vaitukaitis ir B. Spudiene. P. 
Atkoczaitis laike savo kalbos 

(paaukojo $19.00, tai pakilo 
į upas aukomis: ežia Streimikas 
I innesza rinkti aukos ir visi pri- 

kad isz to nebūtu jokios bledes'fare- igurinkta paminklo nau- 
viduriams, vasara kada prisi-'daį auku $151.85. Vėliau auko- 
eina daugiaus prakaituoti gali- į j0 įr kįti.

ry* i tus. Butu daug sveikiau, jiems
Auku su vardais yra $136.00. patiems ir musu Lietuviams 

Tvarkant sarasza žuvo lapelis 
su keletą vardu rinkėjo P. 
Montvila tai be vardu ir pri- 
skaitant smulkius $15.85.

Tony Marsin dvieju gėrimu 
instai'gu savininkas isz New 
Yorko miesto Spalio 6 d. Pilie
cziu Kliu'bo susirinkime aukojo 
$5.00. Antanas Vikrikas mėsi
nės ir valgomu daiktu krautu
ves savininkas aukojo $5.00. 
Viso gauta auku $161.85.

Bankieto rėmėjams dalyva
vusiems ir aukojusiems, varde 
draugija atstovu ir Dariaus- 
Girėno Paminklo Komiteto 
reiszkiame nuoszirdžiausia pa-! 
dėka.
Pramogos Rengimo Komitetas,

Jonas Szaltis,
P. J. Montvila,
Adv. Steponas Briedis.

Amerikoj, jei svecziai-pabege-’ 
liai nesiimtu diktatorinius į 
principus taikinti musu Ameri-, 
kos laisvoj szalyj.

KUN. Dr. J. B. Konczius, 
B. A. L. F. Pirmininkas. Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su

Nors mes visi reikalaujame 
prieskoniu invairiuose valgiuo
se, 'bet patarti vartoti juos taiu

ma juos vartoti daug daugiaus 
negu žiemos laike.

B. A. L. F. IR
PONAS J. SMETONA

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Ave., 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!1

SKAITYKITE “SAULE”

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
»

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

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

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. f 

I veikslais, 177 dideliu puslapiu. 
| No. 104

Popierinei apdarai. 50c 
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 3oc 
Vaidelota, apisaka isz 
puses szimtmeczio, isz- 

Su pa- 
. 35c 

Trys istorijos, apie Ne-

Nekurie netikėliai kalba buk 
jau ant svieto nesiranda dide
liu kirmėlių, o 'bet garsingas 
keleivis L. Miller kuris perke
liavo po visa svietą, apraszine- 
ja, buk Columbijoj randasi 
dau'gybia kirmėlių kurios turi 
suvirszum po trisdeszimts pėdu 
ilgio. Britiszkoj Guianoj randa
si kirmėlės ka turi po ketures- 
deszimts pėdu ilgio.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

inili-Suvirszum du szimtai 
jonu laukiniu kraliku buna už- 
muszti Suv. Valst., kas metas, 
pagal apskaityma biologiszko 
biuro. Jeiu visi kralikai už- 
rnuszti butu sunaudojami, tai 
pasidarytu maisto nuo 200 lyg 
300 tukstaneziu tonu, o nauda 
isz ju kailiu atnesztu 20 milijo
nu doleriu.

Westuosia randasi dirbtuves, 
kuriuosia sudeda kralikiena in 
bleszines ir siuntinėje in visas 
dalis.

Pagal surasza, tai praeita 
meta stojo priesz sudus Suvien. 
Valst., už visokius prasika’ii- 
mus net 200 tukstaneziai 
ku,

vai-

Ponia. Ona Szimkiene, isz 
Connerton, Pa., raszo: —Ger-| 
biama redyste: Prisiuncziu del 
jumis užmokestis už prenume
rata ant kito meto. Asz myliu 
skaityt “Saule” ir man labai 
patinka justi laikrasztis. Lai 
Dievas duoda jums sveikata ir 
darbuotis del gero visu Lietu
viu.

Ponas J. Kacinauskas, isz 
Shamokin, Pa., raszo: — Pri- 
siuncziu taimistoms už laikrasz- 
ti “Saule” ir siunslkite ant to
linus, nes mano tėvelis myli 
skaityti. Lai “Saule” eina be 
perstosimo del labo musu tau- 
tiecziu.

NE PABAIDO

Gaspadoris in Berną:— Ar 
girdi! nueitum tu norint kar
ta in bažnyczia!

Bernas supykias: — Jau 
einu einu (in save:) nes tu 
mausti jog asz ten melsiuosi? 
Nesulau kimas tavo!

Užbaigoj trumpai kalbėjo 
bankieto szeimininkes, M. 
Szertvitiene, U. Mikulskiene, 
Macziene ir Kubiliene. Acziu 
joms už pagaminta invairia ir 
skana vakariene. Stalus paruo- 

ise Sofia Petkus ir Marcziukie- 
ne. Maistu patarnavo svie- 

1 ežiams T. Montvilaite, S. Allan 
ir A. Allan. Gėrimus pateikė: 
Brazaitis, Montvila, Stakovas. 
Komitete dirbo Balcziunas, 
Ambrdzaitis, J. J. Sherry, ir 
Adv. S. Briedis. Uždarbio nuo 
bankieto ir sžokiu liks iki 
$150.00.

AUKOS
Surinktos lakunu pagerbimo 

bankiete Spalio (Oct.) 14 d. 19- 
44 m., Brooklyn, N. Y. Aukojo: 
J. Szimenas, $25.00, P. Atko
czaitis $10.00, S. Karvelis $10. 
00. Szis duosnus Lietuviai yni 
drabužiu siuvykla savininkai. 
L. Szerksznys $5.00. J. ir V. 
Stonis $5.00. Mike Stalionis ir 
draugai isz Kearney, N. J., $5.- 
00.

Aukojo po $3.00: P. Atko- 
eziaitiene, Mr. ir Mrs. Zaka
rauskai, Mr. jr Mrs. Vilczins- 
kai. Po $2.00 aukojo: Inžinie- 

(. Naujoikas, Mr. ir 
. Lelis, J. Svegž- 
□kas.

rius Baltus, 
Mrs. Simas, 
da ir J.

