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Žemes Sudrebejimas

DRAIVERYS

ŽEMES

Visus Važiavi

DREBĖJIMAS

mo

Keturiolikos metu am
žiaus Jack Garren stovi ant
savo namu sodo, kur žemes
sudrebejimas viską suardė
ir sudraskė. Jo namai ran
dasi in Arvin, California,
kur baisiai daug iszkados
tas žemes sudrebejimas bu-

vo padaręs ir miestuose; Ba
kerfield, Los Angeles, Teha
chapi ir Lancaster, iszka
dos padaryta ant milijonus
doleriu. Isz viso keturiolika
žmonių buvo užmuszta ir
trisdeszimts du sužeista.

PLIENO STRAIKU

aM(!,rlt0kai? p*-

Rt. Rev. Msgr. Paul Sion, 75
metu amžiaus, kunigas, likos
mirtinai sužeistas, kai jisai ėjo
skersai ulyczia, likos patrenktas per. automobiliu, kuri vai
ravo Mark Reed, 23 metu amž.
Kunigas numirė Atlantic City
ligonbuteje Jaunas vyrukas
likos suaresztuotas. Laidotu
ves kunigo invyko Shenan
doah, Pa.

5 MUZIKANTAI
SUIMTI

Jie Vartuojo Nuodus
WILDWOOD, jf. J. — Slap
tos policijos agentas, Kenneth
Hickman, per visa sanvaite
nudavė, kad jis yra girtuoklis,
suėmė ir suaresztavo penkis
loszikus, ir muzikantus, kurie
vartuoja narkotikus, nuodus,
kurie yra musu valdžios už
drausti.

Szitas policijantas, visa san
vaite iszvarges ir isznakvojes

U. S. A.

|

64 METAS

V. L. Borzkowflki, Editor 8nd-Mgr.

Rusija Panaikina
Politbiura; 1-mas
Seimas In 13 Metu
/

Minieriams Kitos Straikos Gresia

Atsisako Darba

Europoje
KOREJAaOj i.u Marinai
Saržentai, nujMĮgj h nedamige,
iszalke, pargryžog f zg-yvo pragaro, nusildįMnBhkalno vadinamo ‘ ‘ Bunker Hi
Jiedu sakD^aa.
yra
kingi kadlsžlik^į
Saržentas dagi^ęe Wilkins,
isz Hartford,,? :nn., sako:
“Mes mažai kaį igeme ir beveik akių nesjj^ sme. Ir kai
mes tik krust, ? Komunistu
karabinai sjaug M nips mes
itsi^epti.
egalejome^iuo
“Net ir sužefc
nerugojo
bet stengiesi savo draugams
padėti;’’ sake antras Saržentas Marinas Howard Ryan, isz
East Meadow, New York.
Komunistai labai norėjo sziimti, bet jiems nepasiseke nors
ta “Bunker Hili’’ kaina atsijie daug kareiviu neteko per
tas tris dienas ir naktis.
Amerikiecziai su tais Komu
nistais taip arti susikirto, kad
kartais nebuvo nei dvideszimts
mastu ant to frunto.

RAUDONASIS
PAVOJUS
Komunistai Gresia
'
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Stevensonas Prižada Visus Sukczius Iszvaryti Isz Vaszingtono
GARA

PERGYVEĮ
DIENU P

.

prastas girtuoklis, visus juos
suaręs::
tavo.
AURA
Cape May apygardos teisė
jas Albert M. Ash,.po septynių
Marinas Žuvo; Netu valandų tardymo visus juos
SUVAŽINĖTA
padėjo po penkių tukstaneziu
PER ATOSTOGAS' rėjo Gana Kulkų
! doleriu kaucijos.
Ju automobilyje buvo suras
POTTSVILLE, PA. —Ame
ATLANTIC CITY, N, J. —
Philadėlphijos moteriszke bu rikietis Marinas, Korėjoje, bu ta tu nuodu už pusantro tuksvo suvažinėta ir ant sykio už- į vo paraszes savo tėvams laisz- tanezio doleriu vertes. Ju au
musžta, apie vicnuolik-ttf Va ka tik kelios dienos priesz sa tomobilius buvo policijos pa
vo mirti. Jis savo tėvams ta- imtas sulyg instatymais, nes !
landa isz ryto.
jie su tuo automobiliu iszvaži
Policijantai sake kad ji buvo me laiszke pasiskundė kad jam
nėdavo ir parduodavo tuos už
szeszios deszimts keturiu me nebuvo duota gana kulku, nes
draustus
narkotikus, nuodus.
tu amžiaus Ponia Antoinette plieno strakis namie sumažino
Suaresztuoti yra: Dvideszimts
Spizzirre. Ji ėjo skersai Paci visiems kulkas.
dvieju metu amžiaus Jack
fic ulyczia, kai buvo automobiDvideszimts dvieju metu!
Pa., tu paežiu metu amžiaus
liaus partrenkta ir suvažinėta. | amžiaus kareivis marinas Wm.
Riggitano, isz Philadelphia,
Automobiliaus
draiverys, W. Lewis, isz Pottsvilles, pasi
Warren Jischke, isz Allentown
penkios deszimts metu am mirė ant ligoninio laivo trimis
dvideszimts devynių metu am
žiaus Edward Wyland, labai dienomis nuo to laiko kada jis
žiaus Jack Riggitano isz Phi
greitai važiavo, veszdamas sa buvo ant karo frunto sužeistas. !
. ' -■
i ladelphia, Pa., tu paežiu metu
vo žmona in ligonine.
Jo tėvai sako, kad jis buvo j amžiaus Warren Jischke, isz
Ponia Antoinette Spizzirre jiems paraszes laiszka Rug- Allentown, Pa.; dvideszimts
buvo net penkios deszimts pė piuezio (Aug.) devinta diena: devynių metu amžiaus Robert
du numesta nuo to trenksmo. “Tos plieno .straikos ir mus Dorough, isz New York; tu pa
Ji pasimirė Atlantic City ligo ežia ant karo frunto palieczia. ežiu metu amžiaus Harry Nan
ninėje.
Asz buvau pasiustas in frunta ni, isz Beverly ir trisdeszimts
ir prasziau kulku del penkių penkių metu, amžiaus Jack
Kitoje automobiliaus nelai eilių. Jie man tik viena eile Mitchell isz New York.
mėjo, netoli Uniontown, Pa., davė ir man paaiszkino' kad
Visi yra loszikai ir daininin
du vyrai ir viena mergina bu plieno straikos namie, visiems
kai, kurie dainuodavo ir loszvo užmuszti, ir treczias vyras kareiviams ginklus ir kulkas
davo in Wildwood Kliubus.
buvo labai sužeistas kai du au sumažino. Tai, gal toks ir gy
Policijantai dažinojo, kad
tomobiliai susikūlė ant viesz- venimas!’’
jie
parduodavo tuos uždraus
kclio.
Jis butu parvažiavęs už me- : tus narkotikus ir kitiems žmo
Žuvusieji buvo: asztuoniolinėšio. Jis savanoriai buvo sto nėms.
kbs metu amžiaus Eileen Jo
jęs in marinus daugiau kaip
Policijos sztabas sako, kad
ann Smith, isz Dunbar; Ri
metai atgal.
tai
pirmas sykius, kad tokie
chard Fowler isz Smithfield, ir
žmones buvo szitame mieste
William Kennedy isz Union
lyje suimti ir suaresztuoti.
town.
Sužeistasis buvo -trisdc
szimts trijų metu amžiaus Ed
ward Lyons isz Lemond Fur
nace.

mus

VENTNOR, N. J? — Trisdc
szimts vieno metb amžiaus
Harry M. Buntin, jfišz Ocean
City, N. J., buvo itiresztuotas
ir turėjo užsimos n tris szimtus doleriu baudi gfr kasztus.
Ventnor mieį £io teisėjas
(Tasa Ant 4’ gislapio)

6 Žuvo; 32 Sužeisti
BAKERSFIELD, CALIF—
Žemes drebėjimas isztiko szita
Bakersfield miestą, ir labai
daug iszkados padare, užmuszc szeszis žmones ir sužeidė
trisdcszimts du.
Policijantai privertė visus
žmones iszsikraustyti isz to
miesto, nes daug ofisinu namu
buvo sukriesti, kad yra pavo- ,
jaus, kad ju sienos sugrus!
Tas žemes drebėjimas iszti
ko kai daug žmonių buvo sztoruosc ir kitose miesto vietose.
Miesto valdžia perspėja žmo
nes negerti vandenio, kol bus
galima datirti ar paipos, trin
kos nebuvo sulaužytos ir ar
tas vanduo sveikas gerti.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Valstijose $6 Metams, y2 Metu $3.50;
Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika,
Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts.
visados siuskite ant szio adreso:

