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Isz Amerikos
AMERIKOS LEGIJO-

NIERIU SEIMAS

Prezidentas Trumanas 
‘Paskutinaji Syki’ Juos 

Sveikina

NEW YORK, N. Y. — 
Amerikos Legijonieriai laiko 
savo trisdeszimts ketvirta Sei
mą, New York mieste.

Komandorius Donald R. 
Wilson atidarė seimą in Madi
son Square Garden, kur buvo 
susirinkę apie septyniolika 
tukstaneziu žmonių, nors toje 
vietoje lengvai telpa szeszis 
sykiu tiek žmonių.

Komandorius Wilson per
skaitė telegrama nuo Prezi
dento Trumano, kuriame Tru
manas sake kad tai jo paskuti
ne Legijonieriams sveikinimas 
isz Balto Namo.

Nors daug laikrasztininku 
buvo susirinkę, bet nebuvo nei 
radijo nei televizijos atstovu, 
nes tos kompanijos paaiszkino 
Legijonieriams kad Eisenho- 
werio ir Stevensono prakalbos 
yra politiszkos, ir už tai reikė
tų už laika ant radijo ir ant te
levizijos pilnai užsimokėti.

<iOV. THOMAS E. DEWEY

Gubernatorius Dewey Legi- 
jonierius pasveikino. Jis sake: 
“Amerikos Legijonieriai yra 
nuveikė daug daugiau del 
Amerikos apsaugos ir geroves 
negu bet kuri kita draugyste 
Amerikoje.

“Per visa ta laikotarpi nuo 
Pirmo Pasaulinio Karo net iki 
pirmos Antro Pasaulinio Karo 
dienos, Legijonieriai vis ragi
no ir reikalavo kad Amerika 
apsiginkluotu, prisirengtu. 
Bet visi kiti miegojo ir Legijo- 
nieriu halsas buvo girdimas 
tik dykumoje. Jeigu Amerika 
butu paklausius Legijonieriu, 
tai Japonai nebutu musu taip 
užpuolė ant Pearl Harbor.’’

Gubernatorius Dewey taipgi 
pasakė kad jis kaip ir visi ki
ti gerai žino kad prieszas nėra 
vien tik Europoje ar Azijoje, 
bet ežia pat, musu tarpe, ir jis 
sveikino Legijonierius kad jie 
taip kovoja priesz musu Ko
munistus.

Legijonieriai dabar reika
lauja kad visi jauni vyrukai 
butu imami in vaiska, be jokiu 
iszimcziu. Jie sako kad kaip 
dabar vyrukai yra imami tai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pagelba Isz Dangaus

Amerikos Laivynas dabar 
tyrinėja ir tardo naujus ma
žus laivelius, kurie iszgelbe- 
tu musu jurininkus ir lakū
nus ant mariu, kai jie butu 
paszauti. Nauji laiveliai tu
ri ne tik gana maisto ir van- 

’ denio bet ir stogą nuo sau

FABRIKAS SUDEGE

PHILADELPHIA, PA. — 
Apie puse po keturiu po pietų 
Panedelyje gaisras isztiko 
American Moulded Products 
fabriką ant Schuylkill Ave
nue. Liepsnos iszsipliete apie 
szimta pėdu in visas puses, ir 
tuvo pavojaus kad keli kiti 
fabrikai užsidegs.

Daugiau kaip pustreczio 
szimto ugnegesiu pribuvo prie 
szito gaisro. / Buvo pavojaus 
kad fabriko sienos sugrius ir 
už tai visi gyventojai buvo isz 
savo namu iszvaryti toje apy
linkėje.

Ir tuo laiku pakilo vejas ir 
sudarė dar didesni pavoju kad 
tas gaisras kitus namus už
degs. Visoje apylinkėje buvo 
elektra nukirsta, kad namai 
neužsidegtu nuo elektros ar te
lefono dratu.

Bet ugniagesiai ta gaisra 
užgesino ir kitos iszkados ne
buvo padarytos, ir žmonėms 
buvo už keliu valandų pavė
linta gryszti in savo namus.

GELTUONPLAUKE 
PAPASAKOJO

Sako Buvo Užsidėjus 
Su Ženotu Vyru, Kurio

Žmona Nužudyta

WILKES-BARRE, PA. — 
Dvideszimts keturiu metu 
mergina teismu iszplepejo kad 
ji buvo užsidėjus su Jonah L. 
Roberts, ir su juo slaptai buvo 
iszejus apie dvideszimts pen- i 
kis sykius.

Mergina, geltuonplauke 
Frances Allen buvo, paszaukta 
in teismą, kai Jonah Roberts 
advokatas buvo pareikalavęs 
kad jis butu paleistas, nes ne
galima priparodyti kad jis bu

les spinduliu. Tas mažas lai
velis pats iszsipuczia, kai 
buna paleistas ant vande
nio; jis turi stogą ir intaisus 
iszczystinti druskota vande- i 
ni in vandeni kuri likusieji 
jurininkai ar lakūnai galėtu 
gerti.

vo nužudęs savo žmona.
Nužudytos moteriszkes vy- 1 

ras keturios deszimts szesziu 
metu amžiaus Roberts yra iki 
sziolsakes ir po prisieka tiki
nės visiems kad jiedu buvo va
giu, razbaininku užpulti Birže
lio deszimta diena, kai jiedu 
tiems razbaininkams buvo da
vė “raida”. Jo žmona buvo 
surasta negyva^ o jis buvo per 
peti paszautas.

Geltuonplauke Frances Al
len isz Shickshinny, teismo 
kambaruose papasakojo, kaip 
ji su tuo Roberts slaptai iszva- 
žiuodavo ir naktis praleisdavo 
kokiame mažame vieszbutyje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SVARBI ISTORINE 
DIENA

Juozapo-Marijos Vilos 
Gyvenime

NEWTOWN, PA. — 1952 
metais, Rugpjuczio (Aug.) 
dvideszimts ketvirta diena 
amžinai pasiliks brangi ir at- 

į mintina Juozapo-Marijos vilos 
gyvenime, istorijoje. Szia gra
žia diena virsz penki szimtai 
vilos tieziuliu, rėmėju suva- 

i žiavo in szia ramia, nuoszaiia 
vietele, antrajam Szvento Ka
zimiero Seselių Rėmėju Seimui 
ir su dar didesniu ryžtingumu 
parėmė vilos reikalus malda, 

i žodžiu ir aukomis.
Iszkilmingas ir reikszmin- 

gas seimas prasidėjo vienuo
likta valanda isz ryto su Szv. 
Misziu auka, kuris atnaszavo 
isztikimas Juozapo-Marijos vi
los prietelis, Didžiai Gerbia
mas Kunigas Juozas A. Kara
lius, isz Shenandoah, Pa.

Per pamokslą jis ragino 
žmones aukoti ir aukotis kil
niems tikslams — Kristaus

(Tasa Ant 2 puslapio)

$65,000 PAVOGTA

Policijos Surasta; Bu
vęs Darbininkas Vagis

WASHINGTON, D. C. — 
Brinks Kompanijos piniginis 
trokas, kuris veža pinigus isz 
bankos in banka buvo apvog
tas. Isz jo pavogta szeszios de- 
szimts penki tukstaneziu do
leriu, kurie tuvo smulkiomis 
bumaszkomis. Suvirsz szimto * 
tukstaneziu doleriu buvo te
nai, bet tie pinigai nebuvo nei 
nepaeziupineti.

To troko draiverys ir sar- 
: gai buvo sustoję in viena 
vieszbuti užkasti, kai ta vagys
te atsitiko.

Tuoj aus FBI slapta policija 
buvo paszaukta. Policijantai
už keliu valandų sjieme viena 
buvusi darbininke Ray E. 
Farmer, 26 metu amžiaus, szi- 
tai Brinks Kompanijai. Jie ji 
tardė ir klausinėjo per isztisa 
nakti kol jis prisipažino ir pa
rode kur jis su savo draugais 
buvo pakavo jes tuos pinigus. 
Policija visus pavogtus pini
gus surado ir sueine ir visus 
vagis patupdino ih kalėjimą 
iki teismo dienos. 1

^280 VYRUKU JN 
VAISKA

Isz Pennsylvanijos

HARRISBURG, PA. — 
Pennsylvanijos valstijos vir- 
s/ininkai insake paimti in 
vaiska tris tukstanezius du 
szimtu ir asztuonios deszimts 
jaunu vyruku in vaiska per 
Rugsėjo (Sept.) menesi.

