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Kiniecziai Nori Taikintis
Isz Amerikos In tartas Politikierius

NUSZOVE SAVO 
VYRA-

*
Žmona Buvo Subadyta

WILMINGTON, DEL. — 
Dvidcszimts dvieju metu am
žiaus Ponia Doris Peterson nu- 
szove savo vyra Henry, apie 
septinta valanda vakare, savo 
drauges namuose.

Jos vyras iszlauže duris jos 
drauges namu ir užsipuolė su 
ilgu peiliu ant savo žmonos, 
Doris. Jis ja baisiai subadė su 
tuo peiliu, bet ji dar pajiege 
iszsitraukti isz savo masznos 
maža revolveri ir paleido vie- 
fia szuvi in savo vyra, kuris 
krito negyvas.

Jis policijantams pasiaiszki- 
no kad ji ta maža revolveri su 
savimi nesziojos apie tris san- 
vaites, kai jos vyras norėjo ja 
tada užmuszti.

Ji buvo nuveszta in Wil
mington General ligonbute kur 
daktarai sako kad ji pasveiks.

LIET. BAŽNYCZIA
SUDEGE

Iszkados Padaryta Ant 
$200,000

PHILADELPHIA, PA. — 
Szvento Kazimiero Lietuviu

DU NUSITRUCINO

Susipesze Su Savo
Žmonomis

BOSTON, MASS. — Du vy- 
rai nusitrucino ant ulyczios 
skersgatvio kai jiedu susipesze 
su savo žmonomis. Keturios

Szv. Kazimiero 
Bažnyczia Sudege 
Philadelphia, Pa.

PIRMA DEKAVONES
DIENA

WASHINGTON, D. C. — 
“Dekavones Diena” (Thanks
giving Day) prezidentine pro
klamacija paskirta pareikszti 
padėka už visas praeitu metu 
palaimės — turi seniausia isto
rija isz visu Amerikos tautiniu 
szvencziu.

Pirma kolonija Anglai inku- 
re Jamestown, Virginijoj 1697 
metuose.

1620 metuose Plymouth ko
lonijos inkurejai vadinami Pil- 
grimu Tėvai, inkure antra 
Anglu kolonija Plymouth, 
Massachusetts valstijoj.

Szie Pilgrimu Tėvai perse
kiodami Anglijoj todėl kad at
siskyrė nuo instaigtos bažny- 
czios, atvyko in Amerika norė
dami laisvai garbinti Dieva pa
gal savo sanžine ir insitikini- 
mus. To jie negalėjo daryti 
Anglijoj. Jie iszplauke isz Ply
mouth, Anglija, mažu laiveliu 
“Mayflower.” Ju maža laiveli 
užpuolė didžiausios audros, ir 
102 keleiviai, vyrai, moterys ir 
vaikai keliavo tris menesius 
pakol pasiekė Cape Cod. Szal- 
toj Gruodžio (Dec.) menesio ! 
dienoj jie iszlipo in akmenuota 
Naujosios Anglijos kranta. Jie 
pasiekė sziaurine dali Naujo 
Pasaulio ir ne pietų dail kaip 
jie norėjo. Mažai teturėjo mais
to, nes per ilga kelione didesne 
dali maisto atsargos suvartojo. 
Jie nerado Baltu žmonių, kurie 
kutu juos pasitikę. Jie pradėjo 
statyti namus savo žmonoms ir
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Edward Ruppell, x Rich
mond apygardos, New York, ' 
Repub'ikonu partijos vadas 
ir virszininkas, bosas, yra 
dabar intartas už visokias * 
suktybes ir papirkimus ir 
kyszius. Yra sakoma kad' jis 
yra tokis intakingas ir galin
gas, kad jis nustato kurie 
kandidatai in kokius ofisus i 
ar rinkimus gales stoti savo 
apygardoje. Yra intarima 
kad jis pardavinėjo augsztas j 
vietas ir darbus, ir už ky- 
szius dovanodavo prasikal
tėliams.

MIRUSI MOTERIS
SVEIKSTA

SAN FRANCISCO, CALIF. 
—Szeszios deszimts metu am
žiaus neszle, Ponia Terese But
ler buvo daktaro paskelbta kai 
po mirusi Ketverge, bet dabar 
ji ima sveikti ir yra atgavus są
mone. Ji buvo prarijus daug 
vaistu' del miego ir daktarai 
buvo paskelbė kad ji jau mirus 
bet ji dabar atgavo sąmone ir

Bažnyczia prie 326-36 Wharton 
ulyczios sudege ligi žemes, Ne
dėlios ryta, nuo eksplioduoja- 
mo aliejinio tanko.

Gaisras buvo užtiktas apie 
ketvirta valanda isz ryto, bet 
jau buvo taip insigalejes, kad 
buvo galima iszgelbeti tik Se
serų Vienuolyną ir klebonija.

Keistas dalykas, kad tiek sy
kiu gaisras yra isztikes szita 
Lietuviu Bažnyczia. Kiek mes 
atsimename, tai jau treczias, 
jeigu ne ketvirtas sykis kai 
gaisras ta bažnyczia yra iszti
kes. Ugniagesiai per tris va
landas stengiesi ta gaisra užge
sinti.

MOKINIAI i
SUMUSZTI

HAZLETON, PA.\— Penki 
mokiniai isz Pottsville mokyk
los buvo taip sumuszti per fut- 
boles loszima, kad jie buvo nu- 
veszti in Shenandoah Locust 
Mt. ligonine. Jie sako, kad 
Hazletono policijantai juos 
taip sumusze. Autobusiu drai- 
veriai teipgi buvo apdaužyti, 
kai jie stengiesi tuos mokinius 
apsaugoti.

Susikirtimas tarp Hazletono 
policijantu ir Pottsville miesto 
mokiniu atsitiko per futboles 
loszima. Vienas isz tu sumusz-I

ima sveikti.

INSIMYLEJES
SENBERNIS

Nužudė Savo Mylimąją 
Ir Pats Nusižudė

ST. PETERSBURG, FLA. - 
Richard Bauman, szeszios de
szimts penkių metu amžiaus 
senbernis nužudė jauna mote- 
riszke, Ponia Marian Roberts 
ir sužeidė jos motina ir dukre
le, ir paskui pats sau gala pasi
darė.

Jis pabėgo su savo automo- 
bi’iu. Bet ant rytojaus polici
jantai rado ji negyva tame jo 
automobilyje. Jis buvo palei
dęs kulka sau in kakta ir pas
kui buvo prapjovęs savo ranku 
gyslas.

Jis buvo insimylejes in Ponia 
Roberts, ir kai ji jam pasakė

tu mokiniu yra labai pavojin
goje padėtyje toje ligoninėje. 
Jam galva yra praskelta.

Kai Pottsvilles futbolininkai 
laimėjo ta loszima, ju beno na
riai norėjo nuversti futboles lo- 
szimo stulpus. Tenai jiems ke
lia. pastojo tie ugniagesiu poli
cijantai kurie kelis studentus 
taip apdaužė, kad dabar jie 
randasi ligoninėje.

ASZTUONIU METU 
MERGAITE

UŽPULTA

PITTSBURGH, PA. — Asz- 
tuoniu metu mergaite buvo už
pulta ir iszniekinta, kai vienas 
vyriszkis ja insivilko in savo 
automobiliu netoli nuo Scott 
apygardos.

Policijos virszininkas Chris 
H. Keisling sako, kad jo polici
jantai nuveže ta mergaite in

kad ji jo nenori ir nesutinka su Mercy ligonine. Jai petis yra 
juo užsidėti, jis kelis sykius bu- sulaužytas ir veidas ir galva 
vo grasinės ja nužudyti. Antra apdraskyta.
jos dukrele, Carolyn Dawn pa
sislėpė už savo motinos ir pas
kui nubėgo pas susiedus pasa
kyti kas j u namuose atsitiko.

Jis jos vardo laikrasztinin- 
kams neiszdave, nes ji yra to
kia jauna. Tas kuris ja isznie- 
kino iszmete ja netoli jos namu.

deszimts vieno meto Lawrence 
Robinson, ir trisdeszimts pen
kių metu amžiaus Clarence E. 
Frost užgėrė nuodų pirm negu 
policijantai pribuvo visus juos 
sutaikinti. Tie vytai buvo nu.- 
eje pasiszneketi su savo žmono
mis, kurios buvo nuo ju atsi
skyrusios jau koki metai. Visi 
keturi baisiai susipesze ir poli
cijantai buvo paszaukti juos 
numalszinti,, bet pirm negu po
licijantai pribuvo, tie vyrai nu
sitrucino.

EROPLANAI
SUSIMUSZE

Nukrito In Gilu Sniegą

HELENA, MONT. — Allan 
Anderson, lakūnas, pranesza 
kad keturi lavonai buvo surasti 
dvieju eroplanu liekanose, apie 
pusantro szimto myliu nuo He
lena miesto.