Isz Lapkr. 3 d. Vienybei til
po p. J. Smetonos straipsnis j valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
/ / *1 • « • FVAO Lt Vwl/xmlln 1 O 1 O E‘ Szelpimo Klausimu. _ 
skaitlines ir pareiszkimai yra 
netikslus, turbut insivaizduoti.
Todėl priverstas esu ežia pa- 
reikszti sekanezias žinias:

1. Tremtiniams Vokietijoj 
jokiu sumu skirti negalima, 
kaip kad nori p. Smetona, nes 
in Vokietija prieszu szale, Ame
rikos Valdžia pinigu neskirs ir 
neleis ten siusti.

2. Szvedijoj lietuviams pa-____ __r______ t
begeliams jau pasiusta ne $2,- liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

000.00, bet $12,000.00.
3.

rado likuczius $62,500.00 ku-
11OUS National IVar Fund buk jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 
nubraukęs skirtus Lietuvai ir No- 116 istorija epie Sierata, 

. .. . puikus apraszymas. 119 pus.... 15cRusijai isztremtiems man vi-. No 119 Keturlos istorijos ie 
Sai nesuprantama. Nei musu Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
szalpos Fondas panaszios su-,Viena m,otina: Vaikucziu plepėjimas 

mos nėra piaszes, nei National į^o. 120 Dvi istorijos apie Vaiu- 
War Fund nėra paskyręs. Esu ka8 isz gurios ir Ant nemuno. 58 
tikras, kad p. Smetona isz mu- PUn“P,”123 ' 'septynio, istorios' ali! 

SU administracijos, be Valdy-'stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
bos tokiu informacijų negavo grabell9: Drąsus szuo; Kolera; Sene- ITn-Mr-z. nnnnAn i-m nncalzn OTMO 
ir negalėjo gauti.

Mums nereikia p. Smetonai’ 
atskaitas iszduoti, nes National 
War Fund kiekviena menesi 
iszduoda sumas skirtiems rei- Doras gyvenimas: . ... i myne; Vargingo žmognus sunu; ny®
kalams, po Ju priežiūra veikia užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
ma ir su jais atsiskaitoma.

4. United Lithuanian
lief Fund of America yra tai i.P Dustvniu: 
amerikieeziu, 0 ne svetimtau- 
eziu paszalpa Lietuvai, todėl 
in valdyba ir in administracija,' 
gali būti kiekvienas amerikie-' 
tis be skirtumo tikybos, bei jo 
tautines kilmes. Nėra ko insi-

j0 bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
No. 106 Penkios istorijos, apie 

Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

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

No.( 112 Trys apisakcs apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi-

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 

ISZ kur p. J. Smetona SU- nais; Kas man nakei acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada- 

ivimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
. 64 pus. 

apie 
119 pus

Re

lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ’..........................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
; Priversta links

mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
________________ ____ , ! 

i kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapiu ................................. lt>c

| No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
Peleniute: Du brolei 

Varerutis ir Skunutis. 60 pus...15c

SKAITYKIT
“SAULE” ‘

PLATINKIT!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų apie 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c j Po laikui; Onytės laime; Per neatsa-

No. 129 Keturios istorijos apie ' rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me- 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
rius isz va)enczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis;
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras ; Aržiuolas ir Uosis; 
paeziuoms. 76 puslapiu................20c > pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu......................................15c

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

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

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

No. 147 Trys istorijos apie Raga-! ikio. Suvirsz 100 puslapiu 
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Aut keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................. '■

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield daneuje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu ..................... .. 15c

Grepas; apie Ėgli 
Budyne; Puiki

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25o

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

25«
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 

Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................... ...............15e

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15o

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras- e i kuczios /.emaitea, vaizaeiis, vruaras 1DC | TTo. Piemenlis; Isz ko susidarė Anglu 
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu« 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ..................................... 15<

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



MAHANOY CrtY, PA.

Roželes Laimuže
Luxembourg Kunigaiksztis Sugryžo Namo

c (Tasa) j ta leidžia žinia, kad ne ? bėgsiu!
Sėdėjo ant iszdras'kytos lo- mes czionai lygu žuvis meszkc- 

, res 'kabini inryjusios sprunka 
taip gilmyn, bet kas isz to? su lyg il-

vos, k as o s 1) u v o i szp i n t o s, su 
veltos, ant savo, vakar 
skaistaus veidelio, jaute kaži ■ gurno aszaczio ju laisve, jau ga- 
kokias deginanezias demes, l'u sakyti tau, rasztas iszduo- 
smirdanczius alumi ir degtine ^as- 
ipa'bucziavimus, seiles girtuok
lio. Kas tai buvo per laikas, da
bar nebetyrinejo Rožele, jai bu- doras žmogus nepriims ta-' 

j ves in namus, nei darbo duos;'

Koks'?
Toks, pamatysi, su ku-

PADEKAVONES (burmistrus) 96 Belgijos mies- gurno ir drąsumo sutikti poka- 
, tu, kurie slaptai susirinkę, nu- rinias atstatymo problemas ne
įtarė atmesti naciu diskrimina- gu mes. Czionai, musu dabartį - 
' cijos instatymus. Del to Vau nisvsaugumas žada būti ateities 
idor Mullenbruch, Briuselio ma- pavojus, ir gali būti, kad karui 
I joras kuris suszauke susirinki- pasibaigus Europa, ir Britanija 
Ima buvo deportuotas in Fran- atrodys mums lyg jos pergyve- i ..vij ei ja ir dingo. Bet Belgijos zmo- no revoliucija, kuri mus nepa
neš užtarė majoru nusistatymą, liete, netik politine, bet ir dva- 

Net ir daugelis Italu karei-[sine. Mes tada turėsime arba 
viii padėjo Žydams iszsigelbeti' priimti tuos naujus insitikini- 

■ isz naciu narsu. Dažnai jie juos mus kuriuos jie nukalė savo

DIENA FORT
ONTARIO

Jos Reikšme
Amerikiecziams

vo vis tiek, susiėmus galva sė
dėjo nesijudindama,
dama: — Dievuli duok numir
ti! Dievuli, kuogreieziau 
mirti!

Lempa mirgėdama, blikczio-
dama geso, per Įauga saldote- leidžia, jos - neiniklius taip, ju 

į. nesuvilios niekas; niekas neda- 
i boja, eina vienos kur nori, o 
* mes kas, augame lygu žąsis ir

, sziiibždc- Ci esi dabar to Žydo gyvuliu;! 
jis tave szers, rėdys ir parda-j 

nu- vos tave kam patiks! Už pini- 
j gus surinktus už musu nupuo- 

ima savo dukterys in mokslą

Luxembourgo gyventojai džiaugsmingai pasitinka su- 
gryžusi savo Kunigaikszto Felikso nuo Grand Duchy isz 

Luxembourgo, kuris dalyvavo su Alijentu armija.

kio atspinduolis smelkėsi vi
dury. Kažikokia ranka palytė
jo Roželes susziurusios galvos 
ir nepažinstamas balsas prata- kiek musu ne pridabojus žusta- 
re: — Klausyk, ka tai gelbes, 
biesas tave ežia nesze?!