Tie, kurie iszlaikys vaisku 
tardymus bus paimti in vais
ka.

Isz atskiru apygardų Penn- 
sylvanijoje szitiek jaunu vy
ruku yra dabar imama in vais
ka: Philadelphia, 2,025; Bucks 
137; Chester, 126; Delaware, 
313; Lehigh, 148; Montgome
ry, 354; ir Northampton, 177.

GENEROLU ERO- 
PLANAS NUKRITO

Visi Suspėjo Iszlipti;
Eroplanas Sudege

INDIANTOWN GAP, PA. 
i — Buvo Gubernatoriaus Diena 
in Indiantown Gap, Nėdelioj.

Del tos parodos skrido isz 
Vaszingtono Leitenantas Ge- 

j nerolas Leon W. Johnson. Tas 
dvieju inžinu C-47 eroplanas, 
veszdamas Generolą ir kitus 
augsztus karininkus, leidosi 
žemyn ir nepataike in paskir
ta vieta.

Apie trys szimtai "žmonių 
mate kai tas eroplanas, nepa
taikęs nusileisti, stengiesi vėl 
greitai pakilti. Jo ratai už
kliuvo už medžiu virszuniu, ir 
eroplanas insivele in telefono 
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Eisenhower Sako:
Didesnis Pavojus

Mums Gresia
BuvesBrinksC.DarbininkasPavoge$65,000
Anglijos Eroplanas P erskrido Ma
res In 4 Valandas Ir 29 Minucziu
Gen. D. Eisenhowerio

Sūnūs

%

Major John Eisenhoweris 
karininkas, sūnūs Republi- 
kenu Partijos kandidato in 
Prezidentus, pribuvo in Ko
rėja ir stojo in karo frunta. 
Buvo visiems laikrasztinin- 
kams uždrausta ji klausinė
ti ar jo paveiksią nutraukti.

SLAPTINGAS
LAIVAS NUSKENDO

Nematyti Nei Vieno 
Iszlikusio Žmogaus

ST. JOHN’S NEWFOUND
LAND. — Nepažinstamas ir 
slaptingas laivas nuskendo sa
vo liepsnose ir durnuose nuo 
Newfoundland kraszto.

Prekybinis laivas “Blue 
Prince” pranesza, kad nebuvo 
nei ženklo kad nors kas nuo to 
laivo butu iszsigelbejes.

Buvo gandu kad buvo užtik
ta szviesu ant mariu toje vie
toje, ir už tai buvo greitai pa- 
siunsta eroplanai ir laivai in 
ta vieta jieszkoti iszlikusiu isz 
tos nelaimes, bet nei vieno ne
buvo surasta.

Kiek galima inspeti tai tas 
laivas užsidegė nakezia. Vieno 
eroplano lakūnas pamate to 
laivo likuczius ir davė žinia 
savo sztabui. Visi pasiunsti 
eroplanai ir laivai in ta vieta 
nieko nerado apart keletą plu- 
duriuojaneziu likucziu.

Isz kur tas laivas plauke ir 
in kur nežinia, ir kiek žmonių 
buvo ant jo nežinia. Jis, rodos, 
neturėjo nei radijo su savimi, 
kad butu galejes prisiszaukti 

; pagelbos.

NEW YORK, — Dwight D. Eisenho
weris, kalbėdamas in Amerikos Legijonie
rius per ju Metini Seimą, pasakė, kad jis 
tikrai tiki kad Amerikai “gresia daug di
desnis pavojus dabar, negu kada pirmiau!”

Jis sako, kad tas pavojus mums ne 
vien tik isz Sovietu Rusijos, bet ir isz 
Demokratu Partijos Užsienio tvarkos.

Buvęs Generolas sako, kad jis tikrai 
žino, kad Rusija nėra dar pilnai prisiren
gus vesti kita kava.

Republikonu Kandidatas del Prezidento 
sake, kad mes turime dabar tuojaus per
spėti Rusijai ir jai insakyti pasitraukti at
gal už savo rubežiu.

Jis toliau sake, kad Amerika turi taip 
apsiginkluoti, kad nei vienas Kremlino bo
sas negalėtu ramiai miegoti, gerai žinoda
mas kad Amerika stovi pasirengus visiems 
Sovietams greitai atkerszinti, jeigu jie kur 
nors ar kaip nors prasižengs.

Jis sako, kad Demokratu Partija yra 
suskaldžius musu kraszto jiegas, kaip ka- 
riszkas, taip ir pramones ir biznio. Jis 
sako, kad per kvaila ir durna tvarka kas- 
link Užsienio Politikos mes praradę visa 
Kinija, Sziaurine Korėja ir Sziaurines Ja
ponijos Salas, ir pavede ar staeziai atidavė 
500 milijonu žmonių Rauduoniemsiems!

ANGLIJOS GREITAS EROPLANAS

ALDERGROVE FIELD, N. IRELAND. 
—Anglijos ‘Jet’ bombneszis perskrido At- 
lantiko mares ežia ir atgal in deszimts 
valandų in du minucziu.

Szitas greitas Anglijos eroplanas ‘Canberra’ 
jau ir taip yra parodęs, kad jis yra grei- 
cziausias eroplanas padangėse! Jis buvo 
perskridęs skersai mares in keturias va- 
landas, asztuoniolika minucziu ir dvide
szimts keturias, sekundas! Jis skrido apie 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



" S A U L K ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Valdžia dabar jau pavėlino 

viską pirktis ant iszmokesczio, 
'bet žmones laibai atsargiai per
ka didesnius daigius, ir už tai 
biznieriai nusiskundžia. •

Pernai paprastas darbo žmo
gelis taksomis užsimokėjo 
$1,589 ir paslaiptomis taksomis 
$500. Isz viso $2,089. O jeigu 
jis automobiliu varinėja tai 
dar reikia pridėti mažiausia 
penkis szimtus doleriu.

Tikrai bagoti ’žmones neturi 
nei televizija, nei didelius au
tomobilius. Biednas ir durnas 
žmogelis sziandien perkasi te
levizija ir dideli automobiliu.

Buvęs paczto virszininkas 
James A. Farley sako, kad da
bar laikas Demokratu Partijos 
virszininkams prisipažinti, 
kad jie yra'padare daug klaidu 
bet kad be iper tas klaidas yra 
pasimokinę.

Tik reikia kelias minutas 
pasiszneketi su Anglijos, 
Prancūzijos ar Italijos darbi
ninkams; jie prakeiks Ameri
kos bizni, bet tuo paežiu sykiu 
kiaušis kaip butu galima atva
žiuoti in ta Amerika ir tenai 
apsigyventi.

Londone, Chelsea miesto ta
ryba mete in sizali visus užma
nymus, elektros szviesa nu- 
szviesti visa Thames upes pa- 
kranti. Tarybos nare Margery 

. Thornton prasze, kad tas pa- 
' krautis liktųsi tamsumoje.
“Palikime” ji prasze ‘‘nors 
maža sklypeli tamsumoje del 
ihsimyle jusiu porelių burkavi
mo.”

In Inglewood miestą, Cali- 
fomijoje, kai George D. Pauly 
susižeidė kojos pirsztus kai 
penkios deszimts svaru ledo 
szmotas ant jo kojos užpuolė, 
daktaras jam patarė ‘‘Eik na
mo ir laikyk savokoja leduo
se.” Mums rodos kad ežia ran
dasi kokis nors pamokinimas 
ar nors pastaba. Gal butu gali
ma ežia ka pasakyti kaip žmo
gus eina nuo ‘ ‘ ledo ant ledu. ’ ’

Tieji, kurie klausia visokiu 
patarimu ir praszo kad jiems 
duoti atsakymu per laiszkus, 
“tegul neu'žmirszta indeti 
pacztine ženkleli, marke, del 
atsakymo,” nes kitaip neaip- 
laikysite “jokio atsakymo”! 
Per meta susirenka gana dide
lė suma pinigu del atsakymo 
tokiu laiszku!

