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•X >Japonai Kaltina Savuosius
Isz Amerikos
Profesoriai Prisidėjo

WASHINGTON, D. C. — 
Paprastai, darbo žmogus pa- 
sziepia mokslo vyrus, mokyto
jus ir profesorius. Jie rodos 
nieko taip gero nenuveikia sau 
tas knygas beskaitydami ar ra- 
szydami. Mokytas žmogus in 
darba netinka, gyvenimo nepa- 
žinsta, isz jo maža nauda.

Bet, tie mokyti žmones, tie 
mokslincziai, tie profesoriai ne 
tokie jau bejiegiai, kaip mes 
manstiname. Jie beszildydami 
savo suolus, beskaitydami savo 
knygas, iszrado ta baisia 
sprogstanczia bomba, kuri ką
rą sutrumpino, milijonus karei
viu iszgelbejo ir taika sugraži
no.

Prezidentas Ir Žmona Padeda Palinksminti Senatas Tirs Ir Jieszkos
Kas Kaltas Del

Pearl Harbor
WASHINGTON, D. C. —

Senatoriai vienbalsiai nutarė 
isztyrineti kas buvo kaltas kad 
mes nebuvome prisirengė kai 
Japonai mus užpuolė ant Pearl 
Harber, Pacifike. Prezidentas 
Trumanas norėjo kad visi pa- 
mirsztu ir nieko nekaltintu. Jis 
sake, kad mes visi kalti. Bet 
dabar Senatas, nepaisant Pre
zidento Trumano patarimo vis
ką pamirszti, ims tardyti ir 
jieszkoti kaltininku.

SI45,000 Už Knyga

Japonijos Gene
rolai Žudinasi

Per Daug Mėsos
NEW YORK. — Gaspadines 

nusijuoks ir kiti buczieriai gal 
ir supyks kai szita straipsneli 
pasiskaitys. Bet tai szventa tie
sa.

Buczieriai keliuose miestuo
se sugražino savo kompanijoms 
daug mėsos, ypacz jautienos. 
Jie aiszkinasi, kad jiems per 
daug kompanijos pristatė ir jie 
negali parduoti.

Tai tau kur szposai! Tik 
skaityk ir seiles ryk: Mėsos 
yra net ir per daug!

Mat, sztai kaip dalykai stovi. 
Buczieriai gavo daug mėsos, 
bet gaspadines negali pirktis, 
nes “pointu” neturi.

Dabar buczieriai ir kompani
jos reikalauja kad valdžia tuo- 
jaus panaikintu visus tuos ne
lemtus ‘ ‘ pointus, ’ ’ nes mėsos 
visiems yra užtektinai. Gal val
džia neužilgo taip ir padarys. 
Tada galėsime vėl svecziuotis 
ir. vaiszinti.

Kareiviai Negriszta In 
Mokyklas

WASHINGTON, D. C. — 
Kiekvienas kareivis, parvažia
vęs isz vaisko gali eiti mokytis 
ir valdžia visus kasztus užmo
kės. Valdžia paskyrė $500 in 
metus mokslui, ir $50 in menesi 
pragyvenimui tiems karei
viams kurie eis in mokslą. Val
džia dar prideda $25 jeigu ka
reivis ženotas.

Czia, rodos, butu gera proga 
musu vaikams eiti in mokslą. 
Bet, del kokiu ten priežascziu 
labai mažas skaiczius kareiviu 
pasinauduoja szita proga.

Kareiviai sako: Kad jiems 
jau insipyko mokslas, kad jie 
nieko dabar nenori kaip tik 
grįžti ir in darba stoti. Bus ir 
taip gerai, jeigu jie tu darbu 
susiras. Bet, jau dabar matyti, 
kad geras darbas bus kaip pa- 
parczio žiedas, retenybe.

Prezidentas Trumanas su savo žmona prisideda prie 
linksmo apvaikszcziojimo žinių, kad Japonai pasidavė ir 
kad karas baigtas. Prezidentas- tada per apminkla paskelbs 
visiems darbininkams dvi dienas nuo darbo. Kad ir klaidin
gai jis taip padare, bet neatszauke, ir visi “good times’’ tu
rėjo.

Taikos Nelaimes
Nors Karas Jau Baigtas 
Ir Taika Vėl Viesžpzl- 
tauja, Bet, Nelaimes Ir 
Tikros Skerdynes Dar 
Žmones Žudo Kasdien

NEW YORK, N. Y., —
Daugiau žmonių isztinka ne

laimes namie taikos laiku negu 
kareivius ant karo lauko. Mes 
Amerikiecziai labai retai apsi
žiurome, apsisaugo j ame nuo 
paprastu kasdieniniu nelaimiu.

Karo laikais mes baisiai pa
sipiktinome ir dar labiau pyko- 
me kai skaitėme kiek musu la
kūnu ir kareiviu ant karo lau
ko krito. Kai iszgirsdavome 
kad tas ir tas kareivis, lakūnas 
buvo isz padangių paszautas 
mes visi nuliudome
praszeme meldeine kad kadas 
greicziau baigtųsi.

Bet kai skaitome ar iszgirs- 
tame kad du automobiliai susi
kūlė, susidaužė ir vyrai, mote
rys ir vaikai buvo ant smert už- 
muszti, mes rodos visai nei ne
paisome. Tai paprastas daly
kas.

Kai žmogus užsnūsta su de- 
gancziu cigaretu rankose ir ant 
smert sudega tai mums visai ne 
naujiena ir mes nieko nesako-

070,819 užmusztu ir sužeistu. 
Per ta pati laika, czia namie ne
laimiu skaiczius ouv8 Š&Ufi&U 
negu 34,000,000.

Per deszimts minucziu, czia 
Amerikoje, taikos laiku, ma
žiausia du žmones bus ant 
smert užmuszti ir apie 200 su- 
sikolieczys. Pernai kas penkios 
minutos vienas žmogus buvo 
užmusztas ir daugiau negu 
szimtas žmonių buvo sužeisti, 
sukolieczyti.

Tai isz tikro baisios skerdy
nes. Ir szitokios nelaimes atsi
tinka už tai kad mes per daug 
skubinimies ir nieko nepaiso-

Elizabeth Metzger Ho
ward parasze pirmutine savo 
knyga ir gavo $145,000 už ja. 
Knyga paraszyta apie maža 
miesteli pabaigoje devynio
likto szimtmeczio. Bepiga ir 
raszyti kai taip gražiai ap
mokama. Knygos užvardini- 
mas: “Pirm Negu Saulute 
Nusileidžia.’’

me.

Szita straipsneli dar nespėjo
te perskaityti, o mažu mažiau
sia jau vienas Amerikietis už- 
simusze ar buvo ant smert su-

ir Dievo [žeistas, • o koks tuzinas susiko-

me.
Per szita kara 251,000 Ame- 

rikiecziu žuvo ant karo lauko. 
Per ta pati laika czia namie, 
kur karas visai nepasieke 335,- 
000 žmonių žuvo paprastose ne-
laimėse. Per visa kara buvo 1,-

lieczino.

WILLIAMSPORT, PA. —
Pone Pearl Keiser dabar
rūpinusi, nes ji turi du

Gen. MacArthur as Paliepė Su- 
aresztuoti Visus Japonus Kurie 
Priklauso Prie ‘Juodos Smako9 
Teroristu; Japonu Gen. Sugi- 
yama Nusižudė Ir Kiti; Natio
nal Ir American Radio Broad

casting Komp., Darbininkai 
Straikuoja

Laikas Bus
Permainytas

WASHINGTON,, D. C. —
Kongresas ir Senatas prižada 
kad neužilgo, gal pabaigoje 
September 30 d., visi mes ga
lėsime savo laikrodžius, atsuk
ti viena adyna atgal ir grįžti 
prie paprasto laiko. Dabar 
musu laikrodžiai yra viena ady-

SUS1" na pavaryti pirmyn. Szita lai- 
vyru. ka mes vadiname “Karo Lai-

Jos pirmas vyras, Sgt. Earl ku.” Tokia tvarka buvo in-
Smith dingo ant karo lauko, ir
paskui Karo Sztabas jai pra- 
nesza kad jis žuvo. Ji neužilgo
apsiženijo su kareiviu Hoyt 
Keiser. Dabar ateina žinios, 
kad jos pirmas vyras karo lau
kę nežuvo, bet grįžta namo. Ji 
turi septynių metu vaika kuris
szimet pradėjo in mokykla eiti. 
Kaip ji dabar szita mazga isz- 
risz ir kaip savo vyrams iszsi - 
aiszkins sunku pasakyti. Daug 
tokiu atsitikimu dabar yra ir 
dar daugiau bus. Czia tik pra-
džia3 o galo nei nematyti.

vesta duoti darbininkams dau
giau laiko dirbti szviesoje. 
Reikėjo ankseziau keltis ir vė
liau eiti gulti. Bet dabar, su 
karo pabaiga galime grįžti prie 
Dievo nustatyto laiko, nes da
bar viskas tvarkoj.

