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Amerikonai Prie Colognes

★

Isz Amerikos -K ARE —
17 Užmuszti

Eroplano Nelaimėje

' CEDAR SPRINGS, VA. — 
Netoli nuo czionais didelis ero- 
planas nukrito Petnyczioj, 
anksti ryta, užmuszdamas 17 
pasažieriu. Eroplanas leke 
isz New Yorka in San Francis
co, Calif.

Užmokėjo Už
Skola; Mirė

MELIEN, WIS. — J. Black- 
well, 57 metu amžiaus, ate j as 
pas gydytoja užmokėti už dak- 
tariszka patarnavima, Kada 
žmogus užmokėjo už savo sko
la, staigai krito negyvas.

Amerikos Submarinai

Paveikslai Isz Churchillo, Roosevelto Ir 
Stalino Konferencijos Rusijoj

ti kaip tikras pragaras verda1 
miestuose, kaip sienos lūžta 
kaip sziupuliai, namai su
sprogsta in mažus gabalėlius, 
marmuro ir akmens murai in 
dulkes pavirsta. Mes, ežia 
Amerikoje nežinome ir nenori-

Turkija Paskelbė 
Kara Priesz

Paskandino 25 
j Japonu Laivu

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikoniszki submarinai pa
skandino 25 Japonu laivu ir 
sunaikino daug kitus. Lig 
sziam laikui Amerikoniszki 
submarinni paskandino 1,045 
Japonu laivus, su tais laivais 
žuvo daugybe Japoniszku lai- 
voriu.

42 Kapelionai Žuvo

1—Paveikslas parodo Churchill, Roosevelt ir Stalinas. 
2—Vaitos palocius, Krimejoj, Rusijoj, kur atsibuvo Konfe
rencija. 3—Laike Konferen cijos “Tu Trijų Didžiųjų” su 
savo rodininkais, kur buvo paskelbta sudna diena Vokie- 
cziams. Visi trys davė Vokietijai žinoti, kad visi Vokie- 
cziai turi visiszkai pasiduoti ir kad jiems nebeliko nei pa
gelbos nei vilties. Tas pats bus ir su Japonais.

Nauji Ginklai Prie 
Taikos Stalo

NEW YORY. — Tėvu Te- 
zuitu laidžiamas gražus mėne
sinis žurnalas Žvaigžde, raszo 
kad: ‘Iki sziol 42 Su vien. Vals.
Kariuomenes ir Laivyno Kape-
pelionai, invairiu tikybų, yra 
paguldė savo gyvybe karo 
fronte, beteikdami dvasines 
pagelbos kitiems. 43 Kape
lionai yra prieszu rankose ne
laisvėje; 110 sužeisti. Isz viso
yra 9,825 kapelionu invairiu 
tikėjimu. Daugelis yra pasi
žymėję nepaprasta drąsą ir 
karžygiszkumu be eidami savo
pareigas.’1

ISZ PACIFIKO, GUAM — 
Jau baigiama iszmuszti visus 
(1500) Japonus isz Manilos. 
Amerikonai jau seniai butu ga
lėję juos in padanges iszneszti 
su savo eroplanais ir artilerija, 
bet yra ten daug nekaltu žmo
nių kaip: Amerikoniu, Anglu 
ir Filipinų. Japonai besitrauk
dami žveriszkai elgiasi. Jie ap- 
leidami isz Santo Thomas pa
suko savo artilerija ir karabi
nus ne ant Amerikos kareiviu, 
bet ant belaisviu žmonių. Kaip 
Amerikonai insigavo in Mani
los miestą pradėjo gelbėti žmo
nes kurie buvo Japonu nelais
ve paimti.

NEW YORK. — Kaip mes! 
dar jauni buvome, mums ir 
knygos ir senesnieji žmones 
aiszkino kad musu mokslin- 
cziai aklai sėja savo pražūties 
sėklas; kad musu iszradimai 
kur kas spareziau eina pirmyn 
negu musu doros ir gyvenimo 
nusistatymai; kad musu insi- 
tikinimai yra sulamdyti ir isz- 
kraipyti ir su maszinomis ir 
naujais iszradimais sumaiszy- 
ti. Bet mes buvome jauni ir to
kie perspėjimai buvo tik tusz- 
czias balsas tyruose.

Bombos, eroplanai ir bambe- 
riai visa musu svietą kojomis 
augsztyn apvertė, parode kad 
jau nei viena szalis negali pasi
tikėti jokiomis tvirtovėmis, 
parode kad karo frantas ne ant 
rubežiaus, bet paeziame krasz- 
to viduryje, paežio j e szalies 
szirdyje. Bombos ir bomberiai 
parode kad sziandien negali 
būti tokio kraszto, tokios sza
lies, tokios valstijos, kuri galė
tu sau viena gyvuoti ir kitu ne- 
paisinti. Eroplanai ir bombe
riai parode kaip sziandien yra 
baisu ir pražūtinga kariauti.

Bet dar to neužteko. Vokie- 
cziai, kaip skėstas stveriasi

me žinoti kiek nekaltu motinu 
ir vaikucziu tos V-2 bombos in 
padanges isznesze.

Bet musu karininkai, musu 
lakūnai, musu vaikai jau žino 
ir gyvu kailiu pasimokino ir
dabar supranta ka tokie gink
lai lemia ir pranaszauja ir mu
su krasztus ateityje. Szitie mu
su eroplanai ir bomberiai kurie 
sziandien Hitleriui kaili pila ir 
ant Berlyno bombomis lyja, ry
toj ar poryt jau bus isz mados

Priėmimas
Amerikoniszki!

Kareiviu

V okietij a
Amerikos Lakūnai Bombarda-

skustuvo, iszrado dar baisesni 
ginklą, kuri jie pavadino V-2. 
Tai yra bomba, kuri lekia sau 
viena, be jokio žmogaus ir ku
ria vairuoja, taiko inžinieriai 
toli kur saugioj vietoj ant že
mes. Su tokiom bombom Vo- 
kiecziai bombardavo ir szian
dien dar bombarduoja Angli
jos miestus. Jos lekia baisiai 
greitai ir iszlekia szeszios-de- 
szimts ar septynios-deszimts 
myliu in padanges. Jokis ero
planas negali jas pasivyti; jos 
lekia greieziau už baisa, už tai 
negalima nei žinoti kada tokia 
bomba kur puls.

Szitas naujas Vokiecziu 
ginklas baisus ir pražūtingas, ; 
tik, aeziu Dievui, jie biski per- 
velai pradėjo ji vartuoti, ir da
bar nors jis daug bledes, žalos1 
padarys, bet jau karo nelai
mes. Baisu net insivaizdinti1 
koks pražutingis yra tas tikrai, 
velniszkas ginklas. Mes, ežia• 
Amerikoje, kaip pas Dieva už 
pecziaus negalime nei pamans- 
tyti nei tikėti, kad žmogus ga
lėtu ka panaszaus iszmanstyti. 
Mes nežinome kas tai yra akis 
pakelti in dangų ir ten matyti 
kaip krinta pražūties velnias 
isz padangių, ir paskui iszgirs-

Filipinų gyventojai paro- 
dauja per ulyežius San Fer
nando, kada miestas likas 

iszlaisvintas per 
Amerikonus.

vo Tokyo Japonijoj, Miestas De
ga Ir Hirohito Palocius Pavo
juje; Rusai Paėmė Breslau, Ir 
Preussisch Fredland Pomerani
joj Prie Baltikos; Vokiecziai 

Apleidineja Italija
iszeje, jie tiek bus verti apsi
gynimui ar puolimui, kiek mu
su senovės didvyriu kardas ar 
szoble, ar kiek musu teveliu 
szake ar lazda.

Ir prieszas ir mes per visa
szita pražūtinga kara sekeme 
toki pati plana: viens kita ap
supti, viens su kitu apsilenkti, 
prieszui in nugara duoti ar 
jam už akiu užbėgti; bet nieka
dos, jokiu budu priesza sta- 
cziai nesusitikti. Už tai mes 
tiek daug skaitėme ir dar skai
tome kad prieszas puola o mes 
traukiamies, mes puolame, 
prieszas traukiasi: vis vienas 
bėga kitas vejasi.

Geras generolas ne tiek nori 
su prieszu susikirsti, kaip tam 
prieszui jiegas pakirsti, koja 
pakiszti. O taip padaryti, tai 
geriausia apsilenkti su prieszu 
ir pulti tas vietas isz kur prie- 

(Tasa Ant 2 puslapio)

MacArthuras Apžiūrinėja Ligonbute
Sunaikinta Per Japonus

Generolas Douglas MacArthuras apžiūrinėja vieta kur 
kitados buvo didele ligonbute ant Clark Field, Luzon, Phi- 
ippinuose. Ligonbute likos visiszkai sunaikinta, kada Ja

ponai likos užpuldinėti per Amerikonus.

ANKARA, TURKIJA. — Valdžios Tary
ba suszauke susirinkimą ir nubalsavo paskelbti 
kara priesz Hitleri. Turkijos užsienio sekre
torius, pranesze valdžiai kad Yaltos Konferen-
cijoje, trys didieji: Churchillis, Rooseveltas ir 
Stalinas, nutarė, kad tik tos tautos bus pakvies
tos pasitarti apie taika, kurios kariauja pries? 
Vokietija, tai yra, tos tautos kurios nekariauje 
priesz Vokieczius, neturės balso nei vietos prie 
taikos stalo.