Irano Kraįszte
I|

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA
— Alijantu dipliomatai pranaszauja, kad Raudonieji dabar
gali užimti visa Irano kraszta.
Jie szitaip aiszkina;
Sutartis tarp Anglijos val
džios ir Irano virszininku kaslink aliejaus fabriku butu vi
siems geriau.
Jeigu nebus galima prieiti
STEVENSON’O prie tokios sutarties, ir jeigu
Irano valdžia staeziai atsiskirs
PRIŽADAI
nuo Anglijos, tai tada Komu
nistai ežia užvieszpataus.
Ir jeigu Komunistai ežia ko
MINOCQUA, WIS. — Gubernatorius Adlai Stevenson ja gales inkiszti tai visi Viduryra pasakęs, kad jis jaueziasi Rytu krasztai papuls po Sovie
labai gerai priesz Prezidento tu Komunistu intaka.
Rinkimus, ir kad jis tikrai ti
Mossadegh, gavės diktato
kisi, per rinkinius sumuszti riaus ingaliojimus savo kraszGenerolą Dwight D. Eisenhow- te, dabar nori nusikratyti vi
eri.
Po tam jis kalbėjo su sos Anglu intakos. Jis ar nesu
laikrasztininkais, kaipo tikrai pranta ar nepaiso kad be Ang
jo draugais ir jiems pasakė, į lijos milijonines pagelbos jo
kad niekas nebus pakeista.
kraszto pramone yra žuvus.

į

MASKVA, RUSIJA. — Rusija didingai,

garsiai ir veidmainingai paskelbė, kad vi

sa Sovietu

valdžia

ir

Komunistu

Partija

bus pertvarkyta, ir kad tas visagalis Po-

litbiuras bus panaikintas.
Spalio penkta diena, Komunistu Partija
laikys savo pirmaji Seimą in trylika metu!
Czia vėl bus nustatytas dar kitas penkių

metu planas.

Dabar Rusija valdys taip

sakant “Prezidiumas” o Stalinas pasitrauks.
Brigados Generolas’ John
H. Michaelis, keturios de
szimts metu amžiaus didvy
ris Korėjoje, dabar atsisako
labai svarbios vietos Euro
poje su SHAPE ir užima
nauja ir labai atsakominga
darba Amerikos kariszkoje
Akademijoje, in West Point.

Czia mums nėra kuomi nusidžiaugti ar

ko nusigąsti.
žodžiai.

Nes czia tik skambus ir tuszti

Stalinas buvo staeziai priverstas

ika panaszaus daryti, nes jis sau inpedinio

negali rasti.
Vieni norėjo, kad Molotovas
būti jo inpedinis, kiti reikalavo karininko.

DAUGIAU ŽENYBU Tai kad neiszkiltu revoliucija paežioje Ko
Stalinas nutarė pavesti
NEGU DIVORSU munistu Partijoje.
OAKLAND, CALIF. — Lo. szikas Francis H. Van Wie ku
ris yra szitoje apylinkėje žino
mas kaipo ‘Ding Dong Daddy’
buvo isz teatro isztrauktas,
kur jis losze, kai du policijan
tai ji nusistvere ir in policijos
ofisą nusigabeno ir paskui in
kalėjimą užrakino, kai jis ne
galėjo pristatyti deszimts
tukstaneziu doleriu kaucijos.
Pasirodo kad szitas senyvas
loszikas buvo apsiženyjes dau
giau kartu negu jis gavo divorsu. Policijantai sako, kad
jis net szesziolika sykiu yra
marszaves prie altoriaus apsi
vesti.
Jis gavo savo pravarde
‘Ding Dong Daddy’ už tai, kad
jis in viena bloką buvo apsi
ženyjes su beveik puse visu
moterų!
Szitas senyvas kavalierius
vede savo loszima in EI Rey
Burlesque teatre kai policijan
tai ji sueziupo.
Paskutine jo žmona szeszios
deszimts septynių metu am
žiaus Moyle Van Wie, isz Long
Beach, California ji apskundė.
Ji sako, kad kai ji už jo isztekejo, ji nieko nežinojo apie jo
tas penkiolika kitas vedybas!

visa valdžia visu partijų atstovams.
Nes
jis jau prisipažinsta, kad jo dienos suskaitytos.
Galima matyti daug priežaseziu kodėl

Stalinas, kaip tik dabar nutarė szitaip pa
daryti:
l~Amerikos Rinkimai.
Stalinas
nori parodyti, kad vien tik Rusijoje ran
dasi tikra, demokratiszka laisve, kur patys
žmones save valdo.
2—Sovietu užkariau
ti krasztai nerimauja ir ima vieszai prieszintis, kad viskas isz ju yra vežama in
Rusija.
Dabar ir jie turės savo Atstovus
Rusijos naujoje valdžioje.
(Labai gražiai
skamba!)
Bet, nepamirszkime, kad pats
Stalinas ta valdomąja Komisija ar “Prezi
diumą” iszrinks!
3—Patys Rusijos žmo
nes nerimauja.
Dabar jn krasztui gresianti
priesza, kaip buvo Hitleris.
Dabar patiems
Ruskiems insipyko ginklai ir karabinai. Jie
dabar nori duonos ir nors biski sviesto!
ta ta ta ta ta si ’ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
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žiūrint ar tai butu Repu'blikonai ar Demokratai.

Kas Girdėt

Stevenson yta teisingas ir
sanžiningas žmogus ir gal už
Visi laikraszcziai daug rasze tai jam ims labai sunku laimeli.
apie Argentinos Prezidento Prezidento vieta, nes-tenai tei
žmonos Jievutes mirti. Ir da singam žmogui nėra vietos.
bar daug yra apie tai raszoma.
Bet retas kuris laikrasztininGubernatorius
Stevenson
kas mums pasakė, kad tas užtarė iszdavika Alger Hiss, ir
krasztas dalbar jau eina visai už tai jis bus per szitus Rinki
“bankrut”, kad jam reikia mus intartas kaipo Komunistu
milijonines pagelbos ir tos pa užtarytojas.
gelbos tas krasztas jieszko isz
Amerikos, nežiūrint to kad ta
Generolas D. Eisenhoweris
amžina atilsi ,1 ievute buvo taip ir turi savo bedas, visi Senato
nusistaezius priesz Amerikie- riaus R. Taft rėmėjai dar vis
cziuš.
negali prisipažinti kad jir va

Biznierio pasiaiszkinimai:
Sausio liienesyje: Visi žmo
nes savo pinigu praleido ant
Vakaciju.
Vasario menesyje: Visi ma
no geriausi kostumeriaidszvažiavo in sziltus krasztus.
Kovo menesyje: Visi susirū
pinę apie savo taksas.
Balandžio menesyje: Žmo
nes viską prakiszo, praleido
ant Velykiniu drabužiu.
- Gegužio menesyje: Per daug
lietaus, farmeriai yra susirūpi
nę.
Birželis: Negana lietaus,
farmeriai yra susirupine.
Liepos menesyje: Visi iszvažiave ant vakaciju.
Saule Publishing
Rugpiuczio
menesis:Co., Visi
Mahanoy
City,
U.S.nėra
A.
tik gryszta
isz. vakaciju;
Tiktai,
. .Pa.,
$1.00
;!
pinigu.
Rugsėjo menesis: Visi pargryszta be pinigu.
Spalio menesis: Kostumeriai
laukia kol vifekas atpigs.
• Lapkritis: Visi rūpinasi
reikia
siusti su
apiePinigai
Rinkimus
ir neturi
laiko
nei nenori pirkinėti.
užsakymu: ]!
Gruodis: Visus savo pinigus
prakisza ant Kalėdiniu Dova
nu.

das yra paszalintas-ir kad jie
turi dabar remti Generolą D.
Eisenhoweri.
Admirolas William M. Fechteler, virszininkas Laivyno
veikimo sako: “Tie kurie sako
kad-mes galėtume pasitraukti
isz Vakaru Europos sziandien
ar rytoj staeziai nežino ka jie
sako. Tokis sumanymas yra
staeziai beprotiszkas. ”
Mainieriu bosas, John L. Le
wisas pareikalaus dvideszimts
ar trisdeszimts centu ant va
landos daugiau savo mainieriams, ir jis tiek gaus del pen
sijų,, vakaciju ir kitu mainieriams neva-reikalingu (parei
kalavimu. Lewisas daugiau
gaus negu plieno darbininku
prezidentas Phil Murray gavo
plieno darbininkams. Bet su to
pareikalavimu jis mainieriu^
daugiau nuskriaus negu jiems
padės, nes fabrikantai ir taip
Sau paprasti žmones, vis ma
žiau ir mažiau anglių ims.
“Mainieriai gaus daug dau
giau ant valandos, bet tu va
landų bus mažiau ir mažiau!”