Taika, Tai Dar Ne
Rojus

NEW YORK, N. Y., — 
Dabar kai karas užsibaigė ir

guma žmonių laukia stebuklo, 
manstina kad czia ant žemes 
jau rojus ant rytojaus. Sykiu 
su taika ateina baisiai daug 
klausimu ir dar daugiau bedu 
ir vargu. Ir nieko geresnio ne
galime ir tikėtis. Nelaime nie
kados gero neatnesza.

Jeigu gaisras musu namus 
užtinka ir mes su ugniagesiu- 
firemonu pagelba gaisra užge
siname, mes esame dėkingi kad 
viskas nesudege. Bet visgi yra 
mums darbo ir vargo atstatyti, 
pataisyti ir vėl isz naujo pradė
ti. Sienos apdegusios, baldai, 
rakandai apdege, apsivile ar 
aprūkė, drabužiai suriaukszle- 
ti, suszlape sugadyti, ir pana- 
sziai.

Pasaulinis karas tai kur kas 
baisesne nelaime negu namuose 
gaisras. Karas, maras, badas, 
gaisras, mirtis ir visos kitos ne
laimes isztiko visa svietą.

Nors karas ir karo baiseny
bes mus czia Amerikoje ir ne
pasieke, bet mums ims daug 
laiko ir bus be galo sunku susi
tvarkyti ir prie paprasto kas
dieninio gyvenimo grįžti. Rei
kės ir darbo ir prakaito isz kar
do sau žagre nulieti.

Europoje visa žmonija dabar 
ima iszsikasti isz griuvėsiu ir 
pelenu. Visos Europos namai 
žuvo karo gaisre.

Kinijoje badauja 100,000,090 
žmonių.

Nors taika dabar vieszpa- 
tauja, bet karo žaizdos, ronos 
dar pasilieka. Kai karas siau
bia, mes tu žaizdų nematome, 
bet dabar kai karas praūžė, kai 
taika sugrižo, mes imame pa
matyti kiek tas karas mums 
kasztavo ir kiek jis dar kasz- 
tuos.

Skaitykite “Saule”
taika vėl užvieszpatavo, dau-

TOKYO, JAPONIJA. — Japonai inte- 
legintai rengia savo eile vardu tu Japonu, 
kurie yra kalti už szita kara ir už visus 
tuos žvieriszkumus. Jie sako, kad, “Pats 
Imperatorius Hirohito ir jo Premjeras yra 
kalti.” Jie dabar tik laukia, kada Ameri
ka paskelbs savo sanrasza visu tu kurie 
“yra kalti už szita kara,” ir paskui jie tuo- 
jaus savo prides. Sulyg ju nusistatymu 
daug žmonių augsztose vietose bus kalti
nami už szitas skerdynes. Jie nori Ame- 
rikiecziams padėti ir prižada su Amerikie- 
cziais bendradarbiauti.

AMERIKA DABAR VIESZAI PASKELBIA 
APIE JAPONU ŽVIERISZKUMUS

IR KANKINIMUS 1

WASHINGTON, D. C. — Valdžia pa- 
reiszke savo nepasitenkinimą ir pasipikti
nimą del Japonu žvieriszkumo ir del kan
kinimo musu kareiviu per Szveicarijos Am
basadorių. Bet, Japonai visai neklause ir 
nepaisė. Pirmiau Amerikos valdžia nedryso 
vieszai žmonėms praneszti apie Japonu žvie
riszkumus, kad labiau neinpykdžius tuos Ja
ponus ir kad paskui jie da labiau nekan
kintu musu kareiviu paimtu in nelaisve. Bet, 
dabar viskas aiszkeja. Japonai suvarė 150 
Amerikiecziu nelaisviu in požemini kamba
rį ir paskui vedrais inpyle gazolino ir už
degė. Tie kurie nesudege ar neužduso be- 
go isz to požeminio kambario ir buvo nu- 
szauti kai tik jie pasirodė lauke. Tuks-

(Tasa Ant 4 Puslapio), j
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Kas Girdėt
j ran te, nes per toli eiti namo ir 
J perdaug “baderio” motinai 
I ir lietus pagaminti. Vaikas, grei
tai prarijęs savo pietus, po uly- 
czias valkiojasi. Po “szkules,”

. 'po mokyklos vaikas nesiskubi-' 
na namo, nes ten jam nieko 
nėra daryti ir vargiai jis ras 
savo tėvus namie. Parėjės na
mo, jis ant ulyczios su kitais 
vaikais bovinsis iki vakarie
nes. Po vakarienei vaikas vėl.I 
ant ulyczios ar in “Movies”! 
pysz'kina. Po krutamuju pa
veikslu, po “Movies” vaikas 

namo, nes jis 
žino kad jam ten nieko nėra da- 

ant iyD 'kaip tik eiti gulti.

f

Mokslo metas jau prasidėjo. 
Tėvai vaikus in mokykla Asz- 
leido ir dabar gali pasilsėti . Te
gu mokytojai dabar rup j naši. 
Jie gauna už tai užmokėti.

Vaikams mokslas reikalin
gas. Bet, tas pats mcLslas tė
vams dar reikalingesnis. Vai
kai turi tėvo, motinoj klausyti, 
bet, tėvas ir motina, turi mokė
ti kaip tuos vaikui angy t i ir vėl nesiskubina 
auklėti. Į

San Francisco mieste, 
vienos ulyczios policijantai ra
do du vaikuczpn užrakintu au
tomobilyje. J/ie pradėjo jiesz-1 
koti.tevu. Tik, antra valanda isz 
ryto rado tęva ir motina saliu- 
ne. Jie du baliavuojo ir jau bu
vo gerokai, iszsigere, kai poli- 
cijantai juos rado. Vaikucziai 
tame automobilyje verke roke* 
ir 'badu kuo nenumirė.

Keturiolikos metu mergaite 
Philadelpliijoje nenorėjo eiti iu 
mokykla, nesimokino ir n akli
nais baladuojuos. iPolicijantai 
ja kelis kartus sugavo ir paskui 
padėjo in pataisų namus. Tik 
paskui vėliau, jau beveik per
veiki.motina susiprato, kad jos 
mergaitei ne tiek mokyklos 
mokslas patinka, kiek kuknios 
ir namu ruoszos darbas. Ji atsi- i. . t i i t t • ■. ■ v
ome savo mergaite isz pataisų 
namo ir pradėjo ja mokinti 
kaip kepti, virti imamu darba 
dirbti. Dabar ta mergaite ir 
linksma ir gera ir visai nenori 
naktimis valkiotis.

Mažam mainu miestelyje vie
nas vyrukas buvo nubaustas 
iki gyvos galvos in kalėjimą, 
kitas jo brolis ant deszimts me
tu buvo taip pat nubaustas. 
Jauniausias, penkiolikos metu 
vaikezas buvo policijos sugau
tas kai jis pasivogė automobi
liu. Policija pasiuntė žmogu 
pas tu vaiku tėvus pažiūrėti 
kas ten darosi, kad visi vaikai 
velniais eina. Policija tuojaus 
pamate ir suprato kodėl taip 
yra. Tėvai niekados nekaltino 
savo vaikus. Vis tai kitu kalte. 
Ju vaikai geri. O vaikai tai vis 
vaikai, kagi tu padarysi. Kai 
ju vaikai ėjo in mokykla tai 
mokytojos nebuvo geros, nesu
prato ju vaiku. Jei, vaikas gavo 
mokykloje muszti, tai motina 
vis skubinosi ta mokytoja isz- 
barti, iszkolioti ir savo vaika 
užtarti. Vaikui kaip tik to ir 
reikėjo. Jis ir prisivogdavo ir 
savo gerai mamai daug dovanu 
parnėfezdavo. O mama ji už tai 
net ir pagirdavo.

Kitame mažame miestelyje, 
ežia pat prie Mialianojaus, vie
nos pasiturinegios szeimynos 
vaikas pradėjo vogti nuo savo 
tėvu. Ir jam buvo labai lengva, 
nes jo tėvai turėjo kareziama ir 
pinigu visur ir visados būdavo. 
Kai klebonas patarė tėvams 
kad ju vaikas gautu koki darba 
vakarais, kad turėtu užsiėmi
mą ir iszmoktu kaip reikia už
sidirbti., tai jie baisiai užpyko. 
“Musu vaikams nereikia dirb
ti kaip kitiems, mes turime isz 
ko pragyventi ir vaikus užau
ginti.” Vaikas nedirbo nei ne
simokino ir ant tikro bumo isz- 
ejo.

Sziandien tėvai savo vaiku 
nepažinsta ir vaikai savo tėvu 
nesupranta, nes vienas su kitu 
labai setai ir tai tik ant trumpo 
laiko susieina. Vaikas atsike
lia isz ryto, pusryczius ryte 
praryja ir in mokykla iszbega. 
Jis pietus greieziausia 
(kąfetęrijoje ar kokiumę

O tėvams tokis savo vaiko 
gyvenimas ir geras ir patogus. 
Jiems lieka daugiau liuoso lai
ko apsidirbti in net ant “good 
times” iszeiti. Geriau kad vai-! 
kas kur ant ulyczios lakstytu 
negu kad ežia namie po kojo
mis lystu ir maiszytusi. O va
karais ir tėvams malonu iszeiti.