LONDON, ANGLIJA. — Rusai paėmė 
Lenkiszka miestą Poznanius. Apie 48,000 Vo
kiecziu likos paimti in nelaisve, taipgi paėmė 
100 eroplanu, armotu ir daug geležinkeliniu 
vagonu. Breslau miestas Silesijoje, turintis 
apie 630,000 gyventoju, randasi Rusu rankuose.
Taipgi paėmė Preussisch Fredland, Pomerani-

joj, Baltikos.
DUEREN, VOKIETIJA. — Generolas Eis- 

senhower, pranesza kad Amerikos 1-ma ir 9-ta 
armija randasi už Aachen miesto, ir apie 10 my
liu nuo Cologne. Daug bombų paleido in Vokie
czius anapuse upes kad musu vyrukai galėtu 
persikelt per upe. 1300 musu eroplanai viską 
griovė ir arde ir kelia prakirto musu kareiviams. 
Vokiecziai vis traukiasi. Generolas sako, jis 
nepaliks nei vieno gyvo Vokieczio tarp Roer ir 
Rhine upiu.

BERN, SZVEICARIJA. — 
Hitleris pranesze del Marszalo 
Alb. Kesselringo ir kareiviams 
kur randasi sziauru puse Itali
joje, kad apleistu vieta.* Apie

keturios divizijos jau apleidai 
Italija per Brenner Pass, kurie 
mano pributie in Graz, Austri
joj-



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.
I pirmutinis žmogus likos sut- gyslos yra mirikszti 
Įvertas ant svieto 4004 metuiliai, 
'priesz Kristų. Bet dabar žino-.
Į me, .kad musu žeme yra ne ma- 
l žiau kaip 3,000,000,000 metu 
j senumo, o pirmutinis žmogus 
■atsirado gal 500,000 metu ad- 
Igal. Aibrahomas gyveno
2100 priesz Kristų, o Maižie- 

mes atsakyti apie tai trumpai' • p K
Užgimimas Kristaus turi bū

ti asztuoni metai ankseziau ne
> sziadien manome, nes nimo pavoju, 

turi 8,213 korpusu ir draugys- ,.asztai pa|.odo kad Juozapas szirdi.
ožiu; turi 14,526 afioienus u-;su Marije prilmTO iu Betleju| _---------
kadetus; 46,349 vietinius afi-' sztuonis metūs priesz; K,.is.' 
eieiius, 325,222 jaunesnius at'l-:taus giminia, todėl metas 1945 
cierius, 68 laikraszczius kurie (urf teisingai skaitytis 1953.
iszledžia apie tris milijonus.; įSziadien yisi žino apie Ba.

, kur jisai 
stovėjo, kaip buvo didelis ir

i del ko ji pastate, 
del varg’szu ir tiems kurie ne-j Taip, mokslas 
turi jokios prieglaudos, turi 
darbinius biurus, magazinus ir ( 
krautuves, duoda darba del 
vargszu, turi ligonbutes, prie-’, 
glaudas del vaiku, prieglaudas 
del neszcziu moterių ir daržus. 
Szimtai tukstaneziu girtuokliu 
likos is'zgclheti nuo kajpiniu, o 
kiek tai suszelipe kareivius 
maistu, papirosais, drapanoms 
ir kitokiais dalykais laike 
Svietines Kares Europoje? 
Salvation Army yra viena isz 
mielaszirdingiausiu suszelpi
mo drauguviu laike kares. To
dėl jeigu kada josios nariai 
rinks aukas neužmirszkite juos' 
suszelpti.

Kas Girdėt
Daugelis musu skaitytoju 

praszo idant iszaiszkint kokia 
tai yra “Salvation Army” 
(I szgan i nga Arm i je). iStengsi-

vaimzde- 
kuriais ir teka kraujas, 

raudonieji-gi rutuliukai prasi
sunkia per gyslų sieneles ir pa- 

iszt ir pinta 
isz to mais- 

reikalingi

ŽMOGAUS TEISE 

DIRBTI

isz raparto tosios armijos.
Salvation Army yra prasi

platinus po 49 vieszpatystes, ]<aįt) 
J • O 1 • 1

teikia raumenų
maista, tyra orą ir 
to pasidaro mums

apie' kaulai ir t.t.
Kaip ilgai tavo szirdis rasis 

gerame padėjime, taip ilgai ta
vo kūnas pasiliks sveikas ir 
atsikratys n no visokiu gyve- 

Prižiūrėk savo

Naudingiausias institutas to- beionijos Bokszta,
sios armijos yra naktines prie
glaudos su valgiu ir maudynių

t __ _________ mums szia-^
,dien atidengineja senoviszkas 
slaptybes, kurios 'buvo nežino
mos per amžius, o sziadien yra 
paprastu dalyku.

g TARADAIKA 5

Tūlas politikierius isz Skul- 
kino pavieto stacziai pasakė 
Lietuviams, kad norints ju 
czionais yra didelis skaitlius, 
bet neturi jokios politikiszkos 
galybes, nes ne yra susiorgani
zavę — ėdasi tarp saves ir vie
ni kitiems yra baisiai užvydus 
ir kožnas politikieriauna ant 
savo kurpaliaus.

Užmetinejimas yra teisingas 
nes patys girdėjome kaip vie
nas pasakė mums: “Ko jus no
rite"? Juk neturite jokio ženkli
nimo, ne eisate susivienija, to
dėl nuo mus negalite nieko rei
kalauti ir praszyti kokio 
‘ ‘ džiabo ” ar suszelpimo! ,

Bet politikieriai priesz rin
kimus prižada mums viską 
priesz laik, o kada buna isz- 
ririkti sako, kad neturime jo
kio ženklyvumo ir esame isz- 
sklaidyti in visas szalis. Teisy
be!

Jeigu taip ir ateityje dar
buosimės politikoje, tai niekad 
neturėsime jokio ženklinimo ir 
mus vedžios toliaus už uosiu 
kaip vedžiojo!

Vinatiniu iszejimu del mus 
yra susiriszt drutu politkisz- 
ku mazgu ir iszrinkti gerus va
dus kurie rūpintųsi politikoje, 
tada mus politikieriai nepanie- 
kines kaip lig szioliai su mu
mis pasielgdavo!

Jau laikas pabust isz 
ir pradėt darbuotis!

miego

-ka. Net ir in kitus žmones su kos stalo neužilgo sėdės. Jiems 
į panieka. Į duota proga visa svietą isz ka-
I Mes neduodame progos žmo- riszko pragaro iszvesti ir isz- 
nems visu rasiu ir tikėjimu 
gauti toki daibakoki jie patys 
nori dirbti. Kode! vadinti bet 
kuri dauba “balto žmogaus 
darba.” ‘‘Juodo žmogaus dar
ba,” o “jirotestono darba” ar- ISZ WASHINGTONO 

ypatingus |)a svetimszalio darba.”
pats daibas susiaurintas, 

reiszkia dauba. Bet 
“job” yra ameriko- 

taip kad daug 
svetimszaliu vartoja ta žodi 
angliszkai 'visai nestengdami

į ji iszversti kitoje kalboje. Tas 
žodis reiszkia nauja gyvenimo 
būda visiems žmonėms, kuriu 
protėviai gyveno kitose szaly
se kur žmones buvo įpririszti 
prie užsiėmimo, kartais draud
žiami praktikuoti kita. Jis isz- 
laisvino žmones nuo savo kil
mes savo kalbos, tėvu užsiėmi
mu, savo tikėjimo arba rases 
uždėtu užrubežiavimu.

Į

Žmogus Amerikoje, nepai
sant kur gyvena, isz kur paėjo,' 
kada užaugo, randa sau darba.' 
Tėvas neveda pas virszininka 
savo krautuves, ir dede nepri-1 
stato ji prie darbo savo krautu-! 
veje. Amerike visi patys sau 

proga

Seni amerikiecziai ir naujai 
atvykusieji amerikiecziai gali 
czion padėti iszvystyti tokius 
gabumus kurie bus naudingi 
visam pasaului vartodami iki 
pilniausio laiksnio
amerikoniszkus iszradimus.

“Job” 
pats žbdis 
niszikas žodis,

Vartokime žodžius kaip ang- 
liakasis, kriauczius, policinin
kas, krautuvninikas 'be jokiu 
'būdvardžiu. Kaipo darbinin
kai ir darbdaviai turime reika
lauti kad visi darbai butu pri
einami visiems žmonėms kurie 
tik gali juos atlikti kad teise 
dirbti yra vienas isz svarbiau
siu sąlygų žmoniszkos laisves 
dabartiniame pasaulyje.

apie Kupernika.
Tada galėsi girtis del visu 

jog esi apszvistas.
vaduoti. Po ano karo buvo to
kia pati proga, bet musu vadai 
nepasinaudojo. Dabar antra! 
proga ir gal jau paskutine. Į

NE BIJOK

— Tai ir apsipacziavai, ’ 
tai dabar džiaugėsi isz pa- 
czios?

— Kodėl ne — pati yra 
darbszi ir narsi, tiktai kad 
ne didele.

— Nesirupyk su tuom, 
pasieks tavo plaukus.

WASHINGTON, D. C. — 
Kelios sanvaites atgal paskli
do Raibos, kad Sovietai ketina 
atpirkti visus bonus kuriuos1 
Rusijos Caras pardavė Ameri-' 
kiecziams jau tiek laiko atgal.1 
1939 m., tie bonai buvo beveik 
visai be vertes.
doleriu bonas buvo vertas vie- ueY orderi in iszdavysta “Sau
na doleri ir asztuonias deszim pes>” pridekite deszimts centu 
tys septynis centus. Anasan-, 

i vaite jau pakilo net ligi dvieju1

Siuncziant pinigus per ban-
Tukstanczio k*11* czeiki arba ekspresini mo-

Kodėl turite szirdi? Szirdis 
nėr duszios apsigyvenimo vie
ta ir nėr jausmams apsistojimo 
vieta. Szirdis kūne turi visai 
bizniszka tikslą, kuris yra bu- 
tinai reikalingas pratęsimui 
žmogaus gyvasties. Jausmai 
gali pagreitinti arba apsunkin
ti szirdi, bet pats organas ne
gali pristatyti meile, neapy
kanta, piktumą, ir kitus jaus
mus.

