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Molotovas Nori Taikos
Isz Amerikos Komunistu
Viltis? Ar
Vadas
TikGražus
Žodžiai

NEW YORK. — Jau keli
metai kai visokį gandai eina
apie Amerikos Komunistu va
da Visi apie ji kalbėjo, bet nie
kas nežino j a isz tikro kas tas
f
_____ _
vadas yra. Visi žinojo kad ežia
Amerikoje randasi žmogus ku
WASHINGTON, D. C. —
Lietuviai, kurie skaitosi susi ris Kremlino insakymus per
pratę ir pažangieji, kuriu tarpe duoda kitiems mažesniems Ko
randasi biznieriai ir taip vadi munistu vadams.
nami profesionalai turi savo Keli menesiai atgal, mokspolitine partija, kuri yra prisi- linczius, Katalikas Monsignoriszus prie Republikonu. Lie ras Sheen per prakalbas pasa
tuviu Republikonu Partijos kė to visu Amerikos Komunis
Veikiausieji nariai ir vadai yra tu vado varda, bet retas kuris
Antanas Olis, Ponas Kvietka ir* laikrasztininkas patikėjo, nes
Paschall.
laikrasztininkai norėjo žinoti
Jie dabar mums pranesza isz kur tas dvasiszkis žino?

Praszo Gaminti
Mažiau Ginklu

Nesiskaito Su Nusprendimais

Pabaigoj Taikos Konferencijos Paryžiuje, Yugoslavijos Ambasadorius Amerikoje, po deszinei, Etanoj e Simic,
staeziai pareiszke kad jo krasztas visai nesiskaito su tais
nusprendimais Paryžiaus Konferencijoje. Jis sako kad
Yugoslavai reikalauja balso ir progos pasiaiszkinti kaip
dalykai j u kraszte stovi pirm negu svetimtaueziai gali nu
statyti ka jo žmones ir jo krasztas turi daryti. Su juo pasiszneka Rusijos Užsienio Ministeris Molotovas ir L j ubo Le
ontis, Yugoslavijos Ambasadorius Anglijoje.
Molotovas
dabar Taikos Konferencijoje Amerikoje pradėjo kalbėti
apie nusiginklavimą ir panaikinima tos sprogstanezios
“Atom” bombos, kurios jis sako, Rusija da neturi.

Molotovas Nor Panaikinti Ar
Prižiūrėti ‘‘ Atorn9 9 Bombos
Gaminimą; Du Žmones Užmuszti Ir Daug Sužeisti Per
Eksplioduojama Tryju Bombų
Jerusalemoje

