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TRYS ŽYDAI PAKARTI
Kareivio

Kersztas
WASHINGTON, D. C. — 

Dabar eina tardymai ir teis
mas stengiasi dažinoti tikra 
teisybe, ‘‘kas ir kaip ten atsi
tiko su keliais kareiviais ir ju
rininkais, kai jie buvo Japonu 
nelaisvėje?”

Harold E. Hirshberg, Laivy
no ženklu prižiūrėtojas yra kal
tinamas ir dabar tupi kalėjime, 
už tai kad jis yra intartas už la
bai svarbia iszdavyste ir sunku 
prasikaltima. Tie kurie buvo

Jie staeziai szitokiuslsu juo nelaisvėje sako kad jis 
vienam kareiviui George Gar
rett atkerszino, inskusdamas ji 
Japonams, kurie taip apdaužė 
ta kareivi kad jis pasimirė.

Isz Amerikos 
Ruskiai Vagia 

Vaikus
F ------

WASHINGTON, D. C. —
Katalikas kunigas Monsigno- 
ras James H. Griffiths parva
žiavo isz Vokietijos su keliais 
kitais dvasiszkais. Jie visi sako 
kad Sovietai po visa Vokietija 
jieszko ir temija katrie Vokie
cziai vaikai ir jaunuoliai turi 
nors kiek ar kokiu gabumu ir 
juos visus panevalia vežasi in 
Rusija,
vaikus pasivagia.

Daugiau negu penki tukstan- 
cziai tokiu vaiku dingo tame 
Vokietijos kraszte, kur Sovie
tai valdo. Monsignoras Grif
fiths sako kad ir Viennos mies
te Vokiecziai vaikai staiga 
pradingsta.

Visi tie dvasiszkiai sako kad 
*‘visos Europos vienatine vil
tis yra pagelba isz Amerikos.” 
Jie visi giria ir sako kad Ame
rikos Sekretoriaus nusistaty
mas szauktis visos Europos 
tautas in talka ir pasitarti del 
atstatymo, yra labai geras da
lykas ir Europai verktinai rei
kalingas.

Jie sako kad »j eigų dabar mes 
Vokiecziams nestosime in pa
gelba, tai visi Vokiecziai pa
teks in Sovietu Rusijos rankas.

Sovietai vagia szitus Vokie- 
czius vaikus ir ketina juos isz- 
mokinti Bedievystes ir pada
ryti juos apasztalais Komuniz
mo ir paskui juos sugražinti in 
Vokietija, kad jie ir kitus pri
trauktu prie Komunizmo.

Mažiau
Valdžios

Darbu
WASHINGTON, D. C. — 

Nuo Nauju Metu iki dabar, 
apie 78,700 darbininku ir dar
bininkių, kurie turėjo valdisz- 
kus darbus Washingtone ar ki
tuose miestuose, buvo atstaty
ti isz darbu.

Daugiau darbininku bus at
statyta, nes Kongresas su Sena
tu nori nors kiek pinigu sutau
panti žmonėms, kad jie galėtu 
apie tai ‘‘girtis per Rinki
mus.”

Skaiczius 78,700 iszrodo ga
na didelis, bet tai visai mažas 
dalykas. Valdžia dabar galėtu 
puse milijonu darbininku pa
leisti ir apsidirbti. Daug tu 
žmonių kurie valdiszkuose dar-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jurininkas Charles L. Pruitt 
liudija ir in svietkus stoja kal
tindamas ta jurininką Hirsh- 
berg. Jis sako kad jurininkas 
vieszai didžiavosi ir visiems 
gyrėsi kad jis jau kelis inskun- 
de Japonams ir dabar kareivi 
Garrett taip inskus kad jie ji 
nugalabins.

Jurininkas Robert H. Welch 
taipgi liudija ir po prisieka 
sako kad tas jurininkas Hirsh- 
berg kelis sykius grasino kad 
jis inskus kareivi Garrett Ja
ponams.

Dabar kariszkas teismas 
stengiasi dažinoti tikra teisy
be. O jurininkas Hirshberg tu
pi kalėjime.

Tai nepirmutinis tokis ne
lemtas ir visiems sarmata da
rantis atsitikimas, kad musu 
kareiviai ar karininkai savuo
sius butu inskunde Japonams 
ar tai del kerszto ar tai kad sau 
geresni varda ar sziltesne vieta 
gavus pas musu kraszto prie- 
szus.

Apvogė
Sztora

ATLANTIC CITY, N. J. -- 
Vagiai insilauže in Daniel 
Starr sztora prie ūkininku jo- 
marko ir pavogė apie keturis 
szimtus doleriu. Sanvininkas 
tik tada dižinojo apie ta vagys
te, kai jis isz ryto atsidarė savo 
sztora.

Daug vagiu ir vagikliu ran
dasi visose vietose kur žmones 
atvažiuoja ant vakaciju. Poli
cija pataria visiems labai gerai 
apsižiūrėti. Policija, sako kad 
niekados žmones nepaliktu sa
vo automobiliu nerakintu, kad 
ir del keliu minueziu. Yra va
giu kurie automobilius vagia. 
Kiti vaikszai viską isz automo
biliu iszkrausto.

Nuotaka
Dingo

BALTIMORE, MD. — Dvy
likos valstijų policija dabar 
jieszko gražuoles Marion Lynn 
Sorrenson, dvideszimts vieno 
meto amžiaus busianezios nuo
takos, kuri dingo kaip tik 
priesz savo szliuba. Ji buvo pa
sirengus iszteketi už studento 
in Maryland universitetą.

Jos jaunikis, Nathan Wins
low paaiszkino policijai kad 
koki meta atgal gražuole Ma
rion Lynn Sorrenson buvo la
bai sužeista in galva, ir jis sako 
kad gal dabar jai protas biski 
susimaisze. Bet jos tėvas sako 
kad galimas daigtas kad nuo
taka buvo paszaukta in New 
York in darba ir viską palikus 
iszvažiavo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Moteris
Nužudyta

Kumsztininkas Intartas 
Ir Suimtas

NEW YORK. — William 
Rapp, keturios deszimtys pen
kių metu kumsztininkas, kuris 
kumszcziavosi po vardu Jackie 
Harris buvo policijos suimtas 
ir dabar yra intartas už nužu- 
dinima moteriszkes, Glen Bai
lie, keturios deszimtys penkių 
metu amžiaus, Vasario (Feb.) 
dvideszimts asztunta diena.

Policija sako, kad William 
Rapp, kumsztininkas prisipa- 
žinsta kad jis ta moteriszke ge
rai apdaužė savo kambariuose, 
bet jis užsigina kad jis jos ne- 
užmusze.

Apvogė Tre-
czia Syki

PHILADELPHIA, PA. — 
Jau tris sykius sziais metais 
vagiai apvogė sztorus ir ofisus 
ant 508 ir 510 Walnut Ulyczios. Į 
Szita syki jie gavo apie du i 
szimtu doleriu. Czia randasi vi
sokiu apdraudos ofisu.

Matyti kad vagims patinka 
szita vieta, nes jie taip tankiai ■ 
sugryžta ir jiems vis pasiseka1 
pabėgti. Ir dabar policija sako 
kad jie nei ko nei kur jieszkoti,

Szitu ofisu sanvininkai da
bar baisiai pyksta ir klausia 
policijos: “Kur policijantai 
randasi ir ka jie daro, kad va
gys gali taip tankiai ir taip 
lengvai pas juos apsilankyti!”

Lenkai Varžo 
Mokslą

Profesoriai Turi 
Valdžiai Atsakyti

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Komunistiszka Lenku valdžia 
duoda visiems žinoti kad visu 
universitetu ir gimnazijų mo
kytojai ir profesoriai nuo da
bar bus Mokslo Ministerijai at- 
sakomingi, ir tik tie galės mo
kyti, kurie sutinka su esamaja 
Komunistiszka valdžia.

Universitetas gali patarti 
kad tas ar tas profesorius butu 
pakviestas mokinti, bet Moks
lo Ministerija turės paskutini 
žodi, nes ta ministerija turės 
patvirtint tokius profesorius.

Valdžia taipgi suteiks, duos 
visus mokslo laipsnius, diplio- 
mus. Tik tie aus mokslo laips
nius, kurie akis in aki žiuri in 
politika su Komunistiszka val
džia.

Tai czia kitas pavyzdys tos 
“Laisves ir Nepriklausomy
bes” apie kurie Ruskiai taip 
didingai ir garbingai szneka!

Laivas
Susprogo

8 Žuvo, Szimtai 
Sužeisti

BREST, FRANCUZIJA. — 
Laivas isz Norvegijos, kuris 
veže daug sprogstanezio tavo- 
ro, susprogo apie Brest uosto, 
Francuzijoje. Daug namu tame 
uoste užsidegė, asztuoni žmo
nes buvo' ant sykio užmuszti ir 
szimtai buvo sužeisti ar apde
ginti.

Gaisras uoste padare bledies 
suvirsz 800,000 doleriu.

Jurininkai ant to laivo užti
ko kelis deganezius kambarius, 
mate kad jau negalima užge
sinti; tai jie laiva patraukė isz 
uosto ir patys pasitraukė. Kai 
laivas susprogo, tai beveik vi
sas uostas sudrėbėjo ir daug 
namu užsidegė. Laivas už pen
kių valandų nuskendo.

Žmones greitai isz miesto isz- 
bego ir neszesi in kalnus, nes 
visi bijojo kad to laivo suspro- 
gimas gali ir kitus fabrikus 
uoste susproginti, bet laivyno 
Admirolas Rene Robert labai 
greitai ir drąsiai viską sutvar
kė iszveždamas ta deganti lai
va toliau nub uosto.

