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“Naciai” Amerikoje
ISZ AlUerikoS ^enero^° Dwight Eisenhowerio Anūke

KETV1RTAS VYRAS
NEPATINKA

r Loszike Hedy Lamarr
Sako Klaida Padare

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Loszike Hedy Lamarr laik- 
rasztininkams pranesze kad ji 
dabar nusikratė ketvirto savo 
vyro. Ji sako kad, isztekedama 
už Ernest Stauffer isz Acapul
co, Mexico, ji buvo padarius 
baisia klaida ir dabar nori jo 
nusikratyti.

Ji sako kad ji dabar grysz in 
savo darba ir paszaukima losz- 
ti. Praeita Birželio June mene
si ji buvo pasakius kad ji pa
meta savo loszima ir tampa isz- 
tikima ir gera gaspadine savo 
naujam vyrui.

Loszike Hedy Lamarr yra 
jau keturis sykius apsiženyjus; 
ji yra trisdeszimts szesziu me
tu amžiaus, ir yra dvieju vaiku 
motina.

Tokioms ponioms vedybos 
yra tik laikinis kontraktas, ku
ris gali būti sulaužytas kada 
tik joms patinka.
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'ANGLIJOS KARA
LIUS PRIESZ LAIKA

PASIMIRĖ

Karalius Sirgo, Bet 
Daktaru Neklausu;

Dirbo Per Daug

Bombos Paliktos
Ant Mokyklos
Lango Phila., P a.

SENELE PASIMIRĖ i

BEAVER FALLS, PA. — 
Ponia Ella Courtney Veon, 
szimto keturiu metu amžiaus 
moteriszke isz Beaver Falls, 
Pa., pasimirė. Ji buvo seniau
sia to miestelio gyventoja. Jos 
sūnūs Charles E. Veon yra 
profesorius in Pennsylvanijos 
valstybine kolegija.

VAGIS SUGAUTAS

Taxi Draiverys Sugavo
Vagi Z:

PHILADELPHIA, PA. — 
Viena vieszbuczio darbininke 
pasidėjo savo pinigine maszna 
ant stalelio užsimokėti už savo 
vakariene, kai vienas jaunas 
berniukas nustvėrė jos ta 
maszna ir iszsineszdino isz 
Benjamin Franklin vieszbu
czio.

Tillar taki draiverys pamate 
ji bėgant ir jis pradėjo ji vytis 
ir ji sueziupo už keliu skvieru. 
Jis ji'htVede pas jpolicijantus 
ir pats sau nuvažiavo, nei savo 
vardo nepaduodamas.

Už keliu minueziu policijan
tai sueziupo ir to vagies pagel- 
bininka. Bet jie nepaskelbe nei 
to vagies nei jo draugo vardus, 
nes jie yra labai jauni.

^Pirkie U. S. Bonus!

Sztai pirmutinis paveiks
las Generolo Dwight D. Ei- 
senhowerio anūkes, Zuzanos 
E’een Eisehower, gimusios 
Gruodžio (Dec.) 31, 1951, in 
Fort Knox, Ky. Mažyte lai
ko jos motina.

Generolas Eisenhower su
tiko stoti in Rinkimus del 
Prezidento, bet jis sako kad 
jis savo darbo neapleis del 
jokio vajaus priesz Rinki
mus. Jis yra Republikonu 
kandidatas.

LONDON, ANGLIJA. —
Jau keli metai kai Daktarai 
Karalių perspėjo kad jis negali 
per daug dirbti ar rūpintis, nes 
jo szirdis labai silpna ir jis turi 
vėžio liga ant plaucziu. Bet jis 
nieko nepaisindamas, vis dirbo 
ir sa,vo kraszto reikalais rūpi
nosi.

Pernai, Rugsėjo menesyje, 
daktarai padare jam operacija 
ir iszpjove jam viena plauti, 
kuris buvo jau beveik visiszkai 
supuvęs nuo vėžio ligos.

Daktarai jam insake visai 
nei nevaikszczioti, bet lovoje 
gulėti ar tik ant krieslo sėdėti, 
bet jis ju nek'ause ir dirbo 
kaip ir pirmiau.

Jis net ir ta peną priėmė

Lietuvos Neprikla usomybes Die
na Pripuola Sukatoje, Vasario 
16-ta Diena; Anglijos Karalius 
Jurgis VI Nujautė Savo Mirti, 
Prirengė Savo Dukrele, Jo Lai

dotuves Invyks Petnyczioje

4 ŽUVO; 8 SUŽEISTI

Bombneszis Nukrito
Ir Sudužo

CALIFORNIA. — Amerikos 
bombneszis, B-29 nukrito ir 
susprogo ir sudege apie puse 
mylios nuo savo nusileidimo 
vietos. Trys lakūnai buvo už- 
muszti ir asztuoni buvo labai 
sužeisti.

Iszrodo kad eroplanas del 
kokios ten nežinomos priežas
ties sustojo padangėse, ir, sver
damas 135,C00 svaru, krito isz 
padangių, kaip paszautas. 
pauksztis.

Lakūnas stengiesi pasukti jii 
in vieta eroplanams nusileisti, 
bet nesuspėjo ar nepataike.

Tas didis ir sunkus tombne- 
szis per kelis szimtus pėdu isz- 
are žeme ir nukirto kelis elek
tros ir telefonu stulpus. Žuvu- 
sie i sudege tame gaisre.

Buvo sunku prie to hombne- 
szio prieiti, nes gaisras buvo 
tokis baisus ir karsztas, kad' 
nebuvo galima prie to eroplano 
prisiartinti.

prastarduoti, buvo isznesztas 
per automobiliaus ir gara- 
džiaus stogą ir ant sykio už- 
musztas.

Jo automobiliu j e buvo inde- 
ta sprogstanti bomba. Polici
jantai spėja kad kiti razbainin- 
kai jam už ka nors atkerszino.

Jis buvo razbaininko Al Ca
pone artimas draugas. Jis su 
kitu tokiu razbaininku Ed
ward J. O’Hare, isz deszimts 
do’eriu pasidarė kelis milijo
nus doleriu.

Jis buvo Senato Komisijos 
patrauktas in teismą del taksu 
nemokėjimo, ir jis butu buvęs 
priverstas daug ka pasakyti 
per ta tardymą.

Spėjama kad kiti tokie raz- 
baininkai, bijodami kad jis ir 
juos iszduos per ta tardymą, ji 
nugalabino, nors Senato komi
sijos nariai sako kad jis nebu
vo pakviestas ar pareikalautas 
svieczinti ar aiszkintis.

ir po tam nuėjo pasilsėti ir už
migo amžinai.

ANGLIJOS NAUJA
KARALIENE GERAI

PASIRUOSZUS

PLIKAS LAKŪNAS

Drąsiausias Lakūnas
Visame Sztabe

RAZBAININKU
DRAUGAS

Susprogdintas Savo
> Automobilyje

KORĖJA. — Rear Admiro
las John Perry nutarė kad vie
nas lakūnas jau gana atsitar
navo ant karo lauko ir insake 
kad jis Lutu paszalintas isz la
kūnu tarpo ir jam paskyrė dar
ia ofise.

“Nei vienas isz mušu lakū
nu negali stoti in pavoju ketu-

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos numylėta Karalaite 
Elzbieta tapo Karaliene.

Nors ji yra lakai jauna tokiai 
dide’ei pareigai, ji yra tik dvi- 
deszimts penkių metu amžiaus. 
Vienok ji yra gerai pasiruoszus 
savo kraszta valdyti.

Jos tėvas, Karalius Jurgis 
Szesztasis, rodos, nujausdamas 
savo ankstyva mirti, savo duk
rele labai gerai iszmokino ir 
prirengė toms pareigoms.

Būdama tik Karalaite, jos 
pareigos buvo sunkios, kad jai 
buvo sunku auginti savo szei- 
mynele ir mažai laiko ji turėjo 
praleisti su savo vaikucziais.

Kai karalaite parvažiavo 
ana vasara isz Kanados, ji 
greitai nusiskubino pas savo 
szeimyne’e. Kai ji norėjo in 
glebi paimti savo sūneli, jis nu
sisuko nuo jos, kaip nuo ko
kios svetimos moteriszkes. Ka
ralaite taip susijaudino ir su
prato kad jos vaiku ežiai jau 
jos nepažinsta. Ji tuoj aus pa- 
ezalino visas savo karaliszkas 
pareigas ir visus užsiėmimus, 
ir per tris sanvaites pasiliko su 
savo szeimynele kaip žmona ir 
motina.

