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Didžiausia Armota Ant Svieto

Parūpina Sziltas Vietas
Oficieriams
.2

WASHINGTON, D. C. —
Armija dabar turi per daug vi
sokiu augsztu ir garbingu, dy
kaduoniu karininku. Jiems da
bar yra parūpinama visokie
darbai, kad ir visai niekam ne
reikalingi. Armijos pulkaunin
kai, kapitonai ir kitoki dyka
duoniai dabar gavo ar sau iszsigalvojo visokius darbus. Jie
dabar važinėja po visa kraszta
ir skaito kiek sykiu žmones te
lefonu skambina, kur jie per te
lefoną szaukia ir panasziai.
Paskui jie sugryžta in Washingtona ir raszo, petskelioja
moksliszkus rasztus ir daro vi
sokias niekam nereikalingas
apyskaitas ir santraukas, ku
riu niekam nereikia. Už visa
tai, darbo žmogelis, su savo
taksomis nuolankiai užmoka.

Vyskupai Užtaria
Lietuva

ant szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,
AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.
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Anglija
Anglija Nutarė
Nesutinka 10,000 Nauju_
Ant Sutarties Eroplanu Statyti

LONDON, ANGLIJA. —
Anglija vieszai pareiszke kad ji
nepasiraszys ir nesutiks ant
Bretton Woods sutarties šau
ly gu pakol Amerika jai neduos
dideles paskolos. Reiszkia Ang
lija dabar Amerikai sako, kad
sauso niekas neklauso. Jeigu
Amerika nori kad Anglija su ja
draugautu tai pirmiau turi jai
gerai patepti su paskola. O jau
mes isz praeities žinome kad
geriau staeziai duoti negu pa
skolinti, nes tokios skolos nie
kados nėra atmokamos.

Anglijos Ir Rusijos Politika
Rengia Treczia Pasaulini Kara;
Stalinas Gerbiamas Czekoslovakijoje; Didele Vėtra Padare
Daug Bledes New Yorke;
Tikra Revoliucija Indijoje

Surikus Darbas

Didžiausia armota ant svieto yra vadinama “Mažas DoAmerika Sako Rusijai
vydukas.” Amerikos Karo Sztabas ja pastate ir rengėsi ja
NUERNBERG, VOKIETIvartuoti priesz Vokieczius, bet Vokiecziai pasidavė pirm ne
Pasitrauks Isz Irano
JA — Nacio, žuliko ir žmogžu
gu jie gavo paragauti parako isz szitos armotos. Szita armo
džio Josef Kramer žmona aisz WASHINGTON, D. C. —
ta gali iszszauti 3,650 svaru kulka ir baisiai toli ja iszmesti.
kino teisme, kad jos vyrui sker Amerikos valdžia pataria ir sa
dynes ir žmogžudystes nepati ko, kad visiems bus gerai jeigu
nas isz užmusztuju pareina isz ko. Ji sake kad jis pareidavo isz
MOKYKLOS BUSAS Frackville, Pa., jo vardas
Anglija ir Rusija pasitrauks isz
darbo, isz skerdynių pavargęs Irano ir nesikisz in kito kraszJames Herrington.
NUSIVERTE IN
ir pailsės. Gal nabagui ir buvo to vidaus reikalus.
sunku tiek nekaltu žmonių isz- Amerika primena Anglijai ir
žudyti. Bet niekas nieko teisme Rusijai Teherano Konferenci
EŽERĄ
Senatoriai Priesz

WASHINGTON, D. C. —
Kataliku Vyskupai Amerikoje
turėjo savo metini susirinkimą
Washingtone ana sanvaite ir
vieszai apgailestavo Lietuvos
nęsake, “kaip tiems nekaltiems
likimą. Jie drąsiai kritikavo ir
Anglija Ir. Rusija žmonėms buvo sunku kentėti ir
15 Vaiku Prigėrė
kaltino Rusija už Lietuvos pa
mirti!’’
WASHINGTON,
D.
C.
—
vergimą. Jie taipgi pareiszke CHELAN, WASHINGTON.
kad ežia ne vien tik Rusija kal — 15 vaiku mokiniu kurie bu Senatorius Wheeler drąsiai pa
ta, bet kad Amerika, Angliją, ir vo tarp 6 ir 18 metu amžiaus, reiszke savo nepasitenkinimą
kitos didžios tautos dabar re prigėrė. Mokyklos busas nusi- su Anglija ir Rusija. Net per
miasi ant jiegos ir rūpinasi verte nuo kelio ir nukrito 50 keturias valandas jis aiszkino
kaip Anglijos ir Rusijos politi
daugiau ir daugiau tautu pa pėdu in ežerą Lake Chelan.
vergti ar prie saves prisitrauk Bušo draiverys su savo žmo ka rengia visam svietui treti. Szitoks pasielgimas yra gry na ir keturiais vaikucziais isz- czia pasaulini kara. Jis sake:
nas mainikavimas ir mažesniu Eigelbejo kai jie pramusze buso “Kad mes tapome Rusijos patautu iszdavimas ir pavergi langa ir plaukte priplaukė prie dupezikais, kad mes szokam
taip kaip Stalinas grajina.”
mas. Jie pastebi kad ir Anglija kranto.
ir Amerika sykiu su Rusija vi Valdžia nekaltina to autobu Jis toliau sake, kad mes ka
sai pamirszo apie Atlanto so draiveri nes kelias ir visi riavome sustabdyti Hitlerį nuo
Cziarteri, kuris prižadėjo vi vieszkeliai ten netaisyti ir pa tu paežiu dalyku kuriuos dabar
soms tautoms “Laisve ir Ne vojingi. O tuo tarpu kai busas Anglija ir Rusija daro. Jis sa
priklausomybe. ’ ’
nukrito in ežerą labai tirsztai ke, kad Rusija dabar kiszasi m
Szitoks mainikavimas ir isz- snigo ir szalo, taip kad buvo la Japonijos reikalus ir nori net
ir ten szeimininkauti. Jis taip
davyste pardavė visus Lietu bai slidu.
gi užtarė mažas tautas kurios
vius in vergyste. Vyskupai vie
szai pareiszke savo užuojauta' 4 ŽUVO; 12 SUŽEISTI dabar randasi Rusijos nelaisvė
Edward G. Robinson stoja
je. Czia ir Lietuvos likimas ne
Lietuvai ir visiems Lietuviams
in talka High School studen
buvo pamirsztas.
ir pasmerkė Rusijos grobiszkutams, kurie vieszai protes
ma, ir primine ir Anglijai ir Gazo Tanka Susprogo
tuoja priesz Gerald L. K.
Amerikai kad ir mes kalti jei
700,000 Darbininku
Smith, kuris j u mokykloje
gu mes tokiam grobiszkumui NEWARK, N. J. — AmoniRengiasi Straikuoti sako prakalbas. Daug žmonių
pritariame ar nieko nesakome. jos gazo tanka ekspliodavo, su
neapkenezia to Gerald Smith
Vyskupu vieszas žodis ir už sprogo taip baisiai, kad visas PITTSBURGH, PA. — Dau už tai kad jis kritikuoja,
tarimas daug reiszkia ne vien Newarko miestas sudrėbėjo.
giau negu puse milijono darbi šmeižia ir niekina paezia
tik Amerikoje, bet ir kituose Nelaime atsitiko “ A&P ” ninku dabar rengiasi straikuoti Amerika ir kursto žmones
krasztuose. Szitoks drąsus Vys sztoro sandeliuose, “vierhauze- isz plieno ir geležies fabriką. priesz valdžia pakilti. Jis yra
kupu iszsireiszkimas visus Lie se” prie Queen ulyczios. Tie Jeigu szitie darbininkai su- baisus agitatorius ir gyvas
tuvius džiugina ir duoda vilties kurie buvo ant smert užmuszti straikos tai dabar bus be darbo pesztukas. Už tai czia stu
kad kada nors, kaip nors, gal buvo: James Herrington, kuri darbininku daugiau negu pus dentai ir kiti žmones iszreiszLietuvos klausimas ir likimas tas trenksmas iszmete net ant ti eezio milijono žmonių.
kia savo pasipiktinimą kad
pasieks ne tik Washingtona, geležinkelio rieliu, Howard S.
tokiam nepraustaburniui pa
Schwahl,
George
Dempsey
ir
bet ir Suvienytu Tautu teismą.
vėlina in jaunus studentu
Gal nieko jau taip greitai isz Joseph Fagen.
kalbėti.
Skaitykite
“
Saule
”
to ir nebus, bet visgi geras Priežastis to baisaus susprožingsnis ir graži parama Lietu gimo neisztirta ir nežinoma. Vi
Pirkie U. S. Bonus
si sužeisti da nesuskaityti. Vie
vai ir visiems Lietuviams.
■
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NEW YORK. — Ambasadorius Patrick
J. Hurley visus pilvužus ir galvoczius Washing
tone iszgazdino ir nustebino, kai jis drąsiai prikiszo ir kaltino, kad, “Amerikos dipliomatai
Kinijoje rengia treczia pasaulini kara.” Ame