Szirdis yra labai nuostabus 
daigtas. Yra raumenims orga
nas su kelioms dalims. In ir isz 
tu daliu ineina gyslos ir iszei
na arterijos, neszant nęvalyta 
ir valyta krauja. Szirdis yra 
kraujui stotis, kraujo neužlai
ko bet ji varo vaikszczioti per 
visa kuna. Kiekviena syki szir
dis plaka iszsipleczia ir vėl su
sitraukė, taip daro 72 sykius 
per minuta. Kaip szirdis susi
traukia, tai ji krauja iszvaro 
isz saves in gyslas, arba vamz
delius, kurie jungiasi su szirdi- 
mi. Kaip szirdis iszsipleczia tai 
atbėga kito kraujo. Szitas 
kraujas gryžta isz po žmogaus 
kūno, pakeliui pristaezius vi
sa reikalinga medžiaga ir pa
siėmęs invairius nereikalingus 
atmatus. Szirdies tam tikra 
sienele perskirsta in dvi kama
raites. Priesz kiekviena kama
raite yra dar po maža prieme- 
nuke. Taip pat yra ir durys — 
klapaneliai. Isz deszines kama
rėlės iszeina kraujas, neszan- 
tis daugybe reikalingos me
džiagos, deszinen-gi gryžta su 
atmatomis. Atmatos iszkve- 
puojamos plaucziais laukan ir 
inkvepuojama gryno oro. Ta
da kraujas pasidaro tinkamas; 
ir szirdis ji leidžia su nauja 
reikalinga kunui medžiaga. Ta 
kraujo inleisdinejima ir isz-^ 
leisdinejima mes vadiname 
kraujo apytaka.

Musu kraujas susideda isz 
kraujinio vandens ir daugybes!

aiba. Norints karta žiotis uždarykit,'

Negaliu ka sakyti, 
Nei 'blogo raszyti, 

Per peidio visi gražiai 
užsilaikė, 

Nuo viso blogo susilaikė.
Juk Lietuviai geri, 

Peikti ju negali, 
Kaip nori, tai 'buna geri, 

O kaip užmirszta, tai jau vali;
Po teisybei, jau po truputi, 

susivaldo, 
Jau ir gaivu tiek po pedei 

neskaldo.
* * *

Amerike nekurie mano, jog 
viskas vale daryti, 

O ir su artyma gimine 
apsipaeziuoti, 

Juk kunigams nereike 
padyvyti, 

Jeigu priversti tokias poras 
suriszti, 

Ne kaip gyvuliszkai turėtu 
gyventi,

Czionais yra tokiu gana, 
Ka su tpusserims gyvena, 

Už tai gero gyveninio neturi, 
O ir žmonys ant tokiu 

kreivai žiuri!
* * *

Jau tam Broklyne, 
linksmas didelis miestas,

Tonais visokiu funiu atiranda, 
Gero ir ne vienas gauna 

in sprandą,
Ba kur girtuoklauje,

Ten ir guzutes nepasiliauna, 
Ypatingai kam patinka.

Vienas su sudraskytu siutu, 
Prasze kriaueziaus, kad' 

pigiai pasiutu, (

Tai

Bet pinigu neturėjo.
Tai vyreli, mergina iszpirko, 

Su nauju siutu apvilko, 
O gal už pinigus toji mergina 
Pasiims del saves ta vyruką, 

Ba pinigu neatgaus, 
Kada ir lig sudnai dienai 

lauks.* * *
Nuarkie nekurie moteriukes 

sus i vai dyk it,

NAUJI GINKLAI 
PRIE TAIKOS 

STALO

prie paskirtos sumos nes musu 
I bankos reikalauja deszimts 

įszimtu doleriu. Nes visi putas 'centu už iszmokejima czekiu ir 
'plake kad Sovietai prieis prie''ekspresiniu kvitu. Busime jums 
kokios iszvados ir susitaikins.!dėkingi už tai ir neužmirszkite 
Bet dabar vieszai ir 
isz Vaszingtono iszejo žinios 
kad jokiu derybų nebuvo, nėra 

ir nebus. ’__________ ___
nei skatiko, nei cento neverti.

oficialiai ateityje, kada sinusite czekius 
(arba ekspresinius money orde

ri rius, pridėti deszimtuka. Bet 
Kad tie bonai visai! joi8u sinusite money orderiu 

per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Acziu mokytiems žmoniemis ■ mažu kraujo ląstelių 
ir žinunams senoviszkos. istori- kraujo rutuliuku. Tie rutuliu- 
jos tai lyg sziani laikui likos.kai nevienodi, vieni balti, kiti' 
atrasta 1,312 vietos apie kurias1 raudoni ir visi jie turi savo 
biblija raszo, apie tai apskelbė darba. Imkime raudonus, ku- 
profesorius Egiptologijos ir riuosė randasi jau .prirengtas 
Assiriolo,gijos isz Ameriko- maistas, tyras oras. Per musu 
niszko universiteto Washing- plauczius ir in musu kuna ir in 
tone. Į raudonus kraujo

'Špatai ir pikiai kas diena at- ’ ineina tyras oras.
rutuliukus .

Ir per tuos 
randa naujas senoviszkas už- ipaczius plauczius iszeina lau- 
liekas apie kurias raszo bibli—kan iszkvepuojamas jau suga- 
ja, rodos kad tai nauja knyga. dintas oras, 
isz senoviszku laiku.

Taigi musu krau
jas, prisikrovęs invairiu gery-

Bibliszkai rasztai sziadien mu, iszbegioja isz szirdies gys-' 
likos kitaip iszaiszkinti del lomis po visas musu kūno da- 
žmogaus, ne taip, kaip seno- lis. Ir taip su visais musu vi-- 
visikuose laikuose. Tada žmo- daus organais, jie turi savas 
jues buvo įos uuotuoiieSj ueszįoįąmas gyslas. Tqs|

veje. Amerike 
randa darba ir visi turi 
dirbti.

Pradžioje, Amerikoje, nebu- ginklus ir maista. 
vo nustatytos draugijos 
iszdirbyscziu kuriose vienos 
ruszies darbininkai dirbo dyta. 
szimtmecziais. Czionai žmogus q szitas naujas Vokiecziu 
pripranta prie visko dirbti, ginklas, szita, V-2 bomba kaip 
Naujame pasaulyje jis yra pa- taįp įr Jaro. Tokiam gink-
prastas darbininkas, ukinin- įsz tikruju negali butinei
kas, pirklys, jis gamina visus rubežiaus nei karo frunto. Z— 
savo inrankius. Ir taip iszsi-Į szioi mes Amerikiecziai dar vis 
vyste supratima kad žmogus save raminome kad tarp musu

! ir Europos yra trys tukstan- 
iszlavinti ežiai myliu vandens, bet jau du

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. —
“Dirbk ar ims in vaiska” in- 

statymas buvo Kongreso at
mestas, nežiūrint kad ir pats 
Prezidentas Rooseveltas pata-szas atėjo ir isz kur jis gauna ir ! Prezidentas Rooseveltas pata-

■ ’ ’ • ' ‘ . Už tai tiek re ir prasze kad Kongresas ta
— ’ * •___x_x______ ■______ t>_t__________

arba miestu isznaikinta, už tai tiek
nekaltu motinu ir vaiku iszžu

gali viską atlikti.
Žmones nebuvo

vienam užsiėmimui, bet prisi- kartu buvome intraukti in Eu-
I

ruosze “laikyti darba.” Kiek ropos pragara ir niekas nebu- 
kartu girdėjome “Kaip Viii- tu toks kvailas mums garan- 
cas” Atsakymas “jis turi gera tuoti ar mus užtikrinti kad jau 
darba, uždirba $30 per sanvai- antras sykis paskutinis, kad 
te. New Jersey mieste dirba.” nebus treczio.
Niekas neklausia, koki darba’ Ir kokia iszvada isz VISO tO? 

Vincas dilba. Užtenka kad Ka mes galime daryti? Kaip 
“jis dirba.” ; mes galime prisirengti? Kaip

Tas nusistatymas kaslink apsisaugoti? Kaip sustabdyti? 
darbo yra svarbus nusistaty- Tai klausymai kuriuos vien tik 
ma, nes tikra amerikoniszka ateitis iszrisz. Aiszkus daly- 
supratima kad vyras yra vyras kas, mes negalime sustabdyti 
nepaisant jo darbo.

Amerikoniszka

instatyma investu. Dabar eina 
kalbos kad kita instatyma 
stengsis Kongresas investi. 
Vienas laikrasztis pataria, kad 
visur butu gana darbininku ir 
kareiviu jeigu isz Vaszingtono 
politikos darbu paleistu nors 

Iki i puse tu tinginiu ir nenaudėliu.
į Ten sziandien dirba apie trys 
! milijonai žmonių. O tik koks 
treczia dalis j u ten reikalinga.

JUOKAI
VIS TIEK

— Girdėjau, kad tau bo
sas randa už narna pakele?

— Vis tiek, tegul kele, asz 
ir taip jam raudos nemoku.

KAD MELUOJA TAI GERAI
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Bet dar yra kita iszeitis, dar

Vienas maloris, didelis 
melagis, sugryžias isz Kali
fornijos pasakoja del žiopliu 
apie didelius vėjus.

— Asz vienam malavojau 
portretą su skrybėlė ant gal
vos. Kada ant rytojaus atė
jau in savo szapa, tai mano 
portretas neturėjo ant gal
vos skrybėlės.

— Ar isztikro!
— Isztikro, jiakczia vejas 

nupute nuo galvos.

arba pradžia
SKAITYMO

, ..ir...
RASZYMO

S

<64 pus., Did. 5x7col
5 Tiktai, 10c.

| MAHANOY CITY, PA.

