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Žydai Sukilo Priesz Anglus
NAUJAS

KONGRESAS
Profesoriaus
Duktė Dingo

Su Naujais Metais Atsidarė Naujas Amerikos 
Kongresas, In Kuri Visi Amerikiečiai 

Žiuri, Ir Isz Kurio Daug Ko Laukia 
Visos Tautos. Kiti Krasztai Žiuri

In Musu Nauja Kongresą Su 
Nepasitikėjimu Ir Su Pagarba

COLUMBUS, OHIO. — Ohio
State Universiteto

WASHINGTON, D. C. — negali per daug “Kitoms Tau- 
Jau keturiolika metu kai Re- toms skolinti, nenuskriaudus' 

ublikonai buvo iszmesti savus žmones: 
-pirmenybes Kongre- 

Tie žino kad dabar ant j u 
^sas darbas ir dideles 

Jie taipgi žino, kad 
k Xmerikiecziams in-
k kivireziai ir ne-

už tai, jie da
rn a greitai atlik-

kiši, kad visa
B bu priesz Liepos
■BtaV įdienos.

B; visokiu inneszimu ir 
Knu dabar turės būti in- 

K/ar iszaiszkinta. Pirmu-
/■ytisia, reikia sumažinti Anie
ms dovanas kitiems krasz- 
Kms; paskui, reikia ir Ameri- 
riecziams sumažinti taksas. 
'Szitie du klausimai yra viens 
su kitu suriszti.

ti. Tai jis, prastardaves inžina, 
motori, nutarė palaukti pakol 
inžinas inkais, automobilius in- 
szils ir ledai nuo langu nusileis. 
Bet būdamas darbsztus žmoge
lis, jis nenorėjo tenai dykas sė
dėti, tai jis nuėjo atgal in savo 
saliuna, pasiėmė kastuvą, ir

Profeso- pradėjo nukasineti sniegus nuo 
riaus duktė, dvideszimts metu savo saliuno duriu ir langu. Jis 
raudonplauke Mary Virginia gerokai suszilo ir visa ji pra- 
Kimberly iszvažiavo su savo kaitas iszmuszo nuo to darbo, 
drauges tėvu ant vakaruszku iri Visa sniegą nukasės, jis padėjo 
dingo, taip kaip žeme butu ja ta kastuvą in saliuna, vėl užsi- 
prarijus. Dingo ir tos jos drau-j rakė saliuno duris, ir jau ėjo 
ges tėvas, Robert Hemming, 42 prie savo automobiliaus kuris 
metu amžiaus žmogus.

Kai duktė neparėjo nuo tu 
pcvvua Jie žino, kad vakaruszku, jos tėvas Profeso-
per daug pinigu ne yra gerai j rius Daktaras E. E. Kimberly 
bizniui, nes juo daugiau pinigu j susirūpino ir pasiteiravo kur 
randasi, juo daugiau j u reikia 
del pirkimo ar pardavimo.

Naujas Kongresas gerai lu
res peržiureti visus musu s 
tarimus su ‘Kitomis Tautom 
kaslink mantos, taksu ir tav 
mainikavimo. Szitas Na 
Kongresas kaip ir vis' 
sidaro |sz Politikier 
teipgi yra dideli 
atstovauja fabrikantu 
rikos Piniguoczius, x ir 
jie daugiau ir labiau 
kraszto bizniu ir pramone.

jau dabar turėtu būti gerokai 
insziles ir langai nuo ledo at
slūgę. Bet kas ežią kad nei le-J 
do, nei langu nei automobiliaus 
nematyti. Kai jis tenai pasileu-

..... , ik I kės sniegą kasė, darbavosi,ir kokios tos vakaruszkos buvo. | • x • . . .
lis dažinojo kad nei jokiu va
karuszku nebuvo ta vakara.

koks vagis atėjo ir pasisavino 
jo automobiliu ir sau sveikas 
nuvažiavo in sziįta automobi-

aiszkįni d jie nieko bendra 
,vo vaiku, kad jie jo 
radėjo, kad jis buvo 
ledas ir “divorso- 
Li slapta

liu kurio inžinas įuvo inkaites 
ir nuo kurio lanj 
buvcknutirpes^l 
iiinkattikraB

visas ledas

Republikonai .
Valdys Nauja 

Kongresą
Audra Padare Daug Bledies 

į Alaskoje, Aleutian, Midway, Ir 
Hawaii Pacifikoje; Prez. Tru- 
manas Kalbėjo In Nauja Kon- 

lelyje; Naujas 
Bilbo Serga

gresa
Senai

syki ta eroplana aplink ta v
■ftis ji pasivijo '■

'įž'x'=fe' Mj z tu miSba I

RUZOLIMAS

Darbo, Darbininku ir Unijų 
klausimas teipgi reikalauja 
greito ir aiszkaus nusistatymo. 
Darbininku Unijos labai gra
žiai pasveikino Nauja Kongre
są su savo reikalavimais ir 
skundais, kurie jau siekai kelis 
bilijinus doleriu. Unijos rei
kalauja, kad darbininkams bu
tu užmokėta ne tik už darba, 
bet ir už visa laika kuri jie pra
leidžia beeidami in darba. Nau
jas Kongresas apie szimta to
kiu inneszimu ir skundu iszmes 
kai tik savo susirinkimus pra- 
Įdes.

Ar szitas Naujas Kongrese 
iszpildys visus savo pasižadej 
mus tai dar per anksti pasaką 
ti! Pagyvensim pamatysim. 
Jie per keturiolika metu pri- 
kaisziojo Demokratams ir pa
rode, kad jie nieko nesupranta 
ir moka; “dabar atėjo jiems 
proga parodyti ka jie moka ir 
ka jie supranta!”

'alti:

w - jg
sugautas

ko suimtas ir apsūdytas | \
’sykius už kitokius prasi-> J , \
Srs.ir tavo San Quentinj WASHINGTON D. C. - 
.nurnrfh ir Atlanta Isz Paryžiaus pakilo didis ir

gf®*? ■ ’-VO Kg 
■B^pasldū pats eropl® 
^legterejo in pelkes. Va» 
jas Tansey buvo iszmestas u 
eroplano ir labai sužeistas tei; 
gi jo pegelbininkas.

Nauju Metu 
Paroda

ral kalėjimuose.

Profesorius Kimberly sako 
kad jis negali tikėti kad jo duk
tė butu insimylejus in ta nevi
doną, nieksza Robert Hemming 
nes ji turėjo tris savo amžiaus 
kavalierius. Jis sako kad grei- 
cziausia bus kad jis ja paneva- 
lia iszsiveže.

Republikonai teipgi susirū
pino su nauju namu statymu, 
kuri Prez. Trumano adminis
tracija taip sumaisze ir isznau- 
dojo. Bet, pirm to, Republiko
nai turi iszriszti kita svarbu 
klausima apie ta “Senatorių 
Bilbo,” kuris insipirko in Kon
gresą. Po tam, kiti taip pat 
svarbus klausimai iszkils: “Ar 
Suvienyti Amerikos Kariszkas 
Jiegas ir paskirti viena Karisz- 
ka Vada del Armijos ir Laivy
no; Ar imti Visus Jaunus Vy
rukus In Vaiska ir kaip ilgai 
juos vaiske laikyt?

PHILADELPHIA, PA. — 
Nauju Metu Paroda, kuri yra 
vadinama “Mummer’s Pa
rade” sutraukė szimtus tuks- 
taneziu žmonių isz arti ir toli. 
Apie septyni szimtai tukstan- 
cziu žmonių stovėjo ant ulycziu 
per sniegą, veja ir szalti pasi
žiūrėti ir pamatyti parodos, 
kuri yra po visa kraszta pa
garsėjus. Per kara szita paroda 
buvo nutraukta ir paskui tik 
visa maža ir prasta pasirodė. 
Bet sziais metais jau viskas po 
senoviszkai.

Saliuninko 
Bėdos

galingas eroplanas “Cairo 
Žvaigžde” ir su staugdamais 
inžinais - motorais lipo staeziai 
in padanges, in žvaigždes! Kai 
iszkilo in padanges, jis pasuko 
savo nosi in vakarus, in Ameri
ka, ir virsz augszcziausiu debe
sų, skrido skersai mares. “Cai
ro Žvaigžde” skubinosi in 
Amerika, kad parvežtu visus 
del Kalėdų. Ant jo važiavo Pier 
re N. Dreyfus, sūnūs Kapitono

Gražuole Prancūze su savo 
mažucziu buvo sužeisti, bet pa
sveiks; Prancūzas Pierre Drey
fus žuvo; Koegelio žmona ir 
duktė jau jo nesulauks, jis žuvo
toje nelaimėje. Vienolika žmo-' 
niu tik rodos per stebuklą iszli- 
ko gyvi, bet, dvylika žuvo!

—• žydu požemines, 
jau vieszai puola ant Ang- 

viesza pasiprieszįi 
valdžiai. Jau in septynis miestus!

šiai sukilo priesz Anglijos kari
Jie turi daug ginklu ir sako, 

jus dabar gresia Anglijos kareivi?