rikos valdžia per daug szelpia ir pagelbsti Kini
jos Komunistams priesz tikra valdžia, jis aisz
ja kur visi pasižadėjo isz sveti kino, armija stoja in talka valdžios kareiviams
mu krasztu pasitraukti ir leisti ir Generolui Chiang Kai-shek. Reiszkia, mes
žmones valdžia pasirinkti.
Bet nei Rusijai nei Anglijai abi partijas Kinijoje kurstome viena priesz
nerupi ka Amerika sako. Ang kita.
Ambasadorius Hurley atsisakė nuo sa
lija aiszkinasi kad ji negali pa
sitraukti pakol Rusija nepasi vo vietos ir paaiszkino, kad jis taip daro, nes
trauks. Anglijos kariuomenes
Amerika Komunistus szelpia ir užtaria Kinijoje.
tenai pasiliks tol kol Raudono
ji Armija ten bus. Rusija sako, Prezidentas Trumanas, visas Senatas ir kiti di
kad ji niek daugiau nenori kaip
tik pagelbeti tiems žmonėms ir pliomatai Washingtone nustebo ir nusigando.
juos iszgelbeti isz Anglijos na ■ Prezidentas tuojaus paskyrė in jo vieta Genegu.
Generolas Marshall yra TruTai taip dalykai ir stovi. Dvi rola Marshall.
galingos armijos stovi ant ma
mano szirdies draugas, bet vargiai bus tinka
žo kraszto žemes ir viena in ki
ta žvairai žiuri ir tik priezinios mas žmogus Kinijoje,
Jis jau ir dabar per
jieszko susikirsti. Amerika ran
Jis drąsiai ir vieszai sake,
dasi tarp kūjo ir priekalo, tarp daug klaidu padare.
velnio ir mariu.
kad: “Toks musu pasielgimas Kinijoje rengia
treczia pasaulini kara, nes kursto žmones viens
Komunistams
Nepasiseke priesz kita ir stato Anglijos, Amerikos ir Rusi
jos armijas in tokia padėti, kad nebus galima
PARYŽIUS, FRANCIJA. —
Ambasado
Komunistai Francuzijoje norė nei vienam krasztui iszsisukti.”
jo Generolą DeGaulle paszalin- rius Hurley gerai žinojo, kad už toki iszsireiszti ir savo partijos žmogų pa
skirti kaipo visos Francuzijos kima, jis bus tuojaus paszalintas isz savo vie
vadu, bet jiems nepasiseke.
tos, tai jis pats atsisakė ir visiems didžiūnams
Francuzijos Taryba nubalsavo
ir nutarė Generolo atsisakyma pasakė, dabar jis laisvas žmogus ir gali teisybe
nuo valdžios-nepriimti ir ji pa
likti valdžioje. Komunistai sta pasakyti.
eziai isz kailio nėrėsi, kad tik
Generolą De Gaulle paszalinus.
Generolas De Gaulle yra geras
Katalikas ir už tai jis Komunis
tams baisiai nepatinka. Bet Ko
munistai vėl gavo per nosi ir
turėjo pasitraukti.