Geriausias ir intakingiauDabar meš turime du gerus sias agentas del aliejaus pecziu
Kandidatus in Prezidento vie ir szilumo's yra mainieriu bo
ta, bet jie yra apsunkinti savo sas John L. Lewisas.
Partijų reikalavimais.
Armija norėjo pasitraukti
Darbininku Unijų Vadai 72,000 moterų ir merginu in
myli Gubernatorių Stevensona vaiska, bet iki sziol tik 9,726
ir jie už ji balsuos.
instojo in vaiska. Eina gandai,
kad merginos ir moterys 'bus
Farmeriai, rodos, rems De imamos in vaiska taip kaip ir
mokratu Kandidata.
vyrai.
, ... - — — e t ....... %
Juodukai, nigeriai szalinasi
Algos eina augsztyn, ir tuo
nuo Stevensono, nes jis jiems phcziu sykiu pragyvenimas!
niekados nėra pripažinęs lygy
be. O ypatingai kai Sparkmahas buvo paskirtas kaipo
Vice-pirmininkas. Sparkman
visados yra balsavęs priesz
juodukus ant visu bylu, kurios
btivb innesztos in Kongresą ar
Senata.

Pypkes Durnai

Iszrodo kad Pietiniu Valsti
Grysziu!
jų balsai, votai eis del Genero
lo Dwight Eisenhowerio, ne- Grysziu asz in ta szalele,
Kur girios žaliuoja,
Suraminsiu ten szirdele,
LIETUYISZKAS
Ka graudžiai dejuoja,

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu

Pasveikinsiu asz motinėle
Ir sena teveli,
Aplankysiu asz sesute,
Ir jauna broleli.

j;

Suraminsiu juos skausmuose,
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio
Neduosiu dejuoti,
Iszaiszkma sapna ir Iras J; Ir padėsiu ju darbuose
ateitoje stosis. Su priedu ? Šukiai prakaituoti.
planatu ir visokiu burtu. r
Gana, gana jiems dejuoti,
Knyga in minksztos poJau auszra praszvinta
pieros virszeliuose. :: :: Į;
Ir nuo ranku mus Tėvynės
Skaudus paneziai krinta.

I

Asz juos žadinsiu in darbą
Del musu Tėvynės,
O nukris naszta sunkybes
Nuo musu krutinės!

MAttANOY CITY, PA.

No.123—Septynios istorijos:
No.175—Kuczios Žemaites;
Stebuklingas Zerkolas; Sida Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
ŽYDO PAKUTA
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; darė Anglis; Kaimiecziu AirnaMaryte — 'Mamyte, Jonu
Onute — O Jokūbai, tu suKolera; Senelis; V argo sapnas; navymai; Eiles; Kokis Budais
kas inkando man in nosi!
laužiai savo prižadėjimai
*♦* *♦* *♦* *Z* *♦* ♦.»* *♦*
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
Motina — (Bausdama Jo
Jokūbas — Tai nieko, ma
Apgavikai Apgauna Žmonis;
nuką) — Del ko pats sau ne
no mylimoji, asz padarysiu I (Tasa nuo 3-czio puslapio)
No.127—Trys istorijos apie Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Duktė Pustyniu; Peleniute; Paveikslai. 20c.'
kandi in nosi!
kita toki pat!
Jonukas — Kad nepasie
i katinas, szuni, szuva— kiaule, Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
No.128—Dvi isztorijos: Val- Skaitymo ir Raszymo. 25c.
kiu!
— Puikybe, godumas ir | szuva -ir kiaule susidėjo in krū
neapykanta, tai yra kaip trys va pagimdo Lieluviszka valiia- dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
upes, isz.kuriu liejasi ant že mani; už ai Maskoliai if'AngNo.129—Keturios istorijos;
Kitokios Knygos.
Dykai
mes invairiu invairiausios pik likai, Valnamanius vadina: Ketvirtas Prisakymas Dievo;
tybes ir nesavžiniszki nedori i ‘sūkiu syti!’ ir ‘sou of bitch!’' Keliautojai in Szventa Žeme;
Antanas — Tu nespausk
No,178—Tikinusias Kabalas
Kales vaikai, kiaules va-ikaų
darbai žmonių.
Beda; Tamšunus prigauna. 58
taip bepaliovos skambuezio,
i - T. ,
.
arba
atidengimas Paslapcziu
Saitgokihu's klaidingu pra- puslapiu, 20c.
— Niekam nerupi ar žmo
nes daktaras turi apsirengti.
Ateites su pagelba Kazyrora.
gus paėjo isz molio ar isz bež nešžimu idant ne inpultume. in
No.132—Trys istorijos: Apie
Juk pats matai kad nakties
25c.
džiones, bet daugiau svarbu neapykanta visu krikszczio- Anglorius isz Valencžiojs, Kolaikas!
No.180<—Kvitu K n y g u t e
kad jis visa savo gyvenimą ne niszku tautu.
žnas daigtas turi savo vieta;
Pilypas — Kad tu taip ir
pasiliktu moline beždžione!
Ka pasakė katras paeziuojas, del Iszmokejimo Pinigu Ligo
— GALAS —
bijai. Juk už skambuti ne
niams. 35c.
įgulas žmogelis užklau76 puslapiu. 25c.
reikia mokėt!
Knygute
se: Kaįtai yra Pekla?”
No.133—Dvi istorijos: Neuž 1801/2—Kvitu
Kai mes gerb padarome nie
Draugystėms, del Kasieriaus
— Jeigu tave neapykanta
kmoteriszkas ryszys,
Yra
kas neatsimena, 'bet kai mes mokamas Žiedas, Drūta Alks nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
žmogiszka kanda; stovėk mal- kuriam
tere reikalauja už
suklystame niekas nopainirsz- ni. 62 puslapiu, 20c.
kimu. 25c.
sziai, atsimindamas ant to, daug, o v ai turi maža alga
No.134—Dvi istorijos: Baisi
ta!
No.194—Trumpas
Katalikad szunes tiktai bėganti kan ir negaųt otere prisotyt visŽudihsta, Urlika Razbaininka,
kiszkas
Katekizmas,
pagal
iszdžioja!
kuom k
reikalauja.
43 puslapiu, 20c.
guldima Kun. Piliauskio, su
Istorija Apie . . .
No.138—Apie Irlanda.; Ro
Naudingais Padėji
“AMŽINA ŽYDĄ” bertas Velnias; Medėjus; Kaip nekurtas
mais. 35c.
Kuzma Skripkorius LikosTurNo.196—Stacijos arba Kal
Jo kelione po svietą ir liūdimas tingu Ponu. 35c.
varija Viesz. Jezuso Kristuso
No.140—Apie Maža Katiluapie Jezu Kristų.
15c.
ka Lietuvos Skausmai, MoPer paczta, 25 Centai.
No.197—Graudus Verksmai
cziutes Pasakojimai, E i le s ,
arba Pasibudinimas prie ApVargdienis, Pirmutine Sžalna,
Saule Publishing Co.,
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
Atsitikimas
Senam Dvare, GeMahanoy City, Pa. - - U. S. A
su Jezuso, Kristuso. Knygute
64 puslapiu, 25c.
reikalinga ant Gavėnios. Pa
No.141—Apie Kalvi Paszku,
gal
senoviszko būda, 15c., Pa
“Talmudo Paslaptys” ležinis Vyras, Smakas ir Niki
gal nauja būda, No. 197^6, 25c.
ŽYDU TIKYBOS
tas. 61 puslapiu, 20c.
No.198—•Groinata arba Mu
:: PRISAKYMUS
::
No.142—A p i e Paveikslas
ka musu Iszganytojaus Jezuso
Labai užimanti apysaka
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz gromaPer paczta, 25 Centai
Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszganylapiu,
20c.
Adresas:
tojaus Jeruzolima. 10c.
No.144— Apie Ranka ApSaule Publishing Company,
No.200—Eustakijuszas. Is
Mahanoy City, Pa'., U.S.A. veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
va Zokoninka Bernadina. 61
No.201—Istorija apie Amži
KATALOGAS puslapiu, 20c.
na Žydą. Jo kelione po svietą
No.145—Apie Veluiszkas
i* liudymas apie Jezu Kristų.
KNYGŲ
Malūnas Kaip Studentas Lo
Pūkius apraszymas. 20c.
klot
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
No.202—Novena, Stebuklin
Visi pirmieji Katalogai dabar buklinga Puodą, Dainele. 47
M.
go Medaliko Dievo Motinos
yra negeri. Szis Katalogas puslapiu, 15c.
Garbei. 15c.
'
užima visu anų vieta, todėl
No.146—Apie. Aul^a Nihilis
No.203—Knygute, Tretinin
užsisakykite knygas jsz
tu, Stebuklas Kuczios Nakti.
kių
Seraphiszkas Officium. 15c
szito Katalogo
62 puslapiu, 20c.
No. 1952
No.148—Apie Joną ir Alena,
Kaip Užsisakyti Knygas:
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
ISTORIJOS, PASAKOS,
No.150—Apie Duktė AkmeAPYSAKOS, IR T. T.
IHT Užsisakant knygas isz
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa szio Katalogo, reikia paminėti
No.
101
—
Kapitonas
Velnias,
tik numeri knygos. Pinigus
“Just a note to let you know I’m still r|! k. Things aren't too .
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
Puikus apraszymas, didele
siuskite per Pacztino Moni-Orbad over here but they keep us plenty busy and I’ll sure be
No.151—Apie Vaitas Szvilknyga, 404 puslapiu, 50c.
glad when my time jor rotation comesIffTell, it wont be too
deri, Express ar Bankino Mopikas, Pas Merga, Gražios
long now and after all,'if you’re going to’jkeep a democracy I
No.102— Prakeikta, meilin
ni-Qrderi, o jeigu norite piniAkys, Tarnas, Vargdienis Jo
gueSs everyone has to pitch in,”
fc
gas kriminaliszkas apraszy
gais*stusti, tai reikia Užregis
nukas Karalium, 62 pus., 20c.
Just a lonesome G. I. writing home.
w
mas, 202 pus, 50c.
truoti laiszka su pinigais.
No.153—Apie Gailuti, Du
He’s helping in the armed forces. But Acre are things you
No.103—Vaidelota, apysaka Broliai, Majoro Duktė. 62 pus BSiV’ Nepąmirszkite dadeti
can do to help, too. One of the most important of these is
isz pirmutines puses szimtme- lapiu, 20c.
deszimtuka ekstra del prisiunbuying United Stales Defense Bonds.
czio iszimta isz Lietįuviszku
timo kasztu.
No.152—Apie Kajimas, Drū
Tens of millions of Americans own Dqtfense Bonds now—
užlieku. Su paveikslais. 177
more than 49 billion dollar^ worth! Ancrevcry lime you add
tas Petras, Nuogalis. 62 pus /Visi Moni-Orderiai ir Pini
dideliu
puslapiu, 35c.
to the total, you are helping to stabilize your country’s eco
gai, o ir visi laiszkai “visada
lapiu, 20c.
nomic power, making and keeping it as strong as the G. I.’s
No.lll—-Sziupinis (3 dalis)
No.155—Szakinis
Nedoras turi būti siusti vien tik ant
are keeping her military power. Remember, it’s your bonds
talpinasi sekanti skaitymai: Žydas, Du Draugai. 136 pusla szio adreso:
and other forms of saving that kee'p your country strong.
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo piu, 35c.
SAULE PUBLISHING CO.,
And in these troubled times, peace is only jor the strong!
ba ka negalėjo savo liežuvio
Mahanoy
City, Pa., - U. S. A.
So how about starting a patriotic program of regular savings
No.158—A p i e
Kapitonas
sulaikyt;
Girtuoklis
Jurgis,
now—by buying U. S. Defense Bonds’*’through the Payroll
Stormfield Danguje; Pabėgė
•Galinga ypata galybe meiles;
Savings Plan where you work. Il’s one sure way to save!
Atsimink! Mielas Skaityto
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Raganiszka lazdele; Boba kaip
jai kad nuo tavęs priklauso
Vagis. 60 puslapiu, 20c.
Here’s how E Bonds now earn more money for you!
ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.160—Apie Po Laikui; “Saules” ateitis: Ar ja skaity
rodos, trumpi pasakaitymai ir
Now safe, sure U. S. Series E Defense Bonds pay an even
Per Neatsarguma in Balta si, ja indomausies, ar laiku at
better return than ever before.
t. t., 52 puslapiu, 20c.
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- silyginsi, ar ja paremsi!
No.
112
—
Trys
apysakos
apie
] Now every Series E Bond you buy begins earning interest after
pats Jezuą ir Miszke Medžiai;
only 6 months. And the interest it pays is now bigger at the start!
pinigai galva-žudžiai; RažanŽvake; Del Pirsztiniu; Apie
2 Every Series E Bond you own can now go on earning interest for
^Pirkie U. S. Bonus!
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
10 more years after it reaches the original maturity date.
Kristupą; Juokingi szposelei;
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
2 During the 10-year extension period, every bond earns at the new,
Kaip traukt gijiukingai Einiki
higher interest (average 3% compounded semiannually).
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
ir kiti szposeliai, 20c.
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Start now! Invest more savings in better-paying United
No.
116
—
Istorija
ape
Siei
’
aStates Series E Defense Bonds.
Apie 100 puslapiu35c.
ta. Puikus apraszymas. 119
No.166—Apie Sūnūs Malpuslapiu, 20c.
kiaus; Iszklausyta Malda
No.119—Keturios istorijos,
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
apie Gražia Haremo NevalninNo.172—Apie Duktė Mariu;
ke; Luoszis; Vieną Motina;
The U. S. Government docs not pay for this advertising. The Treasury
H v n
Department thanks, for their patriotic donation,
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
wVSv
the Advertising Council and.
piu, 20c.
20c.
No.173—Apię Talmudo Pa
No.120—Dvi istorijos apie
slaptys
; Du Mokiniu; Kam IszValukas isz girios; Ant nema
davineti Pinigus. 45 pus., 20c. ^Pirkie U. S. Bonus!
Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa. no. 58 pus., 20c.