Rožele pakele galva. Priesz 
jia stovėjo iszsiredžiusi panele 
molynuose rūbuose, pliku kak
lu, plikomis iki pecziu ranko
mis, ant kuriu szvitravo aukso 
rankines, pirsztai žiedais buvo 
numaustyti.

— Klausyk, mesk ta, kvaile
— tese nepažinstama jau nie
kas negelbes, blogiau pasida
rysi, tikėk man, ir balsas, iszsi- 
rėdžiusios paneles sutruko, 
girdėjosi jame nedakalbeta 
skunda, drebėjo aszaros, klau
syk!

Rožele nenuleido akiu nuo 
paneles veido,, kaži ka jis jai 
primine. Dievuli, kaip tamsta 
panaszi in Alonika Szilaite, isz
tare.

—' Panele sudrebėjo; su
spaudė Rožytes ranka, klausyk 
isz kur tu, kas tokia?

— Asz Rožele Stimbraite

me lygu žąsis!
Jau po visam! nesispiik, at- 

siprausk, tai atnesz tau naujas, 
gražias rudeles, apsiredy'k, va
kare linksniu Ims, užgersim, už- 

ne mums ža-

*
praėjo. Szv. 

nuoszaliai 
ant

isz,
Nedabaige, panele sudejavo 

ir atsisėdo szaliip ant lovos. Ro
žele, Rožele tu tokia mažiuke 
tada buvai, nesziojau tave, kas 
pas Szilus? sakyk!

— Monika pražuvo, viena
tine duktė. Motina verke, verke 
kur neteiravosi, lygu in ugiii, 
mirė ne’bage, — pasakojo Rože
le.

— Mirė, aeziu Dievuli! Mo
nika gyva, tese toliau panele, 
Kalvarijon ėjo, ir pažingeidavo 
miesto gražumu pažiūrėti, su
tiko ponia, susuko galva ir,

— Jėzau, ir man taip, per
trauke Rožele sutiko, atsivedė, 
kad žino t urna i.

— Žinau, žinau, pasižiūrėk 
in mane, jog asz ta pati Moni
ka Szilaite, ir ka pavirtau, in 
ka mane pavertė! Ka iszlkente- 
jau pakol likau!

Tai ir likai czionai! kodėl ne 
bėgai ?

— Bėgt! kur iszbegsi ? kur ? 
ir ko galu gale? —kad asz tave 
vedant vakar pamaeziau, — o 
muszcziau tave, kaži ka pada- 
rycziau, atsiminė praeitoji, ne
norėjau pasiduoti, in skiepą už
dare, radau stiklo gabala, pasi
pjauti norėjau sugydė, iszenge 
kaili ir likau, dabar ir in mies-

mirszim vargus! 
lios lankos!

* *
Keletas metu

Jokūbo ligonbutyj, 
p u s t am šiame k a r i d o r i u j e 
suolo merdėjo gyva punanti 
mergina. Jau visa kuna suede 
liga, pliki 'kojų kaulai, rankos, 
iszkritusis veidas, viena žaizda, 
baisi, kruvina, smirdanti, vi
siems atkari. Per prietaisus, 
gumines trubeles pila jai val
gius ligonbuezio tarnaite.

— Duokit nuodu, susimylė
kit ! — baisiu balsu praszo ligo
ne, pertrau’kit kanezias, susi
mylėkit !

Vietoj nuodu, gaivina tar
naite ta gyvastį varginga, apie 
nuodus neklauso.

Ir taip ėjo dienos, sanvaites, 
metai, trejetą metu praėjo.

* * *
Buvo szviesus pavasario ryt

metys. Gegužis visame gražu
me džiugino pasauli, invairio- 
mis varsomis puoszdamas lan
kas ir girias.

Labdaringas szitas spindu
lys aplanke ir ligonbuezio kari- 
doriu blaszkydamas pusbre'ksz- 
ma slinko, slinko ir susilaikė 
ant kankintines gulto. Nebede
javo, vakar nustojo skausmai, 
ne'besopejo kūnas, kur ne kur 
da užsilaikęs ant pliku kaulu; 
bažnyczios varpas gaude, gar
sėjo giesmes gaida.

— Kas tai geida? — užklau
sė ligone tarnaites.

— O-gi Kalvarijon 
ninkai eina.

— Maldininkai, ir

— Nubeik mane, lai pri
dengia mane! duok in rankas 
truputi, o kunigas? taip bijau 
mirties, o jaueziu, kad ateina, 
kaip ten tamsu, szalta kapyne! 
o ežia pavasaris, ir duszia ate-j 
me, sumindė!

Gelsva grabnyczios szviesa 
maiszesi su saules spinduliu, 
pas ligones gulta stovėjo kuni
gas, gailestingoji sesuo ir tar
naite, visu akyse žibėjo asza- 

iros.
Sutruko gyveninio siūlas!
Atsitraukė visi, praleisdami 

žmones su grabu. Geležinėmis 
replėmis inkrapszte tenai kuna 
ir laukiniu žiedu saujele.

maldi-

* *
★
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jaunos 
mergaites eina, a, a, a? Dievuli, 
Dievuli, neapleisk ju! — sznibž- 
da Rožele, saugok jas, namon 
parvesk!

Ir vėl nutylo ligone, tik atsi
dusta tankiai.

— Duokit man sodiszkiu 
žolynu ploketi, duokit dabar 
Žydi lankos apluokai, kaip gai
la gyvenimo!

— Vargsze, parnesziu tuoj, 
sako tarnaite.

— Palauk, papraszyk, ku
nigo, noriu paklausti, o kaip tu 
manai ar jie atėmė mano du
szia? Asz, ar asz beturiu duszia, 
kuri sugryžtu prie Dievo ?

— Jėzau, Alarija! mirszta!
— isztare baldama tarnaite ir 
nubėgo.

Netrukus sugryžo su didele 
kvietka sodžiaus laukiniu žie
du.

Jau ten būna velniava, 
Kur tamis boba ragana, 

O jeigu da tankiai szaines 
isztrauke, 

Tai ne tik 'kitus, bet ir savo 
vyra per dantis trauke.

