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100,000J aponu Straikuoj a
Isz Amerikos

Žuvusio Kareivio Insurance Kolegijai

TAIKOS
KONFERENCIJA
ATSIKRAUSTO

.Ant Rubiežiaus Tarp
New York Ir Connecti
cut; Ten Gyvenanti
Žmones Pasiprieszino
GREENWICH, CONN. —
Kai Suvienytu Tautu komite
tas jieszkojo vietos kur parink
ti ir paskirti vieta apgyvendin
ti ta Taikos Konferencija Ame
rikoje, tai beveik visi didesni
miestai prasze kad pas juos ap
gyvendintu. Philadelphia, Bos
ton, San Francisco, New York
ir kiti miestai siunta savo at
stovus praszyti tos garbes. Ir
ežia ne tik garbes jieszkojo, bet
ir gero biznio tikėjosi.
Kai pagaliaus komitetas pa
sirinko vieta ant rubiežiaus
tarp New York ir Connecticut,
visi ten gyvenanti žmones kaip
vienas sukilo ir pasiprieszino.
Jie nenori nei tos Konferenci
jos, nei tu atstovu! Jie sako kad
jie neparduos savo namu ir nesikraustys.
Laikraszcziai ir politikieriai
dabar siunezia savo protestus,
ir reikalauja kad Taikos Kon
ferencija kita vieta sau pasijieszkotu.
Mat ežia randasi daug palociu kur pagoeziai gyvena.
Jiems pinigai nerupi, jie nenori
savo namus parduoti nepaisant
kiek valdžia jiems už juos duos.

Žuvusio kareivio teyai ponavai Robert S. Johnstone isz
Downington, Pa., žiuri in savo sunaus paveiksią. Jis ant ka
ro lauko, ant Luzon Salos žuvo. Jie paskyrė visus apdraudos, insurance pinigus Lafayette kolegijai kad Japonai stu
dentai galėtu mokytis ir eiti in a.ugsztesnius mokslus. Tai isz
tikro krikszczioniszkas darbas. Japonai ju vaika užmusze, o
jie dabar nori Japonams padėti.

Gen.
amasnita
Bus Pakartas
Manilioje

tik tuo sykiu atėjo žinios kad1
Amerika taip labai nusileido
Rusijai ir pavėlino Ruskiams
dalyvauti ir prisidėti prie Ja
ponu valdymo.
Australijoje unijos viena
augszta oficieriu pravarė už tai
kad jis savo tarna pravarė.
Danijoje didžiausi laivu fab
rikai sustojo ir visai niekas ne
dirbo už tai kad darbininkams!
nepatiko Premierio Knud Kris
tensen kalba priesz Komunis
tus.
Dakar mieste Afrikoje visi
juodukai sustraikavo už tai
kad baltiems darbininkams al
gos buvo pakeltos.
Brazilijoje visi
vežikai,
‘ ‘Taxi-Cab ’ ’ draivertai sustrai
kavo už tai kad jiems nepatiko
nauji policijos instatymai. Val
džia pati užėmė visus “TaxiCabs” ir ketino nepaisinti tu
straikuoj aneziu
darbininku.
Bet tiek daug nelaimiu atsiti
ko, tiek daug tu “Taxi-Cabs”
susimusze, netyczia apsivertė
ir taip susigadino ar sulužo, Brighton, N. Y., užduso nuo du
rnu. Jis norėjo per langa iszkad valdžia už keturiu dienu su
szokti bet ar nesuspėjo ar nepadarbininkais mielu noru susi
taikė ir dabar viskas po seno jiege. Jo lavona rado prie lan
go.
vei.
Argentinoje tai buvo biski Policijantai sako kad gal kas
kitaip. Tenai valdžia jau kitaip tyczia, padege ta hoteli, nes ke
turi gaisrai ir vis kitose vieto
su straikoriais apsidirbo. Kai
ten vienoje vietoje darbininkai se ta paezia diena viename ko
telyje, tai jau ne baikos. Jie sa
susitarė straikuoti, valdžia
ko kad vienoje vietoje buvo pa
jiems už akiu užėjo. Kai jie no
rėjo savo darbus palikti, karei pilta gazolino ar aliejaus ir pas
kui uždegta.
viai jiems kelia pastojo ir panevalia privertė dirbti.

Didelis Laivas Su497Keleiviais
Sudaužytas Alaskoje; Plieno
Straikos Pasibaigs; Anglijoje
\Maisto Trūksta; Rusija Sako
Kad Anglijos Kareiviai Ardo
Tvarka Graikijoje

WASHINGTON, D. C. -Japonu Generolas
Yamashita visaip stengiasi iszsisukti ir savo
sprandą iszsigelbeti. Karo teismas buvo ji apsudijes mirties bausme, bet jis pareikalavo kad
dvi po pietų pereita Subata. taneziai namu liktųsi be sziluAmerikos Augszcziausias Teismas ji iszteisntu.
Gaisras taip greitai visa narna mos. Nes daug namu dabar turi
Užvakar Augszcziausias Teismas nubalsavo kad
apsupo kad trylika sudegė ant tuos stokerius, kurie anglis in
smert ir apie dvylika buvo la pecziu stumia. Viskas kojomis
Karo Teisbo nusprendimas stovi ir Generolas
augsztyn virstu.
bai sužeisti.
Yamashita bus pakartas. Teisėjas Chief Jus
Didelis vejas prisidėjo prie
Ir kas da svarbiau, szitos
gaisro ir visas namas pavirto straikos negali jokiu budu būti
tice Stone parode kad Generolo teismas buvo
in liepsnojant lauža. Praeinan pateisintos. Darbininkai ketina
Laivas Audros
geras ir teisingas ir kad Karo Teismas gali pra
ti žmones padėjo seselems, mi- straikuoti ne del didesniu algų
Daužomas
niszkoms iszgelbeti daug tenai ar ko panaszaus, tik ežia susi GEROS STRAIKOS
sikaltėlius, kad ir generolus teisti. Generolas
gyvenaneziu, bet ne visus. Kiek kirto dvieju uniju bosai. Vieni
KETCHIKAN, ALASKA. —
dabar galima sužinoti, tai te sako kad jie valdys darbinin
Didelis laivas buvo sudaužytas Yamashita ant karo lauko prisikalto, jis daug
Visi
Linksmi
nai gyveno apie septynios de- kus, kiti sako kad jie valdys.
apie keturios deszimts myliu Amerikos kareiviu nukankino ir visai be jokio
szimts keturi žmones. Ugnis Vieni reikalauja kad jiems bu
nuo Seward, Alaska. Audra to
prasidėjo skiepe ir greitu laiku tu pavėlinta derintis su kompa ST. LOUIS, MO. — Darbi- kia didele ir bangos tokios au reikalu daug belaisviu iszžude.
Už tai jis
nukirtu visus laiptus, trepus nija, kiti sako kad tai jiems pri ninkai kurie prižiūri, szildo ir dringos, kad kiti laivai negali
UŽMUSZE ŽMONA nueiti žemyn.
apvalo mokyklas St. Louis
dabar atsakys!
Generolas MacArthuras praguli ta pareiga. Ir už tai kad
mieste iszejo ant straiku ir tuk- prie sudaužyto laivo priplauk
Tai ketvirtas didelis gaisras dvieju uniju bosai nesutinka,
nesze kad Yamashita bus pakartas Manilioje.
staneziai vaiku ploja kacziukes ti.
tai
jie
visus
žmones
grasina
Clevelande.
Pirm
szito
gaisro,
Iszkase Dobė Ir
ir džiaugiasi. Darbininkai nori Ant to laivo “Yukon” buvo
kad
užju
nesusipratimą
visi
buvo vienas Spalio (Oct.) me
gauti daugiau mokėti ir sako 497 keleiviai ir darbininkai.
Ja Inmete
TOKYO, JAPONIJA. — Daugiau negu
nesyje, 1942 metuose kai East nukentės. Tokios straikos yra
ne eis in darba pakol jie gaus Bangos yra apie penkiolika pė
Ohio Gas Company tankos su neteisingos ir niekam gero nedu augsztumo ir szaltas vejas 100,000 Japonu dabar pasimokino isz Ameriko ir kiek jie nori.
ELIZABETHTOWN, N. C. sprogo ir 134 žmones žuvo.
atnesza. Esame tikri kad tos
Mokytojai ir visas mokslo supa sudaužyta laiva.
— Woodrow Erwin, 18 metu
kiecziu ir eina ant straiku. Jie reikalauja kad
straikos neinvyks, tikimės kad
sztabas
atėjo
kaip paprastai in Valdžios mažas laivas “On
amžiaus vyrukas, užmusze savo
reikalui prisiėjus pati valdžia
darba. Ir vaikai susirinko in ondaga” stovi netoli ir laukia jiems teipgi algos butu pakeltos. Bet Japonu
žmona, paskui užmovė drata jai DARBININKU
ežia insikisz.
mokyklų kiemus, bet mokytojai progos prisiartinti ir paimti vi
ant gerkles ir sprando, pasikin
su nuliudimu atsiminė kad jie sus žmones. Pavojaus žmonėms, straikos ne tokios kaip ežia straikos. Japonai
UNIJOS
kė savo mula ir vilkte nuvilko
VISUR STRAIKUOJA raktu neturi. Raktus mokyklų valdžia pranesza, nėra, nes kiti tankiausia straikuoja per Szventes ar Nedelioj,
jos kuna penkis szimtus mastu
PRASISZOKO
laiko darbininkai, o darbinin laivai skubinasi in pagelba.
in laukus, iszkase dobė ir ja in
NEW YORK. — Straikos in kai in darba neatėjo. Reiszkia
nes jie ir taip nedirbtu.
Ir jie isz tikro nežino
mete. Paskui pargryžo in stuba
mada atėjo. Ne vien tik Ameri- mokyklos nėra. Darbininkai
HARRISBURG, PA. —
Anglijoje Maisto
paėmė keturiolikos menesiu
kiek algos praszyti ir kiek reikalauti kad jiems
Darbininku unijos visus žmo kiecziai taip netroptingai el straikuoja, o vaikai džiaugiasi
kūdiki, nunesze ji prie dobęs,
Trūksta
nes gazdina kad Subatoj, Vasa giasi ir tarp saves peszasi. Ir ir nori kad straikos butu kuoiltos algos butu pakeltos, nes beveik nei vienas
užsmaugė ir inmete. Paskui už

