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Isz Amerikos
PITTSBURGH ELEK
TROS DARBININKAI 

STRAIKUOJA

Strytkaru Darbininkai 
( Pritaria

PITTSBURGH, PA, — Jau 
visa sanvaite kai Elektros Dar
bininkai straikuoja. Vis buvo 
vilties kad darbininkai su kom
panijomis susitaikins be ilgu 
straiku, bet dabar jau tos vil
ties nebeliko.

Elektros jau ima visam 
miestui pritrukti. Kiti fabrikai 
ima užsidaryti, nes j u maszi- 
nos yra elektrų varomos. Jeigu 
da kelias dienas szitaip pabus, 
tai žmones ir szviesos neturės. 
Tada visiems bus baisiai dide
li nuostoliai, nes buczernese, 
sztoruose ir namuose, mesa ir 
visokis maistas pages refrige- 
ratoriuose, szaldytuvuose.

Prie szitos bėdos pirisidejo 
kitos straikos. Visi kundukto- 
riai ir motormonai ant strytka- 
riu pritaria elektros darbinin
kams ir sykiu straikuoja.

Dabar nei elektros, nei dar
bo, nei strytkariu žmones nega
li gauti. Czia straikininkai net 
ir priesz valdžia pasiprieszino 
ir privertė teismą paleisti Uni
jos bosą kuris buvo ant visu 
metu apsūdytas in kalėjimą.

PASTOVI TAIKA 
NETOLI

Prez. Trumanas Sako
WEST POINT, N. Y. — Pre- 

zidentas Trumanas buvo nuva
žiavęs in West Point, kur jauni 
vyrukai mokinasi ir eina karo 
mokslą ir musztra del karinin
ku. Jis tenai per trumpas pra
kalbas pasakė kad, “jis turi 
vilties kad visas svietas jau ar
tinasi prie tikros ir pastovios 
taikos ir kad visiems milita- 
rizmas, kariszkas apsiginkla
vimas insipyko. Jis sako kad 
jis tikisi kad visos tautos, visi 
krasztai gryž prie taikos ir tai
kingo gyvenimo.”

Jis czia nieko nesake apie di
desne armija ar reikalą dau
giau kareiviu, bet jis pabrieže 
ir paantrino kad mums labai 
reikalinga geru kariszku vadu.

Tokios kalbos dabar visur 
skamba, kuriose mes iszgirs- 
tame apie taika ir tuo pat sy
kiu apie reikalą karininku ir 
generolu. O visi žinome kad ka
rininko darbas ne taika, bet 
karas.

Skaitykite “Saule”

Traukinio
Nelaime

6 Žuvo; 50 Sužeisti

VICTORYVILLE, CALIF.
Vienas isz greicziausiu ir ge
riausiu Union Pacific kompa
nijos traukiniu važiavo isz Chi- 
cagos in Los Angeles, ir per sa
vo greitumą ar smarkuma nu
bėgo nuo begiu, rieliu. Du ka
rai prie inžino sudužo ir viens 
kita sulaužė. Keli kiti karai nu
virto nuo rieliu, bet neapsiver- 
te. Darbininkai apie tris valan
das dirbo pakol visus žuvusius, 
sužeistus ir sukriestus iszeme 
isz to traukinio.

Valdžia tuoj aus pasiuntė ke
lis kariszkus eroplanus kad 
greicziau butu galima sužeis
tuosius nuvežti in ligonbute in 
Los Angeles, visus kitus, kurie 
iszliko sveiki, autobusai nuve
žė prie kito traukinio stoties 
kur jie galėjo tęsti savo kelione 
toliaus.

Žuvusieji: Fidele Terlizza, 
35 metu amžiaus isz Los Ange
les ; Edward Koch, isz Staten 
Island, N. Y., Mrs. Velma M. 
Reinhardt, 41 meto amžiaus, 
isz Canton, S. D., Dorothy Bpa- 
kula, 28 metu amžiaus, isz Iron 
River, Mich., ir William Henry 
Pope, darbininkas ant to gele- 
žinkilo, isz Los Angeles.

GRAIKU KARALIUS 
PARVAŽIAVO

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Karalius George II sugryžo in 
savo kraszta po penkių metu 
isztremimo. Graikai per rinki
mus, balsavimus pareiszke kad 
jie nori savo karaliaus. Kai tik 
karalius paravažiavo, Premie- 
ras Constantine Tsaldaris pasi
traukė isz valdžbos. Karalius 
priėmė jo atsisakyma, bet tuo 
paežiu sykiu ji vėl paskyrė in 
ta paezia garbes vieta ir prasze 
kad jis sudarytu nauja Taryba.

Tai ne pirmutinis sykis Grai
ku karaliui gyventi isztremime 
ir paskui gryžti in savo kara
lyste. Graikai jau apie keturis 
sykius savo karalių isztreme, ir 
keturis sykius ji vėl atgal par- 
siszauke. Graikijoje politika 
tokia nepastovi, kad ne vien 
tik karalius nežino kur jis sto
vi, bet paezios partijos staiga 
kaip grybai iszdygsta ir kaip 
grybai pranyksta.

Gandai ėjo kad karaliui prie- 
szingos partijos rengėsi sukel
ti revoliucija Graikijoje, bet 
kol kas da nieko tikro nežinia. 
Bet Anglijos kariuomenes yra 
pasirengusios visus prieszus 
numalszinti. Anglijos valdžia 
pareiszke kad kelios divizijos 
geriausiu jos kareiviu butu pa- 
siunstos staeziai in Graikija 
jeigu bus reikalo.

Rinkimai
Europoje

Stalinas Visai Neturi 
Vilties Inpirszti

Komunizmą

ISZ EUROPOS. — Rinki- 
mai tuose krasztuose kur Ame
rika, Anglija ar Francuzija 
valdo, ir net tuose krasztuose 
kur Rusija vieszpatauja, paro
do kad Kremlinas ar pats Stali
nas visai neturi vilties prie sa
ves prisitraukti Europos žmo
nes ar jiems inpirszti Komuniz
mą. Tok kol tie žmones da tu
rės vilties in Atlanto Cziarteri, 
tol Komunizmas nieko tenai 
nepesz. Badas, baidymas, pro
paganda ir Rauduona Armija 
gali žmones priversti ar juos 
pavergti, bet neintikinti ar pri
traukti. Jeigu Stalinas nori 
Europoje vieszpatauti, jis tu
rės su kardu ir smurtu vieszpa
tauti, bet ne su žmonių gera va
lia.

Laisve, lygybe ir nepriklau
somybe daug daugiau ant žmo
nių veikia negu smurtas ir pro
paganda. Komunistai prarado 
rinkimus kur Amerikiecziai, 
Anglai ar Prancūzai valdo. Bet 
kas da keiseziau ir visiems ant 
szirdies lengviau tai kad Ko
munistai visai prastai pasirodė 
rinkimuose net tuose krasztuo
se kur jie su Raudona Armija 
valdo.

Europos žmones turėjo tik
rai daug drąsos taip pasirody-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LIGONIAMS MĖSOS

WASHINGTON, D. C, — 
OPA valdžią pranesze ir insake 
visiems buezieriams ir kompa
nijoms, kurios pristato mesa 
ligonbutems, kad jie dabar turi 
tiek mėsos toms ligonbutems 
pristatyti, kiek jie pristatė per
nai per Spalio (Oct.) menesi. 
Szitas insakymas lieczia ne 
vien tik ligonbutes, bet ir kalė
jimus, seratnamius ir kitas 
prieglaudas.

Valdžia pasiaiszkino kad szi- miestelyje, nusižudė save. Ji WILKES-BARRE, PA. — 
tas insakymas turi būti visu nurijo per daug vaistu del už- Szito miesto kasdieniaiai laik-
iszpildytas. Jeigu kuris bu- migimo. Ji mokino in Blake- raszcziai pabrango. Pirmiau 
czierys ar kuri kompanija taip ley Borough mokyklas. Dakta- jie kasztavo asztuoniolika cen- 
nedarys, tai valdžia nubaus ir ras Paul E. Kubasko, isz Lac- tu in sanvaite, dabar jau kasz- 
nepavelins jam daugiau mėsos kawanna apygardos sako keži tuoj a dvideszimts keturis cen- 
nei pirktis nei parduoti. Taipgi; jis rado mokytoja pas jos teta* tus, o jeigu atnesza in namus, 
insakymas kad armija, vaiskasj Grace Snyder, TomkinsvilleJ tai už kiekviena numeri penki 
turi gauti czverti visos mėsos miestelyje. Jis nusprendė kad i centai. Iszleidejai abieju laik- 
kuri yra dabar gaminama par-’ ji nusižudė, nes apie jos kakla* raszcziu pasiaiszkino kad jie 
davimui, Isz to matyti kad jau buvo apriszti jos žiurkszto1 buvo priversti savo laikrasz-
ne baikos su mėsos trukumo, 
nes ne vien tik szeimininkes su
sirūpino, bet net ir pats vais- 
kas.

Lenkijos
Rubežiai

ISZ BERLYNO. — Kai So
vietai užėmė daug Lenku že
mes, jie atsilygindami Len
kams paskyrė beveik tiek Vo
kietijos žemes, kur dabar Len
kai apgyveno ir jvaldo. Nors 
Lenkams baisiai nepatiko kad 
Rusija pasisavino dali Lenki
jos, bet dabar tie patys Lenkai 
sako jie jokiu budu neatsisakys 
nuo tos žemes kurie Sovietai 
jiems daye Vokietijoje.

Vokie ežiai Komunistai, ku
rie randasi po Sovietu valdžia 
ir laisvamaniai Vokiecziai ku
rie randasi po Amerikos val
džia Vokietijoje jau ima kalbė
ti kad jie turi vilties kad Vo- 
kiecziams bus nors dalis sugra
žinta tos žemes kuri buvo Len
kams paskirta.

