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Isz Amerikos
AUTOMOBILIUS

IN TRAUKINI

PLIENO DARBININ
KU DERYBOS 

PAIRO

Laimingu Nauju Metu Visiems!

Draiverys Užmusztas;
Kitas Suvažinėtas

PHILADELPHIA, PA.
Keturios deszimts trijų metu 
amžiaus William Burns, isz 
Quakertown užsimusze, kai jo 
automobilius susimusze su 
freitkariu ir Quakertown.

Freitkaris nuvilko ta auto
mobiliu pustreczio szimto pė
du, pirm negu inžinierius galė
jo ji sustabdyti. Burns važiavo 
namo kai ta nelaime atsitiko.

Inžinieriaus pagelbininkas 
sako.kad jis mate kai tas auto
mobilius sustojo ant kryžkelio, 
bet jau buvo pervelu ta sunku 
traukini taip greitai sustabdy
ti.

Jobu C. Flogaus, szeszios de
szimts metu amžiaus duonke
pis buvo suvažinėtas ir už
musztas ant Roosevelt Boule
vard, kai jis ėjo namo. Jo sū
nūs mate kai koks ten žmogus j 
buvo suvažinėtas, bet, nežino
damas kad tai buvo jo tėvas, 
jis parėjo namo, ir tik paskui 
dažinojo kai policija jam pate
lefonavo.

Joseph Lipko, trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus fabri
ko darbininkas, Pottstown 
mieste buvo suvažinėtas ir už
musztas tame mieste.

John Betz su savo žmona bu
vo sužeisti kai jųdviejų auto
mobilius susimusze su troku, 
ant Lancaster vieszkelio.

Szeszios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Ponia Anna Lu
can isz New York buvo labai 
sužeista, kai automobilius ap
sivertė ant New Jersey Turn
pike. Jos sūnūs sako kad vie
nas tajeris, guminis ratas su
sprogo ir už tai jo automobi
lius apsivertė.

RUSKIS PRASZOSI 
PAGELBOS

DENVER COLORADO. — 
Colorado kalėjimu kamisija 
yra paskelbus kad vienas kali
nys bus ne už ilgo paleistas isz 
kalėjimo ir tada bus sugražin
tas in ta kraszta isz kur jis yra 
atvažiavęs....Rusija.

Kalinys, keturios deszimts 
trijų metu amžiaus Alexander 
J. Lebedeff, kuris buvo nuteis
tas už vagyste, dabar kreipiasi 
in Prezidentą Trumana ir pra- 
szo kad jis nebutu gražintas in 
Rusija, kaip dabar yra rengia
ma daryti. Jis sako kad jis no
ri pasilikti Amerikoje ir priža
da būti geras ir isztikimas 
sziam krasztui pilietis. Jis sa
ko kad jis bijosi gryszti in Ru
sija, nes jis tenai tuojaus butu 
nugalabintas.

WASHINGTON, D. C. — 
Plieno darbininku derybos del 
didesniu algų ir del paszelpos 
pairo ir dabar yra kreipiamasi 
in Prezidentą Trumana, kad jis 
insikisztu ir tas derybas sutai
kintu, kad nebutu straiku.

Valdžios tarpininkas, Cyrus 
S. Ching sako kad jis dabar 
nieko daugiau negali padaryti 
ir kad dabar visas tas klausi
mas yra in Prezidento Truma- 
no rankas.

Plieno darbininkai grasina 
straikuoti per Naujus Metus.

Prezidentas Trumanas gali 
sulyg Taft-Hartley Instatymo 
uždrausti tiems darbininkam? 
straikuoti, ar jis gali pavesti 
visa ta klausima vienai komisi
jai, kuri rūpinasi tokiais klau
simais. Bet ta komisija, vargiai 
ka gero galėtu ežia padaryti.

Bet iszrodo kad Trumanas. 
kaip Pilotas, savo rankas nusi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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MAINOSE
NELAIME

DU SZPIEGI 4 AMERIKIECZIAI
SUSZAUDYTI LAKŪNAI TEISIAMI

Maskvo Pranesza Vengrijos Komunis-

WEST FRANKFORT, ILL. 
— Mainieriai diena ir • nakti 
dirba kasa pasiekti penkios de
szimts savo draugu mainose. 
Jau suskaityta 119 žuvusiuju 
szitoje mainu nelaimėje.

Baisus susprogimas atsiti
ko apie szeszi szimtai dvide- 
szimts pėdu po žeme. Mainose 
tuo laiku buvo du szimtai asz- 
tuoniolika mainieriu. Szimtas 
;iko gyvi, 119 žuvo, o likusiu 
mainieriu dar jieszkoma.

Tyrinėjimas parodo kad ga
ras nuo anglių susprogo.

Tie, kurie stojo in talka isz- 
kasti savo draugus turėjo labai 
atsargiai eiti pirmyn ir atkasti, 
nes mainos uilnos gazo, kuris 
gali vela susprogti.

Dar tikrai negalima suskai
tyti kiek mainieriu ežia žuvo, 
bet mainieriai spėjo ir sako 
kad galimas daigtas, kad ežia 
žuvo daugiau negu pernai Cen
tralia mainose, kur žuvo szim
tas vienuolika mainieriu, Kovo 
menesyje, dvideszimts penkta 
diena, 1947 metuose.

----------V?----------

BALIAVUOK,
BET NEVAŽIUOK!

WASHINGTON, D. C. — 
Miesto, valstijos ir valdžios 
virszininkai ir policijantai gra
žumu praszo kad per Naujus 
Metus atsargiai važiuotumėte 
su savo automobiliais. Jie sa
ko kad visiems galime iszsiger- 
ti ir per Naujus Metus pabalia- 
vuoti, bet jeigu baliavuosite, 
tai jau automobiliaus nevairuo
kite. Tegu kitas jus parveža 
namo.

Per praeitas Kalėdas ant 
vieszkeliu, automobiliuose žu
vo szimtas septyniolika žmo
nių. Policįjantai yra gave in- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Rytoj, Isz Naujo Pradesime!

O teisybei, pirmoji Nauju Metu diena 
neturi jokios tikros tau taio reiksz- 
inirigos praszmes, kaip ir kuri kita

visu metu diena. Ji tik ant tiek mums svarbi, 
kiek mes svarbumo jai insivaizduojame.

Nauju Metu pirmoji diena tai taszkas isz ku
rio mes pradedame isz naujo, megzti savo dienu 
ir nakeziu pasakas.

Bet, mes jaueziamies kad mes ta diena ga
lime pasakyti: Kas buvo tai buvo; rytoj mes isz 
naujo pradedame!”

Jeigu praėjusieji metai buvo nelaimingi, ne- • z
malonus, jeigu mums teko bada ir varga pažin
ti, tai Naujieji Metai ant tiek ir svarbesni, nes jie 
su savimi atsinesza ta žmogaus szirdyje neužge
sinama vilti, kad dabar bus geriau.

Nauju Meta diena yra rytojaus diena; o žmo
gui rytojus vis szviesnis, vis geresnis.

Biedniems rytojus prižada pastovuma; ligoniai 
tikisi sveikatos ant rytojaus; belaisviai laukia isz- 
laisvinimo; mažiausias paukszty.tis tikisi tuojaus 
savais sparnais lekioti.

Naujieji Metai yra vilties szvente.

Visa žmonija ima nauja savo gyvenimo kny
gos lapa raszyti ir tikisi kad tas naujas lapas 
bus szviesnis, linksmesnis.

O jeigu ir szitie Naujieji Metai nieko gero
(Tasa Ant 4 Puslapio)

tiszka Valdžia Juos
1 ntaria Už 
Sznipinejima

BUDAPESZTAS, VENGRI-
JA. — Keturi Amerikiecziai la
kūnai, kurie buvo priversti su 

prane- savo g.47 eroplanu nusileisti 
ant Vengrijos žemes, dabar bus
in teismą patraukti už sznipi
nejima. Jie buvo priversti nu-

buvo pa- sileisti ant Vengrijos žemes

Nauja Iszvalyma

LONDON, ANGLIJA. — 
Maskvos radijas pranesza kad 
du Ruskiai, kurie buvo Ameri
kos' eroplano atveszti in Mask
va, buvo sugauti ir suszaudyti 
už sznipinejima.

Radijas tik trumpai
sze ir paskelbė tu szpiegu var
dus: A. I. Osmanov ir I. K. Sa- 
rancev.

Mirties bausme 
skelbta karo teismo.