Ne tik ka tankiai muszasi, 
Bet da ir provojesi, 
Trankosi po sudus, 

Mėtydami pinigus, 
Laikais vaikai už motina eina, 

Kada musztyne pareina, 
Ant vyro - tėvo užpuola, 
In kaili vaigszui duoda.

O bobeles, bobos, 
Kokios jus nelabos!

Ar tai tokia ipavyzda duodate. 
Geriau žmonių nepiktykite, 
Del visu geda nedarykite.
Ateis netrukus valanda, 

Jog to gailesites gana, 
Ba Dievulis nubaus, 

Kai]) neteksite duonos.
Jau sziadien nuo vaiku daug 

kencziate,
Ir nuo j u in'kaili gaunate, 

O da kai]) suneilis pasigers, 
Tai da tęva ir motina sumusza!

* * *

Pirkte U. S. Bonus Sziadien!

Niekas negali to man užginti, 
Nei blogai už tai sakyti, 

Galiu in laikraszti raszyti, 
Ir visam svietui garsinti. 

Kad Elizabeto moterėlės, 
Yra visos geros rūteles, 

Dorybes kožna prisilaiko, 
Ne viena veju nevaiko.

Ana diena su karuku ten 
n upleszke jau,

Ta viską pati gerai regėjau, 
Man tonais labai patiko,

Gal nėra grupes žmonių į 
Amerikos žemeje, kuriems Pa-j 

(dekavones Diena (Thanksgiv-j 
|ing) turės didesnes i_______ (
negu toms 982 aukoms naciu Jjeo'iL 
persekiojimu, kurie buvo atga-1 Francuzijoj, Belgijoj ir Ita- 
benti Suv. Valstijų armijos Ii jo j Žydu vaikai buvo paslėpti 

' Transportu isz Italijos koncen
tracijos stovyklų in laikina bu
veine Fort Oswego, New York. 
Tiems amerikiecziams, kurie 
neturėjo progos iszgyventi ka
ro pavoju bus .sunku suprasti* 
ka reiszke nors laikina prie
glauda Amerikos žemeje vy
rams, moterims ir vaikams ku
rie radosi iszrauti isz savo na
mu Europoje, kurie mate žudy
nes savo artimųjų, kurie buvo 
priversti slėptis arba tapo in- 
grusti in kalėjimus ir koncen
tracijos stovyklas. Szi grupe 
Fort Ontario kuri atstovauja 
daugeli szaliu yra tiktai sauja- 
le isz milijonu Europiecziu, ku
rie susilaukė panaszaus likimo.

Padekavone jiems, nėra tik
tai paprasta szventes diena. Jie 
dėkoja, kad iszliko gyvi, ir tas 
■prasidėjo nuo pat ju atvykimo 
dienos. Vieni isz ju atsiklaupė, 
bueziavo Amerikos žeme, kiti 
verke. Dar kiti negalėjo tikėti, 
kad ju persekiojimai pagaliau 
pasibaigė. Vienas pareiszke: 
“ Asz memaniau, kad kada nors 
vėl galėsiu juoktis. Praeitis per 
daug traginga.” Beveik pas vi
sus buvo aiszkiai matyti bado 
pasekmes; szimtu neiszmiegotu 
naktų baime mirties. Jie netu
rėjo pinigu nei jokio kitu reik
menų. Jie visi buvo apdriskę.

Dauguma sziu atbegeliu ku
rie randasi Fort Ontario yra 
Žydu kilmes, kurio daugiausia 
nukentejo nuo Hitlerio tyrani- 
jos. Bet tarp ju yra ir Kataliku, 
Protestonu ir Stacziatikiu. Vi 
si isz ju, pagal sutarti su Suv. 
Amlstijoms turės gryžti atgal 
in savo szalis kada jos bus isz- 
laisvintos.

Iszgyvenimai sziu atbegeliu 
yra tokie baisus, kad pradeda
mi pasakoti je dažinai sako: 
“Žinau, kad Jums bus sunku 
tikėti. Devynių metu berniukas 
mate savo tęva ir tėvelius nu- 
szautus priesz pat jo akis. Dvi- 
deszimts pirmu metu mergina, 
gimusi Berlyne isz Lenku tėvu, 
klaidžiojo po vakaru Europa 
nuo 15 metu pakol ji tapo už
daryta Vichy Francuzu kon
centracijos stovykloje. Ji gulė
davo miszkuose ir kalnuose, 
kente alki.

Keturiolikos metu vaikas ku
ris norėjo tapti daktaru sake: 
“Nemanau, kad galėsiu būti 
daktaru nes mano nervai per 
daug pakrikę.” Szi padėtis 
randasi pas tukstanezius varg- 
szu žmonių.

Bet j u iszžyvenimose randa 
si pasakos narsumo ir gera- 
szirdystos. Užimtuose krasz- 
tuos Jie rado ginėju ir draugu, 
kurie jiems gelbėjo net su rizi- 

' ka del savo gyvybiu. Jie pasa
koja apie Francuzu Požemio 
užpuolimą ant traukinio kuris 
buvo prigmustas su žydais. Jie 
buvo siuneziami isz Francuzi- 
jos in Lenkija, ir gal in pražūti. 
Szie daliniai buvo iszlaisvinti, 
pavalgdinti, priglausti ir net 

Pirkite Apgynimo ! jiems tinkami dokumentai bu- 
Czedinimo Bondusįvo parūpinti.

ir Markes.

Neiszleidau nei skatiko.
Visur kūmutes in narna vadino, 

Prie stalo mane sodino, 
Sugardžiais valgiais pavie- 

szino,
Ilgio pagyvenimo man velyjo. 
Perėjau per visas grinezias, 
Užtikau visas dirbanezias, 

Vieni prie siuvimo,
Kiti prie skalbimo.

Apžiurėjau visur sienas, 
Nemacziau blakes nevienos, 

Nei kakroezio neradau, 
Ant lii'bu jokio nemacziau.

Už tai girti dabar galiu, 
Ba pati maeziau kaip szvaru, 

Dorybe pas ko'žna žydi, 
Viena kitai nepavydi.

Vaikucziai gražiai parėdyti, 
Poterėlio visi iszmokyti, 

Asz pati drąsiai galiu girti, 
Kad bus tikėjime tvirti. 

Burdingieriai nesiskundžia, 
Gyventi koilgiause ten geidžia, 
Gaspadineles czion ne tingines, 
Koczelas joms nereikalingas.

Ba kone visos baimingos, 
Del savo vyru meilingos, 
Kada pareina ir užsigėręs 

vis tyli, 
Apkalbėjimo negirdėjau, 

vis myli.
Norints asz pati klausinėjau, 

Ir visur szniipinejau, 
Visos užlaiko vienybe, 
Už tai turi ir ramybe.