Tokie namai, tai ne 
bet tik “hotelis,” tik 
kur galima pavalgyti, 
rengti ir iszsimiegoti, 
gyventi! Priežodis
“Koks tėvas toks ir vaikas.” 
Galima dar pridėti: “Kokie na
mai, tokie ir vaikai.”

valgo 
ręsto-

Kanados
Gubernatorius

CM

namai, 
užeiga, 

persi- 
bet ne
sako:

Lietuvos Kankles
Pasikakdinimas

Sav pats esu draugyste, 
Kad kitas ne pakvies, 
Ir szi neprietelyste 
Mane nepergales.

Sav pats esu draugyste, 
i Kad kits nenor manes. 
. “Ar pyksiu? ’’ Ei, paikyste.
Laikysiuos prie saves.

Sav pats esu draugyste, 
Todėl nereik pražūt 
Jei duotum karalyste,

•1 Ne noriu kitas but.

Field Marshall Sir Harold 
R. L. G. Alexander, Alijentu 
Komandorius Viduržemiu 
karo lauko buvo paskirtis 
Gubernatoriumi ant Kana
dos. Jis užima vieta Earl of 
Athlone. Anglija vis stengia
si toki žmogų paskirti Gu
bernatoriumi ant Kanados 
koki patys Kanados gyven
tojai sau patys pasiskirtu. 
Taip ir szita syki padare. 
Field Marshall Alexander 
yra visu Kanadiecziu gerbia
mas.

i Viens tarsiu vis valnai. 
! Juk baime bei kitryste
Jau randas abelnai.

Sav esava draugyste, 
Mudu su lietuva, 

• Tikt turiva gentyste 
!Su prieteliu krūva.

Sav esava draugyste, 
Julk Dievs ir niurna bus. 
Mokyk ’vos prietelyste. 
Tai žeme lyg dangus.

Dabar jau kita gadyne ir ki
tokios mados ne tik su kavalie
riais bet su visokiais kvara- 
bais:

Pirmiau moterys ir motinos 
skunsdavosi kad jiems kelius 
skauda už tai kad jos visa die
na padlagas mazgojo. Dabai 
joms alkūnes skauda už tai, 
kad jos visa diena ant baro ry
mojo. . -iii-I su vyrais'baladuojas, nors nėraPirmiau, kareziama, saliunas' , . .. , . i. .. , , dar metu kai u savo vyra palai-1tai buvo vyro szventove, kur 
moteriszkei visai nebuvo vie
tos. Dabar jau nabagui vyrui 
ten ne vieta.

Pirmiau, moteris ineidavo in 
saliuna viena ir iszeidavo su 
vyru, su savo vyru ir su koezie- 
lu ji namo parsivarydavo. Da-j 
bar moteries'zlke ineina in sa-i 
liūną su vyru, su bile-kieno vy
ru ir neiszeina pakol tas ar ki
tas vyras ja neiszveda.

Pirmiau, moteris žinojo kur 
savo vyra susirasti. Ji pasiuntė 
savo dukrele in saliuna, kuri i, , n. . , , ., , . I braukė diena ir valanda ir antvis surasdavo savo teveli prie .
i tai i • v. t Ipirsztu baro. Dabar moteris žino kur..... t .'garnio,ji gali su savo vyru apsilenkti 
ir su kitais vyrais stikleli isz- 
lenkti.

Pirmiau,
kiek bažnycziu. Dabar mažiau 
bažnycziu ir daugiau salimui. |

Pirmiau, motina pasiunsda-! 
vo vaika 
užbona alaus. Dabar motina 

Į 

pati vaika nusiveda.
Pirmiau, visi mes aszaras lie

jome, kad mergele už girtuok-j 
iio isztekejo. Dabar ta mergele, 
moterele taip isz saliuno in sa
liuna vaiksztineja, ir vyro 
jiesz'ko, bet dabar nepaiso kie
no vyro.

Pirmiau, bartinderys už- 
klausdavo kaip žmona ir vai-i 
ka i. Da ba r j is 'klausia: “ A r 
kur savo seni matei?”

Pirmiau, vyras niekados sa
vo žmonos in saliuna nesives- 
davo. Dabar jam nei nereikia 
jos tenai vesti. Ji pati kelia ži
no, ar kiti ja ten nusiveda.

Pirmiau, moteris savo vyra 
i,sz saliuno už rankos parsivež
davo, paskui ji jiji už ausies 
parsigabendavo. (Taip buvo 
lengviau ir greieziau), 
jis ja nei už

“CZIA ILSISI”

Naujas bus pavasarėlis, 
Kalbai bus lietuviszkai.
Asz tik mažas viens pauksztelis 
Macnesni bus, bus draugai.

Kad ir viens pauksztelis 
krinta, 

Kad jo balso neb’ yra, 
Tikt pavasaris praszvinta, 
Tikt graži yr’ vasara.

Naujas bus pavasarėlis, 
Ir kalba dar sprogs ir augs. 
Kad szviežiai skambės balselis, 
Ir kapuos dar pasidžiaugs.

Visur tik apsižvalgova, 
Asz gandras ir gandriene: 
Pietus ežia giroj valgova, 
Ant lauko vakariene.

Visur ir musu teviszkia, 
Visur kur saule skaisto, 
Kur ežer’s, kur žale žole 
Varlems prisiūto maisto.

Kas valnas ir? Ar tarsi tu: 
Karalius, karaliene?
Ne, tokiudu n’yer taip valau, 
Kaip gandras ir gandriene.

Bet jei tu imsi moteria,Mes nesipiktiname isz Jie vos j
Barsztienes, 'nes mes žinome Tai siusk mums laiszkele! 

į kodėl ji sziandien taip geria ir/i ai atlankysiva tave,
Atnesziva ir — lele.

do jo. .
Jievute baisiai mylėjo savo 

i vyra Adoma. Ir Adomas taip 
Ipat baisiai mylėjo Jievute, ar 
bent taip Jievute manstino.

Kai JieVute už Adomo iszte- 
l kejo, tai viso miestelio paneles 
' atsiduso ir Dievui dokavojo, 

■i nes dabar ir joms liks'kavalie- 
riu. Visas tuzinas kavalierių 
buvo in Jievute insimyleje ir 
jos rankos prasze.

Davatkėlės ir namie ir bu- 
czerneje ant kalendoriaus pa

Lietuviszkoji Giria.

skaitydamos, laukia 
Bet kai viskas buvo 

tvarkoj, ir jos pripažino, kad 
Jievute :r Adomas sudarė la-

. ;bai gražia porele. Abudu priebuvo tiek saliunu , . . . , . .koro prigulėjo, viens be kito 
j niekur nėjo, 
j Viena syki

.'Jievute palikti viena namie ir m saliuna parneszii , , . . . , ,i pats, su kokiais ten reikalais m 
didmiesti iszvažiuoti.

Ta nakti gaisras isztiko vie
na didžiausiu didmiesezio! I .

Į vieszbucziu, lioteliu. Gaisra ne- 3 
) užilgo užgesino ir tik penki J. 
; žmones žuvo. Adomas buvo vie-Į 
nas isz tu penkių.

Kai Jievute, 
akimis palydėjo 
vyro graba in kapines ir ežia, j 

' prie drebules medžio pakavojo,1 
jai inszurauce, apdraudos kom
panija pranesze, kad Adomas 
Barsztis tame vieszbutyje, ko
telyje žuvo sykiu su savo žmo- 

i na.

dabar 
andaroku negali 

parsivilkti, nes andarokai per 
trumpi.

Motynos Kalba.

Atiduokie Paguodone

Žmogus stone pikeziausiame, 
Žmogus kietos szirdies, 
Ben pasiminksztis tik tame, 
Kad motinos mines.

Sėklelė jam geriausiaje 
Iszrausi su kalba, 
Iszganyma j ia s k ia u s i a j i 
Atimsi su ana.

Ar žino kits, kad niekados 
N’užaugs vėl ka jis raus ? 
Nei motina, nei kalba jos 
DusVk’ nei viens negaus.

Su motinos sena kalba 
Pragaiszta gimine;
Ar, kurs paniekiu gimine, 
Mylėt gal teviszkia?!

Tokiam tu netikėk, minau, 
Jojo bijotis reik;

j Savuosius juk iszdaves jau, 
Į Kitus iszduos 'beveik.

Karaliui kas vierniausias 
bus

Ir buvo visados?
Tas, kurs myledams brolelius 
N’atsiskir’ nuo kalbos.

Kožnam tokios ir reik;

ežia

Giria, giria tu senoji, 
Paslėptiniu taip pilna, 
Szlaniždama ka pasakoji 
Savo dyvina kalba?

Ar tu nori pasakoti 
Nuo pirmiausiuju žmonių, 
Kaip tureju tie kovoti, 
U'žsigeidia sziu szaliu?

Kaip kas dien’ tie
kovojo 

Su vilkais ir su meszkoms, 
Kaip tarp medžiu sav jieszkojo 
Maisto ir vietų būdoms.

Ar tu nori pasakoti 
Apie tuos senus laikus, 
Kai kareiviai apszarvuoti. 
Minnavo szituos kampus?