Tie lengvi ir maži eroplanai 
susimusze padangėse ir nukri
to in giliu sniegą. Surasti la
vonai yra Art Schuld, James 
Cummings, Martin Railey ir jo 
sūnūs asztuoniolikos metu am
žiaus Diek. Kaip ta nelaime at
sitiko, dar nebuvo galima suži
noti.

2 Eroplanai Susimusze Padan
gėse, Nukrito, 4 Žmones Žuvo, 
Helena, Mont.; Sovietai Norėjo 
Parūpinti Vieta Komunistiszkai 

Kinijai Tautu Sanjungoje 
Klausimas Atstumtas

________________________________________________________________________ ' K ______________________________

Czeku Atstovas Apie KORĖJA. — Komunistai Kiniecziai da-
Amerikieti Oatis

Czeku atstovas Prochaz-
BROLIUKAS

SUMUSZTAS

Pasimirė

JERSEY CITY, N. J. — Sep- 
tynios deszimts vieno meto 
Broliukas Szvento Prancisz- 
kaus Draugijos vadas, Selisius 
Klein buvo baisiai sumusztas 
dvieju vagiu, razbaininku. Nuo 
to sumuszimo jis ir pasimirė 
netoli nuo Hoboken miesto.

Vagiai nuo to broliuko pasi
vogė apie devynios deszimts 
doleriu. Broliukas lauke grysz- 
ti in Vokietija. Septynios de
szimts penki doleriai tu pinigu 
buvo padovanota tam Broliu
kui del kliosztorio Holandijoje.

Broliukas niekam nebuvo pa
sakęs apie tu vagiu ant jo užsi
puolimą kol jis sukniubo per 
vakariene. Jis yra buvęs savo 
draugijos vadas per asztuonio- 
lika metu. Jis buvo pabėgės 
nuo Naciu ir buvo apsigyvenęs 
Holandijoje.

ka, atvažiavęs in Amerika, 
pasakoja apie Amerikieczio 
laikrasztininko William 
Oatis teismą ir pasmerkimą 
Czekoslovakijoje. Jis yra at
sivežęs su savimi to teismo 
plokszteles, rekordus, ku
riuos jis Amerikos laikrasz- 
tininkams yra parodęs. Jis 
sako kad Czekai gali ta Ame
rikieti paleisti, jeigu Ameri
kos valdžia liausią taip 
spaudus Czeku prekyba 
Amerikoje. Reiszkia jeigu 
Amerika Czekams nusileis ir 

Jiems pataikaus, tai jie gal 
susimylės ir paleis Ameri
kieti laikrasztininka.

SOVIETAMS
NEPASISEKE

PLATINKIT
“SAULE”

bar jau ant beveik visu klausimu ima nu
sileisti Korėjoje. Sunku suprasti, kodėl 
jie taip staigiai suminksztejo” ir nusileido. 
Galimas daigias kad, tai yra insakyta isz 
Kremlino, kuris dabar veda savo “Taikos 
Propaganda.”

Bet aplinkybes teipgi susidaro tokios da
bar, kad Kiniecziams sunku ta kara ves
ti. Kiniecziai Komunistai dabar likosi vie
nu vieni ta kara vesti. Jiems mažai pa
deda Sovietu Rusija, jiems trūksta dideliu 
armotu ir tanku, kurias Sovietai galėtu pri-

PARYŽIUS, FJtANCUZIJA. 
—Sovietai gavo du sykiu pėr 
nosi Tautu Sanjungos posė
džiuose, Paryžiuje.

Sovietai norėjo parūpinti 
vieta Komunistiszki Kinijai

statyti, jeigu jie norėtu.
. Amcrikiecziai laikrasztininkai Korėjoje 
szitaip aiszkina:

1— Prieszas (suprask Kiniecziai) yra bai
siai nukentejes ant visu karo frontu; jis 
neteko baisiai daug kareiviu ir daug gink
lu, kai jis buvo priverstas beveik ant visu 
fruntu trauktis nuo Tautu Sanjungos armi
jų užsipuolimo.

2— Amerikos ir Tautu Sanjungos armi
jos dabar ant viso karo fronto “kramto” 
prieszo armijas. Reiszkia Amcrikiecziai ne- 
jieszko pergales ant karo lauko, bet tik 
musza, kulia, žudo ir mažina prieszo eiles. 
Amcrikiecziai per daug nesipuola, bet isz 
tolo viena po kito prieszo kareivius žudo. 
Ir tas baisiai brangiai prieszui atsiena. Prie- 
szo tvirtoves, viena po kitos susprogdina 
ir ir neduoda prieszo kareiviams progos

Tautu sanjungoje ir teipgi no-traijktjs; jie turi ar pasiduoti, ar pražūti, 
rejo iszmesti inneszima ir prie- . ' 71
kaiszta Yugosiavijos priesz ir n e d u o d a prieszo kareiviams progos
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Kas Girdėt
1 • . 1Ar norite pasiklausyti biski 

Sovietu Propagandos? Sztai ka . 
raszo garbingi ir geriausi So- i 
vietų laikraszcziai Rusijoje1.

“New York miesto ulycziosl 
yra 'pilnos badaujaneziu tėvu j 
vaiku, kurio labai menkai ir 
prastai apsirenge, iszblyszko- 
mis akimis žiuri in bagoeziu 
Įaugusi. Jie ežia badauja ir uba
gauja ir nieko negauna. Kapi
talistai su storomis bumaszko- 
mis nieko biedniems neduoda. 
Tie darbininku vaikeliai pasi- 
žiureje kaip kapitalistai gyve
na, slenka sau namo alkani.

Jie Lankiai pasirodo ant 
Fifth Avenue, tai bagoeziu uly- 
czia, New York mieste. Jie su 
pavydu žiuri in kapitalistu na
mus, kur szuva yra. geriau už
laikomas kai]) darbininko sū
nūs.

Vienuose tokiuose namuose 
randasi szuva, 'kuriam liago-- 
czius paliko $75,000,000. Tas 
szuva turi savo tarnaite ir ki- ! 
tus patarnautojus; Jis miega 
ant aukso nuklotos lovos ir ke
turios dcszimts penki tarnai ir 
szeszi advokatai jam patarimu-!

profesoriavo Princeton Uni
versitete, N. J. Jis buvo arti- 

Į mas Lietuviu draugas ir atjau- 
! te visus Snusu tautos reikalus, 
i Po Pirmo Pasaulinio Karo Pro
fesorius Benderis paruoszejI j praszyma del Amerikos Nepri-’ 

; klausomybes ir pasirūpino kad , 
• visi to Universiteto profesoriai! 
ant to praszymo pasiraszytu. I 

i Jis ta praszyma inteike Prezi- 
clentuo Vilsonui. Princeton 
Cnivcrsitetas iszleido jo knyga 
apie Lietuviszku žodžiu kilmes 

i ar szaknis.

1 i !- --------------------- 7“AMERIKOS CREDO Your huddled masses yearning : 
to breathe free,

; The wretched refuse of your, 
teeming shore.

. Send these, the homeless, tem
pest-tossed to me,

I lift my lamp beside the 
golden door.”

Szie yra Amerikos žmones: 
nuvargę, biedni ir benamiai. 
Jeigu atrodė kad jie bego, tai 
jie bego nuo baimes tik ligi tol 
kol pas juos atsirado atspara

Raszo James B. Carey

(Szis vienas isz serijos straips
niu apie sziu dienu Amerikos 
gyvenimą. Juos raszo žymiausi 
Amerikiecziai sanryszyje su Į 
“Laiszkai Isz Amerikos” ju
dėjimu.)

Lietuva buvo ji pa
gerbus, suteikdama jam Gedi
mino Ordino ga'rbc. Jam pasi
mirus Lietuviai neteko labai.;

žmones yra broliai, bet tik ver-

Dabar daug draugiau žmonių 
eina iii liažnyczia ar bent prie 
kurios nors, parpijos priguli, 

> negu bet-kada pirmiau. Tie, ku
rie apie tokius dalykus rūpina
si sako kad nuo 1921 metu iki 
1949 metu daugiau kaip pen
kios deszimtš vienas procentas 
žmonių lankosi in bažnyczias. 
O -per ta laikh tik trisdeszimtu 
nuoszimcziu žmonių padaugė
jo.

Tai Amerikos pakvaisziusio - 
gyveninio pavyzdys. Szuva gy-s 
vena palociuje, kai darbininku ■ 
vaikai badauja. ’ ’

Jeigu kuris isz musu skaity- j 
toju ka panaszaus yra mates ar 
girdėjos, mes praszome .mums 
praneszti. “Bet szitokia. “pro-

Labai daug daktaru nemoka 
pilnai savo taksds, nes sunku, 
beveik negalima nustatyti ar 
dažinoti, kiek Daktaras uždir-

) ba. Dabar valdžia, yra paskyrus
savo agentus in ligonines, pri
žiūrėti ir suskaityti kiek ope- 

paganda” eina skersai, iszilgai racijų daktarai padaro ir kiek 
visa Rusija j pagiindymu jie prižiūri, kad 

1 butu galima nors
Sesele Mare Anton Preibyte, į rus takšnoti. Keli daktarai jau 

Kazimiero Į dabar yra sugauti, kad jie savo 
taksas nepilnai yra užsimokė
ję per keletą metu.

baigus ^z veh to
Akademija., Chięagoje, instojo 
in Gydymo Seselių vienuolyną, 
Fox Chase, Philadelphijoje. 
Szitos Seseles darbuose toli
muose krasztuose tarp pagoniu 
gydydamos tu pagoniu kimo ii“ 
sielos ligas. Sesele Mare Anton, 
kurios tėveliai gy vena Chica
go je, iszejo augsztesnius moks
lus Loyola Universitete ir pas
kui metus iszbuvo besimokin
dama Illinois Universitete.