Liepos (July) menesį, Rusi
jos Užsienio Ministeris, Molo
tovas, pasakė kad galimas 
daigtas kad Rusija atiduos Vo- 
kiecziams dali tos žemes kuri 
yra Sovietu rankose. Amerikos 
Sekretorius, James F. Bymes 
primine Molotovui kad da vi- 
siszkai ir galutinai nenutarta 
ar Lenkai gaus visas tas žemes 
kurias Sovietai jiems paskyrė.

Reiszkia: nors da patikrintu 
žinių negalima gauti, bet gali
mas daigias kad Lenkija vėl 
atsidurs tarp kūjo ir priekalo. 
Sovietai isz Lenkijos atėmė 
daug žemes, ir paskui davė 
jiems Vokietijos gabalėli, o da
bar ir ta gabalėli atims o tas 
paimtas žemes Lenkijai nesu
gražins.

Lenkai atsidūrė tarp Ameri
kos-Anglijos ir Rusijos, ir ga
limas daigtas kad ji nuo visu 
trijų nukentės. Nei Amerikie- 
cziams, nei Anglams, nei So
vietams nerupi Lenkija kaipo 
krasztas ar kaipo tauta. Vi
siems trims tik tiek Lenkai ir 
Lenkija rupi, kiek jie gali pri
sidėti prie Vokietijos atgaivi
nimo, ar savu rubežiu sustipri
nimo.

SCRANTON, PA. — Panele 
Marjorie Britton, 42 metu am
žiaus mokytoja, Peckville 

Sznapsas Nebus Ant 
Knygutes; Bus Galima 

Jo Pirktis Kiek 
Tik Kas Norės

HARRISBURG, PA.-Penn- 
sylvanijos Sznapso Prižiūrėji
mo Administracija pranesza 
kad dabar bus galima pirktis 
naujo sznapso, kuri “Spiritu- 
Sznapsu” pavadina. Mums 
praneszama kad apie 50,000 tu
zinu bonku szito sznapso dabar 
neužilgo atsiras sznapso szto
ruose. Szitas sznapsas nebus 
ant knygutes ir bus galima jo 
pirktis kiek ,tik kas norės, ar 
kiek tik kas pajiegs iszgerti. 
Naujas sznapsas bus sumaiszy- 
tas su tikru senu sznapsu. Jis 
yra padarytas isz bulviu ir 
kasztuos apie tris dolerius už' 
buteliuką.

Negalima dabar pasakyti 
koks szitas sznapsas bus, nes 
neteko paragauti, bet valdžia 

I sako kad jau apie 1,100 tuziniu 
bonku yra parduota. Tai 
reiškia, viena isz dvieju daly- 

, ka: Jis yra neblogiaus ar žmo
nes dabar visai nepaiso ka jie 
geria.

LAIKRASZCZIAI 
PABRANGO

szniurai su kuriais ji ketino pa
sismaugti jeigu vaistai ja ne
nužudytu. Ji jau ilga laika sir
guliavo.

Elektros Darbini- 
kai Straikuoja 

Pittsburghe
Goering Ir 20 Kiti Nazistai 
Bus Nusūdyti Nuremberg, Vo
kietijoje; Graikijos Karalius

Jurgis II Sugryžo In Savo Ka
ralyste; Motormonai Ant Stryt
kariu Straikuoja Pittsburghe

-     ' -    ■ —  —- ______________________________________— ■ •;

NAUJAS SZNAPSAS MASKVA, RUSIJA. — Juozas Stalinas,1
Rusijos Premjeras, Raudonosios Armijos 
Augszcziausias Generolas ir 200,000,000 žmo
nių vadas, ana Utarainke vieszai paskelbė savo 
nuomone apie Rusijos Užsienio reikalus.- Ka 
jis ten pasakė ne taip svarbu kaip, kodėl jis pa
sakė, ka jis pasakė.

Jis sake: “Asz nesitikiu kad karininkai sziandien szneka 
yra pavojaus del kito karo. Tik (Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — Buczernes 
tuszczios, szeimininkes bėginėja, pyksta ir rei
kalauja nors kiek mėsos, bet niekur neranda, 

j Visi pyksta ir visi viens kita kaltina. Szeiminin
kes buezierius kaltina ir prakeikia; buezieriai 
kompanijas kaltina ir ant ju plusta; kompanijos 
ūkininkus kaltina; o ūkininkai teisinasi ir sako 
kad jie nekalti, nors ant ukes randasi ir per 
daug galviju.

■■ i.

Visi Demokratu Partijos va
dai ir politikieriai dabar tikrai 
susirūpino. Jie mato ir nujau- 
czia kad szita mėsos stoka 
jiems neiszeis ant gero per rin
kimus. Jie jau ima tartis tarp 
saves ar tik nebutu visiems 
jiems in sveikata jeigu jie ne
varžytu mėsos kasztus ir pavė
lintu, ūkininkams, farmeriams, 
kompanijoms, ir buezieriams 
imti kiek tik jie nori už mesa.
Jie mansto kad taip vėl visiems 
butu gana mėsos, nors visi dvi
gubai ar trigubai turėtu mokė
ti.

Prezidentas Trumanas ana 
diena visus tu Demokratu už
manymus, planus suardė kai 
jis vieszai ir staeziai pasakė 
kad valdžia vis prižiuręs ir 
varžys mėsos kasztus. Prezi
dentas Trumanas sako kad czia 

ežius pabranginti, nes dabar ne valdžia nekalta; ir kad jeigu 
tik popiera labai pabrango, bet tik žmones turės kantrybes, 
ir darbininkams turėjo algas viskas iszeis ant gero.
pakelti. * Demokratu Partijos vadas ir

pirmininkas Robert E. Hanne- 
aan tik diena priesz Trumano 
kalbos patarė visiems kad bu
tu geriau jeigu valdžia paliuo- 
sotu mesa nuo visokiu kasztu 
suvaržymu. Kongresmonas 
John W. McCormack isz Bosto
no pats parasze Prezidentu 
Trumanui laiszka ir patarė kuo 
greieziausia susirūpinti su szi- 
tu mėsos klausimu ir nors del 
dvieju menesiu paliuosoti vi
sus suvaržymus,* nes visa jo 
valstija (Massachusette) jau 
beveik bada kenezia.

O visiems Republikonams 
szitokia nelemta padėtis kaip 
tik patinka, nes jie dabar gali 
pirsztais in Demokratus badyti 
ir juos už viską kaltinti. Kai 
politikieriai tarp saves peszasD 
ir Demokratai su Republiko- 
nais susikerta, szeimininkes
buezierius prakeikia ir sau 
plaukus rauna, nes mesa szian
dien, kaip paparezio žiedas, re
tenybe. į



Kas Girdėt
Visas tas maistas, kuri mes 

siuntėme ir siuncžiame in Kini
ja niekais nuėjo. Dabar ateina 
žinios, kad tiktai koks penktas 
nuoszimtis pasiekia badaujan- 
czius.
“• • ■

£-Žmogelis kuris statosi mo
kytu yra darnesnis už durniau- 
si dtiniiu.

sveika,
Per daug girti ir nereikia.

Gražios moteriszkes apgau-j 
liūgas meilingumas yra visu 
musu pragaras.

Amerikos Karo Sztabos

Yugoslavai dabar lenda in 
Trieste miestą ir perkasi žemes 
ir namf.s. Jie nepaiso kiek 
kasztuoja, nes jie nori kuo dau
giausia namu ir žemes prisi
pirkti, kad kai ateis laikas su
skaityti kiek tame mieste ran- 

Įdasi Yugoslavu ir kiek Italijb- 
niL, kad Yugoslavai turėtu di

ke- d.csni skaicziu. Tai jau senas
tino ir rengėsi paleisti treczia .triksas. Hitleris taip dare kai 
sprogstanczia 'bomba mariu gi-(jis norėjo gražumu užimti kuri
lamoje pažiūrėti kas atsitikta 
povandeniniams laivams; bet 
dabar nutraukė visus planus. 
Tokis bandymas daug svarbiu 
žilinu Karo Sztabui suteiktu, 
bet ^valdžia pasiaiszkina kad 
tokie bandymai per daug kasz
tuoja. Kasztai ar pinigai nie
kados iki sziol musu valdžiai 
nerūpėjo. Czia greicziausia 
visai kita priežastis. Rusija 
biiVo Iflbai nepatenkinta, kad 
mės anas dvi sprogstanczias 
bombas paleidome. Sovietai 
sako kad mes norime visus isz- 
gazdinti. Gal mes del szventos 
ramybės Rusija nusileidome ir 
stttikbme daugiau sprogstan- 
cziu bombų nesprogdinti ir ki
tu negazdinti.

Kaip szuva gryžta prie savo 
viemalo, taip” durnius prie savo 
klaidu.

———————— , . ■ •
Italijos dipiiomatai dabar 

džiaugiasi kad Rusija su Ame
rika susikirto už Yugoslav!jos 
ptasisžokima. Italijonai dabai’ 
tikisi kad Amerika stos už Ita
lija del Trieste miesto klausi
mo. ę ;

———— e e ‘ ‘
Daug- geriau geras Susiedas 

susiedyjoje, negu isztikimas 
brolis svetimoj szalyj.

Noris jau metai kai karas už
sibaigė, bet 'Raudonoji Armija 
Vokietijoje da yra laikoma ka
ro stovyje. Visi kareiviai pa
sirengė marszuoti in karo lau
ka.

Neužsidėk su durniumi, nes 
bus sunku atskirti kas su kuo 
užšideda. »

Amerikos Karo Sztabas turi 
baisiai daug darbo ir vargo su 
pabėgėliais, kurie 'bėga isz Ru
sijos valdomo kraszto pas 
Amerikieczius. Amerikiecziai 
kas sanvaite turi iszvaryti ir 
sugražinti daugiau negu 20,000 
tokiu vargszu pabėgėliu.