Kaip senasis Niamuns skyrė 
Lietuva ir svetimus, 
Kaip ateivis prisispyrę

. , , Pergalei Lietuvninkus!Adomas turėjo. TP. .
į Kaip neprieteliu suminta 
i Tankiai musu Lietuva, 
į Kunigaikszcziu kaip apgyta 
'Pasiliko vis valna!
j Kaip jos kažygiai kovojo 
Su visais po dangumi, 
Ir kaip viens isz ju pastojo 
:Len'kisz’ku karaliumi?! — I
j Kodėl medižai, susisie'ke 

t . Sznibždat’ lapais ir szakoms, aszarotomis . . . . .. .Veiai isz toli atlekie, savo mvhmo „Gaudžiai dyvinoms kalboms?
Giria, giria tu geidauji 

Tos senovės mylimos, 
Tu dejuoji tu dūsauji 
Del žavinimo kalbos.

Lietuviszkame 
Motelyje

— Ar gerai tamista mie
goj ei? — paklausė hotelnin- 
kas.

— Asz gerai, labai gerai, 
tik tai tos biednos blakes per 
visa nakti akiu neužmerke.

Vakar mudu prieteliudu 
j Pasivail^szcziot’ ėjo va, 
Dar žiema, o tik abudu 
Strazdą jau girdejova.

Sniego dar pilna yr’ giria, 
Bet saulute eiiD sziltyn; 
Aužuolai dar stov, numirė, 

'Bet beržai jau ein’ žalyn.
Naujas bus pavasarėlis — 

Ak, kas gyvs bus, kas sulauks? 
Kam jau moja ben (kapelis? 
Del kieno jau verks jo draugs?(

Visur ir visados kada ja 
pamatai parodoje ar kitam 
kokiam apvaikszcziojime. 
Toji vėliava davė tau “Lais
ve” kokios gyventojai netu
ri kituose sklypuose.

žeme tu mano szventoji 
Tu savęspi trauki dar 
Ir kalba tavo mieloji 
Ausysia vis skamba dabar.

Aszaru man bėgt upeles 
Tavo kraszto ne matau, y
Ii- jieszkodamos akeles j
Ne'b’atras ežia tai.žinau.

Dvasias ir akys asztresne, 
Dvasai tik tu artyma, 
Ten, kur teviszkia geresne i* 
Ant dangaus mums regima.

A n t dangaus žvaigždeles 
szvieczia,

Tos ir szvieczia ant tavęs:S
Viens dangus sparnus įszsple- 

ežia,
Viens dangus visus mus ves.

Teviszkes, sztai nors žvaigž
deles!

Tas drauge turu vienas;
Tos man duod’ — auksztyn 

akeles!
Teviszkias labas dienas.

Girėnas.

Ak sugražint ja niekados, 
Iszraut gali beveik.

Žeme, kur mieli tevelei 
Paskutini miega miegt, 
Kur susilenkia klevelei 
Ant kapu lyg susisiekt.

Žeme kur saulyte szviete 
Pirma syk jaunystėje, 
O kuri meilingai kviete 
Syk atgal senystėje.

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

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

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

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

No. 102 
mlnaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: 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- 
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T^ioszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepejlmas 
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 žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ..................................15c

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

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

Praversta links-
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ISTORIJE apie Grego nūs
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mierasdr 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 apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

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

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

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

nka 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 akmenoriaub; Klara: Nuspręsta
sis; Ar<t 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. 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 isztyie; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų
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. 25o

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

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

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. 25a

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
tkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltae; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
n u slapiu ..........................................25a

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

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

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

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

Adresas:

1S«

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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gingus laikus!
Ir senis eme raudoti. Susi

raukė, sugniaužė kumsztis ir

!

, žino. Tarp žemesniojo luomo
mergaicziu neatsirasdavo atsi-

buvo vostik trys vestales: vie
na senute, o kitidvi jauni mer- lei mirties vartms, ežia susitin- Ant virszaus-gi

Istoriszkas Apraszymas Isz 
4-to Szimtmeczio Laisves Szviesa

žeruojancziąs piktumu akis pa- žadancziun mergystes, pasau
kėte in dangų. į liszkojo tarpe žmonių gyveni-

Toji jo iszveizda buvo prikli, mo, kad priimti nekalta vesta- 
o juo labinus, kad tasai senis liu gyvenimą. Taigi ir da'bar 
skundėsi savo dievaieziams'

Krikszczionybes

'TAI atsitiko Rudens viena 
rytmetį, 582 metuose. Ry

moj buvo toksai pat judėjimas, 
kaip jau minėta pirmame szito 
pieszinio skyriuj.

Vėl buvo girdimi saldus ir 
neperstojantieji ‘balsai: Chris- 
tus vincit! (Kristus pergali), 
sujaukti su popiežiaus laimini
mais ciesoriaus.

“Exaudi Christe! Imperato- 
ri piissimo vita!” (Iszklausyk 
Kristau! Užlaikyk ciesorių!). 
Susitelkusiu žmonių skaitlin
gos minios spietėsi ant Curia 
plecaus, palei Palatina. Ten 
priesz gražiausia Szv. Julianos 
bazilika 'buvo inkurtos Kastoro 
ir Pollute szventinyežios. Prie- 
szai stovėjo puiki ' koplyczia, 
aplinkui ant stulpu, su paauk
suotu boksztu. Tai deives Ves
tos szventinyczia. Artimajame 
bute palei minėta koplyczia gy
veno mergaites vestales kuriu 
privalumu buvo užlaikyti 
szventinyczioj amžina ugni. 
Kaip ilgai gyvavo Ryma, toji 
amžinoji ugnis buvo neužgesi
nama, toji ugnis palaikydavo 
Rymoj visokia palaima.

■Sziandien szventinyczios 
Kastoro ir Pollute pasilikę tik 
trys stulpai, o szventinyczios 
Vestos apskritus pamatai, nuo 
kuriu Rymos lankytojai szian
dien gali aiszlkiai, kaip ant del
no, matyti puikuji Kapite
liam’a.

Kaipo senato durys, taip ir 
Vestos szventinyczios durys 
'buvo uždarytos, o kariuomene, 
visomis pusėmis sustatyta, da
bojo tvarkos ir sumiszimu.

Ka do priežastis buvo to su
sibėgimo ?

Szita klausymą atsakys 
mums seniai žinomas Marion 
Viktorinas, gabus ir garsus 
kalbėtojas, kuris isz savo kam
barį! per Įauga prisižiūri tam 
susitelkimui. Jo kambarai bu
vo ant Kapitolinin kranto.

Tu kambaru savininkas, 
žmogelis jam gana senyvas, 
taip kaip ir pats Viktorinas, 
yra seniai miesto Praetextatus 
prefectus, viens arsziausiuju 
stabmeldžiu.

Viktorinas tylėdamas žiuri 
in Forum, o kambaru savinin
kas su nulenkta galva ir su
gniaužtomis kumszcziomis pik
tas, po kambarį neramiu žings
niu vaikszczioja. Staiga prie- 
szai Viktorina sustoja ir su 
kartybe taria:

— Atsimeni tasias dienas, 
kuomet ciesorius Julius naujo
jo senato svetainėj buvo pasta
tęs Pergalėtoja deive? Jisai vi
sa bloga praėjusio ciesoriaus 
buvo isznaikines Tuokart 
mums vestales pranaszavo, jog 
vėl ateisią aukso laikai, kurios 
Nazarietiecziai ‘buvo isznieki- 
ne. Dievaicziu mylėtojas Ju
lius, Olipijaus paszauktasis, 
privalėjo isznaujo atnaujinti jo 
garbei Aukurius.

— Tai buvo melagingi pra- 
p.aszavimai, atsake nekantriai 
Viktorinas. Vos du metu praėjo 
o ciesorius, kuriame padėjome 
visa savo vilti, ant vieszpaty-

Laisves szviesa vėl drąsiai 
ir skaiseziai szvieczia ant 
kraszto kur ta laisve gimė. 
Kai Japonai mus užpuolė ir 
Hitleris priesz mus kara pa
skelbė, szita szviesa užgeso ir 
neszviete pakol karas užsi
baigė. Dabar ji vėl szvieczia 
ir Dieve duok kad nereikėtų 
juos vėl užgesinti.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
Įajkraszczio. PASKUBINKITE | | J

lies sienų pražuvo ir da, galima 
pripažinti, visai ne szlovinga 
mirtimi. Paskui nusitikejom 
Valensai (364-378), kuris ne
buvo taip daug karsztu dievai
cziu garbintoj ūmi, vienok dide
liu Krikszczioniu prieszu.

— Ir tasai palei Andrinopi- 
le žuvo!

— Paskui tvirtai laikiausi 
da vienos vilties, nes maniau, 
kad jaunasis Gracianus (Va- 
lentiuso I suims ir inpedinis, 
375 mete) paliksias antruoju 
Julium savo apsiejimais. Kiek 
tai daug mes pakelenie vargo 
rinkdami jaunamjam ciesoriui 
mokinimus ir tokius vadovus, 
kurie butu galeje jo szirdyj su
kurti neapykantos ugni priesz 
Krikszczionius. Ir kas atsiti
ko ? Keturioliktuose metuose 
savo amžiaus, dar bebūdamas 
vaikezu, apima sostą, o mes 
tada visi su pontifikais (stab
meldžiu kunigais), pilni 
džiaugsmo, nusiskubinome Me- 
dyolanau, idant jam suteikti 
virsziasiojo kunigo valdžia bet 
tasai vaikszas net pas save 
mus nepricme.

