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Prie Mandžiurijos
Isz Amerikos

* — •.

BAISI NELAIME
ANT GELEŽINKELIO

RICHMOND HILL, LONG 
ISLAND, NEW YORK. —Se-I 
redoj, apie 6:32 valanda vaka
re, du pasažieriniai traukiniai 
susimusze ant Long Island ge
ležinkelio. Septynios deszimts 
asztuoni žmones žuvo, o apie 
150 likos sužeisti. Sužeistieji 
likos greitai nuveszti in Queens 
General ligonine. «Valdžia ty
rinėja nelaime.

KAMLOOPS, British Col.,; 
—Dvideszimts Kanadiszki ka-i 
reiviai ir kiti žmones žuvo, kai 
du pasažieriniai treinai susi-' 
trenke ant geležinkelio arti 
Cedarside miestelio.

Krites Sukilėlis RAUDONIEJI r-g-a , • 1”^ f •
^traukiasi Trėczias > asauli-

Komunistai Puola At- 
gal Ant Visu Fruntu

Amerikiecziai Rengiasi
Žigiuoti Pirmyn Per

nis Karas Gali 
Greitai Prasidėti

EROPLANAS TREN-

Policijantas, po kairei ir 
pulkininkas žiuri in kritusi 
sukilėli in Penuelas, Puerto 
Rico. Nuszautas sukilėlis 
buvo Ubides Ubinas, vienas 
isz revoliucionierių, kuriu 
kuriu revoliucija buvo labai 
greitai sustabdyta Puerto 
Rico kraszte.

Sukilėliai vadinosi savo

tautininkais ir reikalavo kad 
ju krasztas nusikratytu 
Amerikos valdžios. Keli isz 
ju net stengiesi Amerikos 
Frezidenta Trumana nužu
dyti. Bet visas tas sukilimas 
buvo labai greitai sustabdy
tas, numalszintas ir visi va
dai buvo arba nužudyti arba 
in kalėjimą patupdinti.

KE IN KAUNA

JACKSON, WY0. — Ero- 
planas DC-3, trenke in dideli 
kaina Mount Moran. Eropla-' 
nas sudužo ir sudege. 21 žmo- į 
nes žuvo. Eroplanas skrido! 
isz Chico, Calif., in Billinger, 
Montana.

NUŽUDĖ DESZIMTS

valdžios bet isz Amerikos žmo- pasaulio žmonėms sudaryti 
niu,kurie tuos pinigus sudėjo vieszaja nuomonia remti Jung- 
isz savo geros valios. tines Tautos kad ji galėtu in-

Amerikiecziai suszelpia apie vykdyti ir iszguldineti arba 
tris milijonus Koriecziu, kurie paaiszkinti pasaulio teise. Lai- 
yra per szita kara nukenteje. kas atėjo visiems tautoms ir

Apie szeszios deszimtas nuo- pabrėžiu “visoms,” pripažinti

Sniegą Korėjoje

TOKYO, JAPONIJA. — 
Komunistu Koriecziu armijos 
ima trauktis atgal ant viso pus-
treczio szimto myliu fruntp. 
Amerikos ir Tautu Sanjungos 
armijos dabar rengiasi isz nau
jo pultis ant tu besitraukian- 
cziu Komunistu ant viso to 
szalto ir snieguoto frunto.

Czia kalnai yra ledais ap- 
szale ir szaltas žvarbus vejas 
sniegą nesza ir pūgas krauna.

Karininkai sako kad jie tik
rai nežino kaip toli prieszas 
yra pasitraukęs, bet Asztun-

Tėvas Savo Sūneli Papjovė Ir Su
žeidė Dukrele Winter, Wis; Sov.
Rusijos Geriausias Ginklas Yra 
TaPalszyva Taika;2 Traukiniai 
Susimusze Ant LonglslandGele- 
žinkelio 78 Žuvo, 150 Sužeisti

i - * ______________

Vishinsky vėl TOKYO, JAPONIJA. — Gauja savi-

BRUNSWICK, VOK. — Dide- 
lis ir petingas buvęs kalvis pri
sipažino kad jis buvo nužudęs 
devynias moteris ir viena vy
ra. Jis buvo nuteistas ligi gy
vos galvos in kalėjimą. , ■

Dvideszimts szesziu metu 
amžiaus Rudolf Pleil net pasi
gyrė kad jis buvo mirties pa
siuntinys.

Jis prie visko prisipažino, 
kai jis buvo jau kalėjime nu
teistas ant dvylikos metu už 
nužudinima vieno Vokieczio 
biznieriaus.

Du jo draugai ar pagelbinin- 
kai, Karl Hoffman ir Konrad 
Schuessler teipgi buvo nuteis
ti ligi gyvos galvos in kalėjimą. 
Vakarinėje Vokietijos puseje 
teismas niekados nenuteisia 
žmogžudį mirties bausme.

szimtis visu tu Koriecziu yra 
maži vaikai, naszlaiteliai.

Daug daugiau Amerikiecziu 
dabar teiraujasi kaip jie galėtu 
tiems nelaimingiems Korie- 
cziams padėti. Jau dabar yra 
renkama ne tik maistas, bet ir 
drabužiai.

auksztesne teise.
Nėr kito kelio in taika! Nėr

AMERIKIECZIAI
NORI TAIKOS

NEW YORK. — Amerikie- 
ežiai nori taikos. Jie dirbs tai
kai ir viską paaukos taikai. 
Bet jie nenori taikos bet kokia 
kaina. Jeigu taika bus invyk- 
dyta neteisingai jie taika at
mes. Jei taikos kaina yra pra
radimas arba iszkraipymas 
vertybių, kurios jiems bran
gios, jie taika atmes. Jeigu tai
kos kaina yra dvasios atsižadė
jimas jie taika atmes. Jeigu 
taikos kaina yra nepripažini
mas žmogaus teisiu, jie atmes 
taika. Szis nėr pranaszavimas.

kito kelio in teisingumą.
Amerikos žmones, kaip ir 

visi kiti, darys ka gali sustip
rinti Jungtines Tautas kad bu
tu galima užbaigti intempimus 
kurie apima visa pasauli szian- 
dien.

Pasakykite savo artimiems 
Užsiesy, kad tai yra neteisybe 
kad Amerikos valdžia nori ka
ro, bet ligi stiprios Jung. Tau
tos neinsteigtos Amerika tvir
tai stoves priesz visus grasini
mus taikai.

Pasakykite artimiems Užsie
nyje kad yra melas sakyti kad 
ir kokia viena grupe vieszpa- 
tauja galvosena ir elgsena 
Amerikos žmonių.

Pasakykite kad nors Ameri- 
kiecziai gerbia kitu žmonių tei- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
-----_—o--------—

VIESULOS
FILIPINUOSE

tos Armijos karininkas prane- 
sza kad prieszas yra dingės 
nuo abieju szonu.

' Bet pavojus dabar gresia isz 
Pietines Yalu upes dalies, kur 
staiga pasirodė apie du tuks- 
taneziai. Kiniecziu ir Sziauri- 
nes Korėjos kareiviu.

Vienas laikrasztininkas sa
ko kad Kiniecziai dabar turi 
apie szeszios deszimts tukstan
eziu kareiviu Korėjoje ir nuo 
dvieju iki keturiu szimtu 
tukstaneziu kareiviu prie pat 
rubežiaus, Mandžiuryjoje.

Komunistu Kiniecziu radi
jas pranesza kad Kiniecziai 
pristatys net szeszis szimtus 
tukstaneziu kareiviu ginti 
Mandžiurija.

NUŽUDĖ; NUSIŽUDĖ

Žmogžudis Surastas
Negyvas

Protestuoja žodžiu Komunistu pastojo Amerikos Sep-

Tautu San jungos nariai 
jau yra inprate matyti ir isz- 
girsti kaip Sovietu Rusijos 
atstovas Andrei Vishinsky 
vis protestuoja priesz visus 
inneszimus. Jis czia iszkelia 
savo ranka ir pareiszkia sa-

tintai Divizijai kelia prie Mandžiurijos. ru
bežiaus, ir visi jie buvo iszžudyti.

Amerikos armija sako, kad ji tikisi pa
siekti Mandžiurijos rubežiu in trumpa laika.

Szitie Rauduonieji pasiliko ar buvo pa
likti kalnuose, kai visi gerai žinojo kad 
jiems jokios vilties nebuvo iszlikti gyvais, 
bet buvo vilties, kad jie nors del keliu 
dienu galėtu sulaikyti Amerikieczius.