Skaitykite ‘ Saule”

Žydai Ant Kerszto 
Pagavo Du Angli

jos Kareivius
78)700 Darbininku Atstatyti 
Isz Valdžios Vietų; Sovietai 
Vagia Vaikus; Nuotaka Dingo, 
Policija Jieszko Baltimoreje;

Daug Belaisviu Bėga Isz 
Rusijos Nagaiku

JERUZOLIMAS."— Trys suimti ir apsūdyti 
Žydai sukilėliai buvo pakarti, už tai, kad jie 
daug sykiu labai prasikalto priesz Anglijos ve
dama tvarka Szventoje Žemeje. Jie buvo kal
tinami ir rasti kalti už sukilimą Acre kalėjime 
Gegužio (May) ketvirta diena, kuriame sukili
me penkiolika žmonių žuvo.

Anglijos valdžia paskelbė szita apsudinima 
tuo paežiu laiku kai apie vienuolika szimtu Žy
du buvo sugauti, kurie stengėsi slapta inva- 
žiuoti in jiems uždrausta Szventa Žeme. Jie vi
si yra dabar gabenami in Cyprus Salas kur jau 
szimtai tukstaneziu Žydu pateko.

Du Anglijos kareiviai, saržentai buvo Žydu 
Slaptos armijos suimti Liepos, (July) vie 
nuolikta diena. Žydai sako, kad jie su tais ka
reiviais apsidirbs taip pat kaip Anglija su tais 
suimtais Žydais. .. >

Prezidento
Motina

Palaidota
Tik Szeimyna Dalyva

vo Laidotuvėse < ___  r*.
GRANDVIEW, MO. — Pre

zidento Trumano, devynios de
szimtys keturi metu amžiaus' 
motina Mrs. Martha Truman, 
buvo palaidota be jokiu iszkil- 
miu ir be dideliu szermenu. Per 
penkis menesius Prezidento 
motina drąsiai ir su viltimi ka
riavo priesz liga ir mirti.

Prezidentas Trumanas, jos 
sūnūs, su savo eroplanu greitai 
skrido prie savo motinos, kuri 
gulėjo ant mirties patalo, bet 
nesuspėjo pribūti.

Ji buvo palaidota szalia savo 
vyro, John Anderson Truman 
in Forest Hill kapines, Kansas 
City, Mo. Prezidentas kaip tik 
po laidotuvių sugryžo in Wash-

Dabar Žydu slapta, požemine armija duoda 
Anglams žinoti, kad tie du kareiviai saržentai 
bus jiems sugražinti, bet jie nepasako ar jie bus 
sugražinti gyvi ar negyvi.

Anglijos Karo Sztabas davė visiems Žydams 

žinoti kad jeigu tie kareiviai nebus paleisti ir ne
bus sugražinti sveiki ir gyvi, tai visas tas 
krasztas bus paskelbtas kaipo karo stovyje ir 
tada visiems Žydams bus Kaput.

Žydai vis bėga, vis neszasi kiek tik gali in 

ta jiems žadėta žeme Jeruzolima, o Anglijos 
valdžia ju tenai nenori, nes tenai yra labai keb
lus klausimas su Arabais, kurie tu Žydu nenori, 
neapkenezia ir neinsileidžia.

ington, D. C.
Laidotuvėse dalyvavo vien 

tik szeimyna ir du daktarai, 
kurie stengėsi Prezidento mo
tina iszgydyti.

Slapta valdžios policija bu
vo uždarius visas ulyczias apie 
Prezidento motinos namus kadĮ 
žmones negalėtu maiszytis.

Užuojautos laiszkus pasiun
tė visi pasaulio valdovai ir di
džiūnai. Laiszkai ir telegramai 
atėjo isz Anglijos, Francuzijos, 
Azijos, Kinijos, Japonijos ir; 
net isz Popiežiaus, Szvento Tė
vo isz Vatikano.

Meksikos Ambasadorius, Es
pinosa de los Monteros su ero
planu atskrido in szermenis 
iszreikszti savo kraszto ir savo 
Prezidento užuojauta.

Prezidentas Trumanas gavo 
daugiau negu du tukstaneziu

(Tasa Ant 4 Puslapio);



‘ ‘ S A U T. F. ” MAHANOY OJTY. PA.

Kas Girdėt
Ana diena Butkus sutiko sa

vo sena dranga, biznierių, ku
ris visados susiraukęs vaiksz- 
czįoja ir visados Lozorių gieda, 
ir kaip Pj-anaszas Jeremijas 
juodas dienas pranaszauja. Jie- 
dų apie bizni sznekucziavosi. 
Jp,draugas smutnai ir liudijai 
szįtaip in gyvenimą žiuri;

^Kiekvienas menesis yra la
bai’prastas bizniui.

Sausio (Jan.) menesyje visu 
kiszeniai tuszti po szvencziu.

Vasario (Feb.) menesis turi 
tik dyideszimts asztuonias die
nas, ir visi, kurie turi pinigu 
yra iszvažiave in Florida.

Jvovo (March) menesis visai 
prastas; Žinai Gavėnia, žmo
nes mažiau valgo, niekur ne- 
eina tik meldžiasi ir pąkutavo- 
ja. Ir jau reikia krapsztytis ki- 
szeniuje taksas užsimokėti.

Balandžio (April) menesyje 
visos poniutes perkasi Velyki
nius drabužius ir visi kiti biz
niai eina velniop.

t Gegužio (May) menesis toks 
gražus ir malonus kad visi jau 
einą ar važiuoja kur.

Birželio (June) menesyje vi
si jau rengiasi važiuoti ant va 
kaeiju, in atostogas ir niekas 
nieko neperka nes pinigus czie- 
dinasi, kad galėtu daugiau 
kvailai iszduoti ant yaka- 
cijos.

Liepos (July) ir Rugpiuezio 
(Aug.) menesiuose jąu .visai 
nieko nėra namie, visi iszsiba- 
ladoje kur.

Rugsėjo (Sept.) menesyje 
jau visi namie, bet be pinigu; 
viską praszyilpe atostogauda- 

^uii.
Spalio (Oct.) menesyje visi 

kaip durniai 'bėga pasižiūrėti 
kaip fut-bolininkai viens kita 
kulia, ir paskui jau žieminius 
drabužius perkąsi.

Lapkriczio (Nov.) menesyje 
jau visi rūpinasi rinkimais ir 
augliu ant žiemos perkasi, ir 
vel-nerą pinigu.

, Gruodžio (Dec.) menesyje 
Kalėdų Diedukas visus pinigus 
isz visu atima ir biznio vėl ne 
galima daryti.

Mes daug daugiau pinigu 
praleidžiame ant szuapso negu 
ant mokslo. . . , .

. < ■■ -. • • •
Vienas politikierius baisiai 

užpyko kai jis pamate straips
ni laikrasztyję, kuris ji labai 
apszmeiže. Jis tuojaus nuėjo 
pas savo advokata pasitarti 
kaip ta redaktorių apskusti ir 
iri teismą patraukti ir ji pri
versti atsipraszyti.

Advokatas jam patarė nieko 
nedaryti ir visai pamirszti tuos 
szmeižtus, nes jis paaiszkino: 
“Ne visi žmones ta laikraszti 
skaito; o daugiau negu puse 
žmonių kurie ta laikraszti ima 
to straipsnio visai nematys ir 
neskaitys; kita puse, kuri ta, 
straipsni perskaitys nesupras 
kas tenai paraszyta; didžuma 
tų kurie supras, neintikes. O tie 
kurie tam redaktoriui intikes 
nieko nęreiszkia .nei kitiems 
nei tau!” 
h A J •____ _..

Tikras Komunistas yra žmo
gelis kuris jau neteko vilties 
tapti kapitalistu.■ > • • '

Sziandien per brangu mirti: 
35 doleriu vertes grabas kasz- 
tuoja pusantro szimto.

Nauji Leidiniai, (prisiųsti

paminėti): ‘‘Mirties Kolona’’ 
(prie Czervenes nužudytiems 
atminti). Parasze Antanas To
lis. Iszleido “Draugas,” Chica
go, III., 1947.

“Lietuviu Kova Su Na
ciais” (1941-1944). Parasze 
diplicmuotas ekonomistas Br. 
Kviklys. “Minties” leidinys, 
21 emmingenas 1946.

Amerikos biznieriai jau da
bar susirūpino kad . biznis isz 
užsienio eina tropais žemyn. 
Svetimi krasztai neturi gana 
pinigu vesti bizni su Amerikie- 
eziais.

Pietų Amerika jau baisiai 
daug savo pinigu praleido per 
kara ir dabar jau mažiau per
ka.

Kanados valdžia jau neturi 
doleriu del užsienio biznio. Ka
nadai labai daug daigtu reikia, 
kurie yra gaminami Ameriko
je, bet pinigu nėra del tokio 
pirkliavimo.

Kai užsienio biznis yra pras
tas, tai daug Amerikiecziu dar
bininku rasis be darbo.

Meksika buvo pasirengus isz 
Amerikos pirktis visokiu daig
tu už 600,000,000 doleriu kas 
metai.

Meksikonams reikia radiju, 
automobiliu, treku ir visokiu 
maszinu.

Bet Meksikonams labai ne
pasiseko iszsiunsti savo tavoro. 
Ju galvijai buvo pasmerkti už 
tai kad jie,buvo ligoti; kasyk
los neiszkase tiek kiek buvo nu
statyta; nesuvažiavo tiek kelei
viu ir keliautojų su savo tuks- 
tancziais kiek buvo manyta; 
Meksikonai kurie dirba Ame
rikoje ne,prisiuntė savo szeimy- 
noms tiek kiek buvo tikėtasi.

Visa tai sudarė tokia nema
lonia ir baisiai negera padėti, 
kad daugiau doleriu plauke isz 
Meksikos, negu tavoro inplati
kę.