Vienas Anglijos karininkas buvo 
dytas ir trys kareiviai sužeisti kai 
užpuolė ant Anglijos tvirtoves Haifa 
te. Vienas Anglijos kareivis, vienas 
bas policijantas ir viena Zydelkaite
sužeisti prie Tel Aviv. Isz Tel Aviv su
kilimas eina in Jaffa miestą, kur Žydai 
nori užpulti ir iszžudyti Anglijos slapta ka-

Nepraejo nei viena para nuo 
to laiko kada ‘Cairo Žvaigžde’ 
pakilo isz Paryžiaus, kai atėjo

nijos

mies- 
Ara- 
buvo

Alfredo Dreyfus, kuris buvo'kitos liūdnos žinios. Amerikos * i- •• • j • • J
neteisingai pasmerktas kaipo armijos kariszki marinai pra-fiSZKU pOHCljžl, 11CS CZ13 1300381 VISU jLyflU

Ir Užsienio reikalai sukelia 
svarkius klausimus. Kiek ir 
kam skolinti pinigu? Republi
konai yra daugumoj biznieriai 
ir piniguoeziai, ir už tai jie ge
riau supranta, kaip pinigai pi-

Pamatyti visa szita paroda 
reikia daugiau kaip keturias ar 
penkias valandas iszstoveti, 
nes jie yra tokia didele ir ilga. 
Žmones, bežiūrėdami in ta pa
roda užeina pavalgyti ir gal da 
ant teatro užeina susiszilti ir 
paskui vėl ant ulyczios stovi ir 
žiopso. Sziais metais per szita

nesze kad jie rado eroplano lie-. j. .. .v
kios deszimtys metu atgal. Va- kanas Laguna kalnuose, Kali- ISZVardinti praSIZengimai.
žiavo teipgi Herman Koegel?ormjoje. Czia tarp sulaužytu yv i • fIirj karfozkll snHWStflnCziu
isz Rudnik, Lenkijos. New, sparnu, sudaužytu inžinu -mo-| IU11 TIKTU KailSZKU SprOgSUHCZlU
York mieste jo lauke jo žmona l°r^u ^sz karszczio sulenkto bombų, ir paskui jie patys kitas pasidaro 
ir duktė, kurios nebuvo jo ma-1 Pli£no jie rado devynis žuvu- VU!
cziusios nuo to laiko kada Vo-,siu keliautojus ir tris lakūnus, j if pa^lUZia 1H Anglį joS tVirtOVeS. Kiti Zy- 

is retai kada skundžiasi nes kiecziai ji suėmė devyni metai kurie dei Kaiedu skrido isz ei (jgj įma griauti visus tiltus sziaurineje Pa- 
i—----  i atgal. Jauna Prancūze laike Centro in San Diego. Kalėdų ... . .

L--------- - ---------. dovanos, gražiai surisztos, bu- lestinos puseje ir pakasa sprogstanczias bom-
1 vo iszmetintos visur apie sudu- j, kolio ; -r
Į žūsi eroplana. Kuczios vakara
| vairotojas, George b. sprada,l Szeszta Anglijos Lakunu armija dabar 
iper eroplano radijo pranesze,J . . J

i, ir visi jos kareiviai jiesz- 
jaTik keliam? k° Žydu kurie nuplakė keturis Angli- 

piutes po tam, ūkininkai pama-'joS kareivius. Jie su prakeikimais sako 
“kad tie smarves Žydai nebus nei suaresztuoti, 

trijų dienu rado szita sudužusi jįems nuJupSs

savo kraszto iszdavikas pen- iszvardinti prasižengimai.

PHILADELPHIA, PA. —
Bert Zibelman turi saliuna prie 
Treczios ir Bainbridge ulycziu. Į 
Ji
jis žino kad skustis kostiume-1 a1
riams bizniui ne in sveikata, prie savo krutinės mažuti; ji 
Jis velei klauso kai kiti skun-j važiavo pas savo vyra in Ne- 
džiasi. Bet jau ir jam kantrybes wark, N. J.
neužteko kai ledai, sniegas, pū
gos ir paskui krusza taipuly- „ , . m ” TT- ! u 1 iauiJu pxwxx^^, ....

ežias nuslidino, nublizgino, kad er ei b &n°ey- 1S 35 uv >jkad jo eroplanas lekia 7,000 baisiai inpykus 
visa bizni sueadmo. Pa^geSe augsztumo ir jan San Diego . . 7 . ,| nu. Kai Cairo Žvaigžde miestas matyti. Tik kelios mi- AydU »

Bet tai maža beda. Jis užsi- prisiartino prie Eire, vairoto- 1 • - • •
dare savo saliuna ir tiek to. Bet Jas Tansey gavo perspejima, Je bai^ gais’ra kainuose,Xir pa. 
priejes prie savo automobiliaus. kad miglos ir ūkanos apgaubu- skui miglos viska uždenge. Už 
jis negalėjo ji prastarduoti, nes sios visa kraszta ir kad pavo-! 1 -■ - ° - - - -
buvo užszales. Na, bet Bert Zi-jus nusileisti. Jis jau buvo isz eroplana; lavonus ir Kaleda’ 
belman būdamas kantrus žmo- padangių husileides ir ta dide- Į 
gus da ir czia nieko nesake. Jis Ii eroplana laike tik 500 pėdu 
dirbo, prakaitavo pakol ta savo nuo žemes. Jis ketino kelis sy- 
automobiliu prastardavo. Pas-j kius apsisukti apie ta vieta kur 
kui pamate kad visi automobi- eroplanai nusileidžia pažiūrėti

Cairo Žvaigžde” vairavo

X 7 X - — - - - * j -
nigus kelia augsztyn ar traukia paroda buvo tikrai kas pama- liaus langai užszale taip kad ar ir jam butu galima savo ere
įžemyn. Jie žino, kad Amerika tyti. nieko negalime per juos maty- plana patupdinti. Kai tik jis

Visus žuvusius ir sužeistus' 
nespėjo iszvilkti ir iszneszti isz 
“Cair Žvaigždes,” ir da tik

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Žydai platina laikraszczius 
ir plakatus, ant kuriu jie sako 
kad: Per Gaisra ir kraujo pra- 

i liejimą Judėjos krasztas krito; 
j per Gaisra ir Kraujo Pralieji- 
i ma Judėja prisikels!”
1 Anglijos valdžia davė vi-

Kiti Žy-

★-------- ;-----------------------------
i siems Žydams žinoti, kad jau
• dabar po baiku ir Anglijos Ka-
• ro Sztabas insake kareiviams 
; szauti ant smert visus kurie tik
• pasikiesins prieszintis!
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Kas Girdėti
Daug žmonių pyko ir nesu

prato kai mes raszeme kad su 
straikomis mainieriai sau vir
ve muilina. Mes sakeme kad 
straikos daribininkams, ypa
tingai mainieriams negerai, 
‘ ‘ nesi daug ‘žmonių dabar jau 
ima vartoti aliejų, gaza ir elek
tra!” Sztai dabar tik keli pri- 
parodymai ka szitos paskuti
nes mainieriu statikos padare:

‘ ‘ Beveik visi geležinkeliai 
ima vartuoti aliejų del savo 
traukiniu', ir iszmeta trukius 
“inžinus” kurie yra anglimis 
kūrenami ir varomi. Boston ir 
Maine geležinkelis kuris mokė
jo daugiausia už tona anglių, 
jau dabar nei vieno nafijo trū
kio nestato ir neperka kuris 
anglis, vartuoja, ibet dabar visi 
nauji trukai yra aliejumi varo 
mi.1 Jersey Central geležinke
lis, kuris eina skersai ir iszil 
gai Pennsylvanijos dabar var 
tuoja Diesel trukius, kurie yra 
aliejumi varomi. Union Pači 
tie geležinkelis kuris eina pei 
visus mainu miestus vakaruo
se, kur yra iszkasama daugiau 
negu 6,500,000 tonu anglių in 
metus, jau .seniai vartuoja alie
jų. Visi tie mainieriu • mieste
liai jau dabar tuszteja, nes kai 
anglių nereikia, tai ir darbo ne
va! Union Pacific jau dabar tu
\ szeszis szzimtus tokiu alie

SKAITYKIT
23= “SAULE” 

PLATINKIT!

Dievas davė labai mažai proto 
Jis ii- kiti tokio plauko moks- 
lincziai pernai pranaszavo kad 
kaip sziais metais bus asztuoni 
milijonai be darbo. Nieko pa- 
naszaus nebuvo! Jis iszleido 
knyga, kurioje jis savo ta algų 
pakėlimo Evangelija aiszkina, 
ir dabar visi uniju vadai ta 
knyga skaitosi ir isz jos moki
nasi. Toje knygoje klaida seka 
klaida ir protingam žmogui tik 
protą sumaiszo.

Amerikos valdžiai jau ligi 
gyvo kaulo insipyko ta UNRR 
A, Suvienytu Tautu Paszelpos 
Administracija. Per daug suk
tybių, vagyscziu, melagyscziu 
ir visokiu isznaudojimu pasiro
dė, ypatingai Balkanuose. 
Ateinancziais metais Amerika 
la vis szelps Europos žmones, 
bet jau tik per savo vaiska ar 
įer Tautu Unija. Reiszkia. ir 
nusu Lietuviu BALF, Ameri
kos Lietuviu Fondas užsibaigė 
ir jau baigiasi. Dabar Lietuviu 
vadai Amerikoje stengiasi isz- 
rasti kaip ir toliau szelpti Lie
tuvius Europoje. Cziia butu pu
se bėdos kad visi isz vien dirb ■ 
tu, bet labai gaila kad mes ežia 
Amerikoje negalime vienybes 
tarpu saves rasti ar palaikyti. 
Buvo tokie laikai kada mums 
Lietuviams buvo stoka ir trum-

ŽMONES BE TĖVYNĖS - KAS JIE YRA?
" • “ ■ ~ - f >. *Raszo Earl G. Harrison

Buvęs Suv. Valstijų Immigracijos Ir Natūralizacijos 
:—: Komisijonierius :—:

Kaip antra taikos žiema ap- ku likimas yra blogiausias nes 
ims karo-is'zteriota Europa, daug ju nepamena nei savo tė

vu nei vietas kur gimė.baisus nusiminimas ir bevil- 
tiszkumas užpuls milijonus 
žmonių. Vyrams, moterims ir 
vaikams “DP” stovyklose ka
ras neužsibaige. Hitlerio teroru 
iszrauti isz savo tėvynės, 850,- 
000 žmonių da yra laikomi už 
spygliuotu vėlu, laukdami to 
iszlaisvinimo, kuris jiems pri
klauso kada Naciu armijos bu
vo nugalėtos. Sziu tremtiniu 
vienintinis prasižengimas yra 
kad jie neturi kur eiti.