LAISVES VARPAS
TYLI

SAN MATEO, OALIF. —
Thomas Keen, garsiausiu raz- ris sykius pavieniui,” Admiro- 
taininku draugas, insisedo in 
savo brangu automobiliu savo 
garadžiuje, ir kai tik paspaude 
gružikeli automobiliu inžina

las pasakė, paskirdamas szita 
lakuna in ofisą.

Trisdeszimts penkių metu 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

SKAITYKIT
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PLATINKI!

gZESZIOLIKTA szio mene
sio diena neplevesuos vėjo 

supamos trispalves vėliavos į 
Lietuvoje. Jokis lenas, jokis 
choras neužtrauks galingu 
musu tėvynės himno žodžiu: 
“Lietuva, Tėvynė Musu!”

Laisves Varpas, it žmogus, 
žeme pardavės, tylės. Ta musu 
dainų, dainelių apdainuota ba
kūže samantota, isz tikrųjų 
jau dudužo.

’ Kaip teisingai ir kaip skau
džiai kuris ten musu raszyto- 
jas yra nupieszes musu Tėvy
nė:

“Kapai ant kapu, ant kapu 
kapai...', tai musu tėvynė. Tie 
kapai medžiais, medeliais ap
žėlė. O tie medeliai musu bro
liu krauju ir musu motinu 
aszaromis laistyti!”

Skaudus neprietelio, bude
lio botagas paklupdino Lietu
va, užeziaupe Lietuvio burna, 
sumindžiojo musu trispalve, ■ 
kuri sziandien tik užsienyje 
tega’i plevėsuoti!

Sztai kokis tas musu Vasario 
(Feb.) Szeszioliktasis szian
dien.

Bet kiekvienas taurus Lietu
vis szventai tikisi kad ta tris
palve vėl beplevesuos Lietuvo
je. Nes ta raudona spalva, tai 
musu broliu kraujas; tai kaina 
del nepriklausomybes; tai au
ka del laisves, kuria auka mu
su tėvai aukojo ir musu broliai Į 
dabar aukoja.

Žalia musu vėliavos spalva 
rodo mums jog netoli pavasa
ris. O pavasaris tai viltis.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA., — Dvi namie 
padarytos “bombos” buvo užtiktos ant Ol
ney High School mokyklos lango. Tos 
“bombos” buvo pieno bonkos pripiltos su 
gazolinu, užkimsztos su skudurais ir uždegtos.

Policijantai dabar stengiasi dažinoti, ar tos 
dvi bombos buvo tenai padėtos tu nauju 
taip save vadinaneziu jaunu “Naciu,” ku
rie

ke

yra susiorganizavę toje mokykloje?
Policijantai teipgi užtiko tankiame misz- 
lauža, kuris gal tu “Naciu” centras.
Szitie jauni vaikezai, mokiniai yra, ro

dos, vedami vieno studento kuris yra sū
nūs Amerikieczio Vokieczio Bundisto, ku
ris save nusižudė apie penki metai atgal.

Vienas mokinys buvo pasiunstas in pa
taisos namus, kai keli tokie mokiniai už
degė Žydu Synagoga. Keli kiti bus už 
dienos, kitos teipgi suimti!

ANGLIJOS JAUNA KARALIENE
PRIIMA TĖVO PAREIGAS

— Jauna 
pasižadėjo 
taip, kaip

Ęlz- 
dar- 
jos

prisieka, 
Anglijos 
Globėja.

ji buvo iszkil- 
Imperijos Kara-

LONDON, ANGLIJA, 
bieta Antroji labai kukliai 
buotis savo žmonių labui, 
tėvas darbavosi.

Padarius savo 
mingai paskelbta 
liene ir Tikėjimo

Po tos iszkilmingos prisiekos ir paskel
bimo kaipo Karaliene, Elzbieta nusiskubino 
prie savo mirusio tėvo grabo.

Ji su savo vyru nuvažiavo automobiliu
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Ir vėl apvaikszcziojame Ne

priklausomybes szvente, be ne
priklausomybes, be laisves ir 
su jau gestanczia viltimi.

Kapai ant kapu, ant kapu 
kapui — tai musu tėvynė. Tie 
kapai medžiais, medeliais ap
žėlė,. O tie medeliai musu krau
ju ir aszaromis laistyti. 

? ' * •
Daug kaš mums su patepimu 

pranaszauja, kaip gaidys visz- 
toms mesąlyne.

Rankas in darba, vilti Die- 
vop!

Garbe už tėvynė žūti; gi dar 
didesne garbe ir nauda, nebu
vus, ilgai padirbėti.

Tarp praeities, kuri jau ne- 
begrysz ir ateities, kurios ne
žinome,lyra’dabartis, kur tu
rim atlikti savo pareiga.

Tautai tarnauti — reiszkia 
amžinąja Dievo szventove sta
tyti; kurios pamatai stovi gim
toje žemeje ir kurios boksztai 
siekia in dangų.

» ——  ::  ----
Kas nesiekia augsztyn, tas 

krinta, žemyn;., kas. nenori 
skristi, tas turi szliaužti.

Todėl drysk! Ka Dievas tau 
skyrė, niekas neiszplesz!

Kaip Kanos vestuvėse van
deni in vyną, taip skausmą 
Kristus pakeiezia in džiaugs
mai

Tautos, besidid'žiuojanezios 
savo praeitimi, yra labai pana- 
szios Jn bulve, kurios geriausia 
dalis po žeme.

Lanksto mus, kaip vėtra me
delius; in visas puses, sklaisto, 
kaip durnus, smarkus sziaurys. 
Bet ąžuolėlis vėjo pucziama.s 
auga. Skauda tau, brolau szir- 
di? O kuriam Lietuviui ne
skauda jos? Manko tave tavo 
nelaime, kaip vejas medeli: 
Neužmirszk, brolau, neuž
mirszk, brolau, neužmirszk, 
kad tu Lietuvis ąžuolėlis, turi, 
vėjo pucziamas, "bujoti, nes ir 
visi tavo broliai pucziami.

Ko nusigandai, kad Saulute 
užtemo ’? Ar tavo broliams ji 
szvieczia ? Pažiūrėk kaip plati 
Lietuva, krasztas nuo kraszto, 
tik vifeiias'vargas ir vienos asz- 
aros.

Giedojai?meile, jauna vilti; 
Skambejb stygos man saldžiai; 
Sziandiena reikia ar nutilti, 
Ar verkt už iszgamas skau

džiai!

Sziandien Nemunas jau sve
tima junga nesza,

iSziandien musu broliai, 86- 
se8, tėveliai nelaisvėje kenezia, 
verkia.

‘Sziandien jau nutilo po kai- 
mu8 Birutes daina.

' Sziandien graudžiai verkia 
Szeszupes krantai.

įį Sziandien Stalino botagas 
khnkina musu teVyne.

■r Sziandien Geležine- siena už- ‘Į ’ . ■ : ;

■■Talmudo Paslaptys”
... Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

smaugė laisves ir meiles daine
les.

Sziandien tebeliko maras, 
badas ir amžinas vargas.

Pasilikome žmones be tėvy
nės; Lietuviai be Lietuvos.

Apvaikszcziojame tris su
kakti :

1. Lietuvos Nepriklausomy
bes Akto Paskelbimas.

2. Daktaro Jono Basanavi- 
cziaaus mirtis.

3. Vyskupb Motiejaus Va- 
lancziaus Gimtines.

Jog žeme — aszaru vietove! 
Ir nelaimingas tas žmogus, 
Kuris veido aszara neplovė: 
Jam uždarytas bus dangus!

Kas bijo szeszelio, — szesze- 
lius temato, 

Tas Dievo galybes tikrai 
nesuprato.

Kas kardu kariauja, nuo 
kardo ir 'žūva, 

Ar maž’ po milžinkapius kaulu 
ju pūva?

Ne ju ateitis artima !

Nors musu, broliai, nedaugei 
yra, 

Busime tvirti, jei risz vienybe, 
Stokim in darba vyras in vyra:
Sujungtos rankos suteiks 

stiprybe.

In garbe ar in laisve pa- 
ruoszto kelio jau nebejieszkok.

Trys pasaulyje vyruojan
čios galybes: pilvas, protas ir 
szirdis.

Gražios yra putino uogeles, 
Dai‘ gražesnes Lietuvos 

mergeles.
, » »

Duok velniui pirsztuka, o jis 
griebia, už visos rankos.

Kur blogai pradėta, ten jau 
sunku sugryszti isz slidaus ta
ko.