rio (Feb.) 9 d., visi elektros kituose krasztuose kiti žmones giausios.
LONDON, ANGLIJA. —
kasė dobė ir parėjo namo. Jis
darbininkai Pennsylvania Po taip pat daro.
Anglijoje dabai*, randasi ma nežino tikrai kiek jis gauna mokėti. Tenai mo
dabar suaresztuotas ir laukia
wer and Light Kompanijos isz Japonijoje visi vežikai ir tie
žiau maisto negu per kara. Val
teismo.
4
Gaisrai
In
Viena
28 pavietu iszeis ant straiku ir kurie prie traukiniu ar vežimu
džia. paskelbė kad duonos da kama tankiausia ne nuo darbo, bet nuo szeimyvisi žmones nukentės.
dirba sustraikavo ir tuoj aus
bar trumpa. Dabar visas mais
Diena
Senųjų Žmonių Prie Aiszkus dalykas kad visi ežia iszgrajino. Jie gavo algas net
tas Anglijoje yra dalinamas, nos.
Reiszkia žmogus gauna mokėti sulyg jo
nuo tokiu straiku. iki penkių szimtu nuoszimczio CHICAGO, ILL. — Vienas kaip pas mus buvo per kara.
glauda Užsidegė; 13 nukentetu
Nes beveik viskas dabar daro pakelti; tie kurie buvo prieszia- žmogus numirė ir keli susižeidė Anglija turi beveik viską inši- szeimynos ir sulyg jo reikalu.
Tai sunku daŽuvo, 12 Sužeista
ma ir dirboma su elektra. Jeigu gi darbininkams buvo isz kom kai 2,000 svecziu turėjo iszsi- veszti isz kitu krasztu, o kol
elektros tik per viena diena ne panijų pravaryti, ir dabar dar r.eszti galvatrukcziais isz dide kas da to negalima gerai dary bar jiems ir reikalauti didesniu algų. Bet visgi
būtu tai buczernese visa mesa bininkai turi baisa fabrikantu lio hotelio, vieszbuczio, net ke ti. Eina gandai kad net ir duo
CLEVELAND, OHIO. —
na bus dalinama kaip ežia buvo jie sako kad jie straikuoja taip kaip AmerikieKatalikiszkoji Seniems Žmo pagestu, namuose refregerato- mitinguose. Komunistai saitas turis sykius ta paezia diena.
nėms prieglauda staiga užside riai nedirbtu, mainos užsidary straikas surengė ir iszkele. Jie Frank P. Van Hoesen, 32 me mesa ir sviestas ir dabar cuk
gė ant Garfield Heights kaip tu, mokyklos užsidarytu, tuks- taip lengvai iszlaimejo nes kaip tu amžiaus sekretorius isz rus.
cziai.
Dabar straikos atėjo in mada!
J
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“SAULE”

Įje per savo Evangelistiszka
Konferencija nutarė kad: Katali'kiszku mokyklų vaikams
nevalia važiuoti ant autoboso
kuris skirtas mokyklos vaiIU tar įlinkę, Vasario (Feb. .kams nevalia važiuoti ant auto12-ta diena užgimimo diena Ab- 'boso kuris skirtas mokyklos
raliomo Lincolno. Jisai buvo vaikams. Paskui jie susirūpino^
16-tas prezidentas Suvien. Vai- net ir apie saliuninkus; Nutarė j
stiju. Ginies Vasario 12-ta die- Į priversti valdžia prižiūrėti kad
na 1809 metuose. Harding pa-i saliunuose butu daugiau szvieviete, Kentucky valstijoje. 1860 J sos. Gal jiems per tamsu tenai
metuose buvo aprinktas prezi- saliune ir jie negali patamsoj
(lentas. 1864 m., antru kartuliu- stikleli prie burnos tinkamai ir
vo vėla aprinktu prezidentu, o. gana greitai pakelti.
metas po tam (1865 m.,) likos!
------paszautas per koki tai John ,Kai piktas nieko nedaryk, nes
Wilkes-Booth, ir in keletą dic-Giktai gieda gausi ir liksi už^
nu Lincoln mire Washington, durna.
Į
D. C.
Ne tas 'bagetas kuris turtą Kai kalbame apie gyvenimą,
krauna, bet tas kuris moka ta mes 'beveik visados pasakojame
apie praeiti ir žiūrime in ateiti, j
turtą vartoti.
Prezidentas Trumanas paša-1
••
Žurnalas, kuris yra siunczia- k e Amerikos delegatams pirm
mas visoms mokytojoms ir mo negu juos iszleido in ta Taikos
kytojams ana menesi intalpino Konferencija in Londoną, kad
straipsni apie Rusija ir Ameri Amerika dabar turi tas P'acifika. Raszytojas, rodos taip sau ko Salas ir jas laikysis. Tai la
mokytas ir protas žmogus, vi bai geras ir aiszkus patarimas.
sai nuo kuoto nuszneka kad jis Bet kad tik nebutu šu musu
ima plepėti apie Rusija. Jis sa tais delegatais kaip buvo su
ko kad jeigu mes norime su Ru musu Sekretoriumi, kuris vis
sija sugyventi tai mes turime ka atidavė Stalinui, viską pats
geriau susipažinti su Komunis savotiszkai padare ir tik pas
kui mums pasakė kai jau buvo
tais ir atjausti ju reikalus.
Bet argi nebutu ir Komunis per vėlu.
tams geriau su mumis susipa
Nesiženyk pakol turėsi stuba
žinti ir musu reikalus atjausti ?
Tas raszytojas pamirszta kad, kur pacziute galėsi apgyven
dinti.
“lazda turi du galu.”
••
Trys gali paslaptį užlaikyti John Lewis, kaip koks sūnūs
palaidūnas sugryžo in “Ameri
kai du isz ju numirs.
kos Federacijos Unija’’ ir už'
Jeigu jau mokytojos ims mo nosies insitrauke visus mainickytis kaip Ruskius suprasti ir nus su savimi. Unija, kaip tas
Komunistus atjausti, tai kas gera tėvas Szventame Raszte,
bus isz musu vaiku kuriuos jos su isztiestomis rankomis ji pri
ėmė. Bet Lewisas ne del darbi
mokina?
ninku labo ar geroves tokiu
Vienas Lietuvis pabėgėlis, aniuolu'ku tapo. Lewisas rūpi
daktaras, gydytojas buvo isz nasi vien tik apie Lewisa. Jis
Lietuvos iszvežtas iii Siberija. dabar tyli, bet už menesio kito,
Jis nieko negalėjo su savimis jis ims reikalauti mainieriams
pasiimti ar iszsivežti. Pabuvęs pakelti algas. Tada ne vien tik
Siberije kelias sanvaites, jis anglys pabrangs, bet ir geležis
pardavė savo cziebatus už tiek ir plienas. Jeigu geležis ir plie
pinigu kad jis galėjo aplink vi nas pabrangs, “tai visas žmopragyvenimas pa
sa pasauli apvažiuoti ir paskui g a u s
isz vakaru ežia in Amerika at- brangs!”