Dabar Meksikonai nutraukė 
savo kontraktus su Amerikie- 
cziais ir daug mažiau perka ne
gu ketino pirkti.

Amerika su Rusija dabar su
sikirto ir paskelbė prekybini 
kara. Dabar visos kitos tautos 
turi pasirinkti: Rusija ar Ame
rika. “Kas ne su manimi, tai 
priesz mane.”

Rusija tik laukia ir tikisi 
kad Amerika subankrutavuos 
ir tada visas svietas bus po Ru
sijos kojomis.

Jeigu Amerika sziandien 
aiszkiai ir drąsiai pasakytu 
Stalinui ir Molotovui kad mes 
esame pasirenge stoti in kara 
priesz Komunistus, raudonsku- 
rius, Ruskius ir visus ju padup- 
czikus,. Stalinas nusilenktu ir 
Molotovas neszokinetu kaip 
Sekminių versziukas.

Bet dabar Stalinas ir Molo
tovas tikrai tiki kad Amerika 
nedrystu priesz Rusija stoti, ir 
už tai jie yra tokie drąsuoliai.

Molotovas padare didele 
klaida kai jis pasitraukė isz 
tos konferencijos kuria Ameri
kos Sekretorius Marshall su- 
szauke. Jis maustė ir tikrai ti
kėjosi kad Francuzijos Užsie
nio Ministeris sykiu su Rusija 
pasitrauks. Bet kai Francuzija 
sutiko, tai Rusija likosi sau• • ■ ir*-- ' ' ■ '
vienu viena isz didžiųjų tautu, 
kuri nesutiko su Amerikos nu-' 
statyta tvarka.

TREMTINIU
APGYVENDINIMAS 

i—ni ■ •
WASHINGTON, I). C. -
Valdžios szesziolika valstijų 

pareiszke sutikima inleisii 
tremtinius, pranesze Sir Her
bert Emerson, direktorius In
tergovernmental Committee on 
Refugees paskutiniai budo se
sijai Londone Gegužes (May) 
30 d. Toje sesijoje, kuri užsi
baigė Birželio (June) 3 d., na
riai, balsavo baigti Komisijos 
veikimus nuo, Birželio 30 d., 
1947m., ir pavesti savo parei
gas IRO “Preparatory Com 
mission,” kuris pradėjo veikti 
Liepos ,1 d., 1947 m.

Septynios szalys — Belgija, 
Hollandija, Brazilija, Venezue
la, Peru, Chile ir Argentina, su
tiko nuleisti. paskirta skaieziu 
tremtiniu, isz viso 160,000 žmo
nių.

Kitos szalys padare sutartis 
su Intergovernmental Komite
tu bet nepaskyrė kiek immi- 
grantu insileisti — Columbia ir 
Ecuador, Vitos pranesze budus 
inleisti tremtinius, Francija ir 
Anglija. Sir Herbert sako, kad 
Anglija priims didžiausia skai
eziu tremtiniu. “Galimas daik
tas,” sake Sir Emerson, “kad 
per sekamus 12 menesiu 200,- 
000 arba 300,000 žmonių, dar
bininku su savo szeimynoms, 
atvyks in Anglija.

Belgija ir Hollandija taipgi 
siūle namus tremtiniams. Szios 
szalys sutiko paimti 28,000 
darbininku, szeimynos gales 
vėliau atvykti.

Francija paims grupe isz 1,- 
000 family units.arba 5,000 as
menų, ir pirmieji jau pasiekė 
Brazilija. Jeigu Brazilija bus 
patenkita tais tremtiniais ji 
pakvies daugiau.

Venezuela ir Peru atidarys 
duris 5,000 szeimynu.

Argentina sutiko inleisti 2,- 
600 szeimynu, Kroatu, Slovėnu 
ir Lenku, tikima, kad skaiezius 
bus didesnis.

Sir Herbert Emerson sake: 
“Yra keli szimtai tukstaneziu 
žmonių, kurie negryž atgal in 
savo szalis, ir jie sudaro sunkia 
veikimą.

“Norecziau pabrėžti musu 
santikius su Kanados valdžia, 
kuri nori inleisti gimines as
menų, kurie dabar gyvena Ka
nadoj. Gauta apie 6,000 aplika
cijų bet tuos visus negalime 
vadinti tremtinius. Kanada pa
siuntusi du komitetus egzami
nuoti kandidatus ir pirmieji 
asmenys jau pasiekė Kanada.

Pagal praszyma atstovu pri- 
vacziu kompanijų Kanada su
tiko inleisti 1,400 tremtiniu 
dirbti giriose ir agentai jau at
vykę Vokietijoj pasirinkti 
tremtinius. Tikima, iszsiusti 
pirma būreli Liepos menesi. 
100 moterų buvo parinktos 
dirbti Kanados tekstiles pra
monėj.

Pietų Afrika turi misija Ita
lijoj ir tikima, kad ji isz Itali
jos paims kelis tukstanezius.

Australia irgi prielankiai at
siliepė. Immigracijos Ministe
ris ketina atvykti in Vokietija 
pastudijuoti veikimą.

Morocco ir Tunis gal inleis 
10,000 žmonių. —C.C.F.A.U.

Dažinojo Teisybes
Moteriszke in Buczeri — 

Kaip tu galėjai papjaut toki 
kuda versziuka del mėsos?!

BuczerĮs — Ąsz jo nepa
pjoviau, jisai pats pastipo!

Tremtiniu Stovyklos
■ Vietomis Tuszteja

» ' —— ■ f L .
NEW YORK (LAIC) — Isz 

tremtiniu spąųdos, patiriama, 
kad visose trjjose vietose, zono
se, ypatingai Britu, vyksta ma
sinis emigrantu suraszineji- 
mąs. v

Stambiausia operacija tai, 
“Westward Ho,” in Anglija. 
Per Seedorfo stovykla tukstąn 
ežiai iszplauke Anglijon, ju 
tarpe Latviu 3-1% Ukrainięeziu 
29%, Lietuviu 20%, Estu 9 0/0 
be pilietybes 8%. Proporcija 
maždaug atitinka tremtiniu 
masių proporcijai. Indomu, 
kad sveikatos patikrinimai 
“iszskrynino” (tai paežiu 
tremtiniu terminas) pradžioje 
1.5%, dabar 0.5%.

Pastaruoju laiku pradėjo 
veikti Argentinos, Belgijos, 
Brazilijos ir Kanados misijos.

Amerikiecziams, žinoma, in- 
domiausia patirti Kanadon vy
kimo sanlygos. Kaip pranesza 
Detmoldo “Lietuviu Žinios,” 
registracija prasidėjo Stutt- 
gąrto apygardoje, Amerikie
cziu Zonoje, ir registracija pra- 
plecziama visai zonai. Užsira- 
szyti gali 20-40 metu amžiaus 
asmenys miszku ir lauku dar
bams. “Sanlygos daug geres
nes kaip vykstaneziuju in Bel
gija, o gal net ir in Anglija: 10 
menesiu .reikes sudaryti sutar
ti, o sziam laikui praėjus, as
muo galės pakeisti darba ir ji 
pasirinkti kur jis norės. Tarp 
atvykusio ir Kanados pilieczio 
nėra jokio skirtumo. Jis bus 
lygiai traktuojamas, kaip ir ki
ti Kanadoje dirbantieji darbi
ninkai. Jei toks asmuo užsi
dirbs tiek pinigu, kad galėtu 
iszlaikyti savo szeimyna .Tr 
gaus kito pasiturinezio Kana
doje gyyenąnczio asmens ga
rantija, kad jis apsiima tokio 
asmens szeimyna iszlaikyti, tai 
jo szeimyna Ims duodama pir
menybe in Kanada atvykti. As
mens, turintieji Paliudinimns 
ir jau inteike juos kuriam nors 
Amerikos Konsulatui, turi pa- 
praszyti, kad jie butu persiusti 
in Am. Konsulata Montrealyje 
ir isz ten bus daug patogiau ir 
greieziau gulima iszvykti in 
USA (suprantama, po 10 mene
siu). Bet pabrėžiama, kad at
vykę asmens ir pabuvę kuri lai
ka ■ Kanadoje dažnai atsisako 
vykti in USA. Pirmasis trans
portas numatomas Liepos me
nesi.”

Kol kas, LAIC neturėjo pro
gos sziu teigimu tikrumo pa 
tikrinti Washington© insfaigo- 
se. Kiek ankseziau, Britu Misi
ja daneszimo vykstanezius in 
Anglija, kad norintieji Ameri
kon imigruoti ir pasilaikyti 
“DP statusą,” turėsią sugryž- 
ti Vokietijon.

Szios žinios turėtu paskatin
ti Amerikieczius raszyti savo 
Kongresmenams, kad jie remtu 
HR 2910, vadinama STRAT
TON BILL, pagal kuri 400,000 
tremtiniu galėtu inkeliauti 
Amerikon. Kol kas, Atstovu 
Kambaru pakomisijoje, kuri 
sprendžia szio dalyko likimą, 
veikia smarki prieszima, ku
riai pritaria “ura-patriotu” 
organizacijos: Amerikos Legi- 
jono ir Veterans of Foreign 
Wars vadovybes. Reikalui ken
kia ir perilgai užtrukęs insta- 
tymo dalyka nagrinėjimas pa
komisijoje: perdaug atsirado 
norineziuju liudyti už ar priesz.

Paskutine Vakariene LIETU VISZKA UŽEIGA!

