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Isz Amerikos Lietuvis Kariavo Priesz Japonus, Luzon Salos

Karo Suvaržymai 
Atslūgsta

WASHINGTON, D. C. —
Mėsos ir cukraus dar vis bus 
sunku gauti, bet visi kiti val
giai jau ima pasirodyti ir szto- 
ruose ir namie ant stalo.

Gazolino ir aliejaus namams 
szildyti yra gana, ir dabar visi 
galime savo tuos “kuponus” 
numesti ar sudeginti. Jie visai 
nereikalingi, nes dabar be ku
ponu, be pointu galima gauti 
kiek tik norime.

Automobiliams guminiai ra
tai, “tajeriai” dar vis ant 
pointu ir dar vis sunku gauti. 
Nauji automobiliai turės tik 
keturis guminius ratus, vietoj 
penkių, kaip priesz kara buda- 
yo.

Namams reikmenų ir rakan
du galima jau ir dabar pirkti ir 
gauti. Popieros dabar yra už
tektinai.

Valdžia praszo ir pataria vis
ko per daug neprisipirkti kad 
paskui vėl nereikėtų pramone 
ir bizni suvaržyti, nes per grei
tas visko pirkimas viską pa
brangins.

Valdžia vis dar paskolins pi
nigus mažesniems biznieriams 
ir fabrikams pakol visa per
maina isz karo darbo in taikos 
darba ant savu kojų pasistos.

Kapitonas Alfonsas Bružas, isz Minersville, Pa., kai jis 
kariavo priesz Japonus ant Luzon Salos. Per tris metus jis 
Philipinieczius organizavo, vede priesz Japonus ir buvo tik 
vienu vienas baltas žmogus, kuris nebuvo Japonu nelaisvė
je. Ten jam nebuvo nei czieso, nei britvos apsiskusti.

Naujas Automobilius 
Del Nauju Metu

jau

WASHINGTON, D.C. —
Valdžia visus karo suvaržymus 
nuėmė nuo fabriku kurie stato 
automobilius. Dabar fabrikai 
prižada pristatyti 500,000 nau
ju automobiliu pirm Nauju Me
tu. Automobiliai biski daugiau 
kasztuos negu kasztavo 1941 
metuose.

Kiek dabar galima sužinoti 
tai apie trys ar keturi nauji au
tomobiliai pasirodys: vienas 
bus net pigesnis už Forduka, 
kitas bus panaszus in Forduka 
o treczia tai bus didelis, gražus 
ir brangus.

Kapitonas Alfonsas Bružas

“TiT1 Amerikiecziai In
PAVERGTI

Churchillis Sako:
Didžiausias Pavojus
Europai Gresia Isz

Komunizmo

Toky o Ir In Taika

. Bus Gana Visztienos
r

PHILADELPHIA, PA. - 
jGaspadines gali dabar
džiaugtis ir savo susiedus ir gi
mines in sveczius ir ant pietų 
.užsipraszyti, nes dabar bus 
yisztienos visiems ir nereikes 
nei pointus skaityti nei in 
“Black Marketa” eiti.

Szitokios žinios yra linksmos 
ir geros, bet tuo pat kartu ir na- 
vatnos. Vos nedelia kita praėjo 
kai karas pasibaigė ir jau visz
tienos yra visiems. Sunku czia 
pasakyti, ar tai tos visztos da- 
žinojo kad karas pasibaigė ir 
per viena diena užaugo ar jas 
jau nutukusias koks aitvaras 
per nakti iszperejo. Kai karas 
buvo visztu nebuvo, kai karas 
užsibaigė tai ir visztu atsirado. 
,Gal tos visztos su musu karei
viais stojo in vaiska ir dabar su

Bet kaip ten nebutu, dabar 
jau visi gardžiai ir skaniai pa- 
valgysime ir apie pointus per 
daug nesirūpinsime.

SOVIETAI
DA KARIAUJA

Stalinas Sako: Kad Ja
ponai Da Nepasidavė

Moskva Ginasi Ir Aisz- 
kina. Kad Manchurijoj 

Ir Korėjoj Japonai 
Muszasi

Gausime Daugiau
Sviesto

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia pranesza, kad už die
nos kitos “pointai” del sviesto 
bus numuszti žemiau negu da
bar kasztuoja, nes dabar randa
si daug daugiau sviesto ir bus 
galima jo “pointus” numuszti.
musu kareiviais važiuoja namo' Trys Raudonosios Armijos

LONDON, ANGLIJA —
Sovietai sako kad Japonai da 
nepasiduoda ir da muszasi 
Manchuria ir Korea krasztuose 
ir visai neklauso savo valdžios. 
Ir paskui da toliau Sovietai 
aiszkinasi sakydami, kad toli
mesniuose krasztuose Japonai 
kareiviai dar nieko nežino apie 
pasidavima, kad jokios žinios 
ju da nepaseke.

Isz Tokyo ateina žinios kad 
Japonu armija Kwantung 
mieste prasze Sovietu liautis ir 
norėjo pasiduoti, bet Sovietai 
visai neklause. Szitos žinios da 
nepatikrintos, bet sako kad ra
dijo isz Tokyo jau taip aiszki- 
na.

Tukstancziai Japonu Nusižudo 
Prie Imperatoriaus Palociaus; 
“Atomic” Bombos Spinduliai 
Da r Žudo Japon us; Didelė Vie
sulą Padare Daug Bledes Prie 

Corpus Christi, Texas

LONDON, ANGLIJA. — 
Churchillis, kuris iszvede Ang
lija isz karo pavojus ir sumusze 
Vokieczius, dabar gali sau 
laisvai, kaip paprastas pilietis 
kalbėti be jokio partijų truk
dymo, sako kad didžiausias pa
vojus gresia visai Europai nuo 
Komunistu kurie nori visus 
Europos krasztus užkariauti ir 
valdyti.

Jis pataria Amerikai ir Ang
lijai laikytis ta “Atomic” bai
siai sprogstanczia bomba ir ki
tiems krasztams jos neduoti ir 
nepaskelbti kaip ji yra pada
roma.

Churchillis ir pirma daug ži
nojo, bet negalėjo vieszai kal
bėti, nes jis buvo suvaržytas, 
bet dabar jis jau drąsiai ir vie
szai visiems sako ka jis mato 
Europoje. Jis stacziai sako, 
kad, Sovietai sudaro didžiau
sia UaVOill vieni Piirnrrnj t;c šia pavoju visai Europai. Jis 
sako kad mažai ka galima da
bar dažinoti apie kas darosi 
tuose krasztuose kur Sovietai 
užvieszpatavo, bet tiek mes ži
nome isz tu žinių kurios mus 
dasieke, kad Komunistai per
skėlė visa Europa ir dabar no
ri ja visa suskaldyti ir paskui 
užkariauti. Jis primine žmo
nėms Lenkijos, Czekoslovaki- 
jos ir Yugoslavijos likimą ir 
perspėjo Anglijos valdininkus 
kad jie susiprastu ir patys pa
matytu kas Anglijos ir visos 
Europos laukia jei Komunis
tams pasiseks.

Kad koks kitas žmogus taip
iw’ i kalbėtu tai mes gal ir nelabai

Gal Imperatorius Hirohito 
pasinaudoja szita proga nusi
kratyti visu tu karininku, gal ' tysite, Amerikos baisi kariszka jiega bus ant Ja- 
karininkai dabar slapstosi už! .. . im i i , i , ' • •
joandaroku ir nori savo kam!ponijos kranto. Padangėse bus tukstancziai 
iszsisaugoti. Kaip ten nebūta, eroplanu ir didžiausiu bomberiu. Jie taip arti 

viens kito bus, kad net saule užtemdins ant Ja
ponijos miestu. Mažesni pesztukai eroplanai 
lėks žemiau ir palydės didelius eroplanus, kurie 
vesz visa armija parasziutininku kareiviu, ku
rie isz eroplanu pasileis ir isz padangių nusileis 
ant miestu ir tvirtovių. Virsz szitu eroplanu 
augsztai, augsztai, kad net akis nematys lėks 
musu didingi ir galingi bomberiai ir jie visi va
žiuos su atprovintais karabinais ir gatavomis 
sprogstaneziomis bombomis. Prieszas pama
tys prie szimtus myliu prie savo krarito didin
gus ir garbingus Amerikos laivus. Kariszki 
laivai prie kranto priplauks ramiai ir tvarkingai, 
bet kiekvienas kariszkas laivai savo sargybos 
nenuleis, kiekvienas laivas savo armotas laikys 
gatavas visu smarkumu paleisti. Kareiviai ir 
marinai iszlips isz laivu ir žengs pirmyn su atpro
vintais karabinais. Taip apsigidklave mes ei
sime pirmyn jieszkoti ir reikalauti “Taikos.”

bet dabar matome kas isz tikro 
yra bosas Japonijoje.

Generolas C. De Gaulle 
Amerikoje

WASHINGTON, D. C. -
Francuzu valdžios vadas Gene
rolas C. DeGaulle atvažiavo in 
Amerika pasitarti su Prezident 
Trumanu ir Sekretoriumi Byr
nes. Generolas DeGaulle nori 
kad Francuzija butu pripažin
ta taip pat lygiai kaip ir kitos 
didžiosios tautos ir kad jai bu
tu vieta tarp didžiųjų visose 
konferencijose.