Dalykas yra rimta ir dabar
tine. Pasekme karo, szi dalyka 
yra pareiga kiekvienos isz 
Jung. Tautu. Lig sziol, nei vie
na tautai, net ir ne Suv. Valsti
jos — tradicine prieglauda 
persekiotojams — neturėjo nei 
drąsos nei žmoniszkumo imti 
pirmenybe atsteigti sutinkamu 
jiems gyvenimą. Vieszai mo- 
monai pagreitinti iszrisima da
lykus mes turime žinoti kas tie 
žpiones yra ir isz kur atėjo.

Yra apytikriai 850,000 trem 
tintu stovyklose Vokietijoj, 
Austrijoj, Italijoj, ir kitose Eu
ropos dalyse — Albanai, Aus
trai, Czekaii, Estai, Suomiai, 
Vokiecziai, GrAikai, Vengrai, 
Italai, Latviai, Lietuviai, Len
kai, Ukrainiecziai, Jugoslavai

Sziu 'žmonių užlaikymas ii’ 
sulaikymas nuo darbbo eikvoja 
jiegas ir pasigelbejimus val
džių, UNRROS ir kitu savano
riu organizacijų kurios teikia 
paszelpa Europai.

Jeigu ir pasiliktu szios sto
vyklos, tas neiszrisztu dalyka 
sziu 850,000 žmonių, kuriems 
priklauso teise gyventi kaip vi
si žmones. Jie turi teise užsi
dirbti pragyvenimui, manstina 
ateiti savo vaikams, dalyvauti 
socialiame, politiniame ir eko
nominiame gyvenime pasauly
je. '

Didžiuma tremtiniu yra 
priežiūroj Alijantu utilitariniu
valdžių. Britu (Anglių), Fran- 
cu'ZrU., Rusu ir Amerikiecziu mi ■ 
litarines valdžios ima atsako
mybe juos apsaugoti, prižiūrė
ti. UNRRA apmoka algas visu 
paszelpos dar'bininku ir pri
stato visus priimnumai reikme
nis, kaip cigaretes ir panasziai. 
Militariniai padengia del mais
tą, drabužius, gyduolus ir 
transportacija sziu reikmenų, 
ir algas militarihes valdžios, 
policijos ir kito saugumo “val
dyba,” kuris veikia stovykio
je, priskaitant 15 nuoszimtis

us trukiu arba inžinu ir da 
»r tik laukia kada galės pirk 

• visus aliejinus del visu sa- 
traukiniu.
Izitos permainos nuo anglies 

tin ąlieju jau dabar John Lewi 
Lui ir mainieriu unijai kaszta 

doleriu, nuo mo 
■escziu kuriu dabar unija nuc 
Ku darbininku negauna. Beveik 
negalima iszrokoti ar suskaity 
ti kiek visi mainieriai neteko 
algomis; Santa Fe geležinkeli: 
iszleido insakyma visus trauki 
nius dabar permainyti in alie 
jaus vartojamus “inžinus,’ 
taip kad jiems nereikes nei vie
no; svaro anglių!”

pa vadu, bet dabar visi n 
sirgome su vadovystes lų 
atsirado jau ir per daug 
kurie viens kitam nori kei 
kirsti. -g

,su-

CIO unijos vadai jau paskel 
be savo pareikalavimus. Jie 
reikalauja nuo dvideszimts vie 
no ligi dvideszimts penkių cen
tu -ant dolerio daugiau visiem? 
darbininkams. Dabar visi dar 
bininkai tikėsis kad jie tiek ii 
gaus, bet nieko panaszaus ne 
bus ir unijos vadai žino kad jie 
tiek negaus. Dabar unijos par 
kelti, 'bet ne tiek kiek dabar tie 
vadai reikalauja.

Žmogus daug greieziau 'žino 
ir supranta, kodėl jam nesiseka 
bet jis retai kada gali kad ir 
pats sau pasiaiszkinti kaip ir 
kodėl jam sekasi. 

------------ ■
Robert Nathan, jaunas pini 

gu tvarkintojas, ekonomistas 
kurio dalbas kitiems pasakyti 
ka su pinigais daryti, sako kad 
visiems dabar reikia iszduoti 
pinigus praleisti ir nieko ne 
taupinti. Jis sako kad taip da
rydami visi busime bagoeziais 
Jis taipgi tvirtina kad fabri
kantai gali darbininkams algas 
pakelti visu kvoteriu ant dole 
rio ir nieko nepabranginti. Szi- 
tas ekonomistas, Robert Nat 
han, gal ir mokytas, bet jam

Tikrai mokinta^, 
kados nesistato^ 
Jis gėraUzinol^^^^^™ 
taipgi gerai žimW „ 
šaut kiek jis žirro^H 
daugiau mokslu apie 
jis nieko nežino. O juo du: 
nis žmogelis, juo mokyt 
jis statosi; juo mažesnio ri 
ar trumpesnio ūgio bajorėlis 
juo didesniu ir puikesniu jis 
statosi. Tikrai mokytiems žmo
nėms nėra jokio reikalo savo 
mokslą ant kaktos iszsikabinti 
ar galingam 'žmogui savo rau 
menis manksztyti ir kitiems ro
dyti. Mokytas žmogus žino kad 
jis mokytas, galingas žmogus 
žino kad jis galingas, ir atlik
tas kriukis. Bet pipirukas turi 
szukauti ir straksėti, kad kiti ji 
pamatytu.

Butkus sako kad musu mie- 
lyno kraujo bajorėliai turi sto
riausius balsus ir minkszcziau- 
sias galvas.

Žmonių nuomone apie kita 
žmogų daugiau mums reiszkia 
negu to žmogaus pažinimas. 
Mes kita žmogų labai greitai 
pasmerkiame už tai kad ka 
nors blogo apie ji iszgirdome, 
mirs turime sau prisipažinti, 
kad to žmogaus mes nei nepa- 
žinstame.

Neužmirszkite kad daba? 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto. ,

Dauguma žmonių visai ne
paiso ka ir kaip laikrasztis ra
szo, bile tik tas laikrasztis su
tinka su visa tai ka tie skaity
tojai patys mausto ar nori 
maustyti. Tiesa ir. teisybe ežia 
visai vietos neturi. Jeigu laik
rasztis sutinka su manimi, tai 
jis yra geras, supratlyvas ir pa
žangus; bet jeigu ne tai tas 
laikrasztis, tas redaktorius yra 
kaip cziebato aulas durnas, 
mulkis, Molio Motiejus ir pro- 
tiszkai szuketas.

— žmones isz kiekvienos sza- 
įies kuri pergyveno Naciu per- 
lufefojima. Isz tu žmonių 550,- 
KiO yra Rymo-Katalikai, Grai- blausia-, 
i^kKatalikai ir Stacziatikiai.

■o Protestonu.- Mažiau 20G ŽyM, .
■siu ...
giemlanki' 3 m.,

. Wikijos gyventojai sudari 
_^miik 500,000 (Lenkai, Ukrai- 
Mpcziai, Žydai); 98,000 Latviu, 
6^000 Lietuviu, 47,000 Jugo
slavu ir 32,000 Estu. Likusieji 
paeina isz kitu Europos szaliu.

Didžiuma isz ju yra tarpe 16 
ir 40 metu — stipriausios ir 
sveikiausios Hitlerio aukos, 
kurie savo gyvastį iszsaugojo 
dirbdami Hitlerio darbo briga
dose.

Priesz vienus metus stovyk
lose buvo suvirsz 2 milijonai 
žmonių. Per paskutinius 12 me
nesiu, kuriuos galima buvo re
patrijuoti buvo gražinti in sa
vo gimtini kraszta. Vyriausy- 
biai sutinka, kad mažai isz pa
silikusiu bus gražinti in savo 
krasztus.

Daug 'žmonių negali grižti 
del invairiu priežaszcziu vieni 
todėl kad Naciai sunaikino 
daug miestu ir kaimu kur jie 
pirmiau gyveno; kiti, todėl kad 
ju namai perejo tiek invairiu 
giaispadoriu kad jiems neįmano
ma grižti ir pasisavinti savo 
nuosavybes; kiti, del tikybinio 
ar politinio nusistatymo. Vai

kos-Amerikiecziai yra, tingi
niai, ” “ Szvedai-Amerikiecziai 
etai kalba ir daug geria;” 
“Žydai negali asimiluotis in 
bendra Amerikos gyvenimą;”, 
“Airiai yra pesztukai;” “Ar
mėnai sukti biznio reikaluo
se;” “Negrai linginiai ir loszia 
kauliukais (dice);” ir taip to
liau.

Szi klaidinga galvosena apie 
invairias tautu kuopu mums 
visiems žinoma. Ta galima pa
stebėti ne tiktai pasikalbejimo- 
se, bet ir radijo programose, ki
liose ir invairiose žurnalose.

Karo metu, “Writer’s War 
Board” rimtai apsvarstavo szi 
klausima. Kada jie baigė, Ko
mitetas suszauke susirinkimą 
raszytoju ir redaktorių. Jiems 
buvo inrodyta, kad radijo, ki
nai ir žurnalai kurie atžymin- 
goja svetimu tautybių žmonių 

i inproczius klaidingai sudaro 
nuomone, kad Amerika yra' 
Anglo-Saksu apszvietima prie 
kurios kitos tautos niekuo ne
prisidėjo.

Dabar “movies” (krut. pa
veikslai) stengiasi atvaizdoti 
invairiu tautu pavydalus tei
singai. Viena filmu kompanija 
“Enterprise,” kuri padare fil
mą, “The Arrih of Triumph” 
parode gilu supratima szio 
klausimo. Apysaka kuri yra 
panaszyta Erich Maria Remar
que atvaizduoja pabėgėliu gy
venimą Paryžiuje. Apie 20 
skirtingu tautybių pavydaiu

atvaizduojama szioj filmo j. 
Spesialus režisoriai buvo 
kviesti, kad atvaizduoti kiek
viena tauta, ir atžyminguoti 
kiekviena pavydala teisingai.

“Writers War Board” pa
stebi, kad eina ginuzai apie to
kius radijo programas kaip 
“Arnos and Andy’’ ir “Ro
chester” kuris yra Jack Benny 
programuose. Vien mano, kad 
tokie programai kenkia, Neg
rams, kiti, kad jie nekenksmin
gi. Panašaus ginczai eina apie 
“Mrs. Nussbaum” Fred Allen 
programuose, ir karikatūra 
“Senator Claghorn,” kuris isz- 
juokia Senatorius isz pietų 
valstijų. Pietuose, “Senator 
Claghorn” yra labai mėgia
mas.