Ko'žna turi veidelius raudonus, 
Kožnas juju žodelis yra 

malonus,
Supratau kad ne piktos, 
Visos patogios ir diktos.

Asz Įiati puikesne gal butau, 
; Kad Elizabete kiek pabutau, 
j Al ano senas veidas iszsilygintu, 

Ba ten manės niekas 
neužpykintu.

Žino mane visas svietas, 
Kokias asz užtinku vietas, 

Net mano visi nervai sujudyti, 
Ir da koezela turiu naudoti. 
Taip, ant nekuriu moterėliu, 

Arba ir mergeliu, 
Už ju pasielgimus, 

Nedorus apsiejimus.

44444444444444444444444444

Vargdieneiio Daina

Kad jau skirta man kankyne, 
Kam linksmųjų pykint minia: 
Eisiu sau, kur nesza kojos, 
Te kas nori — stojas.
Rasiu dalia — busiu ponas, 
Nerasiu — nereikia;
Saves bet-gi neparduosiu, 
Neparduosiu veikiai.
Nuėjau, kur kojos nesze, 
Dalios nėr vis toja;
O laisvužes geri žmones
Nei nepaturejo,
Nei derejo, be derybų
Vergijon užgrudo,
Kad nedygtu mus laukose 
Žoler isz to grūdo.

reikszmes inspedavo, ir davė progos pa- kancziose, arba atmesti juos —

’ vienuolynose 'bažnycziose ir pa- 
nasziose vietose. Viena moteris 
kuri dabar randasi Fort Onta
rio turi pakvitavima kuriame 
pasirasze du kataliku 'kunigą!.

* Ji paliko su jais savo du vaiku-1 
ežius. Kvitoj paraszyta “Sziojj 
dienoj mes priėmėm isz Justi 
dvi szventas dovanas. Ales mel
džiame Dievo jeigu .Dievas 
duos, jas sugražinti Jums, kada 
jus to pareikalausite. ”

Bendrai mums Amerikie
cziams szios grupes buvimas 
tarp musu per ateinanti Pade- 
kavones sezoną turi svarbios 
reikszmes. Ju padėjimas mums 
iszryszkina pavojus ir tragedi
jas, kurias amerikiecziai isz- 
venge. Visuomenei kuriai di
džiausias karo suvaržymas yra 
taupyti mažiau sviesto, mėsos 
ir gazolino, gali būti sunku isz- 
sivazduoti kiek kiti turi nuken
tėti. Pabėgėliai Fort Ontario 
gali padėti amerikiecziams in- 
vertinti savo gera padėti ir 
daugeli dalyku už kuriuos jie 
gali būti dėkingi. Bet szis turi 
savo atsakomybes. Amerikie
cziai gali gerai pagalvoti szi 
Padėkavones sezoną apie tas 
atsakomybes kurias musu pa
dėtis deda ant musu. Atsako
mybe suprasti ka nelaimingos 
tautos turėjo iszgyventi ir kaip 
mes galime jiems padėti atsi
gauti. Kaip. Vera Micheles 
Dean neseniai pareiszke Fo
reign Policy Biuletoni. “Užka
riauti kontinento žmones, ir 
kiek mažiau Britu, yra pergy- 
vene tokiu baisiu valandų, tu
rėjo pergalvoti tiek daug pa
grindiniu insitikinimu apie gy
venimą ir mirti kad jie randasi 
toliau nuo musu sziadiena negu 
kad mes ir jie gyventume skir
tingais istorijos periodais. J u 
karo meto kanezios turėtu tapti 
ju pokariniu iszganymu. Nes, 
neteke jokiu iliuzijų, priversti 
semti stiprybes isz tu vertybių, 

' kuriu tironai negali sunaikinti, 
> jie gali ^turėti daugiau rysztin-

ir gal tada tapsime tvirtove 
konservatizmo ir reakcijos pa
saulio akyse.”

Czionai gludi pavojus apie 
kuri amerikiecziai turi pagal
voti sziais metais per szia pade- 

1 kavones szvente — pavojus ku- 
I ri mes galime iszvengti jeigu 
mes invertinsim musu laime 

j' dvasioje supratimo, nuolaidu- 
Įino ir pareigos. —C. C. F. A. U.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
das ir Markes.

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

Tieji kurie persikrausto itf 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
Intus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuŽ- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!
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Vėl papdsakoja apie majorus
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arba pradžia 
SKAITYMO I
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• 64 pus., Did. 5x7col. |
| Tiktai, 10c. j1 I

RASZYMO

Tiktai, 10c

MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunSti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Go.
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
' — Ketverge (Lapkų. 23d.) 
tautisaka szvente: “Padykavo-, 
ne Diena arba Thanksgiving 
Day.”

— Ponas Petras Maczonis 
ir sesuo ponia Marijona Vaite- 
kuniene isz West Filadelfijos, 
ana diena lankosi “Saules” re
dakcija, nes yra musu skaityto
jai laikraszczio “Saules.”

Acziu už atsilankymu.
— Sukatoje, 10-ta valanda 

ryte, Szv. Juozapo Liet, įbažny- 
czioje Kun. P. C. Czesna suriszo 
mazgu moterystes pana Kons
tancija (Valincziute), duktė 
ponstvos J. Kricikai, nuo 601 
W. Pino St., su p. Juozas Ma
czonis, suims ponstva Juozu 
Maczoniu isz W. Filadelifijos. 
Po suriszimui jaunavedžiu 
Kun. P. C. Czesna atlaike Szv. 
Miszias, po tam svodbinis pul
kas sugryžo in namus ant Ska
niu pietų ir pasilinksminimo. 
Bažnyczia 'buvo puikiai papuo- 
szta. Nuotakos sesuo Helena 
ir Pranas Vaitekūnas gimine 
nuotakos isz Filadelfijos 'buvo 
svotais. Jaunavedžiai iszkelia- 
vo in New Yorka, po tam apsi
gyvens Filadelfijoj, kur jauna- 
yedis turi užsiėmimą su Wes
tinghouse Elektro kompanija.

Sekantieji taipgi dalyvavo 
Viestuvose: Ponstva Peter Ma- 
ezonai, duktė Helena; ponia 
Marijona Vaitekuniene; ponia 
Ona Agentiene; ;p. Ludvisija 
Maczonis; Joana Vaitdkuniutc; 
Pranciszkus Vaitekūnas; p. A. 
Balsiute; Agota Balsiene; Bar
bora Bailiene visi isz West Fi
ladelfijos. Linkime jaunave
džiams ilgo pagyvenimo.