Kai Amerikos Septinta Divizija isznai- 
kino szituos Rauduonuosius, ji vėl pradė
jo versztis in Kapsan prie Yalu upes.

Pulkininkas Harbert B. Powell laikrasz- 
tininkams yra pasakęs, kad jo insakymai 
yra prieiti prie Yalu upes ir tenai pasi-

$700,000 
KORIECZIAMS

Amerika Szelpia 
Tris Milijonus

Koriecziu

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia paskelbė 
kad Amerika dabar yra pasky
rus septynis szimtus tukstan- 
cziu doleriu del Korėjos žmo
nių, kaipo laikine paszelpa. 
Szitie pinigai pareina ne isz

Tai yra istorinis teisybe. --------
Amerikiecziai pilnai žino ka MANILA, FILIPINUOSE, 

reiszkia kitas karas. Jie žino —Mažiausia keturi žmones žu- 
kokios naujos ir milžiniszko^ vo Filipinuose, kai viesulos 
jiegos bus vartojamos organi- isztiko szitas salas.
zuotai mireziai sekame kare. Iszkados ežia yra padaryta 
Amerikiecziai žino irgi, kad už kelis szimtus tukstaneziu 
pasaulis sziandien artinasi doleriu. Szimtai szeimynu tu- 
prie kito karo, ir kad vis au-;rejo greitai iszsikraustyti ir 
gantieji intempimai sudaro iszsineszti isz savo namu ant 
kritiszka laika, kurio net ma- Mindanao Salos. Daugiau ne- 
žiausias invykis galėtu su-!gu penki szimtai namu buvo 
sprogti. Suprasdami ta viską, visiszkai sunaikinta. Maža 
ypacz kad taika be vertybių Bohol Sala buvo beveik visisz- 
yra apmirimas, Amerikiecziai kai sunaikinta. Czia knygino, 
pasiryžę dirbti del teisingos bažnyczios ir seselių vienuoly - 
taikos! Atėjo laikas visiems' no stogai buvo nuneszti.

ANDOVER, MASS. — Bu- 
ves kalinys, prasikaltėlis, ku
ris buvo iszsedejes szeszis me
tus kalėjime už žmogžudyste, 
buvo surastas negyvas auto
mobilyje. Jis buvo buvęs nu
teistas in kalėjimą 1942 metuo
se už tai kad jis buvo pasmau
gęs viena moteriszke.

Policijantai rado szita bu
vusi kalini, trisdeszimts septy
nių metu amžiaus Joseph L. 
Lemieux automobilyje negyva. 
Automobilyje policijantai teip
gi rado kita pasmaugta mote
riszke, trisdeszimts szesziu 
metu amžiaus Ponia Pauline I 
Atspirns, isz Lawrence. Polici
jos Daktaras sako kad jis spė
ja kad tas buvęs kalinys ta 
moteriszke pasmaugė ir paskui

vo pasiprieszinima kai buvo 
inneszta da del metu palai
kyti Trygvie Lie, kaipo Tau
tu Sanjungos Sekretorių. 
Bet Tautu Sanjungos na
riams jau ligi'gyvo kaulo in- 
sipyko visi tie protestai, pa- 
siprieszinimai isz Sovietu 
delegato Vishinsky ir jie nu
balsavo palaikyti savo Sek
retorių. Balsavimai buvo 
keturios deszimts szeszi bal
sai už Trygvie Lie ir tik pen
ki priesz. Tie penki prie- 
szingai balsai buvo isz Rusi- 
jos ir isz tu krasztu kuriuos 
Rusija dabar valdo.

ISZ VANCOUVERIO 
GYVENIMO

Tolimiausia nuo Europos 
Kanados vieta yra Ramiojo 
vandenyno pakrante, kurioje 
yra insikures antras pagal dy-

pats save nusižudė. (Tasa Ant 4 Puslapio)

likti. Jis sako kad jeigu Komunistai isz- 
drys in jo kareivius szauti skersai ta upe, 
visi kareiviai yra jau gave insakymus at
sakyti su savo karabinais.

Czia iszrodo, kad Amerikos kareiviai 
ims szaudyti skersai Mandžiurijos rubežiu.

Ka Komunistiszka Kinija in tai atsakys 
ar ka darys, nežinia.

AUTOMOBILIUS 
APSIVERTĖ

Jaunuolis Žuvo

SALISBURY, MD. — Ketu- 
ri jauni vyrukai važiavo auto
mobilyje. Automobilius apsi
vertė ir vienas isz tu vyruku 
buvo užmusztas.

Asztuoniolikos metu am
žiaus John Hancock isz Del-

ral ligoninėje. Jam galva buvo 
praskelta, kai jis to trenksmo 
buvo iszmestas isz to automo- 
biliaus. Automobilius susimu
sze su kitu automobiliu, paskui 
davė in stulpą ir apsivertė. Su
žeistieji yra Joshua Heam, 
septyniolikos metu automobi- 
liaus draiverys; dvideszimts 
trijų metu amžiaus Francis 
Sparks, isz Rhodesdale, Md., ir 
devyniolikos metu amžiaus 
Robert Records, isz Laurel,

. mar, pasimirė Peninsula Gene- Del.
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Dabar, kai rinkimai jau 
praūžė, kai vieni laimėjo ir ki
ti prakiszo, Prezidentas Pra
manas pradės daryti daug per
mainų savo Sztabe ir a’belnai 
valdžioje.

■ • •

Keli valdžios Augszcziausio 
Teismo Teisėjai rengiasi atsi
sakyti. Trumanui reikes kitus 
paskirti.

Prekybos Sekretorius, Saw
yer pasitrauks. In jo vieta gal 
bus paskirtas Morris Ernest, 
lajaris isz New York miesto, ar 
gal Stuart Symington.

Laivyno Sekretorius, Fran
cis Matthews apleis savo vieta, 
nes jam jau yra siūloma Am- 
basadoryste Airijoje.

• • • ""MMMB

Kai Amerikos Sekretorius 
Achesonas pasitrauks, tai grei- 
cziausia kad tuo paežiu laiku 
Augszcziausio Teismo Teisėjas 
Felix Frankfurter pasitrauks 
isz Teismo,d kad Trumanas ga
lėtu Achesona paskirti in jo 
vieta. Trumanas, Achesonas ir 
Frankfurter yra labai geri 
draugai.

Amerikos valdžia pardavė 
Anglijai penkios deszimts mi
lijonu svaru sūrio, kuri musu 
valdžia buvo nuo savo ūkinin
ku nupirkus už trisdeszimts du 
centu ant svaro. Ta sūri musu 
valdžia Anglijai pardavė už 
pigiau negu dvideszimts pen
kis centus ant svaro. Reiszkia, 
mums.tas-biznis kasžtavo apie 
tris -szimtus penkios deszimts 
tukstanc du doleriu. Ir tas biz- • • • 
nis teipgi mums kasztuoja ant 
to kad s uris pas mus dabar ’ 
daug brangesnis negu tas pats' 
suris Anglijoje.

Jau beveik po visa Vaszing- 
tona eina gandai kad “Tre- 
czias Pasaulinis Karas” gali 
greitai prasidėti, jeigu jau da
bar neprasidėjo! Du szimtai 
penkios deszimts tukstaneziu 
Komunistu Kiniecziu jau da
bar randasi ant Sziaures Korė
jos karo frunto.

ginklas dabar yra ta palszyva 
taika. Kai Sovietai pamate kad 
jie nieko negali nuveikti su sa
vo grasinimais, jie pradėjo kal
bėti apie taika, kad visi kiti 
krasztai taip nesiginkluotu.

.. ..
Szvedija davė Sovietu .Rusi

jai perspejima, kai ji pradėjo 
ginkluotis ir sau statytis grei
tu ir dideliu kariszku eropla- 
nu ir bombnesziu. Kai Szvedu 
armija surengė paroda kad pa
rodžius savo naujus kariszkus 
eroplanus, visiems Sovietu Ru
sijos atstovams buvo uždraus- i 
ta dalyvauti toje parodoje.

__________ • * _______I

Anglijos Darbininku vald-:.i i 
labai gražiai užlrnže Komu
nistams ir ju partijai, kai ji j 
visiems Komunistams uždrau
dė dalyvauti taikos konferen
cijoje ir suspendavo, isz darbo 
pravarė tris szimtus Szkotijos 
mainieriu, kurie toje konfe
rencijoje dalyvavo. 