Daugelis invairiu pavydaiu 
atvaizduota per radijo arba 
filmose pagrista anekdotais.

J SIENINIAI ?

J KALENDORIAI *
* 1947 M. J
t *t — *★ *
* 15 coliu ploczio x 23 % col. *
* ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 *
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į SAULE PUBLISHING CO.. *
* MAHANOY CITY, PA. U.S a j

musu užimantis armijos Euro
poje.
) “Tremtini. sudaro sya. 

tkSuv. Valatij

aJ
ros
riu parūpinti gyduolus ir poil
sio parupinimUs stovykloms.

Tas viskas daug kainuoja, 
bet mes turime užmokėti.

Didele kuofia žmonių, kurie 
laukia iszgelbejimo, gauna pa- 
gelba bet jiems pristatyta tik 
reikalingiausi daiktai. Reikcs 
praleisti szimtus milijonu dole
riu, bet tie pinigai neiszrisz da
lyką.

Yra tik vienas atsakymas. 
Jie turi būti inleisti ir tapti da
lis tu szaliu kur naujai atvykę 
galėtu apsigyventi. Reikia pra- 
szalinti visas legalias barjeras, 
immigracija pagreitinti.

Kiekviena szalis tikraus ka
ro nepaliesta turi imti atsako
mybe. Suv. Valstijas ypacz lie- 
czia. Kaip tautu vadas, Ameri
ka turi parodyti kelia ir pavyz
di visam pasauliui. Žmones be 
tėvynės turi būti pasavinti, da
lis czionai, kiti kitur. NĖR KI
TO BUDO!

— C. C. F. A. U.
—TOLIAUS BUS—

enkiM 
praleidi

; M- agentu 
bilijonus aole-

BLOGI INPROCZIAI GALVOJIMO 
IR KALBĖJIMO

NEW YORK. — Daugelis 
žmonių, nežinodami apie kita- 
taueziu gyvenimą, sprendžia 
apie juos pagal viena atžymin- 
ga bruožą, kuris kaip kada 
kladingai nuszviecziia tu kuopu 
gyvenimą arba inproczius. Vie
nas toks pavyzdis yra geogra
finėj knygelėj, kuri buvo isz- 
leista pradžioj 19to szimtme- 
ezio. Peter Farley raszytojas,

raszo “Francuzai yra linksmi 
•žmones, kuriems patinka szok- 
ti ir gerti lengva vyną.” Tik 
tiek jisai galėjo pasakyti apie 
tauta kuri sukure viena isz to
buliausiu apszvietimu Europo
je. j

Tokie neapgalvoti bendrini- 
mai kartojami per dažnai, nes 
jie daug žalos padaro. Keli isz 
ju skamba sekamai; “Meksi-

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pirkie U. S. Bonus

Apie “Rusa ir Lenka,” arba 
“Airi ir ŽydaViaiba “Anglą ir 
Vokieti,” ar “Serbą ir Tur
ką. ’ ’ Tie apraszimai visada pa
gristi bendrumais, ir neatvaiz- 
duoja pavienius asmenis arba 
tautas.

Kada szi e apraszimai yra 
juokingi ir neugailiojanti, jie 
žmones suartina, es kaip kada 
sveika isz saves pasijuokti. Bet 
kaip kada jie yra pasitycziuo- 
janti arba nužeminti. Tada, yra 
sudaryta neapykanta tarp in
vairiu kuopu ir tikybų.

Daugelis mokslininku ir mo
kyklų kreipia rimta dėmėsi in 
szi reikalą. Jie pabrėžia, kad 
kiekvienas asmuo turi teise bū
ti invertintas, pagal savo asme
ninius nuopelnus. Tai yra pa
grindine Amerikos teise ir, kad 
palaikyti ta teise, jie pataria 
neužgauti kitatauczius, ir ne
kalbėti apie kitus, ko nenorė
tume iszgirsti apie savo tauty
bes žmones.

—$l.OC^fe^tes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite is:

101 Kapitonas
■a apraszymas, didele^H' I ' y'- 
puslapiu. Popierinei

No. 102 Prakeikta, meilinga^^S 
minaliszka apraszymas, 202 pusjEgŠ

No. 103 Vaidelota, apisakaT Tgl 
pirmutines puses szimtmeczio,' isz* 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis- 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .........................................15'

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

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

No. 119 Keturios istorijos api« 
Garžia Haremo nevalninke: T-Hoszis 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimai 
62 puslapiu .................................. 15<

No. 120 Dvi istorijos apie Valu 
kas isz girrios ir Ant nemuno. 5^ 
puslapiu ........................................... 15'

No. 123 Septynios istorjos apii 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrini: 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.....................15c

No. 127 Trys istorijos apie Dūk 
te pustyniu; Peleniute; Du brole- 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15'

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA.

atalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
knygas per paczta.

.<fcfflNG CO., Mahanoy City.,

'■E Dvi. istorijos apie VaJdi-
■ ■■pr'ugk'e Bedali. 44 pus. 15c 

^^129 Keturios istorijos apie 
^B-irtas prisakymas Dievo; Keliau- 

^Hei in Szventa žeme; Beda; Tamsu• 
prigauna. 58 puslapiu.15c

9No. 182 Trys istorijos apie Angio
mas isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasaka ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu...............20c

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes p ašakoj imi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ..................1.................20c

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

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

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zoiconinka Berną- 
dina. 61 puslapiu..........................15c

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

No. 146 Dvi ’rtorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebu.ua>-- kuczios nakti. 
Nikitas . 61 pus‘Mn» .................15c

No. 150 Keturios u j'os apie Du
ktė akmenoriaus; KL.a; Nuspręsta
sis; A*t keik užlaiko moteres paslaptį 
61 puslapiu .................................. 15c

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
30 nualanin ............................. 1

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
visus metus!

No. 160 Keturiolik' 
Po laikui; Onytės ls 
rguma in balta r 
nis; Vieszpats Jv 
džiai; Žvake; D< 
žvaigždes ir kitus >. 
nirimą; Pavasaris; A). 
Meszla-vežis; Grapas 
Aržiuolas ir Uosis; Bu, 
pasiskaitymui knygute. 10

No. 161 Keturios istorijos 
prapulties kranto; Mistras ir 
ežius; Kampelis duonos; Isz ko k 

ponai. 105 puslapiu.................. A
No. 162 Trys istorijos apie Baik, 

naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................. 10«

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka 
us; Du ar keturi; Svietas dvasi?i, 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25«

No, 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus...................................15«

No. 170 Asztuonios istorijos apla 
Barbele; Mokytoja; VelniszkatUtaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisiau prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ...............  25«

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 64 
puslapiu ........................ 15*

No. 178 Tris istorijos, apie Tahr a 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam. isz 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15<

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis ;/ Gudra» 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczir. Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis bud'ais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; keletą Juokų ir Paveikslo. 
Preke .............  15*

Adresas: 
Saule Publishing COo, 

Mahanoy City, Penna.
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ATSITIKO
yiENAME Lietuvos sodžiu

je nesenai gyveno ūkinin
kas Jonas Szapas. Jis turėjo 
nemaža žemes ir ūki neblogai 
tvarkė. Būdamas jaunas, jis 
buvo dievobaimingas vytas: 
tada jis ne suprasti negalėjo, 
kaip galima gyvenime būti be
dieviu. Baigės Rusu laikais 
liaudies mokykla, jis ėmėsi 
Lietuviszku knygų. Be galo 
mėgdavo skaityti. Jis skaitė vi-j 
sas knygas ir laikraszczius, ku- j 
rie tik jam iii rankas patekda
vo. 'Skaitė jis ir tokius rasztus, 
kurie szmeižia ir žemina kuni
gus skaitė apie Bažnyczios 
“nedorybes,” skaitė, kad žmo-' 
gus esąs gyvulys, skaitė kad1 
Dievo ne bereikia — nes Ji ku
nigai prasimanė. Da jis turėjo 
ir savo paties sanskaitu su pa
rapijos klebonu, kuris ji tevisz- 
kai inspejo, kad jis mestu sza- 
lin skaitės tokiu dalykus. Sza
pas supyko ant įmigo ir užsi
kirto. — ‘ ‘ Asz galiu ir be kuni
go, ir be Bažnyczios gyventi!” 
Ir jau nuo to laiko in bažnyczia 
nesilanke. Žodžiu, jis tapo “pa 
žangus. ” “ susipratęs ” “ tikras 
Demokratas,” o kunigus, jie 
utu inmanes, butu isz karto 
'''ryjąs. Pagal savo pažiūras 

savo szeimyna. perdirbo.
' žmona ir vaikus, kad 

'sama, o kunigai esą 
i doreliai. Du savo
L pakriksztydines,
B "ju ne krikszty-

sitare su kitais vaikais.
— Ne, vaikeliai. Vis tik 'bu

tu gera, kad szventoj žemelej 
bucziau palaidotas.

— Tėti, kas tau in galva at-

ėjo ? Juk bažnyczios kapai tėra, j imu žiurėjo in pažystama be- tus yra mirusiojo viltis. Pakly- 
tiems, kurie tiki in Dieva ir lai -1 dievi. Atgaivino ji ir paguldė dusi avele dabar jau ilsisi Gero- 
1 • , • ----„i   i—. j jo Ganytojo prieglobstyj.