Žmona neturi būti ir loszike.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu 'i

8 col. ilgio, 5% ool. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas ? 
ateitoje stosis. Su priedu J; 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: J'

Pinigai reikia siusti su <[ 
užsakymu: j!

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., ]• 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. '!

Szitaip teisėjas Detroit mieste 
nusprendė, duodamas divorsa 
Ponei Cecil Jewell, kuri nusi
skundė kad jos vyras pareida
vo isz saliuno apie treczia ar 
ketvirta valanda isz ryto ir ja 
isztraukdavo isz lovos ir pri
versdavo ja nuoga szokti ir 
raivytis iki devintos ar de- 
szimtos valnados.

Vau Nuys mieste, kuris bu
vo neseniai žemes dre'bejimu 
sukviestas, trisdeszimts dvieju 
metu amžiaus fabriko darbi
ninkas Elba Virgil Norton, ne- 
pasekmingai stengiesi poliei- 
jantams. pastaiszkinti ir pasi
teisinti. kad jis nebuvo girtas, 
'bet kad jis taip svyruliavo ir 
jam taip rankos drebėjo dar 
nuo to žemes su'drebejimo. Po- 
licijantai ji vistiek in kalėji
mą patupdino.

Muncie mieste, Indiana vals
tijoje, David B. Blazer savo 
paskutiniame testamente szi- 
tai'p nustatė: $15.00 Kunigu- 
žiui, $10.00 bažnycziai; po $2 
visiems, kurie ateis in ba'žny- 
czia ant jo szermenu, ir po $5 
visiems, kurie pas ji atsilankys 
pirm negu jis pasimirs.

Nekarta -priminėm musu 
skaitytojams, kurie daneszine- 
ja visokias žinutes in laikrasz- 
ti, ir raszo laiszkus su viso
kiais reikalais, “meldžiame 
idant truputi aiszkiau raszytu 
arba duotu kam kitam ipara- 
szyt laiszka, ar adresa,” nes 
aplaikome tokiu laiszku, kad 
ne pats Salamonas ju neper
skaitytu! Del to nerugokite, 
jeigu nepatalpiname, nes per
skaitymas tokiu daneszimu 
buvo negalimas ir užima labai 
daug laiko!

Pypkes Durnai

Kaipgi tu meili viltis 
skaisezioji,

Mano liudnuju dienu paguoda;
Tu mano prigelbsti irtis 

audroje,
Varguose linksma ateiti rodai.
Nors jau daug kartu mane 

apvyliai,
Sutruko posmai mano 

svajonių,
Kas žingsnis kojas žeide 

dagiliai,
Sztai ir vėl szypsais veidu 

maloniu.
Ir vėl auszrine del manes teka, 
Ir vėl man szvieczia saule 

skaisezioji,
Vėl žydi rožes ant mano tako, 
Kužda in ausi viltis žalioji. 
Prie mano duru vei laime 

stovi,
Rankoje laiko taure saldybių.
Vien tave seksiu, viltis 

mieloji,
Tu mano džiaugsmas, mano 

gyvybe.
Laimingas, kuris isztikejes, 
Kad keliu laimes viltis ji veda, 
Nors visi žmones butu jo 

skriaudėjais,
Jis linksmas, viltis jam laime 

žada.
Liūdna ir silpna viltis gaivina, 
Su ja ir varge laime ramina. 
Ji sielvartuose žmogų ramina, 
Su vilczia žmogus gimsta ir 

mirszta!

SVARBI ISTORINE 
DIENA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Karalystes platinimui žemeje. 
“Nereikia mums Stalinu, nei 
Hitleriu; bet Szventu Vincen
tu. Szv. Tereseliti ir daugiau 
panasziu Szventuju, kurie gel
bėtu žmonija.” Szis gražus bū
relis dalyviu, rėmėju, seka. 
Szventuju pėdomis ir rengia, 
sau tikra atlyginimą amžinoje 
tėvynėje.

Svecziai gražiame .sode pa
pietavę, pradėjo posėdi antra' 
valanda po pietų. Sumaniai 
vadovavo posėdžiui rytiniu 
skyrių pirmininke Ponia J. 
Giliene ir atstoves visu skyrių 
iszdave savo raportus isz pra
ėjusiu metu veiklos.

Tikrai stebėtinas pasiszven- 
timas sziu darbszcziu rėmėju! 
Per viena trumpa meta nariu 
skaiezius padaugėjo 774! Isz 
viso randasi 1,119 nariu. Au
ka irgi tris kartus daugiau 
kaip pernai jos surinko ir pa
aukojo.

Svecziu tarpe buvo ir sekan
tieji: Didžiai Gerbiamieji Kum 
I. Valancziunas, isz South Phi- 
ladelphijos, Kum J. Czepukai- 
tis ir Kun. V. Czegis, isz North 
Philadelphijos; Kum J. Gau- 
dinskas, isz Easton; Kun. M. 
F. Daumantas ir Kum J. Ne- 
verauskas isz .Girardville; 
Kum J. Klimas, isz Shamokin; 
Kum C. Rakauskas ir klierikas 
A. AVassel isz New Philadel
phia, Pa.

Visus szitus sveczius gražiai 
pavaiszino vilos Kapelionas 
Kum P. Vasiliauskas.

Nors kartu supuolė ir Szv. 
Jurgio parapijos (Philadel- 
phijoje, Riczmoiide) aukso ju
biliejus, taczia.ii tas netrukdė- 
musu dvasios vadams savo da
lyvavimu ir aukomis parodyti 
Seselėms užjauezianezia s-zirdi 
ir savo parapijiecziams sekti
na pavyzdi.

Posėdžio programa buvo pa- 
invairinta gražiomis dainomis, 
dainelėmis kurias meniszkai ir 
skoningai iszpilde Ponia Su-p- 
_pa, buvusi Vilos studente, Pet
rauskaite ir Ponas Julius Ma- 
cziulis, Szv. Jurgio parapijos, 
isz Shenandoah, Pa., vargo
ninkas. Dainoms akompanavo 
p. Suppa. ir kartu su Ponia vie
na daina “Lover” sudainavo.

Didžiai Gerbiamas Kum J. 
Neverauksas pasakė labai in- 
.spudinga kalba, iszaiszkinda- 
mas dvasine verte Rėmėju 
Draugijos ir duodamas gera 
minti pirmiausia pastatyti sve
taine, kurioj butu galima turė
ti pa rengimus i r taip sukelti 
naujos statybos fondą.

Kitas garsus kalbėtojas, ad
vokatas Ponas S. Maukas, isz 
Ph ii a del ph i jos, i n t ik i n anezi ai 
parode naudingumą Katali- 
kiszko augsztesnio iszsimoks- 
linimo.

Kalbėjo Kazimieriecziu Ge
nerate Motina, M. Teofile ir
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PLATINKI! “SAULE” 

Vilos virszininke, Sesuo M. Vi- 
nifreda, nuoszirdžiai pasveiki
no atšilau kasius ir padėkojo 
už tai,p didele parama. Buvo 
perskaityti sveikinimo lais-z- 
ka.i, prisiųsti Jo Ekselencijos 
Arkivyskupo O’Hara, C.S.C., 
ir Jo Ekselencijos Vyskupo V. 
Brizgiu. Sveikino isz Chicagos 
Gerbiamoji Ponia Nausediene, 
nuo Centro valdybos ir visos 
Rėmėjo draugijos. Ji pernai 
vadovavo pirmajam Vilos sei
mui. Per daug imtu vietos isz- 
vardinti visus kitus sveikini
mus.

Seimui užsibaigus, visi daly
viai sudainavę Lietuvos Hym- 
na, nuėjo in koplytėlė padėko
ti Dievui už gražu pasisekimu 
ii' tenai buvo suteiktas Szven. 
Sa k r am en t o p a 1 a i m i 11 ima s.

