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Anglij a
įJURININKU 

STRAIKOS SUIRO 
DERYBOS

Isz Amerikos
Užsienio

Politika
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Trumanas su Ame
rikos Sekretoriumi Byrnes da
bar turi baisiai dideli darba ir 
atsakominga pareiga ne vien 
tik Amerikiecziams bet ir viso 
svieto žmonėms.

Amerikos reikalai ir parei
gos dabar nemažės, bet vis 
augs ir didės Europoje ir viso
je Azijoje. Mes tuoj aus pama
tysime ir dažinosime kiek 
mums tokia vadovyste kasz- 
tuoja pinigais ir kareiviais. 
Mums reikes vis daugiau ir 
daugiau kareiviu ir vis dides
nio vaisko užsienyje ir namie. 
.Už tai tuojaus, (gal kaip tik po 
rinkimu) Amerikos valdžia pa
skelbs kad visi jauni vyrukai 
yel turi stoti in vaiska.

Mes daugiau visokiu daigtu 
ir maisto siunsti in kitus krasz- 
tus, ir daugiau pinigu pasko
linti nukentėjusioms tautoms. 
Ir to negana, mes turėsime pri
imti visokius daigtus ir visoki 
tavora isz kitu krasztu, nes jie 
kitaip negali mums atsimokėti 
atsilyginti. Jeigu mes per daug 
tavoro insileisime isz svetimu 
krasztu, tai musu darbinin
kams bus mažiau darbo.

Amerika yra szitaip nusista- 
czius su savo Užsienio politika:

Jeigu Rusija sau viena val
dys Vokietijos rytuose, tai 
Amerika su Anglija turi pri
žiūrėti kad Vokiecziai vaka
ruose nebutu per daug nu
skriausti ir kad j u fabrikai ne
butu sunaikinti. Nes, labai ga
limas daigtas, kad mums bus 
Vokiecziu pagelba labai reika-1 
linga jeigu kitas karas iszkiltu.

Trieste miestas negali patek
ti in Yugoslavijos rankas ir po 
Rusijos valdžia.

Dardanelles Salos ir vande
nynai negali patekti po Rusijos 
nagaika, ir tie juru keliai turi 
but atdari ir visoms tautoms: 
prieinami. Rusijai nevalia ežia! 
inlysti ir savo tvirtoves insitai- 
syti.

Turkija turi būti laisva ir ne
priklausoma, ir Rusijai nevalia 
ja pavergti ar priversti in ko
kia ten sutarti.

Iranas, Perzija, taipgi turi 
Luti laisva nuo Rusijos inta
kes.

Isz visu szitu Užsienio rei
kalu, svarbiausias klausimas 
yra Vokietijos ir Turkijos atei
tis ir stovis. Nors Vokiecziai 
baisiai daug nukentejo nuo szi- 
to karo, bet jie visgi yra ar ga
li būti galingi vyru skaieziumi.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. —
Buvo vilties kad jurininku 
straikos tuojaus užsibaigs, bet 
dabar visos derybos suiro ir 
straiku galo nematyti. Sanly- 
gos ant kuriu nesutiko kompa
nijos su darbininkais da nėra 
paskelbtos. Dabar ims kelias 
dienas pakol kitos derybos bus 
užvestos ir ilgiau pakol visi su
sitaikins. O laivai" su maistu ir 
žmonėmis stovi uostuose.

Kaip jau pirmiau buvo kele
tą sykiu raszyta, jurininku uni
jos augszcziausi bosai yra be
veik visi Komunistai ar Komu
nistams prielankus. Czia szitos 
straikos ne tiek darbininku 
kiek unijos bosu sudarytos.

TUSZCZIA ALAUS 
BACZKELE

PHILADELPHIA, PA. — 
Tukstancziai saliunu dabar ne
turi alaus ir visi vyrueziai gai
lestingai sau dainuoja: “Dul- 
dul-dul-duldele, Tusczia alaus 
baczkele. ’ ’

Saliunams alaus pritruko už 
tai kad bravoru darbininkai 
iszejo ant straiku, del didesnes 
algos. O kai bravoro darbinin
kai straikuoja, tai aluezio ne
daro tai saliunuose baczkeles 
tuszteja, ir prie baro vyru ma
žėja. Dabar visiems alaus butu 
užtektinai, bet kitos bėdos kad 
bravoro darbininkai 
kiek ir kaip žmogelio 
iszdžiuvus ir praszyte 
szalto aluezio.

Dabar visiems beda:
ninkes po buezernes bėginėja 
bijieszkodamas, mėsos, o žmo- 

■ gelis po ulyczias bastosi, be- 
jieszkodamas bent vieno stik
lelio szalto alaus.

nepaiso 
kosere
praszo

Szeimi-

BEDA SU MESA

NEW YORK, N. Y. — Szei- 
mininkes per szeszfas valandas 
iszstovejo in eile prie buczer- 
nes duriu kad gautu nors koki 
švara mėsos. Dauguma buczer- 
niu visai mėsos jau antra san- 
vaite kaip neturi. O tos kurios 
gauna kiek mėsos, praszo kad 
policija atsiunstu sargybe prie 
buczernes duriu, kad moterys 
duris neiszlaužtu iir langus ne- 
iszdaužytu. i

Kelios vietose moterys taip 
susipesze už švara mėsos, kad 
viena kitai plaukus iszrove ir 
apsidraskė, ir tik policija jais 
perskyrė ir apmalszino. Dau
guma sztoru ir buczerniu dabar 
tik po švara parduoda ir nelei
džia pirktis daugiau kaip už 
deszimts doleriu maisto. Bet ir 
tokia tvarka neilgai iszsilai-

Pyksta Ant
kys.

O jeigu szeimininke nori dvi
gubai mokėti, tai ji gali kokios 
tik ji nori mėsos pirktis kiek 
tik ji nori. “Black Marketas” 
turi ir per daug mėsos! Czia tai 
jau isz tikro valdžia kalta: Jei
gu tie sukeziai, tas “Black 
Marketas” turi tiek daug mė
sos, tai galima paklausti: Isz 
kur jie gauna? Valdžia siun- 
czia savo slaptus agentus ir su- 
aresztuoja maža biznierių jeigu 
jis nors švara mėsos per bran
giai parduoda, o tie kurie per
ka ir parduoda tukstanezius 
svaru mėsos per 
keta” varo savo
nėra kliudomi valdžios.

Rusijos Ir
Vokietijos

Sutartis
Amerika Paskelba Kaip 
Rusija Iszdave Europa

“Black Mar- 
bizni ir visai

IMS VYRUKUS IN
VAISKA

ISZ LONDONO. — Anglijos 
Karo Sztabas pranesza, kad 
Anglijos valdžia jau rengiasi 
visus jaunus vyrukus imti in 
vaiska, taip kaip ir Amerikos 
valdžia daro ir ketina vis dary
ti. Anglijos Karo Sztabas sako 
kad negana jaunu vyruku stoja 
in vaiska. Anglijos laivynas 
vis gauna gana vyruku del lai
vyno, bet armija sako kad vy
rukai nenori stoti in vaiska. 
Anglija, kaip ir Amerika dabar 
mato reikalą pasilaikyti galin
ga laivyną ir armija ir per 
daug nepasitikėti ant tu taikos 
konferencijų. Vyrukai bus in 
vaiska imami del trijų metu, 
nes savanoriu vis mažiau ir 
mažiau atsiranda.

Pirkie U. S. Bonus, Sziadien!

ISZ PARYŽIAUS. — Sekre
torius Byrnes ilgai lauke ir ty
lėjo ir ilgiau manste, nes jis 
daug daugiau apie Sovietus ži
nojo negu buvo Sovietams in 
sveikata. Sekretorius Byrnes 
turi visus Vokiecziu rasztus, 
kurie parodo visa teisybe apie 
tas Vokietijos-Rusijos sutartis, 
ir žodis in žodi. Molotovo susi
tarimus su Vokiecziu Ribben
trop. Kol buvo vilties del tai
kos, tol Sekretorius Byrnes nie
ko apie szitus sueziuptus rasz
tus nesake; nors Sovietai vis 
negalėjo ramiai užimigti, nes 
jiems baisiai rūpėjo dažinoti 
kur tie rasztai, kad jie galėtu 
juos sunaikinti?

Dabar , Sekretorius Byrnes 
davė visam svietui žinoti, kad 
visi tie rasztai bus vieszai pa
skelbti, kad visi žinotu kokius 
szposus kreczia Rusija, Visi 
Rusijos su Vokietija susineszi- 
mai, susiraszinejimai ir sutar
tys nuo 1933 iki 1945 metu bus 
paskelbtos.

Karo Sztabas jau seniai no
rėjo szitus rasztus paskelbti, 
bet Sekretorius Byrnes vis no
rėjo gražumu su Sovietais susi
taikinti ir nenorėjo juos su tais

Ulyczios Vargamistra

Anglij a Visus J au- 
nus Vyrukus Ims 

In Vaiska
Amerika Su Anglija Stengiasi 
Atsatyti Vokietijos Fabrikus Ir 
Visiems Vokiecziams Pagelbos 
Duoti; Vėtra Kylo Tarp Gult 
Of Mexico Ir Florida, Daug 

Bledies Padaryta
WASHINGTON. — Amerikos valdžia 

nieko vieszai nesako ir nepaskelbia kaip 
Amerika atsake Anglijos Premieriui in jo 
asztru ir pikta laiszka Trumanui. Kelios

rasztais užgauti. Bet dabar jis 
jau mato kad gražumu nieko 
nenuveiks, ir už tai nutarė vi
sus rasztus paskelbti.