FLUSHING MEADOWS, N. Y. — Rusi
dėti, gal ji ir pradėjo mums ka
ra laimėti, bet, ne už tai kad
kad
Republikonu
Partija Ama sanvaite, žmogus kuris
jos Užsienio Ministeris Molotovas visa va
Stalinas stojo mums in talka
szventai pasižada laikytis ir in- Komunistus pažinsta geriau
kaipo draugas, bet, už tai kad landa
prakalbas sake Konferencijoje ir
gyvendinti Atlanto Cziarteri, negu patys Komunistai, ta pa
tas pats velnias, Hitleris ir ji
kad Republikonai, jeigu jie rin ti pasakė ir vieszai iszdave vi
užpuolė. Atsiminkime kad Sta szaukiesi in viso svieto tautas pradėti nu
kimus laimes, pareikalaus kad su Komunistu vado varda:
linas su Hitleriu susidraugavo siginkluoti ir ta baisia sprogstanezia “Atom”
Lietuva butu “Laisva ir Nepri Gerhart Eisler.
klausoma” ir kad visose tauto
ir Lenkija pasidalino ir Stali
Louis
Francis
Budenz,
kuris
se žmones turėtu laisve ir pil
nas prižadėjo nieko nesakyti, bomba uždrausti ar kaip nors prižiūrėti.
buvo per ilgus metus Komunis
nas žmogaus teises.
ir nieko nedaryti, kai Hitleris Jis innesze kad tuoj aus pri reikalauja kad visos tautos pa
> tu laikraszczio “Daily Work
ir kitus krasztus užpuls.
imtas jo patarimas pradėti nu skelbtu vieszai kur ir kiek j u
“Priesz rinkimus szitie žo er” redaktorius, ir kuris ne
Dabar, kai karo vesulos siginkluoti, kad pirmutinis kariuomenes randasi. ‘ ‘ Sovietu
džiai labai gražiai skamba, ir seniai mete Komunizmą ir gry- WASHINGTON, D. C. —
rikos. Beveik visose konferen
praūžė ir visi žmones jieszko ir ginklas kuris turi būti panai Rusija pasirengus paskelbti
rodos duoda pavergtai Lietu žo in Kataliku tikėjimą, pasa Dabar kur tik skaitome ar su
cijose per kara ir po karo Rusi
vai vilties, bet nepamirszkime kė kad Gerhart Eisler yra visu' kuo kalbame tai vis apie susilaukia taikos ir ramybes, Ame kintas tai “Amerikos sprogs kur ir kiek randasi Raudonos
ja susikirto su Amerika.
rika su Rusija nei ant vieno tanti “ATOM” bomba,” kad Armijos. Ir visi kiti krasztai
kad politikieriai priesz rinki Komunistu vadas Amerikoje.! kirtimus tarp Rusijos ir AmePer ilgus metus Amerikos
klausimo nesutinka. Rusija da Apsaugos Taryba pradėtu po turėtu taip padaryti, nes visi
mus, kaip pirszlys priesz sužie Per Gerhart Eisler, Kremlinas
santykiai buvo draugiszki su
bar isz visu visko reikalauja, o kalbius ir susitarimus kaip ta mes esame draugai. Kam ežia
duotuves ar vestuves, labai iszleidžia savo insakymus vi
Cariszka
Rusija.
Per
pirma
pa

