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Senatorius Ku Klux K J an
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Japono Razbaininko Laidotuves

DU EROPLANAI
NUKRITO

5 Žuvo; 3 Sužeisti

LAKEHURST, N. J. — Pen
ki žmones buvo ant smert už- 
muszti ir trys kiti sužeisti, kai 
du eroplanai nukrito visai ne
toli viens kito, netoli nuo Toms 
upes. Atlantic Central Airlines 
eroplanas stengėsi nusileisti 
kai kas ten sugedo, bet jam ne- 
pasiseke ir jis nukrito. Eropla- 
no vairuotojas ir du keleiviai 
buvo sudeginti. Patarnautoja 
ir kiti du keleiviai buvo iszmes- 
ti isz to eroplano ir buvo su
žeisti. Eroplanas pataikė in 
grabe ir apsivertė ir užsidegė.

Mažesnis eroplanas pasikėlė 
huo Forked River kranto ir in 
deszimts minucziu nukrito. Žu
vo pargryžes isz vaisko karei
vis ir jo sesuo.

Eroplanu kompanijos ir val
džia tuoj aus pasiuntė savo 
žmones pažiūrėti kas czia atsi
tiko kad tokiu trumpu laiku du 
eroplanai susidaužė. Szitokios 
eroplanu nelaimes negerai at
siliepia in kompanijas kurios 
ragina vis daugiau žmonių ero- 
planais važiuoti.

Tokyo mieste atsibuvo pirmutines razbaininko laidotu
ves nuo to laiko kada Amerikiecziai juos užkariavo. Japonai 
turi tokius paežius gengesteri Us, razbaininkus, kaip ir mes 
czia Amerikoje. Razbaininkas Matsuda “Shimbashi Bo
sas” nukeliavo pas savo pro-tevus taip kaip ir Chicagos 
gengsteriai gala gauna. Visos ulyežios buvo iszpuosztos 
kvietkomis, gėlėmis procesij a eme net dvi valandas praei
ti. Ju kunigai graudingas giesmes giedojo, o klapcziukai ant 
visokiu bubnu ir puodu birbeno. Jo žmona dabar jo garbes 
vieta užėmė kaipo razbaininku pravadore.

Senatorius Priguli Prie 
“Ku Klux Klan

suoti. Jis sako visi kurie raszo 
ar pasakoja apie jo valstija ir 
apie skurdą ir varga kuris te
nai randasi, meluoja ar nepa- 
dukai jokiu budu negalėtu bal- 
žinsta jo valstijos. Jis sako kad 
juodukai tenai skarmalai, bet 
visi balti žmones mokyti ir tik
ri ponai. Saugok, Vieszpatie, 
kad daugiau tokiu Senatorių 
neatsirastu Washingtone!

Vokietis Apsūdytas

Lietuviai Sve-Byrnes Gerai
KOPENHAGA, DANIJA.— 

Lietuviai pabageliai, kurie at

sidūrė in Danija buvo priimti 

ir apgyvendinti vienoje di
džiulėje stovykloje, Nyminde- 
gabe, negalėjo jokio darbo 
dirbti del savo pragyvenimo. 

Vien tik mokslincziai ir taip 

mokyti žmones galėjo kokiu 

darbu užsiimti. Daug Lietuviu 

del pragyvenimo ar kad ir 
užsiėmimo norėjo dirbti, 

jiems nebuvo pavėlinta.

del
bet

Pa
sakė Sovietams

Duonkepiai Straikuoje Phila- 
delphioje; Sovietai Vagia Jaw 
nas Vokieczius Ir Vežasi In Rw 
sija; Molotovas Sako Kad Ang> 
Uja Ir Amerika Stengėsi Su

daryti Partija Priesz Rusija
ISZ PARYŽIAUS. — Amerikos Sekreto

4 Lakūnai Žuvo 
Parodoje

Mississippi 
priguli prie 
organizaci- 
kitus savo

1 WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Theodore Bilbo, 
DemokreCtas isz 
pripažino kad jis 
“Ku Klux Klan” 
os, ir dabar visus
draugus Senatorius intarineja 
kaipo Komunistus arba Sovie
tu agentus.

Senatorius Bilbo visam mu
lu krasztui baisiai daug sarma
tos padare ir daro su savo 
szlamsztais ir prasiszokimais. 
Jis visus ateivius Amerikoje 
niekina ir pravardžiuoja, juo
dukams (nigerams) uždraudė 
balsuoti jo valstijoje. Žodžiu 
sakant, jis visam musu krasz
tui garbes neatnesza, bet tik 
sarmata daro!

Kai jis buvo užklaustas: 
“Ar jis yra narys tos slaptos 
draugystes, “Ku Klux Klan?” 
— kuri taip apsiszauke Ameri
koje ir kurios narius slapta 
valdžios policija dabar seka in 
teismą traukia, Senatorius Bil
bo su pasididžiavimu pasigyrė 
kad jis yra keturios deszimts 
kuopos narys. Jis toliau paši- 
aiszkino kad narys niekados 
negali ta draugyste pamesti, 
bet pasilieka nariu amžinai.

Senatorius Bilbo toliau pa- 
aiszkino, kad jis rengiasi nau
jus rinkimus, balsavimus in
vest! in savo valstija, kad juo- laime.

GREAT FALLS, MONT. — 
North Montana Valstijoje bu
vo surengta didele ir puoszni 
paroda, kurioje dalyvavo daug 
armijos eroplanu, kurie savo 
paroda turėjo padangėse ir 
žmonėms rode kaip gerai ir 
greitai eroplanai gali pakilti, 
apsisukti ir nusileisti. Du tokie 
kariszki eroplanai susimusze 
padangėse ir nukrito. Keturi 
lakūnai buvo ant smert už- 
muszti, j u susidaužė eroplanai 
nukrito in vieno ūkininko tvar
tą kur dirbo keli darbininkai. 
Du darbininku ant smert už- 
musze ar sudegino. Gal ir dau
giau buvo užmuszta, nes gais
ras neprileido žmonių prie 
tvarto.

ISZ VOKIETIJOS. — Drą
sus ir turbut trumpo proto Vo
kietis, Gross Hesse, ‘‘Laisvųjų 
Demokratu” partijos vadas 
prasiszoko ir prasitarė kai jis 
vieszai pasakė kad: “Vokie- 
cziai turėtu gerai insitemyti ir 
pastebėti tuos kurie dabar kal
ba priesz Nacius ir Naciu Par
tija, nes ateis toks laikas, kad 
tokie žmones žvaigždes skai
tys.” Už toki netaktą ir prasi- 
szokima tas Vokiecziu vadas 
gavo penkis metus in kalėjimą. 
Jis tenai dabar turės gana lai
ko pats savo metelius skaityti.

Bet dabar Danijos vyriausy
be pavėlina Pabaltiecziams, 
reiszkia Lietuviams dirbti. 
Lietuviams dabar net valia to
liau isz tos stovyklos iszeiti 
darbo jieszkoti. Darbas bus 
Lietuviams geriau, nes Lietu
vis be darbo kaip Jurgis be ka- 
pures. Bet dabar kita beda isz- 
kilo. Iki sziol, visi Lietuviai vis 
buvo vienoje vietoje, bet dabar 
jie ima skirstytis po visa krasz- 
ta ir neturi jokiu priemonių 
vienas- su kitu susisiekti.

Ten esamasis Lietuviu komi
tetas ir Lietuviu vedamas laik- 
rasztelis, ‘‘Lietuviu Žinios”
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Sovietai Vaikvagiai

Laivyno Eroplanas 
Nuskendo

HONOLULU. — Laivyno 
eroplanas “PBY” nukrito ir 
su asztuoniais jūreiviais nu
skendo nuo Oahu Salos. Ero
planas ka tik buvo pakilęs in 
padanges, del nežinomos prie
žasties užsidegė ir nukrito in 
mares. Laivyno Sztabas nepa- 
skelbe vardus žuvusiu j u pakol 
ju giminėms pranesz apie ne

pataria visiems Lietuviams
gražiai ir padoriai apsieiti :r HUS Byrnes ilgai kente, ilgiau lauke ir viską dare 
Lietuviu vardo nesugadinti. Ir 
tas j u leidžiamas laikrasztelis ka tik galėjo kad Sovietams intiktu. Už visa 
pataria kad geriausios priemo- ta savo pataikavima jis gerai atsiėmė nuo Ame- 

rikieczu. Dabar jau ir jam insipyko Molotovo
nes Lietuviams susisiekti tai 
per ta j u laikraszti.