Buskiams teisybe baisiai ne- j 
patinka. Sovietu virszininkai 
pasmerkia kaipo begiediszkas
pasielgimas visiems vieszai pa
rodyti žemlapius ant kuriu yra 
paženklinta visos vietos kur 
Rusijoje randasi vergu vietos. 
Sovietai nustvėrė penkis' szim- 
tus tukstaneziu tokiu rasztu ir 
visus sudegino. Jie sako kad

NEW YORK. — Tikiu visa 
szirdimi ir siela, kad būti Ame- . r

. . . , . I priesz baime. “Amerikos Cre-rikiecziu nereiszkia b"“ gy 1 
Ventoje aprybotos geografines 
pasaulio teritorijos.

Asz tikiu, kad būti Amerikie
cziu atsižymi baimes stoka, ne-' 
bijoti praeities kvailu padavi
mu ir neteisingu pavydalu ir 
nebijoti ateities. Jeigu tasai in- 
sitikinimas atrodo vaidingisz- 
kas — tai esu vaidingas.

Isz |jat pradžios, mes, kuopė 
atskirsiu, gyvenantieji Sziau- 
rės Amerikoj, inrodeme ta bai
mes stoka, mes nesibijojome 
gamtos ir jos baisaus kerszto 
tiems, kurie kariauja priesz ja 
plikom rankom. Mes nesibijo-: 
jome dykumų, atstumo arba; 
laiko. Metu begyje mes inrode-! 
me, kad nesibijojome naujos' 
valdžios painiu pavydulu. Mes; 
nebijom Vienas kito, nei kitu! ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
tautu. Tai yra drąsą, kuria pa
gimdė Amerikos vaidingiszku- 
mas ir kuri mus palaike. Musu 
istorija tai inrodo.

1776 metuose buvo vaidingi Į »—j" 
metai. Patrick Henry nekursi-'Inas i1’ !Per pet1’ a’ a’ a “ 
no minias kada jis užklausė ^-Jt, mažmožiai! V ienas
Virginijos Atstovu Susirinkę-! *sz iu buvo neseniai pastojęs du 

nepažystamus, paprastai isz 
tokiu atsitikimu iszeiname vi
sai balti, iszteisinti, klaida ir 
tiek! Žinoma pelnas pušiai, o ir 
gerbiamas ponas antstolis! 
Praszome, praszome!

Darosi vieta, stalas bonko- 
mis apstatytas, malonus regi
nys szirdi traukia.

Antstolis Sveikinasi su vi
sais ir užima vieta.

P. Alfonsas dedamas jam 
ranka ant peties klausia:

— Na ženteli mielas kak
nas-

nereiszkia būti gy-; , ,, ’ .' v . . . .do gyvena jos žmonių szirdy- 
se netik tokiuose nemirtinguo-
se užrasziai kaip Nepriklauso- 

! mybes Deklaracijoj. Ims laiko 
[jos turini suprasti ir invertinti.
Pav. D. Lilienthal žodžiu: “vi
sos valdžios ir privaezios in- 
staigos turi pagerinti ir apsau- 

“goti asmens kilnumą.”
Szita pasaulis pripažysta 

kaip Amerikonizmu. Prie jo 
muszasi visos žmonijos viltys 
ir trO'Szkimas siekimai. Nėra 
lengva būti Amerikiecziu. Bū
ti Amerikiccziu reiszkia turėti 
didele atsakomybe. — C.

SVECZIAI

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Prikiszai tada f Klausia 
grafo p. Alfonsas tuksznoda-

Vitas P. Kukanauskas, C Iii- į niekieno biznis kur jie laiko ke- 
cago,
doleriu miesto May oro ])remija 
del mokslo.

laimėjo penkių szimtu turiolika milijonu žmonių ver

jusos: “Kodėl mes nieko ne- j 
veikiame?” Tai buvo jo kalbos i 
tikrasis inneszimu dalykai. Ta! 

ant tu dakta- pareikszdainas, jis nebijojo nei į 
kartuvių. To laiko kova nebu
vo priesz Jurgi Trecziaji, nei 
priesz Anglijos vieszpaties sei
mą, arba net nei priesz pražū
tingus instatymus. Buvo kova 
priesz seniai insteigta būda, fi- 
lozofija, eile biauru instatymu, Į 
kurie nesuteike žmonėms lygiu.! 
progų gyventi ir dirbti savy, ir 
kitu laimei.
kova galėjo būti kovota ir lai-; 
meta per asztuonis metus1, nuo i 
1776 m., ligi 1784 m., yra tikėti t 
in negalima dalyką, Thomas i 
Jeffersonas, žinojo kad Revo-j 
Uncijos Karas buvo tiktai aky-, 
mirksnis žmonijos gyvenime.

Tikėti, kad tokia
- - - i dieliszki? Kaip gyvuoja 

i lednik ?
— D j ty bolsoj podlee! At

sako žentas grasindamas tėvui 
su įpirsztu, kažin ' ka man in 
szirdi dedasi, ar nebuvo gegu
že mano lizdo aplankiusi, tas

Georgetown Universitetas, i 
Vaszingtone, insteige 
viszku knygų knygyną, 
geriau butu jeigu musu Lietu- 

Lietuvisz- 
ar Uni- 

kur ir

via! paskirtu savo 
kas knygas viesziems 
vers i tetų knygynams, 
svetimtaueziai galėtu nors su
žinoti. kad yra Lietuviszku 
knygų. Tos knygos ant justi 
lentynos ar kur palūpyje jokios 
naudos niekam, neatnesza.

Polici jautas Leitenantas Jo
nas, J. Seigus, Hartford, Conn., 
dabar tapo policijantu kapito
nu.

Neseniai pasimirė Profeso
rius Harold H. Bender, kuris

Andrew Jackson irgi ta žinojo, inpedinis na pacztovych atle- 
i Abrahomas Lincolnas, Theo- ka, ka,ka! O papa!
i dore Rooseveltas, 

wx | e i Wilson ir Franklin D. Roose- ^ie :

Pypkes Durnai
gais

Woodrow P. Alfonsas peczius sutrau-

Baltaja Gulbei

"LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. l.Setas-5O Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas sb konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas-16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su ko n vertoms $1.00. Prisiuns- 
ki.te ilhiigus tiktai per postai nota, 
nioney-orderi arba pinigus per regis- 
travola laiszka. Adresas: j.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

O numylėta,
Saules žadėta,
Gulbe'baltoji, skaisti,
Kur tu lakioji,
Vizijas kloji, 
Daina sparnuota neszi.
Erdves žvaigždėtos,
Liepsna nusėtos,
Melsvus svajonių kerai,
Tavo paleista, 
Klyksmu nuszviesta .
Ir iszdalinta sapnais.

Virpanczia vyge
Godos sumigč,
Luko prabilstant varpu...
Rytas ims brėkšti..
Džiugesį trekszti...
Jos jau klekes tarp kalnu.

O mylimoji,
Gulbe baltoji,
Sielos raudos palūkėk.
Siela ugnine
Daina laukine
Gulbe ir dangų mylėk.

veltas taipgi žinojo. J°g atmeni ka gj-
■ ,• t t •• - ■ dvtojas sake: Pirma svki bunaKurie yra tie didieji žmones - •’

kurie, New Yorko uoste para- j 
sze szi didinga “Amerikos Ore-;

Į do,” kuris nepripažysta bai
mes? New Yorko uoste stovi;
; “Laisves Stovyla — Statue of
Liberty ” su iszkeltu žibintuvu 
atsisukusi in rytus. Inraszyta

I ant to laisves stovylo szie m- 
spudmgi žodžiai, visam pasau-

j Ii ui paraszyti —
“Give me vour tired, your poor
j’’Ūpo teatrus,

ir penktame menesyje, paskui 
bus normaliszkai! Iszgersim 
ženteli!

Sugeria, nusibueziuoja ir vėl 
p. Alfonsas klausia:

— O Liūtą su vyru vietoje?
— Vietoje, jis paauksztini- 

ina gavo, dabar užsiėmęs bai
sai, kratos, aresztai, kramolni- 
ki subruzdo, darbo negalis ap
dirbti, bet jai nieko sau gerai, 

kine, kliu be * sve-
cziu kasdien, pripievajuczi gy
vena! No pap; Po burn u!

Ir ūžia taip - ūžia linksma 
draugija, nakezia vėlai gryžta 
vežikui in kupra kojas atrėmė 
dainuodami užkimusiais bal
sais žinoma visiems daina Ka- 
marinskavo, o kartais rėkauja: 
Och ma! Kaby dieneg ma!