— Apie 900 anglekasai nuo 
Knickerbocker kasyklose, Phi- 
la., C. & I. kompanijos, nedirba, 
isz priežasties požeminia ugnis, 
kur kylo pareita Panedeli. 
Kompanija dabar naudoje di
dele driliuojama maszina, grež- 
ti skyles iii žeme, kad galėtu už- 
liet vieta kur ugnis dega.

" 8Ji U L E ” MAHANOY CITY, PA.

GENYS MARGAS
PER J. J. B.

po szio karo, po szios vainos
Rusija bus kur kas galin

gesne, negu Vokietija bet kada 
buvo; ir daug pavojingesne.

Mažu-pamažu, Amerikos ra- 
szytojai ima atbusti, ima dasi- 
proteti ir suprasti, kas ten po 
Stalino ūsais verda.

Vieno Amerikos garsaus žur
nalo redaktorius, raszydamas 
isz pat Maskvos aiszkina kur 
bolszevikai eina ir ko Stalinas 
nori.

Rusija tikisi szimet pasiekti, 
užimti ir “iszlaisvinti” visus 
žmones, visus krasztus nuo Pa
balti jos juros ligi Adriatiszkos 
juros, ir net ligi Turkijos. Ju
goslavija ir Graikija taipgi bus 
Stalino iszlaisvintos, ir geras 
Vokietijos kavalkas pateks 
bolszeviku “globom” O Rusi
ja, Czekoslovakija ir Lenkija 
sudarys tarptautine sąjungą, 
kuri bus galingiausia ir stip
riausia visoje Europoje. Tokia 
sąjungą užimtu daugiau negu 
trisszimtus myliu ploczio ir 
trisdeszimts tukstaneziu myliu 
ilgio, ir turėtu suvirsz szimta 
dvideszimts milijonu gyvento
ju. Tokia sąjungą paliktu Ang
lija tik antroje vietoje.

liu patyrė. f

Stalinas Varszuva suerzino; 
Lenku Generolą Bor suvedžio
jo; Lenkams patarė Varszuvo- 
je priesz Nacius sukilti; jiems 
ateiti in pagelba prižadėjo; ir 
paskui juos iszdave, pardavė ir 
paliko Naciams is.zmuszti; isz- 
žudyti. Per tas Varszuvos sker
dynes, Amerikos, Anglijos ir 
Rusijos didžiūnai susieję kon
ferencijoje apie ka ten tarėsi. 
Vienas cigar eta trauke, kitas 
cigara kramtė, treczias pypke 
papsėjo, O Varszuvoj skerdy
nes siautė.

Stalinas neinsiledžia Tarp
tautines Bendros Paszelpos ir 
Atstatymo Administracijos, 
jeigu jis ir jo padupezikai ne
gales savotiszkai ir savisiems 
ta paszelpa suteikti. Tas pats 
likimas ir musu Bendro Ameri
kos Lietuviu Fondo. Duok, jie- 
gu nori Lietuvai; bet tik bol
szeviku Lietuvai.

Bolszevikai nemiega ir Itali
joje, ir Prancūzijoje ir Graiky- 
joje ir Meksikoje.

Mes, Amerikiecziai, ežia na
mie, taip užsiėmė su karo bo- 
nais, su Paszelpos Fondais, ir 
su Drabužiu Rinkimais, kad ne-

“Bekavones Diena - Thanksgiving Day”

SHENANDOAH, PA.
—• Susivien. Liet. Am. 23 

Kp., rengia savo metine Vaka
riene irSizokis, Nedėliojo Vaka
re, Lapkr. - Nov. 26-ta diena, 
Mineriu sve., kampo Main ir 
Oak Sts. Prasidės 6 valanda 
vakare. Atsilankykite Visi!

Girardville, Pa. J Ponia Elz
bieta Kuprevicziene (Cooper), 
nuo 426 E. Mahanoy Avė., mirė 
pareita Petnyczia name, 12:25 
vai. ryta, sirgdama per dvi san- 
vaites. Velione gimė Lietuvoje, 
pribuvo in Amerika būdama 
jauna mergina in Shenaiidori, 
apie 35 metai adgal apsigyven
dama miestu. Prigulėjo prie 
Szv. Vincento Lietuviu parapi
jos ir Szv. Ražancziaus moterių 
draugystes. Jos vyras a. a. Vin
cas mirė 14 metu adgal. Paliko 
viena duktere P. Aranavagiene, 
2 anukus V. Skrobeliene isz Gi- 
rardvilles ir G. Truskey isz Fi
ladelfijos, taipgi 6 pra-anuku. 
Laidotuves atsibus Utarninko 
ryta 8:30 vai., su apeigomis 
Szv. Vincento bažnyczioje 9 
valanda. Kuna palaidos ant 
Szv. Marijos kapuose Shenan- 
dori. Graborius A. J. Vilinskas 
laidos.

0 visi tie, kuriems szitoks 
sumanymas, szitokia sąjungą 
nepatiks bus likviduoti, ir j u 
žeme, j u namus ir j u turtą vald
žia pasisavins. Ir tai bus nema
žas turtelis. Jeigu vien tik žy
dus skaitytume, tai jau susida
ro apie septyni milijonai, kurie 
buvo iszvaryti, isztremti ar isz- 
žudyti.

Visi tarptautiniai klausimai 
ir nesusipratimai bus Sovietu 
Unijos iszriszami ir iszlygina- 
mi. Nieks kits neinsikisz, nes 
tai bus bolszeviku biznis.

Sovietai paims daug Vokie
tijos fabriku, maszinu ir viską, 
ka tik pastvers. Tai bus atsily
ginimas ar tikriau sakant 
kersztas.

Nebus dideliu dvaru, bet vis
ką valdžia ir žmones pasiims ir 
isznaudos.

Pilna laisve raszyti, kalbėti 
ir mastyti bus suteikta visiems 
krasztams, bet tik tiems žmo
nėms, kurie raszys, kalbės ir 

į maustys, taip kaip Maskva ra- 
szo, kalba ir mausto. Tai, bro
lyti, kur bus laisve.