■ • •
Iszrodo kad Amerikos val

džia pripažins Ispanijos val
džia, nors Prezidentas Truma
nas vis sako kad jis niekados 
tos valdžios nepripažins. Iszro
do kad Trumanas, noroms, ne- 
noroms bus priverstas Ispani
jos valdžia pripažinti, nes Is
panijos krasztas mums butu! 
labai reikalingas, jeigu mes ka- 

i da susikirstume su Rusija. Vi- 
i si augszeziausi karininkai jau 
seniai Trumanui sako ir aisz- 
kina kad mums reikia su Ispa
nija draugiszkus santykius su
vesti ir palaikyti.

Loszikas Pasimirė . AMERIKOS
MOTERYS ATLIEKA

SAVO DALI
Raszo Ponia J. J. Blair Buck
Buvus Prezidente General

Federation Of Women’s
Clubs

Sekamas straipsnis yra vienas 
isz serijos straipsniu apie sziu 
dienu Amerikos gyvenimą. 
Juos raszo žymiausi Amerikie- 
cziai sanrasyje su “Laiszkai 
isz Amerikos judėjimu.

Pypkes Durnai

Kelios trumpos isztraukos 
isz “Pagoniszkos Dainos,” kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų 
ir pragara.

“Pagoniszkos Dainos”
Neesame kas kit, kaip judanti 
Eile szeszeliu, besisukanti 
Aplink liktarne, saule 

spindinezia, 
Kuri Valdytojui vis paklusni.

Iszrodo kad karas Korėjoje 
tesis per visa žiema. Buvo vil
ties kad musu kareiviai su- 
grysz namo priesz Kalėdas, bet 
dabar, kai Kinijos Komunistai 
stojo in kara, tai matyti kad 
karas bus ilgas ir kruvinas.

Nors mums dabar labiausiai 
rupi kara Korėjoje, bet mums 
daug didesnis pavojus gresia 
in Tibet, Indo-Kinijoje ir Ma
laya, kur Komunistai yra in- 
linde ir ardo musu santykius 
u tais krasztais.

Indijoje Komunistai yra in- 
linde ir daug žalos mums daro. 
Indijoje svarbiausias klausi
mas yra tikėjimo klausimas, 
nes zia randasi milijonai žmo
nių, kurie neturi jokio balso 
valdžioje, kurie negali ne tik 
tai ka balsuoti, 1 -et jiems neva
lia jokios nuosavybes turėti. 
Jie rli vadinami “nepalieczia- 
miėjiy” rodos; kad jie turėtu 
kokia užJkretamaja liga.

Szituose krasztuose didžiau
sia beda yra Prancūzijai ir 
Anglijai, et ne už ilgo ir mes 
Imsime intraukti.

Silpnus loszimo szmotus loszia 
JIS

Ant damlentes nakeziu, dienu; 
ir vis

Tai szen, tai ten juos lydi, daro 
szach,

Nužudo. Kita losz... ir tam 
mirtis.

Neklausia bole. .“Kur?” “Ar 
taip?” “Ar Ne?”

Bet, ar po deszine ar po kaire
Keliauja, kaip LOSZEJAS 

musza ja;
Ir taip keliausi TU, kai szauks 

TAVE.

JO Pirsztas raszo, ir paraszes 
szi

Insakyma, keliauja sau. Ji
Nei poteriai, nei protas 

neatszauks.
Nei aszaros nekeis JO Sakini.

Sovietu Rusijos geriausias

w JT “ “ • VF • M

j “Talmudo Paslaptys”
■

Apie Žydu Tikybos Trišaky
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15< ::

Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa.> U.S.A.
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Septynios deszimts* trijų 
metu amžiaus Maurice Cos
tello, loszikas .pasimirė in 
Hollywood, Calif. Jis buvo 
garsus loszikas apie penkios 
deszimts metu atgal, kai 
krutamieji paveikslai da bal
so neturėjo ir buvo tykus.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

“BALF” 
DARBO APŽVALGA

PAVEIKSLUOSE
Bendrojo Amerikos Lietu

viu Paszelpos Fondo Valdybos 
nutarimu, ateinaneziais metais 
BALF penktojo visuotino su
važiavimo, seimo metu, Sausio 
(Jan.) 5 ir 6 dd., New Yorker 
vieszbutyje, New Yorke, bus 
surengta “BALF Darbo Ap
žvalga Paveiksluose” parodė
lė. Kad ji butu tikrai indomi, 
reikalinga nemažai paveikslu 
ir kitos medžiagos. BALF Val
dyba maloniai praszo visu sky
rių valdybų ir ju nariu, taip 
pat visu talkininkaujancziu or
ganizacijų ir asmenų prisiųsti 
tai parodėlei reikalingos ‘ me
džiagos: Paveikslu, spausdintu 
ar piesztu plakatu, ženkleliu ir 
pan. Paveikslai turi būti ne 
mažesni 5x7 coliai, bet geriau
sia 8x10 coliu didumo. Pagei
dautinos BALF skyrių ir tal
kininkaujancziu organizacijų 
grupines nuotraukos, invairiu 
rinkliavų nuotraukos, drabu
žiu rinkimo ir pakavimo talku 
paveikslai, tremtiniu atvyki
mo, sutikimo uostuuose ir sto
tyse, inkurdinimo ūkiuose ir 
darbuose, pramogų ir kitokiu 
pobūviu paveikslai ir bendrai 
visokios veiklos surisztos su 
BALF darbu.

Paveikslus ir kita medžiaga 
parodėlei praszome iszsiusti 
kogreieziausia, kad BALF O z
Centra pasiektu iki Gruodžio 
(Dec.) 20 d.

Szalia paveikslu būtu indo- 
mu pamatyti invairiu BALF 
rinkliavų (Tag Days) spaus
dintus ir piesztus plakatus, ar 
ju nuotraukas, ženkleliu pa
vyzdžius, raikszczius, dežu- 
cziu pavyzdžius ir t.t.

NEW YORK. — Daugelis 
motoru kliubu nariu invairiose 
vietose Jung. Valstybes susira
do draugiu, taip vadinamu 
‘plunksnos draugiu’ per laisz- 
kus raszytus in Užsieny. Mes 
turime tikru daviniu, kad per 
pa skirtinuosius trejus metus 
23,422 General Federation of 
Women’s Club nariu susiraszi- 
nejo su asmenims Užsienyje.

Kliubai, kurie priklausė prie 
musu organizacijos paaukavo 
apie $629,478 paselpos reika
lams Užsienyje. Musu mokslo 
skyras, departamentas sudarė 
veikimą iszsiusti mokykloms 
reikmenų in karo sunaikintas 
szalis. 328 kliubai dalyvavo 
sziame veikime, ir laiszkai pa
rodo, kad 53,000 svaru invariu 
reikmenų, apie $20,000 vertes 
buvo iszsiusta. Kitame veiki- 
moje, kuris buvo pavadintas 
“Book of Peace” 597 kliubai 
iszsiunte apie 10,300 knygų, 
7,827 žurnalus ir 294 žurnalams 
užsakymus in Jung. Valstybių 
(Amerikos) Informacijos Cen
trus Užsienyje.

Miniu tuos visus musu orga
nizacijos veikimus tik parody
ti Amerikos žmonių ju gera va
lia. Su savo puikiais tikrais 
rezursais ju industrijinis pro
gresas milžiniszkas ii’ būdami 
idealistai jie nori pasidalinti 
su kitais.

Dauguma musu moterų kliu
bu randasi mažiose vietose. Ju 
nares ne turtingos. Bendrai ju 
vyrai biznieriai arba smulkaus 
biznio savininkai. Jos tikrai 
dalyvauja savo vietų reikaluo
se ir rinkimo metu pareiszkia 
savo nuomones. Szie mažu- 
vietu žmones Jung. Valstybėse 
yra svarbesne jiega iszsivysti- 
jime tautines politikos negu 
“Didelis Biznis.” Jos pažysta 
vietinius valdinipkus ir ju at
stovus Kongrese ir dažnai pa
reiszkia savo nuomones konfe
rencijose. Visur szioje szaly- 
je, vyru ir moterų organizaci
jos dalyvauja miesto reika
luose.

Vis daugiau szie žmones pri
sideda prie nustatymo Ameri
kos svetimos politikos. Pasau
liniai karai nepaliete kaiku- 
riuos isz ju, ir jie nori dirbti ir 
pasiaukoti taikai. Jie seka 
Jung. Tautu veikimą nes su
pranta kad jie sau vieni nega
li gyventi. Jiežino kad mes tu

Skyrių vadovybes praszo- 
mos savo nuožiūra surinkti vi
sokia medžiaga, kuri, ju many
mu tiktu paordelei ir juos pa
siusti BALF Centro Rasztinei, 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
New York.