Matyti kad Lietuviu pabege ožiai ir reikalavimai, Paryžiaus Konferencijo- 
’XPDaXj”eMaU kaTUDaa; je Sekretorius Byrnes atsikirto ir labai gerai pa- 
nijos valdžia atskiria Lietu- sake Molotovui, ir visiems Sovietams. Klumo-
vius nuo kitu tautu žmonių ku
rie kariavo priesz Alijantus. 
Lietuviai kurie sau darbus su
siranda yra taip pat apmokami 
kaip ir patys to kraszto gyven
tojai. Danijos pramonei ir biz
niui dabar labai reikia darbi
ninku, ypatingai žmonių kurie 
moka ukes darba. O Lietuviai 
kaip tik czia ir tinka.

Karalyste Panaikinta, Lai Gyvuoja Republika

ISZ ANGLIJOS. — Anglijos 
valdžia dabar renka žinias ir 
patikrina visus praneszimus 
apie Sovietus, kurie vagia jau
nus Vokieczius ir vežasi sau in 
Rusija. Sovietai net nuo uly- 
czios dienos laiku nustvėrė Vo
kieczius vyrukus ir berniukus' 
ir paskui panevalia juos siun-' 
czia in Komunistiszkas mokyk- ■ 
las, kur juos mokina in Komu-, 
nistus. Sovietai szitaip daro 
nes jie ketina tuos paežius vy
rukus paskui pasiunsti in Vo
kietija kad jie kitus to Raudo
no mokslo mokintu. Anglijos 
valdžia rengia Sovietams pa-' 
siunsti protestą ir pareikszti 
kad Anglija žino ka jie daro ir.. 
kad Anglijai nepatinka. Daug 
tokiu vaikvagyseziu atsiranda 
ypacz Spreewald ir Saxony 
apylinkėje. Anglijos valdžia 
sako kad jau apie 700 tokiu' 
jaunu Vokiecziu buvo suimta.

SKAITYKIT
=> “C A ITI T?” C

Italijonai visokiais budais apvaikszcziojo karalystes 
panaikinima ir republikos užgimimą. Czia Italijonai surin
ko daug visokiu plakatu ir knygų su karaliszka antspauda 
ir visas jas uždege. Buvo keli susikirtimai tarp karaliszko- 
sios partijos ir republikonu per rinkimus. Dabar Karalius 
Humbert gyvena isztremime, Portugalijoje, bet da nenu
stojo vilties kad gales vėl in savo sostą sugryszti.

cziai labai greitai iszverte jo kalba Molotovui, 
kuris nosi pakabines sėdėjo ir nieko nesake. Se
kretorius Byrnes Molotovui primine: “Anglija, 
Amerika ir Rusija sykiu dirbo, kariavo ir savo 
vaikus aukojo. Ar Ponas Molotovas jau taip 
greitai pamirszo?!” Paskui Amerikos Sekreto
rius primine: “Mes nekariavome kad dabar ga
lėtume kitiems insakyti ar kitus valdyti, ar savo 
draugus Alijantus stumdyti! Mes neketiname 
kitus užkariauti, bet mes teipgi neleisime kad 
kiti mus už nosies vedžiotu. Mes pašrenge nu
sileisti ir kitiems pataikauti, bet tas nusileidimas 
ir pataikavimas turi ir isz kitu pasirodyti!”

Kad Rusijos laikraszcziai pat tos konferencijos pradžios, 
szitus musu Sekretoriaus žo
džius drystu iszspauzdinti!

Jau ir beveik laikas kad kas 
nors iszdrystu Molotovui koja 
pakiszti tuose susirinkimuose. Į 
Molotovas dabar kaip koks 
gaidys tarp visztu sau straksi J 
ir kakariekuoja. Kai viskas ei-
no po jo noru, tai Molotovas szitokio pamokinimo. Jis tik 
pirmos kliasos džentelmonas, tokius žodžius supranta, nes 
bet kai tik kas jam nepatinka jis mandagumo ar geros szir-

Rusijos prispaustos tautos bal
savo taip kaip Rusija balsavo, 
ir visiems Molotovo inneszi- 
mams pritarė. Jis net ir var
dais iszvardino tas tautas: Uk
rainai, Lenkija, Yugoslavija ir 
Czekoslovakija.

Molotovui jau seniai reikėjo

jis ima plūsti, blevyzgoti, 
szmeižti, terszti ir visus intari- 
neti. O jeigu da visu tu 
szlamsztu neužtenka, tai jis 
pakyla ir iszsinesza save isz 
konferencijos, kaip mažas vai
kas kuriam kas ten nepatinka.

Molotovas prikaisziojo musu 
Sekretoriui kad Anglija su 
Amerika stengiasi sudaryti 
partija priesz Rusija toje kon
ferencijoje. Sekretorius Byr
nes primine Molotovui kad nuo

dies nepažinsta. Sekretorius 
Byrnes bekalbėdamas kelis sy
kius net kumsztimi mosikavo, 
parodydamas Molotovui kad 
ne vien tik Komunistai gali 
kumsztimis grūmoti. Ka Molo
tovas atsakys, kaip Rusijos 
laikraszcziai atsilieps, nežinia, 
bet jau isz anksto galima tikrai 
sakyti kad nei vienam Stalino 
padupczikui tie Sekretoriaus 
Byrnes žodžiai nepatiks Molo
tovui. # i
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Kas Girdėt Ku Klux Klan!
I

Dramblys Lengvas Ant Kojų
szauksis, Asz, tavo Vieszpats 
taip pat tau atlyginsiu.

Nevalia tau! neteisingai pri
siekti ir su sukcziais užsidėti.

Jokio kyszio niekados neimk NEW YORK.— Kai civili-
Kongresas nepatenkintas įr niekam už jokius pinigus ne- nis karas pasibaigė Amerikoje 

Sekretoriaus Byrnes pataika- parsiduok. 1868 metuose, ir kai pietiniu
vimu Rusijai Paryžiaus Konfe-' Jeigu kada užtiksi savo ne- valstijų kareiviai pargryžo in 
rencijoje, ir ne už ilgo gal isz- prietolio asila, žiūrėk kad ji savo namus sumuszti ir nu- 
girsime ka indomaus isz Kon- jam tuojaus sugražintai. ' ginkluoti, keli tukstancziai szi- 
gres°- Per szeszis metus tu sąvo že- tu kareiviu susiorganizavo in

Nors dabar nieko aiszkiai ir 
stacziai negalima pasakyti, bet 
jau matyti kaip pats Preziden
tas Trūmanas žiuri in Rusija ir 
Sovietus. Prezidentas Truma- 
nas užsiprasze in sveczius N. Y. 
T. laikraszczio korespondentą 
Brooks Atkinson, pasiszneketi 
ir pasitarti. Kai to laikraszti- 
nįnko keli straipsniai apie Ru
sija pasirodė visuose laikrasz- 
cziuose, Komunistai inirszo. 
Moskvos oficialus laikrasztis 
“Pravda” ji iszpludo ir pra
keikė. Daug augsztu žmonių 
patarė Prezidentuo Trumanui 
atsmaukti ta pakvietimą ir ne-
priimti to laikrasztininko skaitytos. 
Brooks Atkinson, kad Sovietai szalintas. 
da labiau ant musu neužpyktu. 
Prezidentas Trūmanas to pa
tarimo visai nei neklause, 'bet 
gražiai priėmė Brooks Atkin
son, nepaisydamas kiek sauja 
plauku Komunistėliai isz savo 
barzdelių iszsiraus isz to piktu
mo.

me arsi ir akiesi, bet per sep
tinta meta tu ja dyka paliksi, 
kad biednieji žmones galėtu 
nuo jos maitintis.”

Žydelis Bierokas dabar tik 
savo barzdele cziupineja, žila 
galvele linguoja ir visa savo gi
mine apgailestauja.

Musu Santykiai su Pietų: 
Amerikos krasztais dabar yra 
labai prasti. Rusija 'beveik vi
si užsienio ’bizni nuo musu ati
ma. Musu dipliomatai tenai 
prasiszoko ir daug žalos visam 
musu krasztuii padare. Ypatin
gai ponas Braden ežia kaltas. 
Jo dipliomatijos dienos jau su

šlapta draugija, ir savo pasiva
dino Ku Klux Klan.