ANGLIJA

STATO

EROPLANUS

LONDON, — Anglija pradėjo statyti
daug eroplanu. Kiek galime dabar sužinoti,
(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Vkuri dabar pilnai užimta. nes ]mosuoti pagal savo praszyma jįe buna tik 22 dienu, arba tri-’
sukilimai randasi Indoazijoje, diUbti apsaugos (defense) in- ju sanvaįcz;u iigį0. Ir vienu at- <
Burmoje, Egypte ir Vidurytuo-. staigosė.
.
| veju ir kitu vis buna keturi Ad_1
t jse. Ir szitas paskutinis Iranojej Kl. — Armijos seržentas pra- ventu XeJeliai.
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
I sukilimas atsitiko labai pato-^zo varda Kataliku Kolegijos Daugelis žmonių szneka, buk
Generolas Eisenhower par- giame laike Rusijai: kaip.1. tik, kuri siūlo inžinierystes kursus? įįe keturi Nedeliai reiszkia ke-l
j
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
važiavęs isz A okietijos vieszai I (Įabar Anglija nori užtarti Tun- Ir ka ta kolegija reikalauja ? į turis tukstanezius metu, prasAdresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. I
iszgyre darba Suvienytu Tautu 'kus priesz Sovietus del Darda Ats. — Praszome mums pra-^ linkusius nuo pasaulio sutvėri
Paszelpos Administracija, UN nelles salų klausimo.
neszti miestą ir valstija kur no- mo iki Kristaus užgimimo. Vie No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- Į No. 160 Keturiolika istorijų
kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c i ^*o laikui; Onytės laime; Per neatsa
RRA, ir patvirtino, kad mums Taipgi matyti szituose suki-- rį hui'kyti kolegiją, Yra pernok nei 'Szv. Raszte, nei Szven- puslapiu. Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie ! tgurna in balta vergija; l’usiaugave
reikia daugiau maisto Europai limuose Rusijos atsikirtimas ne daug Kataliku Kolegijų visu
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau-Į uis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
tu Tėvu veiksluose, nei Bažiiy- tninaliszka
apraszymas, 202 pus. 35c to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- <džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
duoti, ypatingai Vokietijai. vien tik Anglijai ir Amerikai, vardus czia pažymėti. Asmeczios apeigose niekur nėra pa No. 103 Vaidelota, apisaka isz nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c > žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
Nes, jis sako, visa Europa ba Sovietams baisiai nepatiko niszkai atsakome in sziuos
sakyta, kad tie keturi Nedeliai pirmutines puses szimtmeczio, isz- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
dauja. Ir badaujantis žmogus i A nglijos Pono Bevin insikiszi- f klausimus,
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
reiksztu keturis tukstanezius veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuoias ir Uosis; Budyne; Puiki
prie -tos partijos prisiglaus 'ku- imas in Balkanų rei-kalus, kur j Kl. — Ar v ra kokia nors k n vv
* metu. Isz istorijos mokslo žino-Į No. 104 Trys istorijos, apie Ne- pacziuoms. 76 puslapiu............. 26c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c
ri jam duonos kąsni duos. Ko-jb>U1Sįja vieszpatauja. Sovietams oga,, kuri
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
No. 161 Keturios istorijos apie Aus
_____ l veteranui praneszfu me, kad priesz. užgimsiant žmo i valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
i bes, Karalaitis Žmogus. 121 pua. 25r kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties Kranto; Mistras ir Krepeinunistai ta baisiai gerai žino • nepatiko Amerikos dalyviu už apie jiems priklausanczias naunes gyveno ant žemes ilgiau ne-t, No. 106 Penkios istorijos, apie o 2 puslapiu......................................15 c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
'Jie net savo žmones tankiai ma- sispyrimas Londono Konferen- das ('benefits)?
gu keturis tukstanezius metu. !Gregorius; Isz numirusiu, prisikels, No 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu............... ..25s
rina, kitiems siunezia maisto ir cijoje įr musu -Sekretoriaus nu Ats. —- Nežinome ar yra to- Adventu laiku Bažnyczioja i Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
■ No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu..................................... 15c
taip szimtus tukstancziu įpri- sistatymas priesz Rusijos rei- kia knyga, Veteranu naudos
naktis;
Džuoko pasaka; Protas ant
yra instatas nekelti vestuvių.-' pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą
trumpu pasiskaitymu.
riszo prie Komunistu partijos. kalavimus. Rusijai nepatiko keicziasi tankiai, naujos pride-1 ________________
Adventu Seredomis ir
i Petnv- iiszo iszlins; Apia boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10a
Ragamszka lazdele; Boba kaip ir viJeigu mes norime visa Europa Prezidento Trumano kalba tos, ir daug valstijų turi skirkunigo. 47 pus............... 15c
cziomis yra pasninkai, Su-bato- savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis kejimas
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
iszgel'beti isz Komunizmo da New York mieste per Laivyno’tingas naudas savo veteraJurgis;
Galinga
ypata
galybe
meiles:
mis yra uždrausta mėsos valgy
Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
aos bobos.
Teip-gi juokai, Sodos,
bar laikas ateiti Europos žmo paroda. Rusijai nepatiko Ame nams.
Mocziutes pašakojimi; Pasaka apie
mas. Yra tai skirtumas tarp trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
nėms in pagelba.
rikos nusistatymas niekam ne Kl. — Invalidas veteranas Sukatomis tarp anų dvieju die puslapiu, .................................... .15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o
puslapiai ................................... 20e
Jis aiszkino, kad musu parei duoti ta baisia sprogstanezia raszo, ’kad jis dabar gauna pen nu, kad Sukatomis netik mėsos No. 112 Trys apisakos apie pini- 64 No.
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma141 Keturios istorijos apie
jgai
galva-žudžiai
;
Ražanczius
iszgelIkiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
ga dabar paskirti da kelis bili bopiba, kurios Rusija nori ir sija ir jis užklausia ar ta pensi nevalia bet reikia, kaip GavcKalvi Paszku; Atsitikimas senam
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
Geras
Medėjus
................................. 15s
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
jonus doleriu -Europos badau reikalauja.
ja sustos jeigu jis pradės lanky nioja ti’k viena kart valgyti iki Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 61 puslapiu..................................... 15c No. 170 Asztuonios istorijos apie
jantiems. O niekas Europos ir , Nors Rusijai visa tai baisiai ti mokykla, pagal GI Biliaus ir privalgaut, o du kart valia ge liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
No. 116 Istorija apie Sierata,
visu ten žmonių likimą ir padė neipatiko, bet ji vieszai nieko priims $75 menesiui pas’kyrima rai užkasti. Szita Adventu pas puikus apraszymas. 119 pus. . . .15e kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kudykio; Herodas Boba; Kas nepažinst*
ti nežino 'geriau negu Generolas nesake, nerugojo, nesiprieszino. kuris duotas vedusiam vyrui ? ninko instate panaikino naujo No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
....................... 15c
Garžia Haremo nevalninke: T-Hoszis:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasiEisqjuhower. Jis pirmiau reika Ji tik klausė ir tylėjo.
Ats. — Pensija negali sustab ji Bažnyczios teise 1917 mete. Viena motina; Vaikucziu plepe/imas No. 144 Penkios istorijos apie Ra ženaelis;
m&lkakerczio. 121
lavo karabinu, armotu, bombų, Bet, dabar matome kad ta ty dyti. Bet tavo pensija ir mėne Lietuvos žmones isz savo va 62 puslapiu ................................. 15e nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; nuslapiu Duktė
............
25®
eroplanu ir kareiviu. Mes jam la buvo tik priesz audra. Dabar sinis paskyrimas negali virszy- lios, Bažnyczios neliepiami Ad No. 120 Dvi istorijos apie Vala Paskutine vale motinos; Pakutninkas; No. 171 Vienlolika puiku istorijų
kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernapatikėjome ir siuntėme ir taip Rusija visiems savotiszkai at ti ta suma kuri paskirta invali- ventu laiku užsidraudžia szo- puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu........................ 15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
kara laimėjome. Dabar jis pra- sako,
nesantaika visuose
___ 7 kelia
______________
____ (dui veteranui, pagal Public kius, dainas ir muzika. Kitu No. 123 Septynios istorjos apie szkas
malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis
szo maisto ir -paszelpos, kad krasztuose, kursto revoliucijas Law 16. Suma paslkirta vedu szaliu žmones Katalikai užsi grabelis;
Drąsus szuo; Kolera; Sene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paczias
mes ir taika laimėtume Genero ir kaip kokius szunis pjudina siam pagal Public Law 16 yra draudžia tik szokius Adventuo lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či da; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
45 puslapiu.................... 15c
gonus.