Senis Bierokas kalėjime vi
sa tai iszskaite isz savo tu senu 
knygų. Jis toliau skaitydamas, 
rado ka vienas senovės raszyto- 
jas pastebėjo apie gyvenimą: 
Trys dalykai man sunkus ir 
ketvirtas nežinomas: Aro ke
lias padangėje, žalczio kelias 
ant uolos, laivo kelias juros vi
duryje ir žmogaus kelias jau
nystėje in mylimosios szirdi.

' • • '
Trys dalykai sujudina žeme 

ir ketvirto žeme negali pakęsti:
Vergo kada jis patampa

nors kraszta.

Sovietai dabar ta pati daro 
priesz Turkija. Jie dabar tuks- 
tanczius Komunistu Armėnu 
siunczia isz Lebanon ir Romu- 
n i jos in Armėnija, kuri randa
si prie pat Turkijos rubežiaus. 
Szitaip Sovietai nori Turkus 
iszgazdinti ir parodyti kad 
jiems reikia pagelbos isz Rusi
jos, i ’ ,

■ • O - - — -• •
Kai kurie politikieriai musu 

valdžioje parodo savo pasi- 
prieszinima kad Amerikos Ka
ro Sztabas siunczia musu ka- 
riszka eroplanams laiva, USS 
Franklin D. Roosevelt in Tur
kijos uosta, Istanbul. Jie sako 
kad mušu kariszko laivo in- 
plaukimas iii Turkijos uosta 
labai inzeis Sovietus, nes ka tik 
neseniai tenai buvo musu kitas 
kariszkas laivas, USS Missou- 
ri- ' _

Wealdstone mieste, Anglijo
je, 'dingo szventas rasztas isz 
teismo kambaru. Kai visi pra
dėjo jieszkoti, vienas sargas ra
do szventa raszta vieno svietko 
kiszesniuje.

Tie, kurie jieszko taikos ir 
‘ramybes da ilgai turės jieszko
ti. Ana sanvaite Amerikos 
Stock Market, kur visi stockas 
szierus perka ir parduoda, pra
dėjo trepais eiti žemyn, ir visus 
gerokai iszgazdino kad visa 
musu pramone ir biznis nepa
kriktu. Straikos ve! visur pasi
rodo iir darbininku unijos da
vė valdžiai žinoti kad darbinin
kai vėl reikalauja da daugiau 
algos. Jeigu ne; tai vėl strai
kos. Vokietijoje Sekretorius 
Byrnes, kalbėjo in Vokieczius 
bet visiems Amerikiecziams 
pranesze nemalonias žinias: 
Amerikos kareiviai da ilgai pa
siliks Vokietijoje. Szitokios ži
nutes yra visiems miŲiis baisiai 
nemalonios, nes teiszkia jeigu 
algos kils tai ir viskas pa
brangs, jeigu kareiviai pasi
liks svetimuose krasztuose, tai 
da daugiau vyruku ims in vais
ki ir in kara rengsis. Už tai ir 
ramybe da toli ten kur už kalnu 
kalneliu.

Szventas Rasztas mums pa
sakoja apie stebuklą kada asi
las prabilo ir spycziu pasako; 
bet sziandien toks atsitikimas 
visai paprastas dalykas.

Jeigu nori gerai pavalgyti 
testorane, tai be penkines nei 
isz namu neiszeik. ’

vieszpacziu, Paiko kada jis so-
cziai pavalgo,

Neapkencziamos moterisz
kes, kada ji susiranda sau vyra 
ir Tarnaites kada ji szeiminin- 
kes vieta užima.

į ^<1 j jįyąlgytinpG£ dąug medaus ne-
.....m*-... *

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15<z> ::
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
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Arkliams Pavojus

».

Szitus arklus Amerikos valdžia prisipirko ir ketino 
siunsti in Europa del ūkininku. Bet kai visos tos straikos 
iszkilo ir nebuvo galima nei ju iszsiunsti, nei jiems paszaro, 
maisto pristatyti, daug ju nudvese in Savannah, Georgia. 
Szitie arkliai buvo atgabenti isz vakaru ir jiems nei oras 
nei paszaras czia netiko.

VETERANU
KONFERENCIJA

NEW YORKE
Spalio 5-ta Diena

NEW YORK. — Sziandien 
tautine apsauga iszstatyta pa-

ypacz kad nevalgiusi turėjo 
dirbti. Pasekmes, jaunute mer
gaite iszbalusi ir suvytusi.

Antroji, Danute Vasiliaus
kaite, 16 metu amžiaus, paėjo' 
.sz Kauno miesto. Ji persiskyrė, 
su savo tėveliais Birželio-June 
men., 1941 m. 1944 metais Vo-‘ 
kiekiai atgabeno ih Vokietija 

pastate dirbti fabrike prie 
amunicijos. Ji buvo be valgio, 
be priežiūros. Gaudavo maža 

kzmoteli duonos in diena ir la-j 
oai skystos sriubos, o apie mo
ša tai nebuvo ko nei pamansty-j 
ti per menesius.

Vyliausioji, vardu Aniele 
Stumbryte, 17 metu amžiaus, 
isz Vilkaviszkio, Alvyto para
pijos. Persiskyrė su tėvais 
Spalio (Oct.) mėnesy, 1944 m. 
Vokiecziai pristatė jaunuole 
prie apkasu dirbti, kur negir-

PITTSBURGH SZV.
PRANCISZKAUS

VIENUOLYNAS

PITTSBURGH, PA. — Trys 
jaunutes mergaites isz Lietu
vos,kaip paukszteliai jauni

vojun. Daug Kongresmanu ma- iszmeszti isz lizdo — be tėvo, 
no, kad eilinis pilietis nenori be motinos, be brolio, be sesu- 
Tąikos-Laiko Militarinio Lavi- tęs, be giminiu, be pažystamu, 
nimo Jauniems Vyrams. Orga- atskrido in Szv. Pranciszkaus
nizuotos “pressure” grupes Vienuolyną, Pittsburgh, Pa. 
placziai skleidė ta nuomone, Czia jos atrado malonius na- 
jos visiszkai užkrovė Kongreso
narius laiszkais.

Kada žmones užklausti pa- 
reikszti savo nuomone, didžiu
ma ju pasirodė stovi už laivini- 
ma musu jaunuju. Gaila, kad 
szi didžiuma, bebalse ir beveik- 
me, negali lygintis su ta orga
nizuota “pressure” grupe.

Nepasiruoszimas gali bran
giai kainuoti. Nepasiruoszimas 
gali pavojui! iszstatyti taika. 
Veteranu vadovyste garantuo
ti tinkama militarinio pasiruo- 
.szimo programa būtinai reika
linga.

Todėl “Veterans Division of 
the Citizens Committee for Mi
litary Training of Young 
Men” remia Veteranu Konfe
rencija on National Security 
Spalio (Oct.) 5 d., nuo 10:30 iki 
5:00 Roosevelt Hotel, New 
York City.

Sekami žymus kalbėtojai da
lyvaus:

inns' del saves. Sesutes, kaip 
tikros motinos priglaudę nelai
mingąsias tremtines mergaites. 
Aprėdė tinkamais drabužė
liais. Per keletą dienu leido jas 
ramiai pailsėti ir po ilgos ir 
sunkios keliones. Tuo paežiu 
kartu Szv. Pranciszkaus Aka- 
demikes pareiszke tremtinėms 
malonu “priėmimą,” ir kartu 
dalinosi gardumynais ir drabu
žėliais, taip, kad pakeleives pil
nai jautėsi namuose.

VARDAI IR VIETOS:

Jauniausios vardas, Albina 
Laurinaityte, yra 13 metu am
žiaus, isz Vilkaviszkiu miesto. 
Liepos (July) 31., 1941 persi
skyrė su savo mylima motinėlė, 
kurios net ir sziandien nežino 
kur yra. Spalio (Oct.) 10 d., 
1944 m., Vokiecziai pergabeno 
in Vokietija ir czia pristatė 
prie sunkiu ukes darbu, Nema
loniai pasielgė su jaunuole,

Pargryžusiu Kareiviu 
Vadas

dėjo užuojautos žodžio, valgė 
kaipo tremtine, o dirbo kaip mas Bostone, 
belaisve. Vokiecziu žiaurumas 
naikino jaunuoles kuniszka ir 
dvasiszka jiega. Aniele negali! 
kalbėti apie savo kentėtus var
gus, nes tuojau plusta aszarose.

Amerikoj, aeziu Dievui, yra 
gailestingu žmonių, kurie yra 
pasirenge gelbėti Lietuvos 
tremtinius. Kadangi Sesutes ir 
daugiau laukia atvažiuojant' 
jaunu tremtiniu isz Lietuvos, 
kurioms bus sunku vienoms 
duoti būda, valgi, apdara, 
mokslą ir auklėj ima,, pasitiki
me kad atsiras geraszirdžiu 
žmonių kurie padės Sesutėms j 
auklėti ir palaikyti tas nuken
tėjusias jaunuoles, kurios tik
rai reikalauja pagelbos.

— Kun. Juozas V. Skripkus, 
Kapelionas

Louis E. Starr isz Port
land, Oregon buvo iszrinktas 
kaipo Pargryžusiu Kareiviu 
vadas, Commander-in-chief.
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RUDENIO NAKTĮ

Tyli naktis, szviesi rudens 
naktis,

Skambi, kaip dainiaus kankliai 
szilkastygia.

Plikus laukus, ir pievas, ir 
girias

Užliejo sidabru taip lygiai, ly
giai.