gražiai moka patepti ir net Į siems Komunistams Ameriko
niekam ant jokio klausimo ne nusiginklavimo darba pradėti, slėptis?” Jis sako gaila kad
saulini kara Amerika su Rusi
ir kad susirinkusieji visi sutik szitas jo patarimas nebuvo pri
nusileidžia.
dangų prilenkti. Ir Demokratai į je.
ja buvo draugai, Alij antai.
tu sumažinti savo kraszto imtas nes Amerika su Anglija
mums ka panaszaus prižadėjo,
Visi szitie susikirtimai ir ne-' kariszkus ginklus ir kitiems pasiprieszino.
Kai Rusijos frantas isz Rytu
nes Demokratu didžiausias va Ir to negana. Gal kas sakytu
susipratimai in virszu iszejo panasziai patartu.
buvo inlaužtas ir jos kareiviai
das ir bosas, Rooseveltas mums kad buvęs Komunistu laikraszNei Molotovui nei Stalinui
traukėsi atgal ir kai Revoliuci kai Amerikos buvusis Preky Paskui Molotovas, kaip ir nereikia ežia jau kokiu tam tydavė daugiausia vilties, nes jis czio redaktoriaus dabar meluo
ja iszkilo paežioj e Rusijoje bos Sekretorius Henry Wallace Stalinas kritikavo Anglijos ežiu surinktu žinių apie musu
mums sutaisė ta Cziarteri ir ja, už tai, kad darbo neteko, tai
SOFIA BULGARIJA. —
pasakė prakalba, stodamas už
szventai prižadėjo visoms tau geresni priparodyma dabar Georgi Dimitrov, Komunistu Amerika pasiuntė savo karei Rusija ir priesz musu Preziden Churchilli, ir taipgi kaip Stali- kariuomene. Kiekvienas laiktoms tas keturias laisves, kuriu laikrasztininkai turi. Ruth penkių partijų franto vadas, vius net in Siberija palaikyti to ir musu kraszto Sekreto nas prikaisziojo mums kam rasztis mums kasdien pasako
mes laikome vaisko svetimuose'kur ir kiek Amerikos kariuonei vienos Lietuviai Lietuvoje ’ Fischer, kuri buvo Komunistu visus perspėjo kad jeigu kas tvarka.
riaus
neina
Byrnes
oyiues
nusistatymas
husis
LttLyiiLixs.
--------------------- ----------------------- 1--------uoli darbininke ir vadas Vokie iszdrystu balsuoti priesz val Kai Bolszevikai užėmė visa ięasjįnk užsienio politikos. Sek- krasztuose. Jis sake kad musu menes randasi.. O jeigu jau ir
nebeturi!”
i 1 zT 4
a 4-1 c Iro ■
______'2 _
X__ — ~
~
z. z. n
tijoje priesz Nacius ne tik pa džios parinktus delegatus, tas valdžia
ir paskelbė CJzsxri
Sovietiszka
retorius ___
Wallace turėjo isz vai- armijos
tuose krasztuose
sukę- sutiktume su T\Molotovu ir Statvirtina ka Budenz sako, bet ir bus skaitomas kaipo savo Unija, Amerika tos valdžios
diszkos vietos pasitraukti, bet lia tu žmonių nepasitikejima ir linu tokiomis žiniomis pasidaKa raszo ponia Valeria Ju- prideda kad ji geriau už visus kraszto iszdavikas.
per szesziolika metu nepripaži- jo tas prasiszokimas baisiai baime.
linti, tai kas mums užtikrins
nas isz Scranton, Pa. — Vėl ru kitus žino, nes Gerhart Eisler
. kad tiedu musu “Draugai”
“Nepamirszkite kas atsitiko^0- Paskui, 1933 metuose Ame- daug bledies padare musu už O apie ta musu sprogstaneziaj
duo prisiartino, ir su jo prisiar yra josios brolis. Ir jiedu brolis su Draja Mikhailovitch,” Di-’rikos valdžia užmezgė drau- sienio reikalams.
.
.imums teisybe pasakys? “Tol
“
Atom
”
bomba,
tai
Molotovas
ir
sesuo
baisiai
viens
kito
netinimu man stengia mintyse,
Y“'”“’"‘U 7 Tl kol Sovietai neinsileis musu
mitrovas perspėjo, “jis buvo giszkus dipliomatinius santyvienu
;
Sztai,
maž-daug,
trumpai
apkenezia.
kad asz turiu kokia pareiga at
! laikrasztinmku ir neduos jiems
kaipo iszdavikas suszaudytas. ! kius su Sovietais.
“
ji
per
baisi
vartuoti
ir
turi
bū