Visi pasigereje ir pasitenki
nę gry'žo in savo namus, atlikę 
gražu aukos ir meiles darbu. 
Dabar telieka iszpildyti sekan- 
czios gražios ' Seimo rezoliuci
jos: *

Vilos Juozapo Marijos Rėmėju 
Seimo Rezoliucijos:

1— -Suvažiavimas dėkoja Vi
sagaliui Dievui už pereitu me
tu apturėtas malones ir palai
ma, ir reiszkia nuolankia pa
garba Jo Ekcelencijai Arki
vyskupui John F. O’Hara, 
C.S.C.; tei-pogi nuoszirdžiai 
jam dėkoja už prisiuntima su
važiavimui malonaus pasvei
kinimo ir palaiminimo laiszko.

2— Suvažiavimas reiszkia 
pasitenkinimą Juozapo Mari
jos Vilos 'Rėmėju Centro Val
dybos praėjusiu metu darbuo
te, nuoszirdžiai dėkoja už su
organizavimą trijų nauju sky
rių, (tame daug pasidarbavo 
Marijona Metuskie ir Valerija 
Kaczergiene)., teipogi dėkoja. 
Didžiai Gerb. Klebonams, Pra
lotai Stanislovui Dobiniui, Mt. 
Carmel, Pa., Kum Juozui Gau- 
dinskui, Easton, Pa., Kum An
driui Degucziui, Maizeville, 
Pa., už ju prielankumą nauju 
skyrių organizavime.

3— Suvažiavimas gerai su
prasdamas- didele svarba aug- 
szt'esnio mokslo ir Katalikisz- 
ko auklėjimo mergaitėms, kuri 
teikia Juozapo Marijos. Vila, 
kreipiasi in placziaja Lietuviu 
Kataliku visuomene, Jungti
nėse Valstijose, raginant tėvus 
siusti savo dukras szion mo
kyklon ir praszo iustaigai ma- 
teriales paramos.

4— Suvažiavimas, apsvars
tęs budus sukėlimui Juozapo 
Marijos Vilos reikalams pini
gines paramos pataria:

(a) Padvigubinti nariu 
skaieziu, priraszant ir vyrus.

(b) Rengti pramogas, 
kaip tai, koncertus, szokius 
kortu loszimo vakarėlius, 
“bake .sales” ir taip toliau, ir 
iszkilmingai pasižada iki kito 
seimo sziam reikalui sukelti 
bent deszimti tukstaneziu do
leriu, reiszkia, po deszimts do
leriu nuo kiekvienos nares.

5— Suvažiavimas kreipi a 
dome Vilos Rėmėju nariu ir 
placzios Kataliku visuomenes, 
kad darant savo palikimo tes
tamentus, neūžmirsztu skirti 
dalele savo turto Dievo, Baž- 
nyczios ir savo tautos reika
lams, kuriu tarpe yra ir Vilos 
rei kalki.

6— Suvaž i a vi mas, ma tyda- 
mas Lietuviu tarpe dideli tru
kumą pas-zaukimn in dvasini 
luomą, kreipia visuomenes do
me ir paszaukjmu auklėjimo 
reikala, ir kvieczia Vilos Rė
mėjus ir mastanezia visuome-

ne prie maldos, praszant Dievo 
musu tautai paszaukimu in 
Kunigus ir Seseles vienuoles.

7 —Suvažiavimas džiaugiasi 
atstovu ir svecziu gausumu, 
dėkoja seimo vadovybei, Gerb. 
Kunigams už talka ir seime 
dalyvavima; Seselems už vai- 
szinguma, kalbėtojams- už kat
ilas, ir dainininkams už meni
ne programos dali, ir visiems 
už Vilos paramai aukas.

—Rep.

Valdžia dabar stato daug 
vieszkeliu ir taip parūpina 
darbus žmonėms.

Nepaisant visu tu gandu 
kad jauni tėvai bus imami in 
vai ska, mes spėjame kad nieko 
-panaszaus nebus daroma nors 
iki pavasario, ar vasaros.

Pirkie U. S. Bonus!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

KATALOGAS 
KNYGŲ ’

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1952

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—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
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- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus,, 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 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
domiems; 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.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.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, 
Pakutnipkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas' ’ Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

No.148—Apie Jonai ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 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 
Ąkys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kas gi 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 Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.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.

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
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. 197V2, 25c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
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:

IS50 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.

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

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

M Pirtie U. S. Bonus!

^Pirkie U. S. Bonus!

i
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Pasakos Apie Žydus
. . . Apie . . .

Szorum Borum
JJE vienas isz skaitytoju, da 

būdamas tevyneje, girdėjo, 
Žydus kalbant: jog priesz pa
baiga svieto, bus dideli badai 
ir marai; laike kariu Dievas 
visus žmonis badu iszmaris, 
bet Žydus užlaikys prie gyvas- 
czio, su mėsa, nuo Szorum Bo
ram.

Žydai tiki, jog laikuose ži
los senovės, tropidarosi toki 
marai, kad isz bado, žmones 
krisdavo kaip muses nup mu- 
siomerio.

Dievas pasigailėjęs Žydu, 
sutvėrė baisiai dideli jauti, va
dinama: Szorum Bortini; (di
delis jautis) kurio pirmutines 
kojos stovėjo New Yorke ir 
Bostone, o paskutines Breme
ne ir Hamburge, arba Kara- 
liaucziuje, vuodega ilga su 
plaukai apaugus, tiesėsi per 
visa Europa, Siberija, net iki 
San Francisco, o mažu da to
liau, ragai tankiai užsikarda
vo už menesio ir artimesniu 
žvaigždžių; dėlto ant žemes 
tankiai tropindavosi dideles 
vėtros, szturmai, drebėjimas 
žemes ir plyszimai kalnu, o jei
gu pasispardidavo su kojoms, 
ant akmenų, tai ant visos pa
saulės pakildavo smarkus 
griausmai ir karszti žaibai, 
blėdingi del visu sutvėrimu.

Szorum Borum taip buvo ėd
rus, jog per viena diena nuez- 
davo žoalia nuo dvylikos kal
nu. Todėl Dievas bijodamas, 
idant pepasidarytu badas ant 
'Žemes, jauti nužudė.

Priesz gala, svieto, kada už
eis badai ir žmones mirs, tai 
tada Dievas atgaivins Szorum 
Borum, o jo kūno mesa maitys 
iszrinktuosius sūnūs Izrae- 
liaus. Tokiu budu visos tautos 
iszniks, nuo žemes veido; drau
ge s.u žmonėmis prapuls pa
leistuvystes ir pagoniszki už
manymai, kas link atsižadėji
mo Dievo ir Jo Szventu Instar 
tymu. Tada vieszlpataus vienas 
Dievas ir vienas tikėjimas.

Žydai sanprotauja, kad Die
vas nekehczia gojų, užtai kad 
pridirbo su virszum du tuks- 
tanciziu tikėjimu ir garbina jau 
dievaiezius.

Žydai tiki kad jie vieni, po 
mirties valgis Szorum Borum 
ir turės geidžiamus smokus pa-

arba pradžia 
SKAITYMO 

... .ir...
RASZYMO

(

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

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

naszius; in senovės, manna, 
vyną ir degtine su smarkiau
siais kvepėjimais cibuliu ir 
saldybėmis morkvu.

--------GALAS--------

Delko Žydai
Neszioje Jarmulkas

'pA klausymą uždavė sau po
nas Klementas Junasza, ži

nomas rasztinikas ir specialis
tas Žydiszku provu, o kad at- 
miti to klausymo negalėjo ir

Naujos Zabovos

Mažute Maxime Rudner 
ežia kalba per telefoną, ku
ris yra tiktai zabova. Szito- 
kios zabovos yra fabrikantu 
iszmislintos kad mažieji ga
lėtu nuduoti kad jie, kai ju 
tėvai ir suaugusieji gali biz
ni varyti per telefoną.

SKAITYKITE “SAULE

TARADAIKA

Noriu jums priminti, 
Kad didesne dalis žmonių 

ant svieto,
Ne yra užganadinti 

isz nieko!
Toki žmones nuolatos 

Jieszko visokiu priežaseziu, 
Kad ii1 ant saules;

Rasime ju visur! — 
Turcziaus name ir 

vargszo,
Ir taipe mokytu ir 

praseziokeliu.
Toki žmones erzina save 

visokuom,
Ka tik kas padaro 

arba ka nedaro, 
Tiktai retai kada yra 

užganadinti!
Visados kyitikuoja ir 

iszranda priežastis, 
O priek tam, 

Ne tik sau užtrucina 
gyvenimą,

Bet ir kitiems neduoda 
ramybes!