Kalbant pastaruosius žo
džius senio balsas isz rastumo 
net drebėjo ir akys žėravo rūs
tumu. Bet tese toliau:

— Tai Ambraziejus ta viską 
su tuo vaiku daro ir juom val
eto. Tasai niekszas užsigynė sa
vo senu diev’tieziu, by tik pasi
likti Medyolano vyskupu. Ji
sai ciesorių prikalbino prie tos 
niekdarystes iszmesti isz sena
to Pergalėtojo deive! To da ne
pakako. Patsai Konstantinas 
(Didysis), arba ir kiti ciesoriai 
nebūtu panasziai paselge, kai 
kad dabar elgiasi tasai pien
burnis! Negirdeti daiktai! Dei
ves Vestos amžinoji ugnis jau 
užgesinta, visos vestale isz- 
tremtos; ir ta viską, ka Roma 
per amžiaus gerbe, kaipo di
džiausia szventybe, karpi baloj 
sutrepleno! O dievaieziai tyli, 
tarytum, jie nebyliai. Net pat
sai Jovas su savo griaustiniais 
aprimęs ir nebaudžia tu niek- 
szu! Prakeikti mano pražilo 
plaukai, sulaukė tokius var

ant blogųjų laiku, kad senyva 
jo viltis ji apgavusį ir, kad jo 
dievaieziams pasiustos maldos 
paliko 'be pasekmių ir net be jo
kio atsakymo.

Viktorinas gerbdamas kam
baru savininko szirdgela, leido 
jam atsiraudoti soeziai. Nors ir 
paties Viktorino sieloj slėpėsi 
dar tie senovės inpratimai, ta- 
cziaus jis tankiai save ramino 
busima kokia nors laiminga 
ateitimi.

Viktorinas, kaipo iszkalbtis 
m o k y t o j a s, susipažino su 
szventynes Szv. Tėvu rasztais. ■ 
Jis jo rasztuose norėjo susekti 
ju paežiu paklydimus. Tankiai 
ir pamokslu garsiųjų Kriksz
czioniu kunigu klausėsi ir lai-!. . . ikui bėgant jo prie Krikszczio-! 
niu neapykanta vis mažinosi. I 
Bet tankiu tankiausia jam gal
von lysdavo mintys apie busi
ma gyvenimą, apie prisikėlimą 
isz mirusiu. Tacziaus priesz 
mirsiant filozofija ji apvylė.

— Pasakyk man, tarė ilgai 
tylejes Viktorinas, ar szian
dien tu da intiki tiems savo die
vaieziams ? Asz jiems visiszkai 
neužsitikiu. Juk matai, mano 
brangusis, jeigu dievaieziai pa
tys savo szventinycziu su auku- 
riais negali apginti ir negina, 
jeigu pats galingasis Jovas 
drauge su visu savo dvaru ir 
galybe savo sostą su prievarta 
Krikszczioniu Dievui atiduoda 
tai tikėti in tokius pagalius bu
tu didžiausia paikybe! Na argi 
galimas daiktas su amžinu Die
vu kariauti, pasitikint savisz- 
kiems negyviems stabams?

— Tai eik! — suszuko su 
piktumu kambaru savininkas. 
Skubinkis pas Damazu, tegul 
jis ant tavo pliko sprando už
pila vandens ir patepa tave su 
aliejais, o paskui gali savo Die
va valgyti ir kad tu bevalgy
damas sprogtum!

— Dabar-gi, kuomet jau pa
sirodo visi dievaieziai esą nie
kais, atsake ramiai Viktorinas 
tai ir tau paežiam daugiau ne
atsieina daryti nieko, kaip tik 
nuolatos mintyti, jog su visais 
savo dievaieziais paežiam rei
kės pavirsti in niekus. Asz da
'bar taipgi kitaip manau. Tu
riu visa Krikszczionybe per
dėm perkratyti, ir, jeigu tasai 
tikėjimas man suteiktu laime 
ir ramybe, sakau tau, paliksiu 
Krikszczioniu, o mano bieziuo- 
liai ir draugai, ta tegul sau taip 
daro, kaip jie iszmano ir kaip 
jiems smagiau. Lik sveikas!

Tai pasakęs, Viktorinas savo 
draugo namus apleido ir leido
si Laterano pusėn, kur, pradė
jus ciesorių i Konstantinui 
vies'zpatauti, popiežiai gyven
davo.

Eidamas via Sacra (szventu 
keliu) turėjo praeiti pro vestos 
szventinyczia. Per miniu kani- 
sza negalėdamas pereiti, stap
telėjo ant valandėlės. Jam be
matant Atrium (szventiny
czios) durys atsidarė ir eme 
iszeidineti vestales. Susyk tok
sai regėjimas Viktorino szirdi 
labai sujudino. Rustinosi ant 
ciesoriaus, kad pastarasis ap
leido tokia gražia tautos insti
tucija, bet tuojaus jo tasai ras
tumas iszsiblaive ir rūstumo 
vieta užėmė kitokie jausmai.

Senais laikais visada Imdavo 
szeszios vestales, bet nuo tūlo

gait i. Iszeinancziu veiduose jau 
1 nežibejo joks dievotumas ir do-
lybe. Ciesoriaus paliepimas ap
leisti szventinyczia suteikė 
joms neiszpasakyta didi 
džiaugsma, kadangi jos ėjo kai
pi isz amžinojo savo kalėjimo.

Ėjo isz Atrium’o su links
mais .veidais be jokio susijudi
nimo ir nuolankumo, neiszlie-

! damos nei vienos nuliūdimo ir tau gali duoti tik Tasai, Kuris 
'sielvartu aszaros, bet tikt be mus sutvėrė ir per savo mie- 

! pertrūkio in apsupanezius jas liausi Sunu mums pasakė: Ego
sum resurrectio et vita, qui ere-

si trys seneliai, stovėdami pa- Dievui, palikusiam žmogumi.
— paveikslėlis 

kame. Mažas, bet labai siauras! gero piemens, vedanezio numy- 
tarpas musu tarpe, kuris musu 
tuos vartus pirmiausia per
žengs, bet kas bus tenai, ana
pus tu vartų? Ar ne amžinas
gyvenimas? Rasi niekas? Kas'placziai buvo
man ant to atsakymo gali tvir- kaipo dievoeziausips ir doriau- 
tai atsakyti? - — • "

— Atsakymą ant szito klau
symo, tarė popiežius Damazas,

lėtas savo aveles in dangaus 
ganyklas.

Dijoniza mirus vyrui gyveno 
tik Ju metu. Jos mirtis visut 

apraudojama,

Aplaikiau žinia nuo 
žmogelio, 

Isz netolimo miestelio,
Jog ten 'baisiai susimusze, 

Arba kaip tai saiko 
susipesze.

Net pokeriai linko, 
Plaukai nuo guogiu slinko, 

Netrukus policijantai pribuvo, 
Keletas in lakiipa pakliuvo.

Bausmia užsimokėjo,
Katrie dolerius turėjo, 

O katrie neturėjo, 
Tai dedienes uždėjo.

Vis už kokia tai mergina, 
Sukirkina vaikina neviena.

Kad josios gala gautu, 
Ant sausu girriu iszkeliautu.

* * *
Jau tas būna negerai, 

Katram namie atsibuna vaidai, 
Tiktai boba visada,

Vaidus visokius pradeda.
Boba greitai su vyru 

apsisavina,
Jeigu ilgai poroje gyvena, 

Nes, niekad bobos žiotis 
ne užsidaro,

Kliaga nuolatos, norints 
vyras ir nieko nedaro.

Daugelis bobelių labai norėtu, 
Kad vyras visada stenėtu,
Manydamos kad numirs, 
Tada kitokia gadyne del 

josios virs.
O kada vyras sveikas iszrodo, 

Tada bobai pasirodo,
Jog be bobeles nerimtu, 
Tuojaus apsipaeziuotu,
Ba ilgai nedalaikytu.

Sveiko vyro bobele visada 
dejuoja, 

0 liguoto vyro boba linksma 
ir ula voja,

Tiktai ten buna tikybia, 
Kur bobele yra iszmintinga. 
Jeigu katras jieszko paezios, 
Tegul nepaiso ant gražios, 
Nes jeigu protą gera turės, 

Tai ir linksmai gyventi gales.
* %

In Pittsbungha nulėkiau,
Prie vienu duriu priėjau, 

Kambaryje szlapnoses- sėdėjo, 
Ba isz kitu namu suėjo.
O szirdeles kaip biauriai 

pliovojo,
Kaip tikrai katra galėjo, 
Ant galo kitus per dantis 

traukinėjo, 
Ir merginas doras apkabinėjo, 
Jau norėjau in narna inlekti,

Per galvas su koczelu 
apteikti,

Bet susilaikiau,
Ant kito karto pasilikau.

O tas Girardvillas, 
Mažas miestas,

Isz ten tiligrama gavau, 
Bet da truputi susilaikiau. 
Netrukus in fenais pribusiu,

Tai dideli jums purvyną 
padarysiu,

Todėl, lukaut.