Tas civilinis karas tos sker
dynes kuriose brolis, broli žu
dė, buvo už juoduku (nigeru) 
laisve. Valstijos in žiemius no
rėjo visus juodukus isz vergi
jos iszlaisvinti, o pietų valsti
jos prieszinosi. Kai žiemiu 
valstijos kara laimėjo, visi pie
tų valstijų kareiviai pargryžo 
namo sumuszti. Juodukai buvo 

I iszlaisvinti. Bet tie 1 a.eiviai 
1 nepasidavė. Nors Amerikos 
valdžia paskelbė laisve visiems 
juodukams, tie sumuszti karei-' 
viai susidarė savo gaujas ir 
pradėjo juodukus gazdinti,

Jis neužilgo, bus pa-

Kinijoje karo ir revoliucijos 
galo nematyti. Iszrodo kad il
gai to revoliucijos tenai visa 
kraszta ardys; Rusija rems Ko
munistus, o Amerika gelbes 
Tautininkus. Czia gali būti kai 
Ispanijoje buvo, kai svetimi 
krasztai padare isz to kraszto

* Žydelis Bierokas dabar daug karo lauka, 
laiko turi Žydiszkus rasztus 
skaitytis ir net Szventa Raszta 
pats sau nagrinėti. Mat jam da
bar jokis biznis visai nerupi, 
nes valdžia jam parūpino vieta 
visai už dyka ir prižadėjo ji už
laikyti net per dvideszimts me
tu.

Nors valdžia jam tokia vieta 
parūpino ir prižadėjo kad per 
dvideszimts metu jam nerei
kės apie nieką rūpintis, Biero
kas nepatenkintas. Jis dabar 
kalėjime tupi. Jo namas ir vi
sas biznis keli metai sudege. 
‘Tas gaisras jam geras biznis 
buvo pakol apdraudos, insur
ance kompanija insikiszo ir 
pradėjo sznipineti ir rado kad 
pats Bierokas ta gaisro bizni I * 
buvo surengęs. Jis ne tiktai ka 
negavo savo apdraudos, “in
surance,” bet, gavo dvide
szimts metu burda už dyka ka
lėjime.

Tai turėdamas daug laiko jis 
pradėjo senos ir barzduotos 
Žydu praeities rasztus skaityti, 
ir dabar tas Žydelis apgailes
tauja kad anų dienu Žydai ir 
Žydeliai buvo visai kitoki negu! 
sziu dienu Joszkis ir Moszkis.

Jis sako kad “Sandelio Kny
goje” yra paraszyta:

“Jeigu tu žiezini pinigus 
mano žmonėms, ypacz netur
tingam vargszui, neimk jokio 
procento ar nuoszimczio isz jo. 
Jeigu tu kieno nors žiupona 
paimsi už kaucija, sugražink ji 
jam pirm negu saulute nusileis, 
kad jis turėtu su kuo užsikloti. 
Nes kaip jis gales be žiupono 
miegoti? Ir jeigu jis in Mane

Palestinoje su Žydais baisi 
beda. Prezidentas Trūmanas 
nesutiko su ta komisija kuri 
nutarė Palestina padalinti ir 
parszauke savo atstovus namo 
isz konferencijos. Prezidentas 
Trūmanas nenori in Palestino 
kivirezius insivelti.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,. . ,50c

Tie papirkimai ir tos sukty
bes apie kurias mes dabar lai'k- 
raszcziuose skaitome kaip 
Kongresmenas May ir Garsson 
pasipinigavo per kara tai tik 
pradžia ir visai maža pradžia. 
Devynios galybes tokiu suk- 
cziu pasipinigavo kai kiti savo 
gyvastis aukojo. Kongresas ga- 

Įles daug daugiau tokiu suimti 
ir mums apie juos praneszti, 
jeigu tik Kongresas drys ir no
rės. Daug Kongresmonu ir Se
natorių padėjo savo draugams 
gauti gerus ir riebus kontrak
tus isz valdžios per kara, ir už 
toki patarnavima jiems buvo 
tinkamai atlyginta.

Žinoma, toki skandalai, to- 
Jkios suktybes neatnesza garbes 

| Demokratu partijai, kuri da
bar valdžioje. Demokratai vi
somis galiomis stengsis visa tai 
užeziopti, sustabdyti, pakavoti 
ir užmirszti. Bet jeigu su atei- 
naneziais metais Republiko- 
nams pasisektu rinkimus lai
mėti, tada mes daug ko iszgirs- 
tume ir dažinotume ne tik apie 
kontraktus ir papirkimus, liet 
net ir apie visokias tenai komi
sijas kurios ir dabar pinigus 
szienauja. Iszgirstume ir daug 
ko naujo apie Pearl Harbor ir 
kas isz tikro buvo kaltas kad1 
Japonams taip pasisekė už-' 
(klupti mus ir kodėl mes ne'bu-l 
vome tokiam užpuolimui pasi
rengė.

Paprastai sakytume kad dramblys, (slonius), kaip szitas, kuris sveria apie 10,500 
svaru, butu labai sunkus ant kojų ir tikras gramozdas, bet visai ne. Sulyginus su kitais 
žvėrimis ir gyvuliais, dramblys, yra lengviausias ant kojų. In Schenectady, New York,

muszti ir kankinti.
Jie apsiredydavo 

kios baidykles, baltomis paklo-' 
demis, ir juodukus gazdindavoj 
ir jiems uždrausdavo su baltais 
žmonėmis maiszytis ar in rin-' 
kimus eiti.

Ta j u Ku Klux Klan organi- 
.zacija taip iszsiplatino kad jie 
visus pietų kraszto valstijas 
beveik valde. Jie buvo nusista
tė priesz juodukus. Bet už de- 
sietko kito metu ta organizaci
ja sumaszejo ir beveik prany
ko.

Ku Klux Klan organizacija!New York valdžia padavė visu 
vėl pasirodė ir atgijo po pirmo Ku Klux Klan nariu vardus 

i pasaulinio karo kai jokios Amerikos slaptai policijai,1 
(tvarkos nebuvo visoje Ameri- FBI.
koje. Bet szita syki jie jau pa
sistatė ne vien tik priesz juo
dukus, bet priesz Žydus, priesz 
svetimtauezius ir priesz Kata
likus. Ju organizacija sustipre-

kaip ko-
mokslincziai tyczia pamieravy ir pasvėrė žirafo žingsnio svori ir dramblio ir rado kad tas 
plonas ir lengvas žirafas du sykiu sunkiau mina žeme kai žengia negu dramblys.

jei tik bus reikalas.
I Ana sanvaite, New York 
miesto valdžia vieszai ]_ 
be kad ji visus tos Ku Klux 
Klan draugijos narius seks ir 
suaresztuos savo valstijoje. 
Teismas iszleido insakyma kad 
visi tos draugijos nariai turi 
atsisakyti isz tos draugijos, 
jeigu ne, tai visi bus patraukti 
in teismą. Tuo pat sykiu, kad 
parodžius kad ežia nėra baiku,

Gyvenam Gerai, I ik -
Po Sunkiu Valandųpaskel- Pavydim Broliui, . .

Kuris Kapuose
CHICAGO. — Isz Lietuvos 

x gaunamos žinios apie naujus 
i trėmimus. Pavyzdžiui, kaiku- 
rie jauni Lietuvos vyrai yra isz 
gabenti net in Uchtos ir kitas 
apylinkes. Viename praneszi- 
me sakoma: “Gyvename gerai, 
tik pavydime savo sunui ir ta
vo broliui. ’ ’ Pasirodo, kad tiek 
sūnūs, tiek brolis jau senai mi
re!

Sulyg New York valstijos in-

jo ir padidėjo. Jie didžiavosi ir, draugijos 
sake kad j u skaiezius siekia net1 aresžtuoti. 
szeszis milijonus. Ju ženklas 
būdavo degantis kryžius antino valdžios slapta policij: 
kapiniu.