Vėlai nuklydau asz in tuszczia 
lauka

Tavim pasigėrėt, gilus dangau.
Pakėliau veidą in žvaigždėta 

aukszti—
Ir tartum laszas juroj iszny- 

kau.
Ir nežinau, kad asz būties ke

lionėj
Minu vien žemes tremtinio ta

kus,
Kareiviu seimas buvo laiko- 

Per ta seimą, 
visi pargryžusieji kareiviai 
pasisakė kad jie pataria val
džiai imti visus jaunus vyru
kus in vaiska kad ir karo nė
ra, nes visiems vyrukams ke
li metai vaisko pratybos ir 
gyvenimo butu in sveikata ir 
tuo pat sykiu sudarytu ga
linga armija Amerikai.

APVOGĖ
MOTERISZKE

O mano džiaugsmas, poilsis ir 
laisve

Toli, kaip auksztis žvaigždes ir 
dangus.

Ir nežinau, kad ryt ir vėl su 
saule,

Ant veido užsimovęs marga 
kauke,

Žingsniuosiu, kaip lig sziol, in 
szviesu ruma,

Kur nieks mane nei sveikina, 
nei laukia.

Pajieszkojimas
Pajieszkau savo broli Vinca 

Montvila, ir Kazimiera Szur- 
pėnskio, abudu paeina isz Su
valkų redybos (gubernijos). 
Abudu skaito laikraszti “Sau
le,” ir kaip girdėt tai jie gyve
no Chester, W. Va. Jeigu kas 
žino apie juos, meldžiu pra- 
neszt už ka 'busiu dėkingas. 
Mano adresas:

Andy Montvila,
Box 64, Mineville, N. Y.

Istorija apie Amžina Zyda. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczts 
20 centai. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagiai ir razbaininkai jau pa
sidarė tokie drąsus, kad jie net 
miesto viduryje ir dienos laiku 
drysta užpuldinėti žmones ir 
juos apvogti.

Mrs. Rosella Gallaccio, 38 
metu moteriszke ka tik buvo 
iszejus isz Central-Penn ban- 
kos, kur ji buvo gavus pinigus 
savo vyrui, kuris turėjo savo 
darbininkams iszmoketi. Ban
ka randasi ant Broad ir Mc
Kean ulycziu. Paprasti ta mo
teriszke iszima’isz bankos apie 
szeszis szimtus doleriu. Szita 
syki ji buvo iszsiemus biski 
mažiau; $414. Buvo puse po 
dvieju po pietų, kai ulyežios 
pilnos žmonių tom syk penki 
jauni vyrukai ja užklupo, ap
daužė ir ant ulyczios partren
kė, pasigriebė pinigus ir pabė
go.

Policijai da kol kas nepasise- 
ke suimti tuos vagius. Jos vy
ras, Fred Galaccio sake kad 
vagiai turėjo daug žinoti apie 
jo darba ir apie jo tvarka ir 
bizni kad taip gerai pataikė ap
vogti jo žmona kai ji jo darbi-, 
ninkams mokesties pinigus ne-! 
sze isz bankos.

Ir nežinau, kad visos mano die
nos

Bus ta pati be vilties vienuma,
Kur mano siela, kaip nyki 

liepsnele,
Klajos dangaus žvaigždėto 

laukdama.
Tyli naktie, szviesi rudens nak

tie!
Tau daug yr žiburiu dangum 

spindėti,
O man szirdis viena, tyli liūd

na:
Tau szviesti ir žavėt, o man 

mylėti.

Giesmių Knyga Arba
Kasticzkos dabar $2.75 

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa-

Susimildami, jeigu iszkeliao- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszezio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo-

Admiral Thomas C. Kinkaid, 
Commanding Admiral, East
ern Waters Forces, Gen. Jacob 
Devers, Commanding General, 
Army Ground Forces. Karl T. 
Campton, Prezident, Massa
chusetts Institute of Technolo
gy; leiadin authority on Ato
mic Energy in the United Sta
tes. Joseph C. Grew, former 
Undersecretary of State, las IL 
S. Ambassador to Japan. P-le 
Sonia Tamara, užsienio kores
pondente, James Steward, Hol
lywood artistas ir karo vetera
nas.

Dalyvavimas tokiu žymiu 
kalbėtoju, kuriems militarinis 
lavinimas rupi, ir kurie užim
anti in vis auganti veiklumą 
organizacijos — The Veterans 
Division of the Citizens Com
mittee for Military Training, 
rodo kad akcija pravesti “Bill 
on One Year Military Training 
yra būtina reikalingas. | 
_ c. C. F. M. T. of Y. M. Ine.,

- B - CELA'^a

arba pradžia 
SKAITYMO 
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RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col.
Tiktai, 10c.
“SAOll" 

MAHANOY CITY, PA.

Mokina Sargybos Nelaimėje

Raudonojo Kryžiaus studentai yra czia mokinami kaip 
suriszti kelis laivelius kad butu galima daugiau žmonių pa
imti reikalui prisiėjus. Szitoks mokslas ypatingai reikalin
gas kai didelis laivas paskęsta ir visiems keliautojams rei
kia in mažas valteles pasileisti ant mariu. Paprastai vienas 
toks laivelis gali paimti szeszis žmones, bet szitaip suriszti, 
trys laiveliai gali paimti apie trisdeszimts du žmones.

! da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszoši, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
mo permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszezio ne
aptikote. “Saules” Redyste

PUIKI ISTORIJA 1

Kapitonas
Velnias

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

MAHANOY CITY, PA.
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Vienas Isz Daugelio
.____ ...... _______ . _____ Į gi kitaip negalima.
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mykszGzias vietas. Kriaunai 
toks insakymas nepatiko. Bet 
apsvarstęs nusprendė, kad vis-

Reikia
i trauktis ne prieszo varomiems,

(Tasa)

Lietuvos 
prie Eg- 
Grivkos, 
kovotoju

Smarkiausiose, su 
prieszais, kautynėse, 
laites, Radviliszkio, 
Jonas Kriauna buvo
eilese. Jo drąsą darydavo kitus 
drąsiais. Kareiviai, draugai ji 
mylėjo ir gerbe, virszininkai ji 
state pavyzdžiu kitiems kaip 
drąsu sumaninga kareivi.

Jonas nemėgo sumanymu 
atidėlioti ka sumanė, tuojau! 
vykdė, nors ir per ugiii eiti rei
kėtų.

Jonas fronte visada buvo 
linksmas. Su juo niekas neži
nojo kas tai nuobodumas; visi 
buvo linksmi. Mylėjo, užtai, 
Joną draugai, mylėjo vadai.

Nuliūsdavo Jonas, kada jo 
eskadronas nuvykdavo in at
sarga pasilsėti. Nors kiti, Jono 
draugai ir džiaugėsi; nes atsar
goje bestovėdami, kokiame 
nors kaime, užtektinai pa ūžda
vo su mergaitėmis, kurios be
galo mylėjo ‘ ‘ gusarus. ’ ’

Jonui atsargoj nebuvo kas 
veikia. In draugu surengtus 
vakarėlius, kur degtine upeliu 
liejosi isz jo, žymiauseji eska
drono vėjavaikiai ir “boba“ ji 
vadino, bet Jonas savo nusista
tymo nemainydavo.

Isz nuobodumo, kartais ir 
Joną pagunda pagriebdavo; 
nueiti in vakarėli paūžti, užsi- 
mirszti. Taip jam nuobodu kar-

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

O?" Knygele, Dabar $1.00

tais būdavo, kad net imdavo 
gailestis, kam jis in kariuome
ne stojas; Butu baigas mokslą, 
butu ramiai gyvenęs. Nereiktu 
diena, dienon, būnant atsargo-1 
je, jausti ta sunku nerimasezio. 
ir nuobodumo jausmu.

Ir užeidavo Jonui noras pa-1 
ūžti taip, kaip kiti uže: pasi
linksminti, kad viskas užmirsz- 
tus. Bet Jonas tuojau prisimin
davo Elenos žodžius. “Pasilik 
toks, koks esi, doras, geras ir 
pasiszventimo pilnas. Prižadėk 
kad sugriszi toks, koks isze- 

’jai. ”
* * *

Vokiecziai ir Bolszevikai isz 
Lietuvos iszvyti. Tik da nuož- 
nius Lenkai u'žgrobe laike mu
su kraszto dali.

Lietuvoj nurimo. Ilsėjos mus 
žeme, po pirmu kovu del savo 
laisves.

Tėvynės vaikai rengėsi prie 
naujo darbo, bet seno tikslo at
vaduoti musu sostine Vilnių.

Aprimus, Jonas Kriauna in- 
stojo in Karo Mokykla. Kad 
geriau patarnavus, savo žinio
mis ir mokslu. Jonas mokykloj 
mokėsi ir rengėsi užimti atsa- 
kominga vado vieta.

Kaip aras galingas, iszskri- 
do Jonas isz mokyklos. Iszskri- 
do auksztai, auksztai prie pat 
debesų, galingais sparnais — 
vidujines pajiegos valdomas, 
svajonių lydimas. Buvo galin
gas, nes kilniu pasiryžimu bu
vo vedamas.

Iszskrido isz mokyklos Vy- 
cziai, paeziame kautynių sūku
ry, ties musu sostine Vilniumi. 
Darbas ateity matėsi begalinis. 
Kriauna veržėsi in frontą.

TARADAIKA

t

I / Rodykle:

Bažnytinis meto padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda. > 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimai.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.

• • • f
Giesme Szventas Dievo.
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. Komunijom 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento 
Malda Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

li

Saule Publishing Co..
MAHANOY CITY, PA.

* * *
Szirvintu miesteli užėmė Že

ligovskio kariuomene. Musu 
dalis atsitraukė už Szirvintos 
upes ir lauke tolimesniu insa- 
kymu.

