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Isz Amerikos Australija Konferencijoje Gamina Amerikos Preky
Ginklus
bos Sekretorius
Amerika
Užsienyje
Tvarka Suardė

bet ana diena jos atstovas
Right Honourable John A.
&
Beasley, kuris yra Australijos ISZ LONDONO. — Ameri
Augsztas Komisaras Londone, ka, Anglija ir Rusija dabar ski
neteko kantrybes ir drąsiai at ria milijonus doleriu savo
sikirto Sovietams. Jis, kalbė mokslincsiams kad jie iszrastu
važinėtas, draiverys greitai nu damas savo kraszto vardu pa ir pagamintu kariszkas rake
WASHINGTON, D. C. —
tas, kurias butu galima paleis
vežė vaikuti in szpitole kur jis saka kad:
Pirm szito baisaus karo, daug
ir pasimirė.
“Sovietu paprotys visus ki ti kelis tukstanezius myliu be
musu žmonių vis sake kad
tus užriekti savo prakalbomis jokio lakūno. Rusija jau dabar
Amerikai nereikia lysti in kitu
SZTORAI
ir savo reikalavimais jau vi leidžia tokias raketas isz Pee
krasztu reikalus, kad musu ka
virsz Szvedijos, per
UŽSIDARO siems insipyko. Mes, Australie- nemunde,
reiviai nevažiuotu už rubežiaus
cziai Rusijos nesibijome; So Finlandija staeziai in Kola sa
kad mes savo nosi nekisztumo
las, kurios yra apie 1,130 myliu
kur mums nereikia. Net ir po (Maisto - Tavoro Truks- vietai su savo grūmojimais tolumo. Szitokios rakietos bu
mus nebaugina ir negazdina.
karo randasi tokiu trumpare
ta;
Fabrikai
Nedirba;!
Nors mes 15,000 myliu nuo Eu tu baisus ginklas per kita kara
giu, kurie sziandien sako kad
kada prieszas galėtu paleisti
Amerika sau kaip kokiame ke Vieni Straikuoja, Kiti ropos, bet mes jau per du karu sprogstanezias raketas net ke
kariavome Europoje ir dabar
vale užsidarytu, akis užsimerk
mes Sovietams nenusileisime ir lis tukstanezius myliu.
Be Darbo
tu ir niekur nieko nedarytu.
netylėsime ir netylėsime kai
Anglija taip pat dabar AusBet dabar, ar kam patinka WASHINGTON, D. C. —
Rusijos visus stramužina ir
j tralijoje tokias raketas gamina
ar ne; Amerika ir Amerikos Troku draiveriu straikos da-| stumdo.
ir tyrinėja ir stengiasi iszrasti
dipliomatai ir armijos savo žo- bar jau ima visus didesnius
• di taria aplink visa pasauli. miestus pasiekti ir tenai visa' “Sgitoje konferencijoje be- kaip butu galima geriau ir taiLaivyno Sztabas pranesza kad pramone ir bizni suardyti. veik visi kaip papirkti meluo sykliau pataikinti.
kad visi taikos nori, bet mato
ja,
ir
Australijos
delegacija
da

Sztorai
tuszti,
ir
ima
užsidary

45,000 tonu kariszkas eroplaAmerika irgi neatsiliko. kad geriausia taika tai gink
bar
nori
dažinoti
teisybe;
jeigu
nams laivas, “Franklin D. ti; fabrikai neturi tavoro ir ne
New Meksikoje musu mokslin- luota taika. Jeigu nori taikos,
Roosevelt,” visa kariszku lai gali dirbti. Didžiausi kompani- galima tikėtis kad tiesa ir tei cziai jau dabar pagamino daug rengkis prie karo!
vu buri dabar veda staeziai in kiekviename mieste ir mieste- sybe randasi szitoje konferen geresnes raketas negu Vokiedu Graikijos uostus. Szitie lai ju sztorai kurie randasi beveik cijoje. Nei Sovietas, nei kazo cziai turėjo per ana kara, ir tas
vai tenai plaukia in sveczius, lyje dabar jau ima užsidaryti kas manes nestumdys ir mane savo sprogstaneziais raketas
neužrieks kaip koki maža vai
bet pataikė toki laika kuris So nes neturi ko parduoti.
ketina paleisti ant Pacifiko
vietams baisiai nepatogus: Jurininkai da straikuoja. Su ką. Mes esame tiems raudon- mariu ir pažiūrėti kiek tolio jie
Kaip tik per rinkimus Graiki jurininku straikomis ir troku skuriams lygus konferencijoje, gali jas iszszauti ir kaip gerai
joje ir kaip tik tuo laiku kada draiveriu straikomis jokis biz- ir jeigu mes norime investi kogali jas nustatyti in priesza.
Graikijos karalius rengiasi nis negali ilgai gyvuoti. Ir szi- ki patarima mes tai ir darysi
gryžti in savo kraszta. Musu tos straikos ne tiek priesz kom me nepaisant kaip nepatiks Jo Anglijos, Amerikos ir Rusi RIO DE JANEIRO. — Bra
kariszki laivai in sveczius at panijas kiek priesz paezia val Raudonybei.
jos atstovai sėdi prie Taikos zilijos valdžia biski atslūgo ir
važiuoja, bet Sovietai gerai ži džia ir priesz paezias unijas. “Kai pasiklausai Sovieto stalo ir apie taika kalba, o j u nusileido Komunistams, nes
no kad jie atvažiuoja ne tuszti. Dabar darbininku unijos tarp Andrei Vyshinsky tai sakytai mokslincziai karo pabūklus, jaute kad gal jau per asztriai ir
(Tasa Ant 4 Puslapio)
ginklus stato ir rengia. Matyti
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Admirolas William F. Hal saves peszasi. Bet nepaisant
kas
tas
straikas
sukelia,
pa

sey užpykęs ant Komunistu ir
Sovietu kurie jam prikaisziojo prastas darbo žmogelis labiau
Molotovas Isz Konferencijos Iszeina
kad musu laivynas kiszasi in sia nukenezia, ne vien už tai
kitu krasztu reikalaus, ir kad kad jis negali nieko sztore rasti
musu laivams nevalia taip su ar negali in darba eiti nors pats
kinėtis ir szvaistytis, žiauriai nestraikuoja, bet už tai kad po
ir piktai atkirto: “Niekam ne tu straiku kai viens ar kitas lai
galvoj kur mes plaukiame ar| mėj a, darbo žmogelis pralaimekur einame, mes plauksime ir’ ja nes tada vėl viskas da labiau
keliausime kur tik mes norėsi pbrangsta.
me, ir isz anksto pasakome
jums mus nekliudinti ar neki TRYS ŽUVO AUTO
binti.”
Amerikos valdžia pasamdė MOBILIU NELAIMES
kelis mokslinczius isztirti ir PHILADELPHIA, PA. —
rasztu parodyti kaip mes stovi Millard W. Talley, 29 metu am
me kaslink vyru del kito karo. žiaus vyrukas isz Boothwyn,
Tie mokslincziai pranesza kad Delaware Apygardos, žuvo kai
už dvideszimts metu Rusija tu kitas automobilius susidaužė
rės apie 32,000,000 vyru tarp in jo automobiliu. Millard Tal
20 ir 34 metu amžiaus, o Ameri ley ka tik neseniai buvo isz
ka turės tik apie 18,000,000. vaisko paleistas, jis buvo sarMat, Amerikiecziai neturi lai žentas ir buvo net tris sykius
O®
ko szeimynas sutverti ir vaikus sužeistas ant karo lauko. Tie
f
auginti.
kurie buvo in ta automobiliu'
kuris in jo automobiliu susimuVaikas Užmusztas sze buvo sužeisti.
Du kiti pargryžusieji karei
Rusijos Komisaras Molotovas su savo pagelbininkais jau kelis sykius pasielgė kaip
ATLANTIC CITY, N. J. — viai, Chester S. Caffey, 32 metu mažas vaikas. Kaip tik jam kas nepatinka, tai jis pasikelis ir susirinkimo iszeina. Visi tu
Penkių metu vaikutis, Stephen amžiaus nuo Brown ulyczios, ri su juo dainuoti ir jam lenktis, o jeigu ne, tai jis pasipuczia ir pasiėmęs savo popieras ei
Rybka, bovinosi ant ulyczios ir Yardley, ir Edward F. Con- na sau namo. Taip mažas vaikas daro su savo draugais susipyksta. Jis szita syki supyko ir
neinate kai didelis trokas at dren, 21 meto amžiaus, nuo konferencija apleido, už tai ir Paris Hotel de Ville Sovietu delegacijai buvo isz kaleinos
važiavo. Troko draiverys John 1444 W. State ulyczios, Tren- paskirta vietos in antra eile. Molotovas norėjo pirmoje eileje sėdėti kur visi galėtu ji pa
Wiesler taipgi nemate to vai- ton, N. J., žuvo kai jųdviejų au- matyti. Ir ežia nebuvo nieko svarbaus, nes ežia buvo tik del parodos apvaikszczioti antru
kuczio ir nespėjo savo troka su- tomobilius nulėkė nuo vieszke- metu sukakti Paryžiaus iszlaisvinimo. Ukrainu delegates, M. Manuilsky, kaip geras pagelstabdyti. Kai vaikutis buvo su- lio ir pataikė in stulpą.
bininkas ir isztikimas vaikutis seka paskui pasiputusi Molotova.