Į žmones žvalgydamos ir szypso- 
ciamos. Kad nekurie žmones 

'anas sveikino, jos su didele sa
vo nusteba žmonėms dėkojo.

Viktorinas tokia regykla pa
sipiktinęs, pasuko link Latera-. 
no.

Anuose laikuose Szv. Marce
le surinko pas save būreli 
Krikszczioniu mergaicziu ir su 
nekuriomiš apsigyvendino Szv. 
Lauryno vienuolyne. Tasai vie- 
nuolynas stovėjo pas Tiburtino 
vartus. Tai buvo pirmasis va
kariniame kraszte moterų vie
nuolynas. Prie jo inkarinio di
džiai prisidėjo Aleksandrijos 
vyskupas Atanazas Didysis, 
kuris būdamas isztremtu isz 
sostines, tuo laiku gyveno pas 
popiežių Liberija.

Viktorinui nenoromis inlin- 
do mintis galvon sulyginti ta
sias moteris su vestalėmis. Ir 
kokia anų tarpe skirtumas? 
Kad kartais ciesorius tokiu pat 
budu isztremtu Marcele isz jos 
vienuolyno, jos savo pribuvimo 
namus kitaip atsisveikintu ir 
da kaip raudotu!

Tuo paežiu laiku, kuomet 
Viktorinas kalbėjo su savo se
nu draugu, su kuriuom nese
niai buvo persiskyres, Dijoni
zas Philocalus sėdėjo palei 
mirsztanti savo tęva. Dijoniza, 
kaip pridera Krikszczionei mo- 
terei, apie savo serganti vyra 
buvo labai susirupinusi. Priesz 
mirsiant be paliovos ji ramino, 
priruosze prie Szv. Sakremen- 
tu.

Simus, kuris tame laike buvo 
dija'konu, drauge su kitais ku
nigais atkako prie mirtinai 
serganezio tėvo, o matydamas 
liga nei kiek nesimažinant, bet 
nuolat didinantis, prie jo pasi
liko, o in popiežių nusiuntė 
tarna su meldimu, idant teiktų
si atsilankyti pas mirsztanti tę
va ir norints paskutinėse jo gy
venimo valandose suteikti savo 
palaiminima.

Damazas ruoszesi pas ser
ganti. Laterano kambaru var
tuose susidūrė su Viktorinų. 
Abudu seneliu nuėjo pas mirsz
tanti Furiu. Viktorinas eida
mas popiežiui prisipažino, kas 
jo dabar szirdi sunkino. In Sa
fari jos vartus eiti buvo ilgokas 
galas, tame Damazas turėjo pa
kaktinai laiko iszpasakoti Vik
torinų! Krikszczioniszka tikė
jimą.

Kuomet sergantis Furius pa
lei savo lova pamate popiežių 
su Viktorinų, linksmai nusi- 
szypsojo. Sergantis Furius da
bar lengvai persitikrino, ka ta
sai Viktorino ir popiežiaus at
silankymas ženklino.

— Žinau, kad sziandien mir-^iepe nuteplioti paveiksią. Ant 
siu, tarė popiežiui Damazui Jo paveikslo buvo Furius ir Di- 
sergantis, bet ar Dievas man 
gali szitose paskutinėse valan
dose suteikti daugiau ramybes 
ir linksmybe, ka da'bar asz te
sulaukiau ir turiu.

Ligonio liežiuvis bekalbant 7 _ ___ T v____
jau painiojosi. Į kurie priesz stabmeldžius s

— Koks tai stebuklingas Ii-į i esi negaVbinti dievaicziu; 
kimo surėdymas, netrukus pra- troj-gi pusėj — trys Saulete- 
szne'ko Viktorinas, kad mes vi- kio karaliai, atiduodanti garbe skaitykit “SAULE” platinkite

sios Rymos moteriszkes. Pas
kutines jos gy veninio dienas te
galėjo pasaldinti ir suraminti 
jos vienatinis sūnūs Dijonizas. 
Jisai vienas jai suteikdavo 
linksmybe.

Ligi pat mirsiant buvo svei-

veido gražybes, 
žydėjo nekaltybes 

skaistumu. Visi, kurie ja tik

dit in me non morietur in aeter- ka ir stipri. Net pati senatve 
num (Asz esu prisikėlimas ir i nesutepė jos 
gyvenimas, kas in mane tiki, j nuolatos 
nemirs amžinai). Ir kaip tu
vo žodžiu patvirtinimui, Į»rike- pažinojo, ja 'gerbe kaipo moti
le isz mirusiu Lozorių, kuris na, nes ji kožna nuliudimuose 
jau keturias dienas buvo palai- suramindavo.
dotas.

Sergąs Furius da
sugaudė spėkas, kad apie mir
ties paniekinimą isz Cicerono 
žodžiu: ‘ ‘ decontenmende mor- 
te” pridurti, bet vos spėjo isz- 
tarti kelis žodžius ir vėl neteko 
žado.

Philocalus tacziaus jo kelis 
žodžius suprato, nes sergant 
tankiai jam kartoti. Taigi jis ir 
pridūrė:

— Profecto tune beati eri
nius eum corporibus relietis et 
eupiditatum et aeraulationum 
erimus expert! (Užtiesa, tik 
tuokart galime vadinties lai
mingais, kad iszsiverže isz ku- 
no rysziu busime laisvi nuo 
blogu noru ir palinkimu.)

Paskui da daugiau pasakė:
— Maximus ingeniis prae- 

ditoruin in mentibus haesit, 
mortem non interitum esse om
nia tollentum atque delentem 
quandam quasimigrationem 
comutationem que vitae que er 
Claris viris et teminis dux in 
coim him solet esse (Didžiausi 
mąstytojai buvo tokios nuomo
nes, kad mirtis visko nenaiki
na, bet tik perkaiezia žmogui 
kita gyvenimą, kuris geruosius 
veda in dangų.)

— O kiek tai gražiau, prabi
lo Philocalus — musu Iszgany- 
tojas Evangelijoj iszreiszke:

“O kad atsitrauksiu ir jums 
pagamysiu vieta, tuokart vėl 
sugrysziu ir pas save pasiim
siu, idant kur asz esu, kad ir 
jus tenai butumet.”

— Taip, amžinas gyveni
mas yra! Tave vėl pamatysiu, 
pasakė mirsztas Furius, ir už
migo amžinuoju sziame pasau
lyj miegu.

Ant rytojaus visoj Rymoj Į 
tik skambėjo apie Viktorino 
atsivertima. Tasai atsitikimas 
visus stabmeldžius net sukratė. 
Jie sujudo labiaus negu užda
rant Vestos szventinyczia. Tuo 
tarpu Krikszczionys džiaugėsi.

Philocalus savo tęva palai
dojo ant Pamfiliaus kapinyno, 
szale savo giminiu kapu. Tėvo 
grabui buvo atskiras kamba
rys vardu “Cubiculum.” To 
kambario gilumoj buvo iszkal- 
ta ola, kurioj buvo galima su
guldyti tris grabus. Ant mur- 
mulines plytos, uždengianezios 
grabus, Philoralus pats iszka- 
le parasza o prieszai ant sienos.

Numyleta jos vieta buvo bal- 
szaip taip' konas, nuo kurio kitus laikus 

žiūrėjosi in Dijoniza, einanti in 
kątakumbas savo trijų broliu
ku atlankyti. Vieszpats Dievas 
iszklause jos malda, kuria kas
diena už savo sunn in dangų 
siuntė.

Numirė ant savo mylimo sū
naus ranku ir szalia savo vyro 
tapo palaidota. Seniai jau Ry
ma nebatmine panasziu laido
tuvių, kai kad buvo Dijonizos 
laidotuves.

GALAS

BSEr5 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese,

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO 
MAHANOY CITY, PA.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy* 
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.

joniza, oxszale ju jisai pats 
kaip jaunikaitis, kuris priesz 
dvideszimtus metus ten pradė
jo artistiszka darba.

Vienoj pusėj paveikslo buvo 
trys Babilionijos jaunikaieziai 

s spy- 
an-

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.



■ -— - ....................- •.................... ’_ m

Žinios Vietines
i — Oras daug atvėso.o

— Ana diena lankėsi mies
te pone Regina Tragiene isz 
Shenandoro su reikalais, prie 
tos progos atsilankė in redakci
ja “Saules,” nes pone Tragie
ne yra musu sena skaitytoja, ir 
myli skaityt laikraszti “Sau
le.” Acziu už atsilankyma.

—Ponstva St. Matulavi- 
cziai nuo 1101 E. Pine Uly., ap- 
laiike telegrama nuo valdžios, 
kad ju sūnūs kareivis P'fc. Leo
nardas J. Matulaviczia, 27 me
tu amžiaus, likos užmusztas ant 
kares lauko Belgioj, Sausio 
(Jan.) 3 diena. Kareivis Leo
nardas tarnavo prie Parsziuti- 
ninku. įlįstojo in tarnystia Ba
landžio (April) 6-ta diena 1941 
m. Gimęs Mahanojuje. Baigės 
Mahanoy City High Mokslą. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo pa- 
1 apijos. Paliko didelam nuliū
dime savo tėvelius, trys sese
rys: pana Josephina, slauge, 
Washington, D. C., M. Mattei- 
ne, Philadelphia ir pana Adelia 
^Philadelphia.