Hollywood mieste Kali
fornijoje kas metai yra vai
dinama koks nors tikybinis 
teatras. Sziais metais szitie 
loszikai apvaikszczioja dvi- 
deszimts metu savo darbuo
tes, ir ant teatro iszlosze 
“Paskutine Vakariene.” Vi
sas teatras atvaizdavo Kris
taus gyvenimą ir jo pamoki
nimus. Czia isz szvento rasz- 
to paveikslas kai Kristus su

savo apasztalais valgė “Pas
kutine Vakariene.” “Pas
kutines Vakarienes” daly
viai buvo apasztalai Petras, 
Simonas, Tadejus, Jokūbas 
(Alphejo sūnūs), Jokūbas, 
Jonas, Jėzus Nazarenas, Ju 
das Iskarijotas, Andriejus, 
Matejus, Bartolamiejus, Pi
lypas ir Tamoszius. Jėzaus 
Kristaus role atvaizdavo 
Nelson Leigh.

ANDRIUS
RĖKLAITIS

206 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

ALAUS - DEGTINE - VYNAS

Vieta kur sustoja kitu miestu 
pravažiuojanti Lietuviai.

' r. •

Užkviecziu Savo Draugus 
Lietuvius Atsilankyti.
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“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15<S ::

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Lietuvoje Naciai Iszžude 136,421 Žydu
kutinemis karo veiksmu dieno
mis. Po to slaptojo praneszimo, 
daugiau Žydu buvo žudoma. 
Betgi, kaip isz Vilniaus prane
sze Amerikos Žydu Kongreso 
korespondentas (1947 m. Vasa
rio 28 d.), “sziandien Vilnius 
apima varginga 15,000 Naciu

NEW YORK. (LAIC) — 
Paskutinis Niurembergo Bylos 
tomas (8) psl. 773 indejo lente
le, paremta slaptu “Einsatz 
Gruppe A” praneszimu apie 
atliktąjį Žydu eksterminacijos 
darba Baltijos Valstybėse (IV 
tomas, pp. 944-947).

Aiszkeja, kad Generalbezirk 
Litauen (t.y., Lietuvoje su Vil
nijos dalimi) Naciai iszžude vi
so 136,421 Žydu. Dokumentas 
atviru cinizmu pažymi: “Ka
dangi visiszka Žydu likvidaci
ja nebuvo praktiszkas reikalas 
(feasible), nes jie buvo reika
lingi darbams, buvo sudaryti 
gettai kuriuose sziuo laiku gy
vena: Kaune apie 15,000 Žydu, 
Vilniuje apie 15,000 Žydu, 
Sziauliuose apie 4,500 Žydu. 
Szie Žydai naudojami pirmoje 
vietoje kariszkos reikszmes 
darbams. Pavyzdžiui, ligi 5000 
Žydu naudojami trimis pakai
tomis aerodreme prie Kauno 
žemes pylimams supilti ir pa- 
nasziems darbams.”

Latvijoje naciai iszžude 35,- 
238 Žydus, Estijoje 963. Jei ti
kėti Sovietu spaudos praneszi- 
mams, dalis Žydu isz Vilniaus 
getto buvo nugabenti Estijon 
ir didžiuma ten iszžudyta pas-

(STORI JEapie i8Z
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15?.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

žveriszkuma pergyvenusiu Žy
du bendruomene.” Szis skai
ezius visiszkai atitinka Naciu 
praneszimo duomenims.

Tasai korespondentas prane
sze, kad daliai Žydu iszvykus 
in Palestina ir kitiems sugrį
žus isz Rusijos, “dabar czia 
yra apie 22,000 Žydu. Isz to 
skaieziaus 15,000 gyvena Vil
niuje; 2,500 Kaune ir apie 4,- 
500 kituose mažesniuose mies
tuose.”

Seniau Amerikos Žydu mo
kyti apskaieziuodavo, kad tarp 
200 ir 250 tukstaneziu Lietuvos 
Žydu buvo Naciu iszžudyta. 
Niurembergo bylos statistika 
ir Vilniaus Žydu daviniai 
sziuos apskaieziavimus revi
duoja, mažina. Kol kas neteko 
patirti tiksliu daviniu apie 
Lietuvos Žydus, isztrukusius 
in laisve Vak. Vokietijos zono
se. Neoficialiai priskaitoma 
apie 20,000.

nar’A - b - cela=^3★ ¥

Pamokinimai
— Ant svieto randasi už 

daug ponu, o per mažai mote
rių ir vyru.

— Kūdikis pats neiszmok- 
tu meluot, jeigu tėvai jam ne 
davinėtu tame puikia paveiždi.

— Kol vyras ne yra apim
tas moterime intekme, tai ne
gali apie ji kalbėt, kad jisai 
yra blogu ar geru.

— Jau nieko nekasztuoje 
mandagumas, o tankiause 
daug kartu užsimoka.

— Jeigu nori gyvastį ilgai 
užlaikyti, tai nuo guzutes susi
laikyti.

— Katra motina gerai vai
kus prižiūri, toji motina gerai 
ant senatvės turi.

— Neglostyk per daug bo
ba, nes prie pirmos progos ji 
tau nupesz kuodą.

— Kas anksti kele, matyt 
ne buvo ant szokio.

— Kur medžius kapoja, ten 
bus geras “biznis.”

— Kokis ponas, toki liežu
viai.

:: JUOKAI :: '

Žydas Visur Bizni 
Padaro

Žydas norėjo priimt krik- 
szta. Kunigas ji mokina ko
ki laika, bet Žydas negalėjo 
nieko iszmokt, nes turėjo 
“kopustine galva.”

— Na, mano sunau, jei
gu rytoj persu;gnosi be jo
kios klaidos, tai gausi mai- 
sza bulviu.

Ant rytojaus Žydas pasi
ėmė su savim sunu, idant 
nesztu maisza su bulvėms, 
ineidamas pas kunigą, pali
ko sunu lauke.

— Persižegnok, tarė ku
nigas.

— Vardan Tėvo ir Dva
sios Szventos. Amen!

— Na, o kur Sūnūs?
— Perpraszau pons ku

nige, jisai pasiliko lauke ir 
laiko maiszo del bulviu.

____ i________ ■ - Ir-*-___  - - - ...-----

'k *

» arba pradžia
i SKAITYMO: -. *; ...ir... |
: RASZYMO I
★ _ *
|64 pus., Did. 5x7col. I
; Dabar Po 25c.★  *
i ’‘SAULS’1
* MAHANOY CITY, PA. *

* **M-M-M* * M-**** *- *

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Uncle Sam Says

Everybody knows it pays to buy 
U. S. Bonds. But not everybody 
knows how much it pays. By invest
ing as small a sum as §2.50 a week 
in U. S. Bonds, your savings will be 
§1,440.84 in ten years. Take savings 
of §3.75 a week; by 1957, you will 
have §2,163.45. There are two easy 
ways to save automatically. Have a 
regular amount of money set aside 
from your pay each week for bonds 
through the Payroll Savings Plan. 
Or, if you’re not on a payroll, but 
you do have a checking account, 
you can have your bank automatic
ally charge your account for the 
purchase price of a bond each 
month,. U.S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus SziandienS
I ' ■ ■ ■

‘
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KRYŽELIS
(Tasa)

Jonas su cigaru dantyse, su 
skrybėlė ant galvos inejo in sa
le ir iszsivede szokt mergina. 
Kokis ten szokis galėjo būti 
girto žmogaus! Su pasibiauri 
nimu reike galva nukreipt nuc 
tokio reginio.

Bet kasgi ta' dora musu Jo 
na taip perdirbo, kas atmainė 
jame ta gera pobūdi, kas pri
vertė ji iszkrypt isz doros ke
lio? Gal paklausi mielas skai
tytojau.

Atsakyt ne sunku: Nedoros 
draugystes, pikti bendrai arba 
sėbrai!

Jonas kaipo sztarkas vyras 
tuo jaus gavo darba ir in ežia 
pribuvęs ir uždirbdavo labai 
gerai. Nusimanydamas ant 
darbo dirbo geležies dirbtuvėje 
ir gaudavo mokesties po tris 
dolerius ant dienos! Pelnas 
puikus!

Isz pradžių - neiszleidinejo 
veltui skatiko, ne ant reikalin
giausiu reikalu, apart tu ku
riuos turėjo iszduot ant gyve
nimo.

Bet ilgainiu susipažinęs su 
nedorais sėbrais kurie, patys 
eidami nedoru keliu, isztrauke 
ir ji isz doros kelio. »Žinomu, 
daigtu yra visiems tas, jog tarp 
kokiu žmonių busi, tokiu ir 
pats pastosi. Jonas palengvele 
p.radejo pamirszt Dieva, kas 
k;art recziau lankytis in bažny
čia, kas karta recziau melstis, 
nes ant to ne turėjo laiko, ka- 
cĮangi laisvas valandas nuo 
darbo praleisdavo draugystėje 
padykusiu ir isztvirkusiu drau
gu Vokieeziu ir Amerikonu, vi
sgi. szalindąmąsis nuo savo tau
tos žmonių. Mes szalin ir pri
gimta tautiszka kalba, o paine 
go Amerikoniszka-Angliszka o 
nors nuo gero kalbėjimo sve- 
tim,tautiszka kalba da toli bu
vo bet kalbėjo ir didžiavosi 
tuom, jog jis “Anglisz” one 
“Polcnderis,” nors tik patsai 
vadino save “Anglisziu,” ka
dangi kožnam lengva atskirt 
viszcziuka nuo antuko. Jonas 
praleidinedamas vakarus ant 
žaislu, vėlai sugryždamas na
mo neturėjo vėliaus jau niekad 
laiko pasimelst, todėl ir pa-’ 
mirszo suvisai apie savo priža
dėjimą mirsztancziai motinai. 
Pamirszo taip-gi ir apie savo 
numylėta ir tikrai mylinezia ji 
ĮĄnita, kuri tuo laik tik vien 
del jo kente skausmus szirdies 
ir liejo kąrezias aszaras. Jis 
smogesio visai jau nejieszkojo 
dorose mintes, maldoje ar baž- 
nyczioje bet .tik ant dugno stik
lo ir stiklelio. Sugryžes girtas 
net ir apie persižegnojima už- 
mirszdavo, visai todėl pamir
szo ir apie kryželi gauta nuo 
motinos. Guldavo ir keldavo 
kaip gyvulys o ne žmogus, nes 
apie tikyba visai pamirszo.