PARYŽIUS, FRANCIJA. —
Nors Australija yra skaitoma
kaipo mažesnis krasztas ir už
tai beveik jokio balso neturi
toje visu tautu Konferencijoje,

Wallace Užtardamas Sovietus
Prasiszoko, Planus Sumaisze;
New Yorko TrokDraiveriuStral
kos Pasibaigs; Jurininkai Da
Straikuoja; Maisto Ir Tavoro
Trūksta; Fabrikai Nedirba

Sukilimai
Brazilijoje

WASHINGTON. — Ana Ketverga, Madi
son Square Garden dideliame susirinkime, New
York mieste, Amerikos Prekybos Sekretorius
Henry A. Wallace buvo pakviestas pasakyti pra
kalbas susirinkusiems, beveik visi buvo kairių
jų ir Komunistu vadu ar palydovu.
Visas szitas nelemtas daly
kas nebutu toks svarbus jeigu tas tautas. Jeigu mes pasistosi
pats Prezidentas Trumanas ne me priesz Rusija, tai Rusija pa
butu inveltas. Keliomis adyno- sistos priesz mus.
Paskui jis patarė kad mes
mis priesz tas prakalbas laikrasztininkai ir korespondentai nesikisztume in Europos reika
ir redaktoriai nuėjo pas Prezi lus; kad mes rupintumes kas
dentą Trumana su ta Prekybos darosi vakaruose, o leisti Rusi
Sekretoriaus prakalba ir pa jai szeimininkauti rytuose.
klausė Prezidento: “Ar jis žino “Mes turim prisipažinti,” sake
ka ponas Wallace ta vakara sa Wallace, “kad mes jokio biznio
kys ir ar Prezidentas ir Ameri neturime Europos rytinėje pu
kos valdžia jam pritaria?” sėje, taip kaip Rusija neturi jo
(Laikrasztininkai vis gauna kio biznio vakaruose. Kaip Ru
prakalbas ar spyezius daug sija nesikisza in Pietų Ameri
pirmiau negu žmones iszgirsta. kos reikalus, taip mums nerei
Jie taip gali prisirengti spau kia kisztis in Rusijos reika
dai ir tuoj aus savo skaityto lus.” Paskui jis pridėjo: “Mes
jams praneszti.) Prezidentas turime atsiminti ir pripažinti
Trumanas laikrasztininkams kad visos Balkanų tautos yra
atvirai atsake kad, “jis visa ta daug areziau prie Rusijos negu
spyeziu, tas prakalbas perskai prie musu ir Rusija negali pri
sileisti nei Anglija nei Ameri
tė ir su viskuo sutinka. ’ ’
Reiszkia, kai Prekybos Sek ka.
retorius kalbėjo vardu Prezi Ir szito prasiszokimo neužte
dento ir visos Amerikos val ko tam poneliui. Jis toliau bedžios. Prezidentas aiszkiai ir klimpdamas in politikos purvą
drąsiai pasakė kad, “visa tai Į grasino ir perspėjo kad Ameri
kos yra Prekybos Sekretoriaus' ka negali per daug draugauti
pasakyta, yra musu kraszto už su Anglija ir taip sekti Angli
sienio nusistatymai ir politi ja kad ji mus da in kita kara
insitrauktu. ’ ’
ka.”
Prekybos Sekretorius, Hen Prekybos Sekretorius daug
ry A. Wallace savo prakalbose, da ir ko kito pasakė per savo
pirmiausia užpuolė ant Sekre prakalbas, bet isz szitu keliu
toriaus Byrnes ir pradėjo kriti prasiszokimu iszkilo baisiai
kuoti ir visokiu priekaisztu da svarbus klausimas: Kokia isz
ryti del musu Užsienio Politi tikro yra musu užsienio politi
ka? Su kuo mums reikia de
kos.
Henry Wallace taipgi pasa rintis ir draugauti, ar su Angli
kė kad mes klaida darome taip ja ar su Rusija? Ir kitas svar
“asztriai ir žiauriai pasielgda besnis klausimas: “Kas musu
mi su Rusija.” Jis sake kad užsienio reikalus veda ir tvar
mes negalime panevalia pri ko?” Prekybos Sekretorius isz
versti Rusija ar jos užkariau-]
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Susimildami, jeigu iszkeliauArabai beveik nei . jokio biz
nate in kita miestą ant apsigy
Prezidentas Bermuda Saloje
nio nedaro, jie verpia ir audžia
venimo ir geidžete permainyti
rankomis, taip kaip Lietuvoje Į
Amerikos valdžia rengiasi
laikraszti, prisiunskite savo se
senovėje buvo daroma. Už tai
paskirti $250,000,000 paskola
na ir nauja adresa ir miestą ku
Arabai biedni, o Žydai turtini
kurie
anksti
Arabams
ir
visiszkai
padovaVargas tiems,
riame gyvenot ir apsistojot, nes
gi, ir už tai Žydu Arabai neapj
noti
$50,000,000.
Szita
paskola
keliasi isz ryto,
be to, negalime jum siuntinėti
Tukstancziai Žydu neszasi kenezia.
< Ir Bėginėja susijieszkoti ir pagelba butu skiriama nura isz Europos, kaip velnias isz
laikraszczio in nauja vieta.
Senojoje
Jeruzalėje
randasi
minti Arabus ir parodyti jiems bažnyczios, ir keliauja in savo
svaiginanezio gėrimo.
Daugelis praszo idant permai
ii"
Arabu
ir
Žydu
szventos
re

Vargas tiems, kurie prie bu kad mes esame ju draugai. Ara pro-teviu kraszta, in Szventa
nyt adresa, prisiunezia savo
likvijos,
už
kuriu
szventenybe
bu
draugiszkumas
ir
geras
žo

teliuko tupi
varda ir pravarde bet nepaduo
Žeme, Palestina. Jie nesžasi ir
ir
nelieczemybe
jie
tankiai
su

dis
mums
labai
rupi
nes
musu
Ir prisilakė su gaidžiais guli.
da kur gyveno ir in kur iszvabėga isz Europos kur jie buvo sikerta. Ulyczios ežia labai
Vargas tiems kurie isz rykq biznieriai tenai turi daug savo į ir yra persekiojami. Jie bėga
žiavo. Tokiu laiszlku sziandien
siauros
ir
apleistos.
Czia
seniai
baliavuoja,
j pinigu indeje in aliejaus szuli- už tai kad jie nujauezia kad da
■ aplaikome daug, nes svietas )air
palegeliai
pardavinėja
maiš