Jis taipgi pasitars su musu 
valdžia apie Francuzu valdo
mas vietas ir krasztus Pacifike. 
Isz szito pasitarimo ir viens ki
tam pasiaiszkinimo greieziau- 
sia iszeis kad Francuzai leis 
Amerikiecziams vartuoti tas 
Salas, kurias Francuzai valdo. 
Tas mums labai svarbu, nes 
musu eroplanams butu labai 
patogu.

Generolas DeGaulle praszys, 
kad Alijentai duotu Prancū
zams didesni szmota Vokieti
jos kraszto valdyti, taipgi pa
reikalaus kad butu palikta ge
rokai žemes tarp Vokietijos ir 
Francuzu rubežiaus. Jis pra
szys, kad Amerika iszsitrauktu 

, savo kariuomenes isz Francu- 
. zijos.
j Kai Generolas DeGaulle at- 

jo ir lauke progos inlysti in sa^eme> kad Imperatorius važiavo in Amerika jis vieszai 
Manchuria ir Korea.

Ir dabar Rusams labai pigiai 
atseis, nes jie stojo in szita kara 
kai Amerikiecziai paklupdino 
Japonus, kai Japonai jau pra- 
szesi taikos.

Czia tas pats Kapitonas 
Bružas kai jis parvažiavo isz 
karo lauko ir sugryžo pas sa
vuosius. Jis dabar namie, 
svecziuojasi ir pasilsi pirmu 
negu vėl turės gryžti in armi
ja. Kapitonas Alfonsas Bru
žas yra Lietuvis jaunikaitis 
isz Minersville, Pa.

marsziuoja in pati vidurį szitu 
miestu ir i u generolai sako kadį U.” T - ~~ —.......... J ° . . . | paišintume, bet Churchillis palakia jiega ant szio svieto ju ne
sustabdys pakol Japonai vi
si szkai nepasiduos.

Czia matyti ko Rusija nori, 
ko jie siekia. Rusai dabar nori Japonai Ir Ju 
kuo daugiausia užkariauti iri Valdvtnifia
kuo giliausia in Manchuria ir ’ a u
Korea inlysti ir paskui jie da
rys ten taip kaip jie darė Voj 
kietijoje. Jie sakys kad dabar Visi mums vis aiszkin0’ kad Ja- 
visas tas krasztas kur Rusijos Fonusvaldo ne Imperatorius 
armijos randasi priguli Rusi
jai. Sovietai jau seniai seiles ri-

žinsta Sovietus, Stalina, Euro
pa ir žino ka jis sako.

WASHINGTON, D. C.

Hirohito, bet karininkai, ofi-^-i, 
cieriai ir armijos sztabas. Mes

I Japonijoje turi tik garbes vie- pasaks ka(L 
ta, o jis pats bejiegis. _ '

I Dabar pasirodo kad nieko (visai Europai

SUU5 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jos^ $5 kitose Vieszpatystese,

panaszaus ten nėra. Imperato
rius Hirohito tikras valdyto
jas, nes jis priėmė musu reika
lavimus, jis insake savo Gene
rolams ir armijoms liautis ir 
pasiduoti, jis dabar pats siun- 
czia savo pasiuntinius susitai
kinti.

Be Amerikos pa
geltos visai nebutu buvę vilties 

l ir Azijai.” Jis 
ypatingai pareiszke savo ir sa
vo kraszto dėkingumą a.a. Pre
zidentui Fr. D. Rooseveltui.

Pirkie U. S. Bonus

MANILA. Kai szita straipsneli skai

Szita diena yra garbes diena 
mums, bet Japonams tai karti, 
juoda diena! Jie iki sziol neži
nojo kas tai yra kito klausyti 
ar kitam tarnauti, nes jie nie
kados ’nebuvo nugalėti, jie iki 
sziol nerado sau lygaus. Jiems 
dar ir dabar sunku suprasti ir 
skaudu prisipažinti kad atsida
ro czia ne tik jiems lygus, bet ir 
už juos galingesnis.

Mes žengiame in Japonija 
nepasisztarkuoti ir pasidi
džiuoti kaip jie butu dare jeigu 
jie butu laimėje, mes nejieszko- 
me kerszto ar pagiežos, “musu 
vienatinis tikslas Japonus nu
ginkluoti, vadus nubausti, žmo
nes pamokyti prižiūrėti kad už 
keliu metu vėl kas panaszaus 
neatsitiktu. Amerikos vieliava Skaitykite “Saule

bus ženklas ne kokio žiauraus 
užkariavimo ar pavergimo, bet 
ženklas “Laisves ir Taikos!”

POTTSVILLE, PA. — Ero- 
planas susidaužė in kaina Su- 
batos vakara 9:30 valanda. La
kūnas ant smert užsimusze. 
Moteris sužeista randasi ligon- 

| bute. Lakūnas isz Boston, 
Mass., moteris isz Tenn., val
stijos. Jie pasiskolino eroplana 
ir važiavo ant “raidos.” Ero- 
plano inžinas sugedo. Lakūnas 
jieszkojo kur nusileiste ir nera
do vietos, pataikė in kaina ir 
nukrito prie Willow Lake ne- 

; toli Schuylkill Haven.

.M



Kas Girdėt Karo Sztabo Vadas 
Pacifike

*f S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

PAJIESZKOJIMASI Lietuvos, Latvijos ir Estijos' 
' Pasiuntinybes, pulkauninkas 
' Žadeikis pasakė:
Į “Asz negaliu tikėti, kad Su-'

,. . rm , i - • , 1 vien. Valstybių politika 'butuApie (0 milijonu darbininku; ,. ? ... j pasikeitusi Potsdame. Asz ti-fprivatmose iszdirbystose ir hiz- ...
muose jau užsidirbo užtektinai i .1n t . v . kas del mano atstavaulamokreditu (paskolų) gauti senat- , , i. ,, . ,, ... , . , kraszto likimo gali būti suras-ves ir “survivors” (dekanais) | . . . .,

, t r, , . . i tas busimoje taikos konferenci-apdrauda. Bet draugiszka ap-i . . .
, i , joje. Kitaip butu neiumanomadrauda yra ant tiek naujas da- . . <, '. . , . , , v . suderinti Suvien. Valstybių irlykas szioje szalyje, kad mazaij . , o •• * w. iv. , . . , , ... 'Sovietu Rusijos politika Balti-zmo kaip mstatvnias veikia. ! . .

• - i • ■ josValstybiuatzvilgiu,iies Ru-Tikrai veikia lygiai kaip pn- .. „ . .,. , U , .. 1 sijos politika remiasi niekuovatines apdraudos kompamjos.i . ... . .v, n . . v, kitu, kaip tik savo didėjimu.Nelaimes mus visus* užpuola,!
bet ne paežiu laiku. Pavietuose! 
gaisras gali sunaikinti daug 
namu.
taip sunaikinami.
surinktume pinigu nuo tu visu,' 
kuriu namai galėtu sudegti tai 
mes turėtume taupomasis isz- 
moketi fondą isz kurio bus ga
lima semti apmokėti tiems, ku
riu namai tikrai sudege. Ir pa- 
nasziai su draugiszka apdrau- 
da. Milijonai žmonių senatvė
je negales aprūpinti savo szei- 
.mynas arba, mirties atsitikime.

Jeigu mes surinksime mažas 
sumas pinigu nuo daug žmonių, 
mes insteigiame taupomasis 
iszmoketi fondą isz kurio bus 
skiriama ineigos darbininkams 
ir ju szeimoms kada jie nuo 
dahbo atsistato ar ju szeimy- 
noms kada jie mirszta.

. Kada žmogus instoja iii pri
vatine arba ypatisžka apdrau
dos kompanija turi mokėti už 
visa, apsauga, bet szi senatvės 
ii “survivors” (liekaiiaiš) ap- 
drauda kas kitas — darbdavys 
padeda, ir jeigu 'bus reikalinga, 
federate valdžia irgi padės. To
kiu budu eilinis darbininkas 
gauna daugiau apsaugos negu 
jis galėtu nusipirkti.

Darbdavys ir darbininkas 
lygiai pasidalina kasztus. Da
bartine taksu arba mokeseziu 
rata darbdaviui yra vienas 
nuoszimtis algų, kurias jis mo
ka kiekvienam darbininkui iki 
$8,000 in metus ir darbininką 
rata yra 1% jo algos iki $3,- 
000. per metus, ratos pasieks 
3% iki 1949 m.

Mėnesines naudos bus moka
mos per ilga laika. Nors pa
prasta “retiremene” (prasi- 
szalinima nuo darbo veikimo) 
menesine paszelpa sziuom me
tu yra tik $23.67, bet per metus ka neleidžia Latvijos ūkininkui ju, ir’nebuvo nariu House A.ę 
pasiekia gana stambia, suma.1 padoriai pragyventi.
Žmogus, kuris gauna menesine
paszelpa isz $23.67 in deszimts j akru. Tokie ūkiai
metu laika gauna $2,840.40. Jo’pindavo 5 asmenų szeimyna be 
žmona, ilgi pasiekus 65 m., am -! paszalines paigel'bos.

Latvijos ministeris pareisz- 
ke, kad Karaliaucziaus peri,ei-| 

-r, , . v . . . ’'dimas Rusijai turi patenkintiBet tikrai mažai butu, . ...T . ; Sovietu norą insigyti stambuJeigu mes. , . . . ° , ..j prekybini uosta Baltijos juro
je. Karaliaucziaus uostas esąs 
stambesnis, negu bet kuris ki
tas uostas Lietuvoje, Latvijoje 
ar Estijoje. Be to, Karaliau- 

Ukrai- 
turėtu 
juo la
šentai

Generolas George C. Mar
shall, Karo Sztabo Vadas Pa- 
cifike daug prisidėjo prie su- 
muszimo Japonu nes visa 
tvarka vede ir armijas tvar
kė.