Lietuviai naujakuriai, kurie 
turi paveikslu tinkamu sziai 
parodėlei, maloniai kviecziami 
prisidėti.

Prie paveikslu malonėkite 
pridėti reikalingais paraszus 
nurodant laika, -vieta, invyki, 
asmenis. Pasistenkime su- 
ruoszti szia parodėlė indomiai 
ir gražiai, —- BALF.

buįJįi polui 
Ute. u/ay avute

SAULĘ PUB. CO. Mahano, City, Pa

rime remti musu svetimus pa- ’ 
sižadejimus.

Kaip pirmininke General Fe
deration of Women’s Clubs, 
asz visame pasaulyj keliavau, 
aplankydama daugeli szalim 
kur turime nariu. General i 
Federation of AV omen’s Clubs j 
dabar turi 109 organizacijos 35 ■ 
szalyso. Daugelis kitu moterų j 
organizacijų irgi turi tarptau
tiniu rysziu. Per savo suneszi- 
mus su moterims kitu rasiu ir 
kultuvu, mes norime padėti in- 
vykinti supratima ir geresne 
ko-operaeija. visame pasaulyje.:

Savo kelione.se asz visur gir- ’ 
dėjau užmetimus, kad Jung. 
Valstybėse mes persekiojamo 
Negrus. Nors ir gal praeityje 
neviskas visada buvo tvarkoj, 
bet turime puiku vaizda stebė
tinos pažangos rases, kuri 
priesz 90 metu gyveno vergi
joj. Negrai, Juodukai ežia už
ima auksztas vietas; jie pasek
mingi biznyje, ir jie atsakomin- 
gi ir gerbiami piliecziai vistir 
Jung. Valstybėse.

Asz praszycziau, kad kiek
viena moteris szioje szalyje at
liktu savo dali ir rimtai pradėt 
aiszkintu pasaulio moterims 
musu tikra norą inyykdinti sa
vitarpini supratima ir bendra
darbiavimą. —C.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų » 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver-

coms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1,00; Nr. 3.Se
tas—l(f Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
eravota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Pirkte
U. S. Bonus

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabai 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di 
dėlių puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ila isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t, 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv 
Kristupą, Juokingi szposelei. 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera
tą. Puikus apraszymas. 119 pu 
slapiu. 15c.

mano. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo, sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsni. 62 puslapiu. 15c

No: 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios istorijo> 
apie Maža katiluka, Lietuvon 
skausmai, Mocziutes pasakoji 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti 
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijo- 
apie Kalvi Paszku, Atsitikima^ 
-enam dvare, Geležinis vyras 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae 
jusia žudinsta, Paskutine vah 
motinos, Pakutnihkas, Ar pa 
szaukt tęva zokoninka Berną 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu 
dentas lojo o maluninkas pabe 

I go, Stebuklinga puodą, Daine 
> le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdra s Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Ccla arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25e.

No. 176% Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu- 
<u Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
-^enoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszag. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz-

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai-
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie
Valukas isz girios ir Ant ne

pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą,.saule, menesi, žvaigž-
dės ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas . 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti lis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant ežio 
adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 

Mahanoy City, Pa., - U. S, A.

kelione.se


“SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Žydai Ir Tikėjimas
QZIA suraszyta insakymai isz 

szventos Žydu knygos vadi
namos “ Szulchan-Aruch. ” Ne
manyk skaitytojau, jog ir mo- 
kytesnieji Žydai pildo tuos pri
sakymus. Ne! Žydai-inteligen- 
tai jau seniai valgo kiauliena 
ir tu burtu nebepildo. Bet ky- 
dai-tamsuoliai, purvinu mies
teliu gyventojai, szventai už
laiko visas tais kvailystes.

Szis straipsnis raszomas ne 
Žydu iszjuokimui, bet vien tik 
tam, kad parodyti, kokiu bur
tu apginejais ir mokytojais 
yra Žydu rabinai, ir kaip tam
si prietaringa yra musu žydija. 
O kaip puikiai sugeba tamsius 
gojus apgauti.

Kaip Žydas privalo perleisti, 
diena? Žydas turi sukalbėti 
kasdien nors szimta maldelių 
(atsidūsėjimu). Kokios-gi tos 
maldos? Kasdien reikia kalbė
ti maldele, nžsibaigianczia žo
džiais: “Acziu Tau, Dieve, ku
lisai nesutverei manes gojumi, 
kursai nesutverei manes mo- 
teriszke, kurisai nesutverei 
manes vergu (nevalninku) ” ir 
Lt. Taigi tarp Žydu moterisz- 
ka. lygi yra vergui ir gojui 
(krikszczioniui).

Žydas pabudęs isz miego da 
lovoje gulėdamas, turi padeka- 
voti Dievui už tai, jog tebeturi 
da duszia! Ankscziau keliau
tieji turi prisiminti da Jeruzo- 
lirno bažnyczios sugriovimą. 
Draudžiama lovoje sėdint vilk- 
ties ma-rszkiniais. Aunantis ko
jas, reik pirma mauti desziniji 
bata, potam kairiji.

Žydas žengdamas iszeinamo- 
jon vieton, turi kalbėti: “Gar
be jums paszlovinti! Sergekite 
mane, sergekit, padekit, pade
kit, apginkit, apginkit, laukit 
manes, kol neiszeisiu, nes juk 
tai kiekvienam reikalinga.’’ 
Tais žodžiais . kreipiasi in 
aniuolus. Bet dabartiniais lai
kais to galima ir nekalbėti, nes 
nejaucziames vertais, idant 
mus visur aniuolai lydėtu.

Jeigu eini laukan tokioje 
vietoje, kur nėra tvoros tave 
uždenganczios nuo žmonių, 
žiūrėk, idant butuumei atsi
kreipęs veidu in rytus ar in 
pietus. Mažaji reikalą gali bile 
kaip stovėdamas. Uždrausta 
yra. gulėti su paczia. atsikrei
pus in sauleteki ar saulėleidi. 
Toliau eina tokie patarimai 
del kuriu nepadaromu ežia ne
verta apie juos raszyti.

Rebinas darydamas kūdikio 
apipjaustymu (nupjovės galiu
ką) žaizda apipipla vynu, o 
kūdiki irgi iisz burnos “pakra- 
pija” (apipurkszczia) vynu, 
idant vaikas “nenualptu.”

LIETUVISZKAS

SAPNOR1US

I
Sr. 283 Paveikslais $

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas ]! 
ateitoje stosis. Su priedu į! 
planatu ir visokiu burtu. į! 
Knyga- in minksztos po- j! 
pieros virszeliuose. :: :: į!

Pinigai reikia siusti su !• 
užsakymu: <Į

Tiktai,. . . $1.00 :■
Saule Publishing Co., J;Mahanoy City, Pa.,U.S.A. S 

' Paskui rabinas inemes burnon 
vyno iszcziulpia. žaizda (rona) 
pabarstė tam tikrais miltelais 
ir užrisza. (Žinoma tankiai at
sitinka jog rabinas savo scilė
mis užkreczia kūdiki, arba, kū
dikis savo krauju induoda ra
binui koki negerumą.)

Tėvams mirus reik atsisto
jus perpleszti visus rukus (ir 
apatinus), mirus gentims už
tenka pleszti virszutiniji ruba. 
(Gailesio iszreiszkimui). Žy
das apturėjęs bloga naujiena 
irgi pleszia drabužius.

Rankas plaudamas Žydas 
turi pilti vandeni tris sykius 
kalbėdamas maldele, idant pik
tąją dvasia praginti. Vandeni 
reik pilt pirmi aus ant deszne- 
sios rankos. Užtenka vieton 
mazgojimo tris syk inkiszti 
rankas sniegam Rankos reik 
būtinai plauti, pakilus isz lo
vos iszejus isz tupyklos ar pir- 

. ties nukarpytus nagus, susi- 
Įsznkavus plauukus; nekurie-gi 
i (rabinai) pataria da, kas dasi- 
i lytėjo savo ar svetimo kūno 
! gyvo ar negyvo — (plauti ran
kas.

Kas nesiskutęs o ranku sau 
numazgojo, turės baime tris 
dienas, nežinodamas delko. 
Kuomet nėra vandens, gali nu
simazgoti žemėmis. Nėra už- 
drausta meldanties ar valgant 
dasilyteti tu (veido, galvos) 
vietų, kurios nėra pridengtos 
rubais.