Maskvos radijas sako kad 
tiedu Ruskiai sznipai buvo isz 
Amerikos eroplano paleisti 
Maskvoje praeita vasara, ir 
jiedu buvo slaptos Sovietu po
licijos sekami iki dabar, kada 
jiedu buvo suimti, 
suszaudyti.

BAISUS GAISRAS

Kalėdų Vakaruszkose
Žuvo 42

TIJUANA, MEXICO. — 
Baisus gaisras isztiko gražias 
vakaruszkas, Nedėlios vakara, 
surengtos biedniems vaiku- 
cziams. Keturios deszimts du 
žuvo, apie asztuonios deszimts 
asztuonios deszimts buvo su
žeisti.

Gaisras isztiko, kai du vai
kezai už ka ten susipesze ir ap
vertė Kalėdų Eglele. Elektros 
dratai nutruko ir uždege egle
le. Isz pradžių niekas nesibijo
jo, nes iszrode kad tai tik maža 
ugnis ir bus galima ja lengvai

nuteisti ir vėžiavo

užgesinti. Bet už keliu minu- *
ežiu pasirodė kad ežia jau bai
sus gaisras.

Apie trys szimtai žmonių bu
vo susirinkę, daugiausia mote
rų ir vaiku. Kai kurie suspėjo 
iszbegti pro duris ar iszszokti 
pro langus. Daug buvo sumin
džiota.

Juokiantis Žmogus

Sovietu atstovas, Andrei 
Vishinsky, kuris juokėsi ir 
juokėsi, kai Vakaru krasztai 
siulino nusiginklavimą vi
soms tautoms, ežia cziulpia 
savo pirsztus ir klausosi kai 
Anglijos atstovas intarineja 
Egipto kraszta už prasižen
gimus.

Lapkriczio devyniolikta diena.
Sovietu Rusijos kariszki ero- 

planai buvo apsupę szita musu 
eroplana, kuris buvo be karabi
nu, ir privertė ji nusileisti ant 
Vengrijos žemes.

Tie Amerikiecziai lakūnai 
isz Vokietijos in Bel

grade, Yugoslavia su diplio- 
matiniais reikalais. Jie pakly
do ir visai netyczia atsidūrė 
virsz Vengrijos.

Vengrijos Užsienio Ministe
rija inteike Amerikos Ambasa
dai szitoki paaiszkinima: ‘Ven
grijos žmonių valdžia ir respu
blika yra nusistaezius, kad tie 
lakūnai isz Amerikos tyczia 
skrido skersai Vengrijos krasz
ta ir tokiu prasižengimu jie su
laužė rubežiu nelieczianybes 
sutartis. Eroplanas kuris skri
do skersai Vengrijos rubežiu 
turėjo žemlapius ir kariszkus 
planu?, radija ir parasziutus. 
Szitie lakūnai ežia atskrido ne 
iszdalinti laiszkus, bet paleisti 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SVEIKINIMAI

Sveikinu draugus ir prieszus, 
Senmerges ir davatkas;
Kauke ežia visiems nupleszus, 
Spaudžiu kojas ir rankas!
Sveikinu naujaisiais metais 
Vargszu prietelius gerus, 
Kad jie tape biurokratais, 
Insigijo sau dvarus.
Sveikinu kleboną stora, 
Vada dvasiszkos srities, 
Jeigu jis, mokindamas dora, 
Nepeikia gražios lyties.
Sveikinu mergina sena, .< 
Žiedą buvusiu laiku, 
Jeigu ji gražiai gyvena 
Be szunu ir be vaiku.
Sveikinu asz uoszve savo, 
Priežastį visu bedu, 
Jeigu dar neatvažiavo 
Griaut namu man ir baldu. 
Sveikinu ženota kvaili, 
Kad ji blusos nekirstu, 
Jei jis savo bobos gaili 
Ir nekibina kitu.
Sveikinu visas, be melo, 
Moteris, naszles, mergas, 
Jeigu myli jos be galo 
Ir uždirba dar algas.
Jei szie metai bus gausingi 
Turtais, laime ir vargais, 
Kad visi, kas dirbt netingi, — 
But apžėlė pinigais!
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planais. Tokia kelione didžiuo
se Lakūnu Sztabo eroplanuose 
kasztuoja $285.00 ant valandos, 
ir $175.00 ant dienos tuos ero- 

I planus: prižiūrėti. 
-----------------

Gal tie musu Kongresmenai 
ir Senatoriai mislina kad jie 

) jau tokie reikalingi, kad jie ne-

Kas Girdėt
Mirszta.1951 metas, o prasi-1 

dės naujas 1952 metas!
Ka mums davė tasai 1951 

metas, apie tai visi jau žinome 
ir viską turime atmintyje, bet 
k a atnesz mums naujas:'! Kas 
atnesz del mus musu giminiu 
ir pažystamu? Ka gero atnesz 
del musu varguoliu ? Kuom pa
darys laiminga žmonija?

Apmanstykime tuos klausy
mus gerai, nes tai svarbi va
landa, valanda, pergales, kuri į 
mus szaukia ant tu svarbia ap- I

iszdrysta skristi ant paprasto 
prekybininio eroplano kaip ir 
visi kiti ponai.

Jie visur baladuojasi, bet re
tas kuris važiuoja in Korėja. 
Jie aiszkinasi kad Armijos 
Sztabas jiems yra. insakes ne- 
važiuouti in Korėja. Bet Ar
mijos virszininkai užsigina, ir 
sako kad jie priims visus juos.

Gal Korėjoje nėra gana sa- 
liunu ir puosznin vietų tokioms 
musu ponams?

Jauni vyrukai vis bus imami 
in vaiska, nežiūrint ar tas ka

-—— —------------- -—,

Pypkes Durnai

bomoji mu.
Ant galo, apie praeiti turime 

užmirszti — irkimes auksztyli, 
pirmyn, o ne in užpakali, už- 
mirszkime apie praeiti, nes tie
ji laikai jau nesugrysz, žinome 
kas buvo ir kaip buvo, bet apie 
ateiti niekas nežino! Nes mes, 
ne mokyti inspetojai- ateities! 
Musu ateitis yra vien tik-Die
vo rankose! Niekas mums ne
pasilieka kai]) tiktai užlaikyti 
tikėjimą musu proseniu, turi
me sekti kitas tautas visame, o 
ateitis nebus del musu taip 
sunki ir baisi!

Taigi, turėkime vilti, kad ta
sai Naujas Alėtas bus laimin
gesnis, gyvenkime su vilczia, 
kad Dievas mus užlaikys gy
vus ir sveikus! To visko vėlina 
‘ ‘Saules’ ’ Redakcija.

‘‘Laimingu Nauju Alėtu!

Hot Springs, Arkansas mun- 
szainininkas Martin Kizzar il
gai jieszkojo, kol susirado tak
su rinkėja, ir jam užsimokėjo 
$73.50 del taksu ant savo pelno 
nuo munszaines. Jis buvo tuo- 
jaus suaresztuotas už virineji- 
ma sznapso, munszaines namie, 
bet teisėjas jam dovanojo, sa
kydamas kad tokio teisingo 
žmogaus sziandien sunku kur 
rasti.

——v------
Ataria Stein mieste, Austri

joje, kai ūkininkas Matthias 
Volkerio nuotaka prie pat al
toriaus garsiai pasakė kad ji 
nesutinka už jo iszteketi, tai 
jis nuo altoriaus atsigryžes pa
klausė susirinkusuju moterų, 
kuri už jo sutiktu ežia dabar 
iszteketi. Tuo jaus ‘pasigirdo jo 
buvusios szezimininkes balsas., 
ir viskas buvo tvarkoj, ir szliu- 
bas invyko.

ras Korėjoje baigsis, ar ne.
------------------------J-----------------------------

Namie, Demokratai jau tik
rai iszsigando. Per daug žmo
nes ima sužinoti apie tuos 
“Biznius” ir tas suktybes. O 
rinkimai jau artėja, jau prie

.-------------------------
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Pauksztys, labai gražiai ant sa
vo smuiko pagrieže per Min
daugo Krikszto minėjimą, 
Amalgamated saleje, Chicagd- 
je.

P. Janus, Januszauskas, gy
venęs Chicagoje ir dabar labai 
gražiai insikures Kalifornijoje, 
buvo parvažiavęs in sveczius ir 
po pasisvecziavimo, parsivežė 
in Kalifornija, savo uoszve, 
Staniuliene, isz Brighton Par
ko.

Pasiryžimai
Debesiais dangus parūko, 
Žeme musuapsisuko, 
Ir turim vėl kitus
Naujus Metus!