*— Gerai žinomas biznierius 
ponas Mykolas Szaulys, nuo 
Second St., Girarivilles, lankė
si pas savo brolius ir pus-broli 
Stanislova Szaleika, taipgi ir 
redakcija “Saules,” nes ponas 
Szaulys yra musu skaitytojas. 
Acziu už atsilankyma.

— Ignac Czilinskas, nuo 
808 E. Market Uly., likos pa- 
vogingai sužeistas laike darbo 
Mahanoy City angliakasyklo- 
se. Randasi Locust Mt. ligon- 
buteje.

— Pone Ona Banoniene isz 
Hamburg, Pa., ana diena lan
kėsi pas pažystamus, ir redak
cija “Saules,” nes pone Bano
niene yra musu sena skaityto
ja. Pbne Banoniene turi užsiė
mimą prie valstinam Sanato
rium arba gydinyczia, Ham
burg, Pa. Acziu už atsilanky
ma.

— Valdžia pranesza, kad 
nereike “pointu” del sūrio, o 
nuo Spalio (Oct.) 15 d., taipgi 
nereikes ‘ ‘ pointu ’ ’ del czvery- 
ku — batu.

— Ponas Jurgis Pužas, ge
rai 'žinomas buczeris nuo N. Se
cond Uly., Girardvilles, moto- 
ravo in miestą su reikalais, 
taipgi atsilankė in redakcija 
“Saules,” nes ponas Pužas yra 
musu skaitytojas. Acziu už at- 
silankyma.

— Petnyczioje pripuola Szv. 
Kryžiaus Paauksz., Subatoje 
Marijos 7 Skausmu; kita san- 
vaiite: Nedėlioję Szv. Kornelio; 
Panedelyje Szv. Pranciszkaus 
Zaliz., Utarninlke Szv. Juozapo 
Karp., Seredoje SS. Januario 
ir Oth., taipgi pasninkas; Ket
verge Szv. Eustakijo ir Kom., 
Petnyczioje Szv. Mato Ap., 
pasninkas; Subatoje Szv. Tomo 
Villa Vy., taipgi pasninkas.

— Ana diena ponas Kazi
mieras Pikszelingas isz Frack
ville lankėsi mieste pas savo 
draugus ir redakcija “Saules.” 
Acziu už atsilankyma.

Shenandoah, Pa. f Laidotu
ves a. a. Margarietos Tomulio- 
nienes (po tėvais Kraveniute) 
nuo 22 E. Centre Ųly., atsibuvo 
Utarninkio ryta, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 vai., 
ir palaidota Apreiszkimo P. M. 
(Airisziu) kapuose. Graborius 
Šalkauskas laidojo. Velione 
staigai mirė pareita Petnyczia 
9:40 vai., ryta, namie. Turėjo 
64 metu amžiaus, Gimė Slienan-

Eroplanams Kelius Padangėse Taiso jo, jie vėl ji daužė ir muczino. 
Apie treczia valanda po pietų, 
vienas Japonas ji ant žemes pa-4 
sodino ir su szesziais smūgiais 
jam galva nukirto.

LYGIOS DARBO parodo kaip FEPC veikia. Bir-

PROGOS

Bus Daugiau Mėsos

Mokslincziai jau dabar rengia ir taiso radijo ir paveikslo kelius padangėse eropla
nams. Jie sako kad neužilgo eroplanai szeszias mylias in padanges iszsikels. Ir su szitais 
naujais radijo iszradimais bus galima baisiai didelius plotus matyti ir ant mažo paveikslo 
nutraukti. Ant szitokio paveikslo bus galima nutraukti plota žemes 103,000 myliu ilgio ir 
ploczio.

dorije, prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos ir prie Liet. Mo
terių Draugiszkos Kliubo isz 
Schuylkillo pavieto. Paliko sa
vo vyra Pijusa, sunu Pijusa, sa
vininkas Tomlin aptieka ant S. 
Main Uly., dvi dukterys: pana 
Nellia, namie ir B. Supremiene, 
mieste; ir dvi augintinei Matil
da Jacobs, Washington, D. C., 
ir V. Yakachak, Hackensack, 
N. J., taipgi tris anūkus ir du 
brolius: Ludvika ir Vinca Kra- 
venai, mieste.
t Petrone Muskavicziene, 

nuo 7 N. Union Uly., mirė Utar- 
ninike, sirgdama ilga laika. Gi
mė Lietuvoj atvyko in Ameri
ka daugelis metu adgal. Paliko 
viena sunu Joną namie. Laido
tuves atsibus . Subatos ryta su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje 9 valanda, ir bus palai
dota in Szv. Marijos kapuose. 
Graborius Valuikieviczius lai
dos.

Shenandoah, Pa. — Lietuviu 
Moterių Kliubas isz Schuylkill 
pavieto, laike savo menesiui su
sirinkimą Utarninko vakara, 
Uraiczio svetainėje, kuriame 
dalyvavo daugelis moterių isz 
visu daliu pavieto. Kliubas tu
rės “Tea Parte,” Spalio 
(Oct.) 14-ta diena, Necho Allen 
Svetainėje Pottsville, Pa. Ti- 
ikietai parsiduoda po 75c^.

United Lithuanian
Relief Fund Of

America, Inc.
Skyrius Nr. 83

Mahanoy City, Pa.

Rubu Vajus Lietuviams
Pabėgėliams Bus:

Petnyczioje, Rugsėjo (Sept.)
14 d., 5 vai., vakare - West End.

Subatoje; Rugsėjo 15 d., 5

REDDY KILOWATT .... Reddy Beats the Heat.. PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

IF YOU MAD (\ 

Been cleopatra 
you COULD JUST 
GIT COOLLYON 
SOUR THRONE WHILE 
NUBIAN SLAVES PAN- if 
NED YOU SY THE HOUR. « 
IT TOOK A LOTTA MAN
POWER ANO CLEO HAD 
TO FEED'EM, HOUSE 0^ 
'EM AND SHE HAO 
A8OUT AS MUCH 
PRIVACY AG A Aę- 
golopish —— 

Kilowatt 
, i

vai., vakare - East End.
Praszoma Rubus padėti ant 

savo poreziu — “Boy Scouts” 
juos paims ir in Troka indės.

Petnyczioje ir Subatoje — 
Szv. Juozapo Bažnyežios Var
pas ir Kaeir’o Bravoras 5 vai, 
vakare pranesz, kad prasideda 
Bubu Vajus — Lietuviams Pa
bėgėliams.

Praszoma Jusu prisidėti ir 
pagelbeti. Szirdingai Acziu.

Kun. P. Czesna, Pirmininkas 
Chas. Rusk, Sekretorius

St. Gegužis, Iždininkas.

PROKLAMACIJA

Asz, Patrick J. Foley, Chief 
Burgess of Mahanoy City, Pa., 
buvau praszytas “United Lith
uanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc.,” paskelbti szita Pro
klamacija, kad visi Mahanoy 
City miesto gyventojai prisidė
tu sziam Rubu Vajui — Lietu
viams Pabėgėliams, kurie da
bar yra invairiouse Europos 
szalyse, kaip tai: Francijoje 
Belgijoje, Hollandijoje, Vokie
tijoje, Austrijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje ir Italijoje. Viso 
Pabėgėliu yra suvirsz 350,000.

Kadangi szitas Rubu Vajus 
prasideda Panedelyje, Rugs. 
(Sept.) 10 d., ir baigiasi Suba- 
toj Rugsėjo 15 d.

Tad, asz Patrick J. Foley, 
Chief Burgess of Mahanoy City 
Pa., praszau geru žmonių Ma
hanoy City miesto pritarti szi- 
tam Vajui ir musu Lietuviams 
draugams ir kaimynams ir duo
kite rubus, batus, marszkinius 
“Karo Nukentejusiems Lietu
viams Pabėgėliams.”

Patrick J. Foley, 
Chief Burgess of Mahanoy City 
Dated, Sept. 10, 1945.
Mahanoy City, Pa.

d

MAHANOY CITY, n

WASHINGTON, D.C. — 
Valdžia panaikino visus suvar
žymus ant galaviju. Dabar ga
lima skersti galavijus be jokiu 
valdžios varžymu. Reiszkia 
farmeriai ir ūkininkai dabar 
gales paleisti daug galaviju ant 
pardavimo ir visi buezieriai 
gaus daug daugiau mėsos ir vi
si žmones gaus pirkti kokios 
mėsos jie norės.

Ir tuoj aus nereikes tiek daug 
“pointu” del mėsos. O del Ka
lėdų tai valdžia prižada kad vi
si gales pirktis mėsos kiek tik 
norės be jokiu suvaržymu ar 
“pointu.”

Amerika Dabar Vieszai 
Paskelbia Apie Japonu 

Žvieriszkumus Ir 
Kankinimus

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

tanezius Japonais kaladėmis ir 
botagais ant smert užmusze. 
Vienam lakūnui galva nukirto.