Žydui uždrausta valgyt prie 
vieno stalo (nors ir isz savo in
do) su ne Žydu. Vaikai privalo 
gerbti savo tėvus — nemelsties 
toj vietoj atsistojus, kurioj 
meldžiasi tėvas, nesesties ant 
tėvo vietos, nepriesztarauti; 
vadinti tęva jo vardu irgi 
draudžiama, reik sakyti “ma
no tėvas ” “ mokytojas. ’ ’ Jeigu 
tėvas pasmego, (insidure) 
pirszta, sūnūs neturi tiesos 
rakszties (paszino) isztraukti, 
nes galėtu padaryti tėvui žaiz
da, o tai yra baisi kalte. Reik 
papraszyti svetimo rakszti isz
traukti.

Pagirtinas daigias lankyti 
serganezius. Jeigu ligonis guli 
ant žemes, neseskis ant suolo, 

i nes paps ligonio galva yra Die- 
i vo Dvasia, o žmogus neprivalo 
sėdėti aukszcziau už Dieva. 
Prie ligonio leista yra melsties 
visose kalbose. Bot jei meldies 
iszejes nuo ligonio, tai melskis 
Hebraiszkai, nes aniuolai, ku
rie nesza Dievui maldas, nemo
ka visu kalbu, o Dievas, kurs 
yra prie ligonio supranta visas 
kalbas.

Kiekvienas Žydas gali būti 
pjoviku (jeigu tik nealpsta pa
matęs krauja). Kurczias nega
li būti pjoviku, nes neiszgirs 

i savo maldų, kurias kalba pjau- 
i damas gyvuli. Nebylis gal bū
ti skerdeju, nes gyvuli, pjau
nant malda už ji leista yra at
kalbėti ir kitam (nebilys vis- 
tiek girdės.)

Peiliu paimtu nuo nežydo 
(žmogaus peiliu) galima pjau
ti gyvuli, bet pirmiaus reik pei
lį pagalasti ir to sykiu indurti 
žemen (kožna karta kiton vie
ton.) Jeigu pjaunant peilis isz- 
kri-s isz ranku, mėsos valgyt 
negalima (ne koszer.)

Uždrausta gyvuli pjauti pas 
jura, ar upe idant kraujas ne- 
suteketu in vandeni. Kraujo 
negalima leisti idant negut in- 
ejus biski žemes ar inpylus ne- 
ezysto vandens. Skerdžiant 

paukszczius, krauja reikia pe
lenais užberti.

Jeigu kas radęs ant rinkos 
mėsos gabalu, nežino keno ji 
yra pjauuta, tai tesuskaito 
kiek yra Žydu mėsininku ir 
kiek krikszczioniu; jei Žydu 
daugiau, tai mesa galima val
gyti.

Neleista yra virti ožio mesa 
piene jo motinos. Jei ant stalo 
yra padėtas valgomas suris, 
neprivalo dėti mėsos, bet ant 
kito greitimais esanezio stale
lio galima padėti mesa.

Mėsos pavalgius, sūri gali
ma padėti mėsa.

Mėsos pavalgius — sūri ga
lima valgyti tik praėjus sze- 
szios valandoms, bet da reikia 
pasisergėti, ar nepaliko kar
tais tarp- dantų mėsos trupinė
lio. Kas kasnoja mesa vaikai 
irgi privalo palaukti szeszta 
valanda. Po sūrio mesa valgyti 
nedraudžiama, tik reik sergė
tis ar nepaliko prikibęs kar
tais prie pirsztu sūrio szmote- 
lis. Jeigu naktyje yra tamsu ir 
priseina valgyti suris, tai pri
valo rankas nuplauti ir tik tuo
met valgyti sūri.

Nepridera szaltos ir karsz- 
tos dėti in viena, bliudeli. Reik 
sergeties, idant duona, mesa ir 
suris neprisitiktu (neliestu) 
viens prie kito.

Jei in pieno puodeli inkrito 
mėsos gabalėlis, tai reik papra
szyti ne Žydo pakasztavoti 
(paragauti) pienu. Jei kriksz- 
czionis pasakys, jog pienas at
siduoda mesa, tai pienas yra 
trefnas (reik iszlieti.)

Puodelyje, kuriame virė me
sa, pieną tegali virinti vos 24 
vai., praėjus. Galima gerti vy

Kvaraba žino, kas tai yra, 
Kad beveik kožna mergele, 

Pas savo tėvelius 
ilgai nebūna, 

Tik in didesnius miestus 
iszvažiuoja.

Isz kaimeliu mažesniu, 
Traukia mergeles in 

didesnius, 
Jieszkoti užsiėmimu,

Bet su kuom ten 
užsiima,

Ir kokias vietas ten 
užima, 

Tai da apie tai nesakysiu,
Bet ant tolinus 

pasiliksiu.
Mat, koki kur yra 

vaikinai, * 
Tuojaus niekina paprastinai,

Ba tai ne sportai, 
Tiktai geri darbininkai,

O ežia maitele,
Kožna panele,

Visos beveik tingėjimu 
apimtos,

Nes mažai yra davadnu. 
Viena mergele atvažiavo

isz vieno pleiso, 
Badai labai garsingos,
Po ulyczius naktimi 

vaikszczioja,
Su labai trumpa drese, 

Kad net augszcziau 
keliu matyt,

Jokios sarmatos neturi, 
O gal kaip protą 

ną, bet tik Žydo dirbta, prie 
kurio nėra krikszczionis dasi- 
lytejes.

Negalima laidoti dvieju Žy
du gretų, kurie gyvi būdam 
nesantaikoje gyveno.

Melsdamos nežiovauk, ne 
žekeziok ir nosispjaudyk. (Yra 
12 patarimu, kaip reik isztart 
meldanties žodi “amen.”)

Priesz malda reik uosi iszsi 
sznypszti ir iszsikoseti. Jei ta 
noris laukan, neprivalai kulbe 
ti maldų, o atkalbėtos nesvai 
bios ir turi antru syk kalbėt 
Melskis in Palestinos (Jert 
zolimos) szali atsisukęs. An 
asilo sėdėdamas gali melsties 
o isz vežimo ar laivo, maldo 
laikui geriau iszlipti.

♦
❖ ❖ ❖

Czia. da toli ne visi suraszyt 
burtai, kurios tamsuoliai Žy
dai pildo, bet tam sykiui už
teks ir tiek. Ir szie burtai gana 
aiszkiai parodo kaip Žydu 
“mokyti rabinai,” nemokytus 
savo mokytinius tamsina. 
Szvarumas (ranku mazgoji
mas) susilaikymas kai kada 
valgiuose yra labai reikalinga. 
Bet kam tai vis suriszti su tike- 
jimiszkais burtais. — R.
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gaus, 
Tai tiktai paliaus.

* * *
Ne kas toks gyvenimas, 
Jeigu nesutinka gimines, 

Sztai viena taip 
padare, 

Kad uoszve ir dede 
iszvare, 

Senukai vietos neturėjo, 
Pas kitus vietos 

praszyt nuėjo. 
Vai bus tiems giminėms 

negerai, 
Kada užaugs ju 

vaikai, 
Abudu staugsite, 

Kaip ir jus senatvės 
susilauksite.

Kaip jus nesigailėjote 
tu seneliu,

Ta pati datirsite nuo 
jus vaikeliu.

Tikra, teisybe isz 
gyvenimo!

* * *
Girdėt kad daug vyreliu 

yra taip kvaili, 
Ka gėrimu pirkinėją, 

Kitoms boboms 
davinėja* 

Mat, girdo jas 
ir ju vyrus, 

O tosios bobeles, 
Vis laiko juos už 

kvailius, 
Geri žmones negali 

szale būti, 
Nes turi tolyn nuo 

tosios rujos traukti, 
Taigi pilkite in 

gerkle, 
Savo procia del kitu, 
Juk ta turite sziek 

tiek pinigėliu, 
Už ta fundinima, 

Da in kaili gausite.
Badai taip Filadelfijoj 

tarp žmonių dedasi.
Na tai ir bus gana 

ant sziandien.

Gubernatoriaus E

Czia net trys kartos Gu
bernatoriaus Earl Warren 
szeimynos. Jis laimėjo Rin
kimus Californijos valstijo
je. Isz kaires in deszine už
pakalyje yra: Ponas James 
Warren su savo žmona, Ro

GARDUS PIETUS

Arba Kaip Tas Senas Jaunikis 
Gavo Paczia

pANOS Borlandas norints bu
vo senas jaunikis, bet tan

kiai turėjo ergelus su savo tar
naitėmis. Gyveno vienas sau, 
turėjo, tarna ir virėja, kurie 
vede visa gaspadorysta del po
no Borlando. Ta ji vakar u buvo 
prisakęs idant vireitoja Mag
de butu namie 11 valanda. Bet 
per savo neapsisaugojima pali
ko ant stalo bonka guzutes ir 
už tai vireitoja neparėjo ant 
laik ba konia isztusztino guzu- 
te. Borlandas teip buvo pripra
tęs prie naminio vyralo, jog' 
pilvas pradėjo revolucija ir 
szaukesi pagelbos.