Arsziausia, jeigu -tokiu 
kritikierium

Yra tėvas ar motina 
szeimiynos.

Tokis žmogus ne tik
Sudrumsczia laime 

szeimynos, 
Bet atmeta nuo saves 

vaikus, 

niekur atsakymo ant jo nera
do, paistanavino. paklausti p. 
Jankelio Pierniko, vieno isz 
protingiausiu jo apielinkieje 
Žydu. Kas yra .ponas Jankelis 
Piernikas ir koki davė Juna- 
szai atsakyma, žiamiau daži- 
nosime.

Jankelis Piernikas yra tai 
generalnas tyrinėtojas yisokiu 
ukiszku žiamdarbyseziu, go
riausiai apžiūrinėdavo visus 
laukus, regejo taip, kaip saka
las, o ausis turėjo tokias, kad 
girdėjo kaip žole augo ir žino
jo, kas po kuom yra; taipgi ži
nojo, kiek surinks szi meta ru
giu miežiu, avižų kviecziu, bul
vių ir visko, kas da augo ir 
kas ketino užaugti, ir ka turės 
už tai duoti.

Jis važinėjo po apylinkes 
savo locname vežimėlije. Buvo 
tai ant dvieju ratu vežimėlis, 
su medine aszia, su lanku pa
kinkytas arklys, o ant tiek bu
vo ruimingas, kad jame leng
vai galėjo tilpti, du vidutinio 
ūgio Žydai, bertainukas degti
nes, ketvirta dalis kareziaus 
rugiu, kaip kada versziukas 
arba kelios žąsis, žodžiu sa
kant varg-szas.

, Mano kalba su ponu Janke
liu, raszo Janusza, atsibuvo 
tai ant vieszkelio tar.p mažo 
miestelio ir pusėtino kaimo.

Jankelis 'buvo blogam padė
jime, invede ji in piktumą 
kvailas ir be proto sutvėrimas, 
o tai ne bile kokis nepaprasta 
žvėris, bet jo locnas arklys, 
szyvas su viena akia, apdaužy
ta nugara ir kreivom priesz- 
akinem kojom. Tam gyvuliui 
atėjo in galva laukine mislis, 
kad ant vidurio kelio sustoti, 
o vienok isz ryto iszede kriap- 
szi su selynom gardinto akse-

atszaldo juos, 
Nuo teviszkos meiles.

Nepažinstu ir neradau da 
barnes ar barnio, 

Kuris prisipažintu prie 
koliojimo.

Jis ar ji paprastai kalba. 
Kad jeigu jie iszrodo 

kitiems ju kaltes, 
Tai daro tai del ju gero.
Sako jums kad jie turi 

didesne iszminti, 
Ir kad ta, ka kalba 

ar daro, 
Yra tikrai geru,

Kad jie žino apie viską 
Geriau kaip kitas 

ant svieto!
Yra tai žmones kūne savo 
Pasielgimu atstumia nuo 

saves, 
Nors ir geriausius prietelius.

Su drumsezia ju pakaju 
ir laime, 

Nesuprasdami kad tokiu 
budu, 

Jie daro ir sau skriauda, 
Nes netenka prielankumo ' 

prieteliu del saves.
Vaikas nemyli tėvo kuris 

ji nuolatos bara, 
Ir iszranda ant jo 

visokias priežastis;
Darbininkai nekenezia bosu, 

Kurie nuolatos iszranda 
visokias priežastis, 

Ir juos 'bara ar turi ar 
neturi tiesa tame.

Vaikas, kuri tėvai nuolatos
< t bara,

Bijosi prisiartint prie tėvo, 
Nes jo nuolatos bijo,

O darbininkas neužsikes 
savo perdetiniams, 

Nes patrotino jame visa 
užsitikejima!

Szeszkas Ir Szunytis

Mažas szeszkas ir szuny
tis ežia susitiko ir szunytis 
parodo kad jis nei to szesz- 
ko nei jo smarves nesibijo. 
Milwaukee gyvuliu ligoni
nėje szitiedu susitiko, ir szu
nytis parodo kad jis to 
szeszko nesibijo. Iszrodo 
kad tas szunytis žino kad

lio ir iszgere vandens tiek kiek 
tik norėjo.

Tokis arklio geradejingu- 
mas už tiek padėto kaszto.

Arklys sustojo ir anei krust. 
Jankelis sukapojo in jo kudus 
szonkaulius botagą, ant galo 
ir botkaiti ant nugaros sulau
žė, užkeikė ji devynis sykius 
devyniais 'baiseis prakeikimais 
o kada ir tas negelbėjo, pasta- 
navino laukti koliai szyviui 
nusibos stovėti ir nepradės 
pats eiti.

Atsisėdo tada Jankelis prie 
kelio, prikimsžo pureuline pip- 
ke tabako ir uždegęs ja, leido 
mėlynus durnus laukdamas, 
kad greieziau nusibostu ark
liui stovėti.

Ten Junasza Jankeli pasiti
ko.

Po ilgam ju sznekueziavi- 
mui, paklausė Žydo, delko lai
ke taip dideles saules kaitros 
turi ant galvos dvi kepures?

— Dvi? Atsake užklaus
tas. Tamista negerai rokuoji; 
asz visai neturiu dvieju kepu
rių. Viena.virszutine, su dug
nu, antra be dugno po apaezia, 
abidvi aksomines. Aritmetika 
mokina, kad vienas, o vienas 
yra du.

— Ne visada.
— Tame laike.
— Ir tame laike ne. Dvi 

kepures, tai yra dvi kepures; o 
kepure ir jarmulka, tai tiktai 
kepure ir jarmulka.

—Ir ponui-neszilta su to
kiu dvigubu ant galvos uždan
galu ?

— Ne. Esu papratęs, o ant 
galo, delko ponas nori jarmul- 
koje matyti jarmulka? Kas po
ną prie to verezia?

— Akys.
— Ka ženklina akys? Na 

klausyk ponas niekad akies 
neda'bok, tiktai galva, nes ji 
yra vyresne.

— O ka ji sako? 

Pirkie U. S. Bonus
HOW—

„J ALL

Platinkit “Saule”

tas szeszkas dar per jaunas 
savo ta smarve paleisti, ir už 
tai jiedu, kol kas yra geri 
draugai. Bet kai tas szesz
kas paaugs tai jau bus kita 
pasaka, nes jis tada gales 
save apsiginti savo ta jau 
taip gerai žinoma smarve.

□ □ o

Jankelis nenorėjo isiz syk 
atsakyti.

— Na kas tai ponui: įklau
sė, delko?

Vienok po ilgu klausymu,' 
tarė szitaip-.

— Visas svietas nori, kąd 
esame seniausi gyventojai ant 
nusiimtumem kepures, o mes 
svieto ir priesz mus privalo nu
siimti kepures. Reikia tuos du 
reikalus sutaikyti ir dėlto mes 
iszmislijome jarmulkas. Asz 
kloniojuosi kožnam, nes gal
vos priesz nieką neatidengiu, 
ypatingai, net kada randuosi 
pas pati grafa palocuje, tai 
grafas neturi ant galvos kepu
res, o asz turiu jarmulka, kuri 
jeigu in ja temingai isz žinomo 
punkto prisižiuresim, ženklina 
tiek, kiek ir kepure. Galvai 
man szilta, o ir unaras yra. 
Jeigu asz kam kloniojuosi, tai 
sau juokiuosi, ha asz. jam su
vis nesiklonioju; jeigu kas 
man kloniojasi, tai aszr taipgi 
juokiuosi, ha jis man isz tikrų
jų kloniojasi.

— Turi tiesybe!
— Asz visada, turiu teisy

bių; navet laikais nusileidžiu 
tam kvailam arkliui ir laukiu 
iki jam stovėti nenusi’bos, tai 
taipgi turiu tiesa. Jarmulka, 
tai svarbus daigtas. Visa par 
saule yra uždengta melsva jar
mulka, o jeigu ponas gerinus 
prisižiūrėsi, tai pamatysi ant 
visko Žydiszka jarmulka.