I * * *
| Namuose slinko liūdnos skau- 
Į džios dienos. Sribedievejes so
džius subruzdo. Tokia ju buvu
sio vado mirtis padare neužtri- 
namo inspudžio. Senai jau so
džius nerimo. Gyventojai jaute, 
kaip ju dora nupuolė, kaip pa
sileidimas, vagystes, kersztas 
insigalejo. Dabar po Szapo 
mirties ir jiems pasidarė ilgu 
geresnio gyvenimo. Slapstyda
mies nuo kits kito eme vaiksz- 
czioti in bažnyczia ir Iszpažin- 
ties. Kiti bedievybės karsztuo- 
liai, keikėsi ir grūmojo padegti 
kiekviena, kurs tik eis in baž
nyczia, vienok ne tai nieko ne-

kosi kuni'gu-dykaduoniu skver- in lova.
no. Mes netikime, ir tokiu daly-j — Kunigo man reikia, kal- 
ku nepripažystame. Palikime bėjo atsipeikėjas ligonis. Asz 
i >• i • • > I i • i • v A •Į kapus tiems, kurie senu prieta- atėjau praszyti parvežti man 

' ru laikosi. i kunigą. Ligsziol beprocziavau, f
— Ne, vaikeli! Vis tik butu paniekinės tikėjimą, subedievi-

geriau paszventintoj žemelej nau savo szeimyna ir sodžių, 
ilsėtis. | Dabar amžinybes akyvaizdoj

— Nesulauksi to isz musu! noriu visa atitaisyti. Tu esi. 
Alus iszmokei atmesti senus! bažnytinio komiteto narys, 
prietarus, mes už tai eesam de- Vaikai man kunigo neduoda, 
kingi. Nereikia mums ne szven- Parvežk man kunigą.
tos žemes. Palaidosime sode po 
obelim.

Senis suprato, kad jis veltui'kyti ir parvosziu. O tuo tarpu,
? -TT. 1 ! _ * . „     - . ' ii n i n 4- , »ll r n 1 rvi- •

— Gerai, atsake nustebės 
szeimininkas. Tuoj liepsiu kin-

negana. Jis 
-išti bedievyste in

B. ka'.myim tarpe. Gildamas 
šj? |&!biii'gas, daug skaitės ir 

■ftnus, jis greitai intikino 
_ BrJS- Netrukus beveik visas jo 
■Ižius buvo bedieviszkas. Ku- 
■gas kalėdodamas turėdavo 
aplenkti ta sodžių, nes girdėda
vo grasinimu, kad sodžiuje 
žmones nori ji užmuszti.

Taip tai dalykai tęsęsi gana 
ilgai. Vienok laikas vykdė sa
vo uždavinį: jis uždėjo Szapui 
ant pecziu szesziu deszimt/i 
metu naszta ir skubinai stūmė 
jo gyvenimą prie galo.

Buvo szalta žiema. Jonas Sza- 
pas persiszaldes susirgo. Ilgai 
gulėjo jis lovoj, lankomas gy
dytojo, ir lauke okks bus ligos 
galas. Dabar jis turėjo laiko 
pagalvot apie žmogaus gyveni
mą ir jo gala. Jam pasidaro 
gaila to. amžiaus, kuri jis pra
leido bedievysteje, jis jauczia, 
kaip ji painia baime tik pagal
vojus, kas bus po mirties o kaž
koks ilgesys Dievo, su kuriuo 
jis gyveno jaunystėje, nuolat 
venczia ji svarstyti savo padėti.

Bet kaip jis dabar grysz prie 
Dievo, kurio nekente, kaip jis 
kvies kunigą kuri tiek kartu 
drauge su vaikais keike? Jis 
nedrysta iszsyk vaikams apie 
tai ne užsiminti.

Viena karta jis pradėjo ne
drąsiai savo vaikus bandyti:

— Vaikeliai, jei asz numir
čiau, kur jus mane palaidotu
me^?

— Palaidosime tave, tėti, 
geriausia czia pat inusu sode po 
obelim, atsake vyresnysis pa-

Ne viena matai vyruką, 
Kaip seka paskui airiszukia, 

Savo pinigus ant jos
‘ ‘ spendina, ’ ’

Ir 'brangiausius daigtus 
perkinla.

Ant partijų kur ten landžioje, 
Visaip hulavoje

Mansto kad j’aises pagyre?
Nepagire,—tik iszpeike, 

Ba žinote, jog gera,
Ten ne eis,'kur dorybe1

• isznyko.
Vyrucziai, kur airisziu daug, 

Tie negerai.
* * *

Nesenei pribuvo isz Vesti), 
Kokia tai mergina, i

Apsistojo pas savo gimiiB^ 
Kaip ir kožna, B . 

Tuojaus koks ten--VvruB '

O plcisas vaikindlzni^K 
Gerai tiejei du si^B

Po kokiame lail^^B < .
Gimine ka toki inatoB
Jau czia negerai bus'.^RB
Nes už kokio laiko, \ H

Gal ir garnys pribus, j 
Ka daryt, jau tai vyrut/ 

nesposas, 
Czia reikalingas kitokis 

jau būdas,
Kokis? — Szitokis:

Reike vyruko praszyti, 
Kad vestuve padaryti!

Vyrukas nenorėjo, bet mergina 
iszgazdinti ji turėjo, 

Jog sau smerti padarys,
Tokios sarmatos nedalaikys.

Taigi, ir vaikinas, po privarta 
paimti turėjo,

Tegul dalbiair sau linksmai 
gyvena!

* *

spirsis. Vieenok liga eina smar- pasistenk užmigti.
kyn, karsztis pasikartoja, ku-' 
nas silpsta gyvybe nuo jo tary
tum bėga. Taip jausdamas se- kunigą in mano namus.
aukas stacziai pareikalavo:

— Vaikai, parvežkit 
kunigą.

— Tėti, ar tu isz proto isz-
ejai! Mes kunigus keikem ir'in jo namus ir paguldęs lovon, 
keiksim. Visa sodžių padarėm iszvažiavo kunigo.

Praszau, kunigėli, pas ligoni 
— kalbėjo szeimininks sveikin
damas kunigą.

Kas taip susirgo?
— Pas Joną Szapa.
— Ne, ka kalbi! Juk jo vai

kai nesenai grasino mane už
muszti.

— Asz pats ir atvažiavau, 
kaip žmogus Katalikas. Todėl'Užtikrinu, nieko pikto neatsi- 
viena nakti jis pastebėjas, kad tiks.
jo vaikai sumigo, atsikėlė isz' Kunigs, paemes Szvencziau- 
lovos, apsisiautė antklode insi- siaji, iszvažiavo.
spyrė 'basnirczia in klumpius ir 
iszejo in kita sodžių. Kelias už
pustytas, szalta. Ligonis nieko 
nepaiso^ Svyruodamas ir par- 
pulBamais jis nuėjo in kita so-
Biiti ir atidaręs viena namu du-

MLvo in troba ir prarado 
B szeimyna nusistebi

' — Ne, ne, atsake ligonis. 
' Asz noriu kad man parvežtom!

Ten 
asz piktinau kitus, ten ir pa

noriuman piktinimo atitaisymu 
pradėti.

Szeimininkas nuveže

netikinti. O dabar jam kunigo1 
reikia. Nesulauksi, kol mes gy
vi esam.

Tėvas nutilo. Vaikai ji pra
dėjo saugoti, kad kartais jis ne- 
papraszytu kaimynu kunigo 
parvežti. Bet ir kaimynai buvo 
bedieviai.

Vienok senukui būtinai rei
kėjo kunigo: jis norėjo numirti, Į

B Knygele, Dabar $1.00 
1&7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi

ligoni

* * *
Nuvažiuota pas Szapa. Žmo

nių susirinko ti 
rytum in atlaii 
kaimu 'žmones^ 
ti, h^fip įgaJB 'į 
kuiaMfl: - -

jog minia, ta
is. Isz tolinau 
B^B Pant 
-■■■: Bks

“Talmudo Paslaptys”

*
Po Nauju Metu žinia parėjo,

Isz kur, tai nedavejo, 
Žinute ne kas, tiktai juokas.
Kur ten suėjo keli vyrukai,

Visi sztant vyrai,
Ir pakaieįna fundino, 

Ir linksmai sznekucziavo.
Vienas norėdamas paszposuoti,

i Ir pradėjo kalbėti:
Ar jus broliai žinote,
Jog duszias neturite?
Ba kad turėtumėte,

Tai ir fundyt norėtumėte!
Ant to, visi atsake:

Szur!— mes duszia turime, 
Ir mes gyvent galime,

Ir fundyt visiems galime.
i Todėl, ant sziandien bus gana!

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15^ ::

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik^ 
raszczio, kuris sureikalauja

“Saule” - Mahanoy City, Pa. kožna doleri. ACZIU!

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pataikai.
Kalendorius. 
Maldos Rytmetinei. 
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos. 
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų* 
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. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda 

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

i>

Szt. Sakramento 
Tamosziaua. 
Vie.zpatie. Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

gelbėjo. Netrukus ir patys galvutes 'augsztyn ir rodos ver- 
karsztuoliai pradėjo svyruoti. p>asi s ,-risG b. amžins be gy-

Sunkiau buvo Szapo vai-1 sako: “Czia nekalta mergele, 
hams. Du vyresnieji, kurie da czia nekaltas jaunikaitis, kurie 
buvo kriksztyti, pradėjo] pasaulyje žydėjo kaip tos bal- 
vaikszczioti in tolesnes bažny- 
czias, kame jie 'buvo nežinomi. 
Bet ka darys kiti trys, kurie ne- 
kriksztyti? Po ilglokrimtimosi, 
jie nukeliavo toli in kelinta pa
rapija ir ten priėmė krikszta, 
nes savo parapijoj geda. Visa 
Szapo szeimyna po vargo ir 
klaidžoijimo sugryžo prie Kris
taus, kurs maloniai priėmė pa
klydusius sūnūs, teikdamas 
jiems atleidima.

Taip neseniai atsitiko viena
me Lietuvos kaime, kurio var
do tycziomis neminime.