Taji ryta pats sau iszvire! 
kiauszini ir suvalgė mislinda- 
mas kaip czia bus su pietum. 
Nesulaukdamas savo virejto- j 
jos pradėjo rūpintis ir keikti 
kaip Maskoliszkas, kazokas, 
kad sztai iszgirdo skambejima, į 
skambejima varpelio prie du
riu. Atidaręs duris, paregėjo 
durisia stovinezia jauna mote- 
re, apsiredžius juodai, ant ku
riuos galima buvo tuojaus pa
žinti, jog yra. naszle, o už ran
kutes laike mergaite apie pen
kių metu senumo.

— Ar tai mano kambariai? 
Užklausė saldžiai motere.

— Duok Dieve kad tai bu
tu, atsake Borlandas nusimy- 
nias.

— O gal ne ?
— Juk asz czion gyvenu!
— Kokis czion augsztas?
— Szesztas auksztis.
— Atitikau gerai. Juk tai 

tie patys kambariai kuriuos 
vakar užrandavojau, tai yra 
24-ta Lapkriczio.

Ponas Barlandas stovėjo nu
sistebėjas. Ka tai ženklina? 
Bet tuojaus atsiminė, jog die
na priesz tai pasakė locninin- 
kui namo, jog ketina iszsi- 
kraustyt, bet nepasake kokia 
diena. Ant galo atsiliepe :

— Mano mylima poniute, 
ar moki tu virt ?

— Teip moku, bet tas ne- 
sikisza prie stabu.

— Tai nieko, bet asz esmių

bert Warren Earl jaunasis ir 
Virginia Warren. Viduryje 
isz kaires anūkas James Lee 
Ponia Warren, kuri laiko 
anuka John Albert ir Doro
thy. Pryszakyje, anūkas 
Jeffery Earl ir Nina.

iszalkias kaip vilkas. Jeigu 
geidi su žmogum pasikalbėt, 
tai reike pirmiausia, jo bada 
apmalszyt, o paskui “biznis.” 
Eik szen ir iszvirk man pietus, 
o po tam pasikalbėsim kas 
czionais yra “bosu.”

— Tas man labai patinka, 
nes nuo ryto da nieko neturėjo 
burnoj, o mano mergaite teip- 
gi yra iszalkus. Ketiname in 
czionais atsikraustyt ryto ir 
atėjau pažiūrėti musu kamba
riu.

O kad Borlandas turėjo ge
ra zoposti maisto namie, dau
giau nieko nepasiliko naszliai 
kaip imties prie sutaisimo pie
tų. Borlandas paėmė mergaite 
in kita kambari paemias kėlės 
knygas su paveikslais rode 
mergaitei ir ja linksmino. Po 
tam nuėjo in szepa iszeme bon
ka ir pastate ant stalo, o tam 
paežiam laike naszle atidarius 
duris ir inejo, mierije pastati- 
mo torielkos ant stalo, o Bor
landas pastate stiklukus.

— Ar da mažum ko reike?
— Gali ponas padėti pei

lius ir videlcius.
Naszle atnesze tuom kart 

pietus. Borlandas padėjo ke
liolika. knygų ant kėdės del 
mergaites idant galėtu su jais 
sėdėti prie stalo. Pripylęs stik
lelius vynu paszauke:

—- Sveika mano netikėta 
gaspadinele. Turiu pripažint, 
jog tokiu pietų neturėjau nuo 
keliu metu. Sveika poni.

— Griniene, praszau pono.
— Po velniu, ka kalbi?
— Juk sakiau Griniene.
— Kokia Griniene?
— Ona Griniene

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

James C. Grinini.
— Tai netikėtinas suėji

mas paszauke Borlandas, sto
damas ir spausdamas ranka 
naszles.

— Tai tu esi Ona Griniene? 
Yeip!

— Teip, naszle po James 
Griniui.

— O pono pravarde?
d,arda, nurlandas.

- mano v. ro geriau- 
v.ra ga

— Tas pats.
. xev. leliau. Tai tik ne- 

...r a iimidmas.
— Navatnas! Ne, mano 
.aL.gc, ta.o atėjima^ in czio- 

x... u o duota nuo Dievo. 
..±a giu siu isz to. Mano tar

nai apleido mane, o asz buvau 
szLauejas.

Kada pavalgė pietus Borlan- 
..as uždegė cigaru pradėjo kal
bėti:

— Asz ne mislinu apleisti 
savo gyvenimo.

Naszle dirstelėjo ant jo nu
sistebėjus.

— J eigų nori tai gali užim
ti szita gyvenimą o su juom ir 
mane.

Bet Borlandas. iszsikrauste 
ant rytojaus o naszle . insi- 
kraute. Vienok Borlandas insi- 
kraustė pas naszle vėla, bet 
kaipo josios vyras in laika sze- 
sziu menesiu. Borlandas kalba 
savo draugams, jog paczia ga
vo per gerus pietus ir tuom 
yra užganadytas.

— GALAS —

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

r Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senove® 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
Atminimas isz keliones in Le

dinius Krasztus). 96 pus. .25#
Trys Istorijom apie Irlanda 

rirba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
• ing Ponu 78 puslapiu, .. 20#

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Pa.

“NOVENĄ”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts. ,

Saule Publishing Co.,
po vyrui Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Viesz. Jėzaus ir
.. .MALDA...

Motinos Szvencz.
..........- G

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
B at arti jos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% coL
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING COn 
MAHANOY CITY, PA.

!!■■■■ I m
*



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Shenandoah, Pa. — Juozas f
Rakus isz William Penu turė
jo operacija Locust Mt. ligon- 
bute.

laikytos Spalio 3-czia diena, 
Parapijos statybos reikalams 
surinkta apie $1,000 auku. Tai 
graži pradžia, — L.

Mokslininkas
Pagerbtas

ISZ VANCOUVERIO
GYVENIMO

— August Brentari, 44 mo
tu amžiaus nuo 1007 E. Maha- 
noy uly., likos sužeistas in gal
va ir koja, kai jo mažas auto
mobilius apsivertė ant Maha-

AMERIKIECZIAI
NORI TAIKOS

Frackville, Pa. — Agneszka 
Radžievicziene kuri gyvena 
pas savo duktere, Al. Toma- 
szauskiene, 39 N. Broad Mt.

noy City—Delano vieszkelio uly., mieste kur ji svecziavosi 
netoli Mahanojaus. Brentari pas savo duktere J. Matthews, 
likos nuvesztas in Locusut Mt.' 4799 Belefield Avė., Philadel- 
ligonbute del gydymo. i phijoje, staiga -gavo szirdiesi

ataka, ir in trumpa laika numi
rė Nedelioj 4:50 valanda ryte. 
Velione atvyko isz Lietuvos 
daugelis metu, atgal. Jos vyras 
Jonas mirė 1945 metuose. Ve
lione paliko dideliame nuliudi- 
nie: szeszios dukterys: Teofilą. 
Pickling ir Fr. Žalkauskiene 
isz Schnectady, N. Y., J. Matt
hews, Philadelphia; M. Nash, 
Reading, Pa., C. Pickling ir Al. 
Tomaszauskiene, mieste; du 
simn: Alberta, Schnectady, N. 
Y., ir Viktorą, Centralia; dvi 
seserys: Josefina Paskieviczie- 
ne ir J. Banketiene, mieste, 
taipgi daug anuku ir pro-anu- 
ku. Laidotuves invyko Ketver-i 
ge deszimta valanda ryte, 
palaidota in Vytauto kapines 
Frackvilleje. Graborius Vin
cas Menkieviczius laidojo.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

| phijoje, staiga •<
— Subatoj pripuola iSzven- 

tos Katarinos. Taipgi ta. diena 
1945 metuose Teisėjas Golds- 
borough patraukė mainieriu 
bosą John L. Lewisa in teismą 
ir paskui nubaudė ji ir mainie- 
rius už prasiszokima ir teismo 
nepaklausymo, 1277 m., Su- 
dantas, Lietuviu karvedys, ka
rininkas, pergalėjo Kryžeivius 
ties Seinais.