Bet jau per 1940 metus ju

statymu, kiekviena draugyste * . VolJnhi Tip- 
turi užsiregistruoti ir eziarteri AntOnOV V 31(10J3 L1C- 
gauti. Ku Klux Klan draugija tuvos Plentu Valdyba 
to nepadare ir dabar visi to!  

i nariai gali butf

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

20 Centai.
‘ SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

- B - CELA '^S

Po sunku valandų kai sugry- 
sziu

In gimtuosius namus
Ar pavasario žydinezios 

vysznios,
Ar žiema sveikins mus?

Ar berasime ten motinos kapa,
Ar sesuo bus gyva,
Ar su rudenio krintaneziais la

pais 
Verks visa Lietuva?

Ar nebus skausmas didysis 
Vien tik laszas rasos;
Kai po kalnus ir klonius Du

bysos 
Vien mirtis tealsuos?!NEW YORK. (LAIC) —

Szios antrosios okupacijos me
tu Lietuvoje nuostabiai dide- s
lis skaiezius Rusu pastatyta in Broliu mus ir sunu

Ju, Po sunkiu valandų kai su-

a,
FBI, kad ne vien tik„ : . ivadovauianczius postus.New York valstijoje, bet ir sep- ... • iru;J J ’ -I skaiezius kas kart didėja. Kiti 

statomi in nemažiau intakin- 
gas padėjėju vietas. Pagal 
“Tarybų Lietuvos” Nr. 52

skaiezius buvo tik apie 300,000. ‘V“036 kit03c ]ie dabar seka
1943 metuose ju augszcziausias visus tuos Ku Klux Klan ,na’
vadas, Atlanta mieste vieszai 11US*
paskelbė kad ta Ku Klux Klan1 Vienas detektyvas, valdžios Plentu Valdybos partines or- 
organizacija nutraukia visa1 szpiegas taip insigerino tiems'ganizacijos sekretoriumi yra 
savo veikla ir iszsiskiria. Bet'tos draugystes nariams kad jie'tūlas Antonov.
perspėjo kad ji gali vėl iszkilti ji priėmė in savo slapta organi

zacija. Jis in ta draugyste tol 
prigulėjo .pakol visu vardus 
dažinojo. Dabar jis visu vardus

. FBI slaptai policija iszdave. 
' Kitos valstijos dabar panasziai

Tėvo Pėdomis

Ar be kryžių kapuos nepakly
sim

arba pradžia
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col
Tiktai, 10c.
“SAULE” 

MAHANOY CITY, PA.

— Laivu remonto dirbtuvių 
Komunistu partijos organiza- 

i ei j ai vadovauja drauge Musz- 
kina.

'’ " ’ ' ‘ 'L — Motoru skyrius Kaune
! ima veikti ir tuos Ku Klux yra vadovaujamas Komunisto 
Klan narius imti nagan.

Taip ir reikia, nes Ameriko
je, laisves szalyje nėra vietos 
jokiai slaptai organizacijai. 
Jeigu kokia ten susitverus or
ganizacija gali savotiszkai 
s: eimininkauti ir kitus varžy
ti ir jiems insakyti, tai kur mu- nu yra Klimenko. Ir t.t.

Gavrilovicz.

— Alaus daryklos “Ragu
tis” “partorgu” (Komunistu 
partijos organizaciniu vadovu) 
yra Ripko.

— Nemuno laivininkystėje 
vienu isz auksztesniu pareigu-

gryszim
Po sunkiu ju dienu ?

Ar neverksim, kad teviszkas 
skundo

Nebeklausom kurti, 
Savanoriu malda, kad pa

skendo
Ne szirdy!—užmarszty!

“Bukit broliai, tvirti, tartum 
plienas

Po ugnies, po karsztos,
Ir te, užmirsztas, jusu nevienas 
Pakely nevaitos.

Ncszkit naszta likimo uždėta.
Amžių rankos skaudžios, 
Kad sutiktumėt ryta 

žvaigždėta
Po nakties, po rusezios!

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszlku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

su laisve ir lygybe?

Pasiskaitymo Knygeles 4-**4»X-*»t*X-****4*>4-»e**4-4

Kas Verkia,
Ten Nežinomas?

Jaunus vyrukus neims in 
vaiska kai tas insfatymas savo1 
dienas iszbaigš, Kovo, (Mar.) 
31, 1947 metuose. Žinoma, jei
gu santykiai tarp Amerikos ir 
Rusijos pablogėtu, tai tada jau 
ir tas instatymas butu pratęs
tas ir visus vyrukus imtu kaip

Robert Wood, sūnūs gar
saus beis-bolininko kuris lo- 
sze su Boston Red Sox rate
liu, dabar kolegijoje losze 
beis-bole. Jis eina in Colgate 
Universitetą ir labai mėgsta 
loszti bole. Jis dabar loszia 
su Hamilton miesto rateliu, 
New York. Jis sako kad jis 
savo tėvo pėdomis eis ir kai

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe-suspausta; Ro- 

I bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
I Kuzma Skripkorius liko Tur ’ 
J ting Ponu. 78 puslapiu, ..’ 21M . .......I ° 1 Kaip dvi sidabro aszaros,

Penkios Istorijos apie Burike Dvi mažos žvaigždes rieda 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;'In juoda nakti vasaros, 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės! 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

In juoda rožes žiedą.

O naktys negražinamos; 
Ko krupeziojat neramios, 
Kas verkia ten nežinomas, 
Kam gaila musu žemes?

SAULE PUBLISHING CO., ir dabar ima.
MAHANOY CITY, PA.

savo mokslus užbaigs taps 
beis-bolininku kaip jo tėvas.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. Skaitykite “Saule”

Nekurie sako, kad tiktai 
kvailiai apsiveja, o bet szian- 
dien ant svieto randasi dau
giau kvailiu ne kaip mokytu, 
ba vędusi motere ir vyras 
sziandien pervirszina skaitlije 
likusius kvailius, kurie yra ne- 
vedia.

Jo Ramybe
Kunigas ateina pas vyra, 

kuriam mirė ne^enei jo pati. 
Ant stalo stovi butelio guzu- 
tes.

— Ar tai tavo vienatine 
ramybe?! — Užklausė susi- 
piktines kunigas.

Vyras — Ne, dvasiszkas
teveli! Turiu da kita butelu
ką.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra-I 
linksmins jiems gy- j 
venima. ant viso me- j 
to ir džiaugsis isz ta-1 
vo dovanos! Prenu-j 

merata Suv. Valstijo- Į 
se metams $5.00 į 
Kitose Vieszpatys-1 

tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba! 

pinigais registruotam į 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. j

Pirkie U. S. Bonus }



r 1 S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Senbernio Mirtis
-- ------------------------------------- ---

(Tasa)

— Keista isztikruju, prakal
bėjo pirklys, kad jis mus visus 
priesz mirsiant liepe pakviest. 
Ar jis norėjo paprastai mus ap
link savo mirties patala pa
kviest? Arba, gal but, jam bu
vo reikalin'ga mums ka-nors 
svarbaus praneszt?

— Kas link ’manės, tarė su 
karczia szypsena daktaras, tai 
tame da nieko nuostabaus ne
būtu, kadangi asz, daktaras. O 
jus, kreipėsi jis in pirklį, nere
tai duodavote jam bizniszku 
patarimu. Gal but, ežia buvo 
reikalas pasitart apie kokius, 
nors paskutinius norus, ku
riuos jis norėjo tamstai asme- 
niszkai patikėt.

— Tai, žinoma, viskas gali
ma, tarė pirklys.

Szeimininke pasiszalino, ir 
draugai girdėjo, kaip ji priesz- 
kambaryj su tarnu sznekuczia- 
vo. Raszytojas vis da prie lovos 
tebestovejo ir vede su velionu 
slaptinga pasikalbejima.

— Sztai jis, tarė tyliai dak
tarui pirklys, jis, regis, pasta
ruoju laiku dažnai su juo ma
tydavosi. Galbūt, jis galėsiąs 
duot mums koki nors'paaiszki- 
nima.

Raszytojas nesijudino; jis 
nukreipė savo žvilgsni in už
merktas veliono akis. .Jo ran
kos, kuriose jis laike pilka pla- 
cziais bryliais skrybėlė, buvo 
kryžmai ant pecziu sudėtos. Du 
antruoju buvo nustoję kantry
bes. Pirklys priėjo prie jo ir 
kostelėjo.