— GALAS —

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mah'anoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie ...

IŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Mokytojas — Jei asz ežia 
padecziau keturis kiauszi- 
nius, o tu Praneli, dar tris 
padėtum, tai kiek tada butu 
kiausziniu?

Pranelis: — Asz kiauszi
niu nededu, ponas mokyto
jau.

NAUJAS LIETUVIU I
TRANSPORTAS įGe^an-Etlnfle.

___________ Adresas: (24a) Hamburg, 
NEW YORK._ Lapkriezio ■ Moldendorf, 400 L R. O. Heacl-

(Nov.) 7-ta diena, laivu‘Gene-; quarters, Germany.
ral Haan’ in New Yorko uosta AfideAitu:
atvyko szie Lietuviai: 1 - Kupreiszis, Alfonsas, gi-

t . bid- mes 1927111., Liepos 4 diena,Jaroszunas: Viktoras, -Jau ■> y
• ,, , -4 ,r b Adresas: 27 Kinglake St.,vyga, in Detroit, Mich. — ivai - &

i' • . ne , o,.in Aldo Nottingham, England.daszius: Alfonsas, Guste, ^vmo-. p .
na, Chicago, Ill. — Kecziorius: i 2 Skvarcziene, Jad\ \ ga gi- 
Kazys, Ona, Keel, Laos, Zig-! me 1916 m., Rugpiuczio 11 d. 
mas, Olympia, Wash.—Knopp v Skvarczius, Romualdas gimęs 
Herbert, Farmington, Mich. —\ 1940 m./V asai io 7 d.
Kuraitis: Petras, Agota, Port Auszrcle-Marija,
Crane, N. Y. — Milleris : Liud-j gime 1941 m., Lapkriezio 10 d. 
vikas, Long Beach, L. L, N. Y. j Adresas: 4, rue Finkmatt, 
— Petronis; Pianas, Wanda, j Strasbourg, France.
Ona, New York, N. Y. — Pin-. BALE Centras,
eziute, Joana, Otsego, Mich.— t — — —
Rodentas: Adolfas, Morta, A1-, NEW YORK. Lapkriezio 11 
dona, Philadelphia, Pa. — Si-1 (]įcna> iaįvu ‘General Sturgis’ 
manaviezius: Kazys, Elena, jn Ncav Yorkb uosta atvyko 
Virginija, Dalia, Vytautas, Phi' szįe Lietuviai:

Barmus; Bronislovas, Ursu
la, Troy, N. Y. — Bauer: Hele
ne, Irene, Reinhold, Hartford,

Szie Lietuviai Tremtiniai Conn. —Baumgaertel: Gunhild 
praszo geradariu darbo ir būtoj Jamaica, N. Y. — Blavescziu- 
garantijų ir afidevitu: j nas, Vytautas, Petronėle, Sta-

Dadbo-buto garantijų: ■ nislava, Vytautas, Genovaite,

ladelphia, Pa.
—BALE Centras.

• -

" Because peace needs our united •

ourjob, too!
says Claudette Colbert

These are days when danger never sleeps—when only 
our power keeps our country safe.
That’s why 1 say now, with all my heart—let’s not relax! 
Defending America, and the blessings it gives us, is the most 
important job we have today!
Tlrree and a half million Americans are doing their part 
in our armed forces. But defense is our job, too.
And one very important way we can all do a defense job 
is by buying our country’s Defense Bonds. For bonds 
and other forms of saving are a protection for our 
homesand our families.,They back up our military force 
with solid citizens and a sound economy.
They give America strength — and we all know .by now 
that today peace is only for the strong!

Gel in on the "D” Drive. Buy an extra Defense Bond today!
Do something now for peace! Sign up to buy an extra 
Defense Bond during the great Defense Bond Drive. Then 
go on buying Bonds regularly through your 1’ayrolLSavings

Plan or the Bond-A-Month Plan 
where you bank.

Buy Defense Bonds every month.
Now they corn interest 10 years longer!

Now every Scries E Bond you own 
can automatically go on earning in
terest every year for 20 years from 
date of purchase instead of 10. as be
fore! The bond you bought for $18.75 
can return you as much as $33.33! 
Bankers recommend Defense Bonds 
as one of the safest of investments.

THER6 IS NO SAFER INVESTMENT IN THE WORLD TODAY — 

BUY U. S. DEFENSE BONDS

Lri ^overnmmt aue‘ not iiayjor Hits advertitin/i 
LM Treasury Department thanks,for their patriotic 

donation, the Advertising Council and

------ ■' ---- ----- , ». - ..........Of ■■■

Elzbieta, Detroit, Mich. — Bol- 
direk: Mykolas, Maria, Albany, 
N. Y. — Boywidt: Erika, Lou
donville, Ohio. — Janczas; Po
vilas, Angele - Plioplys: Vytau
tas, Bronius, Chicago, Ill. — 
Jankauskas - Jankowsky, Wla
dimir, Bayside, L. I., N. Y. — 
Junker: Walter, Ona, Edmund, 
Judita, Horst, Maywood, Ill. — 
Juodis: Mikas, Toledo, Ohio.— 
Juszka: Petras, Elfriede, Pe
tras, Detroit, Mich. — Karna- 
schitzki :Leo, Philadelphia, Pa.
— Kilmann: August, South- 
bury, Conn.'— Knopfmueller: 
Leo, Agnes, Lygia, Chicago, 
Ill. — Kokie: Ar^iras Apoloni
ja, Marija, Vitas, Dalyte, Ly
dia, Jonas, Algimantas, Gard
ner, Mass. — Kohn: Irene, in 
Cleveland, Ohio. — Kraus: 
Martha, New York, N. Y. — 
Krischtschun: Max, Lydia, Os
kar, Bethany, Conn. — Mišei
kis : Bronins, Amsterdam, N. Y.
— Neumann: Ewald F., Dag- 
mar V., Selma A., Arno, Edith, 
Chicago, Ill. — Naujokis: Ly
dia, Anthony, Bayside, L. I., N. 
Y., Pfeifer: Julius, Anna, So. 
Boston, Mass. — Petkelis: Jo
nas, Rockford, Ill. — Petkevi- 
ezius: Vladislovas, Romualdas, 
Laimute, Waterbury, Conn. — 
Philipp: Wallter, Maria, Ger
trud, Richmond Hgts., Ohio. — 
Preikszaitis: Jonas, Irena, in 
E. St. Louis, Ill. — Prieditis: 
Ųaul, Vera, leva, New York, 
N. Y. — Reichenbach: August, 
Lydia, Irene, Oswalr, Erich, • 
Helga, Cleveland, Ohio. —Sko- 
robogatas: Romualdas, Ro
chester, N. Y. —Spertal: Ar
ced, Wanda, Lydia, Haidrun, 
Fairview, N. J. — Stauskas: 
Aleksandras, Detroit, Mich. —• 
Sudszus: Bruno, Wisconsin. — 
Valentinas: Andrius, Aleksan
dra, Henrikas, Leontine, Nor
wood, Mass. — Wallner, Edu
ard, Ida, Alfred, Horst, Gobles, 
Mich.

—BALE Centras.

Lietuve Rūta Teresko su 3 
vaikais: 9 ir 7 metu ir 10 mene
siu amžiaus, gavo nevardine 
garantija isz Liuteronu Orga
nizacijos atvykti in Amerika. 
Lutoronu Organizacija praszo 
geraszirdžiu Lietuviu priglaus
ti szia Lietuve ir padėti jai in- 
įsikurti. Sutinka ja priimti, ma
lonėkite praneszti savo pavar
de ir adresa BALF Centrui:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.; 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

J
 “NOVENA”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paęzta 15 Cts. 1

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

I
 PONAI 1

BIZNIERIAI! į
Geisdami apteikt savo ge- Į! 
rus Kostumerius, privalo ]! 
isz laiko duoti atspaudyt ]!

Sieninius $ 
Kalendorius ;!

1952m. ;■

ir iszsirinkti kokiu nori ] j 
iszsirinkt. ![

Dabar Laikas!,1;

—------------------ kalbyt ]•

ir nelaukti ilgai! Nes kas ][ 
pirmesnis, tas gales isz- ]] 
sirinkti puikesnius!!! ];

SAULE PUBL. CO., ;! 
Mahanoy City, Penna. <]



! ‘ S A U I, E ” MAHANOT CITY, PA. ’

SVECZ1A1
(Tasa)

Grafo geltona ranka

1 — Tylėk! Suszuko p. Al
fonsas.

Nepaprastas ginklu barszke- 
jiinas atkreipė visu dome, gra
fas, Antonijo ir Bižutkeviczius 
neramia savo tarpe susižvelge.

— Kas tai yra? Sznabždb- 
mis tarė grafas.

Kaipo in atsakymą inejo po
licija. Grafas greitai sieke in 
kiszene.

— Rankos auksztyn! Su
szuko antstolis.

— Tai kažin kokia klaida, 
nesusipratimas!

Teisinosi Antonijo, juokai 
; staeziai!