f/;.} Nes.sznapselis iszgaruoja ir nius.
bai maiszosi, o del mus yra nedidesni.persekiojimai ju laukia ia, tavora ir szventas relikvi
visi jie bedavoja.
Į reikalingas sukimas galvos
Europoje.
jas.
Darbo
žmogelis
per
visus
I jieszkoti po visas knygas isz
Vargas tiems, kurie bloga gi
j Jūreiviai pasakoja kad žiurmetus dirba, prakaituoja, dar- ! kės apleidžia skęstanti laiva. Naujoje Jeruzalėje viskas po
kur musu skaitytojas rasze
ria.
buoja ir cziedina savo pinigė Jie sako kad kai žiurkes isz lai szios mados; sztoriai, parkai,
Ir gera peikia, niekina;
laiszka ir kur seniau gyveno.
Kurie tamsybes
vadina lius ir paskui viską praszvilpia vo szoka iįi mares, tai jau žinok bizniai, ir fabrikai. Czia visos
Jeigu prisiunsite sena ir nau
per
viena
sanvaite
vakaciju.
szviesa,
ja adresa, tai greičiau galėsi
kad nebeliko vilties, kad laivasį trys kalbos yra visu vartojame permainyt ir greieziau gau
Ir szviesa tamsybe,
isz tikro skėsta. Kaip tos žiur. mos: Anglu, Žydu ir Arabu.
Jeigu
Generolas
Cliiang-Kaisite laikraszti. Kitaip ant mirs
Kurie sako kad kartybe yra
kes isz skestanezio laivo szokaį Haifa miestas turi gražiausi ir
Shek
tikrai
susikirs
su
Komu

nerugokite, jog laikraszczio nesaldumas,
in mares, taip Žydai ne zasi isz; geriausiai inrengta uošta viso
nistais
Kinijoje
ir
jeigu
tenai
se Viduržemiu Jurose. Czia
aplaikote. “Saules” Rcdyste
k Ir saldybe yra kartumas.
Europos.
i®n
karas
iszkils,
tai
Amerika
tuo• Vargas tiems, kurie statosi
Szventa Žeme Žydams yra dauguma gyventoju yra Žydai
jaus
pristatys
daugiau
karisžsave mokintais:
prižadėta žeme, yra rojus ir vil ir jie su svetimomis tautomis
<u
ginklu,
ėroplanu,
pinigu,
Prezidentas Trumanas, besivažinedamas ant savo vaka “Talmudo Paslaptys”
Didvyriai prie stiklelio,
tis gražesnio rytojaus ir geres gera prekyba palaiko ir da ge
cijos, priplaukė prie Bermuda Salos ir buvo iszkilmingai ir
I Ir drąsuoliai po sznapselio. net ir kariszku patarėju, ofi- nio gyvenimo. Nors visi jie isz resni bizni daro. Anglija per
Apie Žydu Tikybos Prisaky
cieriu.
triukszmingai priimtas Hamilton mieste. Royal Bermuda
Vargas tiems kurie save par
Europos neszasi ir in ta savo szita uosta siunezia savo aliejų
mus. Labai užimanti Apysaka.
Yacht Club nariai ji gražiai priėmė ir pavaiszino.
siduoda,
pro-teviu kraszta keliauja, jie isz Iraq.
::
Tiktai
::
Ir draugus už pinigus isz- Stock Marke to nuslūgimas, tenai nepageidaujami, niekas Tel Aviv miestas, apie 67
Tai
pirmutinis
sykis
kad
Amerikos
Prezidentas
atsi

ir visu tu bonu ir stocku nupuo- ju nenori ir nepriima. Jie pasiSaule Pub. Co., Mahanoy City, P*.
duodaj , ...
hlyliu
nuo
Haifa
miesto
yra
vilankytu
in
Bermuda
kuri
priguli
prie
Anglijos.
Kaip gaisras tvartus sunai ' imas visiems mums in sveika samdo ar staeziai nusiperka siszkai Žydu apgyventas. Czia
ta. Nežiūrint to kad daug ba- laivus ir plaukia in Szven'.a
Admirolas ir tos Salos gubernatorius, Sir Ralph Leatkina,
-i.
randasi
gražesniu
namu
negu
Skaitykite “Saule”
Kaip liepsnele vaszka sutir- gocziu kelis tūkstantėlius pra- Žeme, bet, kaip Maižieszius, jie paezioje Amerikoje. Czia gy ham pasitiko Prezidentą Trumana ir ji priėmė.
kiszo kai ju stocku ir bonu ver gali tik prieiti prie tos jiems
piha,
te nukrito, visam krasztui tas žadėtos žemes, bet neineiti. vena apie 170,000 Žydu kurie Komunistai Amerikoje labai parsitrauktume namo isz Euro Giesmių Knyga Arba
.... Taip ir jie sutirps,
in sveikata, nes dabar matome Arabai Žydus kaip szunis gai daro gera bizni isz ukes ir fab
gerai ir gražiai savo Dedei Sta pos. Be musu kareiviu, nei vie Kasticzkos dabar $2.75
Ir dulkėmis pavirs.
riku.
kad nors pragyvenimas bran nioja, Anglai prie pat uosto ne •. t I
linui dabar ežia patarnauja, nas krasztas Europoje negali
i Senis Bierokas, beskaityda
Tai szitoks yra Palestinos kurstydami visus reikalauti pasistoti priesz Rusija.
gus ir vis da brangsta, bet da prileidžia.
mas szitus Pranaszo Izaijo pra
SAULE PUBLISHING CO..,
bar nebus to didelio ir kvailo Kai jie po tiek vargo ir kasz- krasztas, tai szitoks yra tas ro kad mes visus savo kareivius
keikimus, sako, kad ant szio
Mahanoy City, Paszieru ir stocku ir bonu biznio, to priplaukia prie tos Szventos jus in kuri Žydai dabar plau
sviefo visados buvo visokiu
kuris net ir darbo žmogeliui Žemes, Anglijos valdžia juos kia, tai tokia yra ta Szventa
niekszu ir sukeziu ir bus. Kaip
isztusztino kiszenius kai visi.su suima ir nugabena ant Cyprus Žeme prie kurios jie negali
Pranaszo Izaijo laikais, taip ir
pasiskolintais pinigais pirkosi salos kur juos laiko kalėjime, prieiti.
dabar pasaulis, kaip tas genys,
visokias stockas ii* visokius, lageryje ar taip nelaisvėje, kol
margas ir gana. Tik mes vis
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
szierus. Visos stockos ir szierai Anglijos valdžia nutars kas su
daugiau iszgirstame apie blo
TIKYBOS LAISVE
ant Wall Street, kur ponai ir jais dabar daryti.
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Į
gus žmones ir ju darbus, negu
turcziai bizni daro da gali že Jeigu szitie Žydai galėtu inapie gerus. O, isz kitos puses
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 1
miau pulti ir visiems mums ir eiti in ta .Szventa Žeme, jie pa NEW YORK. — Tarptauti
mes tankiai pykstame ant tu
nėj
Konferencijoj,
Krikszcziovisai pramonei butu in sveika matytu labai keista miestą, kur
. žmonių kurie bloga daro, ne už
niu ir Žydu, Orford, Anglijoj, No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų ap^
ta.
apraszymas, didele knyga, 404 tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
senovės
paproeziai
ir
gyveni

tai kad mes už juos geresni, bet
vienas kalbėtojas sekamai isz- kus
Po laikui; Onytės laime; Per neatsapuslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 129 Keturios istorijos apie rgama in balta vergija; Pusiaugaveuž tai kad jie daro ta ka mes Yra trys troszkimai, kuriu mas randasi greta su sziu dienu sireiszke: “Konferencija labai No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas
prisakymas Dievo; Keliau uis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
patys darytume jeigu pajieg- negalima niekados užganėdin paproeziais ir gyvenimu. Žydai susirūpinusi, nes yra jauezia- minaliszka apraszymas, 202 pus. 85c toje! in Szventa žeme; Beda; Tam.su- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
czia gyvena taip kaip mes mas intempimas del totalitari- No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir, kitus dangiszkus kunus«
tume ar iszdrystume.
pirmutines puses szimtmeczio, iszti: bagoezio troszkimas dau
No. 182 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Amerikoje
gyvename;
jie
turi
L
-------- ::------anizmo iszsipletojimo. Invai- Imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie EgK
giau pinigu; ligonio troszkiSenesnieji žmones tankiai mas sveikatos ir neramaus! savo fabrikus, sztorus, dirbtu- ros Religines organizacijos: ę’fiikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puilr/
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu. -»......... 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25.
iszva'žiuoja apie du ar tris žmogelio noras vis važiuoti kur, ves ir gražius namus kur apie Kataliku, Žydu, Protestonu ir valioje
pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 188 Dvi istorijos apie Neužmo
jsžimtus myliu nuo savo namu ir vis ka nors naujo pamatyti. 600,000 Žydu apsigyveno. Bet Stacziatiku — žino, kad ju na bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas
žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepedel atostogų, vakacijos, ir tenai
greta ir szalia Žydu gyvena 1,- riai yra persekiojami. Kiekvie No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu..................................... 15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
nusibaladuoje, sau tik ant Žmogus daug geriau inverti- 100,000 Arabu kurie atsilikę, na grupe yra kitos grupes prie- Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, No. 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu............ . .25<
No. 162 Trys istorijos apie BaW
No. 111 Sziupinis (8 dalis), tal- Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
“poreziu” supasi ar prirūky na ir myli savo namus kai isz biedni, vargingi, nemokyti ir szingos.
43
puslapiu
.....................................
15c
1
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ani
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz matikri atžagareiviai. Jie gyvena
tume kambaryje kazyruoja. Jie ju iszva'žiuoja.
proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
No.
189
Trys
istorijos
apie
Užpuo

iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
Totalitarianizmo
valdžia,
ar
22
puslapiu
.................................
10a
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
AtmoRaganiszka lazdele; Boba kaip ir viin aplu'žusias luszneles, dirba
galėtu daug geriau ir patogiau
kejimas
kunigo.
47
pus
................
15c
tai Komunistine arba Faszisti- savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
Ja daryti sau namie.
Kita priežastis del Stock kaip ju pro-teviai tūkstantis
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
ne, negali pripažinti laisvos ti sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasini
Marketo nuslugimo yra kad metu atgal dirbo.
kybos
būda,
nes
szios
valdžios
trumpi
pasaksitymai
ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Prezidentas Trumanas su kompanijos negali gauti gana Szventa Žeme, skersai ir iszeiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25<
puslapiu,
...........................
15c
Kongresu vis tariasi ir rengia tavoro savo bizni vesti; kitos, ilgai turi a.pie. 10,429 myliu, dy negali pakęsti kritikavimu. No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ..............
20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
Bet,
paczioj
Religinėj
laisvėj,
No.
141
Keturios
istorijos
apie
gai
galva-žudžiai
;
Ražanczius
iszgelinneszti ir investi instatyma kompanijos labai mažai uždir džio tokio beveik kaip musu
udaus;
Iszklausyta malda vargszo;
gludi teise kritikuoti valdžia, bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus
................................. IBs
reikalaujant kad visi vyrukai bo per pastaruosius szeszis me Maryland valstija.
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
apskelbti
prasikaltėliu
grieNo. 170 Asztuonios istorijos apl«
liuknina) einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c
eitu karo musztra kad ir taikos nesius, da kitos labai susikirto Arabams tikėjimas daugiau
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltasj
kus.
Evangelija
ir
Žydu
pranaNo.
116
Istorija
apie
Sierata,
No.
142
Trys
istorijos
apie
Pavei

laiku. Szis klausimas vėl isz su darbininkais ir politikie reiszkią negu kokia politika.
szejai, pareiszkia, kad tikybos puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ir serganezio kukils su ateinančiais metais.
riais. Didesne ir tikresne prie Arabai vieszai meldžiasi pen
| No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstal
pareiga yra skelbti Dievo va j Garžia Haremo nevalninke: T »ioszis:
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
....................... 15c
kis
sykius
in
diena.
Arabai
tu

žastis del stocku ir szieru nu
■Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
lia
ir
reikalauti,
kad
gyveni

No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Per atostogas žmogelis taip puolimo tai yra kad “daug ba- ri vieszas mokyklas kur ju vai
i1 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
mas sziame pasauly eitu pagi„
c
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslapiu ..........................................2Se
nuvargsta, kad paskui turi per gocziu ir piniguoczhi užsienyje kai už dyka gali mokintis, bet(
kas Isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka BernaNo. 171 Vieniolika puiku istorija,
mokslas
ne
po
prievarta
ir
už
Diev0
«
“
statyma.
kelias sanvaites ilsėtis ar net Vienu sykiu pardavė visus sa
puslapiu .................................... 15c
(su
paveikslais), apie Džiaugsma*
dina. 61 puslapiu.........................15c
lovoje iszguleti. 1
vo szierus ir stockas ir taip ežia tai daug Arabu yra bemoksliai. | Tikybos laisve nereiszkia , 1 No. 128 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras J
stebuklingass zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
Amerikoje atsirado daugiau Jie nieko nežino apie sziu die- kaip Komunistai sako, Dievo ' grabelis
szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai
—1-’-;‘ Drąsus
T'“
•Szventa žeme, Palestinai, szieru negu pinigu. ’ ’ Prie to da nu ūkininkavimą ar darba ir garbinimą tiktai ba’žnyežioj 'lis;
Vargo sapnas ir pasaka apie ci- dą; Dainele." 47 puslapiu...........15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
Kas darosi paczioj valstybėj jgonus. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu,
kur Arabai su Žydais peszasi prisidėjo laikrasztininka ir ra viską daro po senovei.
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausia
ir kur Amerika ir Anglija su dijo' kalbėtojo “Walter Win Czia randasi ta “Ritudojimo Prasme, praktika, pamatai ;r. (Doras gyvenimas; Priversta links- Nikitas
. 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunivisa
_____sunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25a
5a mybe; Vargingo __
žmogaus
Sovietais susikirto, da gali bū chell” kalba ana nedėlios va-; Siena” prie Omar szventoves, tpbulybai tos valstybes
tikybos nuožiūroj. Jei-’užriktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta No. 172 Dvi Istorijos apie Dūkta
ti perskelta pusiau: viena da kara, kada jis' visus iszgazdino kur Žydai susirenka pasikalbę- tai yra
■ - •
....... 1
buvo protingesnis už savo poną sis ; A’/t keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
681
Žydu
g.
u
szl1
laisve
nepripažinta,
kaip
lis Arabasm, kita Žydams. Pre pranaszaudamas kad visai ne ti, pasimelsti ir padejoti.
......
.
t
|61 puslapiu ................................. 15c 61 puslapiu .................................15c puslapiu .......................................... 1H
in valdžios
_____ _ ll?ra pripažinta Komunistinėse No. 127 Trys istorijos apie Duk- No. 151 Penkios istorijos apie Vai No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
zidentas Trumanas nieko nesa užilgo kitas karas bus paskelb vaikai taipgi eina __
tenai pustyniu; Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszko apie szitoki nusistatymą, tas ir Rusija stos in kara priesz užlaikomas mokyklas kur jie *r Faszistinese szalyse,
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c akys; Tamas; Vargdienis Jonukas
davinėti pinigus. 45 puslapiu.
15*
turi
tris
kalbas
iszmokti:
Žydu,'
nera
tikybos
laisve.
”
bet laukia pamatyti isz kur ve Amerika. •
karalium. 61 puslapiu ................ 15c
No. 175 Pasiskaitimo knygeles
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai
;
jas puczia.
Vienos priežasties neužten Arabu ir Anglu. Kaip Ameri-' Kada
mes raginame Ameri- ■
SKAITYKIT
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
ka, ir galima viena kuria užgin koje, taip ir czia Žydai in kos žmones atsispirti priesz'
puslapiu...........................
15c (su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana-,
“SAULE”
No. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
6
Darbo žmogelio geriausios ti ar sakyti kad ji yra mažos mokslą žiuri kaip in tikėjimą ir ( Komunizmo ir Faszizmo intati; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
atostogos, vakacijos, tai saliu- reikszmes, bet jos visos sykiu kiek vienas Žydukas gerai ir ka Su v. Valstijose, kada mes
puslapiu .....................
15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
sudaro tokia intekme kad dip- szventai mokinasi. Žydai turi ]_praszome sustiprinti Amerikos ISTORIJE ^ie Gregorlna No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke ........................ ..............
didelius ukius ir augina “oriu-1 demokratija, mes praszome jtJ ----------------- Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė
Istorija apie “AMŽINA ŽY liomatams ir politikieriams
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
nTmlaniri
1 Rr
DĄ.” Jo kelione po svietą ir kiszkos dreba, laikrasztinin- ežius” apeisimus kuriuos jie apsaugoti laisves tikybos pa- me, Szaltiszaiti ir Debeselia.
Adresas:
I
parduoda
czia
ir
siunezia
in
kimatus
taip,
kaip
jokioj
totalikams naujienos ir žinios eina,
Jeigu užraszysite savo drau
iiudymas apie Jezu Kristų.
::
i5<
::
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu Saule Publishing Co.,
o bagoeziams bumaszko'S brasz- tus krasztus. Jie turi fabrikus tarine j valstybėj sziandien ne20 Centai.
ir
kitokias
dirbtuves.
Kur
tik
daroma.
rės didžiausia linksmybia per
X
SAULE PUBLISHING CO., ka.
ž^das; ten ir biznis!
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! visus metus!
Mahanoy City, Penna.
— In. F. Am. Dem. Inc.
Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt

Szventa
Žeme

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
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Namelis Ant Volgos
(Tasa)

Szuva Atsižymėjo

Jis apsigyveno fligelyje, kur
gyveno Vladimir. Kate valin
iais nueidavo pas ji, tik ne vie
na; beveik visuomet pasikvies
davo su savim motina. Dvieje
jie negalėdavo surasti kalbos, o
prie motinos visuomet būdavo
apie ka kalbėti: apie busimąjį
gyvenimą, baldus. Krutikov
klausė poniu nuomones, tan
kiai ginczijosi su senute, tuo
met abudu kreipdavos in Kate,
kad ji iszrisztu klausymą. Kate
visuomet palaikydavo sužie
duotinio puse, nors isztikro, jai
buvo vistiek pat. Kartais Kru
Szuva, kuris buvo vadina
tikov užvesdavo praktines kal
bas: iszpasakodavo savo pažiū mas “Balto,” atsižymėjo sa
ras apie liaudi, sakydavo, kad vo narsumą ir jiega, kai jis
reikalinga stipri ranka, kuri ja per szaltus tyrus nunesze
vestu prie labo. Nuo tokiu kal vaistu sergantiems žmo
bu Katei tik sunku darydavosi. nėms. .Joks žmogus negalėjo
Ji atsiminė kitas kalbas ku pereiti per ledais nulietus
riose buvo meile ir pasiszventi- laukus, bet szitas szuva buvo
mas: “Užmirszti save, neturė taip iszmokintas ir toks nar
ti kitu mineziu, tik paezios sus ir drąsus kad jis vienui
liaudies laime. Gyvata už ja vienas reikalingas liekarstas
atiduoti.” Nuo sužiedotinio ir taip daug gyvas ežiu iszkalbu in ja pusdavo szaltis. gelbejo. Jo stovykla randasi
Kalbos pasibaigdavo tylėjimu, New York mieste in Central
kuri bijodavo pertraukti abi Park.
puses, tartum tai buvo nežino
mas miszkas in kuri baugu įn džiaugsmas, Kate ir tikėti ne
erti, kad neužpultu koks žvėris. galėjo.
Mergaite labai stebėjosi isz — Ko tu, gražiulele, susipaslaptingo skirto, kuris buvo manstei? Paklausė aukle, ar
tarp jos ir sužieduotinio, pir apie ji atsiminei?
miau to skirto ji neužtemyda- — Apie ji, prasijuokė Kate,
vo.
tu isz kur žinai?
Ji svajojo apie Vladimira, su Jos suprato viena kita, ir nekuriuo ji galėjo kalbėti be ga reikejo pavadinti, kas tas toks
lo, ’šu kurio ’ ir tylėti buvo “jis.”
lengva.
— Kaip asz nežinosiu, ne
— Nejaugi taip visuomet veltui jau septinta deszimti
bus? Pasibaisėjusi paklausė ji, metu baigiu, pasakė aukle.
pasilikusi viena, ir tuojau atsa Ir vėl ji didėlėmis szukomis
ke, kad taip nebus: tas tik pa szukavo tankius, didelius pa
kol. Kuomet jie susijungs, pas neles plaukus. Nekuri laika abi
tylėjo.
įjuos-viskas bus bendra.
—Ka-gi, tese susimaseziusi
Ir skubinosi Kate prie jung
senute, pagyvenusi pribusi. Jis
tuvių, ir nerimavo, ir pyko ant
žmogus geras ir tave labai my
motinos, ant aukles, ant visu,
jei nebūdavo įgalima kas nors li. Ir kaip tavęs nemylės, tokia
protinga, graži!
taip greitai iszpildyti, kaip ji
“Jis,” dabar jau buvo kitas,
norėjo.
•
Kate neužprotestavo.
Aukle už tai visai nesiszirdi- — Ka tu, aukle, iszgalvojai,
jo ir nebardavo ja. Ji buvo isztare Kate prasijuokus, nieko
protingesne už ponia ir geriau kito man nereikia, kaip tik
pažinojo savo panele. Senute Pavlo Aleksandroviczio.
tiktai žiurėjo in ja protingo — Na, ir aeziu Dievui, vai
mis senomis akimis ir pasiliku kuti, aukle peržegnojo mergai
si viena dūsaudavo ir linguoda te ant nakties ir iszejo laukan.
vo galva.
Krasos noatneszdavo in ProSyki, tai buvo trecziadienis, zorovienes namus. Visa savo
praslinko deszimts dienu, kaip maža korespondencija szeimyisz važiavo Vladimir, aukle bu na gaudavo isz artimiausios ge
vo Kates kambaryje ir szukavo ležinkelio stoties, kur du sykiu
gelsvus jos plaukus. Kate 'buvo in sanvaite arba kuomet pasi
liūdna ir susimaseziusi; rytoj taikydavo, siųsdavo žmogų.
vo apskelbimą, jei tik laimiu-! Ketvirtadienis buvo krasos
gai nukako in Leningradą. Ar diena, bet siųsdavo po pietoj
jis gyvas? Ar pamatys ji rytoj Tuo jaus po pusrycziu Kate pa
ta apskelbimu? _ Koks butu ti nusprendė važiuoti ir liepė
pakinkyti arkli. Ji apsitaisė,
ISTORIJEapie Da i8Z ma norėjo jau iszvažiuoti, bet pro
----------------- iszo iszlins, Al Įauga pamate atvykusi Kruti
yva in virszu iszkils, Kaip ui kova. Jis nakvojo mieste ir at
laikyti sveikata ir apsaugoti važiavo anksti.
pzeimynele nuo lygu, Verta Ne- — Ir kodėl jis negalėjo at
iižmirszt, Kaip dagyvent 10C važiuoti po pietų? Užsiszirdijo
metu, Pamokinimai, Apie bobs Kate. Tiktai sutrukdė!
Ji nulipo in apaezia ir gana
ka negalėjo savo liežuvio bu
laikyti, Leibaus gimoras, Gir szaltai pasisveikino su sužie
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at duotiniu.
— Stotyje, asz paėmiau jusu
maina oro, Ožka isz Dzūkijos
Geros rodos, Gailinga ypata korespondencija, pasako Kru
Galybe Meiles, Juokai, Ragan tikov. Nieko nėra, tik laikrasziszka Lazdele, Teisybes ir Bo cziai.
Jis padavė Katei pakele, ku
ba kaip ir visos Bobos. 15$.
ĮSaule Pub. Co., Muhanoy City ri mergaites skubotai sugrobė
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X.
isz jo ranku ir perplesze banderoli. Ji atrado numeri ir la Jungtuvių dienoje mergaite
bai nerimaudama iszskleide lu atsikėlė sunkia galva ir pirmupa. Ant pirmosios puses, žy
mioje vietoje, buvo apskelbi
mas.
Mergaite suszuko isz džiaugs
mo, prasijuokė ir eme ploti ran
komis.
— Kas su tavim? Ar turtus
gavai? Klause Krutikov, links
mai žiūrėdamas in savo sužie-]
duotine.
— Ne, taip sau. Asz buvau
szi ta užmirszusi, bore Kate nei
suprasdama ka isz džiaugsmo
kalba, buvau užmirszusi jai
sziandien laikrasztije bus ap-Į
skelbimas su mano metais, asz
busiu laiminga, o jai ne, ne. Ir
sztai, žiūrėk, mano metai ir da
tris kartus.
Kelios naujienos,
Apskelbime apie Iszpanu
Dabar turiu patalpyti,
kalbos lekcijas buvo paduotas
Ne palikti,
adresas: Vasiljevo, sala, 22 li
Kur būna kokia s vietine
nija, namas 22, butas 22. Kate
mergina,
juokėsi, rode ta apskelbimą su
Tai jau funiu gana,
žieduotiniui, mamai, auklei. Ba merginu yra netikusiu,
Jai reikėjo su kuo nors pasida Žilu plauku susilaukusiu.
linti savo džiaugsmu.
Su tuom jau gana,
Staiga i mergaite iszbalo ir
Ba isz liežuvio gyvena.
griebėsi už krutinės. Jos szir- Apkalba davadnus vyrus,
dis sudrėbėjo apmirė. Ji nual
Kad ir tikrai gerus,
po. Kates tėvas mirė nuo szirO tai daro isz piktumo,!
dies ligos, ir ji turėjo ta paezia
Paprasto pasiutimo.
liga tik labai silpnoje būdoje.
Ir daugiau funu turiu,
Gydytojas prisakė jai saugotis,
Bet visko pasakyti dabar
bet paskutines dvi sanvaites ji
negaliu.
negalėjo ta iszpildyti. Mergai
*
*
*
te paguldo ant kuszetes ir atne- Sziandien lustaunu bobelku
sze vandens. Motina ir Kruti
nestokas,
kov persigando. Kate greitai Ant tokiu turi giluki girtokas,
atsigavo, atsikėlė, tartum nie Taip kaip apie poras tokias
ko ir nebuvo, visa diena buvo
girdėjau,
linksmas kaip pauksztelis ir la O ir pravardes dažinojau.
bai meili su sužieduotiniu. Kru
Tosios kaip nori alaus,
tikov buvo labai užganėdintas. Tai žino, jog nuo kvailiu gaus,
Lyg jungtuvių paliko tiktai ke
Ko jiesko suranda,
turios dienos.
Ir tolinus in akis lenda,
Kate tas dienas tarytum dru
Kol nė užfundina, ■
gio liga gavo*. Nors ji norėjo da
Ir geria kol buna gana.
ryti jungtuves be jokios iszkil- Vienas vaikinas in miestą
mes, bet kalbos apie tai prasi
atvažiavo,
platino mieste ir dvaruose. Pa Tuojaus pas viena ‘bobelių
plūdo laiszkai nuo pažinstamu
kvatiera gavo,
kaimynu vizitai. Reikėjo pri Prabuvo vos trumpa laika,
iminėti sveczius, atraszineti, Ir praleido dvideszimts doleriu
reikėjo rengti kraitis; motina
vaikinas.
buvo apversta darbais. Kate ir
Ant tokios bobeles,
minutes liuosos neturėjo, in
Vaikinas suemias krepszi
nieką negalėjo insigilinti, ji to
ir iszdumo!
ir norėjo.
*
*
*