— Priesz tris dienas, pra
kalbėjo raszytojas, asz dvi va
landas su juo po vynuogynus 
vaikszcziodavau. Jums indė
nių, apie ka jis kalbėdavo? 
Apie kelione in Szvedija, kuria 
jis rengėsi vasara atlikt, apie 
nauja Rembrandto paveikslu 
serija, kuri iszleista Londone 
pas Vatsoną, ir, pagalios, apie 
Santosa Diumona. Kas link 
valdomos lekiojamos maszinos, 
jis pasakodavo apie visokius 
matematiszkus ir fiziszkus isz- 
tyrimus, kuriuos asz, atvirai 
kalbant, ne visiszkai supratau. 
Visokiam atvejuje apie mirti 
jis negalvojo. Žinoma, papras
tai taip esti, kad žinomam am- 
žyj apie ja paliaujama galvot.

Daktaras iszejo in gretima

ypacz, kas link veikalu ju ben
dro draugo, raszytojo.

Iii kambarį inejo pirklys ir 
raszytojas. Iszvyde daktara 
ant tiktai ka benaszlaujanczios 
kėdės su papirosu dantyse, ku
ri abelnai imant, szis da nesu
spėjo užsirukyt, raszytojas pri
davė užgaulinga savo veidui 
iszraiszka ir paskui save duris 
uždare. Dabar jie buvo ežia, 
vis-gi, bent kiek kitokiam pa
saulyj.

— Ar jus ka nors nuspejo- 
te? Paklauso pirklys.

— Ka taip? Iszkrikusiai pa
klausė raszytojas.

— Kas ji galėjo paskatin
ti pasiust mus pakviest, būtent 
mus ?

Vienok, raszytojas skaito 
esant nereikalinga jieszkot ko
kios nors ypatingos priežas
ties.

— Musu draugas, paaiszki- 
no jis, pajuto mirties prisiarti
nimą, ir nors jis ganėtinai pats 
vienas gyveno, ypacz pastaruo
ju laiku, bet tokioj valandoj 
isztikruju, pirmiausia bendra
vimui sutvertoj, rasit, pabunda 
reikalingumas regėt aplink sa
ve žmones, kurie jam buvo arti
mi.

— Jis, jog, isz tikrųjų, turė
jo mylimąją, pastebėjo pirklys.

— Mylimąją, pakartojo ra
szytojas ir paniekinaneziai an
takius pakele.

Czia daktaras pastebėjo, kad 
vidurinis raszomojo stalo stal- 
czius buvo pusiau atviras.

— Ar czia negali testamen
tas, tarė jis?

— Kas mums tai apeina, at
sake pirklys, ypacz dabartiniu 
metu. Visokiam atvejuje jis tu
ri Londone isztekejusia šeseri.

Inejo tarnas. Jis kreipėsi 
praszant patarimu kas link pa
laidojimo ir pakvietimu isz- 
siuntinėjimo. Kiek jam žino
ma, testamentas esą guli pas 
poną notara, bet jis labai abejo
jąs, idant ten butu kokia nors 
tuo reikalu padaryt parody
mai. Raszytojui pasirodė tvan
ku ir karszta kambaryj. Jis at
stume sunkia, raudona portje
ra, uždangala, prie vieno lango 
ir visai ji atidarė. Plati banga 
naktinio vėjo iszsiliejo in kam
barį. Daktaras paklausė tarna,

ar jis nežinąs, kokiu tikslu ve
lionis nusiuntė juos visus tris 
pakviest, kadangi, kiek jis at
simenąs, jis jau keli metai 
sziuos namuose kaipo dakta
ras, nebuvo. Tarnas, matoipai,

me alkūnėmis, in rtraszomaji 
stala, taip,
kabanezios elektros lemputes
pultu tiesiog ant popicros.

pasiliko besedis.
— Gal but, jus garsiai

szio klausymo tikėjosi. Jis tuo
jaus gi iszsitrauke isz savo 
szvarko kiszeniaus dideli port
feli, iszeme isz jo popieros
laiszka ir pranesze, kad ponas Daktaras 
jau priesz septynis metus už- 
rasze vardus tu draugu, ku- skaitysite, tarė pirklys, 
riuos jis iszreiszke noro prie sa
vo mirties patalo reget. Ir kuo
met jau ponas neteko sąmones, 
jis leido savo valia iszduot pa
rėdymu ponus pakviest.

Daktaras paėmė

Tai, tiesa pasakius,- n i e- .ka jums pasakyt. Dabar asz su- 
idant szviesa nuo,kas kitas, kaip tuszczia svajo

ne, kadangi asz, isz esmes, nie
ko priesz jus neturiu. Asz jus 
visus, saviszkai, net labai my
liu, panasziai, kaip ir jus mane 
mylite. Asz jus neskaitau esant 
menkais, ir, jeigu asz kada-ne- 
kada isz jusu pasijuokdavau, 
tai niekuomet asz vis-gi isz ju- 

Niekuomet,

per-

Jis

lankstau savo laiszka, fr tegu ji 
guli mano raszomajam stal- 
eziuje, ir tegu laukia, pakol asz 
ji blogoj nuotaiko esant nesu
naikinsiu arba kol jis nebusiąs 
perduotas jums ta valanda, 
kuomet asz gulėsiu ant savo 
mirties patalo. Sudiev.”

—TOLIAUS BUS—

kambarį. Czia jam, žinoma, bu
vo galima papirosas surūkyt.

— Delko gi, isz esmes, asz 
vis da czionai? Pagalvojo jis, 
atsisėsdamas kedeje prieszais 
raszomaji stala. Asz daugiau' 
už visus turiu teises iszeit, ka
dangi mane, matomai, pakvie
tė tiktai kaipo daktara. Jog, 
musu draugyste su juo jau su
vis nebuvo taip didele. Alano 
metais, toliaus jis galvojo, ir 
tokiam žmogui, kaip asz, abel
nai imant, esą negalima drau
gaut su tuo, kas neturi no jo
kios profesijos (amato) ir abel
nai imant, jos niekuomet netu
rėjo. Ka gi jis butu veikos, jei
gu ne'butu buvęs turtingas? 
Greicziausia jis butu tapes ra- 
szytojum: jog, jis buvo labai 
gabus ir talentingas. Ir dakta
ras prisiminė daug savotiszku 
ironiszku senbernio pastabu,

Pasaulines Bankos
Narys

Harold D. Smith, isz Mi
chigan, kuris buvo vaizbos 
priežiūros narys yra dabar

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 150 ::
L • ’ _

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

paskirtas kaip pasauli
nes bankos patarėjas ir vice
prezidentas Tarptautines 
Bankos Atstatymui ir Isz- 
platinimui biznio visame pa
saulyje. Jis yra gabus ir 
daug patyręs žmogus ir daug 
tikimasi isz jo, ,

TARADAIKA

J: •' ■

rr^ 1 • i • i •Tarp nekuriu lietuviu,
Turime ir tokiu, 

Kurie sarmatinasi 
būti lietuvais, 

O nori būti anglais.
Kelis tokius Filadelfijoj 

užtikau, 
0 kad gerai prisižiūrėjau, 
Tai supratau kad verszio

i protą turėjo,
Gal protas iszgaravo 

!ba plike žibėjo. 
Kad mandras, tai mandras, 

O kad juos kur ten galas.
Tokius nuo burdo 

pavarė, 
Dabar pas sena nugara 

gyvena, 
Tusczia ju, apie kvailius 

j „ bus gana!
* * *

Vela po Ulinoju 
važinėjau, 

In viena miestą sustojau, 
Naujiena iszgirdau, 
Ir sau užsirasziau.

Badai kelios moterėlės ten 
yra, 

Kožna paniekina savo vyra,
In lakupa tankiai 

sodina, 
Nuo visokiu asilu 

vadina.
Vyrai tame kalti;

Nes nuo bonkutes nenori 
atsitraukti, 

Akis užsipylė per dienas, 
Neiszsipagiriojas 

ne vienas.
Isz juju girtybes kiti 

pasinaudoja, 
Todėl, bukite dorais 

del savo moterių, 
Nepraleidinekite savo 

pinigus, 
Jusu moterėles jus neaplais, 

Ir neužsidavines su 
kitais.

* * *

Isz Tania k ves žinia 
aplaikiau, 

Net isz giedos apkvaitau, 
.Kada iszgirdau apie viena 

mergele, 
Czion gimus lietuvaite.