— Praszau rėdytis! Tarė
žings- i antstolis, o iii žandarus atsi- 

gry'žes pridėjo, narueznikina

atgal 
dabino, signetas, kiszene iszsi- 
kimszo, nebuvo ko czionai gai- 
szinti laiko, kuri kliube bus 
galima daug geria,us sunaudo
ti.

— 0 mums arkliukus ar 
jau liepele kinkyti? Užklausė 
saldžiai szeimininko, kuris jau 
visai nesistenge nuduotj gero 
ūpo.

— Taip, atsake jis trumpai 
pažvelgdamas in Įauga. Czia 
arkliai yra!

Grafas pasiszazipe, lyg no
rėdamas ka. prakalbėti, bet pa
merkęs Antonijui eme 
niuoti iszilgui kambario.

P. Bižutkeviczius laikėsi J ruki in nogi!
nuoszaliai, buvo kažin ko ne j — Tamsta taipogi priesz 
upe.

— Tamsta, tarė Antonijo 
imdamas už rankos p. Alfonsą 
rasit laikinai, matote pridėjo 
tykiai pasilenkdamas in ausi, 
vercziau butu su grafu sanskai- ant kojų, 
ta užbaigti, jeigu laikinai, na 
smulkiu stoka ponas Bižutke
viczius patarnaus su mielu no
ru.

Ponas Alfonsas tylėjo jiesz- i 
kodamas savo užianezioje gal- i 
voje iszejimo, kad tik ne pa
kliūti in nagus Bižutkevicziaus I 
kuris žinomas jam buvo P. Bi
žutkeviczius dare viską teisė
tai, apmanstes, surėdymai su
varžydamas jis savo aukas in , kaip tik ryto meto! Tare in sa- 
tinklus sukalbininkus Antonijo ve i*‘ yel rasze.
ir kaip voras, ramiai ir rimtai rfai kažin kokia klaida!
cziulpe syvus isz savo aukos, į virti no jlntoni jo visai paiža- 
kol nepaliko vien vižina, lyg 
muse senoje vortinkleje.

— Tamsta turi gražiu misz- j 
kiuku, tarė Antonijo.

— Ne, atsake trumpai p. 
Alfonsas, nebent vekseli.

— Galima, galima, pritarė 
Antonijo.

— Ant asztuoiiiolikos t ūks- į 

taneziu, fti.ro p. Alfonsas.
— Atsipraszau! Pertrauke! 

Antonijo p. Bižutkeviczius bis- 
ki tikrau, jis visada reikalauja 
dvigubo veikselio, neužmigtu 
senis, nervuotas mat nejaunas 
žmogus.

— Na ponas Antonijo už- 
mirsztate, kad laikas in kelio
ne, patemijo grafas savo girgž- 
daneziu balsu.

— Tuoj, tuoj mes czia bis-1 
ki, sanskaitas nori suvesti p.'. i Alfonsas su tamsta ir na taip j... ... i bėjo antstolis, kur jie?reikia 'sakyti. 1‘ . m c— Taip, taip gyvenkim! '___________ .
kaip broliai skaitykimosi kaip n PI?! J
Žydai, skola ne žaizda ne už- A ’ D " LiiSL/r

teisma pasiaiszkinti kokiu tiks
lu turėjau perlaikyti savo na
muose ta szaika! Kalbėjo ant
stolis in poną Alfonsą, kuris 
pribloksztas visai led stovėjo

Sutrauke peczius ir tylėjo.
Antstolis iszeme knyga isz 

savo krepszo ii- praskleidus 
eme raszyti:

— Nuo kurio laiko tamsta 
juos laikote?

— Lygiai sanvaite kaip at
važiavo, Panedelio vakare, 
sziandien Panedelis atsake p. 
Alfonsas.

Antstolis* užsimanste: Tai

liaves, klaida nesuprantama!
— Na tai supraskit: Justi 

auka kunigaiksztis kuri inme- 
tete Nedeldienio pirmoj va
landoj nakties, in upe nenu
skendo, netikėta tapo iszgelbe- 
tas, ka-gi nieko . neprimenate 
daugiau? Klause antstolis!’žiū
rėdamas in Antonija ir grafa, 
kurie matomai kažin ka žino
jo, nes tylėjo abudu.

— Da trūksta man trijų pa
neliu, tarė antstolis, rasit ir 
jos ežia pas jus ?

- — Nežinau, atvažiavo ko
kios tai nepažystamos, sakes 
giminaites grafo, atsake p? Al- 
fonas, labai nusiminęs.

Kur jos, kur? Duokti szen, 
joms taipogi .uždėsim branso- 
letus, rasit ir da dekliamatoto- 
riai, artistai, visi p. Antonijo 
draugai ir visi reikalingi, kal-

Eina-

— Baigkim, sutinkti tams
ta ? Asz szia netikėtai turiu 
tam tikra blanka, tamsta nu
vargęs asz praszysiu, kalbėjo p. 
Antonio.

— Raszyk tamsta, pritarė j 
slopiu balsu p. Alfonsas.

— Bet dvigubai?
— Na, tamsta, pasiliksite j 

iki vakarinio traukinio, tarė p. 
Alfonsas, o asz netoli turiu sko-. 
liniuką.

— A tuoj važiuoju! Netu
rėdamas kiszeneje nieko apart 
drobes nereikia sėst prie kor
tu, kokios ežia komedijos! Ke
ke grafas intužes, ka-gi nori 
kad dovanoeziau?

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso! 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi! i

— Sugulė turbut, atsake p. — Ar asz kviecziau grafa?
Alfonsas, kas galėjo žinoti, kas i Jog tai tavo senas pažystamas, 
galėjo žinoti. ' — '

— Eikim, du lai pasilieka : pats žinai, kad 
prie tu ponu, jeigu bėgtu, kul- t]aUg- reiszkia, 
k u pasiuskit!

Iszejo visi.
Neilgai trukus trys artistai, 

trys paneles, grafas, Antonijo 
ir Bižutkieviczius po lydėtojos 
žandaru apleido kiemą Vilkai
cziu dvaro.

T a i p p as i b a i ge ii i k u r o s!
Žmonos, iszvežtu ponu, ne

ramios tuoj paprasze arkliu, 
kuriuos p. Margerita be žodžio 
suteikė, spruko visos neatsi
sveikinusios su szeimininke ku
ri nuo ju pasislėpė.

Iki vakaro nieko jau nebuvo 
isz szvecziiu, vien pasiliko ju 
atmintis, szlamai, dulkes, be
tvarke, skolos po krautuves ir 
sarmata, priesz svietą..

Tylėk! Suszuko žmona 
sviete titulai 

grafu nevaržo
i jokie.

— Tokis jis grafas kaip 
asz kunigaiksztis pati žinai, ir 
pavarde, ne jo ir titulas ne jo 
tu žinojai ir tu ir tavo gerbia
moji žmona.

YVĄ GYWASA 
YAVYW WNKHY NXSffiMS'.

Pora dienu nuleidus atėjo 
laiszkas nuo seniuko generolo, 
artimas kaimynas pasinaudojo 
pacztu.

Laiszkas buvo sekanezio tu
rinio :

‘ ‘ Atsipraszau. priimti 
ta negaliu, nes kokiam 
iszva,žiuojame visi. Su 
ba generolas Lužinas.”

tams- 
laikui 
pagar

Metai vėl praslinko ir vėl 
naujos permainos i n vyko Vil
kaicziu dvare: Ragutis su bro
lio pagelba nupirko visa dva
rą, nes ponams atgryžo ir so
džius ir jo gyvenimo santikiai, 
nutarė gryžti in miestą.

Kaip tik Ragutis inkaras 
pakele; padare aliuvio saldu- 
czio, sukvietė kaimynus isz so
džiaus, su kuriais sugudo ir 
dabar ruoszesi stoti in bendra 
dalba.

— Nusibodę j ome a ežiu Die
vui tu atklanu, kalbėjo žmones, 
žiojo , žiojo, bet neapžiojo, 
žioplas isznarino ir nieko ne
padaro! v

Iszsineszino pilioriai su savo 
“kurtulia” szunu gaudyti po 
miestą! Tai jiems tikriausis 
dalbas!

— Kada-gi juosius daigs-
P. Alfonsas perskaitė, ir pa- Į tysim ? Užklausė Dameika, jog 

davės žmonai vaikszcziojo isz-' da tebelaukia duobe pilija pri-
ilgai kambario, niūrai užsi- 
manstes.

Ji perskaitė ir drebaneziu i 
balsu tare in vyra:

— Tai vis per tavo kvailu

dėta! t
— Dievas del manes pridai- i 

ge gana! Atsake Ragutis, eik 
tu vercziau zuviu parneszk isz ,

i prūdo o pabaliavosime!
— Kame jas sugaudysi!ma!

k 
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* TARADAIKA
* *

Nekarta girdime apie 
szeimyniszkus nesupratimus, 

Tai yra, tarp sunaus, jo 
paezios ir uoszves. 