Negalėjo

Atsilyginimas

Peace is for the strong...
Buy U.S. Defense Bonds regularly!

‘‘SAULE’’

Didžiūnai Pasitaria

Žydo Pakilta
Tikras Atsitikimas

BALTRUVIENE
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Tankiai duodasi girdėt
tarp žmonių,
Viena diena, Szolomas eida
Kad musu Lietuviszka
mas, nuo kaimo Pusiauiskeliu
jaunuomene,
in Sre'balus, u'žtemijo, pavieszNekalba Lietuviszkai,
kelio griabeje, gulinčzia kiauG
‘O tėvai rūgo ja kad,
lia, su mažais parsziukais; ta
j
Ju vaikai nenori kalbeli
pamatęs mėtėsi, kaip vanagas
Lietuviszkai!
ant zuikio; parszeli nutvėrė už
Jauni
advokatai, dentistai ir
paskutiniu kojų, justume in
daktarai,
maisza, ir tokiu budu, mylinUždedanti savo ofisus,
cziai motinai kiaulini uždavė
Aplaikineja Lietuviszkus
per szirdi smarku smūgi ir inkdstumerius,
spaude aszaras apgailyšlavi
Tada su sarmata
mo.'Visa® ilgaveidžiu pulkas
prisipažysta
sucipę, užviege ne savu balsu,
Kad nemoka kalbėti
bet senis Szolomas nepaisyda
Lietuviszkai,
mas ant riksmo neiszlnintingu
Nei raszyti, nei skaityti!
pra’bocziu, kvailiu kaip taboka
Likos isztyrineta kad,
rage, ' velnemaniu, ėjo savo
Geriausia pasiveda tiems
keliu.
biznieriams,
Szolomas nelaiminga auka
Kurie supranta, ir kalba
savo godulystes, tiesiog parsisavo tautiszka kalba,
nesze namo, inleido in tvartu
Ir rūpinasi savo lautiszkais
ką, prie galo stu'bos pribudavoveikimais.
ta, paszere ir pagirdė: inejes
Tik sziandieniniai
in stu'ba atsigulė ir saldu mie Laikraszcziai ir organizacijos,
gu užmigo. Tuom sykiu, jo pa
Gali užlaikyti Lietuvyste,
ti Ėjo re, virdama vakariene Ir prispyrimas jaunuomenes
“cimes mit kiszktes” iszgirdo
Kad kalbėtu daugiau
savo namuose nepaprasta bai
Lietuviszkai,
sa: kvi, kvi kui nui! SzaukdaSu savo tėvais namie!!!
ma didžiu balsu tarė: Szolom!
*
*
*
Szolom! Mus namus neczysta
O tu moterėlė isz didelio
dvasia atlankė, persergėdama,
miesto raszai,
jog mus pasieks ranka Adinoi,
Kodėl
po
laiszku
nepasiraszai 1
už visas piktadarystes, vagysBe pasiraszymo nenoriu,
tos, kokias .papildei valkioda
Laiszka
in gurbą patalpinu.
masis po svįeta!
O gal norėjai sumeluoti,
Szolomas suriko: Sore! VosIr in laikraszti paduoti.
Asz tokias moterėles žiniau,
Ir in amžina atilsi talpiniu.