Amerikos
santykiai
su
Rusija:
likti — būtent atnaujinti mano
Gerhart Eisler, 49 metu am Dimitrovas per savo prakai-. Amerika su Sovietiszka Rū Lapkriczio (Nov.) 16 diena, ti panaikinta, ’ ’ o kitu atsidūsė pilna laisve visur važiuoti, vis
prenumerata “Saules.” Asz
žiaus žmogus su savo 35 metu bas vardais neiszvardino, bet sija gerai ir gražiai sugyveno 1933 metuose Sovietu pirmuti jimu paniekina ir sako kad ji ką matyti ir viską praneszti,
jau esu taip papratusi atsimin
amžiaus žmona, Brunhilda ana isz jo iszsireiszkimu buvo aisz- nes viena kitai niekur nekliu- nis Ambasadorius, Alexander jau ne tokia baisi kaip musu tai jokiu derybų negali būti.”
ti, kad su rudens atėjimu yra
sanvaite buvo viską susipaka ku kad jis puolė ant Amerikos j ae. Bet kai Rusija užvede kara I Troyanovsky atvažiavo in raszytojai mums sako ir raszo. Molotovas vėl Ispanijos
laikas vėl jums laiszka raszyti
vę, tikietus iszsipirke ir pasi ir Anglijos, kurios, jis sake:’ priesz Finlandija, nuo to laiko,1i Washingtona. Amerika pripa Jis sako reikia atsiminti kad klausima iszkele. Jis pareiszke
ir prisiunsti jums pinigus nes
rengė eroplanu važiuoti in Vo “Nori Sugražinti Faszizma 1934 iki 1940 metuose jau tie'žino Sovietu Unija ir užvede Amerikiecziai ant dvieju mies savo nepasitenkinimą kad Su
asz jau szita darau per trisdeBalkanuose. ’ ’
draugiszki santykiai ėjo tre- draugiszkus santykius po sze- tu paleido tas sprogstanezias vienytu Tautu Konferencija,
kietija.
szimts devynis metus. Per tiek
Amerika ir Anglija pareisz pais žemyn. Komunistai savo sziolikos metu.
bombas, bet ne ant kariuome vis nieko nedaro nuversti Gemetu asz jau skaitau Jusu laik- Valdžia, be jokio pasiaiszkike savo nepasitenkinimą su to propaganda pradėjo skleisti
nes. Reiszkia, sulyg Molotovoi neral Francisco Franco nuo
raszti! Jus jau galite sakyti nimo, atėmė isz j u pasportus,
kiais rinkimais, kur žmones nei! Amerikoje, Raudonoji Armija Sovietu Rusija sutiko nesi- iszrokavimu, sprogstanti’sosto Ispanijoje. Mat, Molotokad asz esu prisirasziusi “Ant ir pasakė, kad jiem dviem ne
balso, nei laisves neturi, bet užėmė Lenkijos dali isz Rytu kiszti in Amerikos reikalus ir “Atom” bomba nieko karei vas piktinasi kad da viena tau
Amžių,” — kaip Anglu kalboj valia iszvažiuoti isz Amerikos!
Komunistiszka Bulgarijos vai-Į puses kai tik antras pasaulinis pHeme musu Ambasadorių viams nepadarytu. Vos jis už ta liko kurioje žmones neturi
sako “Life Membership.” Asz Ponas Gerhart Eisler baisiai
džia nieko nepaiso ir savo varo. karas prasidėjo, ir tuo žingsniu William Bullitt.
baigė aiszkinti kaip mes per tikros laisves, ir jam visi Ispa
taip ir kietiniu daryti, skaityti inpyko, ir kai jam buvo pasa
ir gana.
Rusija tapo Vokietijos Alijan- Amerikos valdžia nusiskun daug giriamies su ta sprogs- nai labai rupi. Molotovas galė
ja iki Dievas daleis.
kyta, kad jis yra susektas ir da
tas, draugas.
dė Rusijai, kad Komunistai tanezia bomba, ir kaip ji nie tu pasižiūrėti in savo kraszta ir
Prisiuncziu jums penkis do bar visi žino kad jis yra visu Aiszkus dalykas, jau dabar
galima drąsiai pranaszauti kas Negalima pamirszti kad ne Trys Didieji Tūzai: Roosevel- kam neverta, jis sako kad jeigu in tuos krasztus kuriuos Rusi
lerius sziame laiszke.
Komunistu bosas Amerikoje,
Linkiu jums daugiau laimes jis nusijuokė, nusispjovė ir sa tuos rinkimus laimes. Komu Stalinas puolė ant Vokiecziu, tas, Churchillis ir Stalinas isz Amerika iszdrystu tokia baisia ja užkariavo, kaip tai Lietuva
nistai be jokio pasiprieszinimo bet kad Hitleris paskelbė kara vieno dirbo. Szitoje Konferen bomba pavartoti per kita kara ir Lenkija ir parodytu mums tu
jusu darbe.
ke: “ Kad ežia vien tik bobų pa
laimes. Kas butu toks durnas priesz Stalina. Reiszkia Rusija cijoje buvo jau pradžia to pa tai visas svietas sukiltu priesz žmonių laisve.
sakos.”
ar isz tikro kvailas pasiprie- ir Stalinas neatėjo mums in pa- taikavimo ir nusilenkimo. Roo- Amerikieczius.
Skaitykite “Saule”
(Tasa Ant 4 Puslapio)
szinti, gaus kulka in kakta.
gelba priesz Hitlerį, bet tik
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Ir to neužteko. Molotovas
Skaitykite “Saule” .
I

Rusija Ir Amerika

Bulgarijoje
Rinktiniai

n

r?