— GALAS —
---------- i---------------------

Palszis Vagis
Bažnycziu Bambiza

Numirė Palszis, nujojo, 
Kuris po bažnyczias lekiojo.

Duok, Dieve, pakaju,
Szioki toki rojų,

Tam Palsziui.
Žino tai langai ir kertes, 
Kurioms lekiojo jo czvertys:

Kaip sidabrą nesze
Ir szventuosiuos pesze

Tas Palszis.
Numirė Palszis, negyvas, 
Bet kaip jis mirė, tai dyvas:

Kas buvo, tai buvo, 
Bambizas pražuvo

Ant amžių.
Jau dabar-Palszis po sūdo, , 
Kad jo nekaria, tai eudas,

Ne taip didis eudas,
Kaip ledakas Rudas

Vagystes.
Begkit bambizai aht kapo, 
Apverkit Palszi nelaba,

Szaukdami verksnokit,

Rankomis pluksnokit,
Oi vai, mir!

_____ *

Iszmintingas Kareivis
VAREIVIS paleistas isz ka

ri umenese jo namo, turėjo 
da iki namu apie keturias my
lės, o saule jau nusileido, pri
ėjo karczema, kurioje Žydas 
szinkavo; paprasze nakvynes; 
Žydas kareivi ne su noru pri- 

: eme, ba žinoma biednas karei- 
i vis buvo. Dave jam pundeli 
sziandu; tas užkandės szmo- 

1 teli duonos atsigulė, ir tuojaus 
■ užmigo, o tai 'buvo Petnyczios 
[ vakaras.

Žydas, norėdamas nsz bied- 
no ir nuvargusio 'kareivio pa- 
szposauti, pradėjo szaukti:

— Ei, kareivi! Ar tu mie
gi? Kareivi!

• — Na ka nori? Tarė pabu
dęs.

— Ar tu pažinsti Arielkiu, 
ka gyvena Szepaluose? Lovo
je gulėdamas Žydas klausinė
jo.

— Nepažinstu.
— O ar tu pažinsti Žasins- 

ka su Kugelinskiu, ka Peczisz- 
kiuose gyvena?

— Nepažinstu, duok man 
pa'kaju!

Priesz diena pabudo karei
vis ir pradėjo misiyti apie ke
lione, namus, kaip bus visi 
linksmi kada pamatys ta, ku
rio per tiek metu nemate, at
ėjo jam ant misliu taipgi Žydo 
vakarykszeziai klausymai, o 
ve, gudrus Puvo kareivis, tuo
jaus suprato, kad Arielkius, 
tai arielka, Szepalai, tai szepa, 
tai yra, kad szepoj arielka; o 
Pesziszkiuose Žasinskis su 
Kugelinskiu, tai kad pecziuje 
kugelis su žasia. Paszoko grei
tai priėjo prie szepos, atidarė 
ir rado buteli su arielka, ta 
tuojaus in krepszi, iszpecziaus 
žasi ii’ kugeli in krepszi, o Žy
do pantaplius isz po lovos in 
pecziu ir su peezdangte užda
re. Vela atsigulė kareivis ir 
szaukia:

— Žyde, ei, Žyde!
— Nu, vos? Givalt giszed- 

lii, ka norhi?
— 'Asą atsiminiau apie ka 

tu vakar atsigulęs manes klau
siai?

— Nu, o ka?
— Na apie tuos gaspudo- 

rius, ka vakar klausinejai.
— Nu, kad žinai, tai pasa

kyk!
— Na ve taip: Tas Ariel

kius isz Szepalu; paskui Ku- 
gelinskas su Žasinskiu isz Pe- 
cziszkiu nusikraustė in Krep- 
sziszkius, o Pantaplinskas nu
sikraustė ant Kugelinskio ir 
Žasinskio vietos!

Žydas, žinoma buvo inmi- 
ges, tai tos kareivio pasakos 
nei negirdejo. Kareivis tuo

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir i
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jaus apsirėdęs iszejo savo ke
liu, o jau galėjo 'būti gana to
li, kaip Žydas isz lovos, iszlipo. 
Žinoma, pirmiausia' Žydelis 
pradėjo pantapliu jieszkoti, 
liet neradęs ant panczeku nu
bėgo prie szepos, kad. isz ryto 
gerkle atvilginti, arielkos ne
radęs klausė savo paczios.

— Chave! Vosidos sznaps?
— Nu czė, givalt! Nu, nė

ra!
Apsėjo be sznapso. Žydas 

apsirenge, atmale poterius ir 
sako:

— Chave, gib mir, sztikele 
kugel!

Žydelka isztrauke, žiuri:
— Leibe, kum, vosidos? 

Cze vaikine! Pantapliai susi
traukė spirgsta taukuose.

— Oi, givalt! A ganef! Go j 
Ui!

Kareivis turėjo gerus pu&- 
ryczius, o Žydas Szaba atlaike 
'be arielkos, kugelio ir žąsies.

— GALAS — ;
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PASARGO :: ::
:: :: MOTINOMS
Idant vaikai nesirgtu inval

idomis nervu ligomis, tai moti
nos privalo prisilaikyti sekan- 
cziu taisyklų:

Reikia saugoties, idant kū
dikėlis neiszkristu isz vyges, 
arba neiszpultu isz ranku, ka
dangi nuo smegenų sukrėtimo 
kuri aplaiko kūdikis puolant, 
jis gali pasilikti ne byliu, kur- 
cziu, suparaližuotu ir sirgti in- • 
vairiomis nervu ligomis.

Per visa penėjimo krūtimi 
laiku negerti jokiu svaiginah- 
eziuju gėrimu, tai yra degtines 
nei alaus, nei vyno, kadangi 
visuose tuose gėrimuose' atsi-. 
randa nuodai, o nuodai, pere ja 
in kūdikio maista, iszszaukia 
pas kūdikėlius ne miega ir in- 
vairius nervu ligos apsireisz- 
kimus. j

Stengties, idant kūdikis ge
rai miegotu. Miegas smege
nims yra tuomi pat, kaip mais
tas kunui. Pripratinti kūdikė
li, idant jisai miegotu nesu
pant. Ne migdinti ji jokiais už- 
migdancziais vaistais. Kūdikė
lis turi miegoti kuoilgiausiai. 
Dvieju, trijų ir beturiu metu ■ 
vaikas turi miegoti pusantros 
valandos per diena ir 12 vai. 
nakczia. Nuo penkių iki de- 
szimties metu vaikui, pridera 
miegoti nuo 8 valandos vaka
ro iki 7 valandai isz ryto.

Ne reikia per daug links
minti kūdikėli, kas valandėlė 
ji sznekindami ir rodydami 
jam invairius vis naujus daig- 
tus. Kuomet pradeda kalbėti, 
ne reikia jamuždavineti viso
kius klausymus. Geriausiai 
yra, kuomet mažutis vaikutis

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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ŽiniosVietines
— Rugpiuczio menesis bai

gėsi, taipgi vakacijos vaikams.
— Ana diena lankėsi mies

te su reikalais ponia Urszule 
Vailionene, sunns Pranas, 
marti Julija ir anūke Petronė
le, visi isz William Penn, ir 
prie tos progos atlankė ir 
/‘Saules” redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti. Aržiu visiems už atsi
lankymą.

— Su'batoje pripuola Szv. 
Rože Limeto, Tautine Szvente: 
Vesta. Ir ta diena: 1386 me
tuose, Lietuvos Kriksztas; 
193'2 m., Herman W. G Geringas 
buvo paskirtas ir iszrinktas 
Vokietijos Reichstago Tary
bos, Prezidentu. Von Papenas 
pasiliko Vokietijos Konceleri- 
ju-
: — Adomas Pecziukonis, 
nuo 626 W. Railroad uly., ran
dasi in Pottsvilles ligonbuteje.

! — Nedelioj pripuola try
likta Nedelia po Sekminių. 
Taipgi Szv. Reimundo, o Tau
tines Szvente: Vilnie. Ir t-a, 
diena: 1946 m., New Yorko 
miesto biznis buvo suparaly
žiuotas per straikas troku 
draiveriu.