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
SAULE Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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i-dos? Sžtil! ruhig! Nebijok!
Czia yra parszas; ta parsza pa
vogiau Pusiau skeliuos®, del
Patasziu marszios; šzianakt
nunesziu iii Szuketus, gausiu
kvieeziu karti, o gaj ka ir dau
ginus. Juk tu žiiftii, jog žmones
tiki; kad veisle Žydiszku kiauliu gaspadoriams sekasi, eina
ant gero, ant geszeft! •
— O Szolom! Mus gaspatloriai neteki kvaili kaip kitu

QUVALKU redyboje,, tada,,
Marijampolės apskriczio,
Griszliabudžio valsicziuje. Gale
kaimo Lipku gy veno senas Žy
delis, Szolomas Virbalskis, su
savo szeimyna; vaikszcziodamas po aplinkynius kaimus
isz'kelnes kiszkos,pardavinėjo
briežukus, peilius, mezginius
ir kitokius daigtus; už parduo
tus niekniekius, imdavo nuo.
gaspadiniu laszinius, taukiniu
ir kaip kada, paauginta parsziuka. Parsziukus mat parduodovo, brangiai, kitoms gaspadinems, ir brangius pinigus,
imdavo: rugius, kvieczius ir
visokius rakandus; prie tomiš
ko buvo, labai gedulingas; nes
naktimis išsiverždavo in kiau
lių tvarta, ir isz ten iszneszdavo jaunus parsziukus, del pra
platinimo prekystes ir pageri
nimo gyvenimo savo szeimynos, susidedanczios isz dvyli *
kos vaiku'vyriszkos lyties.

arba pradžia
SKAITYMO
.. 'ir...
RASZYMO

MAHANOY CITY, M.

Amerikos Armijos virszininkas, J. Lawton Collins,
(po deszinei) pasitaria su
Generolu James Van Fleet,
(po kairei) apie vedamaji
kara Korėjoje. Gen. Mark
W. Clark, Tolimu Rytu karo
komandorius su abiem pasi-

szneka. Visi tie del taikos
pasikalbėjimai su Sovietais
ir Koriecziais Komunistais
nieko gero neatnesze. Amerikiecziai su Tautu Sanjungos kariuomenėmis turi da
bar apie 170,bOO belaisviu
Komunistu kareiviu. Ir da

szaliu mokslincziai, idant tike- Į szio svieto kenteši visokias ne
tu, jog nuo Žydo, pirkta kiaule laimes, vargus irtbedas, užpuls
butu geresne, už gaspadorisz- ant tavęs: badas pavietre, ug
nis ir vanduo! Turėsi sutrum
ka kiaule!
pinta
aniži, negyvensi dienu
— KitįĮi szaliu mokslincziai
tvirtina ir sylijesi darodyti, amžiaus ,teve musu! Oi! Vei!
jog žmonių veisle paeina nuo Givalt! Ar gal Imti didesnis
kiaulių tarė dievobaimingai nuopolis'! Už nuopoli musu. At
gal but didesnis vargas ? Už ta
Sore.
— Jeigu jie nori būti sūnu vo vargai
— Kekszte Šore! Tu kvai
mis kiaules, tai tegul būna;
mes žinom, jog Viesapats Die la bobą, kaip Ūsu Pliurze. Te
vas, su vienu žodžiu, isz nieko myli! Gojai ka daro ? Iszsižada
sutvėrė dangų ir 'žeme, žmogų Dievo ir .Jo szventu instatymu,
ir visus gyvulius; tai czion ne- iszmisllja niekur nevartojauokliauja,
gal 'būti kalbos apie paėjima mas tiki
kibtair t.t.
žmogaus nuo kiaules arba kito vage, piKtb~71
kokio gyvulio, kaip nekurie Mano nusicĮej uis yra tik
menku szesz<
gojų nusidetvirtina.
evas už taip
evas,
— Maižicszius sako: jog jimu; vieno
smarkius
nusidėjimus,
gojų
kiaule yra neczysta, tai taip
iszeitu. Jeigu žmogus pripa- daugybe įiedorwiu nekankina.
— Oi! Vbi! sSzolomuk! Ka
žiiista; jog paeina nuo kiaules
arba nuo kito gyvulio, yra tu kalbi ? Buktiszkhi Mateukvailas, kvailesnis už paezia szas iszsi'žadej’o Dievo pats
'kiaule. Baigdamas savo dava- per-siszoVt1. %Gstogiu Jurgis
dus, Szolomas žiurėjo in savo pasikorė. Szeszeru'ksi už užmuverkenezia Sore ir tarė: Mus szima, tokio jau gojaus, kaip
visogalingas ‘ ‘ Adinoi ’ žino "jis pats, Amerikoje buvo pavisas' paslaptis szirdies žmo kartas, Szimajiuka Barzdų di
gaus, ir mus varginga, padėji deli pesztuka gdri gojai su pei
mą; tai tokia menka vagyste, liu in galva nudure ir peilio,
nuo gojaus kaip parszas, nepa- geležte kvailo,{atgaivoje pali
ko. Ar tu nematei, 'kiek gojų
skaitys už nusidėjimą.
— Tu žinai Szolom, jog yra, su suskalflyta nose, nu
Vieszpats Dievas, per Maižie- pjaustytomis ausimis:' Kiek
sziu, tania savo, uždraudė Iz- serganeziu, kiek mirusiu, isz
raeliaus vaikams valgyti kiau
liena; jeigu nevale valgyti, tai vožijimu broliu savo.
— Oi, Sore'Wxokia tu kvai
nevale nagu prikiszti prie
kiaules, ai, vai, givalt! Nusidė la! Gojai iszsižadejo Dievo, in
jimas tayo yra didelis, nusidė vieta bažnyczio'S karezemas
jimas neiszpasakytas! Nuo to mylėjo. Asz ne toks didelis nu
*
*
*
laiko, kaip kiaule atsirado sidėjėlis, tikiu in Dieva, pildau
Daugelis žmonių kalba,
mus namuose, Meliudamas .Jo prisakymus, ne girtuokliau
Kad musu svietas,'
(aniuolas) iszejo isz szventu ju, savo broliu, Žydu Uemuszu,
Eina po velniu,
nįimu Izraeliaus, jo vieta už nekolioju, einu in szkala ir
Nes moterys pagedo,
ėmė Machebubes (velnias) ne kasdiena poteriauju.
Ant lygiu tiesu su vyrais.
— Hei, Szolom! Tu nežiū
prietelius žmonių veisles, tė
Taip, moterėles daro viską
vas visu nedorybių. Po mirties, rėk gojų, jie prasti žmones, ne
ka vyrai daro,
tu nematysi veido Tėvu musu: mokyti, tamsus, už tai nieko
Keikia lygiai su vyrais!
nežino ir ne bijo. Mes, kas ki
Nekuriai moterėles praleidžia Abraomo, Izaoko ir Jokūbo!
tas, mes sunūs Dievo, tikri
— Nevalgysi Szoruni Bosavo laikps prie baro,
ukesai Jeruzolimo. Jeigu mes
rum (didelis jautis) neragau
Ir geria kaip vyras.
pradetunie tokius nusidėjimus
O merginos ruko, geria, szoka si Leviatan, (didele žuvis)
pildyti kaip gojai, tai mus,
kentėsi bada, per nepabaigtus
nepadorius szokius,
visas miestas visi Žydai, su
amžius!
Nepereisi per SambaTrankosi po pakalnes
pirsztais užbadytu.
tian (didele upe ant ry'bu Pa
ligi vėlybai nakeziai,
lestinos per kuria duszios turi
Pyszkina automobiliais su
— Sulaukės vakaro, Szolo
eiti in dangų) upe! Tavo nelai
visokiais palei&tuvais.
minga duszia gaus gyvenimą mas ncsze parsziuka in Szuke
Isztikruju pekla užėjo ant
viduriuose
neezystu gyvuliu: tus, pardavė Patasziu mar• svieto,
kiaulių, arkliu, siziksznospar- cziai: gavo kvieeziu karti ir
O gelbėjimas dusziu nuėjo
niu ir t.t. Pildydamas kiaulisz- kaszele bulvių. Eidamas, verant nieko!
ka nusidėjimą-, peržengei pri cziau bėgdamas namo mislijo;
Į SKAITYKITE “SAULE”
sakymus Jeliovo; už tai ant apie savo nusidėjimą parszva-

bar eina derybos kaip iszmainyti tuos belaisvius ant
musu paimtu ir nelaisve ka
reiviu. Sovietai nesutinka
nei ant vieno musu pasiulinimo.
□