Pargryžimas Jono.
Skaisti saulele meto savo 

sziltus spindulius paauksuo
jant kožna daigteli ant žemes.

Tai Lietuviszka Saulele nuo 
gražaus dangiszko žydrio žiuri 
szvietineja gražius laukelius, 
ant Lietuviszkos žemeles, ap
lankas, miszkus ir kaimus. Me
to taip-gi savo spindulius ant 
žinomo mums kaimo, ant gra
žios kalveles ant kurios tarp 
medžiu gražiame daržiukyje 
stovi senas medinis kryžius.

Medžiuose prie kryžiaus 
cziulba paukszteliai, ant ži

po kryžium sėdi liūdna gelton
plauke Ona, sėdi -po maldai ir 
manistina.

— Nėra Jono, nėra, Dievas 
tik žino kur jis yra, gal kur 
pražuvo. O kad ir pargryžtu 
dabar tai jau per vėlai.

Viskas pražuvo.
Ir tikrai taip buvo.
Ona prasze tėvo idant nesi

skubintu su apvy ravimu jo^.‘ 
Tėvas ant galo paklausė dide
liu praszymu dukters ir atidėjo 
vestuves ant visu metu, o po 
tam da ant puses, ir da ant me
nesio.

Bet dabar jau viskas pasi
baigė.

Ir tėvas ir Vincas ilgiau 
laukti ne nori. Už dvieju dienu, 
Nedelioje, vietinis klebonas 
pagarsins užsakus jos su Vin
cu, naszliu.

— Viskas pražuvo, kartojo 
Ona!

Tame paeziame laike klūpo
jo ant kapinyno prie kapo su 
mediniu kryžium kokis tai pa- 
kelevingas. Apkabinęs ranko
mis kryžių, graudžiom aszarom 
liejo sudžiuvusia žeme kapo. 
Matomai po taja veleną, tame 
kape silsejosi kūnas mylimos ir 
brangios jo szirdžiai ypatos.

Po ilgokai valandai pasikėlė 
lyg sustiprintas maldos, pradė
jo žengti smarku žingsniu nuo 
kapinyno link kaimo. Iszvydes 
da isz tolo kalvele, kur stovėjo 
senas kryžius da labiau su
linksmėjo ir žingsni paskubino. 
Prisiartinęs areziau nusiėmė 
skrybėlė žiūrėdamas in pa
veikslą kanezios Iszganytojaus 
o kada nuleido žemyn akis 
idant pažiūrėt kur atsiklaupt, 
greitai lyg su nusistebėjimu 
iszvydo klupojanczia po kry
žium mergina. Klūpojanti ma
tomai negirdejo prisiartinan- 
czio žingsniu, kadangi net da
bar atsikreipė ir akys jųdviejų 
susitiko o isz burnu abieju tu 
žmonių iszsiverže b alsai 
džiaugsmo.

— Anita!
— Jony t,i!
Abudu apveikti jausmais ne- 

apribuoto džiaugsmo, mėtėsi 
vienas kitam in glebius. Anita 
vienok tuojaus atszoko ir su
prato kadaro; Vincas ir lau
kiama artyma diena vestuvių 
atėjo jai ant mintes. Apsarko 
smarkiai, iszsiverže isz glėbio 
Jono ir, paslėpus veidą in del
nus, isztare su matomu skaus • 
mu:

— Per vėlai!
Po tam kaip iszgazdinta stir

na nubėgo namon.
Sugryžimas Jono Ant Doros 

KęĮio. -
Jonas pasiliko prie kryžiaus 

pats vienas. Buvo apimtas nu
sistebėjimu, džiaugsmu ir bai
me. Džiaugėsi radęs savo nu
mylėtinė, stebėjosi josios pato
gumu ir gražumu, o iszsigando 
žodžio kuri ji įsztarę: “Per 
Vėlai!”

Kam-gi sugryžo atgal in ta 
kaima, jeigu pražudė ja. “Per 
vėlai. ’ ’ Ta žodi aiszkino sau 
jog Anita, jo numylėtinė kuri 
prižadėjusi jam laukt jo su- 
gryžtant nors ir deszimts metu, 
isztekejo jau už kito vyro. Tos 
mintys kaip kad užmusze ji 
ant vietos, jausmai visi sumi- 
szo jo szirdyje, bet jaute vien 
tiktai, kad be reikalo sugryžo, 
nes ežia jau jis nereikalingas. 
Tos, del kurios atlikinėjo taip 

- dideles pavojingas keliones,

del kurios nuvyko net in taip 
tolima svetima kraszta, jau nė
ra! Nusiminęs, kaip kad norė
damas tame žodyje rasti koki
susiraminimą, kartojo: “Atgal 
in svietą, atgal.”

Tokioms mintimis buvo už
imtas jaunikaitis pargryžes in 
-savo gimtini kaima, bet pride
ra apsakyti taipgi kas privertė 
ji atsižadėt visu svietiszku 
smagumynu, kas sugražino ji 
ant doros kelio ne kaip žino
me blogos draugystes iszvede 
ji isz to kelio, kodėl pamėtė vis
ką ir gryžo vela in savo tėvynė, 
nors svietui’ jam buvo gerai ir 
linksma.

Sztai viena karta kada gry
žo vėlyba nakti namo nuo to
kiu, kaip augszcziau minėjau, 
zobovu, einant jam siaura uly- 
czaite, užpuolė ant jo trys nak
tiniai “rankpelniai,” pleszikai 
ir žmog-žudžiai, kokiu Ameri
koj visai netrūksta.

— Money, hands up! Pa- 
szauke vienas isz ju.

Tieji žodžiai iszblaive Joną 
kuris turėjo prie save da 30 do
leriu. Ne norėjo pleszikams ju 
atiduot. Jo smarkios rankos 
kumszczia vieton laikyt pakel
ta, nupuolė su smarkumu ant 
sprando valkatos žmogžudžio, 
kuris artinosi su revolveriu 
rankoje link jo idant iszkraus- 
tyt kiszeniiis, bet to nepadare, 
kadangi nuo smūgio Jono par
griuvo ant žemes.

Du kiti isz pradžių atszoko 
nuo narsaus Jono.

— You gadem! Pratarė per 
dantis, degdamas apmauda

antras pleszikąs ir atkiszo tie
siog in krutinę savo aukos re: 
volveri.

Bligstelejo ugnis, trinktelėjo 
szuvis, Jonas smogtas in kruti
nę pasviro. Da mate lyg pei
ne pasviro. Da mate lyg per 
migla, beganezius szalin nuo jo 
žmogžudžius.

— Help, gelbėkit, paszauke 
da sielvartiniu balsu, ir griuvo 
ant žemes.

Po nekuriam laikui biskeli 
atsipeikėjas, ausztant dienai, 
sugryžo szaip tai]) namo. Turė
jo jisai atsigult in lova, nes jau
tėsi smarkiai sergančiu. Kru
tinėję jaute smarku skausmą.

Apžiūrinėdamas savo kruti
nę ar ne perverta kulka revol
verio, patemino kabanti ant 
kaklo misingini kryželi kuri 
jam motina, mirdama indave. 
Kryželis buvo sulenktas o ant 
krutinės buvo atspauda kry
žiaus. Kulka pataikė tiesiog in 
kryželi, sulenkė ji ir inspąude 
in kuna, bet visai nepažeidė 
per tai jo. Kryželis iszgelbejo 
jam gyvastį!

Tada Jonas atsiminė apie 
Dieva, atsiminė apie savo pra
eiti. Iszszoko isz lovos kaip 
kad pasiutęs, puolė ant keliu ir 
pradėjo karsztai su aszaromis 
melstis, muszdamasis in skau 
danezia krutinę ir melsdamas 
atleidimo Dievo jam jo kalcziu. 
Dabar jo sanžine nubudo.

Da ta paezia diena nuėjo in 
bažnyczia ir atliko szventa isz- 
pažinti darydamas tikra gai
lesti už griekus.

Nuo nelaimingo to atsitiki-

mo isz vienos puses, o nuo lai-Į 
miirgo isz kitos, Jonas vėl su
gryžo ant doros kelio ir ėjo! 
juom tvirtesnis. Niekados jau

— Ka ? Asz savo dukterį isž-Kaukia. Pasveikino visupirma 
leiscziau už Jono kuris nuogas pagal krikszczioniszka paprotį 
kaip pyplis! Suriko kalvis ap- žodžiais: “Tegul bus pagarbin- 
sarkdamas isz piktumo. tas Jėzus Kristus,” balsas jo

Per nekuriu patrijotu 
kvailysta, 

Daug nukente Lietuvysta, 
Ne tik ant turto, 

Bet ir vardo,
Ba nemokėjo vesti 

pradėto darbo.
Vyrucziai negerai, 
Apsirikome labai, 

Blogai viską pradėjome, 
Bet kaip?