Kas Girdėt

važiuoti ir da jam pinigu liko
ežia keletą poru cziebatu nusi
pirkti.
Ir ežia, ne kokia isz pirszto
iszlaužta bobų pasaka, bet tik
ra ir szventa teisybe. Isz to ga
lima suprasti kiek pinigai ten
reiszkia.
Už tai ir mums nepatartina
siunsti pinigus savo giminėms
ar pažystamiems kad ir Lietu
voje pakol dasižinosime kiek
tie musu tinigai jiems tenai pa
id es.

Dievas tik tiems padeda ku
rie patys in dauba stoja.

Mums nesvarbu ar Amerika
myli Anglija ar ne, bet kas la
bai visiems svarbu tai kad Ang
lija dirbtu sykiu su Amerika.
Tankiai mums reikia pasipraszyti in talka Susiedas*’ ar kai
mynas kuris nėra mums drau
gas. Bet prie bėdos tas draugas
kuris mums padeda.

MAHANOY CITY, PA.

“LINCOLNAS — PREZIDENTAS”

savo gerai sutvarkytus ir pri-! kijos kiek tik j u kojos panesza
ŽYDAI NESZASI
rengtus kelius kuriais jie slap ar j u pinigai paveža. Jie netik
ISZ EUROPOS' tai neszasi isz Europos.”
tai isz Lenkijos, bet ir isz visu

Kaip tik to ir lauke musu kitu Europos krasztu bėga ir
ISZ EUROPOS. — Jau pra laikraszcziai. Jie baisu lerma neszasi. Jie sziandien taip bėga,
ėjo visa audra kuria šukele vi šukele. Žydai visa kosere rieke: kaip Lietuviai nuo Czaro val
si Žydiszki laikraszcziai ežia, “Nacizmo raugalu atsirūgsta.”. džios bego. Tada Lietuviai Žy
Amerikoje, kai Generolas Mor “Žydu persekiotojas,” dams visokius kyszius davė,,
gan pasakė teisybe apie Žydus ‘ ‘ Szmeizikas ir Melagis, ” “ An juos papirko kad jie Lietu
Europoje. Dabar kai jau visi tras Hitleris.” Szposininkas ir' viams padėtu iszbegti. Dabar
nutilo, tai galima jieszkoti tei loszejas Eddie Cantor, Žydas patys Žydai panasziai kyszius
sybes ir žiūrėti, kas ežia tiesa savo pinigais užmokėjo “New duoda, kitus paperka ir taip ne
sake, kas melavo ir kas kaltas, York Times” laikraszcziui apie szasi isz Lenkijos.
kas nekaltas.
: tūkstanti doleriu už pagarsini-'
Dabar visi mato kad Genei
i
Į Visas tas lermas maž-daug, ma ir didėlėmis literomis spiege lolas Morgan visai mažai pasa
kė, kad jis butu galejes daug
szitaip prasidėjo: Keli genero ‘' Hitleris Sugryžo! ’ ’
Į
lai susiejo pasiszneketi su Su- Senatorius Robert Wagner daugiau pasakyti.
1 vienytu Tautu Paszelpos Fondo isz New York tuoj aus intarinef-ir Neužmirazkite Guodotini Skai
j bosu, Leitenantu Generolu Sir jo visa Anglijos valdžia ir sake tytojai, atsilygint su prenumerata ui
; Frederick Edgworth Morgan, kad, “Anglijos valdžia Žydus laikraszti “Saule” kurie apie tai už
miršto ir prasze idant nesulaikyti
j Jie norėjo pasiszneketi ir pasi persekioja.”
laikraatcaio.
PASKUBINKITE J 1 I
tarti apie Žydu likimą ir padėti Toks lermas buvo sukeltas,
Lenkijoje. Jiems tuo laiku rū tokia audra sukilo, kad naba
Ant Gavėnios
pėjo Žydu bėgimas isz Lenkijos gas Generolas Morgan jieszko—t—
josi kokio urvo kur pasikavoti.
per rubežiu in Vokietija.
Suvienytu Tautu Fondo Ad Graudus verksmai arba pasiRaszytojams ir redaktoriams ministracija tuoj aus pareikala- budinimas prie apmislinimo
Tiek daug buvo raszyta apie Abraham Lincoln, kad da buvo valia in tuos susirinkimus
i vo kad, Generolas Morgan atsi- Kanczios Vieszp. Jezuso Kris
bar yra labai sunku raszyti ka nors naujo. Bet J. G. Randall, eiti ir pasiklausyti.
I sakytu isz savo vietos. Bet jau tus©, pagal senoviszka būda,
jo nesenei iszleistoje knygoje “Lincoln the President” nuPo to generolu pasisznekeji- , tada ir pats Morgan ir visi kiti 10c. Stacijos arba Kalvarija V.
piesze nauja vaizda.
mo, ant rytojaus visi Žydiszki generolai atsipeikėjo ir ant sa Jėzaus Kristaus 10£- Laiszkas
Raszytojus yra istorikas ir vartojo tikrus rasztus, neat- ar Žydu papirkti laikraszcziai vu kojų vėl atsistojo. Genero arba muka musu Iszganytojaus
Tretininku
špauzdintus rasztus, bandydamas perstatyti invykius ir da spiegta spiege kad Generolas las Morgan nieko nepasiaiszki- Jezuso Kristuso
lykai taip kaip jie buvo Lincolno dienose. Tokiu budu Lin- Morgan Žydus niekina, szmei- no, bet atsisakė isz vietos pasi Seraphiszkas officium 10^. No
colnas mums visiems tapsta artimas, ir sziandien jis butu tik žia ir net persekioja. Didėlėmis traukti ir pareikalavo kad jis vena Stebuklingo Medaliko
Dievo Motinos Garbei 10A Is
rai invertintas ir naudingas.
raidėmis jie ant pirmo puslapio butu teisiamas.
torija apie Amžina Žydą, jo ke
P. Randall knygos pradžioje pabrėžia teisybe kad Lincol sake kad Generolas Morgan sa Kai audra praūžė, kai žmo lione po svietą ir liudymas apie
no karjera yra inrodymas demokratijos progų.
Mums ke kad: “Žydai visai neiszrodo nes vėl in protą atėjo, paaiszke- Jezu Kristų 20A Maldų Vaini
sziandien reiketu geriaus inve ctinti Lincolno liberaliszku- kad jie yra persekiojami, jie ge ! j o kad ten nieko panaszaus ne kėlis knygute 75^.
ma, kaip jis vertino žmogaus teises, žmoniszka kilnumą, rai ir sziltai apsirenge, raudoni būta, ir kad Generolas Morgan
SAULE PUBLISHING CO.,
kaip mielaszirdingai atsiliepe in darba, jis nemego partiza- kaip burokai, turi daug pinigu tiesa sake ir kad jo virszus.
niszkuma. Jis mane, kad diplomatu pareigos turėtu reikszti ir gerai ir soeziai paėdė. Jie turi Žydai dabar neszasi isz Len Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
žmonių valia.
Knygos antgalvis duoda suprasti kad lieczia prezidentys
te. Apraszymas priesz 1860 m., nesvarbus ir mažai teraszoma apie Lincolno jaunyste. Knyga pradeda nuo pabaigos
1863 m., kada jis paruosze jo garsiaja Gettysburgh prakal
ba. Ta kalba pirma karta nupiesze kokia role Amerika turi
vaidinti.

Net savo inauguracijos kalboje, Lincolnas ragino kad
užlaikymas musu Unijos liete ne vien Suv. Valstijas. Jis ne
kentė vergijos.

Kalba buvo duota Tautinėse Kapinėse Gettysburgh (kur
svarbi kova buvo kovota — Civilio Karo), Lapkriczio-Nov.
19 d., 1863 m.