o

□

g-ystes, su didžiausiu gailescziu, prižadus dare, prisiegavojo Dievui, parszu nevogti ir
neduoti rankos tiems gojams;
kurie giresi, jog nuo kiaules
arba kito gyvulio paeina.
Per naktis, neturėjo atilsio,
negalėjo užmerkti akiu; kūl
ėjo, kur ženge, visur parszas
jam mislyje ir akyse rodosi, vi
sada girdėjo verksminga bai
sa: Kvi, kvi! Nesulaukęs
szventes, suduos dienos, (ilgo
sios nakties), tai yra: atleidi
mo nuodėmių, iszdžiuves kaip
■szakalys, pageltęs, kaip mork■va, su dideliu gaileseziu, už
nuodėmė parszvagystes, žiop
telėjo ir pasimirė, po paduszka, kuria Sore užmėtė jam ant
galvos, del sumažinimo mirimo
skaudėjimu.
Sore, aiszkiai mate: Kaip
nulindęs, Meliudanias apleido
jos griežia, o Machebubes už
ėmė jo vieta. Su tuom laiku
isznyko isz galvos Sores viltis
iszganymo duszios Szolomo.
Sore draskėsi, raudojo, mislydama, jog nelaiminga duszia
Szolomo inlindo in žVvata
kiaules, motinos del nusidėji
mo padaryto už parsza.
Lipku gaspadorius, Antanas
Juszka bemokydamas savo
jautuką arti, patraukino; isz
tos priežasties, jautis gavo
gargala, gerklėje pradėjo cyp
ti, sžniokszti ir visokius nepa
prastus balsus iszduoti; prie
to, sukudo, plaukai pasisziausze, kaip ežio szerai.
Žydelka Sore, pamaezius
jauti nesavyje, tuojaus dasiprotejo, kad Szolomo duszia
pere jo in jauezio žyvata. . Vi
siems paslaptingai sznabždejo
in ausi, kad Szolomas, Juszkos
jautije gyvena. Visi apylinkiai žmones pradėjo juoktis,
szidyti; net isztoli atvažiuoda
vo tyrinėti Szolomo stebuklus.
Užklausta Sore, apie duszia
Szolomo, jauezio pilve, sziukuojanezio blekus, atsakydavo
nulenkimu galvos: taip, mano į
Szolomas, inįpuole, ir prapuolė
gilume jaueziopilvo. Ant klau
symo: per kur jis inlindo ? At
sakydavo: Oi! Vei! Asz neži
nau, gaspador, ar per priszaki,
ar per pasturgali ? Per jauezio
snuki, Szoloman man sako:
“iebbin liier,” Sore! (Asz
czion esu Sore). Nėra ka misly-

ti kitaip asz girdžiu jo baisa.
Szolomas “riclitig,” taip sznekejo kriokdamas, kaip tas jau
tis. Asz dabar, nelaiminga
naszle, turiu maityti, su savo
duona, ir Szoloma ir jauti.
Apie nelaimia Szolomo Sore
tankiai sapnavo, jai rodėsi:
jog Szolomas sziaudus ėda, ak
seli rindoje, su jauezio snukiu,
maiszo, su karvėms draugauja,
junga traukia, pleszinius pleszia, artojas Szolomui, per
pasturgali su botagu kerta; žo
džiu, visos nelaimes jauežio
puola ant sprando jos myli
miausio draugo. Sapnas yra
iszpudžiu paveikslu, dieniniu
misliu dele to, l«i diena misli
jo, savo kvailoje galvoje, nak
tyje sapnavo. Nesyki, szokdavo isz lovos ir szaukdavo: Szo
lom! Nelaimingas Szolom! Ma
no szirdis palinksiu into jau O!
Tave gojus, kerdžius musza!
Tave baisus jautis duria! Oi!
Vei! Givalt!
Viena nakti, jai pasirodė,
per sapna Szolomas ir tarė: nu
pirk nuo Antano Juszkos, ta
kuda marga jautuką, kuris pas
duris pririsztas, žinau, kad ne
turi pinigu; apie tai pasakyk
rabinams, Tulmudistams ir vi
siems Žydams, idant sudeje,
pinigus jauti nupirktu ir pada
rytu jam mirti; tokiu budu asz
iszprusiu, isz gyvuliszko gyve
nimo, busiu laimingu.
Kaip Szolomas tarė, taip So
re padare. Rabinai ir pulkai
Žydu atvažiavo in Lipkus, pas
Juszka, apžiurėjo, apčiupinėjo
jauti, isz visu pusiu, vadžiojo
po kiemą, sukino in visas pu
ses; jautis kriokė gargaliavo,
nes turėjo supuvusius plauczius.
Sore pribėgus prie jauezio,
paėmė su godone, vuodega ir
szirdingai pabueziavo; paskui
apkabinus kakla, meilingai vi
sa galva 'buczkiais apdengė,
tarydama: Szolom! Tu mane
palikai ant vargo, sakyk ar tu
czion esi? Ar kur kitur?
Jautis kriokimu atsake:
“heir, heir, ich bin!” •
— Sakyk ka veiki ?
Jautis kriokė: “Ham, ham
ir ham!” Žydeliai persitikrinę
be jokios abejones, apie buvi
mą Szolomo, viduriuose margio, sudėjo pinigus, Ibe, derybų,
užmokėjo Juszkai penkios deszimts rubliu, pasamdė Karczrudes kerdžių, idant ta jauti
nuvesztu in Seredžių miestą.
Mat kerdžius pasilokamijo ant
deszinlts rubliu už dvi dienas
darbo.
Bevedant jauti per giria,
Sore, Szoloma sznekino, žadi
no, vaitojo ir verke.
Jautis savo paprastu budu,
kriokė ir kriokė.
Sore priimdama dusulinga
kriokimą jauezio, už aisžkius

atsakymus, paties Szoloiho,
persitikrino:
jog Szolomas
czion, viduriuose jauezio metavoja už vagyste parszu.
Sore' pasakojo kerdžiui apie
visokias vagystes Szolomo ir
tarė: jog szita nelaime iszejo,
isz Juszkos kiaules; kuria Szolomas pavogė; dabar per pir
kimą jauezio Jbszka užganedytas, Szolomas gales isZeiti
isz nepabaigtos skyles. Didele
buvo milaszirdyste Dievo, kad
Szoloma nenusiuntę iii ka kita,
tik in jauti. Jeigu but nusiun
tęs in neczysta kiaulia, tai mu
su Szolomas but prapuolęs ant
amžių.
Kerdžius atvedės jauti in
Viszakio ruda, atsižadėjo pel
no ir pabėgo; nes ji verksmai
ir raudojimai, Žydu didelei,
inb-augino; mislyjo, kad jautis
turi savyje velnią ir velnias
per jauezio snuki duoda Žy
dams geistinus atsakymus.
Kada kerdžius pa'bego,. Žy
dai negaudami kito žmogaus,
jauti, uždėjo ant szlaju ir nu
vežė in Seredžius, del palaido
jimo ant Žydiszku kapinu.
Apeigos buvo iszkilmingos:
suvažiavo isz aplinkiniu mies
tu: rabinai; Tulmudistai, inalamedai ir bakaliorai, prie
daugybes Žydu, padare rodą
ir nutarė: iszkasti duobe, jau
ti apsiūti karmazinu, du sykiu
kvailtmotp ir gyva, apkrauta
supuvusiomis lentomis, užkas
ti ant amžino atilsio.
Kada užkasė jauti-szoloma,
pirmiausiai rabinai, paskui vi
si Žydai ženge per kapa,
spjaudindami ant žemes, tarydami: Chazer diebl Chazer,
diėb! (kiaulių vagis). Szita
szlykszczia apeiga pritaikė
dėlto, kad Žydus galėtu nugraszyti nuo parszvagystes.
❖

❖

Nelaiminga Sore parvažia
vus namo užmirszo Szoioina ir
apie jauti daugiau nesapnavo.
Visi Žydai, aiszkiai, persi
tikrino: jog duszia žmogaus
yra nemari.
Žmones Katalikai, be to, nu
duoto iszmislyto stebuklo, ti
kėdami, jog duszia žmogaus
yra nemari; juokės isz Žydisz
ku burtu, meta. ‘ ‘ MoitphOZa, ’’
permainymo Žydo in jauti ir
‘ ‘ Metainsiehoza, ’ ’ valkiojimosi dusziu po kimus czystu ir ne
czystu gyvuliu, pagalužpelnus
žmogaus.
Matot garbus skaitytojai,
jog Žydelkos Sores, tūkstanti
kartu, tikėjimas yra geresnis
ir tvirtesnis, ne kaip muš valnamaniu: nes valnamaniai isždirbo sau klaidinga gediszka
nuomone, avansavimo, (paki
limo) pagal kuri, jiems nuro
do: jog sliekas iszrietejo isz
dumblo, isz slieko, bite, isz bi
tes, pele, 'pele pagimdė katinu,
(Tasa Ant 2 puslapio)