O 
žeS

Prižadėk pasitaisyti,
Szimet dar blogiau daryti, 
Rūkyk, ir gerk, ir sirk, 
Ir be laiko mirk!

: S
In mokykla neik už dyka, 
Nes tam laiko nebeliko;
Tau laikas: pinigai. —
Miegok ilg’ai 1

ra
Lysk in skola sulig kaklo, 
Buk sekėjas vargo aklo;
Nepaisant kur eisi, — 
Žinios visi!

Imk meluot ir veidmainiauti, 
Kad sau geda už tai gauti; 
Vis imk; kitam nekuok. — 
Politikuok!

New York miesto raiteliai 
policijantai pribuvo prie 
uosto, kai Prancūzu laivas 
Liberte inplauke. Nei vienas 
isz straikuojaneziu darbinin
ku neiszdryso nei nosies isz- 
kiszti ar pasirodyti, kai uos
to kompanija kitus darbinin
kus pasisamdė ir pasakė vi

siems unijos darbininkams 
pasiszvilpti. Buvo visokiu 
grasinimu, bet kai szitie rai
teliai policijantai pasirodė, 
tai visi nutilo. Unijos vadai 
per dvylika valandų ginezi- 
nosi ir nepriėjo nei prie jo
kio susitarimo.

LU CZJ C3

Keli metai kas nors, ar gal tas 
pats nevidonas panasziai buvo 
padaręs.

Jau prastesnio darbo mes nei 
neinmanome, kaip vogti nuo 
kapiniu. Ar-gi tas žmogpalai
kis nežino, kad ka tik jis nuo 
kapiniu nusinesza jis turės, 
ankseziau ar vėliau sugražinti, 
nes jis pats tenai bus sugražin
tas.

Mes ir tokiam linkime Links
mu Kalėdų, tokiu, kokiu jis yra 
vertas. 

----------- -------
Washington, D. C. Per ke- 

turiu dienu Kalėdų szvente už
sibaigė ir paliko savo ženklą 
ant viso musu kraszto. Apie 
531 žmonių žuvo ant vieszkeliu 
su automobiliais, o 248 žuvo 
kitose nelaimėse.

Frackville, Pa. Alicija 
Slaczkiene, 26 metu amžiaus, 

I nuo 325 Oak uly., randasi pavo
jingam padėjime in Pottsville 
ligonbuteje, o josios vyras Juo-

Musu Kongresmonai ir Sena
toriai po visus Europos ir Pie
tų Amerikos krasztus baladuo
jasi ir mes su savo taksomis' už 
tas ju keliones užmokame. 

--- ----------- —
Beveik visi jie važiuoja ero-
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Platinkit “Saule”

Gražius, sieninius kalendo
rius galite dar vis insigyti 
“Saules” redakcijoje.

---- ;-----
Daugelis Lietuviu, kurie 

ankszcziau buvo apsigyvenę 
Anglijoje, dabar iszvažiuoja ir 
savo pasirūpintus namelius 
parduoda su gražiu ir nemažu 
pelnu, bet jie bedavoja, kad tie 
Angli jos svarai, pinigai neteko 
puses savo vertes.

Amerikiecziai dabar dau
giau iszmoka ant taksu per me
tus negu ant maisto. Ir tai vi
sam krasztui ne in sveikata.

. ----------- .
Eina gandai kad Rusijoje 

jau trumpa ir trūksta popieros. 
Tai, kad sutaupinus popiera, 
Sovietu Komunistiszka valdžia 
rengiasi sustabdyti pagarsini
mus vardu tu kurie buvo su- 
aresztuoti, nes daug laiko su- 

: gaiszina ii- daug popieros su- 
vartiioja. Jie dabar paskelbs 
tik vardus tu, kurie nėra su- 
aresztuoti, tai bus greieziau ir 
lengviau.

------------------------------------------------------

Kunigas pagelbsti tiems ku
riuos jis gali prie saves prisi
traukti; gydytojas gydo tuos, 
kurie suserga; advokatas gina 
tuos kurie prasikalsta ar in be
da. pakliūva. Bet mokytojas 
sergsti, mokina, ir lavina tuos, 
kurie in gyvenimą siekia. Tie, 
kurie moka jau bėgti jis moki
na dar greieziau bėgti, tie ku
rie lipa jis ragina dar augsz- 
cziau lipti; jis atbudimi, mie- 
ganeziąs jiegas; jis sergsti jau
nimą nuo pavojaus pirm negu 
tas jaunimas prie to pavojaus 
prisiartina. Kiti taiso, gina ar 
gydo, bet mokytojas saugoja.

Laikraszczius užsiraszykit, 
Bet nei vieno heškaitykit;
Lai skaito juos kvaili, 
Žiopli, akli!

O
Niekur cento naudokit, 
Savo pilvą tik dabokit, — 
Tai žmones visados 
Tamsoj miegos!

ra SS

Žeme mus lai sukaliojas, 
Naujas Metas lai kartojas; 
Tik bukite tamsiais, — 
Jus nepakeis!

ra SS

Naujas Metas kožna diena, 
Kožna nakti, mums vis vienai 
Nepaisykit, draugai, — 
Ir bus blogai!

Pajieszkojimas
Pajiėsžkau savo broli, Anta

ną. Sumbarauska. Gimęs Lietu
voje: Isz Kauno Redybos, Tel- 
sziu Apskr i ežio ir Grudžiu 
Kaimo. Jisai kitados gyveno 
arti Mahanoy City, Pa., ir dir
bo Buck Mountain angliaka- 
syklose. Malonėkite raszyt ant 

i szio adreso: 
j C. Scharep,

7948 So. Prairie Ave.
Chicago 19, Ill.

Raszytojas Pagerbtas

Szvedas raszytojas, Paer 
Fabian Lagerkvist susilaukė 
augsztos Nobel garbes, kai 
jis buvo paskelbtas kaipo 
geriausias sziu metu raszyto
jas. Jis szita garbe užsitar
navo su savo knyga “Bara- 
bas.” Tai'apysaka apie ta 
razbaininka, žmogžudį, ku
rio vieta Kristus užėmė ant 
kryžiaus.

AMERIKA
TROKSZTA TAIKOS

i 
i j

NEAV YORK. — Sziame I 
straipsnelyje pabrežime dalyka į 
kuris yra. arti musu szirdies. I 
Dalykas toks svarbus, kad 
kiekvienas Amerikietis jo nie
kad neturėtu užmirszti, apie ji 
visada galvoti ir raszyti apie ji 
savo draugams ir giminėms 
Užsienyje.

Kalbame apie Amerikos 
troszkima invykdinti pasauline 
taika. Yra kiekvieno žmogaus 
pareiga intikinti Europieczius, 
kad JAV (Amerika) nepagei
dauja karo: ji karo nekenezia, 
ir pakreipus visas pastangas 
taika užlaikyti ir pastiprinti.

Amerikiecziai gal nesupran
ta kaip svarbu yra apie, tai vis 
raszyti. Jie sako: “Aiszku mes 
karo nenorime, ir nei vienas

I Vakaru Europa, vis žiūrės in 
mus su abejojimu.

Taigi tegul kiekvienas Ame
rikietis kuris raszo in Užsieny- 
pamini tik viena dalyka: 
“Amerika pageidauja taikos. 
Kiekvienas Amerikos žygis 
nori sustiprinti taika. Mes ly
giai kaip Jus nekeneziame ka
ro.”

Tokia deklaracija negalim 
vadinti propaganda.

— C.

LEWISAS ^UŽDARYS 

MAINAS

10 Gedulio Dienu Del 
Žuvusiu 119 Mainieriu

WEST FRANKFURT, ILL.
— Dvideszimts keturi isz szim- 
to devyniolikos žuvusiu mai-

žmogus Europoje negali galvo
ti kad mes jo norime. ’ ’

Bet teisai kiloki. Sovietu 
propaganda, bando paveikti 
Europieczius. Ji nuolat kala 
apie Amerikos užjpuolima. Juos 
klaidina neteisinga protavima: 
“kaip Amerikiecziai gali susi
vienyti tokia milžiniszka mili- 
tarine jiega vyru ir ginklu ir 
netikėti būti in traukta in susi
rėmimą. Jie užmirszta kad da
bartinis kovojimas yra dau
giau negu kova ingyti pirme
nybe pasaulyje, kad mums lais
ve ir demokratija virsz visko 
yra brangesni.

Ir baime kankina Europie
czius. Teisybe, kad jie ne per 
toli nuo Sovietu ginklu. Ne vie
na kara pergyveno, juos liete 
tragiszkiausi iuvykiai. Ir jie 
bijo, kad Amerikiecziai vėl 
juos neinveltu in nauja kara.