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Vargingo žmogaus sunu; Trys
apie ka jis sako.
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— Nat. Dept. Cath. W. Vet. Korale. Tos Miszios yra laiko
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cija prasidėjo, jau buvo aisz- Sztai kaip dabar Rusijoje biz
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
mos Szv. Marijai ant garbes, me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Adresas
ti;
Du broliai; Majoro duktė.
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kiai matyti kad Sovietai Rusi nis yra varomas:
Pirkie U. S. Bonus Sziandien! kad ji pagimdė V. Jezu. Tu Mipuslapiu
.........................................
15c
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joje nutarė nieko nedaryti, nie Viena telefono darbininke
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
sziu pirmutinis sakinys yra
Saule Publishing Co.,
ko neveikti ir visai neprisidėti reikalauja visa bonka bran Sziauczius Ir Gizelis pranaszo Ižai jo malda: “Te
pitonas Stormfield danguje; Pabe
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis
prie tos konferencijos ir ne
klintie rasa isz virszaus (isz SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT 60 nualapin _ . . - ................... .15c Mahanoy City. Penna
gaus perfumo, kvepianczio
dirbti del tarkos sykiu su Ame
vandinelio, jeigu tu nori toliau
— Vėl pasigerai kaip dangaus) ir tegul debesys ISžrika ir Anglija.
jau dvideszimts metu gyve
Teta — Tikra teisybe. Ta
VIS TOKIS
kur telefonu szaukti.
kiaule, jog negali nei ant ko lyja Teisinga, tegul atsidaro
Rusija nieko panaszaus nesa
nome su savim, o suvis tokis da buvo niekai ir sziandien
Ant traukinio stoties vienas jų pastovėti! Užsiraszai in žeme ir tegul isz jos iszdygsta
kė, nenutraukė santykiu su mu
Maryte
—
Ar
žinai
tetyte,
tikietu pardavėjas reikalauja draugyste blaivystes ir nepil Iszgelbetojas.” “Te klintie ra
dabar kaip tada buvo, po niekai!
mis, bet sykiu atszalo, pasitrau
ne
senei
isztekejau
už
Jono,
o
szimta žuvu ar žuvelių kad jis dai?
ra” Lotyniszkai iszreiszkiama
szliubiu.
kė in szali ir atsasake stoti in
jau ženklyvai persimainė.
tau tikieta parduotu.
— Juk insirasziau. Užsi vienu žodžiu “rorate. ” Lietu
Skaitykite “Saule” 1
talka. Visos derybos ir visi pa
Maryte — Ar teisybe, tetu
Teta — Visaip ant svieto
Namu pataisymui t a voro moku kaip priguli menesinia, viai labai mėgsta szitas pamal
sitarimai toje konferencijoje
pardavėjas reikalauja du tikie nes nieko nemaczyje! Ka ga das ir anksti kyla isz miego 'kad būna. Padekime mano vyra, te?
buvo padaryti be Rusijos pa
tu in Opera, pirm negu jis tau liu daryti?
nepasivelintu in Rarotus.
gelbės. Rusija rodos visai ne- ka parduos.
Adventu laikymo inprotis ne
paisė kas ten darėsi.
Darbininku Ir Fabrikantu Vadai Tariasi
Su pinigais toli nenueisi, bet Pirkie U. S. Bonus Sziadien! vra V. Jėzaus insakvtas, bet
Rusijos dipliomatai del -ko- jeigu turi pakeli AmerikoniszBažnyczios investas. Ir invede
kios ten priežasties nuleido
ku cigaretu gali kelia meilužes
ji ne vyskupai, nei ne kunigai,
ADVENTAI
rankas, ir atsisakė dalyvauti i pasirinkt i ir sau gera kambarį
I tik patys sziaip Katalikai. Jai
tarptautinėse konferencijose. pasisamdyti.
(Prasidės Nedelioj, Gruodžio ūvasiszkija butu invedus Ad-(
Jie nors ir ėjo in susirinkimus Ametiko niszki la ikrodel ia i,
(Dec.) 2-tra diena 1945 m.) ventu instata, tai tas instatas
klausėsi kalbu, bet nieko patys laikrodžiai Rusijoje yra bran
! butu likes užraszytas arba Po
nepatarė, niek nereikalavo.
gesni negu czia naujas automo Laikas priesz paczias Kalė piežių- dekretuose, arba vysku
Iszrode kad Sovietai dabar bilius.
pu tarybų sutarimuose. To ne-j
insikase in kokia skyle ir keti Szitoks be pinigu biznis, mai das vadinasi Adventas. Seno- ra ir dėlto nežinia tikrai nuo
no laukti ir pažiūrėti ka kitos nikavimas sudaro ta “Black viszkose Lietuviu knygose ir kada Katalikuose prasidėjo
daugelyja vietų žmonių gyvoji
tautos darys.
Market” kur viskas paszielisz- kalba sako Adventai. Tas žodis
Bet, dabar jau paaiszkejo: kai brangu.
yra kilęs isz Lotynu kalbos, ku Pirmojo pamokslas raszytas
“Kodėl Rusijos meile in mus
ri o ja Adventus reiszkia Atėji “Antram Adventu Nedeliui.”,
taip greitai ir netikėtai atsza
ma. Mat Adventu laiku žmones Isz jo matyt, kad to szventojo
lo?
VETERANAMS
turi .prisirengti prie V. Jėzaus laikais jau buvo Adventai j
Tas sukilimas ir tos skerdy
PAGELBA atėjimo. Iszganytojo gimimo
nes Irau, Azijoje priesz Tehera
sukaktuves yra Kalėdos, todėl liūs mirė 607 metais po Kris
no valdžia negalėjo būti be Ru
Klausimas — Veteranas isz- Adventas yra prisirengimas taus. Isz kai-kuriu netaip aiszsijos pritarimo ir pagel'bos.
kiu senoviszku rasztu numanu,
Czia kitas s k a u d u s ir sun tarnavo 4 U metu armijoje. Da- priesz Kalėdas.
V. Jėzui pradesiant kad Adventu butą jau ketvirta
kus klausimas iszkilo Anglijai, bar turi 24 metu amžiaus. Ar Priesz
jis gali grįžti in kolegija ir už- skelbti Dievo mokslą žmonėms me amžyja po Kristaus, bet to
baigti mokslą?
*
’ Szv. Jonas Kriksztytojas ragi- . negalima pilnai tvirtinti, nes
Ta yra sziek tiek abejones.
Atsakymas — Patariame no žmones daryti atgaila. L„
5
Darbininku uniju vadai ir kompanijų atstovai suvažiavo in Washingtona pasitarti kas
grižti. Puiki proga, nepraleisk!( atsimindami Katalikai Adven- Rytu Bažnyczia laiko ilgesni
t
Kl. — Ar visiems Antro Pa-j tu laiku susitarė daryti atgai- JAdventu laika už Vakaru sza- dabar daryti, kad sutaikinus dirbininkus su darbdaviais ir iszkasavojus visas tas straikas.
KALENDORIAI
!hes Katalikus. Rytiecziai prisi Bet per szita susirinkimą niek3 gero nebuvo nuveikta. Visi reikalauja ir niekas nenori'nusaulinio Karo Veteranams pri- las.
■ 1946 M.
klauso “Mustering Out” alga? Adventai negali prasidėti laikantieji Slavisžku apeigų sileisti. Prezidentas viską labiau sumaisze kai jis pasakė kad darbininkams valia daugiau
Ats. — Instatymas reikalam1 ankscziau kaip Lapkriczio 27 pasninkauja szeszias ar septy reikalauti algos, o fabrikantams nevalia daigtus pabranginti. Czia sėdi, isz kaires in desziJ 15 coliu ploczio x 23% col.
ne: Biržo, bei Prekybos Sekretorius, Henry A. Wallace, Teisėjas Walter P. Stacey, isz Ra
i ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 ja, kad veteranas turi būti pa- diena. Ta diena prasideja jie nias sanvaites priesz Kalėdas
leigh, N. C. ir Darbo Sekretorijs, Lewis B. Schwellenbach. Stovi, isz kaires in deszine: Wil
liuosuotas po Gruodžio (Dec.)! buna isztisu keturiu sanvaicziu Jie ta vadina Szv. Mikalojaus
J '
Adresas:
liam A. Green, AFL unijos prezidentas, Eric Johnston, Amerikos Biržo prezidentas, Ira Mo
*
SAULE PUBLISHING CO.,
7-ta diena 1941 m., iszskiriant ilgio. Jie negali prasidėti ve- pasninku.
5 MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
sher, Fabrikantu Draugijos prozidentas ir Philip Murray, CIO unijos prezidentas.
tuos veteranus, kurie buvo pa- bau Gruodžio 3 diena. Tuomet
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tas visas se-ifutui ir Ileimnui, Londone, OxBet inejus man in sandeli
mažiuką szyta:: “Praszome
ir Indu retenybes' lord g-ve, patalpinti in tokia'mintis ir aki ne deže pritraukė:
pa* ' ‘
kalba, ■ nas Isapanu
Atrodo, kad dienyno Jie damas,
priklauso Santaremos vieta, kur negalėtu kas nors pa- ant grindų, visokio szlamszto
ežia ir neturėjo, tarė Allardas. i aszteh, rafeZ' a " ”n{Iomįno. ! kurios prik
kuris mane labai
.
para-1 kolekcijai ir adresuotos Prem gadinti ar pavogti. Szi pastaba tarpe, gulėjo iszsitieses nedide
Czia, matyt, buvo labai apsileidaugiausia lieczia deže su dono lio ūgio, maža garbinuota -barz
Įde ir t ingus .žmones. Jeigu die- ijas
Jauni vestuvių laukia,
Ramireco di Leira brangenybė dele žmogus. Gulėjo jisai nuo
I nyna ir turėjo, tai, matomai,
ir moterėles in vestuves mis, kuria jokiu budu nodera dėžės gana tolokai, kiek tiktai
su savim in valti.
KA tamsta manai daryti su juros platybes, temydamas jos bus—paėmė
traukia,
talpinti ten, kur ja galėtu kas galima buvo, atremes in ja tik
Asz vis pasiimeziau tas
juo Allardai? Paklausiau mėlyna pavirsziu. Jura da tar
Prie
linksmybių,
nors atrasti. ”
tai kojas, o galva nusukęs prievisas knygas ir žurnalus. Pa
tum, virė ir putojo audros insavo padėjėjo.
Atsilaiko ir visokiu biaurybiu,
Deže su dono Ramireco bran szingo puse.
klauskite dailides, kiek mes tu
O padėjėjas stovėjo szalia siu'buota. Bet aplinkui nesima
O ka ant ju iszdaro tos bobos, genybėmis! Reti ir brangus
rime laiko, asz tariau.“
Ant raudonos drobes ,po jo
manės ant laivo. Placziai isz- tė nei vieno gyvo žmogaus.
Labai nelabos.
daiktai! Tuo budu, ko gero ga galva matėsi raudona deme,
Dailides atsakymas sumini-!
— O gali but ant laivo ’ da
sketes savo trumpas, storas ko
Nes kaip prisigeria,
lima butu nemaža ir dovanu raudono kraujo takeliai matėsi
jas, jis stengėsi susilaikyti, nes a ra gyvu žmonių? Patarau asz. no mus. Laive buvo užtektinai
Bile
ko
kaip
tik
prigriebia,
gauti, visa tai iszgelbejus.
ant jos saules nudeginto kaklo,
— Galima 'butu gauti atlygi vandens, bet kroviniu dalis bu
po audros jura siūbavo ir gero
vo
paplūdusį
ant
virszaus,
to