*■ s 
$ *
i
¥ 
%

i 
& 

5 
?
*
v ¥ V 
$ 
V

I 

u

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

Sztai viena, nenustoja 
kvarksėjus ir gana. 

<e tiktai su liežuviu tešzikina, 
Nes ir su nagais draskina, • 

O kaip prigėrė guzutes, 
Tai gauna būda katutes. 
Tuoj su nagais kabinasi, 

Norints vos ant kojų laikosi. 
(Susisukusios bobos sergėkis, 
Isz tolo nuo tokios lenkis.

Nežinau szirdeles kad 
jos vyras, 

Tunbut ir niekam netikės.
Nekurios isz peklos, 

pekliszkai gyvena, 
Po smert kipszas in pekla 

gabena.

visus viso svieto mokslinczius 
supratima ir iszradejus, kad jie nieko ne

yra— kad kiekvienas aszmui darytu, kad jie visai ne ne-, 
turi teise prie tokio darbo kuri maustytu apie toki ar in ji pa- 
ji arba jis gali daryti, nepai- naszu ginklą. Jeigu mes nepa-' 
sant tikėjimo arba, spalvos, ly- sinaudosime szitu nauju gink- 
ties arba tautybes. Tikra ame- lu, tai kiti pasinaudos, 
rikoniszka supratima, nors ir
nevisada taip buna. Daug senu kita viltis. Kaip musu vadai 
amerikiecziu niekada neuž- susirinks prie taikos stalo,; 
mirszta žmogaus užsiėmimą, jiems puls ta baisi pareiga 
kliase arba tauta. Tas nepagir- taip susitaikinti, taip viską su-

> tina. : tvarkyti, taip susigadinti, kad
Yra tikru del ypatingu ap- jau treczio karo nebutu galima 

linkybiu savo szalyse, kad sukelti. Prie to taikos stalo 
žmones vienos tautos instojo in bus svarstoma viso svieto, Vi
dai ba kuri pažino namie, jie sos žmonijos likimas. Jeigu 
buvo ūkininkai, langu valyto- praeities baisios klaidos musu 
jaigrupes, kriaueziai ir pan., vadu negazdina, jeigu visu nu- 
ir vėliau kada jie parsitraukė skriaustu krasztu pagelbos 
gimines ir draugus ir jiems pa- szaukiantis balsas nieko ne- 
rupino panaszius darbus. Bet reiszkia, jeigu visi perspėjimai 
ne geras daiktas kada tautines ir grasinimai juos nepajudi- 
grupes surisztos su-ypatingais na, tai vien tik prisiminimas ir 

.darbais. Sakykime kad kriau- tikras invertinimas szito nau- 
' ežiu vaikai tapsta kriaueziais jo ginklo V-2 turėtu jiems 
f ar t inkami tam darbui ar tok spiegte spiegti, kad szitas ka
tuli palinkima tam darbui. Ki- ras turi būti paskutinis, szita 
ti žmones nenori kad vaikai taika turi būti gera, visuotina

; laiptu kriaueziai kad nors tie ir amžina. Ju pareiga sunki, 
! vaikai turi palinkima tam dar- ju darbas didelis, ju atsaky- 
bui. Todėl vaikai nukenezia, mas priesz Dieva ir žmonija isz 

‘jie nepasirenka darba laisvai, tikruju baisus. Napaleonas jau 
Sujungti bet kuri darba su bet'seniai pasakė ir pats savo pra- 
kuria grupe, rasine, religijine žutingu kariavimu parode kad 
arba tautine, sunaikina Amen-, “kariaujant galima tik syki 
kos laisves supratima. Žmones suklysti.” Taip ir galima pa-

' žiuri in kitute darbus su panie- sakyti apie tuos kurie prie tai- tronomijo higena. Skaityk i » > •

NE NORI »

— O ka Jurgi, ar eisi in 
Amerika?

— Ne, neeisiu.
— Kodėl?
— Girdėjau, kad tenais ne 

toki lasziniai o ir silkes ne 
taip gardžios kaip pas mus.

MOKLYKLOJE

Daraktorka baisi ant vei
do malszina verkenti vaika: 
—Neverk, vaikia. Ba kaip 
jaunas tankiai verkia tai ant 
senatvės biauriai iszrodo.

Vaikas: — Tai ir miss tea
cher turėjo daug verkt kaip 
maža buvo.

RECEPTAS ANT APSZVIE-Į 
TOS

Kvailis: — Ar žinai, kaip 
reike būti apszviestu.

— Ne brolau.
— Tai mat! nusipirk as- i

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

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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Bruzdos Jonukas
zaunija. Ar žinai ka, Marut, — 
tolinus kalbėjo Jonukas, — gal 
ir man atsieis ne užilgio pasi
matyti su socijalistais.

— Kaip tai ? O tave už ka

tai, 'bet laibai mažai. Žinote, tur da. O tai ilgai žmones to neži-1 tamsumui, ne esant, kur kas 
but, apie tai, tai pasakysite ir nojo. Ir dabar, jeigu paklausi |butu geriaus ant svieto gyvu
mam pas viena, antra, treczia žmo- iii. Bet isz kur kuo daugiausia

j Jaunikaitis nusiszypsojo ir gu, isz kur žmonių vargai atsi- vargu veriasi, to tai ne žinau, 
atsake: sku'binates, matyt apie rado, tai vienas taip sakys ki- jr jus tai, tur but, geriausia ži-

sake Jonukas.
— Kalba jie taip, toliaus 

kalbėjo Kazys, — jog kuo di
džiausi vargai isz ’to atsiranda 
kad žmones turi per mažai že-

(Tasa)

—' Ir blogiausiu tai, to
liaus Jonukas kalbėjo, — kad 
niekas mums ne sako, kaip pa
daryti kad kiek kartu mes apie 
tai manstojome, nieko neisz- 
manstojome. Dirhame per visa 
diena kaip tie jaueziai, gyve? 
name blogiaus už musu kiaules 
o uždirbti nieko neuždirbame. 
Grinczios musu griūva, purvi
nos, gyvenimas musu sunkus, 
liūdnas, vaikai musu nemoky
ti, nuo mažu dienu turi pasipa
žinti su vargu. Mes patys taip 
pat tamsus, bada keneziame. 
Kas tiktai nori, ar tai ponas ar 
jo tarnas, ar akamonas, ar afi- 
cierius, ar kareivis, visi mus, 
kaip galėdami, niekina, spaud
žia, kaip inniano, nes su žmo
gumi jie visiką gali daryti, 
žmogus viską turi nukenteti. 
O, kada-gi mums geriaus bus! 
Kas-gi mums parodys, kaip pa
daryti, kad jau toks gyvenimas 
pasibaigtu. — • Sake mums: 
“leiskite vaikus in mo'kslaine; 
mokės raszyt ir skaityti, bus 
geriau.” Nu, kasgi? Ai1 geriaus 
tiems kurie mokinosi skaityti 
ir raszyti? Ne! Paskui kuni
gai ir ponai draudė mus nuo 
gerymo, ragino, kad daugiau 
dirbtumėme. O kas isz to? Pa
klausiu asz jusu ar geriate jus?

!Czia pasirodė, kad vieni bur- 
non arielkos neiema, kiti vi- 
siszkai mažai geria.

-— O tai-gi, ne jus, nei asz 
negeriame, o ar daug mums 
isz to prisidėjo ? Kaip buvome 
neturtėliais tėbeesame, ir neži
nome, ka jau ir daryti.

Ir ilgai dar Jonukas
kalbėjo saule jau seniai buvo 
nusileidusi visi kiti atsigulė, 
tiktai musu pulkelis dar stovė
jo, ’kal'bedains apie mokesezius, 
vargus, menka padėjimą ir dar 
menkesne ateite.

II.
Kelioms dienoms praėjus, 

Joniukas iszejo in Kauna, kaip 
buvo prižadėjęs. Bet ten atsiti
ko taip, kaip jis kalbėjo. Vie
noj kancelarijoje pasakė jam, 
kad jis ne in savo dauba uosi 
kisza, kitoje, kad reikia eiti in 
treczia kancelarija, isz ten su-

ta ip

| turėtu kalinei! pasodinti, ar tu viską dasižinoti. Bet nėr ko tas kitaip. Vienas sakys, kad 
jums skubintis. Pasėdėsite jus viskas butu gerai, jai ne baisus 

j ežia dar ilgai; pakol iszleis, dar mokeseziai. Mokeseziai atemo 
Kad

ko ilgiaus laukti. Tai-gi misi- kam 'bloga padariai? —paklau- 
pirkes, ko jam reikėjo, jis jau se Mare.
gryžo namo, bet atsiminė, kad — Mat, vienanf 
dar reikia užeiti iii viena kar- nelalbai intikau.
cziaima, kur Žydelis turėjo par- kas apsakė, kas karezemoje at-' kai]) Tamsta vadinėsi? 
duoti palaikius pavalkus. Lsitiko. Tiktai Mare nesitikėjo, ■

K a r c z i am o j e, J o n uk u i
ėjus, žmonių nedaug buvo; tik- kad žandaras nutylės, nenorė
tai 'kampe prie stalelio sėdėjo damas prisipažinti, kad ji pro 
trys vyrai ir gerdami alų szne- duris kas iszmete. Bet neilgai, 
kejo. Bekalban t Jonukui su jai 'kaip pamatysime, 
Žydu apie pavalkus, ineina in savo raminti tokiomis misli- 
kareziama žandaras. Atsise- mis.

• * I
de prie stalo, liepe paduoti sau J 
alaus, užsidegęs cigara ir, ’ 
dams jau gerai inszutes, tuojau 
užkliudė žmones.

— Ei, jus, chamai, chamu

note.
— Tai-gi va kaip yra manoO J V

mielas Jonai!
Blogai, kad mokeseziai dide-O z

in ka-

mes, ganyklų per mažai, misz
ko per mažai. O idant vargo ne 
butu, reikia taip padaryti, kad 
visi žmones turėtu daugiaus 
žemes, daugiaus ganyklų, dau
gins miszku. Kaip-gi dabar 
manstojate, ar gerai Socialis
tai kalba ?