Toks nepasitikėjimas) . daug 
blogo gali atneszti. Gali susilp
ninti visa 'Sanjunga nuo kurios 
priklauso musu saugumas. Ga
li trukdyti Europos gynima ir 
atidaryti duris puolimams isz ■ 
rytu.

Kaip pa veikti, tokiam nepa
sitikėjimui ? Pasekmingausias 
būdas yra žmonėms szioje sza- 
lyje raszyti savo draugams ir 
giminėms Užsienyje.

JAV ( Amerikos) valdžia ne- 
senei visam pasauliai paskelbė 
musu troszkimus, Prezidentas 
Trumanas pasiūlė Rusams nu
siginklavimo planus. Oficialus 
praneszimai pakartotinai pa
brėžia Atlanto sanjunga kaipo

nieriu buvo Kalėdų diena pa
laidoti.

Vienas mainieriu unijos at
stovas sako kad John L. Lewi- 
sas rengiasi visas mainas užda
ryti del deszimts dienu.

Sulyg kontrakto, Lewisui 
valia paskelbti penkis gedulio 
dienas per metus. Tai jis dabar 
paskirtu paskutinias penkias 
sziu metu ir pirmutines pen
kias ateinaneziu metu. Tos pen
kios dienos Nauju Metu butu 
sykiu su Plieno Darbininku 
Straikomis, kurios gal prasi
dės su Naujais Metais.

Mainieriai tose sugriautose 
mainose dar vis jieszko vieno 
lavono. Penkios deszimts mai
nieriu ir per Kalėdas dirbo, 
jieszkodami to paskutinio maį- 
nierio.’

Salvation Armija pristatė 
tiems mainieriams Kalėdų pie
tus ir dabar parūpina jiems 
maisto, kai jie dirba.

---------------------- --
VAGIS ANT KAPI

NIU; PASIVOGTA 
EGLELE

SHENANDOAH, PA. —
Szv. Jurgio Liet, parapijos ka
pinėse randasi, ar, teisingiau 
sakant, radosi, buvo labai gra
žios mėlynos egles, kurios yra 
ne tik brangios, bet jas sunku 
užauginti. Jos ten jau kokia 
dvideszimts metu kai augo ir 
visas-kapines gražino.

Bet priesz Kalėdas koks ten 
biesas, iszejes egleles jieszkbti,

'apsaugos ginklą užlaikyti tai
ka, ne iszprovokuoti ir ne ko
vei i kara. Bet tie visi dalykai
gali b-uti nepasekmingi jeigu

vienos tu mėlynu eglelių vir- 
szune sau nusipjove ir. namo 
parsinesze.

zas, 26 metu amžiaus likos &u- 
aresztuotas per Saint Clair po
licija. ir dabar tupi Pottsville 
kalėjime, už sumuszima savo 
paezios, kur atsitiko per Kalė
das pas savo tėvelius J. Slacz- 
kus, 327 Broad uly.'

Henry Cabot Lodge, Re- 
publikonas isz Mass., yra pa
skirtas vesti partija kuri re
mia Generolą Eisenhoweri 
del Prezidento, kalbėjo in 
keturis szimtus Republiko- 
niu moterų Chicago j e. Jis 
pranaszauja, kad Generolas 
Eisenhoweris bus kandida
tas in Prezidentus. 

- ------ -------------------

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.
------------------------- '

PLATINKIT!
- “SAULE” ^3

-----------<9-----------
Tamaqua, Pa. Jonas But- 

kieviezius, 54 metu amžiaus 
nuo 316 N. Elizabeth ulyczios, 
pasimirė Petnyczioj Gruodžio 
21-ma diena, Coaldale ligonbu
teje, po operacijos kuris turėjo 
Spalio 19-ta diena. Velionis gi
mė Lietuvoj, atvyko in Shcna- 
doryje, o 1918 metuose persi
kraustė in Tamakveje. Buvo 
angliakasis ir dirbo Tamaqua 
kasyklose. Paliko savo paezia 
Marijona (po tėvais Vitkaus- 
kiute); keturios dukterys : J. 
Daiiksziene, P. Turauskiene ir 
K. Sassamann, visi isz miesto, 
ir R osana namie, taipgi du anū
kus. Laidojo Sereclos ryta, su

1 " . - ■ ■ ' . _

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Artungas (Hartungas), Jo

nas isz Jurbarko parapijos.
Bakanas, Ignotas ir Jonas, 

isz Szilu vienk., Ziobiszkio par. 
Pandėlio vaisi., Rokiszkio ap.

Blodžiunas, Walter ir Jonas.
Brazauskas, Justinas ir Vla

das, isz Drutunu km., Kaltinė
nų vi., Szzvenczioniu ap.

Duonelaitis, Petras isz Jo- 
niszkio.

Gumalskis, Kazys, isz Kvė
darnos miestelio;

Hermanas, Otto ir Richardas 
isz Žvyrių k., Raseinių ap.

Jablonskiene - Priagliaus- 
kaitė, Stanislava.

Jaksztas, Jonas ir Kazys, isz 
Latveliu k., Panemunio par., 
Pandėlio vals., Rokiszkio ap.

Jeskovikas, Mikas, isz Seme- 
liszkiu miestelio.

Juonys, Gabrys, isz Salos, 
Daugu vals., Alytaus apskr.

Koliavaites, Marijona ir Ona 
isz Kupriu kaimo, Antrųjų Gu
deliu vai., Marijampolės; ap.

Kropas, Aleksandras, Igna
cas ir Petras, ir sesuo Kropaite, 
Elzbieta isz Kampu kaimo, Kė
dainių ap.

Kulikawska - Szulcaite, Tek
le, ir broliai Szulcas, Jonas ir 
Narcizas.

Miszkinis, Petras, isz Debei
kių valscziaus.

Mitkeviczius, Vladas) ir jo 
sesuo Mitkevicziute, isz Stonai- 
cziu km., Kurtuvenu par. 
Sziauliu apsk.

Peczkys, Petras ir Vincas, 
isz Kirsnakaviznos Czeczetu 
km., Marijampolės apskr.

Priagliauskaite - Jablonskie
ne, Stanislava.

Razmaitės, Kašte, Liuba ir 
Vera, dukterys Jono Razmos, 
isz Kartenos vi., Kretingos ap.

Putras, Kazimieras, Myko
las, Petronėle ir Stase, gyvene 
Gargžduose.

Radaszauskas, Ignotas, isz 
Visztyczio. i

Rekman, Leonas ir Stanislo
vas.

Ruksztelis, Albinas ir Juozas 
isz Karklupienu kaimo’, Paje
vonio vai., Vilkaviszkio ap.

Szilinskaite - Vaicziuniene, 
Ona, isz Lazdunenu k., Vainuto 
v., Tauragės ap.

Szpederis, Francas, isz Pava- 
siju kaimo, Szakiu ap.

Szulcas, Jonas ir Narcizas ir 
sesuo Kulikowska, Tekle.

Urbonaviczius, Pranas ir Ur- 
bonavieziute, Brone isz Kursze- 
nu miestelio, Sziauliu ap.

Vaicziuniene - Szilinskaite, 
Ona, isz Lazdunenu k., Vainu
to vals., Tauragės ap.

Valasinavicziute, isz Mar
cinkonių valscziaus.

Valinczius, Antanas, isz Gra- 
žiszkiu, Vilkaviszkio ap.

Vikanis, Mykolas, isz Girin- 
kos vienk., Žiobiszkio parap., 
Pandėlio vals., Rokiszkio ap.

Žekas, Mykolas, isz Girinkos 
vienk., Žiobiszkio parap., Pan
dėlio vals., Rokiszkio ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

Demokratai dabar stengiasi 
susekti ir kelis Republikonus, 
kurie savo taksu yra neužsi-

Ir szimet tai ne pirmas sykis. Creek Valley.

rpiegomis SS. Petro ir Povilo 
bažnyežioje 9 valanda ir palai
dota in parapijos kapines Owl

mokeje, kad jie galėtu žmo
nėms parodyti kad ne vien .tik 
Demokratai yra, vagiai ir suk-
ežiai.