Leitenantas Kriauna, su sa
vo buriu tik ka grižo isz žval
gybos. Seredoj jis dabar, Vešu 
kaime, pas viena ūkininką sek- 
lyezioj, keike sziu dienu nepa
sisekimus. Ir kaip nekeiks: Že
ligovskio gaujos užėmė Szir- 
vintus; kartu ir jo gimtine, 
l'rieszo raitininkai praspruko 
pro kairija musu daliu sparna 
ir nubildėjo gilyn in Lietuva. 
O jis ežia sėdi ir neleidžia jo in 
kova. Ko laukia vyresnieji va
dai? Jis su savo buriu eitu 
Szirvintu imti. Nepaimtu, tai 
žutu. Taip mane Jonas. Taip 
mane ir daug kitu.

Nakti atėjo insakymas. Ryt 
anksti ryta pulti Szir vintas. 
Jonui Kriaunai buvo insakyta, 
su buriu joti ’žvalgybom Jonas 
džiaugėsi. Jam patiko duotas 
jam uždavunys.

Da saulei nepatekejus leite
nantas Kriauna su savo buriu 
jo jau gerokai kairiau Szirvin
tu, per Drubleniu kaima. Szir
vintos, be maž, isz visu pusiu 
musiszkiu apsuptos. Lenkai at
kakliai gynėsi. Bet bijodami, 
kad visai nebūtu atkirsti nuo 
savųjų, žaibo greitumu iszsi- 
neszdino isz Szirvintu, palik
dami visa turtą, ginklus ir be
laisvius.

Kada Szirvintos buvo visai 
musu rankose ir visas, paliktas 
Leiiku, turtas ‘ buvo suimtas, 
duotas insakymas musu dalinis 
atsitraukti isz Szirvintu in pir-

Vienas vyras savo bodai sako: 
Tu Jonuk laikraszti skaitai, 
Žinai kur žmonis dirba gerai, 

Po paraliai, iszvažiuosiu, 
Gal kitur darba gausiu, 

Jau imti ir baigiu pinigus.
Juk turėjai devynis szimtus, 

Ugi kaip darba netekau, 
Tai visus prakaziravau, 

Buczeris ir kromininkas jau 
nenori duoti valgi,

Czia vela gaspadine dagi, 
Žmogus net peszia sau plaukus.

Pirma ir draugu turėjau, 
Kaip su jais geriau, 

Dabar visi nuo manes 
kreipusi, 

Ir da. isz manes juokėsi.
Tegul, juos paralei, 

Kaip in kitur nuvažiuosiu, 
O darba gera gausiu, 

įSu niekuom neužsidesiu, 
Tiktai laikraszti “Saule“ 

užsiraszysiu,
i Skaitysiu ir pinigėlius 

czedysiu.
* * *

Jeigu isz Vestu kokis 
pasirodo, 

Tai nesuvis ant žmogaus 
iszrodo, 

Iszmintingai save stato, 
Norints ant raszto nieko 

nemato.
'Nes mėgsta kitus iszjuokti, 

Ir kaip apsvaigias kvailiuoti, 
Bet ir Vestuosia yra visokiu, 

Davadnu ir kitokiu,
Ne visus reike peikti, 

Yra ir tokiu ka reikia pagirti.
* * *

In kur tu Mariuk rengiesi, 
Kad teip dabiniesi?

O kas tau, in kur norėsiu, 
In ten eisiu.

Ne mano mergele, ne eisi, 
Pirma diszius sumazgosi, 

Ir tuojaus gult eisi.
Tu pati mama gal tai, 

Su musu Piteru iszrunysi, 
In platu svietą,

Kur da neužgyventa pleisa; 
Teip tai viena mergele kalbėjo, 

Motinai in akis szokinejo.
* * *

Geriause sau “Saule“ 
užsiraszyt, 

Ir malsziai namie skaityt, 
Ne kaip nuo kito skolyt, 

Ir dykai skaityt.
Viena bobele nuėjo in miestą, 

Savo vyra paliko namie, 
Nubodo jam sėdėti, 

Pas kaimyną nusidavė, 
Nuo stalo laikraszti “Saule“ 

pasiėmė.
Tuom syk vagis in jo narna 

i insigavo!
Taigi, jeigu “Saule“ mėgstate, 

Ir užsiraszyti galite, 
Tai namie nebus nuobudu 

sėdėt, 
In kur kitur iszeitineti;

Manės paklausykite, 
Laikraszti “Šaule“ 

užsiraszykite, 
nuo kitu apsisaugosite.O

bet del tam tikru susidėjusiu 
aplinkybių.

Kova Jonui pakele upa, bet 
vis gi jis jautėsi ne taip, kaip 
1 itados po kautynių. Kas tai 
Jonui neramu buvo. Ir kur ra
mumas? Czia už kilometro ana
pus Szirvintu, Kazliszkis — 
Elenos dvarelis. “Gal ji na
mie,“ pamanė Jonas; jau dveji 
metai kaip nesimatėm. Josiu.“ 

i Jonas užsėdo ant arklio pasi
kvietė burininka ir viena ka
reivi, pasiuntini.

| — Burininkas,' veskite buri 
in Vesas, kur vakar stovėjome, 
o Tamista, tarė pasiuntiniui, 
jok su manim. Jonas pasuko 
arkli ir riszczia nujojo in Kaz- 

: liszki. '
Prijojus Kazliszki, Jonui ne

ramu pasidarė. Dvarely viskas 
netvarkoj. Kiemas meszlo ir 
sziukszliu pilnas, tvoros aplau
žytos, viskas panirę, purvina. 
Jonas skubiai inejo in narna. 
Pirmas, ka sutiko Joną, buvo 
senas bajoras, ponas Bistrajus, 
Elenos tėvas, kuris bailiai žiu
rėjo in Joną.

— Ka, nepažinsti Tamista? 
Nespėjo Jonas isztarti sziu žo
džiu, kaip p. Bistrajus kibo jo 
pas ji ant kaklo. Ilgai žiurėjo 
Bistrajus in savo krikszto sli
du. f

Galu, gale, Bistrajus paklau
sė:

— Isz kur? Kaip ežia atsira
dai? Kas taip atsimainęs? Kaip 
gyveni? Ir daug da butu klau-.

i

: a
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Donald Kerr, Amerikos Raudonojo Kryžiaus mokinto
jas ir daktaras iszmokino daug musu kareiviu kolieku, be 
kojų, kaip net ir ant ratuku “roller skaitės“ cziužineti. Do
nald Kerr pats kojos neteko per kara ir dabar jis kitus to
kius kareivius mokina ir lavina kaip su padarytomis kojo
mis szokti, bėginėti ir net loszti.

siems gieda, kurios niekas isz 
mano gimines nepatyrė.

Jonas sustingąs stovėjo, žiū
rėdamas iii žila senelio galva. 
Szirdi kas kart labiau skaude-

sės, jei Jonas butu davės laiko jo. Dvasios krūtinėje jam šti
go. -

— Ar tai gali būti! Blogiau 
negu mirė! Mane Jonas. Kur 
jos žodžiai, tie gražus kilnus 
žodžiai, kurie man vadovavo. 
Mano mylima Elena- O dabar 
kas? Nusivilimais. Kur mano 
kelio žvaigžde, kuria asz se
kiau ? Jonui baugu net pasida
rė. Krutinę, tuszczia, szalta ir 
skaudu! Bėgti isz ežia, bėgti, 
pamanė Jonas; pažvelgė in se
ni, kuris stovėjo nejudėdamas, 
galva nuleidus. Jonas prisiarti
no prie seno Bistrajaus paėmė 
už abieju ranku ir tarė kureziu 
balsu.

kova drąsiau negu pirma, tai 
ne pasiszventimo vedamas, bet 
sau galo jieszkodamas. Po ko
vos su draugais uže, gere norė
damas uižsimirszti ir gyventi, 
kaip daug kitu gyveno, o ne 
snausti apsiblausęs, kaip da
vatka prie bažuiyczios, vasaros 
kaitroj.

Dabar Jonas ir atsargoj ne
nuobodžiavo. Pramoki! buvo 
pakankamai tik reikėjo noro. 
O prie geru draugu, jei noro ir 
nebūdavo, greit atsirasdavo. 
Uže Jonas ne blogiau uuž kitus, 
bet linksmas nebuvo.

Draugai Jono nesuprato. Pa- 
žinstami sakydavo.

— Tai jau karys ligi gyvo, 
kaulo isz Jono pasidarė, 
kitaip ir negalėjo būti;
visu tokia ypatybe.

Jonas pažinstamu
klausės, bet nieko neatsakyda
vo, tik jo lupas skaudžia 
szypsena donge. Jis nekalbėjo. 
Skausmą, kurio ir pats gerai 
nesuprato, savyje šlepe. —-S.

----- GALAS —

Juk 
kariu

kalbu

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.“ Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

A ■ ■■ ». .■** f.

Mahanoy City, Pa.
mates Joną jo draugas Žvai- 
nys.

Jonas pabudo, kaip isz mie
go. Nieko negalvodamas, arkli 
sulaikė, nusėdo. Sviruodamas
nuėjo paskui Žvaini in trioba,1 Pasiskaitymo Knygeles 
kur puotos balsai girdėjos.

— Jonas! Jonas! Valio Jo
nas! Suriko visi esantieji trio- 
boj. Su mumis gerk ir szivesk 
szios dienos darbus.

Klegesys nurimo, nes visi 
pamate Jone nepaprastas akis 
ir liūdna, ligi sziol niekam ne
matoma, veido iszrais’zka.

Geriu, tvirtu inirszusiu 'balsu 
kalbėjo Jonas, geriu už szios 
dienos jusu pasisekimą, už ju
sli sveikata. Geriu už gimtines 
atvaduotus laukus. Geriu už 
ateinaneziu kautynių laime.