— Kalba kuo geriausiai, 
atsake Jonukas, — bet va ko 
asz paklausiu: ar visi Socialis
tai taip kalba?

— Visi atsake Kazys kodėl 
taip klausi ?

— Miela man girdėti, jog 
Socialistai atvirai kalba tai, 
apie ka mes, žmones tarp sa
vos tiktai sznibždame. Mes'bi
jome atvirai szneketi, kad 
mums miszko ir ganyklų reikia 
nes visi mums kalbėjo, jog tai 
griekas — taip 'kalbėti.

— Yra Klaipiszkyje vienas 
ponas,—Visznia nekas jo pra
varde,—kuris giriasi gerai ap
sieitas su žmonėmis. Jis kalba, 
noris pastatyti net kas-žin-ko- 
kia ten kareziama del žmonių, 
kurioj visiszkai arielkos ne 
bus. Kaip su žmonėmis kalba, 
tai nors in rona dek. Bet prisi
ėjus bernus samdyti o tai jis ne 
kvailas! — pleszia geriau už 
koki nori Žydą, po auksino—■ 
dvideszimt kapeikų moka ant 
dienos darbymetes laike. Po
nas Viszniauckas žmonėms kas 
ten nuveina pas jis vis sako: o 
ne gerkite ir dirbkite — dirb
kite, tai taip rinkdami po ska
tiką didelius pinigus susirink
site. Tiktai apie miszkus, apie 
ganyklas, tai ir manstykyt ne 
maustykite, nes isz kur juos 
imsite, kad jie visi svetimi, ar 
tai ponu, ar karaliaus, — ir vi
siszkai jums ne priguli.

O, kalba taip p. Viszniauc
kas, ir jam įkalbant taip, neži
nai, ka jam atsakyti ir tyli. Pa
sakyk man, Tamsta, ar žino 
Socialistai, kaip to atsakyti.

— Žinoma, kad žino, —at
sake Kazys. Klaus viki te, tiktai 
gerai, kaip kalbesiu.

— Pastaczius jums savo 
grineziute, niekas ne sakys, 
buk ji svetima, o ne Tamstos: * 
ar ne teisybe-gi ?

— Žinoma, kad tai, — at
sake Jonukas.

— Kodel-gi taip? Kalbėjo 
Kazys. O tai todėl, 'kad jus pa
tys sau atsivežete sienojus, pa
tys juos piovete, patys statėte, 
dėlto, kad daug prakaitavote 
apie szita grineziute. Gerai! 
Dabar paimkime, kad vežate 
parduoti versziu'ka ir sakote, 
kad jis jusu. O kodėl taip sako
te ? O sakote taip už tai, kad il
gai jums reikėjo prižiūrėt kar
ve, szerti ir girdyti ja, ganyti 
ja. Dabar tegul jusu motere ne- 
sza drobe parduoti. Ji žinoma 
dykai ne atiduos už tai, kad 
jai reikėjo ir linus rauti, ir juos 
minkyti, paskui džiovinti, 
verpti, baltyti ir vis tai reikėjo 
daugelio darbo ir laiko, 
tai moteriszke ir sakys, 
drobe jos, jai priguli.

* * *
Jonukas iszvažiavo in

žandarui neviena karta apie tai pasikal- paskutini duonos kąsni.
— Czia Jonu-i besime, kaip dabar kalbame. O ne mokeseziai, nereikėtų dau- Ii, kad berniukus musu 

iszparduoti, o reivius ima, kad žmones ariel- 
Bruzdos Jonu visados dar galima butu truputi skati- ka geria, tamsus, blogai, o Žy- 

o neužderejus ja- 
iszmuszus van- 

užpludus, nereikėtų 
i mums kalėdoti, ne įnirtumėme 

Czia Jonukas pradėjo apsa-'badu taip kh i p dabar prisiena.
kineti. Ir taip jo visi klausėsi, j Ar-gi tai ne teisybe ? užklau- 
kad netiktai apie žandara jis se vienas isz Kazio klausytoju.
apsakė, bet ir apie save, ir apie! — Žinoma, kad mokeseziai, 
savo tęva, apie Klapiszkius,' atsake Kazys, dideli, sunkus ir

i gurno gerybes

in- kad kas isz to butu, nes mansto, vadino mane. O jus kaip? i ko susidėti;
— Asz Alksnio Kazys. Pa- vams, ledams i ’ 

sakykite man dabar sži-ta apie deniui 
savo žandara.

prisiėjo

bu- j Ant r> 
j h Mare :

j kai]) gryczios durys 
atėjo du žandarai suimti 

gimine, ka jus ten sziii'bždate nuka. Iszsigabcno 
tarp saves, — suriko jis.

Žmones nieko neatsake, tik
tai žvilgterėjo viens in kita nes

IV.
t rytojaus nepaspėjo dar

ir pusrycziii iszvirti, vargus, kuriu visi Klapiszkc-' daug vargo žmonėms daro, bet 
atsiveri: nai prispausti, ir apie paezia,'tai dar ne didžiausis vargas 
• į jo-'namie pasilikusia ja. Pats Jo-'klausykite tiktai toliaus.

in Kauna ir nukas ne žinojo, isz kur tai tiek 
kalbos ir veriasi nes prie sveti-

Kiti, užklausti, sako kad 
vargai nuo Žydu paeina. Jie 

Ir taip tai paskutini kraujo Įasza isz
re, buvo 

nežinojo, Iko nuo ju nori žanda- j troszku, 
ras.

— Ko-gi tylite, chamai, to-
liau rėkdavo žandaras. Ar ne- j 
norite, kad asz proto pamoky-Į 
cziaus kumszczia? Atsakykite 
man tuojau biaurybes!

Vyrai nieko jam neatsake, 
tiktai klausėsi. Klausėsi ir Jo
nukas bet ant galo jam kantru
mo pritruko, priėjo prie žan
daro paėmė už krutu ir suriko.

— O ar žinai tu, kvailiau, 
kad jai ne szitie chamai, tai tu 
'badu dvestum ir tavo ponai, 
kurie ežia tave atsiuntė. Taigi 
ne iszjuokti juos tau reikia, 
bet rankas įbueziuoti ir deka- 
voti užtatai, kad mes toki geri 
ir duodame tau dykavoti, ger
ti, valgyti ir po miestus valkio
tis, Kaip be matant, iszsikraus- 
tyk tu man isz ežia.

Ir ne paspėjo dar žandaras 
nei žodžio atsakyti, ipaeme ji 
musu Jonukas už sprando ir 
isztume pro duris laukan.

Karcziamoj pasidarė tylu, 
tartum, visi iszmire. Bet tuoj 
Žydas iszleke perpraszyti pono 
žandaro, Jonukas, atsisveiki
nęs su žmonėmis, užsidėjo ke
pure ir ženge sau namo.

m.

ten pasodino kalėjimą.
Kambario j kur Jonuką uždą- daug nekalbėdavo. Ir taip tai paskutini kraujo Įasza isz

•'bej ilgai jis kalbėjo kad net vėlu musu iszcziulpia, j u rankose 
pasidarė ir laikas jau buvo ei-Sues esame, jie visa musu gery- 
ti gulti.

sziukszliu daugy 
tamsu taip, kad Jo- 

' nukas isz pradžios nieko neina
te. Paskui jau, geriaus prisi
žiūrėjęs, pamate jis, kad kam- 
barioje buvo ir jauni ir seni ap
sūdyti jau už visokius nusidė
jimus, ar dar laukentiejie su
do, — ir daugumas isz ju mie
gojo. Tiktai vienam kampe 
kambaroj sėdėjo bernukas, toks 
dar jaunas, kad ant pažiūros 
neduotum daugiaus 18 metu, miegoti, kad už duriu taip sun- 
Jis buvo prastai apsivilkės irku, kad vargas, bėdos ir nelais- 
la'bai iszblyszkes; matyti, 'kad 
ežia sėdėti buvo nekito geriau
sia. Aplink ji sėdėjo keliatas 
senesniu vyru. Jaunasis kalbė
jo, vyresniejie, matyti, atsidė
ję klausėsi.

— Turbut, szitas ir yra So
cialistas, apie kuriuos taip 
daug kalbėjo painanstejo sau 
Jonukas ir staeziai nuvejo in 
ta 'kampa, kur visi 'krūvoje sė
dėjo ir kalbėjo. Jaunasis tuo
jau nustojo kalbėjęs.

— Sveiks-gyvas, pasakė jis 
Jonukui, naujai atėjės! O už'turi ko 
ka-gi jus ežia atvede?

Sugryžes namo, Jonukas pa
sakė savo kaimynams, kad nie- 
ko gero Kaune nepadare; pas
kui parėjės in savo grinezia,

• su savo paezia ir,

dai apgaudinėja. Vis tai teisy
be, bet didžiausi vargai isz kur 
atsiranda ? Kuo didžiausi var
gai isz to prasideda, kad žmo
nes per mažai turi žemes, per 
mažai miszko ir ganyklų.

— Tai teisybe, suriko Jo
nukas ir kiti Kazio 'klausyto
jai, tikra teisybe!

— Tai]), atkartojo Kazys, 
žemes permažai žmones turi, 
miszko per mažai, ganyklų per 
mažai. Jog žmones mažai že
mes turi, tai del paveikslo ga
liu parodyti ant Kauno redy- 
bos. Suskaityta, kad joje isz 
368 tukstaneziu vyru, 98 tuks- 
taneziai visiszkai žemes netu
ri, daržininku ir kampininku 
yra 24 tukstaneziai, randavo- 
janeziu žeme 10,500 ir turin- 
cziuju ne daugiaus, kaip trys 
desetinas yra 35 tusktaneziai 
taip, kad neturineziuju ir rei- 
kalaujancziuju žemes visiszkai 
168 tukstaneziai, t.y., ko ne pu
se.