Naujas Ukininkystos 
Sekretorius

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50?., o aplankysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Pajiesz'kau savo brolio Juo
zo Mickunio paeina isz kaimo 

(I Paalsiu, Szim'kaicziu vals- 
1 cziaus. Po pirmojo karo buvo 
jsugrižias isz Lietuvos in Ame
rika miesteli McAdoo, Pa., tu- 
lejo saliuna. Taipgi pajieszkau 
Kunigo Juozo Czepo (Czepai- 
czio) paeinanezio isz Knieczin 
kaimo, Szimkvicziu valscziaus. 

'Žinantieji paduokite žinia ant 
adreso, Aniele Mickunas (po 
vyro Venskiene) 818 Washing

ton, R. D., Kenosha, Wis.

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa 
rguma in balta vergija; Pusiąugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir tniszke me 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apu 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kūnus 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi 
Meszla-vežia; Grapas; apie Egi 
Aržiuolas ir Uosis; Budy ne; Puik, 
pasiskaitymui knygute. 100 pu» 25<

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

No. 162 Trys istorijos apie Bais 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas an’ 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu 
22 puslapiu .................................... 10c

i
No. 164 Septynos istorijos apie Ja 

rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka 
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai 
muose: Nevidonas. 90 poslapiu 25

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

No. 170 Asztuonios istorijos zpi« 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi* 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta 
maybe in szvissa; Pasitaisias prasi 
žentelis; Duktė maikakerezio. 121 
nudapiu .............................................

No. 171 Vieniolika puiku istorijt 
(su paveikslais), apie Džiaugsma. 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale 
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Šia 
ptybe gymimo mumisie Dievo muši 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausi! 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni 
ikio, Suvirsz 100 puslaniu. ... i . 2o«

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkti 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61 
puslapiu .............................................15'

No. 173 Tris istorijos, apie Tatai) 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 15<

No. 175 Pasiskaitimo knygele 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra 
Piemenlis; Isz ko susidarė Angii> 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo 
Preke ...................................................1

128 Dvi istorijos apie Valdi
44 pus. 15c 

istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keiiau-

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404

Popierinei apdarai. 50c
Prakeikta, meilingas kri-

apraszymas, 202 pus. 35c ' tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu-
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

puslapiu.
No. 102 

mihaliszka
No. 103 

pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 

j veikslais, 177 dideliu puslapiu, 
j No. 104 
' valioje

ežius yra artimiausias 
nai ir Baltgudijai. To 
pilnai pakakti Rusijai, 
biau, kaj pastaroji jau
turi laisva nuo užszalimo uosta 
Leningrade.

Dr. Bilmanis pareiszke, -kad 
gyventojais ir turtais milszi- 
niszkai Rusijai Baltijos valsty
bių nereikalinga. Taigi ekono
minis protavimas atpuola. Sau
gumo sanprotavimai irgi nėra 
tikslus, nes Vokietija jau yra 
sutriųszkinta. Geografiszkai ir 
topografiszkai Baltijos valsty
bes neapsaugos Rusijos, kuria 
ir taip jau saugo ^veik neperei
namos 'balos ir raistai. ‘ ‘ Balti
jos uostu užimantaji tegali bū
ti aiszkinama, kaipo Sovietu 
noras sukurti ten dideles juru' kardo vieta. Wickarda Roose- 
ir oro laivynu puolamąsias ba- 
zos.”

Ponas Bilmanio, Rusai žino, ]įUcija (iszdestyma) insteigti 
kad jie negali valdyti Baltijos*ypatinga Kongreso komitetą 
juros, ligi jie ndkontroliuos Da- tyrinėti maisto trukumą. Jis 

siaurumu, buvo pasiirtas pirmininku to 
Jis citavo Izviestiju editoriala komiteto ir kartu su komitetu 

Gruodžio 25 d., laido-' aplanke kraszto visas dalis. Jo 
Baltijos Juros užkariavi- pirmas raportas apie mėsos

AVASIIINGTON, D. C. — 
Kada Clinton P. Anderson 1 
vo prisiegdintas nauju Ag 
kultūros Sekretorium Kongre
sas neteko vieno isz gabiausiu 
tyrinėtoju, ir Agrikultūros De
partamentas laimėjo neiszpa- 
sakytai gabu vada. Jis atne- 
sza daug ypatingai tinkamas jo 
naujam darbui.

Anderson tarnavo treczia 
terminą kaipo Demokratu At
stovas isz Naujos Meksikos'ka
da prezidentas Trumanas pa
skyrė ji užimti Clatfde E. Wic-

bu-

nijos ir Szvedijos

No.
mieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios

ISZ 
isz 
pa- 
35c

Trys istorijos, upie Ne- 
pas Maurus, Vieszkelio Duo

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 
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 apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi 
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 

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

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

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

No. 123 Septynios istorjos apio 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Koletą; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

No.
Doras gyvenimas; 
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

45 puslapiu...................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Praversta links-

1944 m., pa va-veltas paskyrė.
sari p. Anderson pasiūlė rezo-'

SKAITYKIT

1919 m.,

mas leis Sovietu Rusijai sustip-' trukumą užimtu SdVO prezideil- 
rinti akcija už draugiszkine su- ta ant tiek, ' ' 
kėlimas revoliucija Skandina-k__y .
vijoje, taip kad Baltijos jura mento galva, 
tikrai virs draugiszkines revo
liucijos jura.”

Baltijos valstybes nėra agre
sijos szaltinis.

Be to, Dr. Bilmanis pažymė
jo, kad Komunistine santvar-

x X---O. ■ ----- Viduti-
j nisz'ki Latviu ūkiai sieke 120 

-------------gerai apru-

kad prezidentas ji 
paskyrė Agrikultūros Departa- 

P. Anderson su 
komitetu iszvyko in vakarus ir 
jo galutinas raportas buvo isz- 
leistas ta pac.zia diena kada jis 
prisidėjo prie Kabineto.

Nors Anderson nepriklauso 
prie tautiniu ūkio organizaci-

liculture Committee, bet jis 
praktiszkai pažysta ukininkys- 
te.

Jis turi ūki South Dakota
Gi sziuo valstijoje, iszrandavoja kitam,' 

ižiaus gauna puse jo sumos, ku- metu Rusai ūkius suskaldė iii ir jis valdo su pagel'ba prižiurę-1 
ii mokama ligi jos mirties. Ir jo! 45 akru vienetus — ko visai ne- tojo 800 akru iszdirbtos žemes' 

pakanka szeimynai pramisti. į Naujoj Meksikoj. Jo protėviai 
Latviai tiek bijojo Rusu už- buvo ūkininkai Svardsjo Ap- 

arba 18 m., įmautose vietose, kad apie 300,- skiltyje, Švedijoje.
j 000 žmonių bego, viską mete. Andersono tėvas, dabar m i-' 

Menesine paszelpa naszles Rai kurie ju plauke in Szvedija res atvyko in Amerika 1896 m. 
su dviejais mažais vaikucziais mažytėmis valtimis.

vaikai mažiau 18 m., amžiaus 
irgi gauna menesine paszelpa 
iki 16 m., amžiaus, 
jeigu vis lankp mokykla.

dabar yra $47. Bet per deszimt 
metu laika ta szeimyna gauna 
iki $5,640. Ir taip tankiai pasi
taiko. •

i Jis apsivedė amerikiete ir uki-
Dr. Bilmanis baigė pasikal- ninkavo South Dakota valsti- 

bejinia žodžiais “Musu žmones joje. Ir fenais naujasis Agri- 
yra visais atžvilgiais skirtingi kultūros Sekretorius gimė, 
nuo Rusu. Apszvietimos ir psi
chologijos (mokslas apie gyvy
bes apsireiszkimus

ISTORIJE apie Gregonua, 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
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nūs prigauna. 58 puslapiu............15c '
No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 

nūs isz Yalenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu..................20c

No. ’33 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni. 
62 puslapiu.............. .. ......................   1b

No. 134 Dvi istorijos apie Bais, 
Žudinsta ir Apie Uriika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................... 15e

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

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 Berną- 
dina. 61 puslapiu........................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Veini- 
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
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; A^t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ......................  15c

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

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

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

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

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

ISTORIJEapie na isz ma* 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimyneie nuo lygu, Verta Ne- 
iižmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA,

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

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

PUIKI ISTORIJA ;

Kapitonas
Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanov Citv. Penna

Didvyris Grįžta In Savo Kraszta

TIKTAI, 50c
SAULE PUBLISHING CO 

MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

Andersonas yra aukszto ūgio 
'žmolgus.— 6 pėdu ir 2 coliu,' 

organiz-| sveria 185 svarus. Vedės, turi 2 
______  ____ , dukryte Nancy, kimi 
“Star” paskelbė'va'kariecziąi ir jie tokiais buvo lanko Mount Vernon Seminari- 

pasikal'bejima su Lietuvos Pa- 1IU0 iS-jo szimtmeczio. Mes es- ja, Washington, D. C., ir sunu 
ame labiau tikriszki ypatai.1 kareivi korporala Sherbourne 
Rusu neapykanta mums yra Anderson, U. S. Signal Corps, 
svetima, 'be to, mes norime isz- 
laikyti savo savitumą ir nepri
klausomybe.”