O Marija,
•zx^\z\/szxz\z>z\z\yszxzs/*zx«

Iszgydyk Mano 
:: Kūdiki ::

gĮVEIKAS gyvas, Kapitone! Į
Kas atsitiko, kad pasiriszes 

ranka neszioji?
Te ve, ’buvau vakar mieste L., 

suimti viena žmogų, kuris at
liko penkias žmogžudystes. Pa
sisekė man ji sucziupti, bet be
sirengiant sodinti ji in trauki
ni, jis pastvėrė mano revolveri 
ir szove in mane pirmiau, negu 
sucziupau jo ranka. Jis pa
smerktas ir už sanvaites bus 
pakartas. Jis yra laibai keisto 
budo, tai tikejimiszkis pakvai- 
szelis. Kuomet ji suėmėme, ra
dome ant jo kokius penkis sva
rus kryželiu ir medaliu. Jis dė
vėjo szkaplieri, 'bet atsisako 
priimti koki nors kunigą.

Kaip jis vadinasi? Užklausė 
tėvas misijonierius. Asz dabar 
neturėjau laiko skaityti laik- 
raszcziu, tai ir nežinau, kas 
sziose dienose atsitiko.

Jis vadinasi k eterio jais var
dais, atsake policininkas, bet 
man rodos jo tikroji pavarde 
yra Jonas Martinaitis. Jis yra 
gimęs N-. apskrityje.

Ka, tamsta sakai? Suszuko 
nustebės misijonierius. Jonas 
Martinaitis? Kuomet asz bu
vau tik szesziolikosi metu, jis 
man patarė pasilikti kunigu ir 
misijonierium. Asz girdėjau, 
kad jis vėliau gerokai suklydo 
bet niekuomet nesitikėjau, kad 
jis butu jau taip giliai nu
grimzdęs. Kadangi jis man 
karta davė laibai gera patarima 
tai asz dabar turiu pabandyti, 
ar negalėsiu jam ka gera pada
ryti. Ar nuvesi mane prie jo, 
kada ryto deszimta valanda su
sitiksime?

Su mielu noru tai padary
siu, atsake kapitonas.

Ryto meta, kada misijonie
rius atsistojo prie geležiniu du
ra, Jonas Martinaitis, pama
tęs ji, su didžiausiu inszelimu 
suriko: Asz nenoriu matyti jo
kio kunigo!

'Nusiramink, asz noriu tau 
papasakoti tik viena pasaka, 
tarė ramiausiai kunigas ir at
sisėdo. Jonas lyg laukinis žvė
ris uždarytas in kampa. Kuni
gas pradėjo: Keturiasdeszimti 
metu atgal mažoje ukeje N., 
apskrityje gyveno neturtinga 
szeimyna. Jie neturėjo vaiku 
ii’ labai karsztai melde Dieva, 
kad jiedu susilauktu sūnaus. 
Na ir susilaukė. Džiaugsmas 
tada buvo didžiausias. In vai
ką žiūrėta kaip in dangaus pa
siuntinį.

Kuomet vaikas buvo keturiu 
metu, ji isztiko nelaime: jis 
parpuolė ant ledo ir sutriszkino 
sau klubą. Daktarai pripažino, 
kad jam teks būti paliegėliu vi
sa amžių. Vaiko motina pilna 
tikėjimo ir vilties, nusineszus 
savo ligoni in koplyczia girio
je. Ji paaukojo ji Marijai, Szv. 
Ba'žancziaus Karalienei, ir pra- 
sze, kad ji ji iszgydytu. Per de
vynias dienas ji ėjo in koply
czia ir, padėjus savo kūdiki 
prie altoriaus' laiptu, dievotai 
kalbėjo ražaneziu. Po kiekvie
nos Sveika Marija, ji pridurda
vo: “O Marija., iszgydyk mano 
kūdiki.” Devinta diena ji pa
dare paaukojimo akta, paves
dama savo sunu ant visados 
Dievo Motinai. Staiga vaikas 
paszoko ant kojų ir tarė moti
nai : Mama, asz noriu valgyti! 
Eikime namon pavalgyti pie
tų!

Czia. kalinys apsistojęs prie 
geležiniu krotu, žiurėjo nuste
bės in kunigą ir suszuko: O kas

tamista esi?
Praszau nepertraukti mano 

pasakojima, mandagiai prata
rė misijonierius ir tarė savo 
kalba tolyn. Vaikas nuo to lai
ko buvo sveikas. Jis buvo auk
lėjamas labai rūpestingai, kaip 
tiko Marijos globojamajam.

Kuomet jis sulaukė keturio
lika metu, jo Dievota motina 
nusprendė, kad jis turi būti 
paaukotas Dievui.

Nepatyrus vaiko palinkimu 
ir noro, ji pasiuntė ji in semi
narija, kad jis taptų kunigas. 
Iszkarto naujos gyveninio ap
linkybes buvo patraukusios ji 
in save, bet greitai jis pasiju
to ne savo vietoje esąs. Jis ne
norėjo likti kunigu, bet buvo 
perdidelis bailys pasakyti tai 
savo motinai ir savo nuodėm
klausiui. Jo riiotina elgesi isz- 
mintingai, bet ji to nesuprato.' 
Jos sūnūs buvo ir žioplys; be to 
jis tapo veidmainys ir ta, budo 
biauri ypatybe, laikui bėgant, 
smarkiai insigalejo.

Atostogų laike jis insipainio- 
jo in meiliszkus ryszius su vie
na mergina ir keliais menesiais 
priesz szventinimus jis nakty je 
kada visi miegojo, slapta pra
sprūdo isz seminarijos.

Seminarijpje, jis, galima spė
ti skdite tik pigiausios ir že
miausios ruszies apyskaitos, 
vietoje rimtai studijuoti dės
toma mokslą. Nes greitai, po 
iszejimo isz seminarijos, jis in- 
silauže in brangiu daigtu krau
tuve ir pagrobė keliu tukstan- 
cziu vertes deimantu savo nu- 
myletinai. Jis buvo tuojau® su- 
cziuptas su pavogtais daigiais 
prie jo ir pasmerktas deszimts 
metu sunkiuju darbu kalėji
mai!. Czia jis nuo kitu vagiu ir 
pies z ik u d a geriau iszmoko 
pradėto darbo ir galutinai liko 
patentuotas pleszikas. Be in- 
vairiausios ruszies vagvscziuO v 

ir pleszimu, jis nužudė penkis 
žmones.

Jis kasdien dabar slaptingai 
uždaro savo szirdi Dievo malo
nes intekmei, bet kad jis nors 
valandėlė galėtu ramiai už
merkti akis, jis pmatytu savo 
gerąją motina klupanczia ir 
besimeldžianczia koplyczioje, 
kaip ji anuomet meldėsi: O Ma
rija, iszgydyk mano kūdiki!

Tas tiesa, kad jis savo baisiu 
gyvenimu sužeidė jos szirdi ir 
nuvarė ja be laiko in kapus, 
bet danguje ji klupo prie gai
lestingumo sosto. O Marija, isz
gydyk mano kūdiki, sako ji. 
Jis yra dabar Tavo vaikelis, 
nes asz amžinai Tau pave
džiau.

In ta laika Jonas Martinai
tis puolė ant keliu ir verke 
kaip mažas kūdikis. O Motin, 
atleisk man, jis vaitojo. Viso
kiu skausmu asz buvau tau 
priežastimi. O Dieve, buk gai
lestingas man, didžiausiam nu
sidėjėliui ! Szventa Marija, Die
vo motina, melski, melski už 
mane nelaiminga piktadari!

Asz maniau, kad visas pa
saulis, net mano tėvai ir kuni
gai yra susitarė priesz mane, 
asz nusiminėme kovojau priesz 
juos visus, bet dabar matau, 
kad czia butą tik mano vieno' 
apsirikta. Galutinai jis kreipės 
in misijonieriu ir nusižeminęs 
klausė: Ir kas esi, Teve kad ži
nai mano visa gyvenimą? Asz 
esu tas jaunas vaikinas, kuri 
tu, per vienas savo atostogas 
sutikės, perspejai pasaulio pa
voju, atsake kunigas, ir karsz-

Kareiviai ir karininkai 
czia žiuri, kai maža atomine 
bomba yra susprogdinta kur 
nors Nevada valstijoje. Ato- 

, I
mines komisijos nariai nesa

tai raginai mane tapti misijo
nierium, jei asz noriu daug pa
daryti gero dusziu iszganyime. 
Asz prisitaikiau prie patarimo 
ir dabar esu tau labai dėkingas.

Ar gali, teve turėti pasigai
lėjimo tokiam nedorėliui, kaip 
asz? Užklauso pasmerktasis.

Asz ne tik tavęs gailiuosi, 
mano prieteliau, bet ir užjau- 
cziu, atsake jam misijonierius.