Bet daugelis tuju nesupratimu 
yra, 

Priežastim paties sunaus!
Kada vyrukas lankosi 

pas savo mylima, 
Tai prižada jai aukso kalnus, 

Bet kada apsiveda,
Tai persimaino ir užmirszta 

ta ka jai prižadėjo.
Tada marti eina su 

skundu pas motina,. 
O motinėlė, kaip mat, ant 

marezios,
Kad ji reikalauja, 
Per daug nuo jos 

sūnelio!
Mano patarimas tokis: 

Jeigu nebūtu tiek 
' skundu,

Tai mamutes daugiau 
butu draugiszkos, 

Del savo martelių, 
0 ir marteles guodotu 

daugiau vyro motina. 
. . /Motina neturės piktu 

pažiūru,
Jeigu marti papTaszys 

jos kokios rodos, 
Ir su mielu noru

l jai pasakys,
Ir ja iszmokys.

Nėra tai vienatine 
priežastis,

Kokia czionais parasziau, 
Bet ant nelaimes, 

Raudąsi ju daugybe 
isz abieju pusiu!

* * *

Gavau laiszka isz 
Filadelfijos, 

Su žinute apie viena 
bobele, 

Labai moterele nedora, 
Savo vyra ant niek

Gal but jam padarius 
nesmaguma,

Bet tasai nelaiminga
žmogelis,

Kaip mat ja pamėto,
Nes ilgiaus negalėjo

Turėjo nuo jos pabėgti.
Ir ta moterele tik 

to reikėjo, 
Ba mylima kita turėjo; 
Sziandien sau lėbauja, 

Antra mylima garbavoja.
Argi žmones negali 

kokia rodą padaryti, 
Tokiai moterelai pirti 

užkurti?
* * *

Tankiai taip žmonių galima 
girdėt sekanezios kalbos: 
“Tasai žmogus yra mano 

prieteliu. ’ ’
Bet tasai žodis yra 

tinkamas, 
Tiktai karta isz szimto 

tokiu iszsireiszkimu!
Asz sakau ir visados 

sakysiu: r *
Kad tikru prieteliu yra 

labai mažai!
Nes tikra prieteliu galima 

tik tada atrasti, 
Kada esame nelaimėje. 
Kada nelaime ir bėdos 

. mus dalypsti, 
Kada biznis nupuola, 
Kada juodi debesiai 

kabo ant musu galva, 
Ir tikrai reikalaujame 

suszelpimo, 
. Tada greitai persitikriname,

Ivas isztikruju yra 
'musu prietelium!

Ir tik tada mums akys 
atsidaro ir matoiųe, 

Kaip pabludoine savo 
nuomonėse, 

Apie jirietelysta kito!
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Kurkia biaurybe po pieva besi- 
važiojant, garnys jas be manes 
per diena gaudo! Juokėsi Da-

te Raguczio, bitininkyste bai
gusi.

Dieve jums padek __
meika aluti užgerdamas. \ buotis, tarė senis. O kame tikri

— O, gaila, gaila, tu poros ! sveiki ramstiai. Tie atnesz sau, 
metu pragaiszintu! Kiek ežia1 žmonėms, ir Tėvynei nauda! 
tavo triūso iszejo ant nieko, 
laukus apleido, kur neveizėk 
dirvonai, daug prakaito reikes 
pridėti kol atitaisyti, kalbėjo 
senis Vibra, o juk ir ne jaunys
te!

— Bepigu man dabar! Su
nns perims silpnas mano ran
kas, ir pasekmingai /kaip asz 
varys toliau tėvo darbai Atsa
ke Ragutiene, mano parama!

Czia parode in jauna skaistu ! .
vyra kuris laibai linksmai kai-1 žemele musu 
bejosi su Nemeikszaite M< 
ežia su motina in pokili at: 
rios.

• jau nevažiuo-

dar-

Kalbėjo Vibra. ,
— Tikiuosi, atsake Ragu

tis, tikiuosi, kad rami bus mud
viejų su motina senatve.

Ragutiene tuo tarpu, stata 
su balta skoterezia uždengė, vi
dury pastate žvakes, Vibra at
sisėdo už stalo agio ir prasklei
dė maldaknyge.

Kaimynėli mieli, atsiminkim 
už musu geradeji, kad mumis 

i apsaugojo nuo prarijimo ir ta 
moeziute neisz- 

leido in svetimtaueziu raukas!
Ilga stala. apsėdo sodierziai 

svecziai ir pragarsėjo malda, 
isz mylincziu širdžių kilo aug-

vysti jaunu menkai apsidariu
siu merginu, prieidavo prie ju 
ir sznekino:

—■' Tinka skrybėlaitė? Kat
ra gražesne? Asz patareziau su 
aguonėlėmis, ta tamstai tiks!

— Nemanau pirkti, atsako 
liūdnai, mergina, nėra man le- 
szu skrybėlėms!

— Leszu?! O tai niekis, 
tamsta man pagelbės! pasiūti 
per kokia sanvaite, asz užmoku 
gerai, tamsta man patinki, o 
asz tamstai tuoj nuperku, užei
si pas mane pasikalbėsime!

Ir karais mergaite sutinka, 
nustebusi gera ponia radusi ir 
eina su ja, eina, bet nObegryž- 
ta. Kartais p. Margerita jiesz- 
ko bonos, kartais mokytojos, 
kartais lektores ir namu vede-

si iii miestą? 
n ustebes; v *

Ponai tuo tarpu linksminosi 
po miestą. Ponia Margarita 
tankiai vaikszcziojo po pasl- 
vaikszcziojimus daržus, važi
nėjosi tramvajų, iszsiszvietusi, 
rinitu, žvitrai temydama jam 
,ias merginas ir sznekmdama

'tais atsitikdavo jai prie 
•>»>’ , '"Lk , grybeliu krautuves lango isz-

I szimts! Kalbėjo Ursztde, dūk ,

kaitis, kamgi agronomija bai
giau, kad po miestą t 
cziausi, dąrbavimasi ^>1 
mano svajone.

e dėduk, 
medumi■ asz jumis su 

szinsiu! Visi mano 
žiai rodo, o

, k^P!
i pavai- j

Ponas Alfonsas laikas nuo 
laiko veža po keletą “dukterų 
in mokslą,” tai parveža szen, 
atsitinka kad iszveža suaugu
sias, o parveža da vaikus1, po 
trylika, keturiolika, metu.

Su poliui ja tankiai baliavo- 
ja, draugauja. Susirenka tan
kiai visi: p. Alfonsas, Bižutke- 
viezius, grafas, prisimena prie
tiki Vilkaicziu dvare ir juokias 
juokiasi.

(Tasa Ant 2 puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Sieniniai Kalendoriai 1952m
— Ponia M. Simanaitiene, 

nuo 503 AV. Mahanoy ulyczios, 
turėjo operacija in Middle- 
to*wri, N. Y., ligonbute.
.Seredoj pripuola Szven- 
to Juozapato, o Tautines var
dines: R amantas, Saulene. Ir ta 
diena: 1934 metuose Preziden- 
tas paskelbė Philippinams Ne
priklausomybe', 1942 m., Ame
rikos valdžia po privarta eme 
in vaiska visus vyrukus tarp 
asztuoniolikos ir devyniolikos 
metu amžiaus; 1765 m., gimė 
Robert Fulton, iszradeja®, jis 
iszrado kaip galima su garu 
stumti laiva, o pirm jo laiku vi
si laivai plauke su gairėmis ir 
su veju, bet Fultonas iszrado 
kaip laiva galima stumti pir
myn Su garu.

— Mykolas Kotis, 48 metu 
senumo, nuo 129 AV. Market 
ulyczios, likos sužeistas in gal
va, kai jo automobilius trenke 
in troka kur vairavo John 
Pompei, nuo 34 Railroad uly., 
Morea. Kotis randasi Ashland 
ligonbuteje. Iszkados padary
ta ant $300.

— Ketverge pripuola Szv. 
Alberto Didžiojo, o Tautines 
vardines: Vaidila, Žilinę. Taip
gi ta diena: 1708 metuose, gimė 
AVilliam Pitt, Catham dvaro 
bajoras, jis mokslus ėjo in gar
siausias Anglijos mokyklas, 
Eton ir Oxford, jis buvo garsus 
kalbėtojas, stojo in Užsienio 
pramone ir Anglijai 'parūpino 
pramonę ir bizni su Indija ir 
Ameriką, jis prieszinosi priesz 
Anglijos nusistatymą visus 
krasztus labai sunkiai takšno
ti, o jis Anglijos Karaliui Jurgi 
Trecziajam labai prieszinosi.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Gertrūdos, o Tautines vardi
nes: Aiszkutis, Opaine. Ir ta 
diena: 1899 metuose mirė Dak
taras AL Kudirka, garsus Lie
tuviu raszytojas. Ir ta diena 
1940 metuose Komunistu Par
tija Amerikoje nubalsavo nu
traukti visus santykius su 
Tarptautinu Komunizmu ir su 
visomis kitu krasztu Komunis
tu partijoms, bet ežia buvo tik 
nudavimas, visiems akis ap
muilinti.