Ne vienas nežinojome. 
‘ Szianiden niekas nciszpuola 

padaryti, 
Tiktai nuo visko atsikratyti,

Ir nuo tu j u patrijotu 
atsikreipti,

In ta szali nežiūrėti, 
Ba ka jie sziandien 

daro, 
Tai vis del savo labo, 

Ba isz dideliu gerkliavimu 
nebus naudos, 

Viską szuo nunesz ant 
uodegos, 

O gal ne vienas pasakys.
Tas Taradaika kvailys, 

Bet kad manes 
klausytu, 

Tai daugiau gero padarytu, 
Apsigauti visados neiszduotu, 
Didėlėje ramybėje gyvuotu, 
Daugiau sziandien visoko 

turėtu, 
Ir linksmiau sau 

gyventu!
* * *

Kur ten Skulkile, 
Vienoje apygardoje,

Bobeles pasigėrusios siunta, 
Kaip kūdikis spiegsta 

tai nejunta,
Visos gere kaip in 

kur sueina, 
Todėl ir kūdikis isz 

svieto iszeina.
Tokios moteres ne 

kiaulių neatstoja, 
Ba kiaule nors savo 

vaikus daboja, 
Norints ju daug turi,

O visus gerai prižiūri. 
O tu nelaba boba, 
Girtuokle nelaba, 
Gal netrukus gala 

gausi, 
Jeigu greit girtuokliauti 

nepaliausi.
* * *

Doros bobeles ir davadnos, 
Bjaurybes tokios nekenezia 

niekados,
Visaip prasimano, 

Ir pliovoja kaip tik 
iszmano.

Iszjuokia jeigu namie a, 
szvaru, 

Kaip nėra kampuose 
szaszlavu, 

Ba paezios surugia, 
Bobele per dienas pliovoja, 

Tai ir vaikai gana 
loja, 

Geriau kad szvarios 
moteres, 

Su joms neužsidėtu,
Tik kambarus žiūrėti, 

Vaikelius dorai mokinti, 
Nuo viso pikto ginti, 

Isz to pavyzdi gera turės, 
Kaip ant to visko prisižiuręs.

I * * *
Daug naujienų turiu, 

Bet in New Yorka keliauti 
turiu, 

Su save kurna Baltruviene, 
Pažiūrėti ten visokiu daigtu.

Bet Dieve duok kad nors 
karta pasibaigtu,

Kad nekuriai protą 
gautu.

Ant sziandien bus gana.

dabar ne pamansti nenorėjo 
bent apie panaszu gyvenimą 
koki vede priesz tai. Pastojo 
vėl doru, darbszcziu, maldingu 
ir dievobaimingu.

Dabar jau apart tu kuriu isz- 
dave ant pragyvenimo, uždirb
tu pinigu nepraleido niekur 
veltui ne vieno cento. Ne truko 
todėl prie gero uždarbio sueze- 
dint keliu szimtu doleriu, o 
kuomet jau mane jog su tiek 
pinigu gales ingyti mylima 
Anita ir gautis iii žentus pas 
kalvi Martina, sugryžo vėl iii 
tėvynė, in gimtini kaima!

Nepervelai
Žodis “pervęlai” kaip jau 

žinome nužudę jo vilti, isz- 
sklaiste, lyg durnus vejas, vi
sas jo mintis ir svajones apie 
gražia Anita. Tasai žodis davė 
jam suprast kad Ona jau vy
ruota. Ant tokios minties siel
vartą apėmė ji, pesze sau plau
kus nuo galvos.

— Ne, ne! Kalbėjo pats sau, 
tai Dievo bausme už mano ne
dora gyvenimą.

Atsiminęs apie pinigus, kar- 
cziai nusijuokė. Jis juos ant sa
vo krutinės nesze ir šlepe visu 
keliu, jis juos rinko sunkiai 
darbdamas, nes sū ju pagęlba 
viliojosi ingysias numylėta, su 
ju pagelba gales susijungt ant 
amžių su numylėta mergina, o 
dabar kam jie jam reikalingi?

— Ot nunesziu juos kunigui 
ir atiduosiu ant misziu už mo
tinos'duszia ir ant pavargėliu.

Taip pamanstines Jonas pa
sikėlė isz po kryžiaus ir nuėjo 
tiesiog pas kunigą.

Kunigas priėmė ji szirdingai 
ir tikrai džiaugėsi kad par- 
gryžta sveikas isz tolimos už
marės.

Iszklauses viso apsakymo 
Jono, kada Jonas iszsieme sa
vo parnesztus isz tolimo pa- 
svieczio pinigus idant juos ati
duot kunigui, tarė:

— Palauk Jonai, laikykis 
savo sunkiai uždirbtus pinigus. 
Isz to visko ka man papasako
jai, matau kad tau yra da pui
ki ateitis. Žinau jog Ona tave 
myli ir laukia, žinau kad tik 
isz prievartos ketina iszteket 
už naszlio Vinco, bet dabar kad 
pargryžai da in laika, dalykas 
paims kita pakreipa. Nežudink 
vilties, pasilsėk ežia pas mane, 
o asz tuotarpu pažiūrėsiu kaip 
dalykas stovi.

Geras kunigas, paisantis ant 
labo savo parapijonu, tuojaus 
paemes lazdele nuėjo in namus 
Vinco. Užtruko ten gana ilgai.

Sugryžes in klebonija, atsi
liepė linksmai in Joną:

— Buk geros minties, viskas 
gerai. Už puses adynos ateik in 
namus kalvio, asz ten busiu ir 
lauksiu tavęs.

Tai pasakęs klebonas senelis 
vėl iszejo ir nuėjo tiesiog in 
kalvio Martino namus.

Czia rado jau ir Vincą, kuris 
matomai po intekme kunigo 
kalbėjo:

— Geidžiau jusu duktere 
Ona turėti už paezia, nes dora, 
darbszti, gera ir patogi mergi-

— Ar asz norecziau 
kūdiki prapuldyt? Ne, Ne!

Ona pradėjo verkti, o kuni
gas atsiliepe dabar:

— Ne visados ten laime kur 
turtas. Ar gali būti laimingais 
tie kurie ne pagal valios Dievo 
ir savo szirdies poruojasi? Tur
tas visai tokiame karte laimes 
ateianacziam gyvenime neat- 
nesza. Žinokit, kaimyne, jog 
tik jeigu tarp poros buna suti
kimas ir sau jausmas, draugisz- 
kas gyvenimas buna laimingas 
ir saldus, ten ir palaima Dievo 
vieszi! Žinokite taipgi jog ir 
Jonas ne visai taip “nuogas”

savo1 drebėjo.

kaip sakote. Parsivežė isz už
marės pusėtinai pinigu, ant 
penkių metu doleriu, kuriuos 
suezedino tik vien del to, idant 
gauti jusu dukteri sau už mote
rį. Tas koaiszkiausiai parodo, 
jog ja tikrai myli, nes del jos 
pasiryžo net in taip tolima pa ■ 
švieti keliaut.

Czia apsakė visiems ka no
rėjo padaryt Jonas, dažinojas 
apie užsakus Onos su Vincu, ir 
gyre jo dorybes!-

— Pagaliaus, kalbėjo ant 
galo kunigas, klausiu jusu, 
Martynai, ar buvote turtingas 
kada paeziavotes?

— Nieko neturėjau apart 
dvieju sveiku ranku, bet kad 
apsivedžiau pagal valios savo 
szirdies, tai Dievas laimėjo, nes 
dirbti turėjau norą, o darba 
daleido man ingyti turtą.

— Taigi matot, pats pripa- 
žinstat jog žmogus gali būti 
laimingas ir turtingas, jeigu 
apsiveda pagal surėdymą Die
vo, nors iszpradžiu ir nieko ne-, 
turi. Doras Vincas tik ant ma
no patarimo atiduoda noringai 
Ona Jonui o pats ketina apsi
vesi su naszle Jokubienę, kuri 
atsakantesne jam kaipo senes
ne motere ir mokes geriau au- 
gyt jo vaikus. Pagaliaus nieko 
nenoriu jums paliepinet, dary
kit taip kaip kam kas patinka, 
asz tiktai duodu jums savo ge
ra patarima.

Toje valandoje in stuba inejo 
Jonas. Buvo nubalęs ir nera
mus, nes nežinojo kas čzia jo

Jauna Karalaite

Martinas vienok maloniai 
jam atsake, o po tam tarė:

— Na, tegul bus ir taip. Te
būna pagal valios Dievo ir ku
nigo klebono.

Tai kalbėdamas pamojo ant 
duktes, paėmė už rankos Joną, 
suvede juodu in krūva ir kada 
jiedu suklaupė laimino, kalbė
damas:

— Vaikai mano, telaimina 
jus Tėvas Augszcziauses.* * *

Atejuse Nedele kunigas kle
bonas niekam netikėtinai pa
garsino užsakus Jono su Oną, o
Vinco naszlio su Jdkubiene, 
naszle.

Jonas per visa savo gyveni
mą buvo dėkingas kunigui už 
jo padaryma taip didelio labo 
jam. Visados, kolei da gyveno 
senas klebonas, kada su juom 
susieidavo Jonas szirdingai 
dekavojo jam, bet kunigas pa
prastai atsakydavo:

— Ne asz ta suredžiau, tik 
kryželis tavo motinos ir tavo 
tikra malda.

GALAS

J

Maldų Vainikėlis ;
:: Knygele ::
Knygele, Dabar $1.00 <=^l 

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

Rodykle:
Bažnytini* metu padalinime*.
Painikai. į
Kalendorių*. !n<į*
Maldo* Rytmetinei).
Vieizpatie* malda.
Aniuoliszlca* Pasveikinimas. Vį 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimti* Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meile* prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Viltie*, Meile* i* 
Gailesczio.
Maldo* vakarine*.
Giesme ant pradžios Misziu. (J 
Misziu Maldo*. J 'X]
Psalme 45. '"‘iU
Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldo*. <3
Maldos pirm Iszpažintie*. K
Perkratymas sanžine*. A

Maldo* priesz pat Iszpažinti.
Imdama* nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažintie*.
Litanija apie visu* szventu*. 
Prisitaisyma* prie Szv. Komunija*. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dieve. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiau* atiduodama* Dievui gar> 

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento. 
Malda Szv. Tamosziaua.
Malda prie Vieszpatie* Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos. «!
Ranžancziu* prie Szv. Marijo* 

kalbama*.
Litanija prie Szv. Panos Marijo*. 
Litanija prie Szv. Antano iss 

Padvo*. i
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzau* vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

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

-------- ' r i 
Šaule, Mahanoy City. Pa.

na, kokios reiktu jieszkoti il
gai. Neatsitraukcziau ir dabar 
nuo savo noro jeigu nepersitik- 
rineziau jog ji man szirdies ne
turi visai. Ji man per jauna ir 
per graži. Tegul-gi eina už to,' 
kam szirdi savo senei atidavė, I 
už kurio jai liepe iszteket jos' 
locna szirdis, o tuom jos isz- 
rinktiniu esą Jonas.