Javai Užderėjo - Bus Gera Ir Graži Pjūtis

Ūkininkas pranesza kad sziais metais galime tikėtis ir
laukti nepaprastai geros pjūties. Javai puikiai užderėjo, vi
sokiu vaisiu net ir per daug randasi. Medžiu szakos net ligi
žemes linksta su vaisiais. Visko yra; obuoliu, kriausziu,
griusziu, pycziu ir visokiu daržovių. Ūkininkams dabar di
džiausia beda su darbininkais. Jie negali pasisamdyti gana
darbininku del tokios geros ir dideles pjūties.

Tik su tamietemis tai tikra beda sziais metais. Amaras
užtiko tameites ir ne tik sziais metais, bet ir ateinaneziais
metais tameieziu bus sunku auginti ar pirktis.
Dabar butu labai gera proga szeimininkems visokiu vai
siu in bonkas prisidėti ant žiemos, tik kita bieda kad cuk
raus negalima gauti.

tino jos mintis buvo: “szian kažin kodėl verkti. Ji žinojo, Į del ji tu žodžiu ankszcZtau ne
dien viskas pasibaigs.” Jai bu kad taip visuomet esti su isz- girdėjo: jai tik kalbėjo, kad
vo ir baugu, ir ilgu, ir norėjosi tekuneziomis, ir ji mėgino save reikia gerai iszteketi, iszrin&ri
padrąsinti. Tiktai jos szirdis sau gera vyra,, turėti gera pel
apmirė, pradėdavo greitai ka ną. Taip, kaip Kristus mylėjo
Tame Niudzerže,
Tai nekurtos merginos netiko, žin kodėl stuksėti, mergaite at bažnyczia. Mylėti visa siela, rupinties, numirti už kita. Taip
jautė kažin ka negera.
Per naktis valkiojasi,
Diena buvo apsiniaukusi. ji gali padaryti, supranta! Die
Po visas pa'balkes traukosi,
Jau isz ryto lyjo tankus, smul ve, juk ji apie Vladimira mano,
Viena syki pamacziuu,
kus lytelis; tas buvo blogas ji myli, o ne szi, paszalini, sve •
Kaip autobilio laukiau,
ženklas. Kas susijungia lyjant, tima žmogų, kuris stovi dabar
O jau po pusianakt buvo,.
Kaip vienas tėvas jieszkojos, tas visa amžių verks. Prozoro- prie jos. Ji apgaudinėja ir Die
viene apsiverke. Szesztoje va va ir žmones. Vieszpatie, kas
Savo dukreles jaunos.
Mat, jau valkiotis paprato, landoje, prie kambario priva tai!
Ir surado kada praszvito, žiavo karieta. Visa kelia lyg Giesmininkai užgiedojo, pas
bažnyczios lyjo lytus. Prie baž- kui szventikas pradėjo kažin
Isz pat ryto.
nyczios stovėjo jau keli elgetos ka skaityti. Kate jau nebeklauNamon mergute pravarė,
lauke jaunuju, Kate juos apdo se: baisi mintis, gaisro paIr nežino ar už ta pabare,
vanojo.
szvaiste, apszviete viską kas
O ka gali padaryti,
—
Melskitės
už
mano
siela,
buvo jai lyg sziol tamsu. Min
Ar gal dukrelių iszvaryti?
sznibždejo
mergaite,
tartum
tis veržėsi, skrydo. Ji seniai
'Negali ne kaili iszdirbti,
rengdamos gulti in kapa.
myli Vladimira,. Ji ragino prie
Mat, kad da jauna.
Suėjo in vidų. Neturtinga vestuvių, kad pasislėpti nuo
Tėvuk, diržą paimk,
kaimo bažnyczia buvo ap- savo jausmu, kad užmuszti
Kaili iszdirbk,
szviesta tik keturiomis žvakė juos vienu smugiu, jie vijosi ja
Tegul sėdi namie,
mis. Nuo lubu dvelke szaltis ir ir privijo, ežia, paezioje bažny
Naktimi nesivalkioje.
drėgmė. Bažnyczioje buvo czioje. Dieve, kas su ja bus? Ji
*
*
*
myli Vladimira, tu jausmu ji
Ar žinote, turiu jums pasakyti, tiiszczia ir ramu.
— Tartum kapuose, dingte negali nusikratyti. Ji apgavo
Tiktai turite gerai klausyti,
lėjo Katei in galva mintis.
save ir kitus, ir visa amžių turi
Ba ta ne bile kas,
Jaunikis
jau
lauke.
Abudu
būti apgavike. Ir kodėl tas vis
Tiktai svarbus dalykas.
broliai
ir-gi
ežia
buvo.
Zakris