Jonas iszgere savo taure ir 
vėl ja pripylė. Visi žiurėjo nu
stebo in Joną nes pirma karta 
jis taip gere.

Pokylis baigėsi. Jonas iszejo 
isz triobos ir vietoj eiti gulti, 
nužingsniavo lėtu žingsniu 
Szirvintos link.

Jonui nuo svaiginaneziu gė
ralu, galva 'buvo sunki kaip 
szvino ir sukosi. Jis nieko da
bar nemano. Viskas užmirszta. 
Jam rodėsi, kad jis tik vienui 
vienas pasauly gyvena.

Neapsakoma Szirvintos pa 
kraneziu ramybe suteikė Jonui 
ramybes, atgaivino minti ir jis 
pasijuto kaip kitam pasauly. 
Ramus, vesuus oras padėjo Jo
nui greit iszsipagirioti, nors 
galva ir sunki da 'buvo, bet jau 
viską, galėjo suvokti.

Jonas sustojo ėjas.
Ilgai stovėjo vietoj. Galva

kalbėti. Ant greitųjų, Jonas 
viską trumpai paaiszkino ir 
pats su nekantrumu klausė:

— O kur kiti jusu namisz- 
kiai? Kur Elena?

Seno Bistrajaus kakta susi
raukė, galva nuleido, taip že
mai ant krutinės, kad Jonas jo 
akiu ne veido neinate. Jonas 
nustebės stovėjo.

— Kas tam seniui, amžinai 
gyvybes pilnam, energingam 
žmogui, pasidarė. Jonas padė
jo ant peties, seno Bistrajaus, 
ranka ir jau rengėsi pakartoti 
klausima. Senis sunkiai atsidu
so ir nepakeles galvos atsake.

— Visi mirė!
— Mirė! Mirė, tarė Jonas ir 

kartodamas žodi “mirė,“ lyg 
jo prasmes nesuprasdamas.
Szaltis kratė Jono kuna. Staiga 
jis suriko.

— Mirė! Ir Elena mirė ?!
— Da blogiau, sunau, da 

blogiau! Ji geda man padare;
man senam Bistrajui, gerbia- Į 
mam visos apylinkes -žmonių.'
Asz tau negaliu visko pasaky- J x- T •& .1 t J i tas isznesze Joną isz Kazlisz-

kiu dvarelio ir nudundėjo in 
Szirvintas.

Arklys skrido, kaip viesu
las. Debesis dulkiu kilo in pa
danges, vejas pro ji uže, szvil- 
pe. Kareivis pasiuntinys toli 
paliko; jo arklys nespėjo su Jo
nu lėkti!

Jono mintys blaszkesi, jis 
be'nieko negalvojo. Jo akys tai sviro žemyn. Rodos, kad jis už-

jiegu ir.be duonos. Priedai! vi- žaibus mete, taiaszarojo; bet migti
—...  | Jonas verkti nemokėjo. Žūti galva. Bailys tas, kas mirti bi-

szia vi_____ ____  _____ ,
kad nematyti juodo pasaulio.

Arklys kriokė, kelias dunde- 
jo, dulkiu debesys in padanges 
kilo, Jonas skrido. Jis sielos 
ramybe pavyti norėjo.

Arklys, bėgimu nukankin
tas, ilsti pradėjo. Jonas neinate 
kur jojo arklys, in sena vieta 
pats kelia rado ir jau žingsniu 
visas putotas per Vešli kaimo 
žingsniavo.

— Jonai, pas mus! Szvesim 
musu nugalejima,, o ju prie 
Szirvintiszkiu didvyriu pri

Penkios Istorijos apie Buriko 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tut
ting Ponu. 78 puslapiu,'.. 20^

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

ti; szirdi man skauda. Ir kas 
galėjo manyti, kad tokia pro
tinga, tokia gera duktė, o taip 
save žemai vertintu ir su tuo 
Lenku “clioronžu“ pabėgtu. 
Geda! Asz daugiau kęsti nega
liu.

Senio veidais aszaros riedė
jo. Žila galva da žemiau nu
sviro.

— Likau vienas ,senis

ISTORIJE apie Da isz ma 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in viražu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, 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. 15f. 
Saule Pub. Co.,

— Tamista nurimk; gyveni
mas buvo kartus ir bus. Tainis- 
tai gieda, man užvilimas mano 
szveneziausioje svajonėje. Ta
mista nustojai dukters, o asz 
gal ir daugiau. Baigė Jonas, su
spaudė rankas seniui ir iszbego 
in žiema. Inszoko in bailia, pen
tinais arkli suspaudė, taip 
smarkiai su inirtumu, kad ark
lys piestu paszokas, kaip viesu-

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

norėjo. Staiga pakele

17 ’alanda Jonas sutiktu,1 jo, isztarc per suspaustus dan
tis Jonas, bet da didesnis bai
lys, kas bijo gyventi, atsiliepe 
isz sielos gilumos, Jonui, neži
nomas halsas.

— Gyvensime! Suspaudęs 
kumszti isztarc Jonas, staiga 
apsisuko ir špareziu žingsniu 
nužingsniavo in savo butą.

Gaidžiai jau pragydo, 
tuos dangus raudonavo, 
Jonas gule patalan 
11 gyventi. ’ ’

ry- 
kada 

pasiryžęs

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 

''' . ■ ■ - ■

tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo- --
se metams $5.00
A j— • . Ą • ■' ’•

Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 

■. ■ - ■ .

reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

* *
Jonas daugiau

*
.negyveno

Mahanoy Cįtj. skaitytas. -JJžeik, kalbėjo J)U' 'idėjos gy venimu. Jei ir ėjo in

Saule Publishing Co 
Mahanoy1 City, Pa.
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Žinios Vietines

PAGERBĖ KLEBONĄ
?r“L.^“k,i"LkT Ginkim ai . I “nėra pavojaus

EUROPOJE SAKO STALINAS

n

— Spalis — October.
— Seredoj pripuola Aniuo- 

lu Sargu.
— Pone Marijona Czvins- 

kiene isz Newark, N. J., lankosi 
pas savo dukteria Lcokadia 
W. McLaug’hliniene, 104 W. 
South Uly., ir prie tos progos 
atlankė ir “Saules” redakcija, 
nes pone Czvinskiene yra musu 
sena skaitytoja. Acziu už at- 
silankyma.

— Sukatoj, 9-ta valanda 
ryte, Szvento Juozapo 'bažny
czioje, Kun. P. C. Czesna suri- 
szo mazgu moterystes panele 
Anselma Jodeszkaite, duktė 
ponstvos Jono Žebeliu, 607 W. 
Mahanoy Avė., ir C. Edward 
McMonigle isz Philadelphia, 
Pa. Po suriszimiu jaunavedžiu 
Kun. K. Rakauskas atlaike 
Szv. Miszias. Svotai buvo. Flo
rence, Helena, Lenore ir Gene
vieve Jodeszkaites ir John Mc
Cann, Albertas Zebel, Matas 
Dalinskas ir Petras Deresavi- 
czia. . .
. •— Ketverge Szv„ Teresėlės.

■— Laisnai del apsivedimo 
iszduoti del Edvardą J. P. 
Boczkauska ir Rita A. Domkiu- 
te isz miesto.

— Petnyczioj Szv. Pran- 
ciszkaus.

Shenandoah, Pa. t Viktorija 
Maximoniene nuo 227 N. Bo
wers Ulyczios, numirė Ketver
ge 2:40 valanda ryte namie, 
sirgdama per koki tai laika. Gi
mė Lietuvoj, pribuvo in czio- 
nais 45 metai adgal. Jos vyras 
Juozapas mirė trys motai ad
gal. Velione prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko dide
liam nuliudime sunu Vinca; 
trys dukterys: F. Lukasickie- 
ne, J. Tomey ir F. Lapatiene 
visi isz miesto. Taipgi 8 anū
kus. Laidotuves in vyko Suka
toj 9 valanda ryte, su apiego- 
mis Szv. Jurgio bažnyczioje ir 
palaidota parapijos kapinėse. 
Graborius V. Menkeviczius lai
dojo. i

Kunigas Mykolas Daumantas 
Szvento Vincento Parapijos Klebonas 

Girardville, Penna.

GIRARDVILLE, PA. — Gi- 
rardvilles geri parapijiecziai ir 
draugai, surengė gražu ir szau- 
niu vakarėli, pagerbti savo kle
boną, jo varduvių proga.

Ponai Jurgis ir Ona Pužai 
surengė gražu vakarėli, kuria
me dalyvavo daug klebono 
draugu isz arti ir toli.

Klebono Kunigo Daumanto 
draugiai kunigai atvažiavo sa
vo drauga pagerbti per jo var
duves. Buvo klebonai: Kunigas 
Pijus C. Czesna, isz Mahanoy 
City; Kun. Stanislovas Norbu- 
ta, Frackville; Kun. A. Alaus- 
kas, Reading; Kun. Petras J. 
Laumakis, Saint Clair; Kun. 
Andrius Degutis, Maizeville; 
Vikarai: Kunigas Kazimieras 
Rakauskas isz Mahanoy City ir 
Kun. Jeronimas Bagdonas, Mi
nersville.

žius ant parapijos kapiniu. 
Apeigose dalyvaus parapijie- 
cziai ir pargryžusieji kareiviai, 
“American Legion” pristatys (Tasa Nuo 1 Puslapio)

St. Clair, Pa. — Szvento Ka
zimiero bažnyczioje invyks Mi
sijos. Prasidės 'Nedelioj, Spalio 
(Oct.) 20-ta diena. Pirma Sian- 
vaite, Lietu viszkai; Antra san- 
vaite, Angliszkai. Misijas ves 
garsusis Misijionierius Tėvas 
Pranas Auksztikalnis, Jėzui
tas. Misijos dalykai bus par
duodami parapijos svetainėje. 
Kunigas P. P. Laumakis, para
pijos klebonas.