Visi žmones žino pirmuosius Lincolno kalbos žodžius
“Four score and seven years ago our fathers brought forth
on this continent, a new nation, conceived in liberty, and de
dicated to the proposition that all men ar created equal.” ir
baigdamas jis tare — “we here highly resolve that these
dead shall not have died in vain and that government of the
people, by the people, for the people shall not perish from
the earth.”

P. Randall bandė inrodyči kad Lincolnas vartojo jo Get
tysburg kalba dviem tikslams: duoti atatinkama garbe žu
vusioms ir iszreikszti savo politine dalyka platesni reiksz
kima demokratijos iszbandymo.
''
P. Randall baigia pirma dali jo studijos su apraszymu ce
remonijų ir vyro, kuris buvo tik antras kalbėtojas sziose iszkilmingose ceremonijose. “Dimos žymus kalbėtojas”
mums primina p. Randall, “nebuvo Prezidentas Lincolnas,
bet Edward Everett, senas dipliomatas ir buvęs Harvardo
Universiteto pirmininkas. Pakvietimas Lincolno buvo an
troj vietoj.”

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
50c., o nulaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. i
No. 101 Kapitonas Velnias, Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 102 Prakeikta, meilingas kriminaliszka apraszymas, 202 pus. 35c
No. 103 Vaidelota, apisaka isz
pirmutines puses szimtmeczio, iszimta isz Lietuviszku užlieku. Su paveikslais, 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), talpinasi sekanti skaitymai: Ila isz maiszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
Raganiezka lazdele; Boba kaip ir visavo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
acs bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
puslapiu, ...................................... 15c
No. 112 Trys apisakos apie pini
gai g&lva-žudžiai; Ražanczius iszgelbsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi
liukam a! einiki ir kiti szposelei. 20c
No. 116 Istorija apie Sierata,
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c
No. 119 Keturios istorijos apie
Garžia Haremo nevalninke: T-noszis:
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.
45 puslapiu.................... 15c
No. 126 Penkios istoriios apie
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapiu ................................. 15c
No. 127 Trys istoriios apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