Mažoji Ginny Soiset paro
de kaip ji, primerkdama aki 
pritraukė visus teisėjus, ku
riu darbas buvo iszrinkti 
gražiausia trijų ar keturiu 
metu gražuole. Szita paroda 
jaunu gražuoliu buvo laiko
ma in Pacific Palisades Mo
terų Kliube.

L. TRASKAUSKAS
............ f. ? i! :k i 

LIETUVISZKAS
GRAB ORIUS J 

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams_____

535 WEST CENTRE STREET ;
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY. PENNA.
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"B A U E B MAHANOY CITY, PA.
ne isz Philadelphijos; Prancisz- 
ka, slauge prie Ashland ligon
bute; ir Dorota namie; du su
nu: Jurgi, Philadelphia ir Al
berta, Harrisburg. Taipgi pali
ko savo motina Marcele pati | 
Antano Brokerio isz Girard-; jhos palaiko tuose darbose nes 
ville; tris brolius: Juozapa ir

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

buose dirba dabar yra visai ne
reikalingi, bet politikieriai

jiems rupi balsai, “votai” per

PAVOGĖ RATUS
NUO

AUTOMOBILIAUS
_UĮ_

2 
9 
16 
23 
30| f ; Į

’_____ . 'iniSrc-p,6,t •
— Rugpiutis — August.
—■ Petnyczioj pripuola Szv. 

P^tro "kalėjime. Taipgi ta die
na(1922 m.) yra Lietuviu Kon
stitucijos Szvente.

—•' Subatoj Szvento Alfon
so Ligorijo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 10-ta Nedelia po Sek
minių, taipgi Szvento Stepono, 
Pop., Panedelyje Szv. Domini
koj Utarninke Szvencz. Pane
les Marijos Sniegines; Seredoj 
iVieszpaties Jėzaus atsimainy
mas; Ketverge Kajetono. Taip 
gi fa diena (1252 m.) pripuola 
Mindaugio kriksztas; Petny- 
Czioj Szv. Cyriaco ir Komp., 
Subatoj Szvento Jono, Gyd. 
įA-rs.
"'r— Ponas Juozapas Auksz- 
tąitis is szeimyna isz Chicago, 
Ill., lankosi pas savo gimines 
ir pažinstamus Mahanoy City, 
Scranton, Wilkes-Barre, New 
,York ir Canada, taipgi atlankė 

Saules” redakcija, nes ponas 
įAuksztaitis yra musu senas 
•skaitytojas. Szirdingai acziu 
.visiems už atsilankynla.
f —’ Petnyczioj pripuola pir
ma diena Rupiuczio (Aug.). 
[Ūkininku Priežodžiai: Kokia 
Szv. Baltramejaus diena, toks 
bus ir visas ruduo. Karszta 
Szv. DominikaUš diena, gabes 
ir szalta žiema. Kas szieno ne
griebia Rugpiutyje pėdu neri- 

*sza, rudenyje anksti nekeliasi, 
tas pamatys, kaip žiema klosis. 
Jeigu tame mėnesyj,e tankiai 
Fasuoja, bus ilga pagada ir gra
žus laikas. ‘‘ ■ ! ■ ■ - . į ■

Kazimiera, Frackville ir AdpĮ- ateinanezius rinkimus. O jie 
fa isz Girardville; dvi seserys
ponios K. Štinsy, Brooklyn, N. rūkas ar panele turi darba isz
«--»• ' » -- • z-j 4 n Izxnlmn nn +4 Ir- AM

gerai žino, kad jeigu koks vy-

Y., ir J. Muszanauskiene, Con
nerton, taipgi viena anuka. 
Laidos Subatoj su apiegomis 
Apreiszkimo P. M. bažnyežioje 
9 valanda ryte, kuna palaidos 
parapijos kapuose.

Ringtown, Pa. — Subatoj 10- 
ta valanda ryte Szv. Marijos 
bažnyežioje, Kunigas Jonas 
Gibas (vikaras isz Szv. Andre
jaus parapijos Philadelphia, 
Pa.) suriszo mazgu moterystes, 
savo giminaite, panele Leona 
Burkevicziute, duktė ponios 
Jievos Burkeviczienes su Pra
nu Lisefskio isz Zion Grove. 
Kunigas J. Gibas taipgi atlaike 
Szv. Miszias. Klebonas Kleran- 
cas Gregas asistavo. Svotai bu
vo panele Alberta Burkevicziu
te, sesuo nuotakos, isz Reading, 
taipgi paneles: Lucilia Hennes
sey isz Reading, Jean Burkevi
cziute isz Girardville, Petras 
Lisefskis, Vaitekus Pulaskis 
isz Ashland ir Glen Linden- 
muth isz Mt. Carmel.

Milwaukee, Wis. — Richar
das Bubzisz, ir jo du broliai Eu
gene ir Ralph nuo 2636 10-tos 
ulyczios, važiavo automobiliu 
pusantros mylios nuo Illinois 
ir Wisconsin linijos, automo'bi- 
lus apsivirto ir užsidegė. Eu
gene ir Ralph iszsigelbejo ir 
skaudžiai apdege, bet ju brolis 
Richardas žuvo liepsnose.

■ Shenandoah, Pa. — Sekan
tieji turėjo operacijas Locust 
Mt. ligonbute: ponia Eleanora 
Czeszoniene ir Edvardas Balu
lis isz miesto, o ponia Margare- 
,ta: Peszkevicziene, isz William 
-Penn turėjo operacija Ashland 
ligonbute.

West Frankfort, Ill. — Pra
eita sanvaite, kur 27 mainieriu 
žuvo ekspliozijoj Old Ben ka
sykloj, likos palaidoti Panede
lyje. Krautuves ir kitokios vic- 
tuose buvo uždarytos, ant gar
bes žuvusiuju.

AUTOMOBILIAUS
NELAIME

ju loskos, tai ne tik tas berne
lis ir ta panele už tuos politi- i 
kierius ir ju partija votuos, bal
suos, bet visi ju gimines ir 
draugai.

Už tai, sziandien randasi 
tiek daug tinginiu ir nieką ne
dirbau ežiu žmonių valstybi
nėse vietose.

‘‘Kongresas daug kalba ir 
daugiau prižada kad jis nori 
žmonėms sutaupinti pinigu ir 
sumažinti taksas, bet pavieniai 
Kongresmonai to nenori, ir vi
sai neketina daryti, nes jiem 
tie darbininkai labai reikalingi 
per rinkimus!”

NUOTAKA DINGO

PHILADELPHIA, PA. — 
Ponas Hunter Brownbach, isz 
Linfield apygardos skubinosi 
in darba važiuoti. Jis iszejo isz 
stubos ir jau norėjo sėstis in sa
vo automobiliu, kai jis pamate 
kad jo automobilius be ratu.

Vagiai numovė visus keturis 
ratus nuo automobiliaus ir pa
siėmė net ir penkta rata kuris 
randasi automobiliaus vidury
je.

Ponas Hunter Brownback 
sako kad jam dabar kasztuos 
apie tris szimtus doleriu. Va
giai isz automobiliaus iszeme 
radi j a, karszto vandenio pa- 
cziuka ir viską ka tik jie galėjo 
iszlupti ar paneszti.

Szitokiu vagyseziu labai 
daug būva per vasara, kada 
žmones gerai neapsižiuri ir pa
lieka savo automobilius nerū
kytus.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Ji apleido savo vieszbuti Su

batoj, sakydama kad ji važiuo
ja pas savo jaunikio teta J. M. 
Schellman, isz kur ji ketino ir 
iszteketi.

“Taxi” draiverys, kuris ja 
isz to vieszbuczio iszveže sako 
kad ji su savo jaunikiu buvo 
susipykus ir susipeszus, bet 
jaunikis užsigina.

Vieszbuczio, hotelio patar- 
naujojai ir darbininkai ant ge
ležinkelio sako kad jie rodos 
atsimena kad tokia moteriszke 
pasiuntė savo valisus ir dra
bužius in Minneapolis miestą.

Dabar policijos visose apy
linkes valstijose jieszko tos 
nuotakos, kuri savo vestuvių 
iszvakarese pradingo.

GALVOCZIUS
IR KARALIUS

TRYS ŽYDAI
PAKARTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

f Panedelyje apie 3-czia 
valanda popiet, staigai apsirgo 
laike darbo prie Packer Nr. 2 
kasyklose Petras Galenis isz 
Lost Creek, likos nuvežtas in 
Locust Mt. ligonbute kuris ten 
numirė Panedelio vakara 11-ta 
valanda. Velionis prigulėjo 
prie Szv. Marijos Magdalenos 
parapijos Lost Creek ir buvo 
veteranas. Paliko paczia Tes- 
uie; 4 dukterys: ponia G. Mi- 
■marczikiene isz Wm. Penu; 
Eleanora, Marie ir Alicija na
mie; viena sunu Edvardą na
mie. Taipgi viena anuka ir se
serį ponia A. Poseskiene isz 
Ringtown. Laidos Petnyczioj 
su Szv. Misziomis Szv. Marijos 
Magdalenos bažnyežioje 9 va
landa ir bus palaidotas in/Szv. 
žari jos kapinėse Shenandory- 
je.