kas atsitiko ? Kam ji susitiko
Ne del senu,
tijonas priesz altorių isznesze su juo? Jai buvo taip ramu!
Tiktai vyru jaunu.
staleli, padėjo ant jo knyga ir
Idant vesdami moteres
Szirdis smarkiai plake mer
neapsiriktu, pastate vaszkine žvake. Iszejo gaites krutinėję. O kaip ji norė
szventikas. Jaunieji pasiėmė
Kvailais nepasiliktu.
jo, kad toje valandoje ateitu
Ne vienas žiuri ant gražaus už ranku ir atsistojo prie stale mirtis ir iszgelbetu ja nuo vis
snukuczio, lio.
ko, bet nervai laikėsi stipriai.
Aukle stovėjo isz užpakalio
Ant galvos suraityto
Mergaitei rodėsi, kad ja nu
plaukuczio, publikoje, ji pasilenke prie sa teisė ir atvede in žudomąją vie
vo ponios ir susznibždejo jai in
Tai seile ryje,
ta už jos didžiausia kalte. Kaip
ausi:
į
Kaip ant tokios žiuri.
1
I
nuteistasis neatitraukia akiu
— Pirmutinė, ji pirmutine
nuo kirvio asmenų, taip ji ne
užėjo ant kylimo!
galėjo atitraukti akiu nuo
SKAITYKIT
Buvo ženklas: kas pirmuti
nis užeina ant kylimo, tas yra! szventiko, kuris kale jai amži
“SAULE”
na reteži.
szeimynoje galva.
PLATINKIT!
Jaunieji stovėjo susikabinę
—TOLIAUS BUS—
1
už ranku, Kate nemate savo su
Maldų Vainikėlis
žieduotinio: ji klausė, ka skai Andrius J. Recklitis
tė szventikas. Szventikas buvo
::
Knygele
::
jaunas ir jo liežuvis da nebuvo PIRMOS KLIASOS SALONAS j
206 West Centre Street
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 prates taratuoti maldų. Kiek
MAHANOY CITY, PA.
viena
žodi
jis
skaitė
aiszkiai
ir
Puslapiu; Juodi Apdarai;
insakmai, jo žodžiai buvo toki Jonai kur taip skubiniesi? Einu
Aiszkus drukas; smagi
pas p. Andriu Reckliti.
Kas tenai
USF Knygele, Dabar $1.00 ‘VL3 prakilnus, gražus. Jie aiszkino naujo yra? Tai geriausia Lietuvis**
sakramento prasme. Viską pa ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
visokiu geriausiu Gėrimu, taip
liks žmogus, tęva, motina, laiko
Rodykle:
gi minksztus gėrimu ir kvepianeziua
szeimyna del vieno asmens, cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W.
Bažnytinis metu padalinimas.
Pasilikai.
mylimojo, ir bus su juo viena Centre St., MAHANOY CITY. PA.
Kalendorius.
esybe. “Sakramentas tas yra
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
didis.”
“SAULE” YRA
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Taip, taip. Kate svajojo apie
Apasztalu Sudėjimas.
GERIAUSIA
Deszimtis Dievo prisakymu.
“ta,” Ji supranta ka reiszkia:
Du didžiausi meiles prisakymai.
“Neturėti nieko savo dalintis
DOVANA!
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles it
viskuo, būti viena siela ir drau
Gailesczio.
Maldos vakarines.
ge tarnauti kitiems. Iszsižadeti
Giesme ant pradžios Misziu.
saves, neturėti kitu mineziu,
Misziu Maldos.
Jeigu nežinai kokia
Psalme 45.
savo siela atiduoti.” Isz kur jai
Giesme Szventas Dieve.
turėjo ateiti laikrasztis, kur nupirkti Dovana savo
Miszparu Maldos.
Vladimir žadėjo patalpinti saMaldos pirm Iszpažinties.
Draugui ar Draugei,
Perkratymas sanžines.
tie žodžiai lenda? Szventikas
Maldos priesz pat Iszpažinti.
rodos to neskaitė? Tai Vladi tai užraszk jiems laikImdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
miro žodžiai! Jos akyse atsisto
Litanija apie visus szventus.
jo Vladimiro paveikslas, aisz- raszti “Saule.” Pra
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų*.
kus, gyvas, jis tartu iszmeti- linksmins jiems gy
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. nejo. Mergaites
szirdis eme
Malda prie Panos Szvencziausios.
dre'beti, paskui greitai nutyla venimą. ant viso me
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.
ir ji visa užszalo. Jai kažin kas to ir džiaugsis isz ta
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
dure in krutinę. Jai rodėsi, kad
Paikiaus atiduodamas Dievui gar
vo dovanos! Prenu
ji sztai parvirs ant žemes!
be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Ji visa iszbalo, žmones tuo
merata Suv. Valstijo
Malda su visuotiniais atlaidais.
jau ta pamate, kažin ka palai
Malda prie Szv. Sakramento po
Komunijos.
ke ja už peties. Bažnyczioje pa se
metams ■ $5.00
Garbinimas Szv. Sakramento
sidarė neramu.
Malda Szv. Tamosziaus.
Kitose VieszpatysSzi karta Kate atsigavo.
Malda prie Vieszpaties Jezkus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Atnesze vainikus. Szventi tese $6.00. Užraszant
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
kas paėmė, peržegnojo juos ir
Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos
uždėjo ant jaunuju gaivu; isz reikia drauge ir pre
kalbamas.
pradžios ant jaunosios, paskui numerata siunsti per
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz
ant jaunojo.
Padvos.
arba
Giesmininkai užgiedojo isz- Money-Orderi
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. kilminga himną.
pinigais registruotam
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Paskui
szventikas
vėl
pradė

Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
jo skaityti ir Kate atsidėjusi laiszke.
Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
klausė: žodžiai iszrode da gra
_____
fF
Giesme Laba Nakt.
žesni, da labiau judino szirdi.
Ministranturas.
Jie turėjo mylėti vienas kita,' Saule Publishing Go.,
kaip Kristus mylėjo bažnyczia/
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa.
Kaip tai puikiai pasakyti! KoMAHANOY CITY, PA.

■’SAULE” MAHANOY CITY, PS.

manas Amerikiecziams pasa
7* • _ Vinli’nAfl SEKRETORIUS
kytu ko jie turi klausyti: “Ar
LiniOb VlcUneS henry wallace Į Amerikos Sekretoriaus ar Pre-1
PRASISZOKOlkybOS S^retoriaus?” Negali-

Isz laisvinti

Amerikiecziai

SUKILIMAI
BRAZILIJOJE

w ma dviem ponam tarnauti, ne-'
— Pone Ona. Atkocziunie(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ne su dukrele Bernadette isz
galime tokiu dvieju ponu nei
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Cicero, Ilk, lankėsi pas savo
klausyti.
skaudžiai pasielgė kai Prezi
motinelia p. Mare Navakiene,
Szitos prakalbos buvo taiko-'
dentas Eurico Gaspar Dutra
’. Washingtono,
ar Amerikos
512 E. Pine uly., taipgi ir
' mos patraukti Komunistu ir vi- ■
uždraudė visiems Komunistisz“Saules” redakcija, kur p. At- ' Sekretorius Paryžiuje toje įsu kairiųjų balsus partijai del;
kams laikraszcziams leisti savo
Konferencijoje?!
koeziuniene dirbo keletą metu
1 rinkimu. Ir ežia Amerikoje
laikraszczius. Žmones ypatinatgal kaipo knygvede. Acziu už Iki praeitos žiemos Amerika l daug nuostoliu ar bledies to!gai reikalavo kad Komunisatsilankyma.
! stengėsi pataikauti ir nusileisti > kie prasiszokimai nepadaro ir
kiszkas laikrasztis “Tribūna
— Subatoj, 8:30 valanda Rusijai. Bet Vasario, (Feb.) nepadarys. Bet, visi kas kita
Popular” kutu vėl leidžiamas.
ryte, Szvento Juozapo bažny menesi tas pataikavimas prie i visuose krasztuose, kur dabar
Prezidentas Dutra nusileido ir
galo priėjo ir Amerikos
čioje, Kunigas P. C. Czesna liepto
j
visi
žmones
klausia
ir
reikalau

visiems pavėlino leisti savo
dipliomatai ir pati valdžia su-Į
suriszo mazgu moterystes pa
ja žinoti kas veda ir tvarko
laikraszczius, ir prižadėjo kad
nele Beatricija A. Vance (Van- siprato ir pamate kad pataika Amerikos politika ir koks
jis antru kartu jiems neuž
"* ikas- |
cevicziute), duktė ponstvos vimu ir gražumu
°
. nieko negau. . T
Amerikos nusistatymas
draus kraszto gerove to nerei
sime.
Tai
per
visa
pavasari
ir
Juoz. Czesku, nuo 300 E. Cen
link užsienio reikalu.
kalaus.
visa
vasara
Amerikos
valdžia
tre Ulyczios, su oficeriu Chief
Kitataucziai negali suprasti
buvo
nusistaezius
Rusija
nenu

Po tam, ana sanvaite beveik
Petty officer John Witkoskie,
kas ežia Amerikoje dabar da
visi sztorai turėjo užsidaryti
sunns p. William Witkoskie isz leisti ir ant nieko nepataikauti. rosi ir kas yra bosas. Anglijos i
Amerikiecziai
kareiviai
i
r
piliecziai,
kurie
buvo
Yugoslavu
paszauti
ir
paimti
in
ne