Pagirimas Potsdamo nutari
mus, Dr. Bilmanis pasidžiaugė 
sąjungininku bendriszkurnu. 
“Betgi asz tikiuosi, kad ir vi
sos kitos susikrovimas bus taip 
pat paszalintos. ”

Lietuvos ir Latvijos pasiun
tiniu balsas., L.A.I.C. — Vietos ’ muose) požiūriais Latviai yra! vaiku, 
dienrasztis ‘

Armijos Generolas Dwight D. Eisenhower, ežia, viduryje susitinka su savo žmona kai 
jis parvažiavo isz Europos. Vi’szuje jo tėvas ir motina. Žemiau Generolas su savo jauna 
nuotaka, paskui jo vieno pave kslas kai jis užbaigė kariszka mokslą West Point Akademi
joje, ir szalia visa Eisenhower szeimyna namie 1902 metuose.

siuntiniu p. Povilu Žadeikių ir 
Latvijos Pasiuntiniu Dr. Alfre
du Bilmaniu.

Pulkauninkas Zadeikis pa- 
reiszke tebetikįs, kad, nepai
sant Baltijos valstybių vardu 
apleidimo Potsdamo komuni
kate, patenkinamas tu krasztu 
likimo iszriszimas bus galimas 
busimoje taikos konferencijoje.

Primines, kad Valstybes De
partamentas tebepripažinsta

ji džiova kirto ir turėjo per
traukti mokslą. Nuvyko in Al-

Žmones kalbėdami su p. An- buquerque, New Meksiko pa- 
derson gauna inspudi kad ežia sveikti. New Meksiko jie ėjo 
didelio turto žmogus. Tikrai jis reporterio pareigas, buvo ap
turėjo pergyventi dideli skur- draudos agentu ir paskiau gal- 

Bet pasiekti va apdraudos instaigos.
| 1932-33 m., jis tapo preziden-

Dakota Wesleyan tas Rotary Internationa. Jis
ir University of nuvažiavo in Sveidija investi1 paskelbta Prez. Trumano, Be
ketina profeso- Swedish District International!gūžes (May) 23 d. Karo Maisto 

; su ceremonijoms Stockholme. Administracija perejo in Uki-

da ir nesveikata, 
kabinėta pasiekė.

Jis lanke 
Universitetą 
Michigan ir 
riauti. Sulaukės 22 m., amžiaus

Agresijos metu jis užsiėmė kai- uinkystos Departamenta, ir p. 
mu szalpa. Buvo iszrinktas in Andersonas turės progos viską 
Kongresą isz tos valstijos 1941 
m. Būdamas nariu Atstovu Bu
to jis puikiai vede Namo komi
tetą tyrinėti pereito rudenio 
politiniu vaju .iszlaidas ir vė
liau tyrinėjo maisto trukumą.

Pagal persusivienijimo budo

pert vaikyti. Jo pagel'bininkąs 
bus Milton S. Eisenhower, pre-l 
zidentas Kansas State College, 
ir brolis garsiojo Generolo Ei
senhower ’io. Departamentas • 
l?us persųsivienytas, tikima 
kad ir nekurie darbai OPA bus 
pavesti Ag-rikulturos (Ukinin
kystos) Departamentui.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik-1 
raszti “Saule.” Pra- i 
...... * 
linksmins jiems gy-s 
venima. ant viso me- Į 

to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam! 
laiszke. u.!*1 1 

-e * H;

Saule Publishing Co., Į
Mahanoy City, Pa. j

i



Geležinkelio Sargas
i . . . I

(Tasa)

Myna! (velione Tyliaus pa
ti) — praszna'bždejo, tar
tum atbudęs isz miego, sargas 
ir iszlengvo patraukė prie na
melio. Vėliava padėjo paskir
toje vietoje ir ėmėsi sau virti 
kava. Paskiaus atsisėdo' ir, pa
mažu gerdamas szilta gerala, 
žiurėjo in Ikoki tai raszto la'ksz- 
teli.

Iszleto siautė ji neramumas, 
pasikėlė nuo ugneles, užsimėtė 
didžiuma drapanų; o kad vis 
nebuvo ramu, pasiėmė isz kam
po kasztuva ir iszejo in lauka: 
ėjo apžiūrėti nesenai gautojo 
nuo užveizdos daržo.

Buvo tai siauras, tankiais 
dilgėlynais sužeies, smilcziuo- 
tos žemes diržas. Du vaisiniu 
medeliu baltavo ka tik užmez
gusiais miniksztais žiedeliais.

Tylius atsiduso; jam pasida
rė sziek-tiek ant szirdies leng
vinus ir stropiai ėmėsi už dar
bo.

Geležinis kastuvas, žvangė
damas panėrė žvirgždai! ir pa
kele drėgna veleną, o ta. pulda
ma subiro in smulkius trupi
nius.

Neapribuota laika Tylius ka
sė žeme be perstojimo. Staiga 
paliovė, iszsitiese ir, purtyda
mas in abi puses galva, suszu
ko:

— Ne, ne tai visiszkai nega
limas daiktas!

Dabar atėjo jam in galva, 
kad jeigu Lena užsiimtu tuom 
sklypu žemes, tai, be abejo, 
tankiai czion atsilankytu, įkas 
pertrauktu jam dabartini gy
venimo begi. Su tuomi jis ne
galėjo susitaikyti. Ir visas ga
vimo žemes džaugsmas staiga 
persimainė in liūdnumą, ne
apykanta, o beveik ir in ,pa§L 
piktinimą. Skubiai, kaipo kad 
ka pilkto padaręs, isztrauke isz, 
žemes kastuvą ir sugry'žo in na
meli.

Czion, vienok, vėl apėmė ji 
nerimastis, varžė ji kokia tai 
neapsakoma abejone. Pats ne
suprato, del ko jis taip mane, 
kad laike tarnystes visa diena 
turėt prie saves Lena, — tai 
negalimas nepakeneziamas 
daiktas. Veltui stengėsi, trosz- 
ko susitaikyti su tuom. Baisus 
priesztaravimas kaskart augo; 
jam rodėsi, kad stoja kovon už 
ta, kas jam yra brangiu, szven- 
tu. Tarytum norėjo kas jam isz- 
pleszti kokia tai jo savasti, ir 
nenoroms sugniaužė kumsz- 
czias, pagalios kareziai nusi
juokė.

Aidas to juoko pergazdino ir 
ji pati: kruptelejo, atbudo kaip 
isz miego ir užmirszo apie ka 
jis sanprotaves. Bet tuojaus at
siminė ir vėl sugryžo prie to 
paties.

Susyk, tartum praplyszo 
priesz ji ir persiskyrė in abi pu
ses kokia tai uždanga. Akys 
jo rodos, aiszkiai viską mate. 
Jam rodėsi kad jis ka tik pabu
do isz ilga, panaszaus mireziai 
miego ir sapnavo baisius daik
tus. Visu pirmiausia pasirodė 
priesz ji Tobijuko kanezios. 
Apėmė ji neiszpasakytas gai
lestis ir sloginanti geda, jog 
lyg szioliai kantriai viską pra-

Amerikos Vieliava
Berlyne

Kareiviai iszkele Ameri
kos vielieva Berlyne kai Pre
zidentas Trumanas atvažia
vo. Czia stovi Generolas 
George Patton, Gen. Omar 
Bradley, Karo Sekretorius 
Stimson ir Prezidentas Tru
manas. Szita vielieva buvo 
su eroplanu parvežta isz Ry
mo kur ji panasziai buvo isz- 
kelta kai Italija pasidavė.

A3T Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
anirszo ir prasze idant nesulaikyti 
įatkrMzc.io. PASKUBINKITE I I I

••SAULE” MAHANOY CITY, HL____________________________
minutes. Daleisdamas, kad ti; sutvarkė mintis ir suprato'kadangi buvo taip pailsusi! Ak* 
miegant signalo negirdejo, tuo- kad Myna bego szalin. Taip, tie sznairavimai, baisus sznai-1 
jaus, kuogreieziausiai, kiek ga- bego, nėra ka abejoti, ka kita' ravimai!
lodamas skubinosi per veja ir gali reikszti tie josios perimti' Ir ka-tai baisu, sunku, kru-’ 

vina suvyniojusi skepetose, ne-! 
sze, o akys, kokiom ji žiurėjo im 
ta neszini, primine jam praeiti.!

Mate ja mirsztanczia, sopu
linga; baisios josios akys tar- 

I tum atsisveikino maža, naujai 
gimusi sutvėrimėli; viso, kai 
Tylius mate, neužmirsz per am-1 
žius, kaip tikrosios savo moti
nos, kaip tikrojo tėvo.

Kur-gi ji dabar ėjo? To ne
galėjo iszgalvoti. Vienas tik, 
jam buvo aiszku: buvo tai per
sitikrinimas; pamėtė ji, net ne- 
pažiurejus in jo puse, nuėjo ir 
nuslinko tolyn, tolyn ir tolyn. 
Szauke jis paskui ja bėgdamas 
‘ ‘ Myna! ” ir tada tik jis pabu
do.

Tolimoje nakties tamsumoj 
pasirodė du apskritu raudonu, 
kaip kokios baidykles akis, ži
buriu, prieszais katruos ėjo du 
raudonu spinduliu, lietaus la- 
szus paversdami in kraujo la- 
szus. Rodėsi, jog isz dangaus 
liejosi kraujas.