Mt. Carmel, Pa. f Laidotu
ves a.a. Konstancija Baxterie- 
nes, kur ji pasmire pareita 
Utarninka ryta Geisinger li- 
gonbute, Danvilloje, atsibuvo 
Sukatoje su Szv. Miszomis Szv. 
Kryžiaus bažnyczioje 9 valan
da ryte, ir palaidota parapijos 
kapuose. Velione paliko 6 vai
kus, 14 aliukus ir 5 pra-anukus. 
Taipgi paliko dvi seserys ir 
broli Lionei Bosaviczia isz 
miesto.

SKAITYKIT
= “SAULE”

Tarp susirinkusiu svecziu 
buvo: Mrs. Geo. Luscavage, 
Mr. ir Mrs. Jos. Burke, Mr. ir 
Mrs. Ed. Fritz, A. J. Willinsky, 
Veronica Vežas, Mrs. Albert 
Dougas, Mrs. Jos Krasusky, 
Helen Staneckas, Helen Razzis, 
Mary Wolfgang, Geo. E. Slan
kei*, -Mr. ir Mrs. Albert Yesala- 
vage, Mr. ir Mrs. Peter Miller, 
Mr. ir Mrs. Charles Green, An
tanina Rutkauskiene, Ona Ben- 
ushevieziene, Alese Urbaitiene, 
Mr. ir Mrs. Andrew Chikotas, 
Anna Jean Bernotas, Mr. ir 
Mrs. Jos Chikotas, Gedruta 
Zanrenkiene, Mr. ir Mrs. Char
les Pinchot, Thomas J. Kelley, 
Mr. ir Mrs. Andrew Chikotas, 
Jr., Mr. ir Mrs. Jos Wysoskic, 
Ed. Bann, Mary Jankowsky, 
Mr. ir Mrs. Wm. White, Mr. ir 
Mrs. Albert Petusky, Peg 0’- 
Niell, Charles Dudash, Mary 
Fullis, Mrs. Catherine Hanna, 
Leonore Gau biene, Mrs J. Step
hens, Jerome Laconis, Mary 
Eiler, Lucille Eiler ir Lorraine 
Wysoski, visi isz Girardvilles; 
Mrs. Marg. Povilaitis ir Mrs. 
Catharine Bobin isz Frackvil- 
les; Mr. ir Mrs. Claude Stauf
fer ir Mrs. Helen Galeskie isz 
Shenandoah Heights; Mr. ir 
Mrs. Albert Polich isz Gordon; 
Mr. ir Mrs. Albert Leivullis isz 
Shenandoah; Mr. ir Mrs. Jos. 
Spino isz Atlas; Dr. ir Mrs. 
Skinkus isz Hazleton; Mollie

nes žmones netikėtu. Už tai da
bar jie visus ramina kad nėra 
jokio pavojaus del kito karo.

Ir to negana! Stalinas ir jo> 
tas Politburas mate kad reikia 
palaikyti tuos draugus Ameri- 

1 ko j e kurie stojo už Prekybos 
. Sekretorių Wallace ir pralai- 

, . 1 mejo. Kai jis visam svietui pajosi kad Anglija su Amerika . .J . . . n x i sake kad nėra pavojaus del ki-ia isz visu krasztu, x , .. . \. | to karo, jis norėjo tuo paežiujis atsake: “Amerika su Anglį-' .. " . .J i sykiu padėti tiems Komums-
l tams Amerikoje, kad jie dabar 
galėtu visiems czia Lakyti ir 
parodyti koks geras yra tas 
Dede Juozukas, kuris del savo 
senatvės nori tik ramybes ir 
geros valios.

Mums ne tiek rupi ka Stali
nas sako ar prižada, bet ka jo> 
kareiviai daro ir ka jo atstovai 
nutaria. O Sovietu kareiviu pa
sielgimas toli gražu taikos nie
kam nelemia, Sovietu atstovai, 
kaip Gromyko su Molotovu, ne 
apie taika atvažiavo kalbėti, 
bet tik reikalauti ir visiems in- 
sakinėti. Kai Sovietai karei
viai ir Sovietai atstovai pasi
elgs taip kaip Stalinas dabar 
szneka, tai tada mes Stalino 
prakalbu ne tik klausysime bet 
ir joms pritarsime.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
IGarbes Sargyba ir “Amvets”i I --------
'savo atstovus pasiunezia sykiu J nusistatyti. Musu pareiga apie kita kara, o visi kiti žmo-

. , v . r r dabar jiems in talka ir pagelba nes kito karo nenori.” Kai jisAnt gražaus ir didingo mar-j J r °
7 v. stoti. Mums, ežia namie bepiga buvo užklaustas ar Sovietai bi-'muro krvziaus yra iszkalta ’ K ° 1

priesz Komunistus kalbėti, bet
! Europoje reikia tikrai drąsaus apsups Rusij 
žmogaus jiems kelia pastoti, jis atsake: “.

Port Carbon Pa. t Antanas EuroPos žmones taip padare ir ja negalėtu mus apsupti kad ir 
Kazlauskas 'biznierius isz 
Graytown miestelio numirė 
Ketverge sirgdamas ilga laika? 
Velionis kitados gyveno She- 
naddrije. Prigulėjo prie Szv. 
Kažimiero parapijos St. Clai
res. Paliko savo paezia Mare; 
dukteri Eleanora, slauge, Phi- 
.adelphia, Pa., du sūnūs: Haris 
ir Rapalda namie; 4 brofius: 
Juozapa, New York; Petrą? 
Port Carbon ir Ėdvarda, Gray
town; seserį Mayme, Harris
burg ir pus-broli Lawrenca Su- 
baezia isz Graytown. Laidotu
ves atsibuvo Panedelyje su 
apiegomis Szv. Kazimiero baž- 
nyczioje 9-ta valanda ir palai
dotas parapijos kapinėse Port 
Carbone. Graborius Jurgis 
Stabingas laidojo.

vardai tu kareiviu kurie žuvo 
per kara isz szitos parapijos.

žmogaus jiems kelia pastoti.

dabar žiuri in mus pritarimo ir 
pageltos.

SZVEDU-SOVIETU
SUTARTIS

noretu.” O apie musu nauja 
isprogstanezia “Atom” bomba 
Stalinas pasakė: “Ta sprogs
tanti bomba jau ne tokia baisi 
kaip Amerikiecziai sako. To
kios bombos tinka tik iszgaz- 
dinti mažas ir silpnas tautas.

Shiver isz Oklahoma City, 
Okla.

Ir daug kitu buvo kuriu var- o
dus nespėjome siunti.

Kunigas Daumantas savo 
darbu ir pasiszventimu užsi
tarnavo visu parapijiccziu ge
ra varda ir pagerbima. Para
pijiecziai parode kaip jie ger

bia savo kleboną, surengdami 
szitas “Varduvių Vakarusz- 
kas. ’ ’ i

Tarp visokeropu jo darbu 
parapijoje Kun. Daumantas 
pastaraju laiku parūpino kac 
bažnyczios vargonai buvo vi- 
siszkai pertaisyti ir dabar visi 
džiaugiasi ir gerejasi savo gra
žiais ir skambiais vargonais. 
Abelnai Kunigas Daumantas 
yra daug pasidarbavęs Girard- 
villes parapijoje, ir visi linki ir 
vėlina savo klebonui ilgiausiu 
ir laimingiausiu metu.

Whitey’s orkestrą visus pa
linksmino siu gražia Lietuvisz- 
ka muzika. Ir parapijiecziai 
draugai inteikc savo kleboniu 
gražiu dovanu iszreikszdami 
savo meile ir paguodone.

“Saules” redakcija sykiu su 
visas Gerbiamo Kunigo Dau
manto draugais vėlina jam il
giausiu ir pasekmingiausiu me
tu.

AMERIKA MOKINO 
SOVIETUS

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Laivynas vakar pra- 
nesze kad per kara, 1944 me
tuose, 140 Sovietu karininku 
lakunu ėjo mokslus ežia pas 
mus, kaip vairuoti ir valdyti 
dėdelius kariszkus eroplanus 
kurie nuo mariu pasikelia ir 
ant mariu nusileidžia. Kai 
Amerika per kara Rusijai davė 
ar kaip mandagiau sakoma, 
paskolino $100,000,000 ar pini
gais ar kariszkais ginklais, So
vietai gavo 188 kariSzkus ero
planus del mariu. Nei vienas 
isz Sovietu nemokėjo kaip szi- 
tus naujus eroplanus vairuoti, 
tai Amerikos Laivynas 140 So
vietu iszmokino. Iki tada So
vietai neturėjo nei vieno ero- 
plano kuris galėtu nuo mariu 
pasikelti in padanges ar ant 
mariu nusileisti.

ISZ STOCKHOLM. — Nors Neužilgo visos tokias sprogs- 
Szvedai nepripažino Ameri-1 tanezias bombas turės.” 
kos priekaisztu kad jie su Rusi-J Gana dabar apie tai ka ponas, 

I ja sudarė pramones ir biznio Stalinas pasakė. Pažiūrėkime 
sutarti, bet slaptai Szvedijos dabar kodėl jis taip pasakė: | 
biznieriai ir dipliomatai davė Rusijoje dabar tikra beda ir 
Amerikos valdžiai žinoti kad gyvas badas. Per kara, sulyg 
jiems nepatinka ta sutartis ir paties Stalino, apie 7,000,000 
kad jie nenori su Sovietais už-'amoniu žhvo; 1,710 miestu 
sideti, bet nieko negali nei da- miesteliu buvo su žeme suly- 
ryti nei sakyti, nes jie per arti ginta, 6,000,000 namu sugriau- 
Rusijos ir nori su kaimynaisjta ar sudeginta, 25,000,000 
sugyventi. Amerikos valdžia žmonių be namu, 
pasiuntė slaptai laiszka Szve
dijos valdžiai ir pasakė kad baigos Ruskiai kareiviai par- 
mes suprantame Szvedu padėti gryžta namo ir randa savo na- 
ir aplinkybes ir juos užjauezia-'mus sugriautus, negauna gana 
me. Nei vienas nei kitas laisz- maisto, neturi laisves, negali 
kas nebuvo vieszai paskleistas'gauti tinkamu drabužiu. Szitie 
ar paskelbtas nes Szvedai ne- ■ kareiviai jau paragavo kapita- 
nori Sovietu užgauti.