Szitie rasztai parodys kaip
tas pats Molotovas, kuris da- f . . .
bar taip lipszniai apie taika dienos atgal Prezidentas Trumanas vieszai 
kalba susitarė su Ribbentropp' paskelbė, kad Amerika Anglijai pataria atida- 
suskaldyti ir pasikaltyti Len-Į ° J 1
kija 1939 metuose, kaip Stali
nas Hitleriui' pasižadėjo nesi- 
kiszti kai Hitleris visa pietine 
Europos dali užpuls ir užka
riaus.

Szitos žinios yra tokios skau-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

SKAITYKITE ‘‘SAULE

Buvęs New York miesto Mayoras uždraudė Italijonams “Vargamistroms” vaikszti- 
neti po ulyczias ir grajyti, groti ant savo vargonų ir rinkti aukas, bet tie ubagai vargamis- 
tros gera bizni varo Italijoje, Szitas muzikantas su savo vargonais vaiksztineja po Paler
mo miesto ulyczias ir prisitraukia daug žmonių, ypatingai Amerikiecziu kareiviu. Italijo- 
nai pavėlina jiems savo bizni varyti, nes per juos Italijonu valdžia skelbia savo propagan
da ir reikalauja daugiau paszelpos isz Suvienytu Tautu Paszelpos Administracijos, UNR 
RA.

bus galima pasitarti ir pasiszne- 
szita klausima, bet Trumanas ne- 

ir vieszai paskelbė, kad jis ir 
valdžia yra nusistaezius pavesti 

Žydams. Anglijos Karo Sztabas

ima tvarkyti svetimu reikalus, tai 
turi ir savo armijas tenai pasiuns- 
palaikyti. Prezidentas Trumanas 

neatsake in ta Anglijos laiszka,

ryti Palestinos rubežius visiems Žydams 
pabėgėliams. Jis teipgi pasakė, kad Ame
rika pataria, kad butu leista Žydams su
sitverti savo valdžia Szventoje Žemeje. 

Anglijos Premjeras Attlee gražumu prasze 
Prezidento Trumano, kad jis biski palauk
tu pakol 
keti apie 
paklausė 
Amerikos 
Palestina
sako, kad szitoks nusistatymas priverstu 
daug daugiau kareiviu pasiunsti in Pales
tina, o Anglija negali daugiau kareiviu te
nai siunsti, tai jeigu Amerika taip jau sa- 
votiszkai 
Amerika 
ti tvarka 
iki sziol
nes jis nenori vieszai susipykti ar susi- 
peszti su Anglijos Premieriu Attlee. Bet 
visgi matyti, kad czia ant gero neiszeis, 
nes dabar visi Arabai kaip vienas pakils 
priesz toki patarima. O mums labai svar
bu palaikyti draugiszkus santykius su Ara
bais, kurie jau ir taip linksta prie Rusijos.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI!
-JT j
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Kas Girdėt
I kad kariszki laivai jąu isz ma- 
j dos iszejo. Per vista 'kara tik du 
kariszki laivai dalyvavo už- 

t puolime, visi kiti tik gynėsi 
t nuo eroplanu ar submarinu ar 

Idaho buvo kitiems laivams sargai.
O Admirolas Towers sako kad jis 

spaūz- spėja kad Amerika daugiau di-

McCall miestelyje, 
valstijoje, redaktorius 
Brown savo laikraszti 
dinti ant platesnes ir ilgesnes dėlių kariszku laivu nestatys. 
popieros. Jis pasiaiszkino kad -------- ::-------- ,
daug jo skaitytoju rūgo ja Tik szimtas ir penkios de- 
kad laikrasztis per trumpas ir szimtys-penki metai kai Fran- 
per siauras suvynioti sznapso euzijos Republika gyvuoja. In 
buteliuką. septynios deszimtys metu

1 ;; i Franc-uzija turėjo viena szimta 
Charles Pierce, Indianapolis i? szeszias naujas valdžias. Ir 

mieste viena gražu ryta iszva- in ta trumpa Rephblikos gyva- 
žiavo su draugu pasivažinėti: vima Francuzai turėjo keturio- 
papuole po traukiniu ir buvo dka nauju Konstitucijų, 
vilktas per szimta mastu. Kai 
jis iszlindo isz po szito trauki-j 
nio, kitas traukinys 
ir parmūsze. Charles Pierce at-į 
sikele, nusidulke drabužius ity laisves nesiranda Sovietu Ra
šau sveikas parėjo namo.

Badas Ir Apstumas
—

‘ ‘ Septynios menkos ir 
liesios karves yra septy- 
neri busianezio bado me
tai. Sztai ateis septyneri 
didelio derlingumo metai, 
po kuriu eis kiti septyneri 
metai tokio neužderejimo, 
kad bus užmirsztas visas 
pirma buvusis apstumas, 
nes badas sunaikins visa 
žeme.”

bagoeziai, bet ir praseziokeliai ♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦♦<» 
dabar perka ir bizni varo. NirDA'/IMA
Mums pikta kai mes pasiskai- iVlKlLlLo INlSr AZ/jJa V 

i tome ar iszgirstame kad toks ir
veik dvigubai pabrango, kad toks Žydelis pasipinigavo isz 
jie už viską turi dvigubai mo- to juodo biznio, bet reta kuri Krantuose Nerio celes auga; 
keti ir parduoti už pigiau negu szeimininke atsisakys kelis jjs pa^s giins, gražus, sriaunus,! 
jiems kasztuoja pirktis. Szim- centus daugiau mokėti jeigu j0 kvįetkos turi savo dranga, 
tai restoranu jau savo duris už- jai buezierys pasiulins visa Kuris da jaunas, sveiks, sziau- 
sidare. švara sviesto. Tik keli centai nus<

Columbus bangiau sudaro ta “Black Mar-> 
ket. ’ ’

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

j Raszytojas Brooks Atkinson 
ji pagavo raszydamas savo straipsni in 

sako kad jokios

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą. ant viso me-1 
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams §5.00 
Kitose Vieszpatys- | 

tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. ,iv

Martin Marx, 
mieste, Ohio valstijoje kreipėsi 
in policija pagelbos. Jis nusi
skundžia kad žmones ima jo rįa da nei vienas laikrasztis nei 
zuikius vogti del maisto. Jis žodžio nevaptelia, tai yra visi 

Szitaip Juozapas iszaiszkino zuikius augina del visokiu ban- tie nauji szaldytuvai, kuriuose 
Faraonui sapna keli tukstan- dymu del mokslo, o žmones visoki valgiai, o ypatingai me- 
cziai metu atgal, kaip yra pradėjo tuos zuikius vogti del sa yra taip suszaldyta kad ji 
Szventame Raszte paraszyta.1 
Gal ir sziandien mums nebutu

i pro szali toks pranaszas ar sap
nininkas.

Ne vien tik bobos vyksta ir 
buezierius kolioja, bet net ir!

Beveik kas diena ir kas rytas 
Ateina jas vis atlankyt.

Da kita priežastis, apie ku- Aplieja vienas, isz nuskintu
Tuoj griebias amala daryt.

.Jo dainos szirdi suramina, — 
Mat, taip dainuoja jis gražiai: 
Už tai ji dainium pavadino 

gali per metu metus iszstovetir visi aplinkiniai kaimai. 
Dabar tokiu szaldytuvu yra vi- Bet sztai no syki atsitiko, 
suose miestuose. Milijonai to- Kad jo dainoj matyt vargai: 
nu geriausios mesos tenai da-. Dainuoja, verkia, tyli, rauda, 
bar randasi ir vis daugiau ir Matyt, jo szirdi graužia, 
daugiau tokiu szaldytuvu yra . ., Nelaime persekioja, gaudo, statoma. Czia, žinoma, tik ba- . . ./■ ., . . , . „ . . , ' Ar nelaimingas meiles diegs,i valstijoje ana sanvaite pardavė gotesni žmones jais pasinaudo-, x Nepertoli isz augszto kam'baroja, bet jeigu visa ta mesa butu .. x. ., , . , , . x , x Sau vaiksztineya pamaži.1 dabar surinkta isz tu szaldytu-, 
vu tai, mes esame tikri kad vi-j Tarp rutu ir lelijų krmnu 

‘ siems visame kraszte butu ga- Merga jauna, skaisti, graži.
’ na mesos del keliu menesiu. 1 Veidukai jos baltai raudoni, 

„ .. , 1x. . , Duszia, kaip pauksztes, nekal-Bet didžiausias kaltininkas

1 maisto. Jis paaiszkina kad 
daug tu jo zuikiu mesa yra už- 
trucinta per tuos moksliszkus 
bandymus.