Vyrukams in akis kabinasi 
Ir szaiposi,

Idant pirktu nailons 
panezekaites, 

Ir kokias ten, — naites.
Prižada, kas tuos 

dalykus nupirktu, 
Tai ant josios užmautu. 
Viena vyruką prigavo, 

Kad nuo jo pinigu negavo, 
Nes norėjo kad už drese 

užmokėtu, 
0 jeigu ne tai lakupe 

atsėdėtu.
Vyrukas suprato josios 

triksa, 
Nuėjo pas vaita, 

Ta mergele pas save 
paragino, 

Velniu davė ir visaip 
iszvadino.

Todėl, gana bus apie tai.

Raszytojas pradėjo:
— “Mano draugams, 

pertrauke, szypsodamos:
— Taip, ponai, czia da karta'su; nesitycziojau.

paraszyta. Ir po to, su nenugar ir už vis mažiau tose valando- 
isz tarno'ramumu, tese:

“Priesz penkiolika minueziu ir gyviausiai insivaizdinate. Ir 
isz kur gi toji svojone 

mano' imasi? Gal but, ji gomanti isz, 
ir, esmoje, prakil

naus noro nepalikt tiek daug 
melo pasaulyje, isz jo iszei- 
nant? Asz galeeziau galvot 
taip, jeigu asz nors karta pa- 
juseziau mažiausi atjautimu to, 
ka žmones-atgaila vadina.”

— Perskaitykite gi pagalios 
iszvada, pareikalavo daktaras 
savo nauju balsu. Pirklys gi 
paprastai paėmė laiszka isz 
ranku raszytojaus, kurio pirsz- 
tai iszsiskete lig kad paraly
žiuoti, smarkiai akimis perbė
go lapeli ir pabaigoj sekan- 
czius žodžius perskaito, “tai, 
mano brangus, buvo pifktasai 
likimas ir asz nieko czia ji ne
galiu pakeist. Visos jusu žmo
nos man priklausydavo, 
sos.” t

Pirklys staigai sustojo 
laiško pradžia pažiurėjo.

— Kas ten pas jus? Paklau
sė daktaras.

— Laiszkas priesz devynis 
metus parasziytas, tarė pirklys.

— Toliaus, pareikalavo ra
szytojas.

Pirklys perskaito: 
vo, žinoma, santykiai 
skirtingo pobūdžio, 
asz gyvenau beveik, 
dės, per daugeli menesiu. Su ki
ta, tai buvo tai, kas, paprastai 
imant, vadinasi kvailas ir ne
apgalvotas atsitikimas. Su tre- 
czia dalykas net prie to priėjo, 
kad asz buvau 'besirengiąs po
draug su ja numirt. Ketvirta, 
mane su kitu prigaudinejan- 
czia, asz strimagalviais nulei
dau nuo laiptu. 0 viena isz ju 
tiktai viena karta buvo mano 
meiluže. Dabar, mano brangus, 
galite laisvai atsikvept. Tai, 
jog, ne beda. Gal 'but, tai buvo 
geriausios mano, ir jusu gyve? 
uimo valandėlės. Taip tai, ma
no prieteliai. Daugiaus neturiu

se, apie kurias jus sunkiausiai
į ranku raszteli ir perskaitė ja
me penkias pavardes: apart asz iszleidau paskutini 'kvapu.[ taip, 
pavardžių trijų dalyvaujan-y?us susirinkote aplink 
ežiu, tenai stovėjo da vieno,mirties patala 
draugo vardas, priesz du metu 
numirusio, ir da vienas visisz
kai nežinomo žmogaus. Tarnas 
paaiszkino, kad tasai paskuti
nis esu buvo fabrikantas kurio 
namuose velionis priesz devy
nis ar deszimti metu dažnai 
lankydavosi, jo antraszas esu 
dabar užsimėtė. Dalyvavusieji 
gėdingai ir baimingai vieni in 
kitus pasižiurėjo.

— Kaip tai paaiszkinti?. Pa
klauso pirklys. Ar nebuvo pasi
ryžęs jis pasakyt kokia nors 
prakalba savo paskutinėje gy
venimo valandėlėje?

— Sau paežiam pomirtini 
žodi? Pridūrė raszytojas.

Daktaras pažiurėjo in atvira 
raszomojo stalo stalcziu ir stai
ga pastebėjo laiszka, ant kurio 
didėlėmis Lotyniszkomis rai
dėmis buvo du žodžiu parašky
ta: “Mano draugams.”

— 0, suszuko jis, paėmė vo
ką, pakele ji ir kitiems parode.

— Tai, mums, kreipėsi in 
tarna ir padare jam galva 
ženklą, kad jis czia esą nereika
lingas. Tarnas iszejo.

— Alums. Prakalbėjo raszy
tojas placziai atvertomis aki
mis.

— Jog, czia negali but jo
kios abejones, tarė daktaras, 
kad mes turim teises ji at- 
pleszt.

— Alos privalome, tarė 
pirklys ir visus knypkius (gu- 
zikus) užsisegė.

Daktaras paėmė isz stiklines 
lekszteles maža peiliuką, pra
pjovė voką, iszeme isz jo laisz
ka ir užsidėjo akinius. Ta mi
nute pasinaudojo raszytojas, 
idant paimt sau lapeli ir ji isz- 
ties.

— Tai mums visiems, tykiai 
tarė jis ir apsikniaubė, atsirc-

rengiaties szirdingo

mirties va-

ir 
drauge szi laiszka. perskaityt, 
jeigu jis da mano 
landoje užsiliko, pridursiu asz;
dėlto kad, jog, gal atsitikt, kad 
in mane geresne nuotaika atei
sianti.”

— Ka? Paklausė daktaras!
— In mane geresne nuotai

ka ateisianti, pakartojo raszy
tojas ir toliau skaitė: “Ir asz 
nuspręsiu panaikint szi laiszka 
kuris jog man neatncszias ne 
mažiausios naudos, o jums ma
žiausiai, priduosias labai ne
malonia, minute jeigu galutinai 
kam nors isz jusu neapnuodin- 
sias buities.”

— Jeigu neapnuodinsias bui
ties? < Klausiamai pakartojo 
daktaras ir pratrynė savo aki
niu stiklus.

— Greicziau, tarė pirklys 
prislėgtu balsu.

Raszytojas tese.
— “Ir asz klausiu pats sa

ves, kas do keistoji fantazija 
(svajone) traukia mane szian- 
dien prie raszomojo stalo ir 
verezia paraszyt tokius žodžius 
nuo kuriu inspudžio asz nie
kuomet jusu veiduose neregė
siu? Ir jeigu asz net ir gale- 
cziau tai padaryt, tai smagu
mas butu perdaug menkas del 
to, idant tarnaut pasiteisinimu 
tuojaus darau ir prie to su 
jausmu atviriausio pasitenki
nimo.”

— 0! Suszuko daktaras ir 
pats savo balso nepažino. Ra
szytojas mete in daktara sku
biai pikta žvilgsni ir pradėjo 
toliau, smarkiau ir tykiau neg’ 
pirma skaityt:

Cziamniionas

vi-

ir

“tai bu- 
visiszkai 
Su viena 
kaip ve-

SKAITYKIT, 
PLATINKIT!

“SAULE”

Eroplanas Ant Geležinkelio

i

Didelis TWA eroplanas, veždamas asztuoniolika žmonių, pakilo isz Chicagos eropla- 
nams stoties ir neužilgo turėjo staiga nusileisti. Lakūnas sako kad abudu inžinai eropla- 
no sustojo ir jis nebuvo gana augsztai pasikėlęs gryžti in savo stoti tai turėjo nusileisti 
ant geležinkelio. Nei vienas isz keliautoju nebuvo nei sužeistas, iszimant lakuna ir tarnai
te, kuriuodu buvo biski sužeisti ir sukriesti.

Robert Fitch, milžiniszko 
masto studentas isz Univer
sity of Minnesota atsižymė
jo per rungtynes kai jis to
liausia numėtė ta geleži, ku
ri yra vadinama “discus.” 
Ta geležis gerokai sveria ir 
yra tokia apvali kad sunku 
gerai nusistverti. Robert 
Fitch ta geleži numėtė net 
179 pėdu tolio.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

< Ji

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas, 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetine*.
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* is 
Gailesczio.
Maldos vakarine*.