Susimildami, jeigu iszkeliau
Juozas Stalinas buvo vėl isz- nate in kita miestą ant apsigy
rinktas kaipo darbininku va venimo ir geidžete permainyti
“Pagal tu dienu standartu, Everett davė labai svarbia ir
das. Stalino Automobiliu Fab laikraszti, prisiunskite savo se iszkilminga prakalba, bet klausytojams, pavargusiems nuo
riko darbininkai laike rinki na ir nauja adresa ir miestą ku
ilgu kelionių, ir turėdami stovėti, buvo per ilga,” pranesza
mus ir iszrinko Stalina vienbal riame gyvenot ir apsistojot, nes
Randall. ‘ ‘ Palyginamai, Lincolno kalba buvo neiszpasakytai
siai. Butu žingeidi! dažinoti kas be to, negalime jum siuntinėti
trumpa. Vienas reporteris rasze “mažai žmonių girdėjo ka
butu atsitikę su tuo darbininku laikraszczio ih nauja vieta.
Lincolnas sake.” Bet iki sziam laikui visas pasaulis gerai
kuris butu iszdryses priesz Sta Daugelis praszo idant perinai,
žino ka jis ten sake, ir per amžius girdės. Pasilieka vienas
lina balsuoti. Bet gal mes gerai nyt adresa, prisiunezia, savo - isz klasiszkiausiu tarimu apie Amerikos demokratija.”
nesuprantamo Rusijos rinkimu varda ir pravarde bet nepaduo
Kitose knygos dalyse, p. Randall mini Lincolno Civilio
ir neinvertiname Ruskio darbi da kur gyveno ir in kur iszvaKara nusistatymus; apie McChallan invyki, McCheJlan bu
žiavo. Tokiu laiszku sziadien
ninko laisves.
aplaikome daug, nes svietas la vo bailus bet nesuvaldojamas generolas kuri Lincolnas praszalino; raszo apie Ann Rutledge — žmones mane kad ji bu
Protestonai apie viską labai bai maiszosi, o del mus yra ne
SKAITYKIT
vo Lincolna pirma meile; vėl raszo Mrs. Lincoln, kuri mažai
rūpinasi, tik savo tikėjimą ar reikalingas sukimas galvos
minima visose pasakose arba istorijose apie Lincolna.
“SAULE”
ba pamirszta arba visai nepa-lI jieszkoti po visas knygas isz
Pasakos nupieszia Lincolna kaipo koki stebuklinga žmo
• žinsta. Jiems labiau rupi ki kur musu skaitytojas rasze
ISTORIJE apie Gregonua,
gų — teisybe kad jis tikrai buvo “a great human being. ’ ’
tiems klaidas priparodyti ar ki laiszka ir kur seniau gyveno.
----------------- ISZ Numirusiu
tiems kelia pastoti, negu pa Jeigu prisiunsite sena ir nau
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
— C. C. F. A. U.
tiems apie save rūpintis ir savo ja adresa, tai greieziau galėsi
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
tikėjimu užsiimti. Sztai kas me permainyt ir greieziau gau
::
25<
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jiems dabar galvoj ir ant lie site laikraszti. Kitaip ant mus
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nerugokite, jog laikraszczio nežuvio:
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]3aptįstai2
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdimieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
mus prigauna. 58 puslapiu...........15c
No. 132 Trys istorijos apie Anglorius isz Valenczijos; Kožnas daigtaa
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..................................... 16c
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
kėsimas kunigo. 47 pus................ 15c
No. 140 Keturios istorijos apie
Maža katiluka, Lietuvos skausmai
Kocziutes 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; Osieczne, 40 puslapiu
....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
Ar paszaukt tęva zokoninka Bernadina. 61 puslapiu......................... 15c
No. 145 Trys istorijos apie Velniszkas malūnas; Kaip studentas lojo o
inaluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu. .... .loc
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c
No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A»it keik užlaiko moteres paslaptį.
61'' puslapiu ................................. 15c
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas
karalium. 61 puslapiu ................ 15c
No. 152 Trys istorijos apie Kali
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; Eas-gi isztyre; Prigautas vagis.
SO nnntauin
. .........................
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No. 180 Keturiolika istorijų ap»M
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumu in balta vergija; Pusiąugavenis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
žvaigždes ir kitus dangiszkus kimus,
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
Aržiuolaa ir Uosis; Budyne; Puiki
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e
No. 161 Keturios istorijos apie Aut
prapulties kranto; Mistras ir Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
ponai. 105 puslapiu.................... 25e
No. 162 Trys istorijos apie Bala!
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
22 puslapiu ................................. 10«
No. 164 Septynos istorijoj apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaIkiaus; Iszklausyta malda vapgszo;
Geras Mėdejus................................. 15o
No. 170 Asztuonios istorijos apie
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa;
Auklėj imas sveiko ir serganezio kudykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in ezviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
nu sl apiu ..........................................25e
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
(su paveikslais), apie Džiaugsmaa
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
Isz Akyramo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
atsitikimu; Nusiminimas seno jauniikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 25e
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
prriapiu .......................................... 15<
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isadavinėti pinigus. 45 puslapiu
15a
No. 175 Pasiskaitimo knygele!
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai
Picmenlis; Isz ko susidarė Anglia
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimanavymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu*
rtai; Keikta Juoku ir Paveikslo.
Preke ............... -...........................
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1 keliavęs, pamate miszka kuria- Pažiurėjas senis in ji pasakė: nūs, apie szeimininke, kaip sta- gūsius kelmus palaisto. Prade- ko, už tai, kad jis savo maldin,'ine rado d/.r'a, vaip bu'c sakes 1 — () pasakyk man brangusis la plovė, apie vyrus kaip jie jo pas ji daug žmonių atšilau- gumumaitinasi. Sugr/žo krįk^
i jam krikszto levas. Priejas prie katu dauginus kelionėje ma- lankus lenke, apie piemenis, kyti: pradėjo ir turtuoliai pirk- szto sunns in savo praėjusi gyl
■ kaip jie ugnies nemokėjo su- kai važinėti jam dovanas'vežti.1 venima. Ne taip asz gyvenau
1 dura pabarsžkino isz kur ats:- tai?
Papasakojo jam krikszto su- kurti.
t Bet neimdavo nieko krikszto kaip man senelis liepe. Senelis
• liepe balsas:
—■.
-----i Iszklauses senelis, sugryžo iii sūnūs, tik sau del reikalingumo1 man aptemija uždėjo, o asz isz
— Kas tenai?
u
(Tasa)
Winston Churchilli
----------------dvarą isznesze kirvuką ir tarė: o kas jam buvo perdaug tai ki- jos duona ir garbe žmonių pa—- Su didžiausioms nuodė
Ū*'-'
VII.
— Eime, pažvelgdamas pa-'tiems neturtingiams iszdalin-' dariau. Ir taip patiko man ji
mėms žmogus einu svetimas
•...Jp
Vaiszina
vadino krikszto sunu.
1 davo. Ir pradėjo jis nauja gy- kad liūdna, kad žmones pas ma-.
nuodėmes iszpirkti.
Iszejas pradėjo jisaLsavo ke
Nnejus senukui toliaus nuo venima: puse dienos vandeni ne nesilanko. O kaip žmones
Iszejas senukas klausė “ko
lione. Eina ir mausto: “Kaip
užgyventos vietos,
parode burnoje nesza, degėsius palais- lankosi, tai asz tuomet džiau
kios svetimos nuodėmės pas ta
man pasaulyje piktumas isz
to, o kita puse dienos atilsi ir1 giuosi, kaip jie mano szventukrikszto sunui medi.
ve. ’ ’
naikinti ? Naikina piktumą
Kirsk, paliepė senis.
1 žmones priiminėja. Ir pradėjo ma gerbdami platina. Ne taip
Papasakojo jam krikszto sū
tuom, kad blogus žmones iszKrikszto suims nukirtęs me- manyti krikszto sūnūs, kad jam gyventi reikia. Paklydau asz
nūs: apie krikszt-.teva, meszka
tremią in svetimas vietas, so
di apsistojo.
i taip liepta gyventi sziuom pik- garbėje žmonių. Pirmutiniu
su męszkueziais, < sostą su ant
dina in kalėjimus ir bausmė
— Kapok dabar in tris.
tuma isznaikinti ir nuodėmės nuodėmių neiszpirkau, bet da
spauduotomis durimis, apie ta
mis baudžia. Kaip-gi man dary
i Iszpilde krikszto suims sene- iszpirkti.
naujas užgyvenau. Eisiu asz in