Buk koks nori rodytis, ir ge
ras busi žmogus.

Sziandien gerai atliktas dar
bas, reiszkia mažiau bėdos ry
toj.

Žmogaus klaidos yra geriau
sios pamokos.

Pasaulyje nieko negalima in- 
sigyti 'dovanai, net to, kas 
mums dovanojama.

Pypkes Dūmai

“Vasario 16-ta”
Tėvynė mano mylimoji!
Tokia graži buvai, szviesi;
Taip szirdi būdavo vilioji
Ir meiles glebi isztiesi!
Ar kas paguos naszlaicziu

kraszta,
Tėvynė mano mylimoji?
Ar kas palengvins tavo naszta, 
Sakyk mieliausia? ...Tu vaitoji.

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

"SAULE“ MAHANOY CITY. PA.

APSISAUGOJIMAS
NUO SZALCZIO

Atsiminkime, kad paprastai 
sizalėziai yra užkrecziami. Ge
malai szalczio gana veiklus ir 
tik gavus proga greit platina
si, bet daugelyje atsitikimu 
szie gemalai'butu per niek, jei
gu tik iszanksto aplinkybes 
butu gerinus, prižiuromos. 
Sztai paprastos aplinkybes ku
rias turime turėti omenyje.

Nosyje gerklėje užsisenejo
sios ligos. Nusilpnėjimas pap
rastai nuo ligų, girtuokliavi
mo, persidirbimo, prasto mais
to ir nedamiegojimo. Ūmus 
persidirbimas ar suslapimas 
ypatingai kojas ar perlengvai 
apsiredimas. Viduriu užleidi
mas ar užkietėjimas. Prastas 
vėdinimas kambariu ar net ir 
per didelis užsisėdėjimas ne- 
vedintuosė kambariuose.

Turint koki nors užsiseneju- 
si nesmagumą privalome tuoj 
kreiptis gydytojaus pagelbas. 
Sergekimes patarimu pusgy- 
dytoju ar tokiu, kurie save 
auksztinasi gydytojais.

Laikykimės nuosaikumo kas 
link valgio, pailsio ir miego, ir 
kiek galint praleiskime laika 
•tyram ore. Vedinkime kamba
rius ir darbvietes nuolatos. 
Kiek galint užlaikykime kojas 
sausai ir sziltai.

Biznis labai nukenezia nuo 
paprasto szalczio.

Jeigu tik žmogus save at
sargiai prižiuręs matys kad 
szaltis ir kitos ligos ji neuž
krės. Bet sveikata yra užkre- 
cziama ir galima ja “pagauti” 
taip kaip galima “pagauti” 
tymus. Ingyti sveikata turime 
gerai, ilsėtis, gerai miegoti. Fi- 
ziszkai sveikas žmogus retai 
šzalcziu serga, silpnus žmones 
tankiai.

Paprastas szaltis gali pa
virsti in džiova. Apleistas szal
tis ir kosėjimas per tankiai 
yra džiovos pavojaus ženklai.

PERKANT NAMA
Perkant ar tai nauja ar sena 

narna, reikia labai saugiai per
žiūrėti namo stovi.

Daug pataisų gali reikti kaip 
pirkikas turėtu da pridėti nuo 
keliu szimtu iki keliu tukstan- 
cziu doleriu kad padarius na
rius narna tinkamu.

Ka labiausiai peržiureti. Pir
kikas turi labai saugiai žiūrėti 
ar namas neslenka. Pamatas 
turi būti peržiūrimas, kad ne
būtu kiauras. Skiepas'turi bū
ti sausas ir turi turėti srutas. 
Reikia peržiureti stulpus lai- 
kanezius narna, kad nebūtu a- 
pipuve. Gerai apžiūrėti per
tvaras, kad grindis butu tvir
tai palaikomos ir neturėtu in- 
dubimo ženklo. Reikia jiesz- 
koti plysziu isz lauko, jei na
mas mūrinis ar cementinis.
Tinko Stovis Daug Reiszkia
Tinko stovis yra geriausiu 

prirodumu ar namas isz syk 
buvo gerai statytas. Plysziai 
virsz duru ar langu dažniausiu 
prirodo, kad parėmimai tose 
vietose nėra užtektinai tvirti, 
ir visuomet bus bėdos su tomis 
vietomis. Jeigu stogas kur 
nors kiauras, tas parodys piet
ines ant tinko.

Medžio Darbas
Durys, langai, grindis ir ki

tos medines dalys, turi būti ge
rai peržiūrimos. Ar grindis 
girgžda? Ar tarp lentų platus? 
Ar grindis dygios? Ar me-

Traukinys Sniego Pūgose

Puosznus, greitas ir dide
lis San Francisco traukinys 
buvo užsnigtas augsztuose 
Sierra kalnuose. Czia darbi
ninkai ima ta traukini isz- 
kasti.

Traukinys pasivėlino net 
dvideszimts asztuonias va
landas.

Du szimta dvideszimts du 

džiai apie langus ir duris iszsi- 
kraipe? Ar durys lengvai da
rinėjasi? Jei durys nesidaro, 
tai gal visas namas tame sezone 
nuslinkęs. Keikia tai apžiūrė
ti labai atydžia.

Vandens Suvedimas

Keikia būti tikru, kad van
duo gerai investas ir visi in-1 
taisymai moderniszki. Prastas i 
sujungimas gali būti priežasti
mi vandeus^.varvejimo ant 
grindžiu. Tai neezystai ir ne
malonu, ir pataisymai gali 
daug atsieti. Perkantis turėtu 
žinoti ar kranai geram stovi, ir 
ar vanduo bėga be sznypszti- 
mo. Vandens prietaisai turi 
būti tokioje vietoje, kad szal- 
cziains užėjus vanduo negalėtu 
užszalti.

Peczius *
Peczius turi būti gerai per

žiūrėtas. Grotai turi būti ge
ri ir turi būti geras traukimas. 
Reikia, sužinoti kiek augliu' 
ima per žiema, kad suszildžius 
narna ii' ar lengvai galima, už- 
szildyti visa narna tikamai.

Maliavoj imas

Peržiūrėjimas visu medžiu 
name, viduj ir isz lauko, paro
dys pįrkikui ar jam greit reiks 
permaliavoti. Jeigu namas 
mūriais ar akmeninis sujungi- 
mos vietos turi būti karts nuo 
karto peržiūrimos.

Stogas
Stogas paprastai greit dėvisi. 

Jeigu dalys susiraitė ar sutru
kę, tai reikalas pataisymo. 
Lentelėms dengtas stogas, jei 
geram stovy, bus lygus. Jei 
stogas kur nors kiauras, tai pa
rodys pletmus ant lobu.

Kartais visokie pagražini
mai name gali patraukti pirki- 
ko aki taip, kad jis gali už- 
mirszti svambesnius ir daug 
reikalingesnius dalykus. Na- 
uįo verte ir nauda negalima 
spręsti ant to kas aki aptrau
kia. —C.

Mes vis turime du kandidatu 
del Prezidento rinkimu, kad 
vienas galėtu mums paaiszkili- 
ti ka kitas sako.

žmones važiavo tuo trauki
niu. Geležinkelio kompani
ja greitai pasiuntė kitus 
traukinius, autobosus, auto
mobilius, vežimus ir roges, 
kad visus žmones paimtu 
nuo to apsnigto traukinio. 
Daktarai ir slauges labai at
sižymėjo prižiūrėdami susir
gusius ir nuszalusius.

Jųdviejų Didvyris

Pulkininkas Raymond 
Murray, isz Arlington, Vir
ginia parvažiavo isz Korėjos 
ir sztai kaip jo sūneliai ji 
sveikina.

■ Jis yra Marinas kuris ga
vo Laivyno garbes ženklą už 
jo drąsą, kai jis iszvede savo 
kareivius marinus isz Cho- 
sin apylinkes, kur prieszas 
buvo juos isz visu pusiu ap
supęs.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Neužmirszkite guodo- 
tini skaitytojai atsilyginte su 
prenumerata už laikraszti 
“Saule,” nes da turime kelis 
szimtus, kurie apie tai užmir- 
szo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

—Redakcija.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidclota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz niaiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Kaganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Rhžain- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
kc; Luošzis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No;142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.158—A p i e Kapitonas ■ 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c..