O su pievomis, ganyklomis 
kas darosi, — toliaus Kazys 
kalbėjo. Žmones ganyklų netu
ri. Dažnai visas kaimas turi

prie ( kokias kelias desetinas gany-

be suima. Be Žydu viskas pas 
mus kitaip 'butu. Visi vargai 

Ant rytojaus, daugumas isz paeina nuo Žydu.
anks-' Treczias pasakys: ne taip 

Pasiliko'mokeseziai, ne taip Žydai mus 
ir dar * spaudžia, kaip kareiviai. Kas

met atiduodame mes karaliui, 
nėr žinios delko, geriausius, 
stipriausius berniokus; kurie 
galėtu namie dirbti ir savo se
niams padėti — o jie ten nieko 
neveikia, tiktai valgo, geria, 
ant arkliuku jodinėja ir viso
kiais niekais užsiima; .'kad įpri- 
'statyti visus kareivius 
į daiho, tai ir bado ir tokio 
go nebūtu.

Ketvirtas vėl sakys: 
giausi ir sunkiausi 
to atsiranda, kad žmones tam
sus, kad nieko nemoka, nemo
ka nei skaityti, nei raszyti kad 
nežino kur kaip yra. Viskas bu
tu kitai]), kad kožnas žmogus 
raszyti ir skaityti mokėtu žino
tu jis, kaip atsiversti, ar kai
me, ar mieste būdamas, ir gy
ventu kaip koks ponas. Jeigu 
tiktai kožnas žmogus mokėtu 
raszyti ir skaityti, jeigu kaž- 
nam kaime 'butu mo'kslaine, vi
si vaikai mokytis galėtu, tai 
nei tamsumo, nei vargu, nei ba
do ne butu.

Penktas vėl sakytu. Nei mo
keseziai, nei kareiviai, ne Žy
dai, bet viena tiktai girtuok
lyste ėda; Jeigu žmones neger
tu, viskas butu kitaip. Arielka' trana butu,

sedžianeziuju kalinėj isz a 
to iszcjo ant darbo.
tiktai Kazys, Jonukas
trys kurie lauke sūdo.

— Gerai miegojai, — pa
klausė Jonuko Kazys.

— Kur man buvo gerai

ves spaudžia žmones, - atsake 
Jonukas.

— Teisybe kalbi, atsake 
Kazys, nors buvo ežia pas mus 
ir tokie žmones, kurie man sa
ke: ir sunku ežia, ir liudnu, ir 
nelaisve, bet kad galima butu 
prabūti ežia iki Rudeniui, tai 
linksmai pasitiktumėme. Bent 
duonos ežia mums duoda.

— Taip, taip, atsidusęs pa
sakė Bruzda, kaip žmogus al
kanas, kaip nėr Iko valgyti, tai 
kas .jam isz laisves? Kaip ne 

valgyti, tai ir gėdos 
žmogus neturi ir visu panieki- 

O, 'badas, 'badas, gerai

v ar

blo-
vargai isz

Ar-gi asz žinau, žanda- namas.
sako, kad ant karaliaus ji pažysta musu žmones, ir ma

niakus pludau, — o asz tiktai tyt, niekad nuo jo jau neatsi- 
Jruputi pamokinau viena žan- kratys.

— Kaip tai, perkirto jo žo
džius Kazys, tu toks jaunas bu- 

— Kad taip, duokite man dams, toks gražus, nuo tėvo ir 
savo ranka, atsake jis, nes apie prateviu ūkininkas, sakai kad 
mane taip pat žandarai kalba,1 jums geriaus negali būti.
o asz norėjau tiktai pamokytiI — Gink Dieve nuo to, ne ta 
žmones, kad nesiduotu save asz norėjau pasakyti, — atsake

ras

dam, kaip reikia su žmonėmis 
apsieiti.

gražino in pirma, isz kur jau in J x 
ketvirta nusiuntė. Czia pasakė, Į pasisveikino 
kad rytoj ateitu. Ne buvo kaį a^isedes užstalelyje taip su ja 
daryti, ir Joniukas turėjo per- kalbėjo:

Ar žinai, Marut, ka žmo- 
czia nes kalba ant rinkos, kareze- 

Įmos ir visur ? Sugavo nesenei 
j Kaune keletą tokiu žmonių, 
kokiu dar pas mus ir matyt ne
inate; socijalistais, regis juos 
vadina. Pasodino juos kalinei!

lir sūdys juos, tiktai laukia pa
kol visu nesugaus.

— O už ka juos sūdys, pa
klausė Mare.

— O apie tai visaip kalba, 
atsake Jonukas. Turbut, priesz 
karalių ėjo, sake, esą kad ne 
turi 'būti nei turtingu, nei ne
turtėliu, nei ponu, nei karalių, 
visi turi būti lygus.

— Na, tai ir kas, ar tai jie 
blogia kalbėjo, szitie socijalis- 
tai ? paklausė Mare.

— Matyt, blogai del polici
jos, kad juos suėmė, atsake Jo- Jezuso Kristus© 5(5. Tretininku žinome,

klu. O kas isz gaspadorystes be 
ganyklų? Kuomi gyvulius mai
tinsi, ganyklos ne turedams? O 
kaip gyvuliu nėr tai nei mcszlo 
nėr nei gaspadorystes. Ar ne 
taip-gi? “ '

— Žinoma, kad taip atsa
ke Kazio klausytojai.

— Su miszku dar 'blogiaus, 
toliaus trauke Kazys. Ar gry- 
czia reikia statyti, ar palaike 
paspirti, ar tai malku reikia — 
del viso ko reikalingas misz- 
kas o jo tai ir nėr: visi miszkai 
ponu valdžios. Kiek tai gaspa- 
doryseziu ir kaimu nei kiek ne- 
turineziu miszko kuriems ma
žiausi žagara prisieina pirkti? 
O kad žemes gana 'butu, tai ir 
javu svirne gana butu ir gyvu
liu stone'j, ir gryczioje viso ko 
butu, atsirastu isz ko ir mokes- 
ezius užmokėti. Jeigu žemes 

tai ne reiketu, pas 
ir paskutines

nakvoti Kaune. Ant rytojaus 
ateina kanceliarijon, o 
jam ir sako:

— Nieko nebus isz 
praszymo; valdžia negali 
leisti, kad žmones krautu pini
gus o mokeseziu ne mokėtu.

— Tai mes duonos pristi
gome, — atsake Bruzda, — ne
žinome, kaip Rugpjutes su
laukti, o kur jau mums pinigas 
krauti!

— Labai tai jnan galvoj, 
atsake kancelarijos virszinin- 
kas. Pasakyta jums mokėti, tai 
ir mokėkite! Darykite kaip sau 
norite, iszįparduolkite vis'ka, 
bet mokėkite! O kaip mokėti 
nenorėsite, tai valdžia žinos, 
kaip savo atsiimti. O jus su sa
vo praszymais ežia daugiau ne
tylėkite, nes iszto nieko nebus.

Iszejo Jonukas. Jis isz pra
džios žinojo, kad jam toki at
sakymą duos, ir kad ežia nėr

jusu 
da

nuskriausti nei žandarams, nei Bruzda. Žinau, kad taip lietu- protą atema, arielka paskutini yyda skolinti, i
ri būti. Žinau, kad kaip dabar skatiką isztraukia, arielka viy karves parduoti del apmokeji- 

esi Sočia- yra, tai
listas, apie kurios dabar tik’ vaikas, bet koks ūkininkas ži- 
kalba? paklausė Jonukas. | no, kad mes dirbame del visu ir

— Spėjote, Socialistas esu, visa savo amžių bada kenezia-
atsake jaunasai. |me. Tai žinome, kad ponai, nie-

— Ir pasakykite man, ar ko neveikdami, gyvena sau 
tai teisybe, toliaus Jonukas kaip karaliai, ir vieno tiktai, 
klausinėjo, ka jus kalbate, kad gal gegužes pieno jiems neten- 
tai netur būti ant svieto nei ka. Žinome mes kad taip yra. 
turtingu, nei neturtėliu, nei Dejavome jau nekarta, lauže- 
ponu, nei tarnu, nei 1
nei žandaru. Gįrdejau asz apie gus nuo saves atszalinti, 'bet

i niekad nieko negalėjome pada- 
! ryti, ir niekas mums nepadėjo.
' O, kalba, kad jus, Socialistai, 
žinote, ka. daryti tokiam pade-(ar

ponams, nei karaliui.
— Tai Tamsta negerai. Tai ’bet koks

karalių,1 me savo galvas kaip savo var

Ant Gavėnios
Graudus verksmai arba pasi- 

budinimas prie apmislinimo Z1 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- Tnie- Jeigu taip tai pasaky
tus©, pagal senoviszka būda, nuims apie tai,
10c. Stacijos arba Kalvarija V J — Mielas mano Jonuk, isz- 
Jezaus Kristaus 10<. Laiszkas tikros, szirdies apsakysiu tau 
arba muka musu Iszganytojaus tai, ka mes, Socialistai apie tai 

-- - ■ - ■ — . . - ------ , 0 pamatysi, ar gerai
Seraphiszkas officium 10(5. No- kalbame. Gal jsztikro galėsi
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teisingai apie juos Dievo Motinos Garbei 10(5

į&ff" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti 
tnirszo
laikraszczio. PASKUBINKITE I I J

sokiu paleistuvyscziu mokina,'mo procentu.
I ji ir smerii vadina. Jeigu gali-Į 
ma butu padaryti taip, kad 
arielka visiszkai isznyktu, ar 
kad visi žmones gerti nustotu,' 
tai ir vargai atsitrauktu nuo'^ 
musu grineziu, ir būtume mes 
laimingi.