OIL CITY, PA. — Automo
bilius nusirito nuo vieszkelio ir 
net penkis sykius apsivertė. 
Chester Borowinski, isz Dun
kirk, N. Y., buvo ant smert už-
musztas kai automobilius apsi
vertė ir ji suspaudė. Raymond 
Tarnowski, 16 metu amžiaus,
George Dziduch, 57 metu am
žiaus ir Frank Kalias, 16 metu 
amžiaus buvo nuvežti in Titus
ville ligonbute. Policija spėja 
kad jie per greitai važiavo ir 
negalėjo automobiliu ant viesz
kelio sulaikyti.

PREZIDENTO
MOTINA

PALAIDOTA

Žydai, rodos, nujauezia kad 
Europoje jiems ne vieta, kad 
visa Europa dabar virte verda 
ir neužilgo, kaip verdantis puo
das užvirs ir iszsilies. Kaip 
žiurkes nujauezia kai laivas 
skėsta ir neszasi kaip tik jos 
gali, taip Žydai dabar neszasi 
isz Europos.

Senovėje gyveno Makedoni
jos karalius vardu Aleksan
dras. Ji žinojo visas pasaulis. 
Jis ir dainose buvo apdainuo
tas. Jo garso visi krasztai buvo 
pilni. Ji vadino Didžiuoju. Ta
me paeziame kraszte gyveno 
žmogus vardu Diogenas. Vieni 
vadino ji galvoczium kiti-gi 
pus-galviu. Jis gyveno baczko- 
je ir visa jo manta buvo lazda 
krepszys ir apsiautas. Da turė
jo jis puodeli, bet pamatęs, kad 
vaikas geria vandeni isz riesz- 
kucziu, jis ir puodeli esant ne
reikalinga ir sudaužė ji. Kara
lius Aleksandras užsimanė pa
matyti sz'ita instabu žmogų. Su 
didele iszkelme prijojo jis prie 
Diogeno. Diogenas tuokart gu
lėjo szalyje savo verpeles ir 
szildes ant saules. Karalius pri
ėjo visiszkai arti. Diogenas ne 
krust ir žiuri sau in karalių.

— Asz esu Makedonijos 
Aleksandras, tarė karalius.

— Asz esu Diogenas, atsake 
ramiai Diogenas.

Aleksandras net akis pasta
te. Jis bus papratęs matyti pa
taika vima, nusilenkimą; visi 
garbino, priesz ji drebėjo, bet 
niekuomet niekas taip szaltai

jo nesutikdavo. Szitas-gi žmo
gus su nudriskusiu apsiaustu 
tartum jo ir nemato.

— Ar-gi tu nebijai manės? 
Paklausė jis Diogeno.

— Argi tu esi piktas?
— Ne, asz esu geras, atsake 

karalius.
—- Tai kam man tavęs bijo

ti? Ramiai atrėmė Diogenas.
Aleksandra nustebino szitas 

žmogus. Jis taip panaszus buvo 
in visus tuos žmones, kuriuos 
jis pažinojo. Jis užsigeidė su- 
szelpti ji.

— Asz matau, tu esi varg- 
szas, tarė jis, tu nieko neturi. 
Pasakyk ko nori, viską gausi.

— Pasisuk kiek in szali, ta
re Diogenas, tu man užstojai 
saule; daugiaus man nieko ne
reikia.

Tokio atsakymo Aleksand
ras ne sapne nebuvo regejes.

Galvoczius-gi tese:
— Tu siūlai man turtus, bet 

asz esu turtingesnis už tave. 
Man užtenka mano baęzkos. 
Taugi negana visos karalystes. 
Visas tavo gyvenimas vieni pa
vojai, tu žudai bepleszdamas 
savo valstybe. Man gi užtenka 
to, ka valdau ir man nieko dau
giaus nereikia. Sakyk-gi dabar 
kuris isz mudviejų yra turtin- 

' gesnis?
Aleksandras užsimanste.

MOCZIUTES ::
:: PATARIMAS

• - r ’ ■

Užgerės užtraukia ir lenkiszka 
daina.

Kožnam iszvažiuodams vai
kinui, merginai

In dovanas duosi po kokia 
rubline;

O rubliu pas kunigą būva kaip 
szieno,

Jeigu tik moka apseit su kiek
vienu :

Ateis koks praseziokas; del 
Dievo malones,

Praszys už dyka palaidot jo 
žmona;

Bet tu nesutik, reikalauk de- 
■ szimtines

Ir verkdams jisai pažadės,
• paketines

Atnesz tiek, kiek reikia, ka 
'butu pragerės,

O girtas da galva but sau 
prasveres.

Paskui prisipirksi lauku arba 
dvara,

Sudėsi ten puses parapijos 
gera,

O auksa, kas liks, tai in iždą 
induosi

Ir nors kada nekada mus už
vaduosi

Nes kožna meteli vis tukstan- 
czius gausi. ’ ’

Taip sake inocziute ir vaikas 
jos klausė

Ir pats jis, nors mažas, taip 
elgtis dūmojo,

Nes savo moeziute szirdingai 
godojo.

Kaip Galima Pažinti
Girta

Sūnūs — Tęva ant ko gali
ma pažinti kad žmogus yra 
girtas?

Tc-vas — Matai ten sedin-
‘■f’

ežias prie stalo dvi bobas.. į ■
Kada matysi ketures vietoje j 
dvieju, tai busi girtas, ba 
akyse viskas pasidaugina.

Sūnūs — Ka tu kalbi te- ?I 
va, juk ten tik viena boba! ?

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

“Priseskie,

Kaip reikia

Dabar da

Tuojaus
Vaitas in Žydą — Kaip 

vadiniesi?

Žydas — Tuojaus, ponas 
vaite.

Pirkie U. S. Bonus t

į

Žydu Priežodžiai

Frackville, Pa. t Jurgis Pet- 
rauskaŠjTffijįb Uly-
ezios numirė Se'redo j,. 2:30 va
landa ryte, Pottsvilles ligonbu
te, nuo szirdies ligos. Velionis 

* kitados gyveno Connerton ir 
Girardville miestuose. Dirbo 
prie Gasparini Construction 
Company. Prigulėjo prie Ap- 
reiszkimo P. M. parapijos. Pa
liko paczia Agnieszka; trys 
dukterys: ponia Ąl. Schlackię-

(Tasa Nuo 1 Puslapio) t

tokiu užuojautos laiszku isz pa
saulio didžiūnu ir taip sau pa
prastu žmonių.

Ir mes savo žarų, iszreiszkia- 
me savo užuojauta moteriszkei, 
kuri susilaukė didžiausia ir

— Niekas nežino keno ry
tojus.

— Pana, tai kaip ranksz- 
luostis.

— Numirt, niekados ne per 
vėlu.
• — Kožnas miestas turi sa
vo kvaili.

—- Kas lauke ant uoszvio 
czebatu, turi ilgai vaikszczioli 
basas.

— Oži reikia saugot isz 
priszakio, arkli isz užpakalio, o I 
kvaili isz visu pusiu.

— Geriau deszimts kartu 
sunkiai sirgt, ne kaip lengvai 
mirt.

— Rokunda yra paredkia, 
tiktai pinigu stekas.

— Maži vaikai neduoda 
miegot, o dideli neduoda gy
vent.

augszcziausia garbe Amerikoje 
turėtu savo sunu, kuris tapo 
Amerikos prezidentu. Visa ta 
garbe neapsuko galvos tai mo
tinai, kuri nesididžiavo, kad 
jos sūnūs yra pirmas žmogus 
visoje Amerikoje,_____ .

— Isz kapiniu atgal ne ne- 
sza.

— Ant svetimos barzdos 
gerai mokytis skųst.

— Jeigu vargszas valgo 
viszta, tai jisai serga ar yiszta

vaikeli, ka tau
pasakysiu,

gyventi tave pa
mokinsiu.

tu mažas, tuojau
bet paaugsi,

Mokslainen kaip koks sau 
ponas tik trauksi.

Tėvukas jug tavo turtingas, 
ant visko užtenka

Ir busi tu kunigs, pastosi tuo 
lenku:

Vis lenkiszkai, poniszkai sau 
tu kalbėsi, .

In mus, kaipo kunigs, isz 
augszto žiūrėsi.

O Lenku pastoti — tai Lietuvio 
laime

Ir Lenku nebus, kas gyvena tik 
kaime.

Paskui tėvukus atlankyt 
parvažiuosi,

Tau puota iszkelsim, rankas 
iszbucziuosim;

O jau in czesni kur kunigs at
eina

V. — Sakyk greieziau!
Ž. —--Tuojaus!
V. — Klausyk, kaip man 

nepasakysi, tai asz tau su 
tucm kalimorium galva per
skelsiu!

Ž. — Nu, asz sakau, kad 
vadinuosiu Joszkus Tuo
jaus!

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Sude
Sudžia — Ar turi tu kiek 

pinigu prie saves?
Vagis pradeje kiszeniuose 

jieszkot ir paklausė — O ar 
daug ponas reikalauji?

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Su Maža Valtele Perplauke Atlantiko Mares

Jurininkas Dod Osborne 
mėgins perplaukti per At-, 
lantiko mares isz Londono 
su savo maža valtele kuria 
jis pavadino ‘‘Lovely Lady” 
“Grasioji Moteriszke.” Jis

jokiu intaisu parodyti kelia 
nesiveža, bet tikisi kad jis 
apie deszimts tukstaneziu 
myliu su savo valtele isz- 
plauks. Szita kelione jam 
ims apie penkis metus. Jis

kita ilga kelione atliko 1936 
metuose, kai jis iszplauke isz 
Anglijos in Pietine Ameri
ka. Jis szita kelione taipgi 
atliko be jokiu jurininko in
taisu ar keliarodžiu. J

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.