O ka daugiau daro, tai
’Asz atsistojau, rankoj popie ir tęsęsi grindimis. Bet žaizdos
kai blaszke musu laiva. Jisai nimas už laivo kroviniu iszgeldėl
mums
didelis
pavojus
ne

nesakysiu,
rėli laikydamas, ir buvau beei-| nesimatė, ir veidas buvo ramus
drueziai pritaisė savo žiūroną bejima, tarė padėjėjas.
grėse.
Veluk del saves pasiliksiu,
— Priplaukime prie jo pavė
prie vantų (laivo dalis) ir atynas, bet durys pasirodė mano lyg mieganczio kūdikio. Tik
— Gal but, kad jisai visai
džiai teini jo netoli musu skęs jui, ir stengsimos geriau insteDvasiškieji gera nauda
padėjėjas Szkotas.
pasilenkęs pastebėjau žaizda,
neskes, ir dulbsos vandenyje
tanti, audros sudaužyta, neži beti ka nors.
padarytu,
— Man rodosi, pone, ka i ir nusigandęs surikau: ji kaž
BALTRUVIENE
Pasuke atatinkamai laiva kaip vienas tu baisiųjų rifu, nu
noma laiva.
Už bedoriszkuma apgarsytu. ežia nevisa taip, turėtu būti, ta kas isz užpakalio buvo smogęs
Tai buvo brigo. Stiebas buvo mes priplaukėme prie jo t’aip skandinusiu ne viena stipru laiMoterėles namieje savo vyrus rė jisai. Tai buvo žmogus rus- kirviu. Smūgis perkirtęs paper pus nulaužtas, ir niekas ne arti vos 100 pėdu mus teskyrė.
Skulkino mieste kurna su kuinu
uždaro,
czios ir szaltos iszvaizdos, bot kauszi ir giliai inlindes smegepasirūpino kad nukapojus nuo Laivai, bangu supami, szokine— Taigi,
pone
Allardai,
užtikau,
Nuėjusios in vestu ve niekus dabar jo veide matėsi iszgastis. nysna.
jo virves ir bures, už tai nu jo ir dirigavo vienas priesz kita, tamstai negresia joks pavojus,
Tuojaus vyrui apie tai
iszdaro,
— Kame dalykas? Paklau
Jo veidas isz tikrųjų galėjo
laužtosios vilkosi paskui laiva lyg du szoka kluonai.
jeigu tamsta nusileisi laivo'
praiiesziau,
Nes begėdžiu visur rasime,
but ramus, nes mirtis, matomai,
siau.
— Pone Allardai, nuleiskite apaezion. Apžiūrėkite viską!
kaip sužeistos žuvėdros spar
Tasai'diržą atsijuosias nuo
Kur tiktai pasisuksime.
— Žmogžudyste, pone: te užklupo ji vienu akimirksniu, o
viena priekine valti, paimkite atydžiai ir nusipreskite, kiek
nas.
saves,
nai guli, negyvas, isztekejusiais žaizdos padėtis rode, kad jisai
Niekuomet neteko
matyti ketvertą žmonių ir apžiūrėkite, mes galėtume iszgelbeti krovi Smagiai 'kelis blynus uždavęs, Į
*
*
*
smegenimis, žmogus.
pasalaus puoliko jokiu budu
baisiau nukentėjusio, audros kad smulkiau ka sužinojus apie niu. Asz tuo laiku pavartysiu
Badai Skrantose,
Labai gerai padare,
skęstanti 'brigą, insakiau asz.
— Gal jisai užmusztas aud pastebėti negalėjo.
sudaužyto laivo.
szituos popierius.
Kokiam ten užkabori,
Jog kaili savo moterai iszpere,
Vienok stebėtis buvo ko. Pasv
ros laiku ?
— Iszdavyste ar netikėtas
Tuo paežiu laiku priėjo mano
Važmaraszczius, keletą pas Nereikejo kitiems darželius
Randasi viena mergele
tamsias tris dienas buvo minu- vyresnis
karininkas
ponas tabu ir laiszkus peržiurėjus bu
— Gali būti ir tai]). Bet labai nužudymas, kapitone Barklepalaidi,
cziu, kaip mes patys saves klau Armstrongas; tik ka iszmusze
vo aiszku, kad “Nossa Schnora Vienok padoriai per vestuve
Kuria visi vadina apterszta stebeeziausi, jei tamsta butum jau? Patylomis užklausė manes
sėme, ar teks mums pamatyti laivo laikrodys, ir po keliu va
tos pat nuomones, pažvelgęs in Allardas.
da Vittoria” iszplau’ke priesz
leidi.
užsilaikyt.
brangiąja žeme. Tris-deszimt- landėlių jis turėjo pradėti bu
— Jusu tiesa, Allardai. Ta
menesi isz. Bachijos. Kapitonas Nes toji moterele savo vyra Der naktis trankosi automobi- jo veidą.
szeszias valandas sukome vaira dėjimą.
vadinosi Techeira, bet koksai
— Kur jisai?
sai žmogus užmusztas isz užpa
lais kai]) kate morezinia,
laibai niekina,
vis sausumo link, ir jeigu musu
Man buvo indomu paežiam buvo skaiezius ingulos vyru,
— Czia pat, pone, kajutėje, kalio kaž kokiu asztriu ar sun
Aploję da ir priesz svietą
^e duoda kaimynams miegoti.
laivas vardu “Meri Sinkler” nuvykti in apleistąjį laiva ir
apie tai jokiu žinių surasti neant virszutiniu lu'bu.
kiu ginklu. Bet kas jisai ir ko
Pravarde josios žinau,
rp
.
niekina,
nebutu buvęs vienas geriausiu pamatyti, kas jame dedasi.
pasiseko. Laivas įplaukė in Lon lasai moterėlei kelis szimtelius
Pasirodė, laivo aipaczioj gy dėl ji užmusze?
Bet da sziandien nepadaviau,
laivu, kokius teko matyti Klei- Apie tai asz inspejau Armstrodoną; pažvelgęs in važmarasz
venamu kambariu nebuvo, o
— Jisai, matyt, buvęs pa
do uostui, vargu ar butume gy ga, ir nusileidau virve in valti.
O, koeziojimo bus,
a , .
..
Paliko,
czius supratau, kad už skėstai! ■
Ant
ko
ji
greitai
sutiko,
buvo tik ant kapitono kajutes prastas jūreivis, tarė padėjėjas.
vi like. Audra nutilo, gerokai
Kada vela in tenais 'kurna
Plaukti buvo netoli, bet ritas ežiu kroviniu iszgelbejinia ne
labaisu
kūnui
drauge
da viena ties didžiąją anga, su Jus galite insitikinti tame, paž
pagadinusi ir musu laiva: ban mažas plotas perplaukti buvo
pribus!
dideli atlyginimą galima gauti.
gos nudraskė kai kurias jo da sunku: teko gerokai pasika
inrengta szale jos virtuve, ir velgė in jo pirsztus. Visa tai
• .
gyvena,
Buvo vežamos pigios prekesSavo
glmiues
tuom
Uba
.
lis, bet kai jura nurimo, pasiro muoti, nes 'bangos siuto ir daž