Kai Anglija pasiulino mažu 
tautu sąjungą arba federacija, 
Stalinas nosi užrietė, ausis už- 
sikimszo, ir insikandas savo 
pypke savotiszkai su mažomis 
tautomis apsidirbo. Ta musu 
broliai Lietuvoje jau gyvu kai-

turime nei laiko nei noro pažiū
rėti, kas ten tame “rojuje” da
rosi, ka tas musu “Dede Juo
zas” tenai verda.z

Musu eroplanai ir bomberiai 
Hitlerį kulte kula; o musu po
litikieriai, ir ruiniai mega; mu
su vaikai musu kraszta savo 
krauju gina, o musu mokslin- 
cziai su savo konferencijomis, 
su savo susirinkimais viską 
‘ ‘ Dedei Stalinui ’ ’ atiduoda. 
Mes dar tik tariamės kokia 
tvarka padaryti, kai karas pa
sibaigs, o tas ūsuotas Stalinas 
savo tvarka jau seniai savotisz
kai veda.

Kai kurie musu “žinovai” 
aiszkina mums kad Stalinas 
jau szventuoju tapo, kad dabar 
jau jam tik taika rupi, kad jis 
jau vien tik gero visiems velija. 
Kad jie sukeptu! Kad jiems 
tektų to rojaus paragauti! Mu
su broliai, tėveliai Lietuvoje vi
sai kita litanija užgiedotu, jei
gu jie tik galėtu. Bepigu ežia, 
Amerikoje, Stalina girti ir 
szventinti, kai jo nagaika ne
pasiekia. Jis Hitlerį musza — 
gerai daro, mes jam ir in pagel
ba stojame: jis kitas tautas 
spaudžia, kankina — negerai 
daro ir mes jin kaltinam. Kad 
ir isz kur viena balta pluksna 
iszsipesztu, varna vis juoda ir 
gana. — J. J. B.

liūs Ponstva Mykolą ir Grasęs tarnauja Laivynei); p. Petras 
Bugenių, kurie apvaiksztincjo Kuodidžiunas ir ponia A. Smi- 
savo 25 metu sukaktuves vedu.- thiene ir daikte Ellena isz Bos-
sio gyveninio, ju paežiu namuo
se, 10-49 Manhattan Avė., 
Brooklyn, N. Y. Stalas 'buvo 
iszpuostas labai gružai, ir lakai 
skaniai valgais paežiu Bugen-

ton, Mass. Visi dalyvai intei- 
ke puikiu dovanu su szirdin- 
giausiais linkėjimais, ir vėlino 
Ponstvams Bugeniams sveiki 
sulaukti savo 50 metu jubclie-

cziu pagaminta. Sekantieji) jaus. Visi svecziai smagai lai- 
dalyvavo: Ponstva E. Loekai ka praleido prie skaniu valgiu 
isz Jersey City; p-tva F. Parže- ir puikios muzikes per p. A. 
liai ir suims Albertas; ponia Melkunas, Al. Parzcl ir Ant.

Ketverge, Lapkr. - Nov. 23, Diena Kalakutas nebus kitokis 
kaip buvo praeita meta, bet szi meta, rasis jis ant stalo 
po visas dalis svieto kur musu “vyrukai” tarnauja kariuo

menėje, nes ir jiems “Dede Samas” nusiuntė užtektinai, 
kad Jie atsimintu ta diena.

mes ežia, o ne ten!”
: -j. j. b. ‘

Laike Duktere
Uždaryta Kambaryje
EASTMAN, KY. — Miss E. 

Errington, kuri sziadien turi 26 
metus, vienuolika metu adgal 
likos uždaryta kambaryje na
me savo tėvo ir per tiek metu 
radosi nelaisvėje, nematydama 
nieko ir su niekuom nekalbėjo, 
f riežastis josios nelaisvės buvo 
sekanti: Vienuolika metu ad
gal, susinesze su jaunikiu, ku
rio tėvas labai neapkentė. Ne
galėdamas ja atpratint nuo su- 
sineszimo su juom, uždare ja 
ant virszaus mažam kambarė
lyje ir duodavo tik du kartus 
ant dienos valgyt. Tokiu budu 
praleido savo kalėjime vienuo
lika metu, o per ta j i laika be
veik visai užmirszo kalbėt.

Praeita sanvaite atlankė Er- 
ringtono brolis ir nakties laike 
iszgirdo koki tai važtoj ima, nes 
apie uždaryta mergina visai 
nieko nežinojo, užklausė savo 
brolio: Kas tai galėtu būti? Bet 
ant užklausymo neaplaike jo
kio atsakymo. Nuvažiavęs na
mo pranesze apie tai palicijai 
kuri pribuvo pas Erringtona ir 
padare krata. Rado tenais mer
gina beveik pusnuoge ir taip 
iszdžiuvus kaip szeszelis. Pali- 
cije aresztavojo nelaba tęva, o 
mergina atidavė in rankas mie- 
laszirdingos drauguves.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I

“Saule” dabar $4.00

DEKAVONES DIENA nele būdavo tiek su pelais su- 
maiszyta, kad net užsidegdavo.

me būti dėkingi kad ne mus
Hitleris veda, bet kad mes ji ve-

metams in Suvienytose Valsti- 
jose, $5 kitose Vieszpatystesa,

Long Island City, N. Y. — 
Spalio (Oct.) 11-ta diena 1944 
m., buvo surenkta “Supriz Par
te” per p-les Teofile, Julia ir 
Millie Bugentaites del ju teve-j

4

Helena Zedariene; p. A. Ferer- 
ras; p. P. Kalenta visi isz Long 
Island City; p-le A. Szapalaite 
ir F. Za'belas isz Maspeth, L.’I. 
p-tva A. Melkunai ;p-tva A. Po
lis ir suims; p-tva A. Melkunai;
p-tva F. Polis (p. Polis kuris

5

Farerra. —A. S.

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

Saule Publishing Co.,

ĄNA meta per Dekavones Die-i 
kavones Diena, mes jau lau

kėme kad szis karas tuoj aus už- 
sibaigtu ir musu vaikai jau bu
tu namie del Kalėdų. Mums ir? 
kariuomenes generolai prižadė
jo ir užtikrino, kad netrukus 
mes ta protiszkai szuketa Hit
lerį sumuszime ir musu vaikai 
vėl bus musu. Bet matai prae- į 
jo, kita Dekavone Diena atėjo 
ir dar mes laukiame, ir dar mu
su vaikai karo lauke vargsta, 
kenezia ir krinta.

U ž ka dabar, szimet, galėtu -
me sakyti kad mes esame dė
kingi? Karas isz visu pusiu, ir 
pragaras siauezia, trumpa vie
no, trūksta antro, nėra kito; 
viskas paszieliszkai pabrango, 
ir dabar, vietoj laukus savo 
vaiku sugrįžtant, mes varome 
dar kita Karo Bonu Vaju? Ar 
už tai turime būti dėkingi?