Buezierys Sam Stromeyer, 
szunys ima urgzti ir sznairuoti. ^ewark mieste, New Jersey 
Ir tai ne baikos, nes mesos nie- Į - - 
kur negalima rasti. Tik kelios 60,000 svaru arklienos.
sanvaites atgal buvo visiems' SeatUe mieste dau?iau negu' 

Visi] §ana visokios mesos kai vai- puse vįsu tUCZerniu užsidarė: 
' i visos kitos neturi nei svaro me- 

veltui. Į nuo suvaržymo visa mesa. O sos

Los Angeles : 
trys tukstaneziai buezerniu ir 
sztoru visai savo duris užsida
rė.

sijoje. Sovietu valdžia yra tik 
maszina kuri gamina jiegas pa-

Raudonojo Kryžiaus atsto- ežioje Rusijoje ir už Rusijos ru- 
val ana sanvaite susitiko su bėžiu kiek tik ji gali ir pajie- 
Generolu Eisenhower ir jo pa- gia. Jiega, galybe ir smurtas 
.klausė, 'kaip Raudonasis Kry- tai yra Sovietu Trejybe, 
ižius gali geriau visiems patar-' budai, planai ir visos viltys del ^zia del trumpo laiko paleido 
nauti ateityje, jeigu kitas ka-'taikos su Rusija yra veltui. Įnuo suvaržymo vira.
ras iszkiltu. Generolas Eisen-'Nors mes neesame Sovietu dabar, kai tik valdžia insikiszo( I
hower Atsake kad jeigu kitas prieszai, mes niekados negale-
karas iszkils, tai Raudonasis1 sime būti ju draugai. Vienatine vBus butu žeme prarijus.
Kryžius musu 'kareiviams bus viltis yra., kad mes da kelis me- 
yisai nereikalingas, nes nebus tus galėsime palaikyti ginkluo- 
riei frunto nei karo lauko, bet 
visas svietas bus karo laukas!

tai mesa dingo, rodos visus gal- mieste apie del szįto mesos bado yra musJ

Senis Butkus, beskaityda
mas savo senas knygas kalėji
me užtiko Jobo prikaisziojima 
Dievui kad blogiems viskas se
kasi ir rodos net pats Dievas 
jiems padeda:

“Ir asz, kuomet tai atsime
nu, iszsigastu, ir mano kūnas 
ima drebėti. Kodėl taip bedie
viai gyvena, yra iszaugsztinti 
ir sustiprinti turtais. Ju ainiai 
pasilieka ties jais; giminaieziu 
ir anūku būrys ju akivaizdoje. 
Ju namuose nėra pavojaus ir 
ramu ir nėra Dieto ryksztes 
;ant ju, nors jie Dievui taria: 
Atstok nuo musu, mes nenori
me žinoti tavo keliu.”

Senis Butkus sako kad pa- 
jiasziai Žmones ir sziandien ru- 
goja ir ružija Dieva kad ju 
pricszams sekasi gyvenimas. 
Žmones sziandien ne tiek sau 
nialoniu meldžiasi ir praszoj atvy'kstanczius 
kiek prakeikimu siunczia ant J tremtinius 
Savo susiedo ir kaimyno.

Buczernes tuszczios, buezie- 
riai užsidaro savo buczernes ir 

ta taika ir kariszkas paliaubas. patyS jieszko savo szeimyne- 
Mitingai, susirinkimai, pasita- iems mesos; mesinyczios, kom- 
rimai ir sutartys nieko nepa
darys; Sovietai vien tik jiega ir 
smurtą pripažinsta’, ir tik su 
armijomis skaitosi.

Szvedai visam svietui paro
de kad taika daug daugiau at- 
nesza negu pasekmingiausias 
karas. Szvedijos miestai da ir 
sziandien stovi gražus ir svei
ki. Szvedijos sztorai pilni viso-, 
kiu daigtu. Tenai galima daug 
daugiau visko nusipirkti negu 
Amerikoje. Maisto visiems ga
na. Amerikiecziai kareiviai sa
ko kad Szvedijoje dabar taip 
kaip buvo Amerikoje priesz 
kara.

Tie kurie nieko nepaiso, nie
ko ir nenuveikia.

Omaha mieste beveik visai 
mėsos nesiranda.

Cincinnati mieste 
tik kelias valandas 
atsidaro, nes beveik 
turi parduoti.

Detroit mieste visi buczieriai\o«s«e 
viena daina dainuoja: 
sziniu!”

San Francisco mieste buezie- 
riai visus darbininkus atstato

■rl ir patys sau ant vakaciju iszva- 
I žiuoja.

Chicago j e buczernes atdaros

panijos kurios buczieriams me
sa parduoda atleidžia savo dar
bininkus, nes nėra jiems darbo. 
Tie kurie rengia mesa del par
davimo taipgi darbo neturi.

Szeimininkes purina ir me
lagiu iszkolioja nabaga buczie- 
ri, kaltina “OPA,” valdžia, 
purina ant buvusio Prekybos

1 Sekretoriaus Wallace, prakei
kia Trumana, kaltina Rusija ir 
greit sau Lozorių gieda, bet 
tos mesos kaip nėra taip nėra.

Isz pradžios tik didesniuose' tik tris dienas in sanvaite. 
miestuose žmones negavo gana 
mesos. Mažuose miesteliuose 
žmones tik skaitė apie truku
mus ir stoka maisto ir mesos, 

Rbet jiems visko gana buvo. Bet 
dabar net ir mažiausiuose mies
teliuose buczernes tuszczios.

buczernes 
in diena I 
nieko ne-

politikierius, ar jis butu Demo
kratas ar Republikonas. Czia 
dabar tikri szposai: galviju net 
per daug randasi Amerikoje, o 
buczernes tuszczios. Mes dabar 
rodos, isz persivalgyjimo badu 
mirsztame.

ta, 
Kaip linas jos plaukai geltoni, 
Szirdis labiau, neg led’s szalta.

• In ja vaikins insimylejo,
I Ir isz visos szirdies karsztos, 
Bet ji mylėti nenorėjo, 
Szirdis liko del jo szalta.

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa.

SKAITYKITE “SAULE Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Be la- $1.00 Vertes Knygų Už 50c— 
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o nulaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City. Pa. !

Lietuviai tremtiniai Europo
je laiszkais ir gy vu žodžiu per 

iii Amerika 
praszo Amerikos 

Lietuviu sžiu butiniausiu daly
ku: Invairiu drabužiu ir avali- 

t Per kara mes Amerikiecziai lies vaikucziams, vystyklu ir 
■g.vremes ir didžiavomies kad drataželin mažiems kūdikiams, in saVQ darhus pakol ra 
musu bomberiai galėjo isz pa- ypatingai naujagimiams, žie- 
dangiu pataikinti in tvirtoves miniu paltu, megstiniu, (sve- 
ar miestus. Bot, dabar Ameri- deriu), sijonu ir sziltu sukne- 
kos Karo Sztabas visus tuos Idi. Labiausiai trūksta ir trum- 
musu pasididžiavimus pauaiki-1 Pa moteriszku baltiniu ir koji- 
no praneszdamas kad isz szim-1 niu> (paneziaku), o vyrams la- 
to sprogstaneziu bombų tik'<bfausiai reikia marszkiniu, bal- 
trys pataikė kur jos buvo tai-' tinių ir kelnių, taip pat megsti- 
komos, visos kitos nukrito toli mu d' kieminiu paltu, kotu, 
nuo paskirtos vietos. Reiszkia 
devynios deszimts septynios 
sprogstanezios bombos niekais 
vis nuėjo.

Tie kurie mėsa rengia parda
vimui Chicagos mieste dabar 
visai be darbo. Ju skaiczius yra 
apie 50,000. Apie 36,000 bu- 
czerniu jau visai užsidarė. •

Mainieriai ima visur strai- 
kuoti ir sako kad “jie negrysz

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

No. 102 Prakeikta, meilingas__
I New York mieste net ir Žy- “inaliszka apraszymas, 202 pus. 35e 
dams beda! 5,000 buczernes,!D^°..1n°fi3R Vaidel<>ta, apisaka

’ ’ pirmutines puses szimtmeczio, iai,-
kurios parduodavo Žydams imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- 
“Koszer” mesa užsidarė. Jos'^81a!,8’ 177/ideliu P.U91aF“-. 
parūpindavo mesos del 2,000,- valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
000 Žydu.

Szeimininkes stovi in eiles
1 per tris ar keturias valandas 
del svaro mesos.

50c 
kri-

182 
isz-

. 85c
Trys istorijos, apie Ne-

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

Viskas pabrango.! Dabar mo
terėlės bedavoja kad net ir ‘1 di- 
vorsai,” persiskyrimai pa
brango. Dabar divorsas kasz- o

Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal

pinąs! 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, 

i 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- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

Vienas buezierys parasze No. 116 istorija 
laiszka valdžiai in Washingto- 
na. Jis rasze: “ Gerbiamieji:|Garžia Haremo nevalninke: T-»»oszis: 

vo delegacija staeziai in Wash- Praszau man prisiunsti jusu 
ingtoria protestuoti ir pasiprie- nustatytu kasztus ant visokios
szinti valdžios insakymui kad mesos. Nors asz to mesos netu- kas isz girnos ir Ant nemuno. 
jie visi turi tik tiek imti už pie-1 riu, bet turiu dabar gana laiko, pu!Įapi°- * 
tus ar vakariene, kiek jie eme daug skaityti, tai galėsiu sau stebuklingas

v ZT J pasiskaityti ir nors apsilaižy-'grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- 
ana meta per Birželio (JuneJ ------------ -------- v- -—

•T-l 1 J • 1 K tL menesi. Jie sako kad viskas be

mesos.” Jis pasiaiszkina kad 
ju darbas toks sunkus kad 
jiems mesa būtinai reikalinga.