treczia laivo priekyje, tarnau pasakodamas, jisai iszverte užrieszutai, imbieras ir medžiai
Kaip
Mergaite
dė ir mažiau laimingesnių nei nai atsidurdami dvieju bangu
tojams. Padėjėjas nuvede mane musztojo kiszenius, iszeme isz
paniekina,
Pastarieji buvo trapikinio ilgio
“
‘
gulies
nuo
mes.
tarpe nematėme nei vieno lai- rastai ir dėka jiems laivas ne
tosios poreles,
in vidurine kajute. Inejus, po ten kalade kortu, kaž kokia
Daraktorka kalba in jauna
Gal užeit, ant
Kad ir saitas, va brigas: aud vu.
jas
nelaime
deszinai buvo virtuve su isz- smaluota virvele ir Braziliszkio
skendo. Rastai nors ir nepigus
Mergaite mokslaineje:
ros sudaužytas, jūreiviu apleis
Besileidžianti saule menkai bet tokie ilgi, kad mes jokiu bu
tnvales,
blasžkytais puodais, o po kat tabako pundeli.
tas, paliktas galingomis bango szviete, per tai tarp didžiuliu du iszkelti nebūtume galėjo Bo Tolinkites kaip
Mariute, pasakyk man,
aao pavietres
Ypaeztoki
kur po smert eina mažos mer rai mažas kambarėlis su pora — Alio! Suriko jisai. Paž
mis, kaip aklas žmogus. Užtai bangu buvo labai tamsu ir szala
<
ios
rakales
viso to, buvo ir grynai praban
karininkams intaisytu lova. velkite ežia!
G tu kuinai,
mes, matydami tokia baisia ta. Bet tos pat bangos tuoj
gaites, kurios neduoda nei
gos prekių, kaip tropikiniai
• ku,nos atstoks
Toliau buvo ketvirtainis tuszNuo grindų jis paėmė dideli
1 riesz dor
szalia musu isztikuria nelaime, szviesdavo mus savo pavirsziu
cento del ubagu?
paukszcziai papuoszalams įr
czias kambarys, iszmetytomis atlenkta peili su stipriu, kietu
nei nesiskundeme sava ja, nemi ir mes vėl atsidurdavom szvie- džiovinti vaisiai.
Josios eis, praszau po,,usidejii^ gxrsi’
nėjome sziurpiu valandų.
soje ir szilumoje. Kiekviena
nios, vakare ant “Muving burėmis, vėliavomis ir kitomis durklu. Plienas blizgėjo ir bu
Tik sztai, popierius bevartvgailesį.
atsargos reikmenimis. Pasie vo visai szvarus, užtai negalė
Allardas, lėtas ir nuoseklus karta, kai galvatrukcziais kri
Pikczeriu. ’ ’
%
szlkotas, domingai temijo maža to valtis in dvieju bangu tarpa,
niais gulėjo dideli, stora drobe jome tvirtinti, kad peilis turi
Birkie U. S. Bonus Sziandien! apsiūti prie medžiu pririszti, kokiu rysziu su žmogžudyste.
laiva, o tuo paežiu metu ir ju galėjau matyti vien baltu putu
pundai. Antrame kambario ga O vis tik nužudytasai, matyt,
rininkai sustoję laivo priekyje aibes ties savo galva ir netolie
žiurėjo in nukentėjusi nepažin- se stovinezio brigo priekinio
le matėsi raudonu ir baltu tepta laike mirdamas peili savo ran
stama kaimyną.
stiebo virszunele.
deže, nors raudonoji spalva bu koj ir dabar jisai da buvo kie
Ta vieta, kur mus iiublaszke
Blaszkomi galėjome vienok
vo gerokai nublukusi, o baltoji tai sugniaužtas kumsztyje.
audra, menkai laivu buvo lan insikaityti, kad brigas vadinasi
nupurvintą: tik ten, kur dau
— Man rodosi, pone, kad ji
koma, nes visi prekybiniu lai “Nossa Schnorą da Vitoria.”
giau krito szviesa, galima‘buvo sai žinojo apie pavoju ir buvo
vu keliai Atlante buvo kur kas
— Plauksime pavėjui, pone,
ryszkia instebeti kalbamąsias užtai pasirengęs gintis tuo pei
toliau in sziaure.
(are mano padėjėjas.
spalvas. Vėliau iszmatavus, de liu, tarė padėjėjas. Sziaip ar
Isztisa deszimti dienu mes
— Dailide, kabink kabliu! —
že buvo virsz keturiu pėdu ilgio taip, mes tam vargszui negali
plaukuojame placziojoj juroj, Po minutes mes jau buvome ant
trys ploczio; kur kas didesne, me būti naudingi. Asz negaliu
nesilaikydami jokio nustatyto sudaužyto laivo labu.
suprasti, koki ten ryisziai priM
XI negu jūreiviu dėžutės.
kelio.
Pirmiausia pasirūpinome ap
raiszioti prie sienų: atrodo, lyg
— Man rodosi, kad laive nei
sisaugoti nuo pavojaus, jeigu
ten butu kaž kokios stovylos,
gyvos dvasios nėra? Tarė mano
Motina Ir Sūnūs
mums ant laivo 'besant imtu ji
ginklai ir kitokios droben inantrasai padėjėjas.
sai skėsti. O tas galėjo juk atsi
Kareivis
vvniotos keistenybes.
Asz padariau lygiai tokia tikti. Užtai dvejetas musu vyru
pat iszvada, todėl, kad ne vieno stengėsi nustumti valti nuo lai
— Taip ir yra, tariau asz.
žmogaus ant laivo nesimatė ir vo toliau. Ji turėjo but piruoTai vieninteles 'brangenybes,
in musu ženklus neatsakinejo. szusi mums gelbėti. Dailide nu
kurias mes ir pasiimsime. Duo
Jūreiviai, matydami, kad lai siuntėme pažiūrėti, ar daug
kite ženklą musu laivui, tegul
vas turi skėsti, turėjo apleisti vandens prisisunkė laive ir ar
atplaukia su kita priekine val
jisunkiasi daugiau. O asz, Allar
timi kroviniams paimti.
— Jis ilgai nesilaikys, tese das ir da vienas jūreivis apžiū
savo lėta kalba Allardas. Po ke rine jome laiva isz virszaus ir jo
—Toliaus Bus—
liu minueziu jis pasvirs priekiu krovinius.
in vandeni, ir skęs. Matote, juo
Deke (tarpas tarp dvieju lukrasztu siekia.
bu) buvo didžiausia betvarke,
PUIKI ISTORIJA i
— Kokia ten vėliava? Pa mėtėsi skeveldros ir visztoms
klausiau.
narvai, kuriose tvaksojo padvė
Stengiuosi ja pažinti, bet ji sė paukszcziai. Valcziu nebuvo
■**
visa sudraskyta ir susukta. ne vienos: viena da užsilipusio
Taip, dabar gana aiszlkiai ma ji buvo kiaura ir plaukiojimui
tau: tai Brazilijos vėliava, bet netinkanti. Matyt, jurininkai
ji perversta.
Karininkas Major Arthur
laivai buvo apleidę. Viena ka