----- G ALA S-----

Kame Baigėsi Pasaulio 
Garbe

--------------------*--------------------
puvo tai gražus Gegužes pa- turtoli ir ta galiūną kur ant 

vakaris saulute szviete savo'žodžio isztarto milijonai dre- 
aukso spinduliais, lig mocziute 
glamonėjo visa gamta. Szvel- 
nus vejalis judina medelius ir 
lig didžiausia armija kareiviu 
lenkia savo galvas galingam 
Karaliui ir sutartinai kokia; tai 
paslaptinga garbes giesme gie
da. Paukszteliu balseliai skam
ba lig koki Pavejanti muzika,

bėjo, ir ta vargdienėli elgeta, 
kur su krepsziais ėjo iszmal- 
dos maldauti, visus vienodai 
pilka 'žemele pridengia. Einu 
nuo vieno kapo lig kito ir žiū
riu ar nepamatysiu koki skir
tumą tarpe palaidotu. Prieniu 
prie vieno kapo neaugsztas pa- 

„ ______ , minklelis su paveikslu nukry-
žeme pasipuoszusi invairiomis1 žiavoto Iszganytojaus. Baltos 
spalvoms, gėlėlėms ir žalumy- lelijos žydi, o malonus kvapas 
nais.

Asz keliauju vieszkeliu įkvė
puodama tyru oru gerėdama 
gamtos grožybėms. Žiūriu įB 
dangų, žiuriu in žeme. O DlB 
ve! Kaip stebetini Tavo cB 
bai! ffu papuosziai dajJB 
VM^Bnilijonais žvaigB '

'Bbioms grožy bei ■ , b

tos rožes, skaistybes vainiku 
apsaugojo nuo pasaulio audru. 
Ju kūnai czia ilsisi, o ju sielos 
papuosztos skaistybbs vainin- 
kais. Vaikszczioja paskui ne
kaltybių avinėli giedodami 
“Szventas, Szventas.”

O, palaimintos nekaltybes 
sielos melskitės už musu jauni
mą kurie eina sziuo pasaulio 
audringa kelione, kad ir jie ga
lėtu jusu pavyzdi sekti ir pa
baigė szia kelione linksminties 
su Jumis prie Iszganytojaus! ”

Einu prie penkto kapo. Pa
minklas stovi didžiausias, ver
tes keliolika tukstancziu, geliu 
prisodinta invairiausiu spalvų. 
Stebiuosi in ta augszta pa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu, užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — ‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste. j

dvelkia in visas puses. i
Sustojau pas ta kapa ir 

JBttsiu saves kenogi tasai ka- 
' Bįr kas czia pasodino tokias 

■įklingas lelijas? Staiga 
■ j B kapu dvasia ir tarė, “asz 

■^akysiu keno czia kapas 
skirtumas tarpe 

■^.ia ilsisi viemio 
i ne p.isauli ii 

J" Virtas tai buvo 
rūbelis o jo 

jB^be tai sunkus kryželis. 
£« nekaltas, Kristuje žyde- 
PųBiip ta lelija o jo szviesos ir 
vBJs darbai lig tu lelijų kva
pas gaivino žmonių sielas ir 
vede iszgainymo keliu. Ir szian
dien jo darbu vaisiai žydi 
Kristaus vynine ir žydes per 
amžius. ’ ’

“Kūnas jo czia ilsėsi po sun
kiu žemiszku darbu, o siela 
garbees vainiku apvainikuota 
žiba labiaus negu saule prie 
Majestoto visogalingiausio Tė
vo.”

O Palaiminta siela! Melskis 
už visus aszaru pakalnėj gyvc- 
nanczius kad pasaulis nenuga-

B^^fis padare ji ■ 
karalium, Jis dangaus A - 

‘“tojų. O, Dieve! Kasgi TifB : 
galėtu negarbinti? Kasgi 
ves galėtu nepažint? ^JB.

Ir taip paskendusi manstymiy 
Vartai atdari ir asz pasisukau 
banguose priėjau prie kapu, 
in kapines. Asz tik inžengiap 
in kapines, kokis tai nepapras
tas inspudis mėtėsi man in 
akis, szirdis lig isz miego pa
budo ir kitos mintys mane pa
tiko. Dairausi in viena ir in ki
ta puse, iszrodo lig kokis už
burtas miestais Paminklai bal
tuoja lig kokiu bažnyczia 
boksztai Kapeliai neaugszti 
supilti taip arti vienas kito ir. 
rodos kad vieno Tėvo mylemi! 
vaikeliai ramiai sau ilsisi savo lėtu, 
lovelese po sunkiu dienos dar
bu.

O! Kaip czia ramu! Kaip kas nepasodino ne paminklo 
sodžiaus czia malonu! Czia niekas nesi-Į niekas nepastatė, tik žalia žole

Istorija apie “AMŽINA ŽYį 
DA.” Jo kelione po svietą J 
liudymas apie Jezu Kirsiu; B

20 Centai.

I baisZsz^^iBU 
Kuipigas afsiS 
vežimą. Bet staiga ligonis ph- 
kviete ji atgal. |

Kunigui iinejus, ligonis atsi
sėdo ant lovos ir apsisiautė kai
liniais. Isz kiemo pro visus lan
gus žiurėjo žmones, o troba pil
na prisigrūdo. Ligonis pradėjo 
kalbėti. Jo balsas ramus, bet 
jaucziama gilaus susijaudini
mo. Pasakoja jis, kaip jis pa
klydo, kaip Dieva niekino kaip 
J o bažnyczios ir kunigu neap
kentė, kaip jis stengės savo 
sanžine nuraminti, kaip jisi ta
me laike visad buvo nelaimin
gas, kaip jis dabar, kada prisi
artino amžinybe kurion jis ne
trukus pateks, metes savo 'be
protyste, nori atlyginti Dievui 
už skriaudas ir atitaisyti pa
piktinimą, prasze ------- —x
mest bedievybe ir gryžti prie' bara, nekerszina vienas kitam, lig aksomo ploszczius dengia 
Kristaus. Retai kame pamoks- užganėdinti czia niekas kapa. Alanau gal ji yra nelai- * 
liniukas taip kalba, kaip kalbe- savo turtu nenori padidinti, 
jo senelis. I

• verke. Ne kunigas negalėjo'vieta! Jus savo i
aszaru sulaikyti. Baigus kalbe- visus vienodai pridengėte ir ta 
ti, kunigas paspaude senukui . 
ranka ir iszvažiavo. . . rr i

Numirė Jonas Szapas. Jo pa- Pasiskaitymo Knygeles 
szarvotas kūnas gulėjo troboj, 
kurioj jis gyvenęs. Nebuvo ten 
kryžiaus, nei žvakių. Niekas 
czia nesimeldė. Vaikai atmete 
“senus prietarus.” Neleido jie 
savo tėvo nekapnose palaidoti; 
neprasze nei misziu, nei varpai

»o vtj 
nes sed(

ta. 
in

SAULE PUBLISHING C 
Mahanoy City, Pa. - ŪJ

Einu prie kito kapo, czia ka
pelis apleistas, ne gėlėliu nie-

Siuncziant pinigus per .1 
kini czeki arba ekspresini i 
ney orderi in iszdavysta “Sa 
les,” pridekite deszimts cento 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimtB 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

*

minga? Czia vėl dvasia man $
Žmones suklaupė' Ak, jus kapai! Jus ramybes' sako: “Tiesa jį buvo vargdie-]*

1 ■ -r . szalta skraistei11® moteriszke, ji su kantrybe * 
■ • - - r i . . - . trid ete ir talnesze savo'gyvenimo kryželi, £

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 

1 Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
I pasaka); Užliekos isz Senovės 
1 Padavimu; Peary ant Žemgalio 

neprasze nei misziu, nei varpai (Atminimas isz keliones in Le- 
jo nepalydėjo. 'Netoli sodžiaus dinius Krasztus). 96 pus. ..25^ 
ant kalno buvo seni kapeliai, 
kame seniau maro metu buvo arba Nekaltybe suspausta; Ro- 
laidojamai. Ten bedieviai vai.-’bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
kai užkasė savo tęva. O kryžių ? ] Kuzma Skripkorius liko Tur- 
Ne vaikai ji statys. Gailestin- Hug Ponu. 78 puslapiu, .. 20<f 
gas kaimynas pastate medini 
kryžių, kuris skelbė^ kad Kris-

Trys Istorijos apie Irlanda

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

pildė Dievo valia jos gražus * 
pavyzdys žaliavo kaip tas pa- * 
vasario žolynas. Jos kūnais ilsi- * 
si czia ramiai, norint apleistas *• . i Iiszrodo kapelis, bet jos geru J 
darbu gėlėlės kuris gyvendama' * 
pasąjo žaliuos amžiniai. O jos į 
siela jau džiaugiasi palaimiu- * 
tu ju vietoje. ”

“O tu laiminga siela melskis ★ 
už mus, kad ir mes galėtume ★ 
isztikimos Dievui būti ir lai- * 
minga amžinasti apturėti.”

Einu toliaus: du nedideli ka- * 
peliai. Balti paminklai stovi, * 
lig aniuolai sargai. Baltos ro- į 
žes skleidžia savo žiedelius lig * 
rodos szypsodamos kele savo *

arba pradžia
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

i ★
1:64 pus., Did. 5x7col.

Dabar Po 25c.
1

* MAHANOY CITY, PJL ★ 
į X-^4-4-4-*******************^
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Žinios Vietines
Lucijono. <

—- Nedelioj vakare, daug 
sniego nupuolė musu apylinkė
je. Kaip kur buvo ir plentai už- : 
pustyti. j 1. ,r. -■■■ (jiffpor \

1 — Petnyczioj popiet, vie
nas amgliakasis John Whitesi
de, 31 metu amžiaus, vedas, isz. 
Bryson,' N. C., bet gyvendamas 
Girardvilleje, likos užmusztas 
per eksplioduojama dinamito 
laike darbo Packer Nr.5 kasyk- 
liose, o trys kiti likos sužeisti 
kaip tai: Lester Morgan, 35 me
tu isz Pottsvilles; Edward Kel
ly, 20 metu isz Girardvilles ir 
^William Hutton, 29 metu isz 
Pern Glen. Visi trys sužeisti 
angliiakasai gydosi Ashland li- 
gombute. ;

fjį Laidotuves a. a. Juozapo 
Želiono, nuo 31 So. 10-th uly., 
kuris pasimirė Seredoj, 6:50 
.valanda vak., namie, atsibuvo 
Panedelyje, su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9 vai., ry
te ir palaidotas parapijos kapi
nėse. Velionis nesveikavo per 
ilga laika. Pribuvo isz Lietu- 
Vos 43 metai adgal, ibuvo ang
liškasis. Prigulėjo prie Susi- 
nenijimo Lietuviui Amerikos, 
’aliko paczia Marijona [Len
ktis]; 4 dukterys: Cecilija, 
A Jono Quintinsky; Helena,

■JVilliam Stief; Liudvyka, 
Adam Shirvinsky, visi 

l e, ir Alvera, namie; 3 su- 
L Joną, mieste; Juozapa, 
K delphia, Pa., ir Bernarda 
Kiu. taipgi 9 anukus ir anu-

broli Viktorą isz Burling
s'' K Vt. Graborius L. Tras-

Kskas laidojo.
K— Seredoj Szv. Apolinaro. 