Sziandien, metai po karo pa-

Skaitykite “Saule” \

listu laisves, negali gauti tin
kamu drabužiu. Szitie karei- 

ITALIJOS FABRIKAI "2. k^ta^

GAILA 
REVOLIUCIJOS

DINGO
laisves ir gyvenimo. Jie neri
mauja, pyksta ir reikalauja.

O visi kiti per radijas ar per 
slaptomis insinesztus ar knyg- 
nesziu atgabentas knygas skai-

Kai Amerikos Prekybos Sek-

Minersville, Pa. — Szvento 
Pranci'szkaus parapijos atlai
dai atsibus Petnyczioj. Misijo- 
nierius Jėzuitas, Kunigas Ki
dykas sakys pamokslus Sere
doj, Ketverge ir Petnyczioj. 
Daug svecziu kunigu atsilan
kys per atlaidus isz apylinkes. 
Dabar parapijoje yra laikoma 
Novena' in parapijos globėja, 
Szvcnta Pranciszku.

Parapijiecziai jau isz kalno
j 

rengiasi prie savo Metimo Ba-1
• • V ■ 1zaaro ir rengia mažus vakarė

lius del Bazahro Fondo. Pane- 
delyje, Jaunos Moterys Soda- 
lictes surengė maža Loszimo 
Vakarėli. Szvento V ardo Drau
gija rengia “Smokeri,” visu 
vyra Siejimo ir pasilinksmi
nimo vakarėli del Mitchell 
Day. Spalio (Oct.) 29-ta diena. 
Kitos draugystes ka panaszaus 
savotiszkai rengia.

Ateinanczia Nedele bus pa-

ATLANTIC CITY, N. J. —
Kunigužis Milton Leininger, 
klebonas Chelsea Presbyteronu 
Bažnyczios gavo insakyma isz- 
sikraustyti isz savo klebonijos, 
kurias jis randavo j o. Nerasda
mas tinkamo namo apsigyven
ti, jis insitaise kelis kamba
rius bažnyczios skliape, kur da
bar jis su savo žmona ir mažu 
vaikucziu apsigyveno.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

ISZ RYMO, ITALIJA. — 
Italijos valdžia rengiasi parei
kalauti isz Rusijos kad Rusija to apie grūmojimus ir grasini- 
sugražintu daug fabriku ir vi- mus isz už rubežiaus apie kita 
šokiu maszinu, kurias Vokie-J kara. Jie karo, kaip ir mes ne- 
cziai pasivogė ir iszsiveže isz nori, bet da daugiau, jie karo 
sziaurines Italijos puses ir nu-! bijosi, nes jie gyvu kailiu paty- 
gabeno in Austrija. Czia tuos re karo baisenybes, 
fabrikus Sovietai rado ir pasi
savino. Sulyg sutarties, Rusija'retorius Wallace susikirto su 
yra pasižadėjus toki grobi su- Užsienio Sekretoriumi Byrnes, 
gražinti krasztui isz kur jis bu- visi Komunistai 
vo pagrobtas. Bet ligi sziol Ru
sija nieko nedaro ir nieko nesa
ko. Italijonai sako kad tas gro
bis kuri Sovietai sugriebė Aus
trijoje yra vertas daugiau negu 
$100,000,000. Rusija dabar rei
kalauja ta szimta milijonu do- jie mate paskutine savo vilti 
leriu isz Italijos kaipo atlygi- iszlekiant. Dabar jie žžino kad 
nima už skriauda ir nuostoli Sekretorius Byrnes veda Ame- 
kuri Italai padare Rusijai per^ikos žmones, o jis Sovietams 
kara. Tai Italijonai sako kad 
tas Sovietu grobis Austrijoje 
pilnai užmoka Sovietams.

ir Rusijos 
žmones mate vilti kad ežia 
Wallace gaus virszu ir jie turės 
nors viena galinga ir intakinga 
drauga galingoje Amerikoje. 
Bet kai Wallace pralaimėjo ir 
buvo isz savo vietos iszmestas,

Bus Geras Pats

Ateinantis Uoszvis — Tai 
kada galėtu būti vestuves?

— Tas prigulės nuo nuo
takos.

— Ar tamista nori kelti 
didele veseile, ar tiktai tarp 
saviszkiu?

— Tai prigulės nuo pono 
paezios, o mano ateinantes 
uoszves.
— Tai gerai, nes isz ko gy

vensite?,
— O, tai tas, mažas daig- 

tas, tas priguli nuo pono tėvo 
geradejaus!

MEXICO. — Mexicos Tary
ba tardė ir tyrinėjo nauju na
riu vardus ir j u darbus. Szitie 
nauji nariai buvo iszrinkti in 
Taryba Liepos (July) menesi. 
Prieszingos partijos buvo isz- 
rinktas vienas Antonio L. Ro- 
driguez, kuris yra bagoezius, 
bankierius, ir fabrikantas. Kai 
jo vardas buvo iszszauktas vie
nas valdžios atstovas suriko: 
“Gaila Revoliucijos! Sztai ba- 
goezius, bankierius ir fabri
kantas, žmonių neprietelius 
yra iszrinktas in Taryba!”

Ponas Antonio L. Rodriguez 
greitai jam atkirto: “Kad asz 
esu bagoezius, bankierius ir 
fabrikantas tai nei vienam ne 
dyvai, nes asz gimiau ir užau
gau bagoeziu szeimynoje. Bet, 
visi jus szitoje Taryboje tik ta
da tapote man lygus kai Revo
liucija jums szitas sziltas vie
tas parūpino.”

Visi atstovai ir nariai ranko
mis jam plojo ir linksmai pri
ėmė. Tik paskui, kai jie turėjo 
laiko pamanstyti ir suprasti ka 
jis jiems buvo pasakęs, jie vi
si inpyko ir net paraudo, bet 
jau buvo per vėlai. Kandidatas 
Rodriguez jau buvo priimtas ir 
jis savo vieta susirado be savo 
draugu pagelbos.

AGRICULTURAL WASHINGTON
FARM AND RURAL NEWS * HOMEMAKERS’ 
NOTES * TIMELY INTERVIEWS WITH 
FOLKS IN THE NEWS * SIGNIFICANT 
PRICE TRENDS * HIGHLIGHTS OF THE 
WEEK AFFECTING FARM AND RURAL LIFE

WPPA Every Wednesday
1:30 to 1:45 P.M.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

nepalankus.
Stalinas su visu savo Polit- 

buru tuoj aus suprato kad rei
kia savo žmones nuraminti ir 
užtikrinti kad nėra pavojaus 
del kito karo, kad jiems nerei
kės stoti in frunta priesz prie- 
sza kuris yra daug galingesnis 
negu Hitleris buvo. Nors pa
prastai Ruskiai daug laikrasz- 
cziu neskaito ir gal nemoka 
skaityti, bet jie gerai žino kad 
nors Hitleris buvo sumusztas, 
bet Rusija viena jo nesumusze, 
nepaisant kokias pasakas tas 
j u Dede Juozas isz pirszto isz- 
laužia. Sovietai kareiviai gavo 
proga pamatyti ir suprasti 
Amerikos kariszkas jiegas. Jie 
szove isz Amerikos karabinu, 
jie važiavo ant Amerikos tanku 
ir automobiliu, jie in padanges tai ir pusle pasihuosuoja nuo terszi- 

leke su Amerikos eroplanais, 
jie mate Amerikos dolerio ga- lomaji dauba, nuo ko apsivalo ir su- 
lybe ir dabar savo giminėms irįtipreJa visas k™uias kune>.° ku°met 

17 . ° . kraujas pasveiksta, tai ir visas kūnas
pažystamiems apie tos galiu-sveiksta. Szita Arbata reikia gerti vi- 
gus Amerikieczius papasakoja.jsuose tuose atsitikimuose, kur jau- 

, i _ . . 'ežiams sunkumas ar nesmagumas že-
VlSa tai neduoda Dedei Sta- mutinej pilvo daly, arba kuomet strė

liniu! ir jo Politburui ramybes, nos ima skaudėti. Mušta gaunami laisz 
Jie negali visus pargryžusius tai Arbata žmo-

° a o v. niu mtykma mus, kad ji suteikia grei-
savo kareivius iszžudyti, nega- ta palengvinimą nuo inkstu ir pūsles 
Ii jiems liežuvius iszpjauti, ne- negaliu- r* gali visus melagiais iszvadinti, Box 305 

' ‘ 7 ‘ f > ... .. ■

Pifkie U. S. Bonus
Neužmirtzkite Guodotini Skai

tytojai, ntailygint »u prenumerata ui 
taikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraazczio. PASKUBINKITE I I I

INKSTAMS ARBATA
Yra geras vaistas nuo visokiu inkstu 
ir pūsles negaliu. Ji- yra rūpestingai 
sutaisyta isz invairiu gydomųjų žole
lių ir uogu, kurios turi savybe valyti 
ir stiprinti inkstus ir pūsle. Kada inks-

aneziu juos medžiagų, tai jie sustip
rėja ir pradeda geriau veikti savo va-

Kaina dėžutei $1.00.
FLORAL HERB CO.

Dept. 2, Clinton, Ind.
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