No. 160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

R0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis;' 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OI/2—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. '

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa- 
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Isžganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

. No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Am'žiu 
Krikszczionybes. .128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais. 1

USF* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING C0>, 
Mahanoy City, Pa., - JI. S. A".
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Ant Nemuno Kranto
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Žmogaus Gyvenimas, Vargai 
Ir Mirtis, Persiskyrimas Su 

Pasauliu

(Tikra Teisybe)

ĄSZTUONIOLIKTO szimt- 
nieczio, 'pabaigoje, viename 

mete, gimė Jonukas, nedidelia
me miestelyja Vilkijos, kuris 
stovi ant augszto ir stataus Ne
muno kranto.

Jo motina, vardu Magdalena 
tapo naszle, 'bet maža Jonuką 
vienok instenge auginti ir už
laikyti sveiku, nors ji ir menka 
pelną turėjo turtingesniems 
miestelio gyventojams, jiems 
vandeni neszdama ir sziaip pa
tarnaudama.

Mažas Jonukas augo spar- 
cziai. Nuo to laiko, kada pra
dėjo bėgioti jau stuboj nebūda
vo; jis visuomet tai po Nemuną 
maudydavosi vasaros laiku, tai 
po ulyczias vaikszcziodavo, ir 
tai vis vienas be mažiausio mo- 
tmos prižiūrėjimo. Neretai jis 
sutikdavo ir motina belipant 
su viedrais vandens in krauta, 
kuriuos ji taip sunkiai vilkda
vo, vis tik del to, kad save ir ji 
apgint nuo bado.

Jonukui gerokai paaugus, ji 
jau visi gyventojai tankiai ma
tydavo ir pagal motinos gerai 
pažinojo. Neretai jis atsižymė
davo visokiais savo pasielgi
mais ir szelmystomis. Augant, 
savo szelmystes taip inkure, 
jog jau likos visu ir žinomas, 
kaipo tokis, tai-gi ir, jeigu pa
darydavo, jam už tai jokios ko
tos nebūdavo.

Karta Jonukas ėjo ulyczia; 
ji pamate jo motina, ir szauke ji 
prie saves nes kas tai ja ^buvo 
inteikes szmota pyrago. Bet 
Jonukas nenorėjo prie jos bc- 
reikalo eit. Tuomet motina isz- 
sitraukus isz prijuostes gabala, 
szaukdama tarre: Jonuk, te ha
le; (Hale — Žydiszkai pyra
gus. O Jonukas ir jo motina py
ragą tik Žydiszkai ir vadinda
vo— hale.)

Nuo tos dienos Jonukas jau 
ir gavo varda “Jone de Mag
de hale” nes nekurie isz žino
mu ji tai pavardino. Tas su lai
ku, prasiplatino po miesteli ir 
visas jo apylinkes).

Mums Lietuviams tas Jonas 
yra žinomas kaipo Jonas Mag- 
dikalas. Kuomet Jonukas gero
kai užaugo, lyg tycziomis pa
simirė jo numylėta motina, ta 
kuri ji augino ir mylėjo.

Jonui sziandien persistatė 
minty ja dvi puses: gaila taip 
ilgai turėtos motinos, isz kitos, 
busiu sau liuesas, kaip pauksz- 
tis laukuose.

Po motinos mirčziai, Jonas 
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labai greitai pradėjo keistis. 
Nors jis jokio darbo nedirbda
vo ir jokio užsiėmimo neturėjo, 
bet jam nereikejo 'bado, nors 
varg ir prisiėjo, pakęsti.

Tarpe miestelio gyventoju 
jis jau buvo 'žinomas nuo seniai 
todėl ji nevienas neatstumda
vo nuo saves; kiekvienas bent 
už mažiausia jo triūsa, suteik
davo jam ir pavalgyt, ru'bus ir 
guoli, o taipgi ir iszsigert jam 
netrukdavo, nors jis savo pini
gu niekad neturėjo.

Jeigu kartais apsiimdavo 
kam ka atlikt, tai stengdavosi, 
kad kuogeriausiai ir teisingai.

Turgaus dienomis paimdavo 
kam nors arklius padabot, tai 
iszsededavo ant vežimo visa 
diena, dabodavo kaip priguli. 
Tai-gi visi už ji varžydavosi ir 
jam fundydavo.

Vaikszicziodamas po miesteli 
sutikdavo moterėlės su kiau- 
szineis, kaipo jam visos ir ji 
pažinodavo, tai ne nebijodavo 
jos jo. Jis greitai eidamas mei
liausia jas kalbino ir, jeigu tik 
kaszeje būdavo pora desetku 
kiausziniu, nelikdavo kartais 
ne vieno, kartais kelis palikda
vo.

Tai jis tik juokaudamas at
likdavo!.

Jeigu jos jo. nesugaudavo, 
tai jau ir jo kiaus'ziniai. Nu- 
neszdavo jis Jankelienei ir ati
duodavo, už tai gaudavo stik
leli nuo S'zakneliu degtines.

Tankiai jis apturėdavo nuo 
kaimo moterėliu dovanu, bet, 
jeigu bent kuris neszdavosi in- 
sidejes rudines kiszeniuje bu
teluką vesztis namo, jis jeigu 
tik patemydavo, tai jau ir jo.

Parvažiavęs mužikas namo, 
nernada pusbutelio tai ir sako:

Pasitaikydavo, kad 'betrau
kiau ka isz kiszeniaus ji ir pa
temydavo, tai nieko nedaryda
vo, nes jis taip paimdavo, taip 
ir atiduodavo asz tik sztuka- 
voju tardamas.

Pypkes taipgi negalėdavo 
but iszsikiszusios isz kisze
niaus, nes tik jis patemydavo, 
tai jau ir jo. Nors pats neruke 
ir jam tos pypkes nereikia, bet 
jis: kitam padovanodavo. •

Taip 'begyvendamas, Jonas 
prisitraukė artyn jau ir devy
niolika szimtmeti.

Nors jau jo gyvenimas ir i 
trumpines, bet tokie jo elgi- 
maisi visai nesumažėjo ir neši
mame.

Ne vienas neretai gaudavo 
nuo jo ir per pakauszi užva
žiuok Jeigu kas koki ant kito 
kerszta turėdavo, taigi tik 
Magdikalo palpraszo, o tas nie
ko nelaukdamas, priėjės suker
ta pora kartu per ausi, ir eina 
sau. Ta jis atlikdavo tik 

“sztukomis” ir už stikleli deg
tines.

Jo visas gyvenimas buvo pa- 
iiaszus szvento kuri taipgi pa- 
nasziai vaikai užpuldinėdavo, 
akmenimis, girta pamate mė
tydavo, bet jis ta viską nekęs
davo. Czia niekuomet neiszszo- 
ko isz niekur meszkos, kad ap-

Ana diena aplaikiau laiszka 
'nuo vieno vyrelio, 

Ir nori žinote, 
Kas yra stipriausiu pamatu 

žmonijos?
Mano atsakymas tokis: 

Tikras meile Dievo ir artimo. 
Paimkime ant pavyzdies: 
Jeigu namas pastatytas ant 
« stipriu pamatu,

Tai stovės visados, 
Bet jeigu pastatytas ant 

smilcžiu, 
Tai pradės nusisegti,

O nors ji ramstysi, 
Bet nesilaikys ir pagalios

# sugrius1!
Panasziai ir su žmogaus 

gyvenimu.
Tieji, kurie ant stipraus 

pamato iszaukleti, 
Laikosi meiles Dievo, 

Ir pildo Jo prisakymus.
Negana kad turime mylėti 

savo artima , 
Ir ji glostyt,

Bet da' turime ji suszelpti 
varguose ir' nuliudimuose. 
Sziandien žmones gyvena 

prieszingai.
Turtuoliai pasinaudoja ir 

apiplesizineja vargszus.
Priežastis to yra, 

Kad mes nesilaikome 
vienybes ir stiprumo, 

Todėl 'bangos daužo mus isz 
visu szaliu, 

Kad neturime stipraus 
, pamato!

* * *
Kada bobele buna girta, 

Tai niekam neverta, 
Bobele girta ant pikto tikus, 

Nuo dorybes suvis atlikus. 
Ir geriausia vyra isz kelio’ 

isizveda,
Ant tokiu sakyti nieko, 

negaliu.
Neseniai kaip viena bobele 

in žanda tvyksztelejo, 
Vaikinui net kraujas isz 

nosies czirksztelejo,' 
Jeigu tokiu bobelių daug 

'butu,
Tai latryste vietos neturėtu.

Visos bobeles taip 
apsiginkluokite,

Kaip kokis užkabys,
Per snuki duokite, , 

Kvailius reikia mokyti, 
Prie dorybes pratinkite. 

ginti ji sudraskymu užpuoliku 
vaiku.