K— Pone Jeva Petuszkiene 
Kr sūnūs Vincas isz Shenadoro, 
r motoravo in miestą su reika

lais, ir prie tos progos atlankė 
“Saules” redakcija, atnaujinti 
eavo prenumerata už laikraszti 
nes pone Petuszkiene yra musu 
sena skaitytoja. Szirdingai 
aeziu už atsilankyma.

i — Ketverge Szv. Julijono.

t Gerai žinoma visiems 
Lietuvams, sena gyventoja po
ne Katarina Yanuszkiene, nuo 
805 E. Market uly., numirė Pet- 
nyczios ryta 7:25 valanda, na
mie. Velione nesveikavo per 
visa meta. Gimė Lietuvoj, pri
buvo in czionais būdama jauna 
mergina. Prigulėjo prie Szven
to Juozapo parapijos, Szv. Ra- 
žaneziavos ir Saldž. Szird. Jez. 
draugijų. Josios vyras Motie
jus mirė Vasario 27 d., 1946 
metuose. Paliko du sunu :Myko- 
la ir Juozapa namie; 4 dukterys 
Patricija, pati Edward Ryan; 
Elzbieta, pati John Day; Marie 
pati Guy Messerschmidt, visi 
mieste, ir Julija, pati T. Matu- 
laviczio, isz Bowmans peczes. 
Taipgi 5 anukus; dvi seserys, 

-Springfield, Ill. Laidotuves 
ptarninke, su Szv. Misziomis 
Szvento Juozapo bažnyczioje 
9-ta valanda ryte, ir palaidos 

i! parapijos kapinėse, Graborius 
»i]L.; Traskauskas laidos, <

—į Petnyczioj Szv. Vilimo.

1 ligonbute sirgdama tik trumpa 
laika. Paliko savo tėvelius ir

I* broluka Edvardą. Laidotuves 
invyko Panedelyje, 2:30 valan
da popiet, ir palaidota Szvento 
Jurgio para., kapinėse. Gra- 
borius V. Menkeviczius laidojo.
t Ona Daugirdiene, numi

rė Petnyczioj 8:25 valanda va-į 
kare, pas savo seserį...

Pabėgo 
Isz Kalėjimo

KALĖDOS IR
MIRTIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pradėjo tuos lavonus gabenti 
isz Kalifornijos kalnu, kai ero- 
plano vairotojas Frank Hamm' 

1 'yra senas, jau seniai isz mados' szaukesi pagelbos, nes jo ero-j 
.. ■ Yx-r. xxr xrJtr 0V1 iiszejes tamso akmens mūras,Iplano inžinai sugedo kai jis
tiene, 32o /2 W. Mt. Vernon uly.| asztuoniu augszcziU) [flooru].' skrido isz Buffalo in Chicaga. 
Gimė Lietuvoj. Prigulėjo prie( prikabinta Jis per ra.dijo prasze kad jam
Szv. Jurgio parapijos. Ramo Fort Greene ParkJ butu praneszta kur jis gali
du poHSunus : Dak ara Joną jau szimį0 greitai nusUeisti? Jis negale-
Daugirda, Pittsburghe ir An-'. . J .. i ;__-------------
tana, Shenadoro Hgts.; dvi se- . 
serys: J. Povilaitiene, mieste; .. 
ir Mairgareta Bernauskiene, 
Girardville. Laidotuves Utar- 
ninke su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda ryte ir 
palaidos ant Szv. Marijos kapi
nėse.

BROOKLYN, N. Y. —
i Brooklyno miesto kalėjimas

Gilberton, Pa. f Senas gy
ventojas Vincas Klem., numirė 
Petnyczioj, Schuylkill Haven 
ligonbute. Per daugelis metu 
dirbo angliakasyklose. Prigu
lėjo prie Szv. Liudviko pa
rapijos, Maizevilleje. Paliko 
du sunu: Joną ir Petrą mieste, 
ir pus-seseri Marie Butsvins- 
kiene, mieste. Laidotuves in- 
vyko Panedelyje, su bažnyti
nėms apiegomis Szv. Liudviko 
bažnyczioje 9 valanda ryte ir 
palaidotas parapijos kapinėse 
Frackvilleje. Graiborius Vinas 
Menkeviczius laido jo.

ir asztuoniu metu senumo; jis jo laukti pakol jam butu paša-' 
buvo pastatytas 1839 metuose,1 kyta kas daryti ir kur nusileis-Į. 
biski pertaisytas 1879 metuose ti, bet jo eroplanas tik sykiu 
ir nuo to laiko iki dabar niekas pasirodė isz debesų virsz Mi- 
ten nebuvo taisoma ar geriau chigan ežero. Jis taikė stacziai 
statoma.

Paprastai ežia randasi apie 
penki szimtai prasikaltėliu, ku
rie ežia būva surinkti kai jie 
laukia pasiteisinimo ar apsu- 
dinirno. Visas szito kalėjimo 
sztabas susidaro isz apie 1,200 
darbininku ir sargu. Nors tik 
apie penki szimtai prasikaltė
liu ežia apsigyvena, bet apie 4,- 
000 pereina, ineina ar iszeina 
kasdien. Reiszkia; kiekvienas 
sargas turi sergėti ir prižiūrėti 
apie szimta prasikaltėliu.

Lost Creek, Pa. f Miargareia 
Szinskiene [Mažeikas] isz nK 
Road, pasimirė Petnyczioj K 
valanda popiet, Ashland ligK . 
bute. Velione sirgo ilga hūK 
Gimė Lietuvoj ir a 
adgal pribuvo in 
o po tam po-s i 
Buvo narie Szve^^ .^1 
parapijos Girardvil^dji 
Szv. Ražancziavos dr^!Į|^H 
Paliko dideliame nuliudK 
savo vyra Vincai; tris sunK 
Petra ir Jurgi, New York; K: 
tana, Shreveport, La., ir duknF 
ri Ona Weisenborn, Los Ange
los, Calif., ir tris anukus. Lai
dotuves Utaminike, su Szv. Mi
sziomis Szvento Vincento baž
nyczioje, 9 valanda ryte, ir pa
rapijos kapinėse.

Catawissa, Pa. — Gerai žino
mais ūkininkas ponas Vincas 
Lazauskas, lankosi pas savo 
dukterys ir gimines, Hartford, 
Conn.

Pirma Karta
Sudžia — Kaip tu drysai 

sumuszti taip skaudžiai savo 
paczia?!

Kaltininkas — Ponas sū
džiau, malonekie man dova
not, bet tai atsitiko pirma 
karta in deszimts metu musu 
gyvenimo; priesz tai, tai ji 
mane visados plakdavo!

Sudžia ji paleido.

SHENANDOAH, PA

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

ISZTIESKIME PAGELBOS RANKA
Padekime Luosziems Vėl Vaikszczioti

Stokime In Deszimtuku Paroda!

Help me 
walk I

x again...

liu lig perlo aszaros, rodos ver
kia už žmonių nuodėmės. Me
nulis lig tėvelis iszbalusiu vei
du nuszviete padangia. Nakti
niai gyuniai eme giedoti Dievo 
garbei giesmeles, ir asz aplei
dau kapines, ir ėjau in laikinius 
namus maustydama: “Sztai 
kur baigiasi pasaulio garbe:’’ 
—L. D. | GALAS1

Eroplanas 
Dingo

t Margaryte, szesziu mene
siu dukrelei ponstvos Aleku 
Zmnitskiu, nuo 1039 W. Centre

t*" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai ui-

itairšib is. pra,„ idant nesulaikyti
£etnyczios vakara, Locust paskubinkite i i j

in nusileidimui vieta, bet ero
planas jau buvo per žemai ir 
nedasieke. Lakūnas Hamm, 
matydamas kad tos vietos ne- 
pasieke, stengėsi nusileisti ant 
lygiausios vietos, jis medžius 
kaip kokius sziupulius parke
to ar iszrove ir jo eroplanas už
sidegė. Kaip ten per stebuklą 
ar per labai gera vairavima, vi
si keliautojai, kuriu buvo asz- 

I tuoniolika, iszliko gyvi ir svei- 
j ki. Bet lakūnas Frank Hamm u

| ir jo pagelbininkas Harmon E. 
t Ring jau paskutini syki nusi- 

Tik kelios dienos atgal, szito leido isz padangių; jiedu paan- 
kalejimo vyriausias prižiūrėto- kajo savo gyvastis kad kitus 
jas buvo pasakęs: “Jeigu kali
niai, prasikaltėliai kada nors 
ežia sukiltu, butu visiems bai
su!”

Ana Ketverga, tik dviem dič
kėm po to perspėjimo, devyni 
.Ksikglteliai, kaliniai pabėgo 

Krito kalėjimo. Vienas isz 
Knrasikalteliu jau buvo sa- 

mokslus ejes ^bai- 
Jerikos didžiausyK 
kalėj imnJie^B 
p vien**tM|WH - j 
, paskui perftp^K > 

^^^_kkos pėdu augszczio się- 
::KPpaspruko. Vienas sargas, 
Ko darbas buvo szita puse 

'i/Bs^tuo laiku sniegą kasė 
neužmate.
Kai szita straipsneli raszo- 

me, vienas isz tu pabėgusiu 
prasikaltėliu pats pasidavė, ki
tas buvo suimtas, bet septyni 
da laisvi.

iszgelbetu.