SAULE” MAHANOY CITY, PA.
Kurstyti visus ant visu frun- Muilo bus sunku gauti net ir
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
REDDY KILOWATT
.... Keep Coolie .. .
I tu, nes subuntavota žmonija kita meta, nes ims tiek laiko
| yra Komunistams gera dirva. palkol galviju skerdynes susi
PLUG IN...
/ WORK FOR
/fcf
COOLIE'S
WAGES,
TOO
i Visados pasitikėti Komunis- tvarkys ir ims pakankamai ta-.
.REDDY/
SAME PRICE FOR
į tu Partija, ir Partijos vadams voro iszleisti del muilo. Tas
POOR OR RICH
I’M SACK OF EVERY
Anglijos buvusis Premieras, parodyti visiszika paklusnumą. Įpats ir su czeverykais arba baREDDE)B OX
labai gražiai ir teisingai iszAND REDDU
Nepraleisti nei vienos progos tais, nes skuros, nėra gana.
AT EACH SWITCH
nW
aiszkino ko Rusija sziandien^ stoti iii politika, nors dabar ne
nori. Jis sake kad
Stalinas laikas tverti treczia partija,! Szinapso suvaržymai bus panenori kito karo, nenori ka- bet dabar reikia dirbti sykiu su naikinti ir bus galima pirktis
DEHOND THE WALLS OF CHINA
THAT! COULD DO A LOT GF THINGS
riauti, bet nori visa ta grobi,i Politiszko Veikimo Komitetu,1 kiek tik kas norės. Bet gėrės-i
LONG CENTURIES AGO
TO MAKE THEIR WORK MUCH LIGHTER
THE CHINESE HELD GREAT SECRETS
I 'D COOK, Si SWEEP k SEW & S/NG
kuri karas atnesza.” Rusijos PAG, ir su buvusiu Prekybos niio sznapso bus sunku gauti'
AND VET THEM DIDNT KNOW...
AND LIGHT THINGS UP MUCH BRIGHTER
valdžia sziandien karo nenori J Sekretoriiumi M allace ir Ickes, uet per kokius neturįs metus. Į
Stoti Republikonams in tai-i
-------- ---------bet karo vaisius renka. y
ka per rinkimus priesz Truma- ■Musu
“Moving Pikczie- _
Harriman na ir Demokratus.
1 Ambasadorius
riai,” krutamieji paveikslai
HCf
taipgi ka panaszaus pasakė kai Nepasitikėti kaikuriems dar-1 paSmerke viena paveiksią, kuStraikoriams Patarnauja
jis pastebėjo kad S/ovietai da bininku uniju vadams, kaip ris buvo užvardintai.s ‘ ‘ Peklos1
darbininkai
bar nėra pasirengti kariauti, Phil Murray, Reuther, Dubin- Pakrante.” Jie sake irpasi-|
Pekla
kad jiie neturi gana kariszku sky ir net paežiam Komunistui aiszkino kad žodis
tuveje kur yra daromi krutafąbriiku ir kad ju kariuomene Norman Thomas.
yra uždraustas del “moving
sustraikavo Cinecolor dirbneturi tinkamu ginklu. Bet jis Ir to negana. Tame žurnale, pikezieriu.
NEW YORK. — Protestonu
pridėjo kad Stalinas dabar kuris yra vieszai parduodamas į
rnieji paveikslai, moving
Bet matyti kad tik tie žo Kristaus Bažnycziu Taryba
stengiasi viską gauti viską už ir kuri visi gali nusipirkti ir džiai draudžiami kurie yra per savo seimą nutarė ir suratai dirbtuves
pikezieriai,
grobti, visus užkariauti be ka sau patys pasiskaityti, Komu ! prasti, ir tas raszytojas yra sze savo pasiryžimą ir patari
presidentas William Cespinistu Partijos Sekretorius, Eu
ro paskelbimo.
...
I smerktinas kuris nemoka kaip mą kaslink tarptautines taikos.
gene Dennis pasigiria kad
v. . .
. . . .
.
nei insake savo sztabui vigražiai ir mandagiai szlamsz- Jie 4,000 žodžiu ilgumo laiszka
' Nors valdžia da vis sako kad “Mes, (reiszikia Komunistai) I tus skelbti.
pasiuntė Suvienytu Tautu
siems straikoriams patar
darbininku algos yra valdžios padėjome sukelti kelias dideles
Konferencijai, kuriame tarp
suvaržomos, ir kad valdžia ne- straikas ir tuose straikuose va- Galima raszyti apie blogiau- kito ko sako; “Ingyvendinti
nauti. Ir jis pats iszejo ant
žmogžudystes
jeigu tikra taika ir iszvengti kito ka
pavelina nei darbininkams, nei dovavome. Mums jau sekasi sa-' sias
ulyczios kur darbininkai
fabrikantams, per daug reika- vo partija investi in fabrikus-, raszytojas moka gražiai apipa- ro yra būtinai reikalinga vi
lauti ar mokėti, bet tikrumoje ir mums labai gerai sekasi vi- šakoti. Neisztikimylbe moterys siems nusileisti.” Jie pataria
marszavo ir jiems davė
tėje
yra
pagirtina
jeigu
raszy