— Ponas Juozas Schuste- 
ris jaunas biznierius isz St. 
Clair, motoravo in miestą su' 
reikalais ir prie tos progos at
lankė ir “Saules“ Redakcija, 
atnaujinti savo motinėlės pre
numerata už laikraszti “Sau
le.“ Ponia Ona Schusteriene i 
sako: Be “Saules“ negalima 
gyventi ir nesmagu, nes žmo
gus nežino kas ant svieto de
dasi. Kada “Saule“ ateina, tai. 
žmogus viską žino. Yra tai 
smagiauses laikrasztis. Skai- 
cziau kitokius laikraszczius, 
bet man “Saule“ labiausia pa
tinka.“ — Acziu už atsilanky- 
ma.

— Kita sanvatie: Nedelioj 
pripuola dvideszimts szeszta 
Nedelia po Sekminių, taipgi 
Szvento Jono Berkmano.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Joakimo Inter.

— Utarninke SS. Stepono 
ir Kom. Ir ta diena 1942 me
tuose gaisras Boston, Mass., 
491 žmones pražuvo Cocoanut 
Grove Kliube; 1783 m., Pirmu
tinis Amerikos valdžios paszel- 
pa užsibaigė, kuri buvo pradė
ta Gegužio (May) menesyje 
1933 m., ir valdžiai kasztavo 
$3,694,000,000; 1433 m., Len
kai nutariojo Lietuva ir pavar
gę Lietuvis; 1832 m., gimė gar
si raszytoja Louisa M. Alcott, 
ji daug knygų buvo parasziusi, 
buvo slauge, nurse, per Civili
ni kara Amerikoje, ji vėliau 
agitavo ir darbavosi kad mo
terims butu pavėlinta kaip ir 
vyrams Amerikoje balsuoti 
(votuoti).

— Tiktai 25 dienos iki Ka
lėdų. Szimet Kalėdos pripuola 
Panedelyje.

— Adomas ir Liudvika 
Szirvinskai pirko narna ant 
729 Ė. Market uly., mieste, nuo 
Samuel England isz York, už 
viena doleri, o Vincas ir Edna 
Petkievicziai pardavė savo na
rna ant E. Centre uly., del Jo
seph ir Mary Chunko, mieste.

— Seredoj, Lapkriczio Nov. 
29-ta diena, penkta valanda ry
te, iszvažiuos in Philadelphia, 
Pa., 16 vyrukai, kurie likos pa- 
szaukti del kariszko tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz: Shenandoah^— 
Jos. Gallagher, Juo, Amour, 
Jos. Cuff. William Penn — 
Jno. Coughlin, Leon Budrow, 
Jos. Demmi. Mahanoy Plane — 
Michael Mack. Sheppton — 
Thomas Shamany. Maizeville
— Leonard Kishalonis. Mc
Adoo — Jos. Gomber, Dan. Di
dick, Bernard Bielen. Kelay
res — Peter Capriotti. Had-

,v dock — Walter Miller. Nurem- 
,t berg — Jay Witchey. Quakake

— Jos Fegley.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kanados uostas Vancouver. 
Uždengtas nuo sziauriniu szal- 
tu veju kalniais ir plaunamas

di

Ląpkri-
New Yorke 

kotelyje, invyko

New York, N. Y. — 
ežio 18 ir 19 dd. 
McAlpin 
Amerikos Lietuviu Tarybos 
posėdžiai.

sės savo valdžioj, jie pripažys- 
ta pasaulini prievartos pavo
ju, ypacz kada prievarta yra 
isz paszalu.

Pasakykite, kad demokrati
ja reiszkia didžiumos valdžia 
ir iszlaikyma mažumu teisiu, 
bet kad ji siekia toliau sude
rinti teigiamu ir neigiamu ver
tybių; demokratijoj nėra tiro
nu ir kiekvieno žmogaus teises 
yra pagerbtos. Priminkite 
jiems, kad žodžiai “no“ ir 
“not“ yra pabrėžiami Jung. 
Valstybių konstitucijoj ir 
ypacz Teisiu Instatymu. Pa
brėžkite, kad szie sulaikymai 
pakreipti pirmoj vietoj priesz 
paezia valdžia.

Pasakykite, kad demokrati-' 
ir ja yra pastovus pamatas—pra- 

kilnai gali jai pasitikėti kada 
konservatyviai yra valdžioj ir BALTIECZIU LEGI- 
plXXdtj-atiketi kada ONIERIU REIKALU

Pasakykite, kad demokrati
ja Amerikiecziams reiszkia 
szventa teise daryti klaidu ir 
didesne teise jas atitaisyti.

Profesorius Thadeus Rei- 
chstein, Szvedijos mokslin- 
czius buvo labai augsztai ir 
didingai pagerbtas, ir jam 
buvo suteikta Nobel Prize 
garbes ženklas, už atsižyme-\ 
jima moksle. Su juo sykiu 
buvo pagerbti ir du Ameri- 
kiecziai mokslincziai: Dak
taras Edward Kendall, ku- 
riedu yra atsižymeje Mayo 
Clinic ligoninėje, Rochester, 
Minnesota.

Buvo svarstoma 
svarbiu sziu,dienu klausimu.

— Televizijos ■ darbininku 
ir CBS kompanijos “Dumont” 
sistemos direkcijos, kurie 
straikavo, ana diena, jau susi
tarė ir straikos užsibaigtos.

Philadelphia, Pa. — Gerai 
žinomas Lietuviams, Antanas 
Križanauskas, 72 metu am
žiaus, nuo 2733 E. Venango! 
uly., pasimirė Panedelyje, Lap- 
kriezio 6-ta diena, savo namuo
se. Velionis buvusio Amerikos 
Lietuviu szvietejo. ir spaudos 
apasztalo Kun. Antano Miliu
ko, bendradarbis, kuris plati
no “Žvaigžde,“ ir leidžiamasi 
knygas. Laidotuves invyko Su- 
batoj, Lapk. 11-ta diena, su 
apiegomis Szvento Jurgio baž- 
nyczioje. Velionis gimęs Lietu
voje, Isz iSudavijos, Rumbonių 
parapijos, Mikluszenu kaimo. 
Paliko jo žmona Ona (Aiduki- 
niute) buvęs vedas dar Lietu
voje, taipgi paliko keturis su
nns: Stasi, Vaitiekų, Petra ir 
Juozą; dvi dukterys: Ona ir 
Mare.

Washington, D. C. — Žinios 
pranesza kad Ohios valstybes 
Senatorius Robert Taftui rin
kimai kasztavo apie $315,000. 
Iszlaidas padengės Taftas ir 
rėmusi organicija.

WASHINGTON, D. C. —
DP“ Komisija pranesza te- 

begaunanti daugeli paklausi- 
"pasakykite,"kad demokrati-' m" ryszy Jos^nutarimu ta- 
ja yra dar nebaigtas biznis ir 
kad niekas ja stebėdamas isz 
lauko nepadarytu klaida ma
nydamas, kad nors joje yra ne
tobulumu ir neteisybių, kad 
demokratija nebutu, arba kad 
ji susilpnėjus.

Amerikos žmones žino kiek 
da nepadaryta ir jie insitikine, 
kad nors demokratija nėra to
buli reikalinga daugiau demo
kratijos.