Restoranai ir visi kurie ga
mina valgius dabar siunczia sa-

Agronomijos Sekretorius 
Clinton P. Anderson prisipa- 
žinsta kad dabar tikrai beda, 
bet jis vis mažiau vilties mums 
duoda del ateities, nes jis pra- 
naszauja kad-bus prascziau su 
ateinancziais metais.

apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c 

No. 119 Keturios istorijos apie

Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
I 62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
58 

15c 
Septynios istorjos apie 

zerkolas; Sidabrinis

Admirolas Towers, kuris ve- tuoju pusketvirto szimto, o pir- 
de Laivyno kara Pacifike, sako ma už du ar tris szimtelius ga

lėjai divorsa gauti, vyra nusi
kratyti ir kita susijieszkoti. 
Dabar gal bus pinigėliu tik del 
dvieju ar trijų divorsu. Matyti 
kad visiems dabar tikra beda.

PUIKI ISTORIJA I

Kapitonas!
Velnias

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

MAHANOY CITY, PA.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
riu8 isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasaka ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu...............20c

No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 184 Dvi istorijos apie- Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 189 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus...............15c

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

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

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczns, 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 Velni- 
szkas maitinas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriauts; Klara; Nuspręsta
sis ; A’it keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

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

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

No. 158 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 nnnlaoin ........ ................. 15c

Jeigu užraszysite savo drau 
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

No. 160 Keturiolika istorijų ap^. 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugąve* 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me-t 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir. kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiM 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties krauto; Mistras ir Krepe- 
ežius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25«

No. 162 Trys istorijos apie Balai 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymo. 
22 puslapiu ................................. 10s

No. 164 Septynos istorijoa apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25<

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ha
itians; Iszklausyta malda vargs'zo; 
Geras Medėjus................................. 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstflj 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prarl- 
žengelis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ............................... 25e

No. 171 Vieniolika puiku istorijai 
(bu paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu, 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausių 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni* 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25<

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 51 
puslapiu ..........................................15e

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam is»>< 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 150

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraf 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana* 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ............................................

---------  J

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Kas czia kaltas tai sunku pa- Doras gyvenimas; Priversta links- 

sakyti, nes visi moksliszkai myhe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
. ... z* i- • užeiktos karaliaus dukters; Jonukas

kalba ir aiszkina. Galima visa kurj8 buvo protingesnis 'už savo poną 
kalte ir beda mesti staeziai ant 61 puslapiu ................. 15c
politikos. Didžiausia klaida pa-1 No' 1?7, TZ.L^ute-°8 Du^broiei r te pustymu; Peleniute: Du nroiei
dare musu Demokratu admi- Vargutis ir skuputis. 60pus...i5c 
nistracija, kai ji panaikino vi- ' 
sus maisto suvaržymus taip 
greitai po karo pabaigos. Kai! , A III 1?” 
tik karas užsibaigė tai tuojaus| PAULIU
valdžia beveik visus suvaržy
mus panaikino ir visiems pasa
kė kad viskas dabar kaip ir po 
senovei. Anglija ir sziandien 
palaiko visus kariszkus suvar
žymus, ir Anglijoje jokios be- j 
dos nėra. Galima kaltinti ir ta

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa. t “Black Market” kur * ne tik SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Gailestis Vyro
Jonas — Ko tu taip verki?
Petras — Ugi mano pati 

numirė!
Jonas — Juk tu ja taip 

musziai per visa gyvenimą!
Petras — Tai del to, ver

kiu kad dabar neturėsiu ka 
muszt.

! Rugpjuczio menesyje atvyko 
isz Europos laivu “Marine 
Perch” septyni Lietuviai nasz-- 
laicziai. Mergaites laikinai ap-j “Talmudo Paslaptys” 

gyvendintos pas Vargdieniu —-----
Seseles, Putnam, Conn., o ber- Apie Žydu Tikybos Prisaky- 
niu'kai Marijanapolio Kolegijoj mus. Labai užimanti Apysaka.

Tiktai 15^ ::

IŠTURIJE apie
i-----------------  Isz Numirusiu
1 Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
i me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

25< ::

je, Thompson, Conn.

Adresas:
Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Penna,
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Gyvenimo Vainikas SZPOSAS
SZYKSZTUOLIO

(Tasa) S

Jis apsikabino tęva Gabrie
lių, nekalbėdamas nei žodžio 
tik jis štaeziai žiurėjo in akis, 
laukdamas atsakymo ant klau
simo, kurio jo lupbš nepajiege 
isztarti.

’ JI D: )f • m. . • . ■ • s

Gabrielius nusijuokė savo 
senu, maloniu juoku. “Asz ei
nu, tarė jis. Im^ mano ražan- 
cziu; slėpk ji drauge su szven- 
tais indais. Atleisk man, jei 
kuomi nors tave užgavau ir ap
sunkinau. Telaimina Dievas 
mudu abudu ir suvienija mudu 
savo karalystėje. Iszreiszk ma
no meilė visiems, jei kuomet 
nors.

Szeszi laukiniai kariaunin
kai nedave užbaigti žodžiu. Jie 
puolė prie jo, nustvėrė ji, suri- 
szo jo rankas užpakalyje, užna- 
rino virve už kaklo ir iszsivil- 
ko laukan, lyg koki gyvuli. Ko
lei sutemo, jie ėjo, vesdamiesi , 
ji su savim. Užėjus nakeziai ap
sistojo. Nakvojant, kad nelais- 
vis jiems nepabėgtu, pasidėjo 
ji sau pagalves vietoje.

Visa sekanezia diena ir ant 1 
rytojaus jie vilko ji už virves 
muszdami ir spardydami, kada 
jis nuilsės negalėjo pažengti. 
Kartais jie bėgdavo su visu 
smarkumu, vilkdami ji parpuo
lusi per akmenis ir smiltis per 
dyglius ir vandeni, kolei jis ne- 1 
pradėjo visiszkai alpti.

Galutinai jie dasieke Ęuona- 
tako karalyste. Didele ugnis 
žėrėjo szale kaimo, apie agni 
buvo susirinkusi karaliszkoji 
szeimyna ir žmonių vyresnieji. 
Gabrielių pastate priesz kara
lių, kuris davė daug klausimu 
apie jo Dieva. Po to pareikala
vo nuo jo burtu, kuriais pada
ręs jis Kantaniva turtingu.

Kada tėvas Gabrielius atsa
ke, kad jis tokios jiegos isz sa
ves neturis, karalius nenorėjo 
tikėti. Jis žadėjo dideles dova
nas, jei “didis giesmininkas” 
pasiliktu su juo ir taptų vy
riausiuoju kunigu aukoti sta
bams įr gelbėtu jam nuo jo 
prieszu. Bet tas laukinis kara
lius nenorėjo nei klausyti, kad 
tėvas Gabrielius kalbėjo apie ; 
ramybe, meile ir sžventuma re
ligijos, už kuria jis pasirengęs 
net savo gyvasti aukoti.
1 Kada karaliaus pasiūlymus 
tėvus Gabrielius atmete, tasai 
inpyko, ir pareikalavo, kad 
krikszczioniu kunigas iszsiža- 
detu savo tikėjimo ir pasiliktu 
kunigu jo karalystėje. Szia vėl 
buvo atsisakymas. Karatus in- 
szelo. Jis liepe savo žmonėms 
kankinti kunigą. Jie nuplesze 
nuo jo balta ruba ir szkaplieri, I 
kuri sudraskė in smulkius ga
balėlius, ir pasidėjo sau kaipo 
liekanas, tikėdami, kad jo rū
buose yra kokia tai galybe. Jie 
spardė ji, musze diržais, rai- 
cziojo ant akmenų ir nelygu
mu ir galutinai užsodino ant 
augszto stulpo ir sukure aplin
kui didele ugni. Laike kankini
mu jis szaukesi prie Dievo, o 
dabar pilnas džiaugsmo szauke 
žodžiais Szv. Ignaco, Kentėto
jo; “Arcziau susirėmimas, ar- 
cziau Dievas.” Gi su juo buvo 
“arcziau ugnis, arežiau ugnis, 
arcziau Dievas.”

Laukiniai szokinejo aplinkui 
ji, matydami ženklus savo 
žiaurumo ir girdėdami ugni, 
sznypszczianczia aplinkui ji,

vienok jie nematė ant kentėto-1 
jo veido nei kraszto, nei bai
mes, nei nusiminimo, negirdė
jo keiksmu ir riksmu. Ir jis ne
matė jau ju, jis negirdėjo ju 
szauksmu: jis buvo jau taip ar-, 
ti to didžio, balto sosto, kad jis 
neturėjo nuovokos apie ka kita 
kaip apie aniuolus, kurie spie
tėsi aplinks ji, kad paimtu jo 
duszia in augsztybes. Jis jau 
nežinojo kitokio teisėjo, kaip 
kuris yra danguose.

’Staigai jis truputi pakele sa
vo galva, ir žemu, maloniu bal
su kuriame maiszosi jausmai 
meiles, kentėjimu ir dvasios 
pagavimo, jis užgiedojo “Sal
ve Regina.” (Kada mirszta, 
kokis isz Dominikonu Orcleno 
brolis, kiti susirenka prie jo lo
vos ir gieda “Salve Regina.”)

Laukiniai tapo užžavėti taja 
giesme: Jie pertrauke savo 
biaurius szokius ir klausė atsi
dėjo giesmes.

Gaidos vis ėjo silpnyn ir silp
nyn, kaip ėjo silpnyn ir pats 
kentėtojas. Ant galo prie žo
džiu “O demons! o pia” balsas 
skambėjo lyg atbalsis, ateinan
tis isz kažin kur toli. Jis baigė, 
rodos savo giesme amžinoje lai
mėje prie savo karalienes ko
jų.