Nors mes, ežia, namie keikia
me kara, rūgo j ame Dieva, kad 
mus apleido, vienok mes dar 
nei karo baisenybių savo kai- 
liumi nepajauteme. Tas karas, 
dar toli nuo musu. Tu, žmogeli, 
dar gyveni, kaip inkstas tau
kuose. Sakyk, ka nori, bet ežia, 
Amerikoje dar visko pilna, lyg 
tam pasakų burtininkui mos 
tele jus savo lazdele.

Dekavones Dienoje mes gali 
me ir turime būti dėkingi, kad 
mes dar nei maro nei bado ne 
mateme. Europoje, Lietuvoje, 
sziandien vargas žiuri naba
gams in akis, skurdas, badas 
kyszoja isz visu kampu. Jeigu 
tu, žmogeli, sziandien bedavoji, 
Dieva ružyji, tai per greitai pa- 
mirszai Baudžiavos laikus Lie
tuvoje, kai motinėlė perspėjo 
savo dukrele: “Pamažu su ži
burėliu. Neuždek duoneles.” 
Už tai kad baudžiauninko duo-

t

ti, nesulauke. Laimingi mes 
galime

Kantrumas — karti žolele, 
nekarta

O tu, sziandien dar balta duona jame, gujama ir kaliame. Gali- 
valgai ir dar susviestu pasitepi, me Luti dėkingi, kad mes dar 
Už tai, Dekavones Dienoje, ga-į galime laukti, kad galime pa- 
lime sakyti: “Acziu, Tau Die-j kęsti, musu prieszai prilips 
ve, kad dar turime ko pavalgy- liepto gala. Kiti negalėjo lauk
ti.

Eroplanas, Europoje szian i kad mes mokame ir 
dien baisenybe ir mirtis. Pas laukti, 
mus, jis dar naujenybe ir žin
geidumas. Kai žmogelis Euro- Bet kai žmogus serga
poje pamato eroplana jis sztri- reikia kareziu vaistu, liekarstu 
magalviais lenda ar in skiepą kad jis pasveiktu. Gal ir szis 
ar in skyle; o mes ežia pamate nelemtas karas tai žmonijos 
eroplanas, galva užriecziame ir: vaistai, liekarstos, nuo kuriu 
sekame akimis tol kol matome. Į visas pasaulis pasveiks.
Mums dar nereikia po žeme Mums sziandien gaila visu
knististis ar po skliapus kavo- 
tis, slapstytis. Musu namai dar 
neiszdraskyti, nesunaikyti, mu
su miestu boksztai ir dangorai
žiai dar in dangų stiebiasi, kai 
Europos gražiausi rūmai na
mai griuvievsiose guli. Dekavo
nes Dienoje mes galime būti 
dėkingi, kad dar musu dangus 
yra žvaigždėtas ir saulėtas, o 
ne Hitlerio bombanesziais ap
temęs.

Mums sziandien sunku ir 
skaudu. Bet kaip-gi butu jeigu 
mes Vokietijoje butume? Nors 
karas baisus ir nei vienam ne
geras, bet mes esame tikri kad 
musu krasztas laimes, kad mes 
nugalėsime ta patrakusi Hitle
rį ir vėl griežime prie taikos ir 
vėl galėsime sau jeszkotis lai
mes ir meiles. Kas sziadien da
rosi Vokietijoje, kur jau visi 
žino, kad Vokiecziui karas jau 
pralaimėtas. Tad, galime Deka
vones Dienoje giliai atsidusti ir 
dėkoti Dievui už pergale.

Dievas kantrus: Jis žino kur 
paspęsti kilpa, kuri pasmaugs 
žveri. Jis ir sziandien kantrus, 
bet ateis laikas, kada ir tas vel
nio apsiestas Hitleris papuls in 
jam jau seniai prirengtas kil
pas. Dekavones Dienoje, gali-

tu nekaltu žmonių kurie turi 
taip vargti ir kentėti ir galu ga
le pasiduoti, žūti karo sukury. 
Bet ne amžius verksime; sveiki 
būdami nemirsime su mirsztan- 
cziu. Ateis mums rytojus. Už 

i ta rytoju kuris bus musu gali- 
! me sziadien būti dėkingi.

Musu tėveliai ežia buvo auk
so szalis, kur visi ponai buvo, 
kur saulute visados juokėsi, 
kur augo ir bujojo laisve lygy
be ir laimuže. Dabar, ne vienas 
žmogelis, atsidusęs pasiskund
žia: “Et, tokia jau tur but, Die
vo valia — parode, pasiūlijo, o 
nedave.” Bet, jeigu tu žmogeli1 
dirstels! atgal ir pažiūrėsi ka 
tu toje surukusioje, nualintoje, 
vargais prie žemeles prilenkto
je Lietuvoje turėjai, ir ka tu 
sziandien ežia Amerikoje turi 
tai isz tikrųjų galėtai kazoka'I 
isz džiaugsmo szokti. Nes tie 
senieji Lietuvoje laikai atmin-1 
ti, tai senu žaiždu szaszai lupi-! 
neti. Dekavones Dienoje, gali-j 
me būti dėkingi kad mes, kaip 
pas Dieva už pecziaus betupi
me.

“Dekavones Dienoje, di
džiausias musu dėkingumas tu
rėtu būti, kad mes dar galime 
Dekavones Diena szvesti, kad

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 

Raudoni ženteliai nuo A8 iki 
Z8, ir A5 iki K5 dabar yra geri 
ant ncaprubežiuoto laiko.

Maistas Bleszinese — Mėlyni 
ženkleliai A8 iki Z8 ir A5 iki 
F5 taipgi G5 iki R5 dabar yra 
geri ant ncaprubežiuoto laiko.

Cukrus— Ženkleliai Nrs. 30, 
31 ,32 ir 33, taipgi Nr. 40 yra 
geras del 5 svaru cukraus del 
sunaudojimo dedant vaisius in 
bonkas. Jis baigsis Kovo-Mar. 
1 diena 1945 mete.

Czcverykai—-Ženkleliai Nrs. 
1 ir 2 (Eroplininiai ženkleliai) 
knygute Nr. 3, yra geros ant 
pora czeveryku, dabar yra geri 
ant ncaprubežiuoto laiko.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—lo

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tofl 
pranaszystes pildosi. v

Prisiuskite 25f! o gau
site per paczta. 
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja knnus numirėliu. Pasam
do automobilius del ląidotuvin, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeras 78.
820 W. Centra St., Mahanoy City