Buvo tai ruduo. Ūkana buvo 
apsiautus viisa žeme; nors sau
le ir buvo užtekėjus, bet jos 
spinduliu nesimatė.

Visi subudo, sukilo, bet Jo
nas ne.

Kokia baisi regykla, pasiro
dė Jankelienei, kuomet ji isz- 
vydo ji isztiesusi ant suolo jos 
alinoje, negyva Joną.

Kail) turgaus dienoj, žmonių 
buvo isz visur privažiavę. Visi 
sujudo Jono mirezia. Kiekvie
nam buvo nstabu ji nors pas
kutini karta pamatyt.

Kiekvienas grūdosi apie ji 
ii- žiurėjo; vieni gailėjo jo, ki
ti džiaugėsi isz jo mirties.

Jankeliene skubiai ruoszesi 
apie ji. Užsakė grabą ir tuoj 
norėjo ji palaidot nes mat tur
gaus diena, tai kad vietos ne
užimtu.

In graba sukrovė visus jo 
palaikus, ka tik jis turėjo ir 
Mausza su sąvo szyvoku, .ku
ris vos tik galėjo paeit, veže in 
kapus, žinoma, ant katalikisz- 
ku neprieme, tai nors ant deg
tinėje mirusiu, skanduoliu ir 
kitu tam panasziu kapus.

Kas tik gyvas, Žydai ir kiti 
žmones, vaikai ir suaugę seke 
paskui vežama graba kad pas
kutiniu kart atsisveikint su 
J onu.

Joną užkasė'žemiau, Nemu
no pakrantėje, kur kartais ty
kus, kartais vilniuotas vanduo 
banguoja pro ji, kur vejas 
smiltis, žarsto, kur nėra jokios 
užtvaros ir kur yisi liuesai 
vaiksztineja, ' kur kareiviai 
musztruoja savo arklius. Grei
tu laiku žymes, jo kapo neliko.

Jis czia gulėdamas, gerejasi, 
rodos, 'bangomis pro jo kojas 
tekanezio Nemuno,Lūžimais ir 
szvilpimais garlaiviu, jo teip 
gerai žinomu, riksmu tropti- 
ninku ir 1.1., bet vėl raukiasi 
kaip virsz jo jodinėja ir laksto 
kareiviai, su kuriais! jis teipgi 
draugavo.

Saulute tekedama ties jo ko
jomis, musza savo pirmus isz 
užkalno praslinkusius! .spindu
lius in jo veidą, tarytum, saky
dama : kelkis nes jau rytas, vi
si sukilo, bet tu da ne. Bėt Jo
nas jau to neklauso ir guli sau 
per dienas, ilsisi.

Ir saulute nusileidžia, aplink 
ji apsukus, ties "jo galva, o ir 
vėl ryte ta pat atkartoja, bu
dina Joną, bet jis nesikelia.

Miestelis aprimo, niekur Jo
no nesimatė. Visi bėdavojo jo.

Nebuvo kam dabot arkliu, 
nebuvo kas iszima kiauszinius 
i.sz kasziu, nebuvo kam pypkių 
ir degtines traukinei isz kisze- 
niu, nes Jono jau nebuvo.

—GALAS—

LIETUVISZKAS

SAPN0R1US

I
Su 283 Paveikslais 5

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

Pinigai reikia siusti su į Į 
užsakymu: Į>

Tiktai,. . . $1.00 ISaule Publishing Co.,Mahanoy City, Pa.,U.S.A. 5

Du Amerikos Laivyno la
kūnai žuvo kai jųdviejų ma
žas eroplanas nepataike in 
vieta parengta jam nusileis
ti netoli Detroit miesto.

Eroplanas pataikė in eže
rą, perkirto leda ir nusken- 

TRISPALVE
VĖLIAVA

j^ENAIS laikais žmones vis- 
iszkai kitaip kariaudavo 

negu dabar. Tada kariautojai 
sustodavo būriais, apsiginkla
vę kirviais, szakemis, buožėmis 
ir eidavo vieni kitu muszti, 
kulti.

Susitikę rėkdavo baisiai ir 
vieni kitiems droždavo, kur 
pakliūdavo. Žinoma, tokioje 
kovoje būdavo didele maisza- 
tis,. .. kur czia bematysi kur 
savas ir kur prieszas1.

Kad kareiviai neiszsiskirsty- 
tu, kad matytu, kur ju vadas ir 
draugai, būdavo neszamas ant 
ilgo koto auksztai iszkeltas 
koks nors ženklas.

Kareiviai apie t a ženklą 
spiesdavosi ir stengdavosi nę- 
iszkrikti.

Jei prieszas ta. ženklą atim
davo, nęteke jo skaitydavos 
pralaimeje kova.

Ilgainiui isz. to ženklo atsi
rado vėliava.. Pirmiausia ji 
radosi kariuomeneje, o paskui 
ir sziaip žmonių draugijose.

Kaip senoveje kariaujan
tiems būriams veliavo buvo 
ženklas, kur jiems reikia, laiky
tis, kad prieszas ju neiszsklai- 
dytu, taip dabar tautos veliavo 
yra ženklas, kad tauta nori gy
vuoti, nenori iszkrikti, nori 'bū
ti vienybėje, fiztai ka; visiems 
vėliava reiszkia.

Lietuvos vėliava, Vytauto 
Didžiojo laikais buvo visa rau
donos spalvos. Dabar ji yra 

^trispalve, trijų spalvų: gelto
nos, žalios ir raudonos.

Geltona spalva reiszkia: Lie
tuvos galtonuojanczius javu 
laukus, geltonais geliu žiedais 
pasipuoszusias pievas, gelto
nais žiedais žydinezias rūtas. 
Be to, geltona spalva primena, 
kad Lietuvius per ilgus amžius 
yra daug kas apvylęs.

Žalia, spalva reiszkia: vilti. 
Visi tikisi gražios ateities. Be 
to, ji dar primena, kad Lietuva 
yra dideliu miszku, gražiu pie
vų ir žaliu rutu krasztas.

Raudona spalva reiszkia: 
meile. Lietuviai yra geros j 
szirdies žmones... myli Dieva, 
tėvynė ir visus žmones. Be to, 
raudona spalva primena, kad 
ginant savo tėvynė, pralieta 
daug kraujo.

Kiekviena vėliava yra bran
gi ! Ja ne bet kur galima, nesz- 
ti ar dėti. Kada einam in ko
kias iszkilmes ar neszamės vė
liava, turime neužmirszti, kad 
nesžames su savimi visos tau
tos ženklą.

do in asztuoniolika pėdu 
vandenio.

Laivyno sztabas žuvusiu 
vardus dar nebuvo paskel
bęs, kol* j u giminėms nebus 
praneszta apie ta nelaime.

Padorus žmogus, sutikės ant 
ulyczios iszkilmingai su tautos 
vėliava einanezius žmones, vi
sados nusiima keipure ir pager
bia vėliava. .

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

t
“N O VE NA’ ’ 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

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

SKAITYKIT
^“SAULE”^

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . . « 
. i..‘A..v ?

Motinos Szvenez.1

Ant Gavėnios *f ‘..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus JežuSo 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jcruzolime 10c. <-

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos

arba Kai-

Verksmai 
prieAp-

Scrap*

reikia

Garbei 15c.
No. 194 Trumpas Katekiz

mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos 
varija, 15c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kancžios Viesz. Mu- 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios,.pagal 
senovisžka būda 15c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių 
phiszkas officium 15c.1,!

Užsisakant knygas, 
paminti tik „ numeri. Pinigas 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas: ! "i

No. 400 Ramybes Szaltinis 
malda knyge, graži knygele, 
puikiai ir drueziai apdarytai 
plonais kietais sukrinais apda
rais, auksuoti lapu krasztai. 
3%x5 col. didumo, 544 pus, 
Tiktai $4.00.' . d

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

Pasiskaitymo Knygeles 
Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velmas;! 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maitina, 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai,

' Adresas: y t
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Didele Atmaina

Uoszve — Jau galėtumai 
su paezia kalbėti! ." : k

Žentas — Duok pakaju, 
mama! Kaip mudu rengemfi- 
si sueiti in pora, tada 'asi! 
kalbėjau, o ji klausė. Po vė- 
seiliai Magduka kalbėjo, .b. 
asz klausiau. Dabar abiem 
mum ne užsidaro burnos, <į 
kaimynai klamo! -vy

Sapnas Motinos Szven- ' 
cziausios, mieganezios • 
ant kalno Alyvų, žemei- 
Batanijos, bažnyczioj <4 
Szv. Mykolo Arkaniuolo." j

Knygos Did. 3%±5% col. f 
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING Cb., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.ASwi
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niosVietines
aills praside- 

jpbjhįtiite, Vasario (Feb.) 6-ta

į^^įiĘhnedeĮyje, Vasario Feb. 
JAį iii mm, <3:30 valanda ryte,;

, isžyažiavo iii 
.iViikęs^arre,-Pa/, del dakta- 
jįsįkę .peržiūrėjimo, kurie li-
k. os ypaszaukti dęl .kariszko

Žemiau paduodame 
kurie apleido isz:

įajiąnoy City: Paul Crou-
’ Anthony Hoffman, 

John ’Matthews, Harry Ans- 
batii, William Dylan.
l. .ĮPjpęrlt f Leon Marowski. 