Szaltas prakaitas perbėgo 
per jo kuna; apėmė ji kokia tai 
baime, kuri kaskart didinosi. 
Artinanties traukiniui, sapnas 
susiliejo su esybe, ir Tylius ne
galėjo tarp ju atrasti rybos. 
Vis mate einanezia, sunkiai 
kvepuojanezia moteriszke, vel- 
kanezia tarp begiu sunkia bai
sia naszta; jau norėjo sulaikyti 
traukini. Laime, kad buvo jau 
pervelu: szviesa szmeksztelejo, 
oras susibangavo, ir kurijeri- 
nis, greitumu szaudykles, trau
kinys, praszvilpe pro ji.

Likusi nakties dalis taippat 
nedave jam atsilsio, noras grįž
ti namon taip ji kankino, jog 
jis ant vietos nėrinio. Ilgėjimas 
prie Tobijuko apsireiszke 
karsztu noru, kaip galima grei- 
cziaus pamatyti ji. Rodėsi, kad 
jau keli metai jo neinate. Po in- 
tekme auganezios už vaika bai
mes, nekarta kovojo su pagun- 
dinimu pamesti tarnyste ir 
skubintis kuoveikiausiai na
mon.

Ant galo, idant sutrumpihti 
ilgas kankinanezias laukinio 
valandas, nusprendė beszvin- 
tant apžureti savo kelia. Vos 
tik truputi prablindo, jau Ty
lius su smaigu ir geležiniu rak
tu rankoje slinko keliu rūpės- jo: esą jau senai laikas užsiim- 
tingai apžiūrėdamas bėgius, t i bulvėmis, norint dar szimet 
Vienur ir kitur geležiniu raktu! sunaudoti žeme. .
privarže arba stiprino geleži- kad reikia ir vaikai 
niu begiu susidurimus.

Vejas aprimo ir lietus pasi- dienai, 
liovė; pro iszsisklaiscziusius 
debesis pasirodė proszvaistos.

josios perimti' 
tamsuma prie'buomo. Užleisda- baime ir skausmu sznairavi-' 
mas buomą, iszgirdo signalini mai. Delko-gi butu ėjusi toliaus 
varpeli. Vejas blaszke balsą ir 
nesziojo in visas puses. Augsz- 
tos puszis linko ir siūbavo, su 
poszkejimu atsimuszdamos vie 
na in kita. Valandėlė, kaipo 
pro langeli, isz už tamsiu debe
sų, pažiurėjo menuo ir aiszikiais 
spinduliais, kaip aukso žiburys 
apszviete miszka, visa geležin
kelio linija ir spygsanezius be
gins'. Toje trumpoje szviesumoj 

‘ matyti buvo, kaip viesulą 
lankste pusziu virszunes, ir 
tarp ju skyrė sau kelia; kaip 
sklaistė žalias beržu kasas ir iii I . ,visas puses jasias mete.

Tylius nusiėmė kepure; lie
tus puolė jam ant plikos galvos 
ir maiszesi su aszaromis, ku
rios tekejo jo veidais ir jam 
nuo to pasidarė truputi leng- 
viaus.

Galvoje slankiojo invairios 
mintis; neaiszkus baisaus sap
no inspudžiai pynėsi, draskėsi. 
Jam rodėsi, kad kas nedovano
tinai nuskaudė Tobijuka. Tai 
atsiminus, jo szirdis tarsi ap
mirė. Bet sztai aiszkiai apsi-
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Armijos Augytinis pastebėjos visa ka jau sureng
ta 'kelionėn, pajuto dideli neno
rą. Priesztarautu, bet kokiu 
budu? Nuo ko pradėti, Ka jai

leisdavo, kad niekad neužtar
davo už vaikeli, ypacz, kuri 
taip karsztai mylėjo, neturėda
mas noro ir drąsos perstatyti, 
kaip labai turėjo kęsti vaikelis.

Ir, suprasdamas diduma sa
vo kalczios, nuilsės, pasirėmė 
ant alkuniu, susirietė ir užmi
go.

Bet nemiegojo ramiai: vaito
jo, arba priglumintu balsu 
niurnėjo: — “Myna, M yna!

Ant galo jo ausyse suuže, isz- 
| girdo, rodos, užima puolanczio 
didelio vandens, alky s aptemo 
ir staiga prasivėrė; jis pabudo. 
Sąnariui buvo nutirpo ir karsz- 
ti; ant kaktos szaltas prakai
tas; szirdis plake nelygiai; vei
das buvo aszaromis aplietas.

Namelyje vieszpatąvo baisi 
tamsa. Negalėjo suprasti, ku
rioje pusėje durys arba langai, 
ir veltui stengėsi perimti juo
da tamsumos siena. Pasikėlė 
svyruodamas, su nepaprastu 
szirdies plakimu. Miszkas uže 
tartum jūres sujudintos ban
gos; vejas su ledais ir lietumi 
piktai blaszke langinyczias.

Tylius eme apie save graba- 
liuoti, tartum nuskendęs tam
sumoje skendinys; susyk akies 
mirksniu apmėtė ji 
kaip dangiszka 
szviesa, nupuolė 
žemes ore užgeso.

( Vienok užteko 
dos, kad sargas ateitu in save 
ir szi-ta pamatytu. Griebėsi 
prie lemputes, kuria, ant lai
mes, pamate, o tuom tarpu to
lumoje sutratėjo griausmas. 
Pusėtinas, nors ir apsvaigintas 
tarszkejimas rinko pajėgas išž
ioto, raieziojosi dangumi, kaip 
nelygiu grendimu vežimas, ar
tinosi, kol pagalios, trukszmu 
pripildydamas apielinkes tren
kė perkūnu.

Sudrėbėjo isz pamatu žeme, 
sužvangėjo langai; — iszleto 
aidas aptilo. Tylius užžiebė 
lempute. Aprimęs mete akia 
ant laikrodžio: lygi atėjimui 
greitojo traukino tik penkios

las, kuri gerai insitemijo: ma
te įnirusiąja savo paezia Myna. 
Atejb ji isz kokios tai tolumos 
ir ėjo linija. Iszrode labai men
ka ir iszbalusi, vieton drapanų, 
buvo apsimetusi kokiais ten 
skarmalais. Aplenkė jo nameli, 
in ji ne nežvilgterėjus. Nors 
szis atminimas nesuvis buvo 
aiszkus, bet jis atsimena, jog 
vargsze vos-vos slinko pirmyn, 
kojos nenorėjo klausyti, kas 
keletas žingsniu puldinėjo.

Sargas užsimanė persitikrin-

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

ji skaisti J 
kibiiksztisj 

ir tirsztame'

ir tos sekun-

2-7/8 X 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytini* metu padalinima*. 
Pasilikai. 
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimą*.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* 
Gailesczio. 
Maldos vakarines. 
Giesme ant pradžios Misziu. 
Misziu Maldos. 
Psalme 45. 
Giesme Szventas Dieve. 
Miszparu Maldos. 
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties. 
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiau* atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.

I Maldos po palaiminimo Szv. Sak. 
Per Procesija.

Giesme ant Procesijų.
i Giesme Laba Nakt.
: Ministranturas.
( Saule Pub. Co., Mahanoy City

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

h

Szv. Sakramento 
Tamosziau*. 
Vierzpaties Jėzau*. 
Panos Szvencziausio*. 
Bernardo prie Szv.

Brolycziai toksai gyvenimas, 
Tai ne kas,

Žmogus davadnas negali būti, 
Taip girtuokliu gyvuoti, 

Daug tokiu apygardų turime, 
Kur daugeli girtuokliu 

randame, 
Jeigu insimaiszio davadnas, 

Tai jau buvimas ne kas.
Geriausia in kitur nukeliauti, 

Kad atsilsi gauti, 
Ba kur girtuokliai gyvena, 

Tai jau gana. 
' * * *

Ant vienu kriksztynu 
pasigėrė,

Ir tuo jaus susiėdė, 
Susidraskė terlas, 
Susidaužia galvas. 
Bet, po valandai, 
Vėl buvo gerai, 

O ka bobeles pradėjo, 
Isz pradžios tik liežuviai 

klegėjo,
Ir jau pasisziauszia nagus 

atkiszio,
Kožnas saviszkia in szali ", t - <

nustume,
Da ir per terla davė. 

Butu viskas gerai,
Kad neimtu girdėja anglikai, 
Paskui isz lietuviu juokėsi, 
Pirsztais rodo ir tycziojesi.

* * *

Apmaudą beveik visur 
Nesiranda teisybe niekur, 

Nuo karūnavotu gaivu, 
Net lyg biedniokeliu ubagu, 
Jeigu katruos Dievas da kiek 

užlaikys, 
Tai visko ant svieto pamatys.

Laikas bėga, labai staigai, 
O su laiku artinasi ir vargai, 

Žmonyja sumažins, <. 
Nes, nevisi dalaikyti gales.

Ne yra sziandien dory'bai 
vietos,

Del dorybes ir tikros 
apszvietos.

k % sf*

Kur motere gera, 
Ten paredkas visada, 

Ir vyrai kitoki, 
Ba ne laiko bile koki.