Ar jo mirtis liko be vaisiu? 
Ne. “Brangi Vieszpaties akyse 
Jo szventuju mirtis.” Daugybe 
laukiniu nukeliavo pas tęva 
Antana, praszydami, kad jis 
juos iszmokytu to “didžiojo 
giesmininko” sekretu jo kan
trybes ir drąsos. Praszo vesti 
prie to Dievo, kuri taip mylėjo 
tas kentėtojas, kad del Jo savo 
gyvasties nepasigailėjo.

O mes, ko turime isz to pasi
mokyti? Kad pirmiu pirmiau- 
sio, mes turime mirti patys sau 
ir savo szirdi paliuosuoti nuo 
prisiriszimu taip prie mažu, 
kaip ir prie dideliu daiktu. Ta
da musu dvasia lips augsztyn 
moksle, meileje, prisitaikyme 
prie Dievo valios ir neperžengi- 
me artymo teisiu. Tada mes 
lengvai gausime “Gyvenimo 
Vainiką.”

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

[I3IEDNAS žmogus mužikėlis 
nes svetingas daržininkelis, 

užprasze pas save turtinga, nes 
labai szyksztu kaimyną in sve- 
czius ir gausiai ji pavieszino. 
Szyksztuoliui niekas daugiau 
ne iszpuole, kaip tiktai užpra- *• I B • . » I• iszyti pas save biedna daržiniu- 

■s . I

keli in sveczius, ant ateinan- 
czios Nedėlios. Pas tureziu 
szyksz’tuoli pasteliavo ir prike
po visokiu daigiu ant prieini-: 
mo, nes priesz ateinant sveczio, 
pagailo szyksztuoliui, ir tare in 
paezia:

— Ar žinai ka, Agota, gaila, 
tuju geru daigtu del tokio s’kar- 
malaus! Paslėpk viską nuo sta
lo o pastatykie biski sviesto ir 
padekie duona. Bus invales del 
tojo skarmalaus! Padek žasi 
adgal in pecziu, deszra padek 
in szepa, pyragus iri stalcziu o 
uzbona su alum pastatykie'in 
užpeczki.

Pati taip padare o szyksztuo
lis džiaugėsi isz to savo iszmis- 
lo, nežinodamas, jog daržinin
kas inejas in priemenių viską 
mate pro pravertas duris ir vis
ką girdėjo.

Po valandėlei incina biednio- 
kas in stnba, szyksztuolis pri- 
szdkias nevos szirdingai pradė
jo sveikinti ir klausinėt, kas 
girdėt?

Biedniokelis pradėjo pasa
koti, jog jam navatnąi atsitiko 
ateinant in czion.

Szyksztuolis klausia, kas tai 
galėjo būti? O biedniokelis pra
dėjo :

— Sz(ai ateinant, netoli ju- 
su namo, paregėjau ant kelio 
baisiai ilga kirmėlė, taip ilga, 
kaip tosios deszros szepoje, o 
galva turėjo taip dideliu, kaip 
tasai uzbonas, užpeezkije su 
alum! Kaip vyreli pagriebiau 
dideli akmeni kaip toji kopta 
žąsis pecziuje, su tuom akme
niu suteszkinau galva ir taip' 
susiplojo, kaip tieji pyragai 
stalcziuje !

Szyksztuolis, mato jog nenu- 
sidave szposas ir jog biednio
kelis žino apie viską, liepe pa
ežiai viską ant stalo sudėti ir 
pavieszino biedniokeli kaip 
reikia.
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Patyrusio Tėvo
Paskutiniai Meiles 

:: Žodžiai ::
Vienas senelis tėvas, mirties 

patale gulėdamas, pasakė savo 
vaikams sziuos minėtus žo
džius :

Begyvendamas asz pama- 
cziau, kad tie, kurie nemylėjo 
Dievo, beveik visuomet būdavo 
nelaimingi.

Kad, dirbdamas Szventa die
na, isz liuosos savo valios, nie
kas nepralobo.

Kad, blogai ir piktais keiais 
ingyti turtai, niekam neatncsze 
naudos nei laimes.

Kad, davimas vargszams 
pasze'lpos nieko neinvede in 
skurdą arba nenuvargino.

Kad, del atkalbėjimo nors 
trumpa kasdieniniu poterėliu,| žinai!
Dieva pagarbinant, ne vienas 
nesusivelavo in darba.

Ir, kad pasileidęs ir isztvir- 
kes vaikelis, niekad užaugės 
nebuvo laimingas, jei nesisten
gė pataisyti savo isztvirkusio 
gyvenimo! 1

DANGUJE
Szventas Petras pailsias, 

serge j imu dangiszku vartų, 
in kuri nuo kokiu tai laiku 
sunku yra insigaut, suvalgęs 
pietus, vietoje truputi už
snūsti, sėdo prie langelio žiū
rėdamas kas dedasi ant že
mes. Sztai ore pasirodė kokis 
tai milžiniszkas sutvėrimas, 
su didelais sparnais, lekantis 
prie dangaus. Szventas Pet
ras, kaipo žmogelis senas, ne
žinodamas apie progresą ko
kis užėjo ant žemes, paszau- 
ke pas save Arkaniuola Ga
brielių, idant tasai, kaipo 
jaunesnis ir naujesnes mados 
žmogus, iszaiszkintu jam, 
kas tai butu per sutvėrimas?

— Gabrieliau! Eik szen 
greitai! Pažiurekie laukan, 
kokis tai sutvėrimas lekioję 
ore! Kas tai gali būti, ar ne-

Gabrielius — Tai eropla- 
nas B 29-tas dieduk, ir aniuo- 
las norėjo trauktis adgal.

Szventas Petras — Ero- 
planas! Szventas Petras ne
galėjo sau atsimyt, kada tai 
Ponas Dievas sutvėrė ta gy
vuli!

TARADAIKA

Namon važiuodamas, 
Arti Potts vilios užkliuvau, 

Nes apie ta apylkine 
daug pažystamu turiu, 
Ir už tai sustojau.

Vos truputi atsik vote jau, 
Jau kelis ypatos einant,

Pas mane paregėjau.
Žinau kad su reikalais

. ‘ atėjo,
Kožnas savo kalbėjo.
Ir sztai ka dažinojau: 

Randasi vienas “Baczkele,” 
Kuris kožna szventa diena 

bjaurybes iszkele.
Karta, tiek gavo, kad 

vos- paėjo,
Nebuvo gana da vėl 

užėjo,
Roke ir klykavo,

Kaip koks gyvulys.
Jeigu taip vis darysi, 
Tai neužilgio save isz 

proto iszvarysi.
* * *

Teisybe, kad nuo girtuokliu 
gaujos, 

Sialuninkai turi būti atsargus 
visados, 

Naudos nuo tokiu neturi, 
O in dideli beda papulti gali. 
Toki girtuokliai tik laruma 

padaro, 
Ir da turi stoti in korta 

ant galo.
Ne vienas tokis, 

Pasileidias kaip gyvuly's 
Ateias biauriąi koloja, 
Ir da visaip grūmoja, 

O kada tokj girtuokli iszvaro, 
Ta da bledies padaro.

Geriausia tokius iszvaryt, 
Už kostumerius nelaikyt, 

Tegul eina sau, 
Ant plynu sausa.
* * *

Yra tokios mcrgicos ka 
nežino kas meile yra, 

Bile tiktai gauna sau 
vyra, 

Ir neturi su kožnu užsidėti, 
Mat ir visu ateiviu, 

Randasi daug greit-tikiu, 
Mano kaip gerymo užfundis, 

Tai ir viską padaris, 
Ir sutartuves ir 

sugertuves..o

Tuom syk funes pasidaro, 
Plusta ant merginu.

Jog nepristoja vaikinu. 
Yra merginu visokiu, 

Ne vienokiu, 
Jeigu vyrukas kalbina 

'ant ženybiu, 
Tai nereikalauja dideliu 

derybų, 
Mergina žodi duoda, 
Ar ant tikro prižada.

Kaip nuperka apredala, 
O kada apsiredo, ir apsitaiso, 

■ Tai vaikine apie tave 
nepaiso.

Motinos nepaiso ka 
dukreles daro, 

Kad tiktai užpundytu 
žiuri.

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

20 Centai.
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GERBKITE
VĖLIAVA

Kartais laikraszcziai prane-
sza keistus atsitikimus apie 
pesztynes arba policistu insi- 
maiszymus, todėl, kad kas nors 
pakele svetima vėliava apvaik- 
sztineti kokia■tautiszka (Amc- 
rikoniszka) szvente arba pana- 
szu atsitikima. Ir todėl žingei- 
du visiems svetim-szaliecziams 
Suv. Valstijose -apsipažinti su 
priimtais instatymais ka’slink 
iszkabinimo kitu szaliu vėliavų 
Suv. Valstijose.

Nėra jokio instatymo szioje 
.žalyje, bet paprastas manda
gumas ir garbe del kraszto, ku
riame mes gyvename, reikalau- 
je, jog kiekvienas gerbtu 
vaigždeta vėliava ir jog szios 
szalies vėliava nebutu prasza- 
linta ir kita vėliava jos vietoj 
pastatyta.