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
3S?" Po 400 arba 3 už $1.00 
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Barnesville: Darwin Schnier- 
fe 1d.

• !Nuremberg: David Benti-j 
voglio, Daniel Sachs.

McAdoo: Philip Billett.
Quakake: Michael Gmitter, 

ir Wilbert Fegley.
Tamaqua: John Isgahitis,

Lee Titus, Paul Rice.
Girarddville: Adrian Purcell 

ir Carmen DeLuca.
Cumbola: Thomas Mistishen. policijos priežiūra ligoninėje, 

ir jo žmona turėjo labai svar
bia ir pavojinga operacija.

Kunigužis, penkios deszimts

INTARTAS

TARNAITE SUMUSZ- KINIECZIAI
TA, APVOGTA

PIRMA DEKAVONES
NORI TAIKINTIS DIENA

Jo Žmona Subadyta;
Automobilius

Sudegintas
___________ 9

Michi-BEDFORD, PA.
gan valstijos kunigužis yra po

Valley Furnace: Francis Mc
Donald.

Ashland: Egbert Seier, 
Lester Jones.

Lavelle: Ronald Leib.
Gordon: Robert AVagner.
Aliddleport: Donald Bubel
New Philadelphia: Andrew 

Aralonis, Charles Gustas.

Philadelphia, Pa. — Trisde- 
szimts trijų metu amžiaus tar- Į 
naite stengiesi apsiginti nuo5 
vagio ir užpuoliko, bet buvo la
bai apmuszta ir nuo jos buvo 
pavogta apie dvideszimts pen
ki doleriai.

Tarnaite Rox Norton pasakė 
I policijantams, kad ji buvo su
stojus in restauranta ant de
vintos ir Spruce ulycziu. Isz 
to restauranto vienas vyriszkis 
pradėjo ja sekti kai ji ėjo na
mo. Kai ji priėjo prie savo na
mu jis ja nusistvere ir pradėjo 
daužyti. Jis nusistvere už jos 
koata kur ji turėjo apie dvide
szimts penkis dolerius. Paskui 
bėgdamas jis paleido szuvi isz 
revolverio, bet szuvis niekam 
nepataike. Vagis, bėgdamas 
dar suriko: “Stovėk kur stovi, 
o jei ne, tai asz tau smegenis su- 
triuszkinsiu!”

ir
devynių metu amžiaus Phile-

i mon Sehastiades isz Lincoln 
Park, Detroit buvo apdegintas 
apie rankas ir veidą. Jo žmona 
buvo kelis sykius perdurta per 

' pilvą ir labai apdeginta. Jų
dviejų automobilius visai sude- 

I ge.
Sako kad jie skirtingas pa

sakas pasakoja, kaip ir kas ten 
lesky, nuo 521 AV. Arlington atsitiko. Kunigužio žmona taip 
uly., likos sužeistas in kairia serga, kad negalima per daug 
koja per nupuolimą anglies nuo [ ja klausinėti, 
karo Locust Coal kttsykloje. 
Gydosi Locust Alt. ligonbute, o 
Joseph Pots'ko, nuo 107 Frank
lin uly., isz AVilliam Penu taip
gi likos sužeistas in kairia ko
ja laike darbo-George Ryon ka
sykloje. Gydosi namie.

Shenandoah, Pa. — Du mai- 
nieriai likos sužeisti laike dar
bo kasyklose. Edvardas Kisa- 

521 AV. Arlington

New York. — G argingas' 
kompozitorius muzikos, Sig
mund Romberg, 64 metu am
žiaus, kuris gyveno i n Ritz To
wer kotelyje, staiga pasimirė

Policijantai tiek dažinojo, 
kad Kunigužis su savo žmona 
važiavo namo isz Vaszingtono. 
Jo vaikai policijantams yra 
pasakė kad Kunigužis buvo la
bai nervuotas ir kad visi jie 
perspėjo savo motina neva
žiuoti su j u tėvu, jos vyru ant 
tu sanvaites atostogų in Vasz- 
ingtona.

Policija dabar yra pastaezius 
savo sargyba apie Kuniguži ir 
laukia pakol bus galima geriau

savo kairibaruose. Paliko savo 
paezia Lilliana. Gimęs Nagy 
Kamiza, Vengrijoje, Liepos 29 
d., 1887 m. Atvyko in Amerika 
1909 metuose.

pasiszneketi su jo žmona kad 
dažinojus kas ten atsitiko.

SUMINDŽIOJO LAPE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

yra pražuvusios
Tai reiszkia kareiviai

se
eziam.
ir ginklai jau prieszui dinge.

3—Nors Kiniecziai yra gave 
daugiau kariszku eroplanu ir 
artilerijos priesz eroplanus, bet 
Sovietai jiems neduoda sunkios
artilerijos ginklu ir sunku tan- visus sunkumus, 
ku, su kuriais jie galėtu atsi- daugelis isz j u iszmire. 
kirsti. Be tu dideliu ir ginklu

Kinie- vaikams. Gyvenimas buvo la
bai sunkus. Bet szie žmones pa- 
sirižo kentėti, kad tik galėtu 
Dieva garbinti kaip jie norėjo. 
Jie tikėjo kad Dievas jiems va
dovauja. Tas tikėjimas jiems 
suteikė atsparumo iszgyventi 

Bet vistiek

Kada pavasaris atėjo, Pilgri-

RASZYTOJAS
NUSIŽUDĖ

CHAPEL HILL, N. C. — 
Penkios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus raszytojas, Wm. 
Meade Prince paleido sau sziu- 
vi in kakta ir nusižudė. Jis vi
sus savo reikalus ir dalykus la
bai gerai sutvarkė pirm negu 
nusižudė. Bet jo žmona Lillian 
ir jo draugai sako, kad jie ne
gali suprasti kodėl jis nusižu
dė? Jis buvo paszaukes savo 
daktara apie vienuolikta va
landa isz ryto sakydamas:”At
važiuok greitai, nes tavęs ežia 
labai reikia!” Kai daktaras 
atvažiavo jis rado prie jo duriu 
trumpa raszteli: Asz nusiszo- 
viau. Nieko negalima daugiau 
daryti. Aprūpink mano žmo
na Lilija. ” Jo žmona buvo ant 
virszaus kai jis nusiszove*ir 
nei negirdejo to szuvio. Kai ji 
dažinojo kas atsitiko, ji apslo- 
bo.

Kytras Lietuvis

Walpertskirchen, Vok. — 
Pasažierinis traukinys susi
trenkė in stovinti tavorini tru
ki. Penkiolika žmones likos už- 
muszti, o septyniolika sužeisti.

Lape Inkando;
Senmerge Supyko

— Petnyczioj Lapkriczio, 16 
diena, penkta valanda ryte, 12 
vyrukai iszvažiuos in Philadel
phia, Pa., del daktariszko per
žiūrėjimo, kurie likos paszauk
ti dėl kariszko tarnystes. Že
miau paduodame vardus tu ku
rie apleis isz:

Mahanoy City — Jos. Brill. 
Girardville— Carmen DeLuca, 
ir Adrian Purcell. Ashland — 
Lester Jones ir Elbert Aleier. 
Gordon—Robert AVagner. La
velle—Ronald Leib. New Phi
ladelphia — Charles Gustas, 
Andrew A^alonis'. Aliddleport 
—Donald Bu'bel. Cumbola — 
Thomas Mistishen. Valley 
Furnace — Francis Al eDonald.

NORRISTOWN, PA. — Tik 
diena po tam, kada lape inkan
do vienam visztu ūkininkui, ji 
priėjo gala, kai ji susitiko su 
szeszios deszimts penkių metu 
amžiaus senmerge, Izabele 
Walker. Ji buvo iszejus pasi- 
vaikszczioti ant kapinu kai ta 
lape ir jai inkando. Ji taip su
pyko kad ji su kojomis sumin
džiojo ta lape.

Kapinėse ji iszgirdo kaip tai 
szuni staugiant krūmuose. Ji 
nuėjo pažiūrėti ir ta lape jai in

— Petnyczioj, Lapkriczio 
(Nov.) 16-ta diena, penkta va
landa ryte, 26 vvrukai iszva-

1 7 • ' ,

žiuos in Philadelphia, Pa., del 
daktaris'zko (peržiūrėjimo, ku
rie likos paszaukti del karisz- 
ko tarnystes. Žemiau paduoda
me vardus tu kurie apleis isz:

Mahanoy City: Joseph Brill. 
Shenandoah-: John Swartz.
Ringtown: Jos. Alensinger.
Mahanoy Plane: Robert 

Smith.
Lost CreekJoseph Houston.
Zion Grove: Don. Rudolph.

- — ..-A.—-*-—.— .rm,

Brooklyn, N. Y. — Brook 1 y L 
nietis, kalbėdamas su naujai 
atvykusiu Lietuviu, kuris 
skundėsi, kad jau jam susida
rė nemaža krūva atliekamu 
drabužiu. Atiduok BALFui, jis 
dabar renka drabužius A7okie- 
tijoje esantiems. Juk vistiek 
kandys sues, tai geriau Tremti
niams atiduot.