Vyrai užsiima skaitymais, 
Ir visokais rasztais 

moksliszkais,
Ten girtavimu neužsiima, 

O jeigu kada maža bertaineli 
pasiima,

Tai geria ir klykauje, 
Tai gere ir klykauje,

Ir sau žmoniszkai lebauje. 
Mažai tokiu turime, 
Vienok jau randame,

Bet daugiausia avingalviu, 
O tokiu suskaityti negali. 
Taigi, vyrai susipraskite, 

Girtavima pameskite, 
Laikraszti užsiraszykite, 

“Saule” skaitykite.
Tasai laikrasztis yra del visu 

žinomas, 
Visur yra žinomas, tai 

ne melas,
Visiems yra mielas.

Juozas Paremba, dvylikos 
metu amžiaus Lenkas nasz- 
laitelis parvažiavo sykiu su 
Marinu Divizija. Kareiviai 
jam parūpino net ir armijos 
drabužius. Kareivis Cpl. Lee 
Ritchey isz Tulsa, Oklaho
ma, ketina berniuką pasisa
vinti ir auginti.

raudonesnių, kaip visada, vei
du, rado Tobijuka.

Vienok ta diena, nekarta ro
dėsi Lenai, kad josios vyras su
vis persimainęs. Bažnyczioje, 
vieton žiūrėti in knyga, jis isz 
szono sznairavo in ja, kaipo 
kad ka tyrinėdamas; tai ji aisz
kiai mate. Popiet, kada Tobi- 
jukas, kaip visada, norėjo iszsi- 
neszti in gatves valka, Tylius, 
nieko nesakydamas, atėmė isz 
jo ir pasisodino sau ant keliu. 
Bet daugiaus nieko, nieko to
kio nesako ir nedare, isz ko ka 
nors but galima spręst.

Visa szventadieni kaip tai 
neiszrado laiko pramigti, o 
ateinanezia diena bus jam die
nos tarnyste; taigi apie devin
ta valanda nuėjo pasilstei. Jau 
migdinosi, kada žmona jam 
apreiszke, kad rytoj ryta eis su 
juom kartu, idant pasodinti 
bulves.

Tylius krustelėjo ir pabudo, 
bet akiu neatvere, pricszingai, 
kiek galėdamas užspaude 
blaksztenas.

Tuom tarpu Lena privadžio-

[tu prieszintis?
1 Bet iszvydes žydinti džiaug
smu Tobijuko veiduką, nusi
leido, neturėjo drąsos kliudyti 
vaikui džiaugsmo ir vien del to 
jau nepriesztaravo. Bet buvo 
neramus ir neužganėdintas; ke
lionėje smiltimi per miszka at
sargiai stūmė vaiko vežimėli ir 
dėjo jame gėlėlės, kurias Tobi- 
jirkas, linksmai bėginėdamas 
suskyne.

To'bijukas ta dien neapsako
mai buvo linksmas: bėgiojo, 
szokinejo, rėkavo ir stengėsi 
pagauti žalius su giedrais spar
niukais vabalėlius. Jo aksomi
ne kepuraite szmeksztavo szen 
ir ten tarpu papareziu.

Pribuvus in vieta, Lena aty- 
džiai apžiurėjo sklypą. Pamėtė 
ant žemes po keliu beržu sze- 
szeliu supjaustytu bulviu krep- 
szi, priklaupė ir eme kasti že
me.

Tylius žiurėjo in ja su kokia 
tai baime.

— Neblogiaus, kaip ten, prie 
Szprevos, tarė užganėdinta Le
na.

Tyliui nuo szirdies nupuolė 
akmuo. Jis bijojo nusprendimo 
apie naudingumą žemes; taigi 
dabar, atitokęs, pasiglostė gal
va.

Tuom tarpu Lena godžiai 
suglemže stambu . kampa duo
nos, nusimetė virszutines dra
panas ir veikliai pradėjo kasi
nėti. Retkarcziais po valandėlė 
iszsitiesdavo kveptelet, ir tai 
tik porai miliutu jeigu neverke 
vaikas. Tada prakaituojanezia, 
kvepuojanezia, bet pilna krūti
mi žadindavo vaika.

— Turiu apeiti kelia, ir To
bijuka imu su savim, nuo plat
formos namelio balsiai szauke 
sargas.

— Ir veli — atspiege dar 
garsiau Lena — irpaikysta! 
O-gi kas jau prie kūdikio pasi
liks? Žinai, kad asz neturiu lai
ko žadinti vaikai Eiksz man 
tuo jaus! — ar girdi ?!

Bet Tylius paemes vaika už 
rankos, tartum suvis josios ne
girdėdamas, tolinosi.

Lena paszoko ir norėjo juos 
vyti, bet sugaisztis laiko sutu- 

. rejo ja. Sargas su sunumi ėjo

'g su savimi' 
imti, būtent darbo bus visai

j 1 CJU JCl. kJCll^ClO OLA D LL11 LA ALA j.

Dar primine, ^įĮ011 pusėn įr jau buvo gana to

Tylius kažinka suniurnėjo, 
bet moteriszJke in tai nepaisė.

Vienodas atbalsis jo žings- Stovėjo nusisukusi, atpainio- 
niu, palytėjimas kietu padu ge-Į dama gorseta, idant nu.sireng- 
ležiniu begiu ir tekszimas nuo ti. Atsisukusi, pati nežinodama 
medžiu lietaus laszu, nuramino' ko, pamate persimainiusi, pa- 
suerzintus sargo nervus.

Szesztoje valandoje ryto su
vis jau buvo
nelaukiant, skubinosi namo.

Tuom tarpu debesys suvis j 
beveik iszsisklaide ir pasislėpė kusi, vienkart ir nemažai iszsi- 
už skliauto, ant kurio pasirodė1 
blizganti, spinduliais apdeng-į 
dama miszka, saule.

Auksiniai tiesus saules spin- sikuite in plunksnainius,

balusi, baisu vyro veidą. Atsi
rėmęs priegalviu, iszvertes bal- 

liuosas ir, nieko tas akis, baisiai in ja žiurėjo, 
tartum akimi prarysiąs.

— Tyliau! — suszuko supy-

Ii.
—BUS DAUGIAU—
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, gandusi. Jszgirdes savo varda
■ sargas atsiipeikejo, mete jai ke
lis nesuprantamus žodžius, in-

, užsi- 
duliu graižai, prasiskverbdami denge ausis ir nusikreipė in pa
in tankumynus, puolė ant sieni.
minksztu papareziu lapu ir 
dailiai margino samanas.

Nuo virszuniu medžiu, lapu' renge viską, kas reikia mineton 
ir kiekvienos žoleles varvėjo keliondn. Kūdiki paguldė in 
žibanti rasa. Szviesos jure isz-!maža vežimėli, paskiaus prike- 
sipletojo po visa žeme. Ryto le Toblijuka, kurs skubiai ap- 
grožybe ramino dvasia, ir nak- sirenge, o supratęs, kur visi 
ties inspudžiais perimtos Ty-' rengėsi, pabalę jo veidukai 

I liaus mintys iszsiblaive. Visai linksmai nusijuokė. Tylius pa- 
j aprimo, juo labiaus, kad pare- budo vėlai pusrycziai buvo jau

Rytmetyje Lena atsikėlė 
ankscziaus visu ir be trukszmo

jus namon, szvariame patale ir ant stalo. Apmėtė viską aikia ir

i r it u

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

61 pus., Did. 5x7col.
Tiktai, 10c. <u nn11n
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Skaitykite “Saule”
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Žinios Vietines
•——-»

' Utarninke pripuola Szv.
Augustino; Seredoje Nukirst.

de. Kadangi kare jau visur 
užsibaigė, szimet turime prie
žasties būti ypatingai džiaugs
mingai, ir už tai praszio visu 
isz toli ir arti, visu szeimynos 
nariu, susieiti tose dienose ir

Sunkus Darbas Gerai Atliktas

gal., Szv. Jono Kriks., Ketver
ge Szv. Rože Limieto, ta diena 
taipgi yra Lietuviams minėta 
diena, 1386 mete Lietuvos 
Kriksztas; Petnyczioje Szv. 
Raymundo Non., Subatoje pir
ma diena Rugsėjo (Sept.) me- 
nesis paszvenstas ant garbes 
Aniolu. Kita sanvaite: Nedė
lioję pripuola Szv. Sarafijo, 
taipgi ta diena yra “Darbinin
ku Diena (Labor Day), visur 
szvencziama.

SHENANDOAH, PA.
— Ponia Blanczia Rufus 

- (Rutkauskiene) nuo 123 South 
Main uly., gydosi Geisingerio 
ligon'bute, Danville, Pa.

t Laidotuves Jurgio Levu- 
lio, nuo 418V2 E. Arlington uly. 
atsibuvo Sukatos ryta isz J. A. 
Oravitz koplyczioje, 635 E. 
įCentre uly., 8:30 valanda su 
gedulingos pamaldos Szv. Jur
gio bažnyczioje 9 vai., kūnas 
palaidotas parapijos kapuose. 
įVelionis mirė Seredoje, Schuy
lkill Haven ligonbute. Gimė 
Lietuvoje. Buvo anglekasis, 
nuo Birželio menesio nesvei
kojo ir turėjo apleist savo dar- 
Jba. .1

L --------------------------
[ William Penn, Pa. t Petny- 
fczioje apie 9:30 valanda ryte, 
persiskyrė su sziuom svietu 
Juozas Roczkus. Jo pati mirė 
pareita meta. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribuvo in Suvien. 
[Vals., daug metu adgal. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos 
JSzenandoryje. Paliko dide
liam nuliudime: sunu Antana, 
du pus-sunu, Petra ir Juozą 
Fogeliai; dukteria C. Barasha- 
iene ir du pus-dukterys, M. 
jScrobliene ir H. Adamiene, vi
si namie. Taipgi 8 anukus ir 
anukies, broli Antana ir seseri 
Helena isz Cleveland, Ohio ir 
puse-seseri J. Rakusiene isz 
lWateiJbury, Conn. Laidotuves 
atsibus Seredos ryta, su apie- 
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje 
9 valanda, kuna palaidos para
pijos kapuose. Graborius J. W. 
Levanovich laidos.

t Pana Mirtelia T. Eckley, 
26 metu amžiaus mirė Ket
verge apie 9 valanda vakare 
namie, ant Back uly. Velione 
prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Paliko savo tėvelius 
ponstva H. Eckley, 4 seserys ir 
viena broli, visi isz William 
Penn. Laidotuves Utarninke. 
Graborius V. Menkeviczius 
laidos. /

dalyvauti sziame parapijos 
“Laimes Piknike.” Pelnas 
dėt parapijos naudai.