— Panedelyje pripuola 
pirma diena Rugsėjo (Sept.). 
Menulio Atmainos: Pilnatis 3; 
Delczia 10; Jaunutis 19; ir 
Prieszpilnis 26.

Rugsėjo menesis paszvens- 
tas Marijos Kankiniu Karalie
nes. Ūkininku Priežodžiai: 
Kokia Egidijaus diena, toks 
ir ruduo. Rugsėjo perkūnija 
ženklinlf Kalėdoms daug snie-. 
gb. Koksai oras1 per szi mene
si bus toksai pats ir ateinan- 
cziame. Koks oras per szilineš 
toks bus ir per keturios san- 
vaites. Jeigu per Mykolą nely
ja, tai galima tiketie sauso pa
vasario.

— Panedelyje p r i p uola 
‘‘Darbo Diena - Labor Day” 
visi'bankai, fabrikai ir anglia
kasiai apvaiksztines ta diena.. 
Ir ta diena pripuola Szv. Egi-/ 
dijo, Tautine Szvente.- Gunda.

— Panedelyje 1525 metuo
se prasidėjo valstiecziu sukili
mas Prosu Lietuvoje; 1939 m., 
Vokiecziai užsipuolė ant Len
kijos; 1939 m., prasidėjo An
tra Pasaulinis Karas, 1946 m., 
Dauguma Graikijos žmonių 
per Amerikos prižiuromus rin
kimus, nubalsavo susigrąžinti 
savo Karalių Jurgi Antrąjį; 
1946 m., Yugoslavijos vadas 
Marshal Tito atsiprasze Ame
rikos valdžios už tai kad jo la
kūnai buvo nuszove kurie ne
buvo apsiginklavę; 1933 m., 
Hitleris insako iszrauti su 
szaknimis isz Vokietijos visus 
Žydus; 1885 m., pirmutinis 
elektros strytkaris buvo in- 
vestas Baltimores mieste; 1926 
m., Kietos anglies mainieriai 
sustraikavo, buvo slaptomis 
susitaikinta Vasario Feb. dvy
likta diena 1927 m., ir mainie- 
riaoi gryžo in savo darbus Va
sario asztnoniolikta diena; 
•1922 m., Steigiamasis Seimas 
priėmė Lietuvos Konstitucija.

— Utarninke pripuola Szv. 
Stepono, o Tautine Szvente: 
Brutenis. Taipgi ta diena: 
1935 m., baisios viešnios in 
Florida Keys, keli szimtai 
žmonių žuvo; 1949 m., Ameri
kos valdžia intaria Rusija, sa
kydama, kad Sovietai nenori 
nusileisti ant Austrijos taikos 
klausimo ir kad jie reikalauja
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pei- daug isz Yugoslavijos; 
1945 m., Japonai pasidavė; 
1340 m., Keistutis užgrobė isz 
Lenku Draczina ir Lucką.

• —' Žydu Naujas Metas 
5713 pripuola. Rugsėjo Sept.'20 
ir 21 d.d.

— Ruduo prasidės Pane
delyje, Rugsėjo Sept. 22-tra 
diena.

— Darbininkai isz Park 
Crest Lumber ir Supply kom
panijos pradėjo nuimanote 
boksžla nuo Szv. Juozapo baž- 
nyezios, kur hmm pataikin
tas per žaiba, Liepos 21-ma d.

Aplanko Draugo 
Paminklą

Garsus Amerikos valdi
ninku patarėjas, Bernard 
Baruch, atvažiavęs in Lon
doną, Anglijoje, padėjo ge
liu vainiką prie Prezidento 
Roosevelto paminklo, kuris 
randasi Grosvenor Square. 
Jis atsilankė pas Anglijos 
Premiera Winston Chur- 
chilli. Visi trys buvo labai 
artimi draugai.

BALSUOTOJAI:

Citizens Fire House, 
East Pine Street, 

Mahanoy City, Pa.

Rescue Hook & Ladder Co., 
Main & Coal Sts., 
Shenandoah, Pa.

V. F. W. Building, 
Lehigh Street 
Frackville, Pa.

Buvęs Karalius

Egipto buvęs karalius 
Faroulk, dabar gyvena trem
tyje ant Isle of Capri salos, 
nusiskundžia kad dabar jis 
yra ‘ ‘biednas žmogus ”, ku
ris neturi savu namu ir ne-- 
bežino ka jis ateityje darys. 
Jam buvo duota tik trys va
landos iszsikraustyti isz sa
vo palociaus ir devynias va
landas iszsigabenti isz Egip
to kraszto.

Jis dabar karaliszkai ir 
poniszkai gyvena, nors gal 
turėjo Egipte palikti kelias 
savo kekszes. Nors jo žmo
nes badavo, jis kaip kokis, 
senovės kara.ius gyveno ir 
savo žmonių nepaisė. Jis vi
sam savo krasztui tik sar
mata dare. Dabar, nors jis 
nusiskundžia, kad jis yra . 
‘‘tiednas žmogus”, jis turi 
kelis szimtus milijonu dole
riu Szveicarijos ir Amerikos 
bankuose. Jis sako kad jis ' 
ketina atvažiuoti in Ameri
ka ir ežia apsigyventi.

ANGLIJOS GREI
TAS EROPLANAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sreszis szimtus mylias in va
landa. Amerikos kariszka?
valdžia dabar derinasi pirktis- 
keletą tokiu greitu “Jet” ero-j 
planu isz Anglijos.

Mahanoy City Borough, 
Mahanoy Twp:. Coles Nr. 1, 
Nr. 2; Hills, Buck Moun
tain, Park Place, Jacksons, 
Morea; Ryan Twp., Lakeside, 
Locust Valley; Delano Twp.

Shenandoah Borough, West 
Mahanoy Twp., Brownsville, 
Weston Place, Shenandoah 
Heights, Raven Run, Lost 
Creek Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3; Wm. 
Penn Nr. 1, Nr. 2.

Frackville Borough, Gil
berton Borough, Butler 
Township, South Nr. 2; 
West Mahanoy Township, 
Lost Creek Nr. 4.

GELTUONPLAUKE 
PAPASAKOJO

• - ■ —

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis sako kad jis niekados ne- 
prasze kad ji su juo apsiženy- 
tu, bet tankiai sakydayo "kai 
mudu apsiženysime”.

Paskui dar kitas svietkas 
pribuvo, sztorninkas kuris jam 
buvo pardavės ta revolveri su 
kurio jo žmona buvo nuszauta 
ir jis buvo, sužeistas. Roberts 
dabar yra intartas už nužudi- 
nima savo žmonos ir randasi 
kalėjime be jokios kaucijos.*

AMERIKOS LEGIJO-
NIERIU SEIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

yra daroma visokiu iszimcziu, 
ir„daug vyruku iszsisųka. Tai 
tokis nelygumas skriaudžia 
tuos kurie y?a priversti in 
vaiska stoti.

Per szita seimą paežiu Legi- 
‘jonieriu tarpę; randasi kivir- 
cziu del iszrinkimo naujo ko- 
mandoriaus. (Kandidatai del 
tos vietos yra keturios de- 
szimts keturi^ metu amžiaus 
Lewis K. Gou^h, isz Pasadena, 
California, ir Walter E. Ales- 
saridroni, trisdeszimts devynių 
metu amžiaus) isz Philadel
phia, Pa. Jie ^ra advokatai, ir 
yra Antro Pasaulinio Karo ve

teranai.
Alessandroui sako kad Le- 

gijonieriu bdsai, diktatoriai 
yra jau keturi menesiai atgal 

'susitarė pastatyti Lewis K. 
Gough kaipo kandidata, kad 
jie vis galėtu valdyti visa Le- 
gijonieriu draugyste. Jis sako 
kad jau laikas eiliniams Legi- 
jonieriams • pareikszti savo 
baisa ir1 tuos ponus iszmesti 
isz valdybos.

Pirkie U, S. Bonus

GENEROLU ERO-
PLANAS NUKRITO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir elektros dratus ir nukrito, 
ir apie szimta mastu nuszliau- 
že pirm negu sustojo.