Tegul ir taip. Tegul tik ati
duot Tremtiniams, kad tuos 
drabužius ežia kandys sues, te- j-ranka inkan do. Kai ta lape ja 
gul, neprisiminus ’S'aviszkiu,' 
grynai pra'ktiszkai apie daig
ius galvoti, bet vistiek priesz’ 
rudeni spintas reikia peržiuro-j 
ti ir susitvarkyt. Bet mes, New-! 
yorkiecziai, ligi Lapkriczio 15 
d., vis dėlto pakratykime savo 
spintas ne todėl, 
mes žiemai, bet kad BALFas * 
kvieczia, kad žiemai Vokietijo- * 
je esantiems drabužiu pasiusti J 
reikia. Siuskite, adresuodami:!* 
United Lithuanian Relief Fund; * 
of America, Inc., 105 Grand St 
Brooklyn 11, N. Y.

už kojos nusistvere, ji užsimy- 
ne ant tos lapes sprando ir su
mindžiojo ja. Ūkininkas Edgar 
D. Clemson sako kad tai ta pa
ti lape kuri jam buvo inkan- 
dus.

Vienam miestelyje arti 
Czikagoje, vaiksztinejo ku
nigas kalektavot ant bažny- 
czios. Užėjo pas viena Lietu
vi ir tarė:

Jonai, asz noriu idant kiek 
paaukautum ant bažnyczios!

Jonas — Mat, isz szirdies 
duotau kleboniu, nes matai 
penketą vaikeliu, o pedes ga
vau penkis dolerius, ir dau
giau prie duszios neturiu!

Kunigas — Tai duokle ir 
tuosius, o Dievas tau trigu
bai atiduos, turėsi net pen
kiolika doleriu!

Jonas — Bet-gi klebone, j x.tu geriau pasipazinsti su 
Dievu tai paimsi tos dolerius 
ka Dievas ketina man duoti, 
o tieji penki doleriai tegul 
pasilieka pas mane!

’kad ruoszia d-************************-* 
‘L. TRASKAUSKAS j 

____ ¥ 
LIETUVISZKAS J 

GRABORIUS ¥
' * Laidoja Kunus Numirėliu. * 
* Pasamdo Automobilius Del J 

1 Į Laidotuvių, Kriksztyniu 
Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

Kiniecziai žino kad jie negali mus aplanke Indi jonas kuris 
kara laimėti, ir turi tik laukti atėjo in ju kolonija ir Anglisz- 
kol prieszas, Amerikiecziai nu- ^ai kalbėjo su jais. Jo vardais 
tars ji vėl ‘ ‘kramtyti” ir pama
žu žudyti. Kiniecziu viena isz- 
eitis, yra vėl siusti bangas savo 
kareiviu, su mažais ginklais 
priesz Amerikieczius, nežiūrint 
to kad nei vienas isz tu karei
viu jau nebegrysz.

4— Amerikiecziai ir Tautu 
Sanjungos kareiviai yra ge
riau prisirengė del žiemos negu 
Kiniecziai. Amerikiecziu žie
miniai drabužiai yra geresni ir 
sziltesni; Amerikiecziu tvirtes
nes; Amerikiecziai gauna dau
giau maisto ir geresniu ginklu 
negu Kiniecziai.

5— Amerika turi daugiau pi
nigu ir daugiau kariszku fabri
ku negu Kinija.

Visos tos aplinkybes, rodos, 
paaiszkina, kodėl Kiniecziai 
dabar jau “minksztieja,” nu
leidžia ir sutinka derintis del 
taikos Korėjoje.

Bet jeigu Kiniecziai nusileis 
Korėjoje, tai jau nereiszkia, 
kad visos bėdos baigtos Azijo
je, nes Kiniecziai dar vis pasi
ryžę užkariauti visa Azija. 
Jeigu jie nusileis ežia, Sziaure- 
je, tai jie stengsis insigaleti 
pietuose.

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

SOVIETAMS
NEPASISEKE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kremlina.
Ant abieju szitu inncszimu 

Sovietai gavo per nosi. Sovie
tai jau devynios deszimts vie
na syki stengiesi inneszti Ko- 
munistiszkos Kinijos klausima 
ir buvo atstumti, per balsavi
mus, vienuolika priesz du. Len
kai ir Sovietai balsavo už, o vi- 

zsi kiti priesz. Yugoslavijos at
stovai visai nebalsavo.

Svarbiausias klausimas szi- 
tame posėdyje yra nusiginkla
vimo klausimas, ant kurio, 
mums iszrodo nebus galima su- į 
tikti, 
visa ta klausima, tai pirmiau pradėtąja 
reiketu pasitarti apie ta Sovie
tu ‘Geležine Siena’ per kuria 
negalima pereita.

Tol, kol Sovietai laikysis ta . 
‘Geležine Siena,’ negalima nei 
kalkėti apie nusiginklavimą, 
nes niekas nežino ir nežinos 
kiek ir kaip Rusija yra apsi
ginkluota. O kol Rusija gink
luojasi, tai mums negali būti 
nei sznektos apie nusiginklavi
mą. Mes taip dabar sakome, 
taip ir sakeme apie Prezidento 
Trumano kalba, kai jis pradė
jo szneketi apie nusiginklavi
mą.

buvo Samoset, ir Anglu kalba 
iszsimokino ankszcziau nuo 
pirkliu. Pilgrimai davė Samo
set dovanu ir pasidalino mais
tu. Samoset ir kitas Indi jonas 
iszmokino Pilgrimus kaip pa
sodinti kukuruzus ir vėliau bu
vo Pilgrimu vertėjai ir palydo
vai.

1621 metuose pavasarie sau
le ir lietus padėjo j u javais. 
Pilgrimus aplanke daugiau In- 
dijonu — tarpe ju Massasoit, 
pirmininkas svarbios Indijonu 
szeimynos. Ir rudenio derlius 
buvo toks geras, kad Plymouth 
kolonijos gubernatorius Will
iam Bradford, paskyrė trijų 
dienu szvente “Dekavones Die
na.” Kolonistai pasikvietė va
da Massasoit in pokilį bet juos 
nustebino taslIndijonas atvyk
damas su 90 Indijonu.

Massasoit iszsiunte savo ge
riausius medžiotojus in girias 
pargabeno laukiniu < gyvuliu. 
Kiti kolonistai irgi iszejo me
džioti parsinesze aneziu, žasu 
ir laukiniu kalakutu, turkiu. 
Kiti žuviu pagavo. Su duona 
isz kukuruzu, daržovėms ir sly
voms, kolonistai su svecziais 
turėjo užtektinai pavalgyti.

Tai buvo pirma “Dekavones 
Diena” Amerikoje! Pilgrimu 
kelione isz Europos, ju sunku
mus Naujame Kraszte, ir j u 
pirma “Dekavones Diena” ap- 
rasze Gubernatorius Bradford 
savo “History of Plymouth 
Plantation.” Po pirmos “De
kavones Dienos, ’ ’ Szvente pa- 
vieningai buvo užlaikyta. Per 
Revoliucijos Kara Kontinenti
nis Kongresas paskyrė viena 
arba daugiau “Dekavones Die
nu” per metus. Bet tik 1863 m., 
Prezidentas Abraham Lincoln 
iszleido proklamacija paskir
damas paskutini Ketverga die
na Lapkriczio (Nov.) men., 
kaip “diena padekavoti ir pa
garbinti. ’ ’

Ir kiekvienaįs metais Ame-
Kiek mes suprantame rikiecziai szvenezia Pilgrimu 

Dekavones diena.
“Bet 1941 m., bendra Kongre
sine rezoliucija paskyrė Lap
kriczio (Nov.) menesio ketvir
ta Ketvergo diena kaipo “De
kavones Diena.” — C.
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Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St.

LIETUVISZKASSAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:
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Saule Publishing Co., 

Maiianoy City, Pa.,U.S.A.
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Malda Ant Dekavones Dienos

Asmenys

Mockaibudžiu

“Acziu Tau Dieve, už Tavo 
visas malones, ant szitos Deka- 
vones Dienos. Užlaikyk mus 
sveikus ir gyvus ir kad sulauk - 
tumem kito meto!”

Price $2.00 s“'*
COLORS: Red. Black. Green, 

Blue, Gray, Copper.

tlHIW-POIHT fOUNTAIN MM

SAULE,” Mahanoy City, Pa.

Lietuvos 
Generalinio Konsulato 
New York PajieszkomiJuodas kanabalas karalius 

in savo sarga:
— Po szimts velniu! Ko

dėl kukorius nepaduoda man 
sziandien pietus? Kur jisai?!

Sargas'— Jusu karAliszka 
malonybe, lai atsimena, jog 
vakar suvalgai kukoriu!

Velniszka Maitina,
Stebuklinga Puodą,
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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— Senis Butkus sako kad J

laimingas szeimynos gyveni- * 535 west centre street 
mas gali būti tik tada, kai žmo- *
na akla, o vyras kurezias, J ^*^į^**7ic****7******J

* Telefonas Nr. 78
J MAHANOY CITY, PĖNNA.