ISZ MINERSVILLE, PA.

— Kareivis Vincas Vaice
kauskas parvažiavo isz Vokie
tijos ir gavo trisdeszimts dienu 
vakacijos, “Furlough” namie 
pasilsėti. Jis daug papasakojo 
apie ka musu kareiviai dabar 
daro ir dirba Vokietijoje. Jis 
sako, kad nors karas ir pasibai
gė Vokietijoje, bet dar pavo
jinga tenai, nes labai daug tu 
sprogstancziu mainu randasi 
•visur ir nevisas gali surasti. 
Kai kareiviai netyczia užeina 
ant tu sprogstancziu tai baisiai 
daug nelaimiu atsitinka.

Vinco tėveliai džiaugiasi kad 
sūnūs grižo gyvas ir sveikas. 
Vinco 'brolis Pranas buvo Vo
kietijoje sužeistas; kitas brolis 
Juozas dabar rengiasi in Paci- 
fika važiuoti.' Jo seserėnas, Ka
pitonas Alfonsas Bružas taipgi 
dabar namie. (Jo paveikslai 
szitame “Saules” numeryje.)

— Biski po bis'ki grįžta ka
reiviai, renkasi szeimynos ir gi- 
mines ir vėl gyvenimas eina pa
prasta savo vaga.

— Mokyklos Rėmėju Drau
gyste surengė labai gražia Kor
tu Loszimo Pramogėlė. Visas 
pelnas nuo szitos “Card Par
ty” yra skiriamas del inrengi- 
mo “Vaiku Darželio” parapi
jinėje mokykloje. Tas “Vaiku 
Darželis” yra rengiamas vai
kams kurie yra dar per jauni 
stoti in pirmaji mokslo skyrių 
bet jau turi puspenkto meto.

Tokis “Vaiku Darželis” bus 
pirmutinis Minersvilleje. Pir
mutinis ir vienatinis. Tai Lie
tuviams garbe kad jie nuo sve- 
timtaucziu netiktai ka neatsi
lieka, bet dar ir jiems kelia ro
do ir prakerta.

— Alicija Petrikiute iszte- 
kejo už Antano Strumskio. 
Kunigas Klevinskas klebonas 
davė jiemdviem szliuba. Szliu- 
bas buvo su Szventomis Miszio- 
mis per suma.

Drabužiu Siuntiniai 
Plaukia

BROOKLYN, N. Y. — Kai 
tik buvo paskelbtas naujas dra
bužiu rinkimo vajus, BALF 
skyriai ir Lietuviu paszelpos 
darba remianti visuomene at
ėjo talkon. BALF sandeli (101 
Grand St., Brooklyn, N. Y.) 
kasdien plaukia pundai suau
kotu drabužiu.

Ir sziame vajuje pirmiausia 
pasirodė BALF 1 skyrius, Mt. 
Carmel, Pa. Sziomis dienomis 
isz Mt. Carmel atplaukė beveik 
4,000 svaru siuntinys.

New York o apylinkėje bene 
pirmoje vietoje žygiuoja Mas- 
pethas. Jau kelis kartus isz ten 
atgabenta po kelis szimtus sva
ru.

bus (drabužiu) praszome siusti 
in United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. Ware
house, 101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y., Tel. EVer
green 8-6203.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT 
COMPANY PROPOSES NEW 

FINANCE PLAN

Pennsylvania Power & Light Co., 
announced that it has filed a plan 
with the Securities and Exchange 
Commission which provides and ad
ditional investment of approximately 
$18,000,000 be made in its common 
stock by or through its present com
mon stockholders. It also provides 
that National Power & Light Co., its 
principal common stockholder, sur
render to Pennsylvania Power & Co., 
for cancellation a portion of Pennsyl
vania’s presently outstanding com
mon stock, for the purpose of creat
ing a capital surplus of approximate
ly $11,000,000, and for National Po
wer & Light Co., to transfer to Penn
sylvania Power & Light Co., all the 
common stock of the Edison Illumi-

Daug skaitome ir tankiai girdime apie Karo Sztaba, kad Karo Sztabas ta ir ta sake ar 
padare ir retai kada mes ta Karo Sztaba matome ar ka apie ji suprantame. Sztai, ežia tas 
Karo Sztabas kuris Europoje visa kara vede ir Vokieczius sumusze.

Generolas Dwight D. Eisenhower virsziuje, jo trys pagelbininkai, Komanderiai, Gene- ; 
rolai Bradley, Devers ir Clark. O tiems Generolams kiti Generolai stojo in pagelba. Jie 
per Afrika ir per visa Europa vijosi Vokieczius ir tik paezioje Vokietijoje sustojo. Jiems 
visi mes esame dėkingi ir tariame aeziu už sunku darba gerai atlikta.

Brooklyno visuomene ir 
smarkiai iszsijudino. Kasdien 
atgabenama sandeliu pundai

nating Co., of Easton worth about 
$425,000. These transactions, coupl
ed with the plan requirements that a 
good portion of the earnings available

Maizeville. — Szv. Liudviko 
parapijos atsibuvo atlaidai. 
Žmonių atsilarike pusėtinai, 
nežiūrint kad ta vakara lijo. 
Kunigas Pijus Czesna, klebo
nas isz Mahanoy City laike 
miszparus, Kun. Kazimieras 
Rakauskas, vikaras isz Maha
noy City buvo Dijakonas ir 
Kun. Jeronimas Bagdonas isz 
Minersville buvo Sub-dijako- 
nas. Kun. Juozas Szukeviczius 
klebonas isz Tamaqua pasakė* 
pamokslą, gražiai ir tinkamai} 
pritaikinta prie Karo pabaigos’ 
ir rengiamos taikos.

Daug Bažnyczios 
Naikinamos Lenkijoje

LONDON, ANGLIJA. — So- 
vietai naikina ir griauna Kata- 
likiszkas bažnyczias Lenkijoje. 
Ateina tikros žinios isz pat Vil
niaus, kad kunigai, vyskupai 
ir visi dvasiszkiai yra žudomi 
ar isztremiami isz Lenkijos. 
Seminarijos uždarytos, kuni
gai Siberijoje ir visos bažny
czios tai sunkiai yra apmok- 
escziamos kad nei viena negali 
iszsilaikyti.

Žmones, neteke savo kunigu 
susirenka in namus ar ant uly- 
czios ir laiko pamaldas; mel
džiasi. Sovietai nori investi 
visur Pravoslavu Tikėjimą nes 
Pravoslavu kunigai ar popai 
yra po Stalino valdžia.

AMERIKOS LIETU
VIU TARYBOS

PRANESZIMAS
NEW YORK. (LAIC) — 

Atsižvelgiant in politinio laiko 
svarba, Rugpiuczio (Aug.) 21- 
23 dienomis, Washington, D. 
C., buvo suszauktas nepapras
tas Amerikos Lietuviu Tary
bos Vykdomojo Komiteto pasi
tarimas.

Pasitarime dalyvavo: ALT 
Pirmininkas, L. Simutis; Vice
pirmininkas, Adv. W. Laukai
tis; Sekretorius, Dr. P. Grigai
tis; iždininkas, M. Vaidyla; ir 
LAIC pareigūnai su Adv. K. 
Jurgela prieszakyje.

Pasitarimo dėmesys, savai- 
mi, buvo pirmiausiai nukreip
tas in tarptautines sujungimos 
apžvalga, “ypatingai kiek ji 
yra susijusi su laisvos, nepri
klausomos ir demokratines 
Lietuvos atstatymu ir svetur 
atsidurusiu Lietuvos tremtiniu 
būkle. ’ ’

Taip pat buvo apsvarstyti tie 
Potsdamo nutarimu posmai, 
kurie, tiesioginiai ar netiesiogi
niai, riszasi su Lietuvos gyvy
biniais dalyvais, pirmiausiai,

projektuojamo (daryti plia- 
nus) Karaliaucziaus ir jo apie- 
linkes SSSR perleidimo užma
nymas, kame ALT pažiūros bu
vo sutrauktos tam tikros pažy
mėjimas puslapiuose ir inteik- 
tos Amerikos valdžios užaky- 
vumoms instaigoms.

Pasitarima dienomis, Ameri
kos Lietuviu Tarybos veikėjai 
turėjo progos atsilankyti ir as- 
meniszkai iszsikalbeti visoje 
eile j e valdžios instaigu, tame 
skaieziuje ir Valstybes Depar
tamente.