Giesme ant pradžios Misziu.- 
Misziu Maldo*.
Psalme 45. ; i ;
Giesme Szventas Dieve. 4
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. ,
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventu*.
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. 
Paskiau* atiduodama* Dievui gar

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

Komunijos. ,
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos. |
Ranžancziu* prie Szv. Marijos 

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

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Maid, už Dusžia* mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzau* vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministrantura*.

Szv. 
prie 
pri« 
Szv.

JA
•G

Szv. Sakramente 
Tamosziau*. 
Vieazpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.
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Žinios Vietines Lietuviai Jaunas Beis-Boliiiinku Boselis

’ —* Rugp. (Aug.) 15-ta die
na, tai yra ateinanti Ketverga 
bus laikoma “Lietuviu Die
na,” Lakewood Parke, ant ku
rios ketina suvažiuoti tukstan- 
czia Lietuviu isz visu szaliu, 
pasimatyti su savo giminėms, 
kūmutėms ir pažinstamais.

— Readingo Specialiszkas 
treinas del 32-tra Lietuviu Die
nos, Ketverge, Aug. 15, apleis 
ryte isz Mt. Carmel 9:00 valan
da, dubeltavas tikietas $1.52; 
Mt. Carmel June. 9:10, $1.40; 
lio'cust Gap 9:10 vai., $1.40; 
Gordon 9:32 vai., $1.02; Ash
land 9:39 vai., 90^; Girardville 
9*:47 vai., 66^; Mahanoy Plane 
9:52 vai., 56^; Maizeville 9:57 
vai., 44^; Gilberton 10 vai., 
44^; Mahanoy City 10:13 vai., 
34^. Pribus in E. Mahanoy 
Junction 10:27 valanda. Gry'ž- 
tant, apleis East Mahanoy 
Junction 7:25 valanda vakare 
.(E. D. T.) '

—< Ženybos laisnai iszeme 
Lilliana Cziginskiute ir George 
P-husky, isz miesto.
i *— Ponia Cecilija, pati p. 
Domininko Praskeviczio nuo 
610 E. Pine ulyczios, sugryžo 
isz Pottsvilles ligoributes kur 
įi turėjo pasekminga operaci-

? — Utarninke pripuola Szv. 
įKasi jono, j
)' —• Seredoj Szv. Euzibijo, 
taipgi Vigilija,—pasninkas.

—- Ketverge Žolines — In 
Dangų Ėmimas Szvenc. P. Ma
rijos. Taipgi 32-tra “Lietuviu 
Diena” Lakewood Parke.

-— Petnyczioj pripuola Szv. 
Joakimo.

— Panele Helena Matulai- 
cziute, slauge, duktė ponios J. 
Matulaitienės nuo Hills Terra
ce, ana diena sugryžo isz Potts- 
yilles ligonbute, kur ji turėjo 
operacija.

Shenandoah, Pa. — Pone M. 
J. Melauskiene, nuo 1144 W. 
Centre Uly., turėjo operacija 
Pottsville ligonbute.

t Laidotuves Geraldinos, 
dukrele ponstvos V. Petuszkiu, 
nuo 331 W. Centre Uly., invyko 
Subatoje, 9-ta valanda ryte V 
palaidota Szvento Jurgio para
pijos kapinėse. Velione mirė 
Petnyczioj, 6:05 valanda ryte, 
Locust Mt. ligonbute.

— Antanas Matalaviczius, 
nuo 424 So. Jardin Uly., likos 
sužeistas in galva Maple Hill 
kasyklosia ir likos nuvežtas in 
Locust Mt. ligonbute.

Frackville, Pa. — Kunigas 
Salamonas J. Mažeika asisten
tas Apreiszkimo P. M. Lietviu 
parapijos, likos paskirtas in 
Saldž. Szirdies parapija New 
Philadelphia, Pa.

“LIETUVIU DIENA” 
KETVERGE, AUG. 15, 1946 

SPECIALISZKAS TREINAS
. . .IN. . .

E. MAHANOY JUNCTION
Isz Valanda Ryte Kainos

GRYŽTANT:

Mt. Carmel Sta. . . .9:00. ,. .$1.52
Locust Gap ............. .9:15. .. 1.40
Girardville ................ .9:47. .66
Maizeville ................ .9:57. .. -44
Gilberton .................. 10:00. . . .44
Mahanoy City .... .10:13. . . .34
Treinas pribus
E. Mah. Jct............... .10:27

SKf Specialiszkas Treinas apleis 
East Mahanoy Junction 7:25 valanda 
vakare (.S.T.).

Reading ^SYSTEM

j: . •- . 1 ....

Benamiai
ISZ TOLIMU KRASZTU. — 

Mums, ežia Amerikoje sunku 
insivaizdinti ir suprasti ka tail 
reiszkia liktis be namu, nes1 
mums namas jau ne taip reika
lingas, nes mes jau prate ant 
randos ar apartmentuose, ke-l 
liuose kambariuose gyventi ir1 
savo turtą bankos knygute 
skaitytis. Bet, Lietuvos Lietu
viai, isz laisvu piliecziu pavirto 
nuolatiniais keleiviais, amži
nais Žydais, neturi namu, pra
rado savo turtą, neteko savo 
žemes, likosi be tėvynės, atsi
dūrė svetimon szalin, kur gy
vena isz svetimtaueziu malo
nes ir nežino ka rytojus jiems 
atnesz.

Žinoma, žmogui daug ko 
trūksta begyvenant svetimųjų 
tarpe; jis dažnai kenezia szalti, 
pažinsta bada ir baisiausiai nu- 
kenezia nuo to nežinojimo ne 
tik kaslink savo likimo, bet 
kaslink visu savo giminiu, 
draugu ir mylimųjų, kuriuos 
jis paliko kai pats turėjo isz- 
keliauti.

Visi szitie vargai ir nukente- 
jimai susideda palaužti lietu
vio dvasia ir suardyti jo svei
kata. Lietuviszkas posakis sa
ko: Kad sveikata yra didžiau
sias žmogaus turtas, o rūpestis 
labiausiai palaužia žmogui 
sveikata. Prie tos rupesties pri
sideda tie baisus karo pergy
venimai, blogas maitinimasis 
ir sziaip jau nesavas gyveni
mas. Visi szitie dalykai ypatin
gai atsiliepia in ant vaiku ir se
nesnio amžiaus žmonių.

Nors karas au pasibaigė, bet 
Lietuviams nei laisves nei ra
mybes nesimatyti. Jie negali 
pargryžti in savo žeme, jie vis 
turi pasilikti pas svetimus ir j u 
malones žiūrėti ir praszyti!

Svetimtaucziai daro ka tik 
gali, kad visiems pabėgėliams 
j u naszta ir junga palengvinti. 
Lietuviai gal ir nebadauja, bet 
vien maisto gyvam žmogui ne
gana. Drabužiu klausimas yra 
labai opus ir skaudus; trūksta 
visokiu drabužiu, kaip virszu- 
tiniu taip ir apatiniu. Yra tuks- 
taneziai tokiu žmonių kurie ne
gali žižemos laiku nei per du
ris iszeiti, nes neturi ko apsi
vilkti.

Amerikiecziai, kartas nuo 
karto prisiunezia drabužiu. Bet 
ir szitos drabužiu dovanos, 
nors kuna szildo, bet dvasia 
slegia ir slopina kad Lietuviai, 
garbes ir darbo žmones turi gy
venti kitu iszmalda. “Lietuviu 
benamiu gyvenimas ir likimas 
sunkus, liūdnas, ir szviesesnio 
rytojaus nematyti!

KOMUNISTAI
IR TURKAI

ISZ TURKIJOS. — Komu- 
nistu partijos Prancūzijoje, 
Argentinoje ir kitose krasztuo- 
se gavo isz Moskvos insakyma 
leisti propaganda ir statyti rei
kalavimus kad jie agituotu ir 
reikalautu kad sziaurine Tur
kijos dalis butu atiduota So
vietams. Szita nauja propagan
da sutinka su Moskvos laik- 
raszcziu ir radijo propagandos 
szmeižti ir niekinti Turkus.