ka jam krikszto tėvas liepė da
ti kad pikta isznaikinti, o ant
lio valia-, sukapojo in tris dalis.
ragyveno taip krikszto su- giria in nauja vieta, kad žmoryti, apie vyrus kurie laukuose
saves svetimas nuodėmės pasi
Inejo senis in dreve, isznesze!nūs ir antrus metus nei vienos’nes manės nerastu. Gyvensiu
rugius mindžiojo ir kaip mohe
imti!” Maustė, maustė kriksz
ugnies.
dienos nepraleido, kad nepalie- taip, kad senas nuodėmės iszri szke verszeli pati iszszauke.
to sūnūs ir negalėjo sugalvoti.
— Sudegink, kalbėjo jisai, jus degesu, bet nei vienas isz ju pirkti, pamesti, o nauja neužgy
Supratau asz, ‘žiūrėdamas in
Eidamas priėjo lauka, kur
Frank W. Clark, Miami akis pasakė krikszto sūnūs se
sziuos tris pagalius.
venti. ’ ’
ja nepradėjo sprogti.
pamate rugius iszaugusius, gra
Beach, Floridoje priėmė ir niui, kad pykezio, pykeziu isz Ne viena mergele manstina,
iSukure krikszto sūnūs ugni, Sėdi jis viena karta, savo na- Pamanstes szitaip krikszto
žius, tankius, kurie jau kirsti
vaiszina Winston Churchilli, naikinti’negalima, o kaip ji isz Jeigu ženytis laisna gauna, sudegino tris minėtus pagalius me girdi, kad koks tai žmogus suims, paėmė maiszeli sausa.ilaikas. Bežiūrint jam tuom lai
buvusi Anglijos premiera. naikinti pamokinkite mane.
nuo kuriu likosi nebaigusieji pro ji joja ir dainas dainuoja, hiiu, lopeta ir nuėjo toliaus nuo
Tai jau po visam,
ku iiibego in rugius verszelis,
Churchillis ežia atvažiavo
Iszejo krikszto suims pažiūrėti, dreves in'kaina, kad ramioj vieNeveik imt szliubo, nes kam ? degti degėsiai.
pamate tai žmones užsėdo raiti
pasilsėti ir pasivasaroti. Jis
Užkask dabar in žeme iki kas per ypata. Žiuri žmogus du toje, žemoje gyvenimą sau insir
Ba jau po visam,
ant arkliu iszvaryti. Vaikosi
ežia knyga raszo ir paveiks
pusti, ve szitaip.
Barsukas, Szeszelis
žus jaunas, storas, drabužiai, kasti, nuo žmonių pasislėpti.
Teivynoje ir kitur,
nuo vienos puses in kita, tiktai
lus pieszia, maliavoja, nes jis
Krikszto suims su didžiausiu ant jo gražus, arklys ir balnas Eina krikszto sūnūs su maiKad ir užraszo metrikus,
ir Žiema
nori verszelis isz rugiu iszeiti,
yra tikras artistas.
paklusnumu pildė senio palie po juomi brangus.
szeliu ir lopeta; pasiveja ji
Nes sakramentas svarbus
už jo ja kitas, iszgasdina ir vėl
Sustabdęs ji krikszto. suims žmogžudys. Persigandęs jisai
ne bus. pimą.
jis lenda in rugius, kurie vėl jo
— Matai dabartės pakalnėje paklausė kur jis joja ir kas jią norejo bėgti, bet szis raitas pri
Ba jeigu geras katalikas,
ja paskui ji in rugius. Ant kelio plauti negaliu, vis neszvaru,
upelis, neszk isz tenai vandeni per vienas. Sustojo žmogus.
sivijo.
Tai be kunigo ne liks.
stovi moteriszke, kuri pro nuvargau visai.
Pas mus Lietuvius vis atbulai, burnoje ir laistyk. Szita pagali — Asz esu žmogžudys, atsa — Kur eini ? Paklausė ruszveiksmus kalba: “Užvaikys — Kad tu gerinus pridėjo
laistyk taip kaip tu mokinai ko jisai, jodau po kelius žmones cziai.
Prieszingai, tas negerai.
jisai, rankszluosti iszplautum,
jie mano verszeli. ”
O mergele, jeigu taip gyveni szeimininke. Szita laistyk taip u'žinuszineju: kad daugiau žmo Apipasakojo jam krikszto
Ir eme krikszto sūnūs kalbėti ir tuomet szluostytum.
be szliubo, kaip tu mokinai piemenis. L) nių uįžniuszu tai linksmiau dai suims, kad nori nuo žmonių to
vyrams: Kodėl jus taip darote? Paklausius paliepimo kriksz
szita laistyk taip kaip tu moki nas dainuoju.
kioje vietoje pasislėpti kad nie
Argi neatsimeni,
Jus iszjokite isz rugiu lauk. Te to sunaus, szeimininke, tuo jaus
nai vyrus kurie lankus lenke.
Nusistebėjo krikszto suims, kas jo nerastu. Nusidyvijo
Ant paskutines valandos,
gul moteriszke sa vo verszeli pa- nuplovė stala,.
Kada iszaugs isz sziu trijų de maustydamas: “Kaip isz tokio žmogžudys.
z
Tai ne turėsi laimes,
szaukia. Paklausė vyrai. Pri — Acziu, prielankiai atsake
gėsiu trys obelvs, tada sužinosi, žmogaus piktumą isznaikinti? — Kuom-gi dabar tu maitinTokis vyrukas ne visada
ėjus moteriszke prie rugiu eme szeimininke, kad iszmokinai.
tave mylės, kaip pas žmones piktumą isz Gerai man tiems pasakot kurie siesi, kad pas tave žmones nesi
szaukti: “Tpruk, tpruk, versze- Ant rytojaus atsisveikinąs su
naikinti ir tuomet nuodėmės pas mane vaikszczioja, patys lankys ?
Ant pagalios tave pames.
li tpruk, tpruk.” Pakeles ver szeimininke krikszto sūnūs nu
metavoja. O szis piktumu gėri Ir nepamane apie szita
Kaip gyva naszle pasiliksi, iszpirksi.
szelis ausis, paklausė, atbėgo ėjo toliams. Beeinant kiek laiko
Pasakęs szita, senelis nuėjo si.” Nieko nepasakes krikszto krikszto sūnūs, o kaip paklausė
Ir niekur netiksi.
pas moteriszke suduodamas priėjo iniszka. Pamate jisai vy
Ne gausi jokios patarimo, in savo 'buveine. Maustė ilgai sūnūs nuėjo in szali maustyda jo žmogžudys atsiminė jisai
snukucziu jai in sijoną, kad bis- rus lenkianczius lankus. Pri
pasilikas krikszto suims ir nie mas: “Ka dabar padaryti? Pra apie maista.
Žmones su pirsztais
ki 'butu parmuszas. Ir vyrai ejas areziau mato kad sukasi
kaiszios. kaip negalėjo suprasti, ka jam dės szis žmogžudys czionai jo- — Ka Dievas duos tuomi
džiaugsme, moteriszke ir ver vyrai, o lankai nesusilenkia.
pasakė senelis. Bet pradėjo dar dineti, iszgasdis žmones, nustos maitinsiuos, atsake szvelniu
Ne bijok, kad ir pasensi,
szelis.
įPrisižiurejas jiem arezia i pa
ba kaip liepe.
jie pas mane vaikszczioje ir balsu krikszto sūnūs.
Dora gyvenimą vesi,
Eidamas toliau mausto: mate, kad pas vyrus sukasi var
jiems gero tuomet nebus, bet Nieko neatsakes žmogžudys
Dievas kožna aprūpins,
“Matau dabar, kad piktumas stotas, nėra jo kam prilaikyti t.
Nuėjo krikszto sunūs pas man kaip tuomet nebus, bet nu jo jo toliaus.
Ir apsaugas tave.
nuo piktumo didėja (daugina y., nepririsztas. Nusistebejes
“Kodėl,” mano krikszto su
*
*
upeli, pąeme vilna burna vau-Į man kaip tuomet gyventi reiks.
si). Ko daugiau žmones pykinu krikszto sūnūs kliausia:
denio, atneszas iszpyle ant de Ir sustojęs krikszto suims eme nns, “asz jam nieko apie jo gy
Ei jus moterėlės, arti
si, vaikosi piktumą, daugiau — Ka jus sziezia ‘broliai da
venimą nepasakiau? Gal jisai
Nautike, gėsio, nuėjo antru kart ir taip žmogžudžiu i pasako ti:
piktumo pridirba. Reiszkia ne rote '?
toliaus, laistė ir kitus du. Nu — Czionai pas mane, pradė dabar butu metavojes. SzianAr jums niežti skuros,
galima pikczio, pikcziu isznai
— Lankus lenkiame, du kar
Barsukas yra pranaszas su Da ne vieno koczelo neragavo, vargęs krikszto sūnūs užsima jo jisai jam graudingu 'balsu, dien jisai .minksztesnis ir nesi
kinti. O kuom ji isznaikinti ne
tu szuitinome, nuvargome visai,
Nei viena ’koezioti negavo. nė valgyti. Nuėjo pas seneli iii žmones vaikszczioja ne piktu kėsina užmuszimu. ” Ir paszailkuriuo visi mep skaitomes.
žinau. Gerai, kad verszelis pa
ir niekaip sulenkti negalime.
O kaip u'žpyksiu
dvara, praszyti ka nors užkasti. mu girtis, bet metavoti, už savo ke jisai jojanti žmogžudi.
klausė, moteriszkes, o jeigu ne — Tai kad jus 'broliai var Yra sakoma kad jeigu bar
nedovanosiu, Atidarius duris, pamate, kad nuodėmės. Metavok ir tu jeigu — O tau vis-gi metavoti rei
sukas pamatys savo szeszeli
paklausytu, tai kaip ji iszstotu pririsztumete, nes jus su
Vasario, (Feb.) antra diena, Netrukus pas jus atsilankysiu, senelis ant suolo guli numiręs. bijaisi Dievo, o nenori metavoti kia, nuo Dievo nepabėgsi.
szaukti?
juo kartu sukatės.
() kaip' duosiu,
tai da bus szeszios sanvaiApžiurėjas krikszto sūnūs se tai jok isz ežia, daugioiis nepa- Pasuko žmogžudys arkli, iszGalvoja krikszto sūnūs, bet
Paklau'se vyrai; pririszo
Tai duosiu.
nelio padėlius, atrodo sausai sirodydamas, manes negrau traiike peili isz po juostos, už
czios szalczio ir tikros žie
nieko sugalvoti negali. Eina
varstotą ir tuomet darbas ju ne
Akis atidarykite
niu, užvalgė, atrado ir kastuvu dindamas ir žmonių nuo manos simojo ant krikszto sunaus ku
mos.
tolia us.
nuėjo niekais.
ir pražiure'kite, ir pradėjo seneliui duobe kasti. negąsdink. O jeigu nepaklausy- ris persigandęs nubėgo in misz
Jeigu szitas biesukas bar
VIII.
Pernakvojas pas juos kriksz
ka.
Asz taip neskubinu,
Naktimi vandeni nesz'e, laistė si nubaus tave Dievas.
sukas nepamatė savo szeszeNesi v i jo jo žmogžudys, tik
Einant pakelyje priėjo kai to sūnūs nuėjo toliaus. Visa lio sziais metais per antra
Nes pirmaus apie savo
pasodintus degėsius o diena‘bu Nūs i j nokė žmogžudys.
diena
ir
naktį
ėjo
ir
priesz
die