Visi szeszi ant to eroplano 
suspėjo iszlipti ar iszszokti 
pirm negu eroplanas pavirto 
in baisu gaisra.

Generolas Johnson, ramiai 
sau, rodos kad niekas nebuvo 
atsitikęs, atėjo in savo vieta ir 
kitu atsiprasze sakydamas: 
‘ * Atsipraszau kad asz szitokiu 
budu pas jus atvažiavau.

Tame eroplane važiavo su 
Johnsonu, Major Generolas 
George C. Finch, Brigados Ge
nerolas Robert L. Copsey, Leit. 
Pulkininkas Edward Mikolos- 
ky, ir Major James F. Stark, 
to eroplano lakūnas.

PASARGO :: ::
:: :: MOTINOMS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

pats-sau'žaidžia ir kalba, kada 
jisai nori. Vaiko smegenys ir 
be to gerai dirba ir greitai nu
silpsta.

Jokiu budu nepridera kūdi
kiams ir vaikams duoti degti
nes vyno, alaus ir kitu svaigi- 
naneziuju gėrimu. Tokie gėri
mai užlaiko savyje nuodus. Pa
kaityti lengva kava ir arbata 
suaugesni vaikai gali, gerti, 
bet ne perdaug tankiai. Svei
kiausias vaikams gėrimas yra 
vanduo ir pienas. Iki dvieju 
metŲ vaikui gerai yra ne duoti 
ir mėsos.

Nuo pirmu metu gyvenimo 
pridera laike gulėjimo prides- 
tyti vaikus prie laikymo ran- 
ku'cziu ant virszaus užkloties 
(kaldros), o ne apaezioj. To
kiu budu vaikai nepripranta 
prie bovijįmosi su savo kimu, 
kas labai blogai veikia, kaip 
ant kūno, taip ir ant vaiko pro
to.

Ne leisti niekam gazdinti 
vaikus per staigu riktelejima 
per pasakojima baisiu baisiau- 

’ siu pasakų, o ypacz per persi
rengimą ir invairias 'baisės 
baidyklas. Pergazdinti vaikai 
gauna drebuli, kuris kankina 
paskui juos per visa gyveni
mą, arba nuo to laiko pastoja 
labai nerviszkais, tai yra jie 
buna, labai ne ramus ir greitai 
u ž maža nieką supyksta. Keliu 
menesiu kūdikis pridera pri
pratinti prie to, idant jisai ne
sibijotu pasilikti vienas tam
sioje grinezioje.

Ne leisti vaikams vargint 
kates, mažyczius szuniukus ir 
kitus gyvulėlius, nes iszto jis 
pripranta prie blogo ir kenks
mingai susierzina.

Su vaikais reikia pasielgt 
gražiai ir iszmintingai. Visuo
met reikia turėti kantrybe. .Ne 
kuomet nepridera be jokio rei
kalo vaikus muszti, juos ban- 
gyti muszimu.

Kaip tik motinos patemins 
pas savo vaikus kokius nors 
nervu ligos apsireiszkimus 
kaip tai, nemiega tvirta, nera
mumą, drebuli ir tam panaszus 
turi be jokio atidėliojimo 
kreiptis prie gydytojo.

Pigesni automobiliai bus 
sunku gauti, nes plieno strai- 
kos buvo sustabdžius ju gami
nimą.

Laimėjo $16,500

Ponia Marjorie Lewis, isz 
Baltimore, Maryland, ant 
vienos radijo programos isz- 
laimejo $16,500.00. Ji sako 
kad ji pasidalins lygiai su 
Joseph Baldwin, palegeliu, 
kuris butu galejes tiek pat 
iszlaimeti jeigu jis butu at
sakęs telefoną kai radijo 
programos atstovai ji buvo
paszauke.

VAIKO TEISIA
MOKINTIS

Amerikoje pripažinta, kad 
kiekvienas vaikas turi teise 
mokintis. Visos valstijos ver- 
czia iki paskirto amžiaus mo
kintis, nes nemokinti piliecziai 
mažai gero valstybei tegali 
priduoti. Vienok, nekurtose 
valstijose, yra leidžiama vai
kams anksti apleisti mokyklas. 
Teise palikti nemokintais yra 
legaliu daigtu sziose valstijo
se. Dėlto kad tėvai sutinka su 
tuomi, kad ju vaikai liktu ne
mokintais. Valstija nusileidžia 
ir paleidžia vaikus isz mokyk
lų,priesz iszmokstant suprasti 
kas tai yra pilietybe.

Bet ar tėvai visuomet sutin
ka? Daug tyrinėjimu parode, 
kad svarbiausia priežastis, ko
dėl vaikai taip greitai aplei
džia mokykla, yra tai neturtas. 
Dauguma motinu yra naszle^s, 
arba ju vyrai yra jas apleidę. 
Kitose szeimynose, tėvas gau
na labai mažai algos kad vąL 
kams dirbti yra būtinai reika
linga. ‘‘Viskas taip brangu*’ 
sako viena motina, ‘‘kad nega- 
letumem pragyventi, jeigu vai
kai nedirbtu. Dar kitoje szei- 
mynoje ineigos buvo gana di
deles, bet ir szeimyna. labai di
dele, taip kad deszimties me
tu vaikas ir turėjo, dirbti. Dau
guma tėvu apgailestavo, kad 
vaiku negali mokyklon leisti. 
Motinos sakydavo, ‘‘jei iszsi- 
galeeziau, arba, ‘‘jei mano vy
ras butuigyvas, leiscziau vi§us 
vaikus mokyklon. ’ ’

Neturtas neturėtu būti prie
žastimi atėmimui vaiko teises 
mokintis. Nelabai senei, kaip 
'žmones manydavo, jeigu szei- 
mynos galva numirszta tuo- 
jaus kiti nariai visi pristatomi 
prie darbo. Bet dabar jau, ki
taip manoma ir atrandama bu
dai kaip pa gelbėt i szeimynoms 
neatimant vaiku isz mokyklos. 
Dauguma, valstijų motinoms 
duoda pensijas, iki kol vaikai 
pabaigia mokyklas ir pradeda 
dirbti.

Kartais, nors ir nėra didelio 
szeimynai reikalo, visviena 
vaikai apleidžia mokyklas ne
suprasdami reikalo mokintis 
ir kuriu tėvai, patys jokio 
mokslo neturėjo, sako, kad nei 
ju vaikams nereikia. Tėvai, ly
giai kaip.ir vaikai, nėra apsi- 
pažine su darbu, kur mokslas 
iszimtinai yra reikalingu. Jie 

tiki, kad vaikai mokyklose isz- 
moksta tinginiauti ir mano 
kad vaikams bus geriau, jeigu 
jie dirbs.

Toki tėvai ir vaikai neper- 
mato, kad už poros metu, tie 
vaikai, kurie mokinosi gales 
gauti geresnius darbus ir ims 
geresnes ilgas. Bemoksliai te
gauna darbus, už kuriuos ma
žai. apmokama ir .mažai pažan
gos tegalima padaryti.

Tos tai priežastys del ko 
mokintis yra. vaiko teise, ir 
valstijos yra pareiga kiekvie
na vaika. priversti mokintis, 
ypacz tokius, kuriems gresia 
neturtas, arba mokslo reika
lingumo nesupratimas. Visbs 
Valstijos turi instatyinus rei- 
kalaujanezius, kad kiekvienas 
vaikas lankytu mokykla iki 
keturiolikos metu: Bet kaip 
apie tuos vaikus, kurie lanko 
mokykla iki paskirto laiko, 
bet. kurie, moksle padaro mažai 
pažangos, ir kaip tik greit.ga
li tuojaus stoja darban.

Ar galima ka su jais, pada
lyti? Žinoma, reikia pirmiau
sia mokinti visuomene, kad tė
vai žinotu vaiku mokinimo 
verte. Kiekvienam vaikui turi 
būti duodama proga mokintis 
ta, prie ko jis labiausia palin
kės. '

Amerika vis mažiau ir ma
žiau tavoro siunezia in kitus 
krasztus ir už tai ežia busi ma
žiau ir mažiau darbu, nors'da
bar beveik kas tik nori. gali 
darba gauti.
■ ' . 5
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