Turkai iki sziol drąsiai ir

Joe Cronin yra garsingiausias ir bagoeziausias freis-bolej bosas ir valdo Bostono “Red 
Sox” beis-boles rateli. Tai ežia, jo sūnūs, Corky Cronin, penkių metu vaikiukas žengia savo 
tėvo pėdomis ir mokina savo draugus kaip beis-bole loszti. Jis viena koja priklaupęs taip 
kaip jo tėvas daro kai su beis-bolininkais kalbasi. Jo draugai nors klausosi bet rodos neti
ki in ta ka szis jaunas boselis nori jiems pasakyti.

Taiso Takus Ar Peinicr.tus

Kai valdininkai Port Arthur mieste, Texas rado daug kareiviu be darbo jie sumanė 
jiems darbus gauti. Daug žmonių norėjo naujus ar geresnius takus ir takelius, arba pave- 
mentus prie savo namu. Tai kareiviai pradėjo dėti tuos takus ir sau gerokai užsidirbo ir 
visa miestą pagražino. Jie užsidirbo apie dvylika doleriu in diena.

vieszai prieszinasi Rusijai ir 
sako jie vereziau žus negu Ru
sijai pasiduos ar nusileis. Tur
kija yra vienatine Europoje 
szalis kuri drysta Komunis
tams kelia pastoti.

Garsus
Beis-Bolininkas

Ted Williams, kuris su 
Boston Red Sox beis-boles 
rateliu loszia taip atsižymėjo 
savo loszimu kad kai kurie 
sako kad jis pragarsės taip 
kaip tas Babe Ruth pragar
sėjo keli metai atgal. Jis la
bai atsižymėjo ir pragarsėjo 
kai jo rateis losze beis-boles 
priesz Clevelanda.

SPAUDOS lIET--J0JE
LAISVELfiiiJ I Ii isz danzig°- — Kai K°- 

jmunistiszka valdžia užėmė ir 
užkariavo visa Lenkija, tenai 

PARYŽIUS, FRANCIJA. |įuvo daug Lietuviu, kurie ne- 
Amerikos Sekretorius Byrnes Spej0 pasitraukti, ar gal tike- 
susikirto su Rusijos Užsienio josį ^a(j viskaS bus gerai. Kiek 
Ministeriu, Molotovu apie(jU tenaį dabar randasi negali- 
spaudos laisve. Sekretorius ma pasakyti, nes jokio organi- 
ByrnEs vieszai pasakė Moloto-' ZUOįO veikimo nevalia Lenkijo- 
vui kad Rusijoje nėra spaudos; je veSĮį Toks veikimas butu in- 
laisves, kad Rusijos valdžia sa-jįarįas kaipo prieszvalstybinis. 
vo laikraszcziams pavėlina«

; spausdinti tik tas žinias ku- 
(rios valdžiai patinka, ir tuo pat 
I sykiu szmeižia ir visokius me
lagingus daigtus skelbia apie 
Amerika.

Dabar visus tuos Lietuvius 
gaudo ir gainioja Lenkijoje.

i Sovietai pareikalavo isz Lenku 
Komunistiszkos valdžios kad 
visi Lietuviai butu suimti ir 
sugražinti in savo tėvynė. Ko-

Molotovas piktai atsikirto, kia ta “Tėvynė” dabar tai mes 
pastebėdamas kad Amerikos visi galime insivaizduoti. Lie- 
spauda yra labiau suvaržyta 
negu Rusijos. Jis sake kad ežia,

tuviui dabar gryžti in tėvynė 
reiszke savo mirties raszta pa-

Amerikoje, keli milijonieriai 
valdo visa spauda ir jie szmei
žia ir niekina Sovietus ir ren
gia kara priesz Rusija.

Sekretorius Byrnes nusi
juokdamas atsake kad musu 
laikraszcziai viską spausdina

siraszyti. Policija gaudo visus 
Lietuvius ir kaip kokius galvi
jus varo in lagerius, stovyklas, 
isz kur jie bus pasiunsti arba in 
vergija Lietuvoje arba in Sibe- 
rijo pustynus.

Daugiausia Lietuviu buvo
ka tik Sovietai sako ar raszo 
savo laikraszcziuose, bet Rusi-Į 
jos laikraszcziai neiszdrysta1 
spausdinti ka Amerikiecziai Į 
sako. Jis davė viena gera pa
vyzdi; jis staeziai paklausė 
Molotov: Kodėl jis
savo laikraszcziams iszspaus- 
dinti jo, Sekretoriaus Byrnes 
kalba kuris jis ežia dabar pasa
kė? Pats Byrnes padare pasta-

apsigyvene apie Daftzigo kori
dorių. *Tai ežia dabar policija 
labiausiai gaudo ir gainioja li
kusius Lietuvius.

uždraude

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

Siuncziant pinigus per ban
kini czeiki arba ekspresini mo-
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu

ba kad visa Molotovo kalba, 
bus visuose Amerikos laikrasz-1
ežiuose iszspausdintas. Moloto- prie paskirtos sumos nes musu 
vas ant to nieko negalėjo atsa- bankos reikalauja deszimts 
kyti, nes Rusijos laisve ne to- centu už iszmokejima czekiu ir 
kia kokia yra Amerikos laisve.'ekspresiniu kvitu. Busime jums 

dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde-

RIKIUOJASI rilis, pridėti deszimtuka. Bet 
 jeigu siunsite money orderiu

ARGENTINA

Operos namas in Central City, Colo., kuris buvo pastaty
dintas kai ežia mainos dirbo, dabar vėl savo duris atsidarė. 
Jis buvo uždarytas per kara. Szi menesi ežia atvažiuoja 
isz New York miesto operos artistafi ir sudainuos operas 
“The Abduction From the Seraglio” ir Italijoniszka opera 

“La Traviata.”

New Philadelphia, Pa.—Ku
nigas Jonas J. Gibas isz Saldž. 
Szirdies parapjios likos pa
skirtas in Szv. Andriejaus pa
rapija Philadelphia, Pa.

Walter, Okla. — Du banditai 
insigavo in Walters National 
banka ir paėmė $31,000. Poli
cija jieszko banditus.

Mergina, kuri mano, 
pauderiu, kvarba ir 
kvaraboms inpainios 
in savo kilpas retai kada turi
giluki. Sziandien vyrai gerai 
žino kas yra tikru, o kas netik
ru 5

kad su 
kitoms j 
T n I i i n 'vaikina

Skaitykite ‘’Saule”

ISZ ARGENTINOS. — Ar
gentinos valdžia ima tverti ir 
rengti kariszkas jiegas visuose 
Pietų Amerikos krasztuose. Ji 
dabar kvieczia visus Pietų 
Amerikos krasztus siunsti sa
vo jaunus vyrukus mokintis 
kariszko musztro in Argenti
na. Jau ta pakvietimą priėmė 
ir savo jaunus karininkus pa
siuntė Paraguay, Peru, Boli
via, Mexico, El Salvador, Hon
duras, Dominican Republic ir 
Ecuador.

Argentinos valdžia tikisi vi
sus szitus krasztus suvienyti ir 
isz tos vienybes sutverti galin
ga jiega su kuria visos kitos 
tautos turės derintis.

LIETUVIAMS
GARBE IR VILTIS

ISZ ITALIJOS. — Lietuvis 
Kunigas Petraitis buvo paskir
tas kaipo administratoriumi 
garsaus Italijonu ir visu Kata
liku laikraszczio “Osservatore 
Romana.” Szis laikrasztis yra 
Kataliku Bažnyczios atstovau
jantis žodis ir pasiekia Katali-
kus beveik visuose pasaulio 
krasztuose. Dabar tas laikrasz
tis nuszvieczia Lietuviu vargus 
ir kanezias ir kitus supažindi
na su Lietuvos likimu. Turint 
savaji žmogų tokioje augszto-
j e ir atsakomingoje vietoje 
mums Lietuviams ir garbe ir 
viltis. 'Garbe kad svetimtau-’ 
ežiai taip invertna Lietuvi, vil
tis kad tas Kunigas dabar ki
tiems pranesz kas Lietuvio 
szirdyje.

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

‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste. , X'

ISTORIJE apie na ta nu. 
-----------------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 s.t- 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ra£an- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15$. 
Saule Pu b. Co., Mahanoy City

Andrius J. Recklitis
-----  ‘t

PIRMOS KLIASOS SALUNAS. U 
‘206 West Centre Street 

MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka 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,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokioms .4 
:: Reikalams :: '

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