Kalėdų vakara, trys Kinie- 
cziu eroplanai sykiu pribuvo 
virsz tos vietos kur reikia nusi
leisti. Vieno tu eroplanu lakū
nas nemokėjo ai nežinojo kaip 

pasiklausti: 
^nusileist j? 
Knlana

per 
Kuil
Jie

savo 
kkaįpi

•adį

.sz

hBnaT leiq 
F Kai gaiš: 
rus keliautojus 

iszeme isz to baisaus laužo,
do 18 labai sužeista ir 
žuvusiu!

pu k 
paczia vw 

iszdege ir kai vi

FIGHT
INFANTILE 
PARALYSIS

WASHINGTON, D. C. —
Visas laivynas laukia kokio 
nors žodžio isz devynių lakūnu, 
kurie dingo in sniego ir ledo 
kalnus ir mares, Antartic dy- 
kumuose ana sanvaite.

kiu, 
in G

įsi
[as

ra-
70

SenatoriusBil- 
bo Pasitraukia

• - Join the
MARCH OF DIMES

.January 15-30
THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS

FRANKLIN D. ROOSEVELT, Pounder

Kaip Washingtone, taip ir 
kituose miestuose dabar yra 
rengiama ar jau vedama Vajus 
surinkti pinigu del tu vaiku ii’ 
jaunuoliu kurie nuo ligos yra 
luoszi ir szlubi. “Infantile Pa
ralysis,’’ arba vaiku Paraly
žiaus Liga yra labai baisia 
to, kad jie palieka vaika luoi 
ant visados.
^Dabar daktarai bisljK 

. ^^uįajįaip szįiK ? '

it 
a

kasztuoja. Už tai, visur szitle 
vajai yra varomi, už tai, kiek
vienas žmogus turėtu prisidėti 
prie to vajaus kiek tik jis isz- 
gali.

Biyvusis Presidentas Frank- 
lin~'
vo

i. Rooseveltas szita liga bu- 
sirgęs savo jaunystėje, ir 
jis per visa savo gyveni- 

įubavo. Ir kaip tik už tai 
Invede- szita deszimtuku 
^^^rnsteige szitus vajus 
|u\q'u evcMi tuos ne-

|į^ilzinti. BefW
Hibr angiai atseinW i'"

Vajus Prasidės Sau n.) 15 Iki 30 D,

Eroplanas “Martin Mari
ner’’ pakilo isz Pine Island 
anksti isz ryto. Lakūnai ketino 
tik apžiūrėti apylinkes vietas 
ir lytis, ledo kalnus ir sugryzti 
po pietų. Paskutinis žodis nuo 
tu lakunu atėjo per radijo kai 
jie buvo apie tris szimtus my
liu nuo namu. Blogas oras su- 
maisze ir paskui nukirto visa 
susineszima per radijo.

Ant dingusio eroplano buvo 
asztuoni jūreiviai ir Kapitonas 
Henry H. Caldwell isz Norfolk, 
Virginia. Admirolas Richard 
H. Cruzen sako kad kiek jis ga
li inspeti, tai tas eroplanas nu
sileido ar susidaužė kur nors 
netoli Thurston Peninsula. Vi
si tie lakūnai turi daug maisto 
ir visokiu del tokio szalczio rei
kalingu drabužiu.

Laivynas laukia su laivais ir 
eroplanas eiti jieszkoti to di į- 
gūsio eroplano kai tik oras 
si blaivos, nes uauai 
pūgos, baisus szaltis 
ūkanos neleidžia 
nosies iszkiszt'

Jsi

:: KAME :: 
BAIGĖSI PASAULIO

:: GARBE ::B
Szitas iszsilaužimas isz kalė

jimo parodo mums kad musu 
kalėjimai netinkami, isz mados 
iszeje; kad neturime gana geru 
sargu; kad nėra gana pinigu 
del geresniu ir tvirtesniu kalė
jimu statymo ir del tinkamu 
sargu pasamdymo. Kas ežia' pJlk Senatoriaus Bilbo invezdi- 
kaltas? Tai jau ne mums saky
ti; bet tiek mes visi žinome kad j 
mes iszrenkame valdininkus ir 
politikierius kuriu rankose to
kius dalykus mes paliekame.

Policija dabar toli ir arti 
jieszko tu pabėgėliu, sztabo sPyre ir reikalavo kad tas Bilbo 
traukinius ir autobusus, stabdo' butu insileistas. Nieko nebuvo 
automobilius ir eina per viesz- galima daryti pakol szitas 
buezius, saliunus, užeigas i r klausimas bus iszrisztas. Ir nei 
landynes, laužus, bejieszkoda-l vienas> kitas nenorėjo ir ne
ini tu prasikaltėliu, pabėgėliu. 
Galime būti tikri kad, anks- 
cziau ar vėliau, policija visus 
juos sugaudins ir vėl in kalėji
mą patupdins. Amerikos poli
cija yra labai gera ir mes gali
me pasitikėti kad policij antai 
ir szita darba gerai atliks. Bet 
kas mums užtikrins kad tie ka- vo tvarkoj, 
lindai, ar kiti in juos panaszus C 
vėl nepabėgs, neiszspruks isz ežiai atsižymėjo ir pragarsėjo mano gyvenimo stiga. 
tu musu senoviszku, tik visz-1 papirkimais, kysziais, szlyksz- mano apdengia vienu rubuliu, 
toms laikyt.i tinkamu griuvę- ežiais burnojimais ir szmeiž-suteikia keliu lentelių karsta ir 
siu, kuriuos mes vaidiname ka
lėjimais?

WASHINGTON, D. C. —
Senatoriai buvo susiskaldę in 
dvi beveik lygias partijas kas-

nimo in Amerikos Senata. Re- 
publikonai užsispyrė jo neinsi- 
leisti, nes jis visiems Senato
riams daug sarmatos padare 
per rinkimus. Demokratai isz 
pietiniu valstijų taip pat užsi-

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Davasia man tarė,—

minkla ir maustau, gal jis ir 
pomirties yra daug laiminges- 
ius negu kiti, taip kap jo pa- 

■minklas, kad yra augsztesnis 
už visus.
“O, jis nelaimingas, prideki 
ausi prie to kapo, o pamatysi 
ka tenai iszgirsi.” Pridėjau au
si ir klausau. O, kokis dejavi
mas eina, isz to kapo!

■O, asz nelaimingas, asz ma
niau gyventi amžinai sziame 
pasaulyje. Asz už pinigą par
daviau savo sanžine, pardaviau 
siela. Godulyste tik mano szir- 
dyje vieta turėjo, o, daugiam 
niekas. Asz sumindžiojau szir-

ketino pasiduoti. Taip dalykai 
ir stovėjo, pakol pats Bilbo su
siprato ir pasitraukė, pasiaisz-1 jį nekalta, iszgeriau vargdie- 
kindamas kad jis turi eiti antĮnįu aiszaras, skriaudžiau kiek 
operacijos ir už tai dabar visai tik katra galėjau. Priplesziau 
nenori pesztis. Taip ir Demo- daug turto ir skaieziaus save 
kratų ir Republikonu garbe bu- laimingu. Bet kas man isz to 
vo iszsaugota ir viskas vėl bu-^ dabar yra? Besimaudant man 

turto upelej netikėtai giltine 
Senatorius Bilbo labai pla- pasuko, savo dalgis ir perkirto 

Kuna

Skaitykite ‘’Saule”

tais. Jis neapkeiczia Juoduku. J žemes maža szmoteli, turtus 
Svetimtaucziu ir taip sau pa- mano gimines pasidalino ir ma- 
prastu žmonių. Visiems butu nes daugiau neatmena! Pasta- 
geriau jeigu dabar tas prasi-! te ta dideli parniūkia kuris vien 
szokelis dabar visai in politika da labiaus mano kanczias didi- 
nebesugryžtu. __  .

įa mano puikybe kur gy venda
mas turėjau. Jis savo augsztu- 
mu sako, ežia guli szyksztuolis 
kuris niekam gero nepadare, 
kur tik pats save mylėjo ir tie 
tukstaneziai sudėti ant jo sle
gia mano krutinę. O kad bu- 
cziau už tuos pinigus koki lab
daringa darba padaręs, tas 
darbias dabar už mane melstųsi 
kada visi užmirszo. O tos gėlė
lės man nuolat kalba: “Žmo
gau, tu buvai tusztybes gėlė 
kur peržydėjai be naudos ir nu
kritai in pragaiszties purvyną. 
O! Jau viskas po laiko! Vis
kas po laiko! Nesugryž laikas 
veltui pragaiszintas! ’ ’

Nuviro mano galva ant kru
tinės, užsimanseziau giliai. O 
tu pasauli! Apgavingas pa
sauli, tavonuodai saldybe pa
tepti. Delko tu taip žmogų su- 
vilioji, del ko tu tiek laimes ža
di? Tu esi tik sapnas nakties 
kur ausztant dienai pranyks-' 
ta, tu esi vagis kur pavogi nuo 
žmogaus amžiniaja laime ir in- 
meti in prapulti. Argi užsinio-1 
ka žmogui atidu'oti pasauliui 
szirdi, isz viso jo garbes tik 
žiupsnelis žemiu telieka.

i Taip man 'bemanstant nepa
jutau kaip saulele pasislėpė, 
žeme apdengia tamsybes sze- 
szeliais. Žvaigždeles ima mi"^ 
geti, ir rodos vilioja pas save ir 
tarė: “Kelk savo siela auksz-1 
cziaus, kur szviesia negesta 
aszarunera!”

Balta migla lig kodylą kelia 
in dangų ir atiduoda garbe 
Dievui už nedėkinga pasauli.VU v lliunv | -171LV UI Ll /J <_«, Ll-L L.

_^na, jis man nuolat iszmetinejo' Rasos laszelįai krinta nuo gėte-.

Adomukas 
pas mus ateis sv 
me balių!

Juozukas — O pas 
geriau! Mano pape n, 
tai daugiau negausiu mu.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.