Buęk Mountain: Thomas J.

W Boston: Warren Davis, 
^P^jįh’fTęsten, Edward Owens. 
. Mprea Į John Merinsky.

^jUpa^kviJ-lę: Felix Pyzowski,
James

Iryin.. .,
.1 „G^r^yiiĮę:_ Gerard Loftus, 

Jr,, Edward

J 'ABhiapd: John Hughes, Ro- 
Wni. Mad- 

den,_ Ralph Wetzel, Charles 
N ei mąh, Joseph Klemento  v i ch. 
‘ Ashland 11. 1). 1 : Robert 
Guipth®r,fUharles Ossman.

h R. D.: Leo Haer-

J Christian , Scheit-

: Donald Walters.
.' Shenandoah: Francis Gusti- 
|cš,; James Henninger.
J Ūe.wPhiladelphia ■ Gerald 
mghnį; Albert Gustitus.
- '^Hddlepor.t; David Angst.
„ Ghlnbęl.a r.Thomas Minariek, 
get^d.;Imbinsky.

, y Hiiven Ci’eėk: Edward Sha-

t Steven Orlosky Jr.
• - —-.į0ti*ai žinomas senas
jTiięstpgyventojas John Ge- 
fezen įGeshan) nuo 523 W. Cen- 
t^ė uiy., numirę Pętnyczios ry
taapie. 4:10 valanda, Ashland 
iigbnbutejei .Velionis sirgo per 
tii^menešius. Paskutini karta 

Milano y City angliaka- 
s^klpse. Gimęs Czekoslovaki- 
jojė, atvyko iii Amerika dauge
lis; metu atgal. Buvo Lutero- 

Palikę 4u sunu ir dvi duk- 
tjfryą; taipgi broli mieste. Lai- 
•tloMyėš ■ - invyko Panedelyje. 
/Gtaborius Liudvikas Tras-

.ųtaęunikę pripuola at
mintis,gimimo Prezidento Ab- 
r^^^^fimgęlno, kuris buvo 
16,-t u ^e?i4,ep,tu;Suvieii. .Vals
tijų. Lincolrias gimė Harding 
Paviete,'Kentucky vai., 12-ta 

' cuięiia Vasario (Feb.) 1809 m., 
buko Prezidentu Suvien. Vals
tijų nuo Kovo 4-tą d., ligi Ba- 
Ihftdžio 15 d.,' 1865, mirė Wash- 
ingtojb t)> C., Balandžio 15, 
'1865 m., paszautas per prieszi- 
niitka john Wilkes Booth, ku- 
H^į nesįitiko su, jo politiszkoms

J-/,r, C -
‘Ana diena ponia Helena 

p^ftiigėlieiię, isz $henadoro, 
lankėsi in “Saules” Redakcija 
ątpaujinti. - prenumerata del 
savomylinio tėvelio p.. Motiejo 
Skrabulio, kuris skaito. laik- 
ra^zti “Saule“ per daugelis 
metu. — Acziu už atsilankyma. 
' — Utarninke, Vasario 12-ta 
di.ėna,' 32 vyrukai likos pa
saukti in kariszka tarnysta ir 
apleis miestą 6:30 valanda ryte 
iii. Wilkes-Barre, Pa., isz,:

Frackville: Joseph Burinsky 
Qwen Williams, Theodore Yu- 

dacufski, Bernard Minkowski, 
John Williams, Jr., Frank Ho- 
lowaty, Earl Gradwell.

Girardville: -George Bush, 
John Breimon Jr.

Fountain Sprins: William 
Stitzinger.

Lavelle: Clyde Hornung, Ho
mer Weikel, Jr., Richard Slot- 
terbacki

Ashland: Robert Felker, 
William Noon, Raymond Will
iams, Charles Klinger, Holbert 
Herbert, Daniel Malone, Jos
eph DiZio, Joseph Meyers.

Mahanoy City: Paul Forster. 
Park Place: Joseph Chelak.
Boston Run: James Mc

Laughlin.
Hills: Joseph McCullough. 
Wadesville: Robert Cobby. 
Connerton: Leo Karvois.
Gordon: Rolin Wagner. 
Jacksons: Thomas McNelis.

/

-St. Nicholas: Joseph Knapp.
Middleport: Stanley Patu- 

sky.
Morea : Robert Brinsko.
— Seredoj pripuola Szv. 

Katarinos Ricci, o Tautines 
Vardines: Ugne. Ir ta diena: 
1893 m., Amerikos vaiskas pa- 
siunstas in Honolulu Salas pa
laikyti tvarka per rinkimus; 
1933 m., Prezidentas Herbert 
C. Hooveris -pataria valdžiai 
susitvirti savo pinigini stovi ir 
susigrąžinti aukso pamata; 
1935 m., vaikvagis ir 'žmogžu- 
dis Hauptman, kuris pavogė ir 
nužudė garsaus Charles Lind- 
bergho kūdikėli mirties baus
me nubaustas.
< — Ketverge pripuola Szv. 
Valentino, patrono insimyleju
siu porelių, o Tautines Vardi
nes: Vitalius. Taipgi ta diena: 
1950 m., Komunisztiszka Kini
ja pasirasze 30 metu sutarti su 
Sovietu Unija, Rusija pasiža
dėjo pristatyti $830,000,000, 
bet iki sziol nei vieno rublio ne
matyti.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Faustino, o Tautines Vardines: 
Kasiulis. Ir ta diena: 1898 me
tuose Amerikos kariszkas lai
vas “Maine“ susprogdintas; 
1912 m., Yuan Shi Kai buvo 
iszrinktas kaipo pirmutinis Ki
nijos Prezidentas; 1945 m., 
Amerikos lakūnai bombardavo 
Tokyo miestą, Japonijoje; 
1933 m., Giuseppe Zangara no
rėjo Prezidentą Franklin D. 
Roosevelta nuszauti, jis palai
ke in Chicagos Mayora, Czer- 
nak, kpris pasimirė Miami 
mieste; 1932 m., Prezidentas 
Herbert Hooveris paskiria 
Benjamin N. Cardozo kaipo 
augszcziausio Teismo nariu in 
vieta Oįiver Mendell Holmes 
kuris del sveikatos pasitrau
kia; 1277 m., Lietuviai vado
vaujant Sinpucziui, pergalėjo 
Totorius ties Vilkaviczkiu.

— “Lietuvos Nepriklauso
mybes Diena” pripuola Sli'ba- 
toj, Vasario (Fęb.) 16-ta die
na.

Žmones paprastai skaito die
nas priesz Kalėdas ir laikrasz- 
cziai paprastai mėgsta, primin
ti kiek pirkimo dienu lieka 
priesz Kalėdas. Bet mes dabar 
jau skaitome dienas Taksu Mo
kėjimo. Kai mes szita raszome 
tai jau lieka tik keturios de
szimts dienu pirm negu mums 
reikes savo taksas užsimokėti!

Jau praėjo Deszimfuku Ko- 
lektos vajus, dabar prasidėjo 
Szirdies Ligų vajus', ir kas Ne- 
dele mes galime daugiau pa
aukoti savo bažnyczioms, kad 
galėtume savo taksu kasztus 
sumažinti.

Philadelphia, Pa. — Phila- 
delphijos Mayoras Joseph S. 
Clark, paskelbė szia sanvaite 
kaipo Szirdies Sanvaite. Jis 
padare pastaba kad per pra
ėjusius metus septyni szimtai 
keturios deszimts penki tuks- 
taneziai žmonių pasimirė nuo 
szirdies ligos.