Mano didžiausias troszki- 
mas sutaikinti tave su Dievu ir

LAIMINGU NAUJU
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ko ar szita atomine bomba 
buvo isz eroplano paleista ar 
nuo žemes susprogdinta. Ar
mija dabar stengiasi paga
minti daug mažu tokiu ato

suteikti tau musu szventojo ti
kėjimo paguodas atsidėkoda
mas už geradarybe, kuria man 
padarei. Sztai tau czia ražan- 
czius ir Paneles Szvencziausios 
Ra'žanczinęg paveikslėlis. Tu 
labai mėgai szi paveikslėli ma
žas būdamas.

Teve, tukstancziuus kartu 
tau aeziu, szauke Jonas Marti
naitis priimdamas dovaneles. 
Ateik ryto ir padek man atlik
ti kogeriausia mano viso gyVe-' 
nimo iszpažinti. Asz labai 
džiaugiuosi isz tamistos atsi
lankymo. Buk su manim iki 
galo. Kuomet sprus papėdė isz 
po mano kojų isztark man in 
ausi mano motinos malda: O 
Marija iszgydyk mano kūdi
ki! Ji pagavo mano szirdi ir 
man duoda vilties gauti atlei
dimą ir amžina gyvenimą.

—L.
-—GALAS—

NAUJAS LIETUVIU
TRANSPORTAS

NEW YORK. — Gruodžio' 
(Dec.) 19 diena laivu “General 
Heintzelman” in New York o 
atvyko szie Lietuviai:

Didžbalis: Feliksas, Meta, 
Manfred, in Chicago, Ill. — 
Gedgaudas: Edvardas, Min
daugas, Kestutis, Vykintas, 
in Baltimore, Md. — Kriscziu- 
niene: Elena, Utica, Mich. Las- 
manova: Marija, Dedham, 
Mass. —■ Markauskas: Bronis
lava, Chicago, Ill. — Polterai- 
tis: Juozas, Anneliese, Elyti, in 
Wolcott, Conn. — Uždavinys: 
Juozas, Niagara Falls, N. Y.

NEW YORK. — Gruodžio 21 
diena laivu “General Ballou” 
New Yorko uostau atvyko szie 
Lietuviai: Cd U

Anuszkevicziene: Ona ir Al
gis, Brooklyn, N. Y.,— Ausiu- 
kaitis: Vincas, Malvina, Chica
go , Ill. — Chrzastowski: Sta
nislaw, Chicago, Ill.— Gauron- 
skis: Algimantas, Karin#, Cha
riton, Iowa, — Jancauskas: Jo
nas, Elise, Arvydas, Nijole, 
Ramune, Chariton, Iowa. — 
Kurseli; Bertha, Amalia, in 
Brooklyn, N. Y. — Luenebur- 
ger: Wilhelm, Clarksburghe, 
N. J. — Heidemann: Gertrud, 
Eureka, No. Dakota. — Masko
liūnas: Anele, Julius, .Sabona, 
Nijole, Worcester, Mass. — 
Schweinius: Vytautas, Anso
nia, Conn. — Sendrauskas: Jo
nas, in Omaha, Nebraska. —

miniu bombų, kad butu gali
ma jas paleisti ant prieszo 
karo frante, ir kad tos bom
bos nekenktu musu karei
viams ant to paties frunto.

Skriblis: Valentina, in Cleve
land, Ohio. — Marianas: Danu
ta, Detroit, Mich. — Brandt: 
Edna, Erwin, Euclid, Ohio. — 
Megne: Krista, Paul, Wilhelm, 
■Renate, Richmond, Va. — Mit- 
jronovas: Mykąs, Vassa, Erie, 
: Pa. — Mitronovalte: Proskove- 
ja, Erie, Pa.— Unger: Linda 
L., in Chicago, Ill. — Naujo
kas : Karolis, Herta, Guenther, 
Valdemars, Paul, in Creston, 

I Ohio. — Žilius: Zita, Jonas, in 
Philadelphia, Pa. — Jaszinski: 
Jonas, Omaha, Nebr. — Soras: 
Albinas, Baltimore, Md. — Bu- 
zikas: Vytautas, New York, N. 
Y. — Šnekutis: Juozas, Petro
ne, Mareja, Chicago, Ill. — 

i Staseviczius: Adolfas, Racine, 
Wis. — Fuhrmann: Oswald, 

( Stafford, Conn. — Pogge: Ire
na, New York, N. Y. — Pohi- 
mann: Marija, Brooklyn, N. Y. 
— Skrandžius: Vytautas, Eli
zabeth, N. J.

' NEW YORK. — Gruodžio 
14 diena in NewYorka, laivu 
“S.'S. Liberte” isz Anglijos at
vyko :

Bartuszka: Vincas, Aldona, 
Danguole, ir Nijole, in Cleve
land, Ohio. — Balf Centras.

Perspėja Vakarus

Hossein Fatemi, Irano 
Premiero atstovas, perspėja 
visus Vakaru krasztus, kad 
jo krasztas nesiduos grasi
namas ar privereziamas tai
kintis ar lenktis kuriam Va
karu krasztui. Jis sako kad 
Irano kraszto prekyba nėra 
blogesne už Anglijos.

Bet jis pamirszta ar neno
ri prisipažinti, kad Anglijos 
ir Amerikos pinigai jo krasz
to pramone yra palaike ir 
dabar tebelaiko.

H
Tiek laiko laukus, 
Naktis nemigus, 
Lūkesy kėlus, 
Ilgesy gulus...
Tik sziandien mano 
Gele pražydo!
Lapelius glosto 
Skaisti saulute, 
Bucziuuoja vejas. 
Ir asz ant keliu 
Prie jos prklaupus 
Meldžiu Dievuli, 
Kad sulaikytu 
Greitąjį laika, 
Kad taip nebėgtu. 
Ir mano lupos 
Vis ja bueziuotu, 
Ir mano akys 
Vis ja regetu.
Sziandien man linksma, 
Linksma be galo! 
Šie oje szvente...
Szviesu, gražu!
Žydėki, mano 
Graži gėlytė, 
Auki, klesteki, 
Linksmink mane! 
Nesuprantama 
Kanczia atskrido... 
iNenujaucziama 
Jiega sujudo... 
Tu draskeisi, 
Tu vaitojai » 
Ir norėjai bėgt in toli... 
Ten parpulti, 
Suraudoti
Ir dantims draskyti žeme.
Tu norėjai 
Negyventi, 
Tavo akys 
Krauju virė, 
Žaibus mete.... 
Rods, norėjai 
Nert in jura. 
Gal tik jura 
Begaline 
Ir jos dukros, 
Szaltos bangos, 
Butu maldė tau krutinę, 
Gal tik vejas 
Lakunelis
But nuneszes 
Tav’ in toli, 
In padanges 
Nusagstytas 
Szimtais žibaneziu 
, žvaigždueziu.
Butu daina 
Sudainavęs...
Ne ilgesio, 
Ne liūdnumo, 
Tiktai meiles nekaltos... 
Tavo szirdi 
3ut raminęs, 
Atgaivinęs jauna siela... 
Tu raudojai.... 
Asz juokiausi.
Asz norėjau, 
Kad nors juokas 
Užliuliuotu žiauru skausmą. 
Bet tas juokas
Draskė szirdi... >
Asz norėjau, 
Kad nors žodžiai
Butu jausmus užtroszkine.... 
Bet....
Tu raudojai 
Asz .... kentėjau...

--------S--------
SKAITYKIT 

2®=“SAULE”=®fi

Szkotijos žmones tikėdavo, kad 
galima ateiti inypeti, isaprana- 
szauti isz Szvento Raszto per 
Naujus Metus.

Pas juos buvo paprotys, per 
Naujus Metus pasiimti Szven
ta Raszta, padėti ji ant stalo ir 
paskui su vienu pirsztu atvers
ti kuri puslapi ir ji visa per
skaityti, nes tame puslapyje 
bus ateinaneziu metu prana- 
szyste tai szeimynai.

-------—-----------

Kiniecziu Nauji
Metai

' Kiniecziai turėdavo labai 
gražu paproti del Nauju Metu. 
Jie tikėdavo kad tam Kinie- 
cziui bus baisi sarmata., kuris 
visiems per Naujus Metus ne
atsilygins, savo visas' skolas ne- 
užsimokes.

Jie S'zvesdavo Nauju Metus 
per menulio jaunuti, tai apie 
pirma Vasario (Feb.) diena. 
Bet dabar jie sykiu su mumis 
Naujus Metus apvaikszczioja.