Cornwall, N. Y. Po suriszimui Amerikos Sekretorius Byrnes laikraszcziai tuoj aus paskelbė laisve, yra dabar iszlaisvinti ir sugražinti. Juos paszove kai j u eroplanas nuklydo in Yugo- kai žmones pradėjo marszuoti
in parodas ir reikalauti kad
jaunavedžiu Kunigas P. C. savo prakalbose ir visuose su kad jie buvo labai nemaloniai slavai padanges, Rugpjuczio devinta diena.
valdžia priverstu sztorninkus
Czesna atlaike Szv. Miszias. sirinkimuose parode Sovie nustebinti kad toki geri ir
Yugoslavijos valdžia gražiai ir lipszniai atsiprasze ir paskui, už deszimts dienu kita atpiginti maista ir kitokius
Svotai 'buvo Helena Czeskiute tams kad jeigu jie gali reika draugiszki santykiai butu taip
daigtus. Keturios deszimtys
lauti tai ir mes galime daugiau
Amerikos eroplana paszove ant kurio visi Amerikiecziai žuvo.
ir Juozapas Witkoskie. Invesniekinami.
septyni žmones buvo sužeisti
reikalauti ir gauti ko mes rei
tojai buvo Joseph Bonners ir
Dabar Yugoslavai vėl gražiai atsipraszo, pasižada mums pinigais atsilyginti ir dau
Prezidentas
Trumanas
susi

kai studentai ir piktos szeimikalaujame. Valdžia parode kad
giau taip nedaryti.
,
Rocco Orsini. Svodbinis pulkas
prato,
bet
jau
biski
per
vėlai
ninkes sykiu su darbininkais
visi Amerikiecziai užtaria ir
sugryžo in namus ant skaniu
kad
ežia
ne
viskas
tvarkoj.
Popradėjo sztoru langus daužyti
pritaria Sekretoriui Byrnes kai
pietų ir pasilinksminimo. Jau
Sekretorius
William
L.
Clay

žinsta.
kad
butu
pertvarkytas
nusista

ir reikalauti kad viskas atpig
tie kariszki laivai buvo paAUSTRALIJA
navedžiai iszkeliavo ant sal
ton
pasikalbėjo
su
Trumanu
ir
tymas
kaslink
Italijos
rubetu. Bledies buvo padaryta virsz
siunsti in Graikija, Turkija ir
Kai Australijos Ministeris
džiosios keliones in New Yortuoj
aus
suprato
kad
buvo
“
di

KONFERENCIJOJE Herbert Evatt apleido Konfe žiaus. Szita syki ponas Vyshin $5,000,000.
in kitus krasztus kur Sovietai
ka.
i
dele
klaida
”
tokias
prakalbas
nori inlysti ar kur Rusijos parencija ir sugryžo in Australija sky mate gera proga atsikirsti Komunistu laikraszcziai pa
—< Seredoj Szv. Juozapo
užgirti ir patvirtinti, nes jam
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
dupezikai straksi.
jis paliko savo vieton poną ir atkerszyti. Jis pajuokiamai tarė žmonėms prisilaikyti tvar
Kupert., taipgi pasninkas.
vykdomasis Sekretorius Clay
John Beasley. Nei vienas isz: ir pasitycziodamas sake: kos ir būti ramiais, kad valdžia
*— Szvento Emmanuelio Sla- Iki sziol, Amerikos valdžia ton parode kaip tos prakalbos kad visas svietas skaito tik KoSovietu delegatu nedryso jam “Nors Australiecziai toliausia nerastu priežascziu panaikinti
yoku Luteronu parapija ap- buvo labai susirupinusi apie pakenks ir sutrukdys visa Sek munistiszkus
laikraszczius. atsikirsti ar atsakyti in jo nuo visu gyvena, ir nors Austuos
krasztus
rytinėje
Europo

vaikszczioja savo 54 metu Ju
retoriaus Byrnes darba užsie Asz nors tiek galiu stacziai pa karszta prakalba, bet Moloto-į *ralija negali didžioms tautoms visas demokratijos teises. Bet
je.
Amerika
sykiu
su
Anglija
biliejaus metu kai Mahanojaus
nyje.
sakyti Ponui Vyshinskui: Aus kas mate gera proga atkerszyĮ prisilyginti, bet Australijos at policij antai sako kad tie patys
jau
nekarta
parode
savo
nepa

laikraszcziai
Slavoku Luteronai turi savo
tralijoje niekas neskaito jo Ko- ti. Kita diena Australietis stovai daugiausia inneszimu Komunistiszki
‘
‘
Trumanas
pasiszauke
vi

szitus sukilimus surengė ir
parapija. Ju Jubiliejaus iszkil- sitenkinimą su Komunistiszka sus korespondentus ir laikrasz- munistiszku laikraszcziu. Asz
mokslinezius Edward Walker duoda ir visur po kojomis pai žmones subuntavuojo. Dabar
valdžia
ir
baudžiava
Lenkijoje
mes prasidėjo Nedelioj. Para
tininkus in savo kambarus ir j u neskaitau ir asz atstovauja pasiulino kelis moksliszkus pa niojasi.”
Bulgarijoje
ir
Rumunijoje.
Szi

valdininkai reikalauja kad
pijos kunigužis yra Stephen C.
prasze visu savo laikraszcziuo- savo žmones.’’
tarimus kaslink sutvarkymo Tada iszkalbus ir dabar jau , Prezidentas Dutra vėl visus
tie
trys
krasztai
yra
Sovietu
Hurnyak. Bažnyczia randasi
se paskelbti kad jokiu permai Szitie drąsus žodžiai isztarti nuostolu sanskaitos del jo gerokai inpykes Ponas John A. Į
Komunistiszkus laikraszczius
prie kampo Spruce ir Catawis valdomi ir Komunistu vergijo nų nėra ir nebus musu užsienio
mažosios tautos iszreiszke ka kraszto. Molotovas kaip tik to Beasley vėl pakilo ir taip atkir- uždraustu, nes kraszto gerove
je. Amerika taipgi susirupinu
sa Uly.
politikoje ir kad Sekretorius ir kitos tautos jauezia, bet ne- ir lauke; jis tuoj aus szoko Ir to Molotovui ir Vyshinskiui
to dabar reikalauja.
— Ponstva Vine. Marcziu- si apie Graikija ir Dardanelles Byrnes veda visa tvarka. Jis
kad
jiedu
abudu,
kaip
žeme
pasziepiamai
pastebėjo
kad,
drysta
ar
negali
pasakyti.
lonai nuo 531 W. Mahanoy uly./ Salas.
dą kelis sykius pakartuojo kad
sulyg jo nuomone Australijos pardavė tylėjo. Nei vienas isz
Kaslink
to
priekaiszto
kad
Ponas
John
A.
Beasley
yra
ana diena apvaikszcziojo savo
jis tik pavėlino Prekybos Sek
Senas Paprotys
delegacija neatstovauja Aus Amerikiecziu ar Anglu nieka
vedusi diena. Pone Marcziulo- Amerika per daug su Anglija retoriui sakyti prakalbas, bet visiems Australieežiams žino tralijos žmonių. Ir kad tokis dos taip nesumusze ir nenutil
Sulaužytas
niene po tėvais vadinasi Izabel draugauja, tai gal Prekybos nieko nesake apie tai ka jis sa mas kaipo iszkalbus ir intakin- pasiulinimas gali būti paduo dė tu Sovietu rieksniu kaip sziSekretorius
pamirszo,
ar
gal
la Adomaicziute.
kys. Laikrasztininkai norėjo gas žmogus. Jis visas unijas tas tik trumpo proto žmogaus. tas Australijos atstovas, John
niekas
jam
nepasake,
kad
per
— Ketverge Szvento Janudaug ko pasiklausti, bet Prezi vede r tvarkė kai buvo tik 25
A. Beasley. Jis jiems pasakė
visas szitas Taikos Konferen
metu amžiaus. Kaipo uniju va Paskui, ant rytojaus Leite
ario.
dentas Trumanas ranka pamo
tai ka beveik visi kiti norėjo
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