Jis ragina mokyklas, bažny- 
czias, draugystes ir visus pi- 
licczius prisidėti prie szito va
jaus, prie szitos kolektos, kad 
butu galima daugiau laiko ir 
pinigo paszvesti szitai ligai 
isžtirti ir taip daug žmonių nuo 
tokios nelaikinos mirties isz- 
gelbeti. yien pinigai ežia daug 
negelbsti, nes tik kelios dienos 
atgal visi mes skaitėme kad 
Anglijos Karalius pasimirė 
kaip tik nuo szitos ligos. O jis 
juk pinigu gana turėjo del ge
riausiu Daktaru ir liekarstu. 
Czia reikia daug darbo, daug 
prakaito, daug pasiszventimo, 
daug mokslo kol bus galima 
darasti tai ligai tinkamas lie- 
karstas.

Pottsville, Pa. — Su'batos ry
ta, apie deszimts valanda, ug
nis kylo pas Earl Ucklee, 619 
Pierce uly. In trumpa laika 
liepsna iszsiplatino po stogą, ir 
padare daug bledies namuose, 
po Nrs: 621, Theodore Macka- 
lusky; 617, Robert Strauss; 
615, Mrs. Sarah Madara; 613, 
Ollie Schumm ir 611, Lamar 
Reed.

Shenandoah, Pa. — Alfonso 
Geniiarihi, angliakasis, nuo 
532 W. Coal uly., likos sužeis
tas in galva per nupuolimo 
anglies nuo “tapo“ Continen
tal kasyklose. Gydosi Ashland 
ligoWbute, o Juozas Lu'binskis, 
nuo 37 N. Lehigh uly., isz 
Frackvilles likos sužeistas in 
ranka Locust Coal kasyklose. 
Gydosi namie.

Camp Drum, N. Y. — Armi
jos eroplanas C-46 su 32 karei
viais ir oficicrais, trenkė in ki
ta eroplana. 4 kareiviai žuvo, 
18 sužeista, o kiti iszsigelbejo.

Elizabeth, N. J. — Eropla
nas DC-6 su 62 pasažieriais ir 
lakūnais, krito isz padanges in 
dideli narna. 29 žmones už- 
muszti, o 37 sužeista. Nelaime 
atsitiko kai vienas enginas su
gedo padangose, eroplanas skri 
do isz Elizabeth in Miami, Flo
rida. Valdžia tyrinėja nelaime.

TRYS GYVOS
KARALIENES

Pirma Syki Taip 
Anglijoje

LONDON, ANGLIJA. — Su 
Karalio Jurgio VI mirtimi, 
Anglijos krasztas susilaukė 
net trijų gyvu Karalienių.

Karalio žmona dabar bus ži
noma kaipo “Karaliene Moti
na.’’ Karalio motina, asztuo- 
nios deszimts keturiu metu am
žiaus karaliene dabar yra žino
ma kaipo “Dowager’’ Karalie
ne:. (tai butu. musu, kalboje 
Turtinga Naszle Karaliszkos 
Szeimynos) ir dabar jo duktė, 
Karaliene.

Praeityje Anglijos krasztas 
buvo labai gerai valdomas ir 
viskas gerai sekesi kai karalie
nes valde.

Nauja karaliene yra mokyta, 
gabi ir maloni. Ji moka gerai 
Prancuziszkai kalbėti, moka 

ant pijano skambinti, yra dar- 
bavusi savo žmonių tarpe per 
ana pasaulini kara, yra buvusi 
Skaute ir yra darbavusi kaip 
paprasta slauge ligoninėse. Ji 
niekados nesididžiuoja ir kitu 
nepaniekina. Ji vis sakydavo 
kad ji nenori tos garbes ir ne
nori būti karalaite.

ANTRAS
PRISIPAŽINSTA

ŽMOGŽUDYSTE

Pirmas Pernai Taip Pat 
Prisipažino

ALLENTOWN, PA. — Be
darbis, dvideszimts keturiu 
metu amžiaus John C. Ruff yra 
prisipažinęs polieijantams kad 
jis nuszove taxi draiveri, Ro
bert Clauss pernai.

Bet polieijantai dabar atsar
giai eina su savo kvotimais iir
negreitai jam ar kuriam kitam padangėse ir užtiko daug Ko- 
intikes, nes pernai kitas tokis munistiniu traukiniu. Jis taip 
prisipažino kad buk jis buvo 
nužudęs ta draiveri.

Nuszauto draiverio draugas 
Paul Revere tada buvo prisipa
žinęs kad jis buvo savo draugi 
nuszoves. Bet vėliau policijan- 
tai dažinojo kad jis visa savo 
pasaka buvo prasimanęs, ir da
bar jis yra padėtas silpnapro- 
Iziu namuose.

Szitas antras žmogžudis bu
vo suimtas saliune, kai jis per 
telefoną paskambino laikrasz- 
czio redaktoriui, sakydamas 
kad jis nori vieszai prisipažinti 
kad jis ta draiveri buvo nužu
dęs. Jis pasirasze ant savo pri
sipažinimo apie vidiunaktyje 
policijos kambariuose.

ANGLIJOS JAUNA
KARALIENE PRIIMA

TĖVO PAREIGAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szimta trisdeszimts myliu in 
Sandringham, kur jos tėvas 
buvo pasimiręs.

Tautinis himnas dabar sako 
“Dieve Saugok Karaliene.’’

Jauna karaline labai trum
pai prakalbėjo in Taryba:

“Mano szirdis per pilna, 
skausmo jums daugiau dabar 
pasakyti, kaip tik kad asz nuo
latos darbuosiu kaip mano tė
vas darbavosi per savo trumpa 
gyvenimą, del del konstituciji- 
nes yaldžios ir del savo žmonių 
labo ir laimes.

“Asz praszau Visagalio Die
vo man padėti iszpildyti mano 
in vairias ir sunkias pareigas, 
kurios ant mano jaunu pecziu 
dabar puola. ’ ’

Ant sztiebo virsz palociaus 
nauja Karalienes veliavo buvo 
iszkelta. Jos tėvo vėliava bu
vo nuleista ir bus suvartuota 
uždengti tėvo graba.

Palociaus sargyba pasveiki
no nauja ir jauna karaliene su 
szuviais.

Utarninke, Seredoj ir Ket
verge visi žmones gales pama
tyti mirusi Karalių.

Anglijos Premieras Winston 
Churchillis pasakė iszkilmin- 
giausia ir gražiausia kalba 
apie mirusi Karalių. Laik- 
rasztininkai sako, kad tai bu
vo Churchillio, to auksaburnio 
puikiausia kalba.

Platinkit “Saule”

PLIKAS LAKŪNAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

amžiaus ir priesz laika plikas, 
Paul N. Gray isz St. John, 
Kansas labai atsižymėjo savo 
drąsumu padangėse. *

Per viena menesi jis yra su- 
sikirtes su prieszu daugiau 
kaip szimta kartu.

Jis viena karta subombarda
vo Komunistu geležinkeli ir 
pats inkrito in baisiai szaltas 
mares, kur jokis žmogus negali 
iszbuti daugiau kaip dvide
szimts minucziu. Kai jis isz- 
t'rauke isz to baisiai szalto van
dens, jis tuojaus inszoko in ki
ta eroplana ir sugryžo susprog
dinti Komunistu didi traukini, 
ant Hwachwang geležinkelio. 
Ir szita syki jis buvo privers
tas szokti in tuos szaltus van
denius, isz kuriu kariszkas lai
vas ji iszgelbejo.
- Už sanvaite jis vėl skrido

žemai nusileido kad jo eropla- 
no sparnai kone užkliuvo už 
inžino kamino. Jis paleido sa
vo sprogstanczias bombas ir 
savo eroplana susprogdino su 
tomis bombomis ir su tu trau
kiniu sprogimu. Szita syki jis 
jau nenorėjo vėl pluduriuoti in 
tas szaltas mares. Jis pasuko 
savo susprogdinta eroplana 
namo ir vos-ne-vos pasiekė 
savo frunta.

Po to, ant rytojaus jis vėl 
iszskrido. Szita syki, susprog
dinęs kelis prieszo eroplanus ir 
daug jo tvirtovių, jo inžinas 
buvo paszautas ir jis vėl nu
krito in tas baisiai szaltas ju
ras.

Visi jo draugai jau mistino 
kad jis buvo dingės, nes niekas 
jo negalėjo niekur surasti. O 
visi žinojo kad jokis žmogus 
negali ilgiau kaip dvideszimts 
minucziu iszbuti gyvas tuose 
szaltuose vandeniuose. Bet už 
keliu dienu jie su džiaugsmu 
iszgirdo kad vienas isz musu 
kariszku laivu ta lakuna buvo 
suradęs marese ir ji iszgelbejo.