------------------------------------ ---------------------------------------------

Linksma Japonijoje 
Per Naujus Metus

Viena isz linksmiausiu dienu 
Japonijoje, tai Nauji Metai. 
Nežiūrint kaip biednas žmoge
lis, jis kaip nors, isz kur nors 
pasirūpina sau naujus drabu
žius, kuriuos jis heszioja per 
Naujus Metus.

Nauji Metai yra apvaiksz- 
cziojami, szveneziami net per 
dvi sanvaites. Net ir'biedniausi 
žmones szvenezia, nors tris ar 
keturias dienas ir neeina in 
darbu.

Ir Japonijoje, kaip ir pas 
mus Per Naujus metus varpai 
gaudžia., sveikinant ateinan- 
czius metus.

^Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says
-- -   ....  .......... ...... ....-----——

Oi course you know your ABC’s but 
do you know your D’s and E’s? Under 
present world conditions, D standing for 
defense and E standing for Series E 
Defense Bonds are inseparable. By buy
ing Defense Bonds regularly you help; 
build the nation’s economic strength: 
that backs up our defense effort. At the . 
same time you are helping yourself. 
Every Series E Bond you own auto-, 
matically goes on earning interest ■ 
every year for 20 years from date of, 
purchase instead of 10 years as before. 
This means that the bond you bought 
for §18.75 can return you not just $25 
but as much as $33.33. A $37.50 bond, 
pays $66.66. And so on.

\ U. S. Treasury Department}

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Edvardą, namie; Kazimiera,
Kalėdos praėjo mieste 

malsziai.
Visiems Mahanojie- 

cziams ir apylinkėje vėliname

mingu Nauju Metu, ir kad Die- I 
vas visus užlaikytu sveikus ir : 
gyvus.
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4 AMERIKIECZIAI 
LAKŪNAI TEISIAMI

Szv.' Juozapo bažnyežio- --------
kuris tarnauja armijoje ir Juo- Į je per xauju® Metus (Utarnin- 

1 rv A lnli nvimr 4" T' V'lUxTT'l 1 Q -» r • • i i • iko), Szv. Misziois bus laikomos į
8, 9, ir 10-ta valanda ryte. sznipus ir szpiegus, ir už tai jie 

Ūkininku Priežodžiai: dabar bus nubausti sulyg Ven-

za, Mahanoy 'City. Septynios 
dukterys : Anele, pati D. Repel- 
la, Shoemakers; Ona, pati G.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

NAUJI METAI

NAUJI METAI
KANADOJE

Prancūzai Kanadiecziai
Iszkilmingai Szvenczia

‘Linksmu Nauju Metu! Kad Yurick, Oneida; Veronika, pa- Kad-^fad,aa ir .pabaiga tame grijos teismo?
' ti A. Pancurek, mieste; Elabie- meneEyjetai galime tike-| 4 ~ „„

į ta, pati St. Yutko, mieste; An- ažiu metu. Jeigu szitam AMERIKA ISZPIRKS 
toinette, pati Wm. Boyer, Park menegi (Sausis) pasirodo n0.

. Crest; Prane, pati Ed. Mrocz- tai,reikia taisyties skran. 
I ka, Trenton ir Virginija, pati da ,gaugis kad migluotas tai 
Į Al. Klatka, Paik Place. Dvyli- bug sz]apįasi metas. Jeigu Sau- 
ka ąnukus, taipgi broli Antana. gy-e žo]e auga fai fog pabaig0. 
|Palioni isz Tientona, ii pusese-. je bug Jeigu Sausis
ri J. Gere tetik o, isz Ph mouth,. gZajtas, negreit, bus pavasaris, 

1 Pa. Laidotuves invyks Subatos neg vagara ,bug lietinga
Sausio pirma diena 186.3 

metuose Abra h qma»s Lincoln as, . j , .. . A x x.... . j . . 1 szimta dvideszimts tukstancziuiszlaisvino visus juodukus, 111- ..doleriu Vengrijos Komums- gierus isz vergijos. i tams.
Praneszama kad visi keturi 1 

buvo paleisti Gruodžio dvide
szimts septinta diena.

Valdžia pasiaiszkina kad ki
tokio budo nebuvo, kaip tik su
mokėti tuos pinigus.

Bet daug Kongresmonu ne
sutiko, jie sako, kad dabar Ko - j 
munistai dar daugiau musu ka
reiviu paims ir dar daugiau pi
nigu vis reikalaus.

Amerikos Legijonieriai bai
siai kritikuoja Amerikos Užsie
nio tvarka, jie sako, kad reikia 
ta tvarka pertvarkyti ir tuo- 
jaus i.szmesti Amerikos Sekre
torių Achesona. Jie teipgi sa
ko kad su tokiais krasztais rei
kia daug asztriau pasielgti, rei
kia visus ju ofisus uždaryti, ju i 
atstovus iszvaryti, ir visus 
draugiszkus santykius nu
traukti!

Dievas visus užlaiko sveikatoje 
ir kad ateinantis metas butu 
laimingesnis del visu.

Nesziotojai “Saules” 
siunezia “ Szirdinga Acziu” vi
siems kurie apdovanojo juosius 
pinigiszkai, už ju dovanu ka
lendorius.

Nedelioj, apie septinta 
valanda ryte, numirė senas gy-1

ti A. Pancurek, mieste; Elzbie-

LAKŪNUS

Užmokės $120,000 Už 
Keturis Amerikieczius

ventojas Antanas žėrauskas, ryta su apiegomis Szv. Juozapo 
kuris gyveno pas Juozą. Ramo-; bažu j-ezioje, devinta valanda ir 
ni, 411 W’. Centre ui y., velionis 
sirgo trumpa laika. Gimęs Lie
tuvoje, atvyko in Ameriką ko-1 
turios deszimts metu atgalios.;
Buvo angliakasis ir paskutini 

. karta dirbo Mahanoy City ka
syklose. Paliko sunu ir dukterį 
Argentinoje, Pietų Amerikoje. 
Likos palaidotas Ketverge. ry
ta ■ isz _ Grąboriaus Liudviko 
Traskausko koplyczios, 535 W. 
Centro uly’., su apiogomis Szv. j 
Juozapo bažnyczioje, devinta 
valanda ir palaidotas in para
pijos' kapines.

■ , Rusnaku Nauji

palaidos in parapijos kapines. 
Graborius Liudvikas Tras- 

ikauskas laidos.
Sukatoj pripuola Szv. 

Tomo, o Tautines vardines: 
Linksmuolis, Gajutc. Ir ta die
na: 181.3 metuose Indijonai su
degino Buffalo miestą, New 
York valstijoje; 1329 m., Kry
žeiviai užėmė Lietuviu 
Medvalake.

Connerton, Pa. Staigai 
susirgo, pereita Subatos diena, 
gerai žinomais gyventojas Alek
sandras Zavis ir pasimirė Pa- 
nedelio ryta apie 8:20 valanda 

. . jAshlando ligonbute. Velionis 
buvo ant burdo pas ponia. Vik- 
jtorija Sziukievieziene, Main 

Kita sau vaite: Nedelioj!^ miest^ Velionis ,buvo ne_ 
pripuola Szv. Sabino, o Tauti- vedesf> Girnos Lietuvoje, atvyko 
nes vardines: Davis, Audrone.
Taipgi ta- diena 180.3 metuose' liakasis. Paskutini karta dirbo 

. Rusnaku Nauji Metai Louisiana krasztas prigulės Paeker Nr-5 kasykio.se. Paliko 
pripuola Sausio (Jam) 14-ta Prancūzijai yra pavestas Ame- ppana|gz pa

. 1 C'* • e -r-r n 7 7

iii Amerika 1916 m. Buvo ang-

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia per savo am
basadorių, sutiko užmokėti

diena 1952.
. Utarninko “Saules” re

dakciją ir spaustuve bus užda
ryta visa diena, nes ir mes no
rime priimti ir .
Nauja Meta!

J Musu, skaitytoja ponia : 
Marijona . Czesnalavicziene ir j

rikai ir tampa. Suvienytu Vals
tijų valstija; 1903 m., Iroquois 
teatro svetaine, Chicagos mies
te, baisus gaisras, szeszi szim-'

pasveikinti tai ir žmones žuvo; 1939 m., ;dotaiS

dukter panele. Onute, isz Gilber- Silvestro, o Tautines vardines:

ir anūke Prane Erdman, Allen
town. Laidojo Ketverge ryta., 

i su apiegomis Szv. Vincento 
i bažnyczioje, 9 valanda ir palai- 
,____ in parapijos kapines

Sovietu Rusija užkariavo Fin-h?rankvillpU 
landi ja.