mu, pasiprasze pirmutinėje šlu
pribuvimą praneszu.
veine seniui kasė. Tiktai iszka- — Nesibijau, atsake jisai tai pasakė: “Du kartu tau, seVasario, (Feb.) tai jis isz tik
na
priejas
skerdžius
atsigulė
boje nakvyne, szeimininke pri
*
*
*
se duobe norėjo palaidoti, kaip kratydamas galva, asz Dievo, ni, dovanojau, treczia kart nero spaugas, nes diena buvo
ėmė. Stuboje nieko dauginus pas juos pasilsėti. Mato jis czio- graži ir saulėta. Reiszkia da
tuom kart atėjo žmones sene ir tavęs nepaklausysiu, tu man pasisuk man po akiu, užmusziu!
Rodliauzesia kaip girdėt
nebuvo tiktai minėta, szeiminin nais kaip skerdžiui suvarineja bus tiek szalczio kad net le
ne virszininkas, tu, kalba jisai Pasakes szitaip nujojo. Nuėjus
geriausia užsiėmimas, liui maista neszdami.
krikszto sunui vakare degėsiu
ke, kuri plovė 'baldus ir grindis. gyvulius pradėjo kurti ugni. das sprogs ir tvoros braszIr linksmas gyvenimas,
Sužinoję žmones, kad numirė' toliaus, savo maldingumu mai
Paėmė
mąžuma
sausu
szakip
laistyti, žiuri, kad vienas sprog
Pasilikęs krikszto sūnūs nak
kės
Del nekuriu mergeliu tai
senelis laimino ant jo vietos tiniesi, o asz žmogžudyste mai
voti, užlipo ant pecziaus temp ežiu uždegė ir neduodami joms
Szitas barsukas, kaip ma
didele garbe, krikszto sunu. ir pasiliko krik tinuos, visiems maitintis reikia ti pradėjo. Obelele isz jo auga.
insidegti pridėjo žaliu szakiu,
damas ka daro szeimininke:
tyti, visokiam orui pasiren
Nes tai geras tarnavimas,
szto sunūs ant senelio vietos Og vv- tu moters kurios pas tave
—BUS DAUGIAU—
kurios
suczirszke
ir
užgesino
— Iszplovusi
szeimininke
vaikszczioja
mo'kyk,
o
mane
gęs, jo umbrelis, lietsargis ir
Ir del tokiu tai garbe.'
vc-nti. Gyvena jisai, maitinasi
grindis, pradėjo plauti stala, ugni. Paėmė skerdžiai, vėl sau cziebatai buvo visai nereika
Mergiczios davadnos,
tuom ka jam žmones atnesza ir mokyti nėra ka, o užtai, kad
su
szakueziu
uždegė
pridedami
kuri nuplovus eme szluostyti
lingi.
Ne tarnaus in tokes
palieptąjį darba atlieka burno tu man Dieva priminei, asz ry Pone B. Swift, isz Washing
neszvariu rankszluoscziu. Pra žaliu szaku, bet tas pats invyko
Kiti sako kad negerai pra
vietas, je isz upelio vandeni nesza de toj virszaus du nereikalingas ton Depot, Conn., raszo: Pridėjus szluostyti pirma puse sta kas ir pirmiau. Ilgai varginėsi dėti kelione ant szitos dienos,
žmones užmusziu. Ir tave /gal siuneziu tamistoms užmokesti
Tiktai valkatos,
gėsius laisto.
ncsukurdami
ugnies.
Nusibodo
las nenusiszluoste, nuo neszva
dabartės užmuszcziau, tik ne/ už laikraszti “Saule” kaipo
nes nelaime isztiks.
Katros ant dorybės nežiūri,
Pragy venus taip kriiks'zto su
žiūrėti
krikszto
sunui
in
ju
neraus rankszluoszczio, da nenoriu rankas terszti. Bet .(oliątis dovana nuo dukters del mano
Kiti aiszkin.a kad nelaime
Ir nuo tokios merginos,
nui metus, pradėjo pas ji Žilie
apmanstoma
darba,
neiszkentes
szvaresnis palieka, liekasi tik
Į e/pasirodyk.
/ /
Motinėlės Gimimo Dienos suisztiks tuos namus kur per
Saugokitės vyrukai.
nės
vaikszczioti.
Prasiplėtė
tai neszvarios demes. Vienas pasakė: “Jus nesiskubinkite szita diena rasis Kalėdų eg
i
I
agrumojas
taip
žmogžudys
kaktuviu. Tariu jums szirdinga
Nie'kszas mergina kad
apie ji gandai, kad miszke
uždėti
žaliu
szaku,
'bet
pirmiaus
nuszluosto''kitos tiekusi. Taip
į r. u j o j o. N e at e j o d a ugi a u s žmo gacziu už laikraszti nes mano
les ar koki Kalėdų papuoszair gera darba turi,
szventas žmogus gyvena, gelbs
duokite
insikurti
ugniai,
kada
pakartojo savo darba kelis kar
'
žudys
ir
gyveno
krikszto
suniis
motinėlė (pone E. J. Kukszlai.
Nes tokes vietas ant
tisi nuo nuodėmių burnoje isz
tus, bet ne viens mėginimas ne- gerai insikurs tuomet uždekite
kaip
ir
pirmiaus,
ramiai
asztuocziuniene) labai myli skaityti
Paskui anot kitu, laivus,
mintes turi.
pakalnes vandeni neszas, apdeatnesze naudos.
Palankas žalias.’’
nis
metus.
*
*
*
kurie iszplauke szita diena
“Saule.”
krikszto sūnūs prabilo:
XI.
(Thanks for your kind subs
Paklausė rinito pasakymo isztiks audros ir visokios ne
Teisybe, jeigu kas
ženybiu,
— Kodel-gi szitaip szeimi- skerdžiai: prisirinko gerai sau laimes. Kiti tiki kad jeigu
nori turėti varga,
Nuėjo karta na'kczia krikszto cription as a gift to your Dear
0 atsisakyti negali,
ninkele darai?
su szakueziu, uždege davė insį- barsukas prisiartins prie na Tegul nusiduoda iif New Yorka
sūnūs, savo degėsiu laistyti, pa Mother. Wishing you all the
Turi imti panevali.
— Ar-gi nematai, ruscziai k urenti, ir uždėjus jiems žalias mu tai tenai kas nors mirs.
Ten visko pamatys,
laistęs parėjo in savo buveine best of good luck.)
f
Saugokitės vyrukai,
atsakydama pridėjo szeiminin szakas, tik tuomet, pradėjo
Galima in visus tuos prie
Ir apie viską persitikrins,
pasilsėti, sėdi ir žiuri in kelia
Jeigu norite turėti gerai,
ke, priesz szvente viską isz- smarkiai degti laužas. Prabu tarus tikėti ar sau koki vie
ar greit žmones ateis. Bet neat “Talmudo Paslaptys”
Tenais Sodomija darosi,
C) jeigu su tokia
plauju, 'bet niekaip stalo nu- vęs kiek laiko su jais nuėjo to na pasirinkti. Bet visi mes
Moteres ir merginos ant
apsipa'cziuoja, ėjo szia diena nei vienas žmo
liaus, maustydamas, delko jis dabar lauksime tos pranavyru varosi, Tai turės velniszka gyvenimą. gus. Prasėdėjus jam visa diena Apie Žydu Tikybos Prisaky
Jeigu užraszysite savo drau szituos tris darbus negalėjo su szystes ir pažiūrėsime ar isz
iki pat vakarui, pasidarė jam mus. Labai užimanti Apysaka,
Kad joms užfundytu,
::
Tiktai 15^
::
tikro bus taip szalta, kaip
giu ar drauge “Saule” tai tu prasti.
neramu, liūdna, užsimanste ji
Guzuties stįkluka duotu.
Skaitykite “Saule” sai apie savo gyvenimą. Atsimi- SAULE PUBLISHING CO.,
IX.
dabar tas biesukas barsukas
rės didžiausia linksmybia per
Po tokiu sugertuviu,
Įne jisai kaip žmogžudys ji pel Mahanoy City, Pa., Ų. S. A.
Ėjo toliaus. Per visa dieną mums pranaszauja.
visus metusi
Vyruką prispiria prie
'
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” SAULE" MAHANOY CITY, PA.
buvo in Shenandori daugelis
metu atgal. Velionis kitados
laike saliuna Mahanoy City,
v K, ■ -------! apie 22 metai adgal persikraus
1
_
— Petnyczioj pripuola Szv. tė in Tamakve. Velionis prigu
Jono Matieto; Subatoj Szv. lėjo prie SS. Petro ir Povilo pa
Apolonijos; 'kita sanvaite: Ne- rapijos. Paliko dideliam nuliū
delioj 5-ta Nedelia po Trijų Ka dime: savo paezia Katrina, 4
ralių1; Panedelyje Szvencz. Pa sūnūs: Jurgi ir Petra Shenanneles Apsireiszkimo Liurde; cloro; Juozą ir Vinca mieste; 3
lUtąrninlke Szv. Benedikto, dukterys: H. Kelly Frackville;
taipgi ta diena yra Abrahomo K. Fisher, Philadelphia ir Ma
Lincolno gimimo diena; Sere- rijona namie. Dvi seserys: Ma
doj Szv. Katarinos R., Ketver rijona Morauskiene, Mahanoy
ge Szv. Valentino; Petnyczioj City ir kita seseri Lietuvoj,
Szv. Faustino; Suibatoj Szv. taipgi 11 anukus ir anūkes. Lai
Julijonos, taipgi tai diena yia dotuves atsibus Sukatoj su
Lietuvos
Nepriklausomybes apiegomis SS. Petro ir Povilo
bažnyczioje 9 valanda ryte ir
diena.
— Ana diena lankėsi mies bus palaidotas Szv. Juozapo
kapinėse Mahanoy City. Grabote pone Margarieta Szeszkevicziene isz Tamakves su reika rius L. Traskauskas isz Mahanojaus laidos.
lais, prie tos progos atlankė re
dakcija 11 Saule,’’ nes pone
Szeszkevicziene yra musu skai
Skautu Szvente
tytoja per daugeli metu. Taipgi
atlankė ir savo sesute Antosia Amerikos Skautai buvo su
Szadžiene ant E. Pine Uly. organizuoti Vasario (Feb.) 8,
Acziu už atsilankymu.
1910 metuose. Prezidentas Taft
—■ Skautu szvente bus nuo buvo ju garbes pirmininkas ar
[Vasario (Feb.) 8 iki 14 dienai. ba prezidentas.