Pažinojau asz, — toliau Ka
zys kalbėjo: Tai pasakykite da- nere.į!kefu kareziamose girdyti 
bar, kas teisingai saiko, ar tas,1 
kurs sako, kad vargas isždygs-J 
ta isz mokeseziu, ar tas kur sa
ko kad nuo Žydu paeina, ar 
nuo kareiviu, ar nuo tamsumo,

• nuo girtuoklystes ? Kaip 
mausti ji tu Jonai?

— Sunku, man užduodate 
klausymą.
teisingai kalba. Teisybe tai,1tingesni butu, nesiduotu saves 
kad nei mokeseziams, nei ka-1 paniekinti, kaip juos dabar vi- 
reivams, nei girtuoklystiai, nei si niekina, neduotu savo vaiku 

in kareivius, uždėtu patys sau’ 
mokesezius, kiek reiketu; ap
sieitu gražiai'be svetimos vald
žios ir maustytu apie tai, ko 
jiems reikia.

Na, ar žinai dabar, Jonai, ka 
Socialistai kalba?

— Žinau jau žinau,

į Jeigu gana žemes, miszko ir 
i ganyklų butu, tai turėtu žmo- 
i nes isz ko ir mokslaines pasta- 
, tyti, ir jos kožname kaime bu- 

ir vaikai mokytųsi, ko 
jiems reikia, ir užaugtu jie, 
kaip žmonoms priguli. Kad že
mes butu gana, tai žmonėms

nei vargu, nei proto; gryežios 
i ne butu tokios purvinos, butu 
gražesnes ir ju langai szvieses- 
ni; ir kožnas velik su savo kai
mynais pasiszne'kueziuotu, nei 
kaip naikinti ir skatiką ir svei
kata, po kareziamas besival- 
kiojant. Jai gana butu žemes 

Kožnas po truputi pas visus žmones, tai visi tur-

užtai 
kad

Ame-' 
rilka platinti savo mokslus ir 
ant to užsibaigė szis apsaky
mas. O gal Amerike iszmoks 
proto ir 'bus geru žmogum.nukas. Ir sūdys juos sunkiai.

Tiktai 
žinoti, ar 
kalba žmones.
Kauno kunigu litanija apie szi- lione po svietą ir liudymas apie kalba ir ko nori Socialistai.
tuos sočijalistus, kad tai koki'Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini-’ — Kada gydyti žmonest

■ nuo vargu, pirmiausia reikia
' dažinot, isz kur vargai atsiran-(

norecziau asz labai; vena , Stebuklingo Medaliko szi-ta geto nuo manes iszgirsti..
Is-1 Ir pradėjo Kazys pasakoti

Skaieziausi asz1toinja apie Amžina Žydą, jo ke- daug ir placziai apie tai, ka

Saule” kurie apie tai už- {baisus žmones, bet ar tai gali-’ kelis knygute 75(5.
ir pr.„. idant „...laikyti . tito. vis.kaul) ,ka kuuigat SAULE PUBLISHING CO

BUY
V KITED 
STATES 

SAVINGS 
/Bonds 
AMSSkMM

Sziam pavo 
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

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

20 Centai.
— at-' Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa*
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Žinios Vietines
— Sukatoje 4:12 vai., po

piet, įkilo ugnis szantoje Colso 
peczeje, bet greitai likos už
gesinta.

>— Ketverge pripuola 1-ma 
diena Kovo-March. Menesis 
paszvenstas ant garbes Szv. 
Juozapo. Szia sanvaite pripuo
la: Utarnirike, Szv. Leandrio; 
Seredoje, Szv. Romano; Ket
verge, Szv. Albino; Pctnyežio
je, Szv. Elenos Ciesor., Sukato
je, Szv. Kunegundos. Kita san
vaite: Nedėliojo, Szv. Kazimie- 
rio o Panedelyje pripuola Szv. 
Vaclovo.

— Raudono Kryžiaus drau
gavęs vajus prasidėjo. Aukau
kite kiek galite ir nesigailėki
te, nes pinigai eina ant gero 
tikslo.

•—■ Laidotuves Joanos, 1 
meto amžiaus dukrele pons- 
tvos J. Reklaicziu, 221 W. Cen
tre uly., kuri mirė pareita Ša
rada Ashland ligonbuteje, at
sibuvo Sukatoj, 10:30 vai., ry
ta. Kūnas palaidotas Protas- 
toniu kapuose. H. Clifford 
laidojo.

— Nedalioje Szv. Juozapo 
bažnyczioje, 11-ta vai., ryta, li
kos suriszta mazgu moterystes 
pana Florence Senavaitaite, 
nuo Ė. Mahanoy Uly., su ka
reiviu Sgt. Vincas Dcreške- 
viezia, sūnūs ponios J. Deres- 
keviezienes nuo 636 W. Maha
noy Avė. Kunigas J. J. Bagdo
nas suriszo mazga moterystes.

Gal ir buvo daugiau duonos iri 
mėsos po Vokiecziais. Kaip1 
daktaras iszsaugoja žmogų 
nuo kokios baisios ligos, ligo
nis dar ilgai turi gydytis, vak- 
tuotis iki pilnai pasveiks, dar 
prie viso to yra ir daktaro sko
la užmokėti. Žmogus greitai pa- 
mirsz kad daktaras. ji nuo 
smerties iszgelbejo, bet ilgai 
atsimins kad jis ilga laika ne
galėjo to ir to valgyti, to ir to 
daryti, kad jis turėjo krapszty- 
ti ir darbuvoti, kad surinktu 
gana daktarui užmokėti.

Ir szitok pasielgimas visai 
suprantamas, ir mums visai 
nedyvai. Jeigu Prancūzai 
sziandien mums prikisza, jeigu 
Belgijos gyventojai dar ir da- 

- - r“ į bar zurza, tai visai supranta-
• - - ' ma. Juk jie ligoniai. Czia nega-

kolioti, kam jis sykiu ir vaiko Įįma neį ju neį saves kaltinti, 
kepure neiszgelbejo.

Prancūzai beveik taip pat ei-!
giasi, taip pat daro, kaip jie vamokslincziu, kurie tuojaus 
sziandien prikisza Amerikie- įma kaltinti ar Prancūzas ar 
ežiams kad jiems niekas neliko mus, ka(Į reįkejo ne taip bet ki- 
tik laisve ir nepriklausomybe. taįp daryti, pasielgti; vienas ir 
Francijoje sziandien trumpa ir kitas nekaltas. 
trūksta maisto ir szilumos, ir 
Prancūzai sako kad jie turėjo 
ir daugiau maisto ir szilumos, 
kaip Vokiecziai buvo Franci
joje. Jie prikisza Amerikie- 
cziams kad Amerikiecziai už
ėmė ir paėmė visus Franci jos 
traukinius ir beveik visas ang
lis.

Toks zurzejimas, toks nepa
sitenkinimas visai supranta
mas. Tauta, kaip ir žmogus la
bai greitai pamirszta sopulius 
ir vargus, ir atsimena kas gera 
buvo. Isz tokio priekaiszto isz- 
rodytu kad Amerikiecziai pa
sisavino Prancūzu traukinius 
tik linksmai sau pasivažinėti ir 
pasilinksminti ar sau szampa- 
no parsigabenti. Prancūzai 
greitai pamirszo kas buvo, pa- 
mirszo ir kara ir Hitlerį.

Bet ne vien tik Prancūzai 
taip zurza, taip Amerikie- 
ežiams prikisza, taip, kaip ta 
motina ta savo vaiko kepure, 
savais reikalais rūpinasi. Bel
gijos gyventojai beveik neap
kentė Amerikiecziu kaip jie 
buvo iszlaisvinti. Bet kaip Ge
nerolas Von Rundstedt tik lai
kinai sugryžo ir Belgijos gy
ventojai antru kartu paragavo 
Vokiecziu užkariavimo pyra-

GENYS MARGAS

Laisvi Laisve
Nesidžiaugia

REVEIK visi mes žinome ta j 
pasaka apie ta maža vaika, 

kuris inpuole in upe ir butu 
prigerės jei žmogus, kuris ji 
pamate nebutu inszokes ir ji 
iszgelbejes. Kaip žmogus vai
ka isztrauke ant kranto, vaiko 
motina pribėgus paėmė savo 
vaika in rankas, apžiurėjo ir 
pamate kad vaikas be kepures. 
Ji atsigryžo in ta žmogų, kuris 
buvo isztraukes jos vaika isz 
prūdo ir ji iszgelbejo nuo smer- 
ties, pradėjo ta žmogų barti ir

Toks, mat žmogaus būdas, toks 
i gyvenimas. Bet yra tokiu ne-

KAIP VETERANAI
UKEMS PASKOLAS

Maizeville, Pa. — Ketures- 
deszimts valandų atlaidos, už
sibaigė iszlkilmingai Szv. Lud- 
viko bažnycziojc, isz kuriu 
daugelis paraipijonu (pasinau
dojo dvasiszlkai. Daugelis ku
nigu pribuvo in pagelba Geri).

• Kun. And. Deguczui.

Girardville, Pa. — Ponia C: 
Armanavicziene, 62 metu, ana 
diena puolė tropais namie, su- 
žeisdama sau ranka ir koja. 
Gydosi Ashland ligonbuteje.

Tokie prie- 
kaisztai yra taikomi ne vien 
tik priesz mus, bet ir priesz j u 
paežiu vadus, jie ir tarp saves 
nesutinka. Jie yra ligoniai: li
gonis net pats ant saves pyks
ta.

Bet kaip ligonis visiszkai 
pasveiksta, jie jau geriau vis
ką supranta, ir tada pilnai inx 
vertina ir tas negardžias gy 
duolas ir ta daktara ir dakta
ro kasztus. Taip bus ir su to
mis tautomis, kurios sziandien 
mums prikisza kad joms laisve 
ir nepriklausomybe per daug 
kasztavo.