Pasakykite žmonėms visu 
szaliu, kad Amerikoj apie ku
ria Woodrow Wilson sake: 
“Jos gyslose teka kraujas žmo
nių isz viso pasaulio,“ ežia 
gerbiame visas senus prisiri- 
szimus ir senas ir szventas pa
sekmes visu.

traukti in ‘DP’ Programa bu
vusius Baltijos Legijonu na
rius. Komisija pakartoja, kad 
Rugsėjo 1 diena priimtas se
kantis nutarimas:

“Baltiecziu Waffen SS Da
liniai (Baltiecziu Legi jonai) 
skaitytini savo tikslais, ideolo
gija, veikla ir nariu tikamojo- 
mis buvę atskiri ir skirtingi 
nuo Vokiszkuju SS daliniu, ir, 
todėl, Komisija ju nelaiko bu
vus Jungtiniu Valstybių Vy- 
riausybes priešais “DP” In- 
statymo 13-jo straipsnio, kaip 
pakeistas, prasme.“

1 Komisija pastebi, kad kiek
vieno eks-Legijonieriaus pra- 
szymas invažiuoti Amerikon 
bus sprendžiamas atskirai.

—LAIC.

sziltos Ramiojo vandenyno 
sroves, Vankouveris turi sub-i 
tropini klimatą, kuris mažai 
tepažinsta žiemas, o vasara ga
li malonetis palmių pavesiu. 
Gražus krasztas, o turtingas 
puikiu statybiniu miszku, ku- į 
ris isz ežia plaukia in Amerika. I 
Lietuviu ežia isz seniau gyve-, 
na apie 200, o naujai atvyku- ■ 
šieji gauna darbo Miniotos 
lentpjūvėje, vadinamoje A&M 
Sawmills, kiti ligobutese, o tre
ti miszku kirtime. Kai kurie 
naujai atvykusieji jau spėjo in- 
sigyti nuosavybes: Ūkius, na
mus, jau nekalbant apie emi
grantus, kurie ežia turi tvirta 
ir pastovu apsigyvenimą. Tam 
dalinai kenkia tai, kad dalis 
senųjų Lietuviu, nuo depresijų, 
prispaudu laiku kuriais juos 
pasigavo Komunistine propa
ganda, nesiderina eiti petys in 
peti, su kitais Lietuviais, kurie 
rūpinasi laisve, demokratija ir 
Lietuvos iszlaisvinimo isz oku-l 
pantu jungo reikalais. Jie ne
gali insivaizduoti, kad propa
ganda nieko bendro neturi su 
Komunistine tikrove, kurioje 
jie butu pirmieji “Liaudies 
prieszai ir buržujai,“ nes turi 
savo namus automobilius ir t.t. 
Dvasiniais reikalais ežia rūpi
nasi Kunigas A. Traszkevi- 
czius, Nedeliomis bažnytėlė 
skamba Lietuviszkomis gies
mėmis ir pamaldos užbaigia
mos su Tautos Himnu.

! Sioj o balsas in amžinybe, o ku
na prislėgė žalia kapiniu ve e 
na. Sziandien nei mes, nei 

. musu artimieji negali uždegti 
' žvakucziu ant kapu musu arti
mųjų giminiu, pažinstamu ii 
kovotoju. Belieka tiktai susi-, 
kaupimas, o emigracijoje mes 
begalime tiktai bažnyczioje pa
minėti brangius musu miru
sius. Tokios pamaldos buvo at-I 
laikytos ir St. Catharines Lie
tuviu kolonijos parapijoje, o 
už žuvusius partizanus buvo 
atkalbėta malda. — N. L.

AMERIKOS SEKRE
TORIUS MOKINA

SZV. RASZTO

WASHINGTON, D. C. — I 
Amerikos Sekretoriusu, Dean1 
Achesonas pasiteisindamas ko
dėl jis dar vis isztikimas tam 
iszdavikui Alger Hiss, laik- 
rasztininkams patarė pasi
skaityti Szventaji Raszta, Szv. 
Mato Evangelija. Sztai ka jis I 
jiems patarė pasiskaityti isz 
Szvento Mato Evangelijos:

Tuomet karalius tars tiems 
kurie bus jo deszineje: Eikite, 
mano Tęvo palaimintieji, pa-1 
veldekite jums nuo pasaulio in- 
kūrimo prirengta karalyste. 
Nes asz tuvau iszalkes ir jus 
mane Pavalgydinote; buvau 
isztroszkes, ir jus mane pagir
dėte; buvau sveczias, ir °jus’ 
mane priemete; buvau nuogas 
ir jus mane pridengėte; ligOnis| 
kaleiL““6 aplanket«; buvau 
ne T ,„ \rjUSatej°tepas “a- 
ir tars-TtE1SleJijamatsakys 
tave matemXnakaraCl

“ateme svecz?t ta^
tmam, ar nuo.,a r ‘av® Pn- 
seme? Arba l/A Pnden- 

musu teme ligoni / J*163 tave ma-

draugus ir artimuosius, kuriu mas karalių • ’ ** Al§%da- 
duszias paszauke Aukszcziau- tikrni S Jlenis tars: Isz 

JU’ 3akau jdms, kiek kar.l

tu jus tai padarėte vienam 
szitu mano mažiausiuju broliu, 
man padarėte.

Tai labai gražiai skamba sai
tas Krikszczionystes mokslas 
ir labai gerai kad Amerikos 
Sekretorius taip gerai Szventa 
Raszta žino kad jis szita moks
lą tenai rado ir dar kitus pa
mokino.

Bet ir velnias gali Szventa 
Raszta pasisavinti ir gražiai 
skaityti.

Jeigu Amerikos Sekretorius, 
Dean Achesonas taip gerai yra 
susipažinęs su Szventuoju 
Rasztu, tai kodėl jis toliau ta 
Evangelija neskaito kur jis 
rastu szitus žodžius; to paties 
Evangelisto Szvento Mato pa
sakytus:

“Tuomet Judas kuris buvo 
ji iszdaves, matydamas, kad jis 
pasmerktas, gailesczio veda
mas, nunesze atgal vyriau
siems kunigams ir vyresnie
siems tris deszimts sidabriniu 
ir tarė: Nusidėjau, iszduoda- 
mas nekalta krauja. Bet jie ta
rė: Kas mums darbo? Tu žino- 

i kis.“

TĖVAS NUŽUDĖ
SŪNELI

Tėvui Danti Skaudėjo

MARSZAL PETAIN 
UŽBAIGS GYVEN

IMĄ KALĖJIME
PARYŽIUS, FRANCI J A. — 

Parlamentas 466 balsais priesz

Terrenoire pasiulyma iszleist 
isz kalėjimo Verduno gynėja 
Henri Phillippe Petain, 94 me
tu amžiaus. Naciu užgyventos 
laiku Henri P. Petain vadova
vo Vichy vyriausybei. Jis bu-

ST. CATHARINES, ONT.— 
Užimtiems kasdieniniais dar
bais ir gyvenimo rupeseziais 
recziau užklysta mintis j 
galvon prisiminti

PONAI
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius
Kalendorius

1951m.
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsi‘
. ~~ ’kalbyt
tr nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz- 
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy City, Penna.

Montreal, Canada. — Nauja
sis Montrealio Arkivyskupas 
Mons. Leger, kad patenkintu 
Lietuviu dvasinius reikalus, 
leido insteigti sziame mieste 
Nauja Lietuviszka Parapija. yra beturiu metu amžiaus. 
Szia parapija organizuoti Jo buvo greitai nuveszta in ligo- 
Ekscelencija Arkivyskupas pa- nine, 
vede Tėvui J. Kubiliui, Jėzui
tui. Jam pageTbininku buvęs 
Szv. Kazimiero parapijos pa- 
gelbininku. Naujoji parapija 
bus paszvensta Auszros Vartų 
Szvencz Paneles Marijos Gar
bei. Montrealio Lietuviai Ka
talikai yra labai dėkingi Arki
vyskupui, kuris netik davė lei
dimą nauja parapija steigti, 
bet jai padovanojo tai pat iri 
erdvia, buvusia Airiu bažny- 
czia. Pirmosios pamaldos Lie
tuviams szioje Maldykloje at- i

WINTER, WIS. — Jaunas1 
tėvas, kuriam danti labai skau
dėjo, taip inpyko ant savo ma- 98 balsus atmete atstovo Louis 
žo sūnelio kuris verke, kad jis 
ta savo sūneli papjovė su brit- 
va ir labai sužeidė savo dukre
le.

Policijantas William Sands 
sako kad Stanley Crocker, apie
dvideszimts penkių metu am- vo pasmerktas mirties bausme, 
žiaus tėvas prisipažino per te- už bendradarbiavima su Na- 
iefona kad jis ka labai blogo ciais. Tuolaikinis vyriausybes 
buvo padaręs.

Sūnelis buvo tik asztuonioli- 
kos menesiu amžiaus ir gulėjo 
savo vygeje. Dukrele Christine 

. Ji

galva Generolas DeGaule mir
ties bausme pakeitė viso am
žiaus kalėjimui. Petaino svei
kata yra susilpnėjusi ir gali
mas dalykas kad Henri P. Pe
tain, buvęs Prancūzijos didvy
ris užbaigs gyvenimą kalėjime.

Jis ir savo žmona labai su- ------------------------
žeide, muszdamas ja per galva. ************************** 
Ir ji buvo nuveszta in ligonine, * L. TRASKAUSKAS t 
kai jos vyras buvo nuvesztas 
in kalėjimą.

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.“ Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie ta] 
praneš :eme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik
raszczio, kuris sureikalauju į J 
kožna doleri. ACZTU!

$ LIETUVISZKAS *
* GRABORIUS $
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
$ Pasamdo Automobilius Del £
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