žinios Vietines

Skautu! organizacija yra vi Nuo to laiko iki sziai dienai
siems visados gero daryti. Vi daugiau negu dvylika milijonu
siems vaikams yra gerai prisi- vaiku prisirasze prie Skautu.
raszyti ir prigulėti prie Skautu. Dabar yra daugiau negu du mi
Ženylbos laisnai iszeme lijonai Skautu Amerikoje.
Kazimieras Tomkaviczius isz
.Catawissa ant apsivedimo su
•-Marijona Supernavicziute isz
miesto; Juozas V. Drobnis su
įRozalia M. Boyle isz miesto.

* Pranas Linovage, angliakasis, likos sužeista?, laike
darbo Maple Hill kasyklose.
Gydosi Locust Mt. Ligonbute.

— Irena, duktė . ponstvos
Flor. Boczkausku, nuo 312 W.
Pine uly., instojo in Jefferson
ligonbute, Philadelphia, Pa,,
kuri mokinsis ant nurse (slau
ge)1 prie ligoniu.
— Apie 4,500 Elektros dar
bininkai nuo Pennsylvania Po
wer and Light Kompanijos isz
28 pavietu, ketina straikuot Su
batoj, Vasario (Feb.) 9-ta die
na.

Shenandoah, Pa. — Andrius
Palavage, nuo 219 Virginia
Ave., isz Heights, likos sužeis
tas in tiesa alki laike darbo Ma
li anoy City kasyklose. Gydosi
Pottsville ligonbute.

— Garnys paliko patogia ir
sveika dukrelių del V. Yanoniu
Locust Mt. ligonbute.
Girardville, Pa. t Sirgdama
ilga laika, Ona, mylima pati Jo
no Uribanaviczio nuo 248 N. Se
cond Ulyczios mirė Utarninke
9 valanda ryte namie. Velione
gimė Lietuvoj, pribuvo in Gi
rardville 40 metu adgal. Prigu
lėjo prie Szvento Vincento pa
rapijos. Paliko savo vyra Joną,
ir sekariezius vaikus: Mateusza
isz miesto; Ona Frantz, Frack
ville; Adele Yesalavicziene,
mieste; taipgi seseri Mary Po
well mieste, ir 9 anukus ir anū
kes. Laidotuves atsibus Suba.toj, isz namo savo dukters Adelos Yesalaviczienes, 343 N. Se
cond Uly., su Szv. Misziomis
Szv. Vincento bažnyczioje 9 va
landa ryte, ir bus palaidota
Szv. Marijos kapinėse. Graborius A. J. Vilinsikas laidos.

Tamaqua, Pa. f Senas gyven
tojas Petras Kubilius, 75 metu
amžiaus, nuo 307 Arlington
Uly., mirė Utarninlko vaikara
8:10 vai., namie, sirgdamas du
menesius, Gimęs Lietuvoj, pri-
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ri kad žmones per daug pini
gu nepraleistu bet taupintu.
Už tai ir taikos laiku valdžia
pardavinės bonus.
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Kanticzkos, $2.00
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Skrybėlė, klietka, kate ir keli vedrai tai viskas kas liko kai Chattahoochee upe užliejo
visa kraszta. apie Atlanta, Georgia. Senele Voyles sėdi prie savo turtelio ir su nuliudimu
mansto kas dabar daryti. Tenais upes tankiai persilaužia per krantus ir užlieja laukus ir
miestus.
x Y 'c

Prezidento Lincolno tar
nyste užsibaigė trimis mene
siais per greitai. Jam neteko
pasidžiaugti savo darbo ir
prakaito vaisiais. Jis buvo
nužudytas Sausio (Jan.) 15,
1865 metuose. Milijonai Amerikiecziu atvažiavo isz arti ir
toli in jo laidotuves.
Lincolnas pasirodė kad jis
isz tikro yra didvyris ir pla
taus masto kaip ir krikszczioniszkos szirdies žmogus savo
kalboje, kai jis antru kartu
buvo iszrinktas Prezidentu:
“Nei vienam žmogui neparodytami neapykantos, ir vi
siems iszreikszdami savo
meile.” Szitoje kalboje jis
kreipėsi in visus Amerikieczius ir visu prasze parodyti
gera szirdi ir tikrai krikszczioniszka meile.
Szios dienos klausimai ir
bėdos panaszios in Lincolno
dienu vargus ir bedas. Mes ji
sziandien begerbdami galime
isz jo pasimokyti kaip ki
tiems dovanoti ir su visais
sugyventi.

ge dingus. Vyras paliko tik $2,- Kitos Straikos
000 apdraudos, o dabar szeimy
New Yorke
SZERMENYS nele padidėjo ir czia tokia bi
la!
CHICAGO,
ILL. — Du bied- Nabage nežinojo kur dėtis ar NEW YORK. — Darbininkai
\
Skautu szvente bus nuo Va ni skarmalai Meksikonai susi- ka daryti. Bet susiedai patarė kurie dirba ant mažu laiveliu
sario (Feb.) 8 iki 14. Skautai ginezyjo ir paskui susipesze jai kreiptis prie Raudonojo “tugboats” New York uoste
daug gero ne tik kitiems pada viename saliune. Neužilgo jie Kryžiaus ir prie miesto Labda straikuoja. Ju darbas yra su sa
re, bet ir sau daug garbes užsi iszejo isz saliuno ir už keliu mi- rybės Komiteto.
vo mažais laivais traukte intarnavo ir patys vaikai labai nueziu pasigirdu du szuviai ir Neužilgo viskas pradėjo pa- traukti didžius laivus in uosta,
daug gero gavo ir gauna isz viskas vėl nutilo.
aiszketi. Tuoj aus ponas grabo nes dideli laivai negali patys in
szitos organizacijos.
uosta inplaukti. Kai szitie dar
Czia visai nebutu nieko nau rius pasijuto kad jam jau
Skautu obalsis yra visiems jo, nes Chicagoj e tokie atsitiki karszta bus. Valdžia pareikala bininkai sustraikuoja tai nei
visados gero daryti ir visiems mai tai paprastas dalykas, bet vo sanskaitos. Dažinojo kad jis vienas didelis laivas negali prie
visur padėti, in talka stoti. Vai vienas isz tu Meksikonu susi paėmė $1,075 už graba buvo tik kraszto priplaukti. Reiszkia ne
kas Skautu organizacijoje gau laukė, ir visai nesi tikėtai, labai dvieju szimtu vertas; $35 pa vien tik keliautojai negali pri
ėmė del tu kareiviu kurie ant plaukti, bet negalima nei jokio
na progos su kitais vaikais su puikiu szernienu.
kapiniu paleido sziuvius; $175 maisto, kuro inveszti.
sipažinti ir iszmoksta kaip su
Esteban Martinez, 21 meto
kitais ne tiktai bovintis bet ir amžiaus buvo taip sau papras už bak’sa del grabo; $50 už siutą Valdžia perims visus szitus
sugyventi. Visiems vaikams tai palaidotas. Bet kas kita bu del nabaszninko ir $39 už pa mažus laivus ir privers darbi
yra in sveikata prisiraszyti ir vo su Pedro Espinoza, 24 metu samdytus automobilius.
ninkus dirbti, pakol jie susitai Mirties Pranaszyste
Valdžia tuoj aus pareikalavo kins.
prigulėti prie Skautu.
amžiaus buvusiu kareiviu. Kai
kad kapas butu atkastas ir gra
Kai Prezidentas Lincolnas
jo lavona policijantai paliko
bas iszkeltas ir viskas gerai Isz priežasties trumpo kuro, buvo pirma syki iszrinktas Pre
pas jo jauna žmona mažame
“Asz Atstovauju Du
peržiureta. Po tu tardymu, val- visi mokyklai likos uždaryti. zidentu, jis nuėjo gulti. Jis nu
kambaryje, kurie jiedu buvo
stebo ir iszsigando kai jis in
Milijonu Skautu” pasirandavoje už $17 in menesi, | džia uždraudė tam graboriui
dirbti Chicagos mieste, ir ji pa Valstijos Direktorius veidrodi, zerkola pamate du
visi jo gimines ir jo szeimynele
pavidalu, du paveikslu. Vienas
ti suarssztavo, o tai nabagei
eme verkti ir raudoti. Jo žmona
isz tu pavidalu buvo palszesnis,
naszlei prižadėjo kad ji gaus
buvo jau septyni menesiai neszlabiau iszblyszkes. Jo žmona
atgal visus savo vyro apdrau
czia, lauke kito kūdikio. Jie vi
jam iszaisz'kino kad tai ženklas
dos pinigus.
si buvo labai biedni.
kad jis bus antru kartu iszririkNors tas graborius Regan vi
Bet graborius John D. Regan sai nesitikėjo, bet nežinodamas
-tas prezidentu, bet kad tas la
tuoj aus atbėgo ir visa tvarkai1 jis labai gražiai ta nabaszninka
biau iszblyszkes paveikslas ro
in savo rankas paėmė ir sykiu- palaidojo ir visai už dyka. Tai
de kad jis neiszteses antra savo
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IS NICE —- WHAT CAN ,
THE MATTEO. BE?

Andrius J. Recklitis

L. TRASKAUSKAS

MAHANOY CITY, PA.

LIETUVI3ZKAS GRABORIUS

PIRMOS KLIASOS SALUNAS
206 West Centre Street
Jonai kur taip skubiniesi?
Einu
pas p. Andriu Reckliti.
Kas tenai
naujo yra? Tai geriausia Lietuviszka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W.
Centre St., MAHANOY CITY, PA.
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Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiems
reikalams. Telefono Numeral 78.
820 W. Centre St., Mahanoy City