Dabar Laivyno Lakunu vir- 
szininkai yra szita drąsu laku
na paszaline isz karo lauko ir 
jam yra davė darba ofise. Jie 
sako kad jis yra jau atsitarna
vęs ir gana atsižymejes, ir kad 
dabar jis turi pasilsėti.

NĖR ŽINIŲ ISZ
LAKUNU SZTABO

KORĖJA. — Amerikos La
kūnu Sztabas sustabdė visas 
žinias isz ju frunto. Visiems 
karininkams ir eilinėms lakū
nams insakmiai insakyta nei 
žodžio nesakyti laikrasztinin- 
kams ir pats Lakunu Sztabas 
dabar jokiu žinių neiszleidžia.

Eina gandai, kad musu lakū
nai baisiai labai yra nukenteje, 
kad daug musu eroplanu yra 
nuszauta, ir kad mes, iki sziol 
negalime priesza sustabdyti ar 
jam atkerszinti, atsimuszti.

« ■Kas ten darosi, < mes dabar 
tik galime spėti nes jokiu žinių 
negalima gauti. Ar musu Lakū
nai rengiasi prie kokio didžio 
ir slapto užsipuolimo, ar jie 
slepia savo žaizdas, niekas, kol 
kas negali pasakyti. Bet visgi 
eina gandai, kad mums dabar 
riestai eina Korėjoje.

W%Pirkie U. S. Bonus!

LAKŪNAS ŽUVO
Eroplanas Sudužo In 

Medi
MOUNT HOLLY, N. J. — 

Lakūnas buvo mirtinai sude
gintas kai jo mažas, vieno inži
no eroplanas nukrito ir sudužo 
in medi ir susprogo, apie asz- 
tuoniolika myliu nuo Mount 
Holly, N. J.

Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus lakūnas Elmer B. Lat
ham, isz Camden, N. J., pasimi
rė apie puse po penkių kai jo 
motina su policijantais skubi
nosi prie jo pribūti.

Jis ka tik buvo pasikėlęs su 
savo eroplanu, kai eroplano 
sparnas užkliuvo už medžio 
szakos ir sudužo in ta medi. 
Degantis eroplanas kybojo nuo 
to medžio apie dvideszimts pė
du nuo žemes.

Jis buvo veteranas lakūnas. 
Per Antra Pasaulini kara jis 
tarnavo in Lakunu Sztaba per 
penkis metus.

Jis paliko savo žmona, nuo 
kurios jis buvo atsiskyręs, ir 
tris dukreles, Hilda, trylikos 
metu, Margarita, deszimts me
tu ir Eileen, asztuoniu metu 
amžiaus.

LAISVES VARPAS 
TYLI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Aukso spalva primena mums 
skaistesnio, gražesnio, gerest. 
nio rytojaus auszra.

Trispalve: Kraujas, Viltis ir 
Ateitis! Su tokia vėliava Lie
tuvis negali pražūti; su tokia 
trispalve Lietuvis turi laimėti.

Net ir musu valstija, Ameri
ka, pasinaudoja tomis musu, 
Lietuviu spalvomis. Szviesos, 
kurios tvarko musu automobi
liu, važiavima yra raudonos, 
geltonos ir žalios. Raudona 
szviesa reiszkia sustoti, nes 
pavojus gresia isz kitos uly- 
czios; geltona szviesa reiszkia, 
‘ ‘ Apsižiūrėk, ’ ’ o žalia reiszkia 
“Drąsiai sau Važiuok!“

Besąs Hitleris ir paskui ne
labasis Stalinas, su krauju ir 
kardu mums kelia pastojo ir 
musu laisvei pasakė: “Stop, 
sustok!“

Geltona, auszros spalva At
lanto Cziarteris ir Yaltos Kon
ferencija parode ir davė, kai 
mums prižadėjo laisve ir nepri
klausomybe. Prižadėjo bet, de
ja, nedave, savo žodžio neisz- 
laike. Tai buvo laikas Apsižiu- 
ret!

O žalia szviesa, žalia spalva 
tai Amerikos mums duota, ku- 
rimums sako “Go! Važiuok!“ 
Drąsiai žengk pirmyn. Bet ir 
ežia, rodos, žodis tuszczias, ne- 
iszlaikytas.

Mums Lietuviams dabar te
beliko Dangaus pagelba, krasz- 
to Globėjo pagelba. Isz kitur 
pagelbos jau nesimato. Juk 
pats “iszlais vinto jas“ dabar 
yra mus pavergęs.

Lietuvoj a sziandien vergija, 
skerdynes ir aszaros, sziandien 
musu trispalve palepyje truny- 
ja, sziandien laisves varpas 
tyli, sziandien musu numylėta, 
musu aszaromis palaistyta tė
vynė tarp kūjo ir priekalo, 
tarp vilko ir meszkos. Bet ne
ilgai taip bus. “Negerai dare. 
Lietuviais are, bet daugiau ne
bears ! ’ ’

Kaip Kanos vestuvėse van
deni in vyną, taip skausmą 
Kristus pakeis in džiąugsma.

Amerikoje, per kara, raide 
“V“ reiszke “Victory” Per
gale. Mums, czia iszeivijoje ta 
raide “V“ stovi už Vienybe. O 
musu tėvynei, Lietuvai ta rai
de “V“ reiszkia Vilti, Vyti ir 
Vilnių!
, Victory, Vienybe, Viltis.....
Vytis ir Vilnius turės but mu
su. Taigi visi rankas in darba, 
o vilti Dievop!

MALDA UŽ
TĖVYNĖS LAISVE
Jau vienuolika metu kai mu

su tautai iszpleszta nepriklau
somybe. Lygiai vienuolika me
tu sueina Tėvynės laisves mal
dai, kuri czia yra spauzdina- 
ma. Szita malda yra paraszes 
vienas Lietuvis Kunigas trem
tinys Berlyne, 1941 metuose.

Tu metu Vasario Szesziolik- 
tos minėjime Humbolto saleje 
szi malda pirma karta buvo 
iszkilmingai perskaityta. Po to 
ji pateko in maldaknyges ir pa
plito ne tik Lietuvoje, bet ir ki
tuose krasztuose, kur tik buvo 
ar dabar randasi Lietuviu. 
Kaip tvirtina pasiekė gyvi liu
dininkai, ji dažnai kalbama ir 
Lietuvos partizanu: Sztai ta 
malda:

“Dieve, Kuris leidai tautas 
ir indegei joms laisves troszki- 
ma, gražink, praszome, Tave, 
ir musu Tėvynei laisves dienas. 
Tegu tie bandymai, kuriuos Tu 
skyrei musu szaliai, nebūna jos 
pražucziai, bet greitesniam jos 
prisikėlimui ir didesnei jos 
dvasinei gerovei.

“Laimink, Vieszpatie, mus, 
kurie priversti buvome palikti 
savo gimtąją žeme. Duok 
mums jegu ryžtingai pakelti 
sunkia tremtinio dalia. Pada
ryk, kad visi mes liktume iszti- 
kimi savo Tėvynei ir gryžtume 
in ja, neszdami nauja atgimimo 
ugni.

“Siusk, Vieszpatie, iszmin- 
ties ir stiprybes dvasios tiems, 
kurie dirba musu tautai ir au
kojasi jos labui. Padek savo te- 
viszka meile ir globa pasiliku- 
siems Tėvynėje musu brolams 
ir sesems. Stiprink del Tavo 
vardo ir tautos laisves ken- 
ezianezius, guosk liudinezius 
ir nuskriaustuosius. Amžina 
szviesa suteik, Vieszpatie, 
tiems, kurie jau yra pūre ko
vos lauke.

“Szvencziausioji Mergele 
Marija, Auszros Vartų Gailes
tingumo Motina, pavesk savo 
dieviszkajam .Sunui Jėzui 
Kristui musu Lietuva, kuri 
taip nuoszirdžiai Tave myli ir 
garbina. Neleisk, kad Tavo 
Sunaus vardas butu iszrautas 
isz Lietuviu szirdies.

“Szventasis Kazimierai, mu
su tautos Globėjau, vadovauk 
musu kovai del laisves, kaip 
kitados stebuklingu budu kad 
vadovavai musu tėvams.

“Per Kristų, musu Vieszpa- 
ti, Kuri tiki, iszpažinsta ir my
li kiekvienas taurus Lietuvis. 
Amen.“
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