Kas nori pakelti savo krasz
to vėliava legaliszkai gali ta 
daryti, 'bet atiduoti .Suv. Val
stijoms jai prigulinczia garbe 
reikia sykiu kelti Amerikonisz- 
ka vėliava paežio didumo. Pa
kelti kito kraszto vėliava su 
maža Amerikoniszka vėliava 
teisingai rokuota kaipo inžeidi- 
mas Suv. Valstijoms. Jeigu 
abiejos vėliavos iszpliektos ar
ba vartotos del papuoszimo, 
Amerikoniszka vėliava turi už
imti garbes vieta — po deszi- 
nes kitos vėliavos.

Nevalkioti vėliava ant žemes 
nuimant nuo gaires, reikia ran
komis sutraukti in krūva pirm 
negu pasiekia žeme.

Inžeidimas vartoti vėliava 
kaipo skudurą, nepaisant kaip 
sudraskyta arba sunesžiota.

Kuomet žvaigžduota vėliava
neszta kokioj parodoj, inžeidi
mas jeigu kiekvienas nesalim 
tuoja nuimdamas kepure arba 
militariszkai pagerbiamant.

Nora jokio instatymo kuris 
priverstu ypata nuimti kepure 
bet kraszto paprotis to reika
lauja.

SVEIKATA IR ORO
JUDĖJIMĄ

Kad gyventi mažai venti
liuojamose kambariuose yra 
nesveika, visa gerai supranta
ma, ypatingai ežia Amerikoje. 
Isz kitos puses hygienistai tik 
dabar te pradeda suprasti del- 
ko bloga ventilacija yra nesvei
ka. .

Nuo senovės mokslininkai ir 
sziaip jau žmones manydavo, 
kad kambariuose blogas oras, 
buvo dėlto, kad jame radosi 
daug iszalsuotu dalyku. Tok
sai manymas buvo patvirtin
tas, kad tūlas tyrinėtojas pra- 
nesze,' atradęs kaip vadina
muosius “būrio nuodus,” ir 
kada kiti tyrinėtojai prirode, 
kad blogos pasekmes yra ne del 
pasidauginimo karbon-dioxido 
oro.

Dabar yra gana gerai nusta
tyta, kad iszalsuotame ore nėra 
nuodingu organiszku dalyku 
kurie galėtu suteikti sveikatai
blogas pasekmes. Beto, peržiu
rėjus paskutiniuju metu tyri
nėjimus, pasirodė, kad ventila
cijos sanlygos, paeina labiau
siai isz kontrioliavimo drėgnu

Taigi svarbiausios ypatybes 
geros ventilacijos yra, oro ju
dėjimas, jo sziluma ir tinka
mas laipsnis drėgnumo ir

Kaip priesz mirimą jo nemy
lėjo,

Dabar pamilo ji pilnai.
Bet jos jau Dainiui nereikejo,

szviesiumo. Yra insigyvenus ne
protingu baime judaneziojo 
oro. “Malonus vėjelis,” sako 
atsižymejes hygienistas “yra 
vienas geriausiu prieteliu tam 
kuris jieszko sviekatos. Didelis 
oro traukimas einantis tiesiai 
ant kurios ’ nors neuždengtos 
kūno dalies ir per ilga laika ta 
dali nuszaldydainas yra nepa
geidaujamas, bet mažas oro 
traukimas yra labai sveika.”

Daugumas isz mus laiko sa
vo namus ir kambarius per- 
karsztus. Sziluma neturi būti 
didesne kai 70 F., o gal butu ge
riau, jai ji butu mažesne. Szio
je szalyje taip placziai varto
jant karsztojo oro ir garo szil- 
diino systemas, oras musu na
muose ir ofisuose žiema yra 
dažnai persausas. Tai yra dide
lis trukumas ir reikia prie to 
neprileisti.

Po to viso kas jau yra sakyta 
ir padaryta, faktas pasilieka, 
kad gausus szviežaus oro leidi
mas per atidarus Langus yra 
vienas isz lengviausiu ir pasek- 
mingiausiu riemoniu užtikrinti 
gera oro judėjimą.

Atidaryk langus!

:: NE
TIKRAI REIKE
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Ir bu’o turtinga, szitas prastas,
Dėlto jai negalėjo tikt,
Kaip niekniekis koksai kur

rastas
Negal nei inspudžio palikt.

Jau dainius ir dainuot nustojo, 
Jo sveikata vis ein silpnyn, 
Tik apie ja jisai svajoja, 
Jo meile eina vis karsztyn.

Vos gyvas būdams vargszas 
mirdams,

Ir myrio jau jis patale,
Su sziuo jau svietu atsikir- 

dams,
Mylėjo su visa gale.

Kaip laidojo, tai taip gailėjos 
Jo gimines, seni tėvai,
Kad net danguose jau pradėjo 
Jo gailėtis ir dievai.
Netik tėvai ir artimieji,
Jo visas sviets pradėjo verkt, 
Taip, kad dievai galop pradėjo 
Už mirti vienas kita peikt.
Tada Perkūnas, diev’s isz 

augszto,
Pas save szuktelej’ dievus: 
“Paverskim Dainiu mes in 

paukszti:
Laksztingala tegu jis bus.”

Dievai ant to visi sutiko
Ir vėl nuėjo sau tolyn;
Paukszcziu mus Dainius pasi

liko,
Ir nulėkė cziulbet žemyn.

Priesz langa mylimos pradėjo 
Kas dien, kas nakt gražiai

mo, szilumos ir judėjimo apsu- 
p.anczio oro. Kuomet drėgnu
mas ir sziluma pakyla nors ir^ 
nedaugei, ir jei oras pasilieka 
nejudimas, sumažėja jo fiziolo- 
ginia veiklumas del sumažini-(

cziulbet,
Isz kambariu ji nesyk iszejo 
Cziulbejimu pasigėrėt.

Toliaus, kiek sykiu isz sekly- 
czios

Iszeidavo jo paklausyti,
Tai Dainiu visada, kaip tyczia, 
Pradėdavo szirdyj atmint.
Ateidavo in minti veidas, 
Kuris iszblyszkes bu’o labai, 
Kaip galva eidavo nuleidęs, 
Jo dailios akys ir skruostai.

Matyt, kad mintys ji atlanko, 
Viena sau pradeda svajot,

mo progos szilumai iszeiti išz Raudonas veidas jos iszblanko, 
■kūno; Pradėjo apie ji dūmot.

Atėjo meile pervelai.

Apsirgo ir duktė turtinga 
Su Dainiaus lupose daina. 
Pasingus, mirė nelaiminga, 
Da būdama visai jauna.

Tėvai seni labai gailėjos, 
Vis negalėdami suprast:
Kokia tai priežastis galėjo 
Ingraba dukteri invest?

Tada dievai, mus geradejai, 
Pasigailėjo tos dukters, 
Ir in Ramauja susieję, 
In rože ryžos ja paverst.

Dievai tuoj teikėsi pratarti 
Laksztingalai paliaut giedot, 
Kada pradėjo rože tarpti, 
Eit in lapus, žudet, bujot.

Dėlto pas mus sziandien liauna 
Tada laksztingala cziulbet, 
Kada gražioji rože gauna 
Iszsprogt, užaugi ir pražydet.
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Teisybe
Pirmas — Ar ežia sveika

apylinke?
Antras — O, labai sveika! 

Per deszimts metu tiktai vie
nas žmogus numirė. - ?
: P. — Kuom jisai užsiimi
nėja?

A. — Buvo daktarum.
P. — Isz kokios ligos nu

mirė? > ;
A. — Isz bado!
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Maldų Vainikėlis .
:: Knygele n

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi 
F Knygele, Dabar $1.00
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Rodykle: 

Bažnytini* meta padalinimas. 
Pasnikai. i
Kalendorių*. 
Maldos Rytmetines. 
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymą. 
Du didžiausi meiles prisakymai!. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles tf
Gailesczio.
Maldos vakarines. X ,
Giesme ant pradžios Miszia.
Miaziu Maldos.
Psalme 45. ,Įį Jįj j
Giesme Szventa* Dieve. viM J 
Miszparu Maldos. < '< |
Maldos pirm Iszpažinties. ;
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventa*. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijom, 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziaušios. 
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 visuotiniai* atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po

Komunijos. ,
Garbinimas Szv. Sakramento- f
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 $zv. 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. 
Z Per Procesija. ' ' '
Giesme ant Procesija. :
Giesme Laba Nakt. *5
Ministranturas. R j

Saule Publishing Co., 
MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
je 9 valanda ryte ir palaidotas 'RUSIJOS IR

VOKIETIJOS
SUTARTIS

in Szvento Kazimiero kapinė
se. Graborius D. Snyderis lai
dojo.

-— Utarninke Szventos Bri- 
gytos.

— Gei'ai žinomas musu tau
tietis ponas R. Milius,..biznie
rius isz Minersvilles,,, lankęsi 
mieste su reikalais, taipgi, at
lankė ir “Saules” redakcija, 
nąs. ponas Milius yra musu 
skaitytojas. Acziu už atsilan- 
kyma. ;V..