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szvencziausios,
mieganezibs
ant kalno Alyvų, žemei
Batanijos,
bažnyczioj
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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ŽiniosVietines
— Vesingas rudeninis oras.
— Seredoj įpripuola Szv.
Juozapo Kalasanczio, o Tauti
ne Szvente: Vizgirdas. Taipgi
ta diena: 1946 m., Rusija susi
kirto su Australija Paryžiaus
Konferencijoje.
— Pons. Vincai Pecziukaicziai ir Edvardai Pirminai isz
Detroit, Mich., lankosi ,pas gi
mines: J. Pecziukonius ir J.
Smalenskus, ir prie tos progos
atlankė ir “Saules" redakcija.
Pons. Pecziukaicziai kitados
gyveno Mahanojuje, bet apie
trisdeszimts metu atgal apsi
gyveno Detroite, kur ponas
Pecziukaitis dirba del Ford
kompanijos. Acziu už atšilaukyma.
— Ketverge pripuola Szv.
Augustino, o Tautines Szven
te: Liūtas. J r ta diena: 1833 m.,
vergija panaikinta Anglijoje
ir visuose jos valdomuose
krasztuose; 1565 m., Ispanai
priplaukė Szvento Augustine
miesto uosta Floridoje. Saitas
miestas seniausias Amerikoje,
ežia teipgi randasi seniausia
Kataliku 'baižnyczia Ameriko
je. Ispanai davė szventuju var
dus miestams ir už tai mes
sziandien Amerikoje, Ne-Katalikiszkame kraszte turime
tiek daug miestu su szventuju
vardais.
— Parapines ir Publikincs
mokyklos mieste prasidės Se
redoj, Rugsėjo (Sept.) 3-czia
diena.
— Petnytezioj pripuola Szv.
Jono Nukirs., Gal., o Tautine
Szvente: Gardenis. Ir ta diena:
1506 m., Lietuviai pergalėjo
Totorius ties Gipra; 1935 m.,
Haile Selassie, Ethiopijos Ka
ralius sutiko pavesti savo
kraszto
aliejaus szulinius
Amerikai ir Anglijai; 1935 m.,
Belgijos karalius, Szvedijos
karalaite, bevažiuodama au
tomobiliu su Karaliumi, žuvo
autoino’bilia.us nelaimėje. Jų
dviejų automobilius nulėkė
nuo vieszkelio, pataikė in ke
lis medžius ir paskendo Lucer
ne ežere Szveicarijoje; 1946 m.,
keturi didžiųjų Tautu Ministe
rial susirinko Paryžiuje, bet
visai nieko nenuveike.
— Visi mainieriai nedirbs
nuo Rugpiuczio 23-czia diena
ligi Rugsėjo Lina dienai, isz
priežasties kad Mainieriu Bo
sas, John L. Lewisas paskelbė
kad nedirbt, del prisiminimo
visu mainose žuvusiu mainie
riu. Visiems mainieriams gre
sia straikos Rugsėjo 20 ir 30
d.d., jeigu kompanijos nesutai
kins priesz tai, ant Naujo Kon
trakto.
— Panedelyje, 2:50 valan
da popietu, ugninis signolas li
kos paleistas isz dėžutės 5-1
prie kampo Sixth ir E. Pine
uly.' Ugnis kylo daržinam
szantei, prigulintis prie Eck’s
ant E. Market uly. Ugnis likos
greitai užgesintas.

Maizeville, Pa. — Szvento
Liudviko parapijos atlaidai
invyko Nedelioje. Sekantieji
kunigai dalyvavo atlaidose:
Kun. St. Nor butas isz Frack
ville; Kun. Jonas Lukszys isz
Shenandoah, Kun. J. J. Bag
donas, isz Tamaqua ir Klebo
nas And. Degutis.
— Puldama trepais žemyn
savo namuose, p. Marijona Rosanavieziene nuo 308 Main uly.
Gilberton, likos skaudžiai sut-

žeista in rankas ir galva, ir li
kos nuvežta in Ashland ligonbuteje.

UŽSIMUSZE;
MAINIERIAMS
KITOS ATOSTOGOS
TAISĖ STOGĄ

Indiantown Gap, Pa. — Di
delis kariszkas Tranportinis
Eroplanas C-47 krito ant že I
mes ir užsidegė. Ant to eroplano buvo sekantieji oficieriai ir
Generolai: Lt. Gen. Leon W.
Johnson; Maj. James Stacey;
Maj. Gen. George Finch; Brig.
Gen. John Copsey; Lt. Col. Ed
ward Mikolowski ir 1/c Ro
bert D. Maine. Visi iszgelbeti
isz deganezio eroplano.

NEW YORK, N. Y. —
Kietos Anglies kompanijos pareiszke savo pasiprieszinima
Mainieriu Bosui, John L. Lewisui, kai jis paskelbė kad vi
si mainieriai nedirbs nuo Rugpiuezio Aug. 23-czia diena ligi
Rugsėjo Sept. 1-mai dienai, del
prisiminimo visu Mainose žu
vusiu Mainieriu.
Szitas protestas buvo visu
kompanijų atstovo, Prezidento
Edward G. Fox pareiksztas
per derybas su Lcwisu kaslink
Naujo Kontrakto.
Prcz. Edward G. Fox sako,
kad tokis nusistatymas ne
dirbti sulaužytu Mainieriu
Kontraktai
Thomas Kennedy, Mainie
riu Unijos Vice-Prezidentas
ant to nesutinka, sakydamas,
kad Mainieriu Kontrakte yra
aiszkiai pabriežta kad jie
dirbs tik tada, kada “jie gali
ir nori!" Kompanijų Atstovas
sako, kad Naujame Kontrakte
nėra nieko panaszaus pabriež
ta.
Apart szitos Lewiso pa
skelbtos Mainieriams Vakacijos, visiems mainieriams gre
sia straikos Rugsėjo Sept. 20 ir
30 d.d., jeigu tie ponai nesusi
taikins priesz tai.

Ashland, Pa. — Ha r.o 1 d
Johnston, sekretorius Mum
mer’s Draugijos, ipranesza kad
szirnet didele Mummer’s paro
da in vyks Subatos vakara
Rugpiuczio '(Aug.) 30-ta die
na. Apie penkios deszimts
Draugijų dalyvaus tame paro
de.
New York. — Amerikos Le
gion Draugijos Seimas invyko
Panedelyje. Gubernatorius T.
E. Dewey atidarė Seimą su
prakalba. Taipogi Generolas
Dwight Eisenhoweris dalyva
vo tame Seime.

Brooklyn, N. Y. — Geram
E. Bernor yra policijos suim
tas ir intartas už nužudinima
savo levo. Suims aiszikinasi ir
teisinasi kad jis taip padare,
apgindamas savo motina. Jis
sako kad jo levas parėjo isz
saliuno pasigėrės ir pradėjo
niuszti ir daužyti jo motina.
Jis atsikėlė isz miego, pamate
kas darosi ir pasiėmęs me
džiokles peili nudūrė savo tę
va. Jo motina jam pritarė ir
sako kad tikrai taip buvo.

KEKSZIU LIZDAS
NEW YORK, N. Y. — Dvideszimts dvieju metu milijo
nierius Minot F. Jelke yra vie
nos savo meilužes, suguloves
patrauktas in teismą ir yra in
tartas už vedima labai gero
biznio su kokszemis del bagocziu vyru.
Jis yra patrauktas in teismą
ir dabar turi pasiaiszkinti ar
kaip nors iszsisukti, nes jis
yra intartas kad jis parūpinda
vo gražuoles merginas savo
draugams nuo penkios de
szimts ligi penkių szimtu do
leriu už viena nakti malones.
Dvideszimts keturiu metu
gražuole, geltuonplauke Syl
via Eder, kuri policijantu bu
vo užtikti lovoje su szito mi
lijonieriumi dabar visa ta
skunda veda.
Szitas jaunas milijonierius
policijantams pasakė; “Ji yra
mano mėgiamiausia ‘ ‘ Giri
Frenta".
Teismas uždėjo deszimts
tukstaneziu doleriu kaucijos
ant tos merginos, ir penkios
deszimts tukstaneziu ant to
milijonieriaus.
Nors jis taip džentelmoniszkai užtarė savo sugulove, bet
prisipažino kad jiedu nėra nei
susižiedavę, ir jis neparupino
jai tu deszimts tukstaneziu do
leriu del kaucijos.
Szitas milijonierius yra da
bar teisiamas už priversta pa
leistuvyste. Policijantai ir jo
brangu automobiliu sueziupo,
kuriame jie rado revolveri.
Daug kitu losziku ir bagocziu dabar bus invelta, nes po
licijantai sueziupo ir knygute,
kurioje yra suraszyta vardai ir
adresai kostumeriu, kurie tu
gražuoliu keksziu norėjo.

Mainieriams jau ir taip be
da. Jie gauna tik dvi ar tris
dienas in sanvaite dirbti. O da
bar jeigu jie priversti imti tas
“atostogas" ir dar laukti
straiku, tai jau tikrai visiems
bus beda!