Amerikos valdžia net turi ir 
vardus Japonu kareiviu ir ofi- 
cieriu, kurie tuos žvieriszku
mus padare ar pavėlino. Ame
rikos valdžia net 240 sykiu Ja
ponams rasze ir reikalavo, kad 
Belaisviai butu geriau ir žmon- 
iszkiau laikomi. Bet, Japonai 
gražiai atsiprasze ir mums 
szpyga parode.

Vienas Amerikietis pabėgo 
isz to požeminio pragaro ir szo- 
ko in mares iszsigelbeti ar pri
gerti. Japonai ji sugavo ir isz- 
trauke isz vandens. Vienas 
Japonas jam ant kojos užpylė 
gazolino ir uždege. Amerikie
tis prasze kad del Dievo meiles 
ji užszautu. Japonas neklau
sė. Ant kitos kojos daugiau 
gazolino užpylė ir taip pat už
dege. Paskui jo rankas isztie- 
se ir jas taip pat uždege. Ame
rikietis kaip kryžius dege ir 
kaip lasziniai spirgėjo. Jis 
reke ir prasze kad ji nuszautu, 
nužudytu, bet, Japonai tik juo
kiesi ir su savo kardais ir pei
liais ji bade pakol jis ant smert 
susvilo.

Amerikietis lakūnas, kuris 
turėjo savo bomberi apleisti ir 
su “parasziutu” su dideliu 
“umbreliu” leistis žemyn ant 
Japonu , žemes, buvo suimtas 
Kovo 24 diena 1944 metuose, 
netoli New Guinea. Japonai 
suriszo jam rankas už pecziu ir 
kaladėmis daužė ir botagais 
musze ji pakol jis apalpo. Pa
skui, kai jis po pietų atsipeike-

—o

b

-BUT YOU CAN BRING 
OCEAN BREEZES RI6HT INTO 
yOUR ROOM-INSTANTLY AND 
AC LONG AS YOU LIKE... 
WHENEVER >OU LIKE... AND

TOR THE PRICE OF ONE 
CIGARETTE^--^J (šr °PA- 

<--> ---- ■■'’Z-''" Ce/L/rJG
couessj

ENJOY A 
POWERFUL BREEZE IN 
THE HOTTEST WEATHER 
FOR ABOUT 344OUPS,,,, 
JUST, PLUG //V

• REDDY KILOWATT
Your Electric Servant

želio mėnesyj 1944 m. FEPC 
New Yorko ofisą aplanke žmo
gus kuris kreipėsi prie vienos; 

NEW YORK.— Karo laike karo instaigos ir kiekviena.
Ant laivu kuriuose Japonai vįs daugiau ir daugiau ameri-įkarta darbas jam buvo atsaky- 

veže Amerikieczius nelaisvius įGecziu pradėjo matyti, kad tas priežastimi jis buvo Žydas, 
daug Amerikiecziu nuo bado fekirtuma daryti priesz Ameri-'Jis pirmiau dirbo Brewster 
numirė, kiti užduso, kiti isz kos pilieczius del rases, tikybos 
proto iszsikrauste. Kitiems arpa tautines kilmes — skirtu- 
akis iszbade, rankas, kojas isz U1US kurios savaimi nepripa- 
sanariu isznere, visus kankino, %ySfa pagrindines žmonijos tei- 
badu marino.

Už visus szitus žvieriszku- vojingas tautiniai gerovei. Pa
muš, Japonai DABAR atsakys! stailg0S dėtos, ypacz daiJbo dir-!

sos invede sanlygas tikrai pa- 

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

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

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

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

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

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

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

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

Saule Pub. Co., Mahanoy City

voje, New Yonko valstybei pra- i 
eita žiema instatymas praves
tas užbaigti skirtumas darbuo
se. Federal Fair Employment 
Practice Committee (FEPC) 
nors laikinai sustabdė darbo 
skirtumą karo kontraktu in
dustrijos kad tautos jiegos bu
tu iki aukszcziausio laipsnio 
sunaudojamos.

Negrai, kurie sudaro deszim- 
ta dali musu gyventoju labiau
sia reikalavo apsaugos. Per 
viena meta 80% visu skundu 
pasiustu in Fair Employment 
Practice Committee buvo skir- 
tumos priesz negrus. Tikybine 
skirtumą sudarė 9%. Daugiau
sia skundu gauta nuo žydu. 
Tautines kilmes skirtumą pa
kreipta in meksikieczius-amo- 
rikieczius. Nors skundai atėjo 
nuo Italu, Vokiecziu, Slavu 
Darbininku, Chiniecziu, Japo
nu-Amerikiecziu, ir kitu.

Nežinome, ka New Yorko 
valstija daro kaslink gautu 
skundu nes jos darbu skirtu
mus instatymas inejo galen tik 
praeita vasara. Bet Fair Em
ployment Practice Committee 
buvo insteigtas 1941 m., ir savo 
nesenei iszleistame “First Re
port” (nuo Liepos 1943 m., iki 
Gruodžio 1944 m.) duoda savo 
patyrimus apie darbo dalykas, 
kurios lieczia Amerikos darbi
ninkus kurie priklauso prie 
mažumu grupiu.

Fair Employment Practice 
Committee neturi priversti 
žmones neskirtuoti. Jos mažas 
sztabas darbininku bando per
kalbėti. Visi skundai atsargiai 
manstuojami. Isz beveik 6,000 
skundu per 18 menesiu kuriam 
laikui raportas iszduotas, apie 
G0% negalėjo inrodinti jokios 
skirtumus. Visi kiti atsitikimai 
pasekmingai užbaigti.

1723 pasekmingai užbaigti 
atsitikimai ženklino invairiu 
rusziu skirtumą. Pietų laivu 
kompanijos pradėjo samdyti 
Negrus darbininkus, plieni
niams darbams, ir balti darbi
ninkai sutiko dirbti kartu su 
juodais produkcijos linijoj. Ry
tu iszdirbejai labai komplikuo
tu karo mechanizmu patyrimu 
rado kad negrai irgi galėjo at
likti atsakomus darbus. Val
džios instaigos priėmė mažu
mu grupiu darbininkus Civil 
Service darbams. Unijos davė 
insalkymus vietiniams sky
riams isznaikinti skirtumas.

Svarbus žygis buvo darbda
viu nusistatymus sutvarkyti 
darba kad Žydai ir kiti tikin
tieji žmones galėjo užlaikyti 
savo szventes ir kitus tikybi
nius inproezius. Karo instaigo- 
se kur rasiniai nesutikimai už
dare instaigas, straikuojautieji 
prikalbinti grižti prie darbo 
kol viskas sutvarkyta.

Pagal FECP raportą visi isz-' 
riszimai invykdinti deryboms. 
Ir per 18 men., laika Komitetas' 
laike tik 12 vieszu isziklausy-j 
mu, kada visi liudininkai su< 
szaukti ir gavo progos iszsi- 
aiszkinti.

Sekantieji dvieji atsitikimai^

--

Kompanijai ir buvo gero paty
rimo žmogus.

FEPC kreipėsi prie tos kom
panijos virszininko, kuris pil
nai isztyrinejo visa reikalą. Už 
keliu dienu szis žmogus prane- 
sze FEPC kad jis buvo pasam
dytas ir pilnai patenkintas.

Kita kompanija Philadelphi- 
joje, Pa., insakyma pasiuntė in 
United States Employment 
Service praszydama tik “'bal
tu” darbininku. FEPC sužino
jo apie szi praszyma ir tuoj 
pradėjo tyrinėjimus. Pasiuntė 
specialu agentu in ta instaiga, 
jis rado visokiu nesupratimu. 
Viena karta kada ta kompani-> 
ja pasamdė juodu darbininku, 
visi balti atsisakė dirbti. Bet 
po keliu susirinkimu, ir jszdes- 
tijima visu darbininku teisiu, 
ir 1.1, viskas ramiai užsibaigė, 
ir kompanija pradėjo lavinti 
negrus nauja industrial santi- 
kiu departamentu.

FEPC buvo insteigtas karo 
laiko. Nieks nežino kaip ilgai 
rastis. Bet darbininku lygiu 
teisiu klausimas yra toks svar
bus taikos laiko kaip ir karo. Ir 
pastangos buvo paskutiniame 
Kongrese insteigti FEPC kai
po pastovia insteiga. Pats Pre
zidentas Truman ’as prasze 
Kongreso priimti reikalinga le- 
gislacija, bet jis pertraulke po
sėdžius 'be apsvarstijimo szio 
svarbaus reikalo.
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Skaitykite “Saule”

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima

Mėsos ir Tauku: Raudoni 
ženkleliai knygutėje, Nr. .4, 
LI, Ml, Nl, Pl, Ql, geros iki 
Gruodžio (Dec.) 31 d. Ženkle
liai: V2 iki Z2 gorios lyg Sept.
30 d., Al iki EI geros lyg Oct.
31 d., F1 iki K1 geros lyg Nov. 
30 d.

Cukrus: Ženklelis Nr. 38 
cukraus lyg Rugsėjo (Sept.) 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
30 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Czverykai: 
planinis) Nr; 
guteje Nr. 3, 
geras del vienos poros czvery- 
ku.

Ženklelis (ero- 
1. 2, 3 ir 4 kuy- 
kožnas ženklelis

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI3ZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeraa 78.
■20 W. Centre St., Mahanoy City