— Sėredoj Szv. Dionyzio.
t Kazimieras Gabis, nuo 

620 W. Centre Uly., numirė 
I’etnyczios ryta 5:40 valanda., 
namie. Velionis sirgo ilga lai
ka. Buvo angliakasis ir dirbo 
prie Mahanoy City kasyklose. 
.Qimes Lietuvoj, pribuvo in 
Massachusetts vals., ir in 
trumpa laika po tam persikėle 
in Mahanojaus miestą. Prigu
lėjo prie Szvento Juozapo para
pijos. Paliko dideliam nuliūdi
mą savo paczia Ona (Jakubo- 
niene), ir po-vaikus: Anele, 
[Viktorą ir Juozapa Jakubonai 
namie; Ona isz Niagara Falls, 
N. Y., taipgi du brolius : Anta
nai mieste ir Joną, Baltimore, 
Md., dvi seserys: Marijona Rei- 
miene ir Margarėta Pagoniene 
mieste. Laidotuves invyks 
[Utarninke su apiegomis Szven- 
,to Juozapo bažnyczioje 9-ta va
landa ryte, ir bus palaidotas 
parapijos kapinėse. Graborius 
[Liudvikas Traskauskas laidos. 
| r— Ketverge Szv. Prancisz- 
,įko Borgio,

■. — Ponstva Saukai, nuo 
3-344 E. Market uly., ana diena 
apvaikseziojo savo vedusi die
ną. *
•' ■ — Petnyczioj Szvencz. P. 
Marijos Motinyste.

— ‘Saules’ redakcijos ofi
sas bus Uždarytas Subatoje per 
yiša diena.

t Helena Digriene, nuo 628 
E. Pine ulyczios pasimirė Su- 
jbhtoje, 8:10 valanda vakare, 
namie. Velione sirgo trumpa 
laika. Gimė Mahanojuje. Pri
gulėjo prie Szvento Juozapo 
parapijos. Paliko slavo vyra 
Jurgi; trys dukterys: Eleano- 
ra, Mariana ir Rože Meviene; 
taipgi savo motina Ona Šmu
ly ckiene; tris brolius Stanislo
va, Prana ir Juozapa; trys se
serys: Ona, pati Juozapo Dig- 
rio; Anelia, pati Juozapo Laba- 
cziausko ir Marcela, pati Juo
zapo Karaleviczio. Laidotuves 
invyks Seredoj su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9 va
landa ryte ir bus palaidota pa
rapijos kapinėse. Graborius L. 
Traskauskas laidos.

Frackville, Pa. — Subatoj po 
piet Apreiszkimo P. M. klebo
nijoje Kun. S. J. Norbutas su- 
riszo mazgu moterystes pane
le Valeria Navitskiute, duktė v ........................ ,{ ; ir uždraudė Vokiecziui Ribben-

.. .' ta u a jtroppui kalbėti teisme, kai jisUlyczios, ir Donald A. Kons- .
, „ . T • 1 rn C - buvo suimtas.dorf isz Belvidere, 111. Svotai; 
buvo Morta Navitskiute ir Juo
zapas Burinskas.

— Juozapas Paulauskas isz 
miesto, turėjo operacija Lo
cust Mt. ligonbute.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

už Stalingrada. Bet jiems kas’ Amerikos reikalai su Rusija' 
daug svarbesnio rūpėjo. Stali- szitaip stovi: Jeigu Rusija no 
nas žinojo kad tenai randasi ri su mumis susitaikinti, ji turi 
visi tie rasztai, kurie nužgin-įsu mumis sutikti ir mums nu-j 
czyjamai priparodo kokie isz-'sikisti, o ne atbulai, kaip pir-’ 
davikai yra Sovietai. Bet Ame- miaus buvo. Jeigu Rusija su 
rikes Karo Sztabas taipgi szi-1 mumis nesusitaikins tai Rusi-

džios ir tokios nemalonios So-’ ? £pie tuos rasztus žinojo’ °’ Jl,s' ne mllsu beda- Rusila S“11 
I vietams, kad jie pasiprieseino K“°_ dzugiau ’įmeti ®ražumu

T; 'Naviteku, nuo 20 N. Wylam'

Karo Naszlaites

Philadelphia, Pa. — Panele 
Elena Januszkevicziute (Helen 
Jones) buvo labai sužeista au- 
tomobiliaus nelaimėje Petny- 
čzios vakara. Ji buvo nuveszta 
in Northeast ligonbute. Elena 
Januszkevicziute gyvena Szv. 
Jurgio parapijoje, Richmond 
kraszte, Philadelphia, ant Til
ton ulyczios. Elena yra uoli ir 
isztikima “Saules” skaitytoja 
ir visas ‘ ‘ Saules ’ ’ redakcijos 
sztabas linki ir vėlina jai grei
tai pasveikti.

Milford, Pa. — Buvusis 
Pennsylvanijos valstijos gu
bernatorius Gifford Pinchot, 
81 metu amžiaus, pasimirė Pet- 
nyczios vakiara, Herkins Co
lumbia Medikaliszkam ligon- 
bute. Gimęs mieste Simsburg, 
Conn. Paliko paczia (Cornelia 
E. Bryce) ir viena sunu.

Washington, D. C. — Buvu
sis Amerikos Prezidentas Fr. 
D. Roosevelto administratorius 
p. H. Hackett, pranesza 
•Roosevelt'as turto paliko 
085,486 vertes.

' Žinoma, jeigu dabar Sovie-! 
J tai apsimamlszins ir nusileis, 

■ tai galimas daigtas, kad kai 
kurie dalykai nebus vieszai isz- 
kelti ir paskelbti isz tu rasztu. 
Bet kaip dalykai dabar stovi, 
tai Amerikos valdžia jau pa
skyrė viena profesorių, moks- 
lincziu raszytoja tuos rasztus 
paruoszti spaudai.

Kai Amerikos armijos buvo 
pradėjusios Vokiecziu tvirto
ves griauti ir Vokieczius vyti 
in pati Berlyną, Sovietai bai
siai suriko ir uždraudė Ameri- 
kiecziams Berlyną paimti, kad 
vien tik Sovietai gali in Berly
no miestą inmarszuoti, ineiti. 
Tukstancziai Sovietu kareiviu 
krito pirm negu Berlynas buvo 
paimtas. O Amerikos galingos 
armijos turėjo pasitraukti, 
nors jos butu galėjusios Berly
no miestą paimti beveik be jo
kio nuostolio su savo bombe- 
riais ir tankomis.

Visiems buvo sunku suprasti 
kodėl Sovietams taip rūpėjo 
Berlynas paimti? Vieni spėjo 
kad tai buvo garbes dalykas su 
Sovietais, kiti sake kad jie no
rėjo Vokiecziams atkerszinti

kad
$1,-

Vis Tas Pats

giau žinojo negu ponas Stali- negu piktumu. Visiems Sovie
tas. Amerikios Karo Sztabas 

( žinojo kad visus tuos rasztus 
! patys Vokiecziu karininkai isz-
sinesze isz Berlyno ir inteike 
juos Amerikiecziams keliomis 
dienomis priesz Berlyno su
smukimą.

Visi mes skaitėme ir net dy-

tams dabar butu geriau susi- ■ 
taikinti su Amorikiecziais. 
Amerikos Užsienio politika 
yra tokia, kad mes nei ant vie
no klausimo nenusilenksime 
Rusijai ir Stalinui nepataikau-J 
sime.

Bet, jeigu Rusija ant szitokio
vinomies kaip baisiai Sovietai musu nusistatymu nesutiks ir 
sugriovė ir sudegino Berlyno ( vis savotiszkai szokines ir vi- 
miesta. Jie visur tu intartinu sur prasiszoks, tai Suvienytu 
rasztu jieszkojo, ir nerado. Ir, Tautu Taryba ar Konferencija 
jie negalėjo rasti tu rasztu, nes' turės czia insikiszti. Tada gali- 
jie jau buvo eroplanu atgaben- mas daigtas kad visa ta Taryba 
ti in Amerika.

Szitie rasztai visam svietui Rusijos. Tada Rusija sau viena 
parodys kokie iszdavikai yra galėtu savo kelia kirsti priesz 
tie Sovietai, kaip jie kitus isz- visas kitas tautas. Nei Rusija 
davė ir Hitleriui laisva ranka nei Amerika to nenori.
davė Europoje. Rusijai szitie
rasztai baisiai nepatiks, bet ožius varinėja, kai ji mato kad 
teisybe neteisingam žmogui .ir 
Iszdavikui niekados nepatin
ka.

suirs ir kita bus sudaryta be

Rusija dabar straksi ir savo

UŽSIENIO
POLITIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nuo kaires: Danute Vasiliauskaite, Anele Stumbriute, 
Albina Raulinaitiute.

Shenandoah, Pa.— Pone J. 
Norbutiene, isz Heights, turėjo 
operacija Locust Mt. ligonbute. 
Taipgi Albertas Petrauskas, 

. isz Shenadoro, likos sužeistas 
in kaira koja ir randasi vieti- 
noje ligonbute.

f Pranas Anuskaviczius nuo 
138 N. Union Ųly., numirė Ash
land ligonbute, sirgdamas 

į trumpa laika. Gimęs Shenado- 
, riję. Velionis buvo fire bosas 
- prie Suffolk kasyklose. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos, 
taipgi prie Szv. Stepoųo Slavo-, 

. kii draugyste. Jo pati Helena 
:(po tėvais Auziute) mirė 1939 
metuose. Paliko trys dukterys: 
Helena, Mare ir Juozafina na-' 
miė; trys seserys: M. Bakerie-' 
ene, Mamaronec, N. Y., A. Vir- 
(kuibne, Chicago, Ill., ir F. Sie- 
maszkiene, Gary, Ind., ir broli 
Juozapa mieste. Laidotuves at
sibuvo Utarninke, su apiego- 
pliš Szvento Jurgicrbažnycziv--.