TRAUKINYS TREN
KĖ AUTOMOBILIU

Senas Buteliukas

— Primename vela musu
skaitytojams kurie yra skolin
gi už laikraszti, idant pasku
bintu atsilyginti, nes prieszingam laike busime priverstais
laikraszti sulaikyt! Kožnas ku
ris yra skolingus už laikraszti
privalo turėti atyda, kad už
dyka laikrasžczio siausti ^tega
lima, nes iszdavvsta laikTasz*
'Mv
ežio sziandien daug kaszttsįja.
Juk ir jums butu skriauda, jei
gu jum neužmoketu algos, taip
ir tieji kurie yra skolingi už
laikraszti, skriaudžia mus! Jei
gu ueatsilygins trumpam laike,
busime priversti laikraszti su
laikyti, o tada nesigraudinkitė!

KEARNY, N. J. — Stogu
taisytojas, darbininkas, kuris
su trimis kitais darbininkais
taisė stogą, užsimusze, kai visi
jie nuo to taisomo stogo nu
krito, kai ju pasitaisytos kopeczios sulužo. Visi buvo sužeis
ti, bet vienas mirtinai.

DRAIVERYS
UŽSIMOKĖJO $300
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Raymond F. Stark ji taip nu
baudė už sulaužyma visu važavimo instatymu.
Policijantai szita žmogų vi
josi per tris miestelius kol ji
pasivijo ir sugavo in Long
port.
Jis yra kaltinamas už:
Automobjįiaus
vairavimo
pasigėrės;!?Pavojingai važiuo
damas; Pergeltai važiuoda
mas; . Pralaukdamas kitus au
tomobilius ant uždrausto szono; Nesustodamas, kai polici
jantai jam buvo insake susto
ti; Pravažiuddamas per kelias
raudonas siviesas; Užsipuldamas ant vieno policijanto ir ji
apmuszdanįas.
Jis buvo paleistas ant pen
kių tukstaneziu doleriu kauci
jos ir dabar turės stoti in teis
mą, kur .turės užsimokėti tris
szimtus.• do ler® bausmes ir
kasztusįir jam-bus uždrausta
per du metu automobiliu vai
ruoti.

—‘ ‘Saules’’ Redakcija.

ŽEMES
Kasdien yra iszkasama
senu daigtu ir indu, kurie
buvo žmonių vartojami ke
letą tukstaneziu metu atgal.
Czia Maria Verde laiko sa
vo rankose indeli, kuris bu
vo vartojamas du tukstan-

cziai metu atgal, kai buvo
žemes sudrebejimas ir visi
žmones buvo kalno Vesuvio
pakavoti. Dabar universite
tu mokslincziai ima atkasti
tos kartos daigtus, kaip szi
tas vandenio indelis.

PRIŽADAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Laime kad niekur ncisztiko
gaisras.
Ligonines visos pilnos ir ki
ti namai yra užimti su ligo
niais. Daktarai ir slauges bu
vo atveszti isz artimu miestu
in pagelba.
Vienas szimto kambariu vieszbutis, hotelis buvo visiszkai
sugriautas. Miesto virszininkai spėja kad iszkados ant mi
lijonus doleriu buvo padaryta.

,

| Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

(■’ftiWjWo 1 Puslapio)

Rcpublilionu Kandidatas A.
Stevensonąs tik viena pažiūra
skelbia ir nieko nedaro.
Visi jie yra atžagariai, AmcRACINE, WIS. — Greitas rikoniecziu szelpiami. Tegu
traukinys susimusze su auto Stalinas imta klausima atsako.
i: . g
‘‘
mobiliu kryžkelyje. Traukinys
paskui nuszoko nuo rieliu, be
giu. Szitoje nelaimėje vienas EISENHOWERTS
žuvo ir daugiau kaip septynios
PRIESZ PREZ.
deszimts buvo sužeista. '
■ TRUMANA
Automobiliaus
draiverys,
trisdeszimts vieno meto am
žiaus Epifonia Lea buvo to Intaria ‘Kairiaji Kelia1
trenksmo npnesztas net szimta
In Diktatoryste
pėdu ir ant sykio užmusztas.
f—
Traukinys važiavo isz North
Shore in Milwaukee.
Generolas Parodo Kad
Sužeistieji žmones buvo nuveszti in vietines ligonines, in Jis Yra Prez. Trumano
Kenosha, Wisconsin. Bet tik
Prieszas
fr_
vienas isz j u buvo pavojingai
sužeistas. Tas greitas trauki
BOISE, IDAHO. — Genero
nys nuszoko nuo savo begiu ir las Dwight D. Eisenhoweris
iszlupo apie penkis szimtus szitame mieste pasakė pirma
pėdu begiu pirm negu sustojo. savo grynai Politiszka prakal
Senyvas žmbgus, septynios ba, pradedamas savo vaju del
deszimts dvieju metu amžiaus Prezidento Rinkimu.
Edward Govin buvo labai su
žeistas ir buvo nuvesztas in * M- 4 * 4 4- 4 4- 44 4 X- 4 4 4 4 * M- * * * M- * * » 4
Szventos Marijos ligonine in į L. TRASKAUSKAS j
Kenosha miestą.
t LIET UVISZ K A S J
Kai ta nelaime atsitiko tas J
GRAB'ORIUS
J
traukinys važiavo apie septy
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
nios deszimts penkias mylias t Pasamdo Automobilius Del J
in valanda. Inžinierius to trau * Laidotuvių, Kriksztyniu *
kinio sako kad jis nei nesu * Vestuvių Ir Kitokiams J
spėjo savo traukini sustabdyti į
::
Reikalams
::
*
kai tik jis pamate ta automo i
- ------*
CENTRE STREET *
biliu tai traukinys jau buvo Ij 535 WEST
Telefonas Nr. 78
J
staeziai ant jo.
* MAHANOY CITY, PENNA.
*

SKAITYKIT
®r“SAULE,1cW
PLATINKIT!

f

Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą,
Maluninkas Pabėgo
Apie Irlanda arba Nekaltybė
Suspausta; Robertas Velnias;
Medėjus; Kaip Kuzma Skripkorius .iko Turtingu Ponu.
Per paczta, 35 Centai.
Adresas:

Vienas Užmusztas, 70
Sužeisti Nelaimėje

Musu valdžia praleidžia
apie szeszis milijonus doleriu
kas metai ant tu žmonių kurie
yra vienaip ar kitaip proto neteke.

DREBĖJIMAS

Trys Istorijos

-------- --- STEVEįSON’O
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PRANESZIMAS!
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Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Saržentas Albert Sorgenti, kuris yra paskirtas in szi
ta apžvalgos darba in Wil
liam Isazc kompanija, (po
deszinei) czia žiuri in pa
danges, virsz 1407 Broad
way, New York, kur žmones
per visa diena ir nakti seka
eroplanus, kad užtikus prieszo, reisžkia Sovietu eropla

nus atlekiant in musu kraszta. Daugiau kaip szimtas
penkios deszimts tukstan
eziu žmonių panaszius dar
bus dabar dirba ir seka vi
sus atlekianczius in musu
kraszta eroplanus. Czia, in
užpakali matyti Empire
State namas.
n o □

Price $2.00Slate p?in‘ *l,,e
COLORS:

Red. Black. Green,
Blue, Gray, Copper.

Jis ragino visus Amerikie- |
ežius paversti savo jiegas tai- !
kai, o ne bergždžiam karo biz
niui, kaip kad dabar daroma.

lia algas, taip ta pati valdžia
gali tas algas numuszti ir juos
gali priversti dirbti už val
džios nustatyta mokesti, kaip
dabar
daroma Rusijoje.
“Jis staeziai pasakė, kad
jau laikas visus Demokratus
Jis toliau savo prakalboje
iszmesti isz valdžios ir isz- sake kad didžiausias ir svar
kraustyti isz Baltųjų Rumu, biausias szio Rinkimu vajaus
Vaszingtone.
klausimas yra taika Europoje
“Jau per ilgai mes esame | ir Korėjoje, ir kad szita taika
turej e valdžioje žmones, kuriu turi būti tuojaus investa ir innusistatymai per daug linksta l vykdinta!
in kairiaja puse," Eisenhowe
“Mes esame tokie galingi ir
ris sake.
tokie turtingi," Generolas sa
Republikonu Kandidatas, į ke, “kad, isz tikro kvaila ir
Generolas Eisenhoweris, kai- I durna mums dabar iszsigasbėjo nuo Idaho valstijos sosti- j ti!"
nes trepu, kur buvo susirinkę
Jis sako, kad Demokratai
apie dvideszimts tukstaneziu jau taip toli yra nukrypę in
žmonių.
kairiaja puse, kad jie tik kai
“Jis sake, kad sziandien: riuosius ir mato ir už tai ju ir
valdžia per daug kiszasi in : bijosi. Jis prižada kad jis su
žmogaus gyvenimą. Jis darbi- • Republįkonais eina ir eis vidu
ninkams primine, ir juos per riniu taku, kuris nekrypsta
spėjo, sakydamas, kad kaip I nei in Kapitalizma, nei in So
valdžia jiems sziandien pake- i cializmą.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