VU
K
J X?

[yGVL V

AoNafta įsi
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Matoma, laivo ingula iszkabino savo vėliava, praneszdami
laivo nelaime, o paskui ir pati
ji apleido.

jutes siena buvo iszlaužta. Asz
ir Allardas inejome ir radome
ten visa taip kaip kapitonas ja 1
paliko: Iszpanu ir Portugalu*
Gali but jie dabar tik ir isz- kalba knygos buvo iszmetytos
sedo in valtis.
sykiu su papierosiu pelenu krū
Asz paėmiau padėjėjo žurona vomis. Norėjau pamatyti laivo
ir ėmiau žvalgytis po beribes 'dienyną, 'bet jo nesuradau.

I

Wermuth, kuris buvo vadi
namas viena vyro armija ant
Bataan salos, buvo paleistas
ir iszlaisvintas isz Japonu
nelaisvės. Jis sutiko savo mo
tina San Francisco mieste ir
paskui abudu parvažiavo na
mo. Daug motinu dabar su
tinka savo vaikus parvažiuo•janczius isz vaisko, bet dau
giau da vis laukia, akis pra
žiūri savo vaiko belaukda
mos.

Kapitonas
Velnias
TIKTAI,

. 50c ’
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laikraazeaio.
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Anglija Stato
KRUVINOS
Amerikiecziai
Eroplanus
VARDUVES
Susikirto Su
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Komunistais
Žmonių Užmuszta;

dūme akis, ir raszytojus apmul
vo kuklia nuesavybe. Jis laikys
SUN MON TUE WED THUR
FRI
SAT
kino, nes daug Amerikos laik- AR GALI DARBI savo pinigus, bijodamas lietin
1
raszcziu skelbia kad rinkimai NINKU SANTAUPOS gos dienos, —
2 3 4 5 6 7 8
atsibuvo ir Marshall Tito gavo
Iki Atsiras Instatymai, Užtik
ATNESZTI
GEROVE?
9 10 11 12 13 14 15
6,500,000 balsu. Tai gražiai
rina Jam Padoru Saugumą
18
19
22
16 17
20 21
skamba, bet labai prastai atsi
tai Anglija nutarė 10,000 nauju
Darbe, Padoria Nedarbo Ap23 30
CHUNGKING,
KINIJA.
—
80
Sužeista
Raszo
Senatorius
Claude
M3I 25 26 27 28 29 eroplanu pagaminti. Ir szitie'
rūgsta.
drauda Darbo Netekus, Ir, ReiAmerikiecziai kareiviai susi
Pepper
kaliu Atėjus, Padoria Sveika
eroplanai bus kariszki pesztuBUCHAREST, RUMUNIJA kirto su Komunistais karei
tos, Nusilpnėjimo Ir Senatvės
kai ir dideli bomberiai.
GRUODIS
Gera Pabaiga
— Rumunijos gyventojai links- viais Kinijoje. Komunistai per-į
WASHINGTON,
D.
C.
—
Apdrauda.
Czia ir vėl sunku suprasti, ka
| mai ir džiaugsmingai susirinko spėja Amerikieczius nesikiszti
Sziandiena
daugelis
svarbiu
Kai kurie turtingųjų, tie 15
tie musu didžiūnai daro, ar ko
PARYŽIUS, FRANCIJA.—
Gruodis arka Sausis
szvesti ir apvaikszczioti savo kur jiems nereikia, o Amerikie
prekybos
ir
pramones
žmonių
% (nuszimcziai) krūvos virjie nori? Anglija stato eropla
. Prancūzams baisiai nepatiko
Vis jau szaldo ausis.
karaliaus varduves. Apie 40,- cziai nieko nepaiso ir esamaj ai
ir
net,
kurie'
prof
esi
jonalai
eko

szuneje, turi susitaupo tiek
nus, o mes deginame, naikina
kaip iszdaviko Lavai tardymas
Vejas szvilpe, ūžia kauke
000 ar 50,000 žmonių susirinko valdžiai padeda. Generolas Wenomistai,
kurie
turėtu
geriau
daug pinigu, kad nebežino, Ra
me ar už pus-dyke parduodame
ii teismas prasidėjo. Jie norėjo
Upes, balas, saltis rauke.
pacziame Bucharest miesto vi demeyer aiszkina, tie susikirti
žinoti,
szitaip
sako:
su jais ir bedaryti. Jie gali su
tukstanczius savo eroplanu.
kad jis butu tuoj aus suszaudyGyvulius tvartuos’ uždaro
duryje, vieni dainavo, kiti szo- mai su Komunistais buvo neisz“
Amerikos
darbininkai
karo
kurti ružava gerove ten kur do
Visos tautos ginkluojasi lig
tas. Bet visiems jiems patiko
Visus in vidų suvaro.
ko, visi linksminosi. Rumuni vengiami, bet kad pavojaus isz
laiko
susidėjo
milžiniszkas
san

leriu yra daug. Tik dabar
dantų, o mes viską metame in
kai iszdavikas Lavai buvo ap
Seniai pecziu kupromis laiko
jos ir karaliaus vieliavos plevė to nesimato. Jis toliau aiszkina,
taupas.
Dabar
jie
ims
jas
leisti,
mums jau yra žinoma, kad jei
sūdytas ant mirties. Czia ne
Vaikai prie ja — taipgi laiko. szali ir reikalaujame kad visi savo.
kad Kinijoje randasi daugiau
ir
taip,
be
jokio
vargo,
atnesz
didele žmonių dalis neturi dar
kareiviai butu paleisti važiuoti
pradžia, bet pabaiga buvo gera.
Vyrai grinezioj girnas suka
Tik sykiu isz kažinkur pasi negu 1,800,000 Japonu, ir jie vi
gerbūvi
visiems.
”
bo, ar per mažai uždirba, ar ne
namo. Anglija jau du kartu
Mergos linus mina, bruka.
rodė teszimts sunkvežimu, tre si apsiginklavę. O AmerikieTokiu
budu,
anot
ju,
mums
apsaugoti, tai ankseziau ar vė
Kiekvienas dabar aiszkiai mato paragavo, kas tai yra gyventi ku kuriuose buvo visa gauja cziu darbas tvarka palaikyti.
Pavogtas
nėra
jokio
reikalo
veikti
algų
ir
liau ir likusieji tai pajus. De
ant karo lauko ir pasimokino.
Kad jau pabaiga szito meto.
burloku ir pikeziurnu. Jie pra- Už tai, suprantamas dalykas,
atlyginimo
padidinimo
ir
pil

presija limpa. Ji, kaip ir mirtis,
Mes nei syki neparagavome
— J. K.
dėjo triukszma kelti ir žmones kad kartas nuo karto Amerikie
nos
samdos
palaikymo
krypti

nejauezia pareiges asmeniui.
N-)»-4-4-**4-***4-****4-***X-4-*X->** tikro karo lauko baisenybių.
nerimauti. Keli paleido revol cziai ir su Komunistais Kiniemi.
Gerovei užtikrinti, reikalin
Gal kaip tik už tai ir dabar ne
cziai susikerta, ypatinkai, nes
verius, pradėjo szaudyti.
Bet
jie
klysta.
Tai
galima
ingas gerai veikiantis pilnos sam
suprantame ir nematome to pa
Rumunijos vaiskas buvo pa- szitie kareiviai tankiai tampa
rodyti
tikra
teisybe.
dos ir auksztu uždarbiu veika
vojaus kuri kiti krasztai ne tik
szauktas visus apmalszinti. Tas tikrais razbaininkais ir pleziKa
sako
teisybe
apie
darbi

las. Szaliai tu, mums reikalin
mato, bet jau ir atjauezia.
vaiskas buvo sudarytas isz So kais. Komunistai Kiniecziai vis
ninku karo laiko santaupas ?
gas visai szaliai iszdirbtas So
— Petnyczioje pripuola Szv.
prikaszioja,
vietu kareiviu. Jie be jokio per Amerikiecziams
1945. mete Rugpiuczio mene cialinio Saugumo ir sveikatos
Andriejo Ap., Subatoje 1-ma
Straikotojai Priesz sergėjimo pradėjo su savo ka- kad jie kiszasi kur jiems nerei
si 85% Amerikos szeimynu, ku veikalas, žadantis geriausia
diena Gruodžio (Dec.), szis merabinais szaudyti staeziai in kia ir grasina, kad jie paskelbs
riu metines pajamos nesieke 5,- glo'ba visiems prieisaugumo
Lewis’a
nesis paszvenstas garbei ‘ ‘ Atekara ir priesz Amerikieczius,
žmones.
000 doleriu, sutaupė
s
truputi ikailla _ preke.
. jimo Kristaus,” taipgi Szv.
jeigu
jie
nesiliaus
duoti
pagelSovietas Pulkauninkas Gedaugiau kaip 600 doleriu. Neuž- Kol szitokia politika nebus
Elegio. Kita sanvaite: Nedelioj
bos
Chiang
Kai-shek
ir
jo
ar

nerolas I. Z. Susaikovas sustab
mirsztina, kad nebūtinai ju pi- ingyvendinta Amerikoje, dar1-ma Adventu Nedelia. Panedemijoms.
dė tas skerdynes, bet jau buvo
Ligai turėjo būti iszleidžiami biniukai neiszgaIes iszleisti salyje Szv. Pranciszkio Ksav.,
i -» > ri 4 .1 i r i n v-v-i gyvenimui,
i
■» kaip '
trylika žmonių užmuszta ir 30
insztaigingam
vo mažu santaupų. Todėl, gero
JUtarnirike Szv. Petro Chrys.
sužeista.
kuri
spaude
skelbe.
Pragyveni

ves ateitis negali remtis vien
Francuzija Mažėja Ir
Vysk.
mo
iszleidos
pakilo,
sugerdaKomunistai dabar kaltina
Trijų metu, Dickie Suden
tik ju santaupomis.
— Subatoje jau pirma die
Silpnėja
mos
gera
dali
padidėjusiu
pa