Viską kartu suglaudus, Ame
rikos Lietuviu Taryba jauezia- 
si inpareigota ir da karta vi
suomenei praneszti, kad, pa
starųjų laiku tarptautiniu in- 
vykiu nepaisant, “Amerikos 
vyriausybes nusistatymas Lie
tuvos atžvilgiu nėra pasikei
tęs.”

Vadinasi, gandai apie taria
ma Lietuvos Respublikos Pa
siuntinybes ir jos Konsulatu 
netrukus turinti invykti užda
rymą, apie musu valdžios buk
tai jau duota sutikima pripa
žinti1 1940 metais Sovietu in- 
vykdyta Lietuvos privilyta ir 
t.t., “neturi mažiausio pagrin
do.”

Toliaus, buvo svarstomas 
“Amerikos Lietuviu Visuoti
nio Seimo suszaukimas.”

Vykdant ALT surinktyvo 
ankszcziaus tuo reikalu priim
ta nutarimą, Vykdomasai Ko
mitetas nusprendė imtis inves- 
dinimos tam Seimui szaukti Sz. 
m. Lapkriczio (Nov.) antroje 
puseje.

Del tikslios Seimo suszauki- 
mo “ vietos ir laiko ’ ’ nutarta 
atsiklausti visu ALT nariu, ži
noma, atsižvelgiant in vis tebe- 
galiojanczius susisiekimo su
varžymo patvarkymus.

Pasitarimo proga, ’ Rugpiu
czio (Aug.) 22 d., ten pat 
Washington, D. C., buvo su
kviesti ir Tremtiniu Reikalams 
Komisijos nariai.

Iszklause komisijos pirmi
ninko, p. J. Griniaus (Philadel
phia, Penn.) ir sekretores p-ios 
A. Dovenienes (Waterbury, 
Conn.) iszsamu tuo reikalu 
praneszima, Amerikos Lietu
viu Tarybos Vyriausybes 
Tremtiniu Komisijos atlik
tiems darbams visiszkai prita
rė, vienkart užgiriant naujus 
sumanymus Komisijos veiklai 
praplėsti.

Okinawa Gyventojai Vargingai Gyvena

drabužiu ir avalynes.
'Parama plaukia ir isz toli

miausiu vietų. Sztai, Los An
geles, Gal. Lietuviai per Szv. 
Kazimiero par. atsiuntė 400 
svaru. Szv. Petro ir Povilo pa
rapija isz Grand Rapids, Mich. 
— 84 dėžės. Cicero, 111., Lietu
viu parapija ir BALF 14 sky
rius — 3,077 svarus.

Kun. K. Strimaitis isz Alba
ny persiuntė 445 svarus. Ne
wark, N. J., BALF skyrius be
veik kas sanvaite siuntinėja po 
keletą szimtu svaru.

Chicagos BALF apskritis 
I atidarė nuolatini centreli, kur 
I drabužiai priimami kasdien. 
Tokie centreliai veikia Phila- 
delphijoje, Wilkes-Barre, Bos
tone, Shenandoah, Worcestery 
ir kitur.

BALF vadovybe labai dė
kinga tiems geradariams, ku- 

I rie prie drabužiu ir czeveryku 
I pasistengia atsiusti dar ir po 
galbala muilo, siulu. adatų, sa
gu, diržiu ir kitu reikalingu 
daiktu.

Atsimintina, kad sziuo metu 
j daugiausia reikia drabužiu ir 
avalynes ypacz dureni ir žiema 
ypacz naudingi megstiniai, vil
nones kojines, szilti baltiniai.

BALF skyriai, parapijos ir 
visa eile paszelpimo darbui 
gelbstincziu draugijų sziomis 
dienomis gavo nauju plakatu 
(posters), nauju brosziureliu 
(folders) raginaneziu dovanoti 
fr rinkti rubus, avalyne ir pata
lyne nuo karo nukentejusiems 
Lietuviams. Didžiuosius pla
katus ir brosziureles praszoma 
paskleisti ko daugiausia tarp 
Amerikiecziu. Didžiaisiais pla
katais gali būti papuoszti krau
tuvių langai, sales, klubai ir ki
tos vieszosios instaigos. BrO- 
sziureliu formatas tinka 10 nu
merio vokams; siuntinėdami 
savo reikalais laiszkus, malo
nėkite indeti ir brosziurele va
jaus reikalais, malonėkite pa- 
praszyti biznio, profesionaliu 
ir visuomenes instaigu pagel
bėti.

Po maža ke'ki esame iszsiun-

for common stock must be retained in 
the business, would result in a con
stantly increasing equity behind the 
preferred and common stock. The pre
ferred stock will, of course, have pre
ference in these increases. When re
ceived by the company, this $18,000- 
000 cash cash will be used by the com
pany to pay off 164,390 shares of its 
presently outstanding preferred 
stocks at $110 per share. This would 
reduce the presently outstanding pre
ferred stock by approximately 25o/o 
which with the anticipated increasing 
investment in the common stock 
should give substantial added streng
th to the preferred stock to be out
standing in the future, both as to as
set value and continuity of payment 
of preferred dividends. The surren
der by National Power & Light Co., 
of a portion of the common stock of 
Pennsylvania Power & Light Co., as 
provided in the plan, will provide su
fficient capital surplus to enable the 
company to dispose of all its present 
accounting problems with the Penna. 
Public Utility Commission and the 
Federal Power Commission, as well 
as to comply with all accounting re
quirements of the Securities and Ex
change Commission in connection 
with the carrying out of the plan. The 
plan which was filed Friday with the 
Securities and Exchange Commission 
in Philadelphia was also mailed to all 

| stockholders. The plan contempla- 
Įtes the exchange of 75o/o of the com
pany’s outstanding preferred stock, 
share for share, for a new preferred 
to have dividend rate to be announc
ed later with the end in view of a 
market price of $110 or more for the 
new preferred at the time the ex
change takes place. The company pre
sently has in mind a dividend rate of 
somewhere between 4 and 4%o/o. It 
is extremely important, the company 
announced, that the exchange plan be 
successfully carried out because as 
set forth in the plan thecommon stock 
investment of approximately $18,- 
000,000 will only be forthcoming if 
the exchange plan is successfully car
ried out. Preferred stocholders will 
be advised later as to where and when 
they may deposit their preferred 
stocks for exchange for the new pre
ferred stock. Any preferred stock
holder may, under the plan, deposit 
all shaYes of preferred stock owned, 
for exchange, but if more than 75o/o 
of the presently outstanding preferr
ed stocks are deposited for exchange, 
only shares aggregating such 75o/o 
will be accepted for exchange. The 
shares deposited for exchange but 
not finally accepted for exchange will 
be returned to the owners, on a pro 
rata basis, and such returned shares 
will of course then be paid off in cash 
at $110 per share. The plan also pro
vides for paying off in cash all of the 
$125,720,000 bonds, debentures and 
notes of the company and replacing 
these by a like amount of new bonds, 
debentures and notes at substantially 
lower interest rates. This would re
mit in an interest saving before in
come taxes of approximately $1,100,- 
000 per year. The proposed reduct-

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

H

Laidoja kanas numirėliu. Pasam
do automobilias del laidotavia, 
kriksztiniu, vestuvių Ir kitokianu 
reikalams. Telefono Numeral 78. 
■20 W. Centra St., Mahanoy City

Saint Clair, Pa. — Szv. Ka- 
zimierio Parapija laikys savo 
Pikniką, Rugsėjo (Sept.) 2 ir 3

(Labor Day ) parapijos so-

Kai Amerikos kareiviai ir Marinai užėmė Okinawa salas jie rado tos salos gyventojus 
taip pat vargingai begyvenant kaip jie ir begyveno kai kiti Marinai 1853 metuose su 
Commodore Perry ten atsilankė. Gyventojai ežia nieko nežino apie Amerika, baisiai bedni 
ir vargingai gyvena. Juos nukamuojo Japonai nes j u sala randasi Japonams ant kelio.

SKAITYKITE “SAULE”

tineje ir korteliu prie rubu pri
kabinti, “National War Fun- 
do” vajui ženkleliu prie laisz- 
ku lipdyti ir ženklu prie auto
mobiliu ir namu langu klijuoti.

Iszsiusta ir atspausdintu 
sandelio adresu korteliu. Jei 
turite surinkę drabužiu, avaly-
nes ar kitokiu reikmenių nuo 
karo nukentejusiems Lietu
viams, malonėkite tuoj supa
kuoti, užlipdyikite adresa ant 
pundo ir siuskite: mažesnius 
pundus pasztu, didesnius Rail
way Express, o didelius — ge
ležinkeliais freight, yisus ra

ion in outstanding preferred and re
education in dividend rate, if carried 
put, would result in savings to the 
company before income taxes of a- 
pproximately $2,000,000 per year. 
The common stock of Penna. Power 
& Light Co., will soon be owned by 
thousands of stockholders in Penna., 
and elsewhere and not by a holding 
company if plans recently filed by 
Electric Bond & Share Co., and Na-
tional Power & Light Co., with the 
Securities and Exchange Commission 
are approved by that Commission and 
subsequently carried out. The Penn
sylvania Power & Light Co., plan 
must be approved by the Securities 
and Exchange Commission, the Pen
nsylvania Public Utility Commission 
and by the company’s stockholders 
before it will become effective.

(Apgarsinimas^