; Detroit, Mich, f Pone Mari
jona Grigaitiene, nuo 10281 
Russell Ulyczios, numirė Rug
sėjo 25-ta diena. ir likos palai
dota Rugsėjo 28-ta diena su 
Szv. Misziomis Szvento Jurgio 
Liet., bažnyczioje ir palaidota 
R. Kataliku kapinėse, Detroite. 
Velione gimė Lietuvoj ir pribu
vo in Amerika daugelis metu 
adgal. Josios vyras Jurgis nu
mirė 17 metu adgal. Velione po 
tėvais vadinosi Marijona Taru- 
tiute. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos ir prie Szv. Ra- 
žaneziaus ir Tretininkių drau
gavęs. Grigaicziai kitados gy
veno Mahanoy City, Pa. Paliko 
dideliam nuliudime: duktė Ona 
pati Ig. Kugrio, Detroit, Mich., A. O 0 7 7 7
4 sūnūs: Prana, isz Albany, N. 
Y., Juozapa, Petra namie, ir 
Jurgi, Detroite. Daug giminiu 
ir pažystamu dalyvavo laidotu
vėse. Taipgi pone J. Glaudelie- 
ne, (veliones anūke) isz Maha- 
noy City, Pa., dalyvavo laido
tuvėse. Velione buvo sena skai
tytoja laikraszczio “Saules.” 
Amžina Atsilsi!

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczte 
20 centai. Adresas:
“Saule” - Mahanoy City, Pa.

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.

Mikas — Kaip Antanai už
vardinai savo nauja kume- 
lia?

Antanas — U-gi taip kaip 
savo boba, — Lizuke.

Mikas — Kodėl taip?
Antanas — Ba daug ėda, 

nuolatos guli ir visados ste
na.

Naciai labai rūpinosi žmonių 
padauginimu ir Vokiecziu szei- 
mynos buvo daug didesnes ir 
skaitlingesnes už kitu tautu 
szeimynas. Dabar Vokiecziai 
isztremimo pargryžta namo in 
savo kraszta, Vokiecziai karei
viai gryžta isz visu Europos 
krasztu atgal in Vokietija. Net 
ir dabar 80,000,000 Vokiecziu 
gali nulemti visos Europos li
kimą ir ateiti. O Turkai stovi 
ant viso svieto kryžkelių, prie 
Graikijos ir laiko rakta in vi
duržemiu Rytus. Turkija ne

visi kiti jos bijosi,. bet. kai tik 
kuri tauta stacziai atkerta Ru
sijai ir pareiszkia kad jie velei 
in kara stos o nepasiduos, tai j 
Rusija nusileidžia. Jau kelis 
sykius taip buvo. Rusija szoki- 
nejo ir vįsko reikalavo, bet kai 
tik suprato kad Amerika nenu
sileidžia, tai patys Sovietai, 
kaip žeme pardavė, nutilo.

Anglijoje Sovietai taipgi 
jaucziasibe draugu. Nors bu
vęs Priemieras, Winston Chur- 
chillis neveda savo kraszto po
litika, bet jis turi baisiai dide
le intekme ant savo žmonių. Vi
si dabar eina Chuchillio nusta
tytu keliu: “Susivienyti su vi
somis vakaru tautomis priesz 
Rusija.’’

Esamasis Anglijos Užsienio 
Ministeris, Ernest Bevin, sta
cziai neapkenczia Komunistu 
ir yra labai nepalaskus visiems 
Sovietams. Jis prisitraukė prie

PITTSBURGH, PA. — Ma
lonu yra supažindyti “Pirmą
sias Kare Naszlaites,” kurios 
atvyko in Suvienytas Valsty- 
jas Rugsėjo (Sept.) menesy 17- 
ta d., ir apsigyveno Szv. Fran- 
ciszkaus Vienolyno Akademi
joj, Pittsburgh, Pa.

Acziu BALE rupestingumui, 
kad taip garbinga ir szventa 
darba atlieka, rūpindamiesi ne
laimingiems karo tremtiniams 
piaszelpa. Szventas ir prakilnus 
yra darbas rupinties ir gelbėti 
nelaimingus naszlaiczius, kurie 
isztikrai reikalauja pagelbos, 
nes kitaip jos butu
pavojuje, kaip dvasiszkame 
stovyje, taip ir tautiszkame.

vien tik Anglijai rupi bet ir la-j savo kraszto Prancūzus, Belgi- 
biau mums Amerikiecziams. I jos ir Holandijos gyventojus.

Karo Pabaiga; Darbo Pradžia

Kai galingos kariuomene j ant karo lauko muszi ar pati kara laimėj a, tai karininku ir 
generolu darbas pabaigtas. Bet paprasti darbo žmones baisiai nukenczia, nepaisant ar 
karas laimėtas ar pralaimėtas, Graikija kariavo sykiu su Amerika ir Anglija priesz Vokie- . 
ežius ir savo kara laimėjo, Vokieczius iszvijo isz savo kraszto ir Naciu jungo nusikratė. 
Karininkai ir generolai džiaugiasi savo pergale, bet darbo žmogelis isz griuvėsiu ir pele
nu savo varginga gyvenimą vėl pradeda vesti. Nors Graikija kara laimėjo, bet Graikijos 
gyventojai baisiai nukentejo Czia, Kanalia mieste, Graikijoje, darbo žmones vėl pradeda 
savo namelius statyti isz karo griuvėsiu ir pelenu. Ju miestas buvo su žeme sulygintas, na
mai sunaikinti, triobos sugriautos, galvijai, iszžudyti ar iszvogti, ūkiai suardyti ar pele
nais paversti.

Szitie, kara laimėjusios tautos žmones, dabar ima savo namelius ir triobeles atsistaty
dinti, be medžiagos, be pinigu ir beveik be vilties. Darbo žmogelis czia, kaip ir visur kitur 
labiausiai nukentejo. Jam mažas skirtumas tarp pergales ir pralaimėjimo, nes, nepaisant 
kas .kara laimes ar pralaimės, o darbo žmogelis nukentės.

nepamirsz.
Tuo paežiu kartu, acziu Se

sutėms Franciszkietems, už 
gražia prieglauda, rūpestinga 
patarnavima ir motiniszka glo
boj ima, nes tokiu pasielgimu 
pareiszkia kad, kaip Geros Sa- 
maritonkos, parodo savo geru
ma del nelaimingu karo niasz- 
laicziu.

Butu szventas ir naudingas 
darbas, kad atsirastu geraszir- 
džiu žmonių, kurie isztiestu sa
vo galestingas rankas, suteikti 
pagelbia toms tremtinėms mer
gaitėms, už ka jos, (mergaites,

dideliame B ALF ir Sesutes) bus labai dė
kingos.

— Kun. Kapelionas J. V!
BALF Centro Vice-Pirmi- 

ninke, Ponia Kelicziene, pir
moji aplanke karo naszlaites, 
suteikdama mergaitėms užuo-

Skripkus.

Visokiais reikalais, malonė
kite kreipties sziuomi adresu:

jauta, suraminima ir didele pa- St. Francis Convent,
gelba, ka jaunuoles niekuomet R.D. 10, Pittsburgh, 27 Pa.
___________ ____ _____ ___________________________ -

Churchillis jau seniai pasakė 
kad Vokietija gali vėl sykiu su 
Prancūzija iszkilti in Europos 
vadovyste.

Anglijos valdžia žino kad 
jeigu jie dabar neateis Vokie
cziams in pagelba, jie visi taps 
Komunistais. Už tai dabar 
Anglija su Amerika stengiasi 
atstatyti Vokietijos fabrikus ir. 
visiems Vokiecziams pagelbos' 
ranka isztiesti.

Rusijai szitoks nusistatymas 
baisiai nepatinka, ir ji stengia
si visus Vokieczius taip nu
skriausti, taip prispausti ir 
taip nuvarginti kad visi jie 
taptų Komunistais. Jie žino 
kad Vokiecziai be fabriku ne
gali gyventi. Nors musu dele
gatai ir atstovai nieko nesako, 
ir musu laikraszcziai nei žodžio 
neraszo apie tai, bet didžiau
sias susikirtimas tarp Anglijos, 
Amerikos ir Rusijos yra Vokie i 
tijoje. Nuo Vokietijos klausi
mo iszriszimo priklauso ne vien! 
tik visos Europos, bet ir viso 
svieto ateitis ir likimas.

KAPITONE 1
APSŪDYTA

Penkis Metus Prie
Sunkaus Darbo j

i!
PRANKFURT, VOK. —

Jauna moteriszke buvusi kapi
tone vaiske buvo apsūdyta ant 
penkių metu in kalėjimą prie 
sunkaus darbo už vagyste. Po
nia Kapitone Kathleen Nash 
Durant su savo vyru Pulkinin
ku Jack W. Durant pasivogė 
isz Kronberg palociaus visokio 
žemeziugu ir žiedu kuriu verte 
buvo virsz $1,500,000. Jiedu 
abudu buvo czia Amerikoje su
imti ir nugabenti atgal in Vo
kietija in teismą. Ji taipgi bu
vo kaltinama už tai kad ji be 
pavelinimo pasiszalino isz vais- 
ko. Kai ji iszgirdo savo teismą, 
ji nei nekrustelejo, bet savo 
gražia nosele da augszcziau už
rietus iszejo isz teismo kamba
rius su savo trimis advokatais.

SKAITYKIT
=“SAULE”=

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

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