Ne dabar laikas jieszkoti ar 
laukti kad mums aeziu kas pa
sakytu, kad invertintu ka mes 
sziandien darome ar darysime. 
Bet ateis laikas, kada ligonis 
pasveiks, kada tos tautos ant 
savu kojų vėl atsistos ir tada 
pilnai invertins musu darba.

Mes ta pati mateme ir Lietu
voj. Kaip Lietuva vargo vergi
joj, viši Lietuviai iszvien dirbo 
ir kovojo kad tik Lietuva tap
tų nepriklausoma. Kas buvo 
kaip Lietuva isz tikrųjų tapo 
nepriklausoma? Tuojaus pa- 
mirszo kas jai davė laisve. Ir to 
dar nebuvo gana, neužilgo kilo 
nesutikimai ir kivireziai tarp

SHENANDOAH, PA.

— Pranciszka Petreviczie- 
ne, 402 W. Atlantic Uly., aplai- 
!ke telegrama nuo valdžios, buk 
josios vyras 'kareivis Opi. Leo 
I. Petraviczia likos pavojingai 
sužeistas, Vasario 9-ta d., Vo
kietijoj. Kareivis Opi. Leo in- 
stojo in tarnystia Vasario 12 d. 
1942 m.

— Gerai 'žinomas visiems 
Rusnaku Kunigas Mykolas 
Kapec, (klebonas Szv. Mykolo 
Parapijos, mirė Ketverge, 3:22 
vai., ryta, Pottsville ligonbute 
nuo szirdies liga. Turėjo 52 me
tu amžiaus. Paliko paezia ir 
viena sunu, taipgi tėvus isz 
Glen Lyon, Pa. — Laidotuves 
atsibus Utarninke 10 vai., hu
nas bus palaidotas Glen Lyon, 
Pa.

Lost Creek, Pa. f Jurgis 
Raulinaitis isz Colorados pe- 
czes, mirė Petnyczioje, 6 vai., 
vakare, namie. Gimęs Lietuvo
je, apie 45 metu adgal pribuvo 
in Waterbury, Conn., o 1903 
mete atsikraustė in Shenando- 
ri kuris apsivedė su pana Mary

Vai begk nuo meiles, kaip nuo 
giltines! 

Vai Jaunikaiti! Ta karszta ais
tra 

Nereiszkia nieko, nes ant at
minties 

Bebarzdi! Mergiszkus gymius žinau ta priežodi, kurs perspė
ja: 

Vai begk nuo meiles, kaip 
nuo giltines.”

“Žodis Jaunikaicziui”

WASHINGTON, D. C. —
GI Teisiu 'bylius padės vete

ranams apsigyventi ant rikiu. . 
Veterans Administration po 
Brigadier General Frank Hines 
administuos szia federate pro
grama. Valdžia iki $2,000 pa
skolins pinigu veteranams in
gyti ūki.

Nesenei Veteranu Adminis
tracija iszleido 29 puslapiu 
knygele patvarkymu kaslink 
szio reikalo. Czia paduodame 
tik svarbesnius punktus.

Paskola nevirzys $2,000. Ve
teranas gali skolinti kiek pini
gu kiek jis nori bet valdžia 
gvarantuos atmokėti tik iki 
$2,000, arba ne daugiau 50% 
visos paskolos.

Ūkis turi (būti Suv. Valstijo
se arba jos teritorijose. Galima 
pirkti žemes Alasakoj. Vetera
nai bus raginami ten vykti.

Veteranas turi inrodyti kad 
jis bandys paskemingai vesti 
riki. Miesto suims kuris nori 
tapti ūkininku negales naudo
tis szia proga, bet veteranas 
kuris gimė arba gyveno ant 
rikio gaus pirmenybe.

Kreditas ir finansinis stovis 
turi būti tinkami, kad jis galės 
pragyventi nors per pirmus 
kelis metus.

Ūkis turi būti gana didelis, 
kad atmokėdamas paskola jis 
gales pats pramisti.

Jeigu veteranas jau turi ūki, 
jis giles skolinti pinigu patai
soms, inrengimams ir sziolaiki- 
nis. Jeigu jo namas bus ant 
rikio, jis gales vartoti pinigus 
atmokėti morgiezius arba ki
tas privalumas.

Du arba daugiau veteranu 
gali būti parteriais.

Vietines b aukos gali padėti 
veteranams pagaminti aplika
cijas del paskolų, pagal Ser
vicemen’s Readjustment Law 
of 1944, ’bot roilkia atsiminti 
kad valdžia gvarantuoja tik iki 
$2,000. Paskola turi būti? atmo
kėta.

Juk dar tiktai vaikezas tu esi, 
Subrendusio žmogaus tik 

skeveldra,

turį
O jau svajoji, kaip su mylima 
Apseit. Jei tik mergele szyp- 

sena; 
Tau szyipteria: sapnuoji ja 

nakties Į 
Tyloj. Lai iszmintis tau į 

z perspėja:
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Liepsna trapi, liauna, bet ir 
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Vai 'beg'k nuo meiles, kaip nuo 

giltines!
Brolau! Tau laisve be galo 

brangi!
Tėveliai už laisve gyva gal

va 
kovojo; O dabar kaip tu drysti 
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WAR 
LOAN

“Saule” dabar $4.0C 
metams in Suvienytose Valsti 
jose, $5 kitose Vieszpatystese

JUOKAI

DAKTARAS

— Na kaip daktare, 
pono ligonis numirė?

— O taip, numirė.
— Na, na! o daktaras 

kai kad da puse meto tęs!
— Teisybe, sakiau, nes jis 

nevierijo. Nedievo-baimin- 
go.

tai

sa-

PRIEŽASTIS

Motere in savo vyra:—Po 
szimts negelia, kaip tieji 
kiausziniai pabrango!

O asztuoniu metu Kaziu
kas atsiliepe: —Tai ne dyvai 
motinėlė, juk visztos negalė
jo tiek pridėti kiausziniu 
kiek visada, ba vakar ir už
vakar buvo szventa.

DAUGIAU NEATĖJO

Pas mokytoju muzikes 
atėjo jauna mokytine. Ponas 
profesoris buvo labai kur- 
czias tada nes jam skaudėjo 
ausis. Atėjus merginai pro
fesorius paszauke:

— Ar buvai tamistelia va
kar teatre?

— Ne ponas profesoriau, 
gulėjau lovoje.

— O ar daug ten buvo 
. žmonių?

Mergina užsisarmatinus 
iszejo ir daugiau neatėjo pas 
ji.

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

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

go, jie jau kita daina dainavo, savųjų. Tautininkams nepati-
Irm’vv ’ * i •* T7 ' i . ,kaip Amerikiecziai iszvijo Von 
Rundstedt ir antru kartu Bel
gijos gyventojus iszlaisvino.

Kaip žmogus serga, jis nega
li taisykliszkai ir gerai nei 
maustyti nei kalbėti, jam nie
kas nepatinka. Taip ir su tau
tomis.

Nuo pat svieto pradžios žmo
nes rūgo j o kad laisve ir nepri
klausomybe per daug kasztuo- 
ja. Kaip Maižieszius iszvede 
Žydus isz nelaisvės jie Maižie- 
sziui prikaisziojo: “Velyk bū
tumėm numirė per Vieszpatiesįsiminkime kad dėkingumas, 
ranka Egipto žeme j e, kuomet kaip pas žmogų, taip ir pas 
sėdėjo prie puodu su mesa ir tauta, kaip paparezio žiedas, 
valgėme duonos lig soeziai.” retenybe.

ko klerikalizmas, Katalikams 
nepatiko tautininku insikiszi- 
mas. Nemaža Lietuviu net pri
ėjo prie to, kad ne tik kitus kal
tino ir priesz kitus murmėjo ir 
zurzėjo, bet net ir savo Prezi
dento iszsižadejo.

Už tai visai nėra reikalo ežia 
piktintis ar dyvintis, kad 
Prancūzija ar Belgija szian
dien mums prikisza kad laisve 
jiems per daug kasztavo. Ateis 
laikas kada jie pilnai supras ir 
invertins. O isz kitos puses at-

Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už laikraszti ‘Saule.’ 
Del daugelis laikas jau pasibai
gė ir apie tai praneszeme!

Bizni be pinigu sunku vary
ti, o ypatingai iszdavysta lai- 
kraszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Rice isz mieste, po tam iszsi- 
'krauste in Colorado. Velionis 
buvo anglekasium, pareita me
ta pradėjo sirguliote ir turėjo

1 apleist dar'ba. Paliko paczįa, 3 
■drikteres ir viena sunu. Laido
tuves atsibus Utarnirike, 10 
vai., ryta, ir bus palaidotas ant 
Kai vari j o s k ajpuo s c.

NE SUPRATO

Agentas: —Kaip 
nori savo gyvata 
rint?

Grinoris

augsztai 
užsekiu-

szugalvio!

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Marke*

ELECTRIC HOUR

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

No. ,102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No, 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

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

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................... 15c

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

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

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

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

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

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

Priversta links-

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKA3 GRABORIUS

Laidoja knnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam® 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
520 W. Cantra St., Mahanoy City

iftKHW

with ROBERT ARMBRUSTER’S 
ORCHESTRA . . .

P. M.4:30
WA9C— 880 KC—NEW YORK
WCAU—1210 KC—PHILADELPHIA

WHP—1460 KC—HARRISBURG
VVGBI—910 KC—SCRANTON

AND ALL OTHER 
C.B.S. NETWORK STATIONS

Ų-gi lig yir i

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE apie GresoriUĄ
------------——- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: ::
Pirkite Apgynimo Czedinimo

Bondus ir Markes.

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c

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

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

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

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

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas išgalėjo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25e

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................... 15e

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

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

Adresas
I

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

i