Panedelyje pripuola Szv.

tono, lankėsi mieste su reika
lais,'ir prie tos progos atlankė 
<fSąules’’ Redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik
rašti ‘‘Saule. ’’ Ponia Czesna- 
ląvicziene sako: Asz esu sena 
skaitytoja “Saules” kuria asz 
skaitau daugiau kaip 'keturios 
dėsziints metu, ir skaitysiu kol 
gyva busiu. Su gerais velini- 
niais visiems. — Acziu už atsi
lankymą, ir kad Dievas duotfi 
jums, ir Onutei daug sveikatos, 
laimes ir ilgio pagyvenimo.

Petrone, pati J u o z o ■
Karlaviczio isz Trentono kai- Naujo Meto pripuola. Utarnin- 
melio, pasimirė Panedelyje, ke, tai miesto sztoriai, bankai, 
penkta,-valanda ryte,, savo na- kasyklos, fabrikai ir pacztas 
itiudsę. Velione sirgo per du nedirba ta diena;
Ihęnekius. Gimė Lietuvoje, at- ■ sas ir spaustuve bus ta diena 
-■vyko in Mahanojuje, o 1916 m., 
apsigyveno • Trentono. Sūnūs ' Visiems linkime

P*_______________________

Mingaile, Naude.. Ir ta diena: 
1858 metuose, gimė Lietuvos 
raižytojas Daktaras Vincas
Kudirka.

Utarninke pripuola. Nau
jas Metas “1952. ” Pirma diena 
Sausio — January. Taipgi 
Vieszpaties Jėzaus Apipjausty
mas. Menesis paszvenstas: Kū
dikėlio Jėzaus.

Sausio (Jan.) menesio 
Menulio permainos: Prieszpil- 
nis 3; Pilnatis 11; Delczia 20; 
Jaunutis 26.

Už tai kad pirma diena

Girardville, Pa. Po ligai 
szesziu menesiu, senas gyven
tojas, Jonas Ramyla, numirė 
Gruodžio 22 d., 11:15 y ai., ryte 
savo namuose. Gimęs Lietuvoje 
at vy ko in Connerton a, po tam j 
apsigyveno Girardvilleje. Pas
kutini karta dirbo Hammond 
kasyklose. Paliko savo paezia, 
Anele; suhu Joną, isz Cumbola; 
duktere T. Spirer, Miami, Flo
rida; arnika Prana 
Boston, Mass., trys 
Prano Vitkauskiene, 
Putskievicziene, isz
doah ir Rozalija Yaiblonskiene, i
Pottsville. Laidojo Seredos ■ gauna apie du doleriu ant va 
ryta, su Szv. Misziomis, Szv. landos, bet jo unija dabar rei 
Vincento 'bažnyczioje, devinta I kalauja dar daugiau.
valanda ir palaidotas in Szv.
Jurgio parapijos1 kapines, She- sako, kad jeigu darbininkai 
nadoryje.

Ramyla,
seserys:
Teofilą.

Shenan-

PLIENO DARBININ
KU DERYBOS 

PAIRO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mazgoja ir sako kad ežia ne jo 
dalykas.

(Unijos Prezidentas Murray 
reikalauja asztuoniolika ir pu
se cento daugiau ant valandos 
visiems plieno darbininkams.

Plieno darbininkas dabar

Saules” ofi-

uždaryti.
“Lai

• 5,

«u.

1952 AUGUST 1952
SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

12
19
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13
20

14
21

21
8 9

15 16
22.23
29 30

Plieno fabrikantu advokatai

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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tiek daugiau gaus, tai reikes 
plieno kasztus dar labiau pa
branginti!

LAIMINGU NAUJU 
METU VISIEMS!

TORANTO, KANADA. —
Dovanos ir szeimynu suvažia
vimas yra būtinai reikalingi 
del tinkamo Nauju Metu ap- 
vaikszcziojimo Kanadoje.

Amerikiecziams Suvienytu 
Valstijų žmonėms labiau rupi 
Nauju Metu iszvakares, kada 
visi baliavuoja, ūžia, dainuoja 
ir tu Nauju Metu laukia. Bet 
Prancuziams Kandiecziams 
daug svarbiau yra tinkamai 
apvaikszczioti Nauju Metu 
diena.

' Kai tik Kalėdų szventes už
sibaigia, visos szeimininkes 
skubinasi virti, kepti ir valgius 
gaminti, nes atvažiuos svecziu, 
giminiu, vaikai, tėveliai, tetos, 
dėdės ir dedienes.

Beveik visur Kanadoje yra 
laikomos Szv. Miszios vidur
naktyje, belaukiant tu Nauju 

(Metu.
; Szeimynos galva, tėvas yra 
svarbiausias asmuo per Naujus 
Metu ryta, jis niekam nei žo
džio neprataria, pirm negi; jis 
gauna szeimynos galvos, tėvo 
palaiminima.

Kiekvienas, atskirai eina pas 
tęva, prikliaupia prie jo ir pra- 
szo: “Teve, duok man tavo pa
laiminima.” Tėvas isztiesia 
savo ranka ir sako: “Asz isz 
visos savo szirdies laiminu ta
ve, mano vaike; lai Dievas tave 
laimina. ’ ’

Kaip per Kalėdas, taip ir 
per Naujus Metus, visi eina in 
bažnyczia ant Szventu Misziu. 
Po tam jau visi szeimynos na
riai susirenka.

Ženoti sūnūs ir isztekejusios 
dukterys pradeda atvažiuoti. 

RYTOJ, ISZ NAUJO Ir jie visi eina praszyti savo tė
vo palaiminimo.

Nauju Metu pietus tai tikras 
balius; visko, kaip ir per Kalė
das.

Po pietų visi susėda pasisz- 
neketi, o vaikai iszbega in lau
ka bovintis.

firma Nauju Metu menesi, 
jaunos poreles, isz eiles užsi- 
praszo savo tėvus ir tėvelius 
pas save in sveczius, kad paro
džius, kad ir jaunieji seka savo 
tėvu, teveliu paproezius, kad ir 
j u namai bus kitiems tokie 
linksmi ir szventi kaip ir ju 
teveliu.

Nauji metai, nauji metai! 
Ka mums nesza ju verpetai? 
Vargs dienužes, džiaugsis naktys. 
Ves ne vienas plikaktis. 
Pamatysime, kaip jauna 
Giltine ne karta pajuna. 
Eis melsvyn girtuokliu nosys. 
Mergos su bernais myluosis. 
Suksis ratai, kais ju aszys. 
Vyrai su žmonomis peszis. 
Stipresnieji skriaus silpnuosius. 
Gerbs kvailieji riestanosius.
Kas vikresnis, o nedoras, 
Cziulps lėtuosius, tarsi voras. 
Vilnius masins vis Lietuvi, 
Lenkas rodys sziam liežuvi. 
Laukiant sziam szventos teisybes, 
Lenkas brolius smaugs inkibes. 
Žvelgsim protarpiais in Ryga, 
Bet isz ten tegausim szpyga. 
O kraszte piliecziai riesis, 
Raszalo, tulžies daug liesis. 
Keiks pirmeivis klerikala, 
Murdys Kunigą in bala, 
Ras kloties, sukels daug dulkiu.. 
Na, juk daug dar žemei mulkiu!

BALIAVUOK, 
BET NEVAŽIUOK!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PRADESIME!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sakymus sustabdyti ant viesz- neatnesz; tai kas? Bus dar ki- 
keliu visus tuos, kurie yra izsi- ti Nauji Metai, bus dar ta pati 
gere. viltis, kuri žmogaus szirdyje

_ .. .. . . . . . dega amžinai. Jeigu sziaisPolicijos virszinmkai pata- ° . . , . . . ,metais nepasiseke, tai pasiseks 
ria visiems, kurie ketma kalia- ,kitaįs m taį mes taip 
vuoti per Naujus Metus, skai- vįenį kitus sveikiname su 
tyti savo stiklelius, ar parva- Linksmais Naujais Metais!
žiuoti in taxi-cab ar pasisam- 
dyti draiveri, kuris ta diena
negers. Pirkie IL S. Bonus

£952 OCTOBER 1952 1952 NOVEMBER 1952
SUN MOR TUE WED THUR FEI SAT

5
12
19
26

6 
13 
20 
27

14
21
28

8
15
22
29

2
9

16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

2 3
9 10

16 17
% 24

4

18
25

12
19
26

6 
13 
20 
27

7 
14 
21 
28

8 
15 
22 
29

1952 DECEMBER 1952
SUN MON TUE WED THUR FRI

1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31

SAT 

~6 

13 
20 
2710 11

17 18
% 25 26 27 28

kasykio.se