karaliaus partija už tas skerdy
dingo isz namu netoli Dow
—C. O. I. O.
na Gruodžio-December.
jamų.
Daugelis
szeimynu
isznes ir sako, kad jie visi FaszisPARYŽIUS, FRANCIJA.— nieville, California, ir niekas mokejo senas skolas, pavyz
.i—i Nedelioj prasideda Ad
tai ir nori valdžia sugriauti.
Apie Racionavima
Francuzijos daktarai dabar jau jo negali surasti. Jo tėvai da džiui daktaru sanskaitas.
ventai.
Bet Anglija tuojau pareiszke
bar
mansto
kad
jis
buvo
pa

prisipažinsta kad Francuzija
‘— Keturesdeszimts valan
Ar ilgai iszsilaikys 600 dole Cukrus: Ženklelis Nr. 38
kad nieko panaszaus ten nebu
vogtas. Bet tie vaikvagiai da
kaipo
krasztas
ir
Francuzai
dų atlaidai Szv. Juozapo bažvo. Anglijos pasiuntenybe sa
nieko tėvams nepranesze riu szeimoje, kurios uždarbiau cukraus lyg Rugsėjo (Sept.)
kaipo
žmoneseina
trepais
že

nyczioje prasidės Nedelioje
tojai neteko tarnybų ar kuriu knygutėje Nr. 4 del 5 svaru
ko, kad czia Komunistyczia ter
myn. Jie negauna gerai paval kiek jie pinigu nori kad vai algos 'buvo sumažintos, panai 30 d., Racionavimo valdyba da
Gruodžio (Dec.) 9-ta diena —
ma šukele ir žmones subuntavogyti ir j u kūnas silpnėja. O kai kas butu sugražintas.
Panedeli ir Utarninke Gruo
kinus virszvalandžius? Pragy bar priima aplikacijas del su
jo ir paskui savo vaiska paszaukūnas silpnas tai ir visokios li
džio 10 ir 11 dienomis.
venimo brangumas nenukrito. dėjimo vaisiu ir bonkas gauti
ke tuos paežius žmones iszszaugos
užpuola.
ŽYDAI
SUKILO
— Seredos ryta kas tokis
Jis tebekyla.
cukraus.
dyti ir parodyti visiems kad be
O
apart
stokos
maisto,
da
ir
paleido ugnini signola isz bakBe to, ne kiekviena szeimyna
Komunistu valdžios ir tvarkos
prisideda
kita
beda.
Daktarai
ISZ PALESTINO. — Czia susitaupė po 600 doleriu. Tre- Giesmių Knyga Arba
so 3-8 ant ko atvažiavo ugnagežmones negali save valdyti.
sako, kad baisiai daug kūdikiu Amerikoje mes renkame savo cziadalis szeimynu, su pajamo
siai, bet ugnies nerado.
Tai senas Komunistu gudru mirszta Francuzijoje. Vieni
Kanticzkos, $2.00
valdininkus ir politikierius su mis, nesiekianeziomis 5,000 do
mas. Jie taip pasielgia kur tik
mirszta nuo visokiu ligų, o dau votais, su balsais. Bet rytuose leriu, turėjo savo rankose tris- SAULE PUBLISHING CO.,
Shenandoah, Pa. — Vaitie
jie
nori
inlysti.
Jie
ir
Lietuva
John Lewis perženge per
giau paezios motinos iszmeta tai daroma su karabinais ir kul ketvirtadalius savo kuopuose Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
kus Ravinskas isz Zion Grove,
dabar valdo už tai kad jie sako pirm negu jie gimsta. Dabar
komis.
mire Nedėlios ryta 3 valanda nubrėžta straikuotoju linija,
santaupų. Beveik puse uždar Siuneziant pinigus per ban
kad
Lietuviai
negali
ir
nemoka
per
kuria
jie
ketino
nieko
ne

namie, po trumpai liga. Gimė
Franmijoje daug daugiau Per visa menesi Žydai ir Ara= biautoju susitaupo mažiau 500 kini czeki arba ekspresini mo
ir
nepjiegia
save
valdyti.
Jie
leisti
pereiti.
Szitie
straikuo. Lietuvoj atvyko in Shenandori,
žmonių .mirszta negu kūdikiu bai Palestinoje viens in kita doleriu, o beveik 25 nuoszim- ney orderi in iszdavysta “Sau
taip
aiszkindami,
ir
namus,
ir
o 16 metu adgal persikraustė su tojai marszuoja New Jersey.
gimsta. Tas reiszkia, kad visas žvairai žiurėjo. Žydai nutarė cziai tesutaupe mažiau 100 do les,” pridekite deszimts centu
tvartus
ir
galavijus
atima
isz
John
Lewis
czia
eina
in
susi

savo szeimnya in Zion Grove
prie paskirtos sumos nes musu
krasztas eina trepais žemyn ir po visa svietą sustraikuoti. Jie leriu.
tu
kuriuos
jie
iszgelbsti.
Tai
se

rinkimą
darbininku
ir
darbz
kuris turėjo užsiėmimą ant sa
tauta save žudosi!
paskyrė viena diena maldai ir Birmingham, Alabama gy bankos reikalauja deszimts
na
Komunistu
politika,
kuria
daviu.
Ir
isz
szito
susirinki

vo ūke. Velionis prigulėjo prie
ant rytojaus sustraikavo.
ventoju 60 % (60 nuoszimczio) centu už iszmokejima czekiu ir
Lietuviai
jau
nuo
senovės
pamo
nieko
gero
neiszejo.
Szv. Marijos parapijos Ringto
Arabai taipgi pasimeldė ir turėjo savo rankose mažiau ne ekspresiniu kvitu. Busime jums
žinsta.
Sovietu
Laisve
ne. Paliko dideliam nuliudime
paskui nutarė savo dievui pa gu 15 nuoszimczio visu santau dėkingi už tai ir neužmirszkite
savo paezia Elzbieta, duktere gardžiai užkando ir vakara ma
dėti. Kilo susikirtimai ir susi- pų. Illinois akiu (farmu) apy ateityje, kada siunsite czekius
YUGOSLA
VIJOJE.
—
SoLucija, kuri yra narie prie loniai praleido. Su parapijos Stalinas Gerbiamas
peszimai, isz ko prasidėjo bai linkėse 50% (nuoszimczio) gy arba ekspresinius money orde
vietų
laisve
pasirodė
visu
savo
“Waves” tarnaujant Wash Aukso Jubiliejaus Bankietu
sos skerdynes.
ventoju turėjo savo rankose rius, pridėti dcszimtuka. Bet
gražumu
Balkanuose
per
rinki

Czekoslovakijoje
ingtone; tris sūnūs: Antana, dauguma pramogų ir didžiuma
jeigu siunsite money orderiu
Anglijos kariuomene buvo vos 15% santaupų.
mus.
Lapkriczio,
(Nov.)
11
Ko

Juozą ir Joną, taipgi paliko pa darbuotes parapijoje užsibaigė
iszszaukta tvarka palaikyti.
Su tokiais pinigais jus nein- per paczta, tada pacztas neima
munistai
paskyrė
savo
kandi

ISZ
CZEKOSLOVAKIJOS.
mote, tris pus-seserys ir viena del sziu iszkilmingu metu.
Apie szeszi Žydai žuvo, dau sigysit szaldytuvu, automobi ekstra už iszmokejima money
datus
rinkimuose
ir
pakvietė
—
Czekoslovakijos
Mokslo
Mi

pus-broli isz Wisconsin. Laido Tik su tokiu uoliu ir darbszgiau negu 150 Anglu kareiviu liu ar nauju namu, kaip nėra orderio. Acziu visiems.
žmones
balsuoti.
Žmones
galė

‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste.
I
tuves atsibuvo Ketverge su cziu darbininku pagelba para nisterija iszleido insakyma kad
buvo sužeista.
darbu apsaugojimo, nėra tinkajo
pasirinkti:
ar
už
Komunistą
apiegomis Szv. Marijos Ibažny- pija galėjo 'beveik dvideszimts kiekvienoje mokykloje butu
Žydai baisiai neapkenezia pn o Socialinio Saugumo ar nebalsuoti
ar
tylėti.
Komunistai
iszkabinti
trys
paveikslai:
Pre

czioje 9:30 vai., ryte Ringto penkis tukstanczius skolos
Arabu, Arabai neapkenezia Žy darbo apdraudos, ir nėra budu
gavo
6,500,000
balsu
(votu).
zidento
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