ežia valdžia jau visai balso ne sus sukelti ir buntavoti. ’ ’
Rusijai sustabdyti visus per
karsztos kavos iszsigerti kad
tojas
moka
(gražiais
žodžiais
turi. Darbininku unijos mato Ir visa tai pareina isz paežiu
sekiojimus ir Komunistiszkas
susisziltu ir visiems po kelis
papuoszti kaip svetimo darže- propagandas. Ir Amerikai stakad valdžia dabar unijos bijosi. Komunistu Partijos žurnalo,
L„
Dabar unijos sau reikalauja ir Kas nori gali pasiskaityti. Visa lis žalesnis ir svetima moteris cziai insako, kad mes turime
gerus, brangius cigarus užstraikuoja be valdžios žinios. tai ir daug daugiau ras Rulgse- saldesne. Galima blogiausias pasitraukti isz visu tu salų kupundijo.
apysakas atpasakoti jeigu kuriias mes per kara užememe.
Reiszkia, dabar vėl visi darbi- jo (Sept.) numeryje.
raszytojas moka kaip lipszniai “Tik szitokiu pasielgimu,” jie
įlinkai reikalauja daugiau mo
kėti. Kai jiems bus pakeltos al Fabrikantai ima atsikirsti ir saldžiais žodžiais svetimote aiszkina: “mes parodysime
gos, 1 ‘ viskas vėl pabrangs! ’ ’
priesz darbininkus ir unijas. ryste ar paleistuvyste atpasa Rusijai kad mes isz tikro nori-!
me ir jieszkome taikos.”
Fordas jau dabar priverezia koti.
Nors dabar yra gana anglių unijas atsakyti už straikas. AL| Kur ežia mes girdėjome ar
Szitoks Protestonu kuniguir rodos bus per visa žiema, jei lis-Chalmers fabrikantai dabar Į skaitėme apie aklus vadus kužiu iszsireiszkimas yra geras ir
gu mainieriai nestraikuos. Bet priverezia daibininkus balsuo rie iszkaiszioja uodą o prarija pagirtinas, bet toli gražu, nega
jeigu Lewisas vėl iszszauks ti ne in uniju pasamdytas sales kupranugari.
na. Ar jie tokie nekalti, ar dur Iszsirinkite isz sekanezio katalogo m $1 vertes knygų, prisiuskite tik
straikas, tai ir vėl bus beda! ar svetaines, bet paeziame fab
ni, kad jie mausto, kad Rusija'
50c., o aplankysite knygas per paczta.
Tai savo skaitytojams pataria rike kur valdžia prižiūri tuos SKAITYKITE “SAULE
ju to patarimo paklausys.
me tuojauis užsiorderiuoti gana balsavimus. Dabar uniju bosai
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
O antra vertus, kai jie sako
susirūpino ir atsargiau veikia
augliu del žiemos tuojaus.
Maldų Vainikėlis kad jie atstovauja visas Kris No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
ir stenlgiasi neprasiszokti. Pa
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų ap*.
taus bažnyežias Amerikoje, ar kus apraszymas, didele knyga, 404 tnieras
ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa*
Jau eina tikras vajus priesz ežius unijos dabar stumia dar
:: Knygele ::
jie niekados negirdejo apie Ka puslapiu. Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugave*
'Komunistus isz visu pusiu. Bet bininkus daugiau rūpintis dar
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me-*
taliku Bažnyežia? Jie sakosi, minaliszka apraszymas,
202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
valdžia nieko priesz Komunis bu negu uždarbiu.
kad jie palaiko vienybe, bet No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir. kitus dangiszkus kunus,
tus nesakys ir nedarys iki po
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
pirmutines puses szimtmeczio, 182- No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
kokia ta bažnycziu vienybe, įimta
rinkimu. Mat visiems dabai’ ru Unijų bosai dabar jau patys
isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz Valenczijos; Kožnas daigias Meszla-vežis; Grapas; apie Egl<
Puslapiu; Juodi Apdarai;
pi ir Komunistu balsai, votai. bijosi straiku, nes jie žino kad
jeigU didžiausia ir skaitliu-1 Veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik/
Aiszkus drukas; smagi
giausia bažnyežia nesiranda to-' No. 104 Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu................20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
Bet po rinkimu tai ir valdžia dauguma žmonių jiems nepri
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
j e vienybėje?
ims sijoti Komunistus ypatin taria. Žmonėms jau insipyko
Rodykle:
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepea
,
.
No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu.................................. • 15e szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
gai isz valdiszku vietų.
visos tos straikos ir tas sauva Bažnytini* metu padalinimas.
Kai
Protestonu
kumguzis,
Gregorius
. Iaz: numiru8iu prisikėlė,
Pasnikai.
No. 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25«
liavimas. Jie taipgi bijosi kad Kalendorius.
klebonas buvo Vokiecziu per- Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta
ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Bals#
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
sekiojamas, tai visi Katalikai, pinusi
’ Komunistai ežia Amerikoje valdžia ežia neinsikisztu ir ne Maldos Rytmetine*.
43
puslapiu
.....................................
15c
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas an k
sekanti skaitymai: Ha isz maVieszpatie* malda.
proto;
Keletą
trumpu pasiskaitymu.
uždraustu
visas
straikas.
Tai
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo

kaip vienas stojo Protestonams'įiBsu
SZO iszlins;
visai nesislepia, bet vieszai rau3z.xin.-»; Apie boba ka negalėjo
Aniuoliszka* Pasveikinimas.
23
puslapiu
..............................
. 10«
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmo

m talka ir parode savo nepasi-1 Raganiszka lazdele; Boba kaip ir viszo ir sako ko jie siekia ir ko jie dabar darbininku uniju bosai Apasztalu Sudėjimas.
kėsimas
kunigo.
47
pus
...............
15c
... .
.
. i savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No. 164 Septynos Istorijos apie Ju
Dievo prisakymu.
nori. Eugene Dennis, Komunis ne su darbininkais darba bet su Deszimtis
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
tenkinimą
ir
pasipiktinimą
ll
’jJm-gia; Galinga ypata galybe meiles;
Du didžiausi meiles prisakymai.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
reikalavo kad musu valdžia ta BOS bobos.
tu Partijos Sekretorius raszo valdžios ponais ir stengiasi Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles
paeakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasako jimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Protestonu kleboną Vokietijoii trumpi
in Komunistu mėnesini žurna darbininką priversti dirbti už Gailesczio.
puslapiu, ........................................ 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
Maldo* vakarine*.
ta
pati
užmokesni.
je
užtartu
ir
iszgelbetu.
Kai
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai .................................. 20c
lą, “Political Affairs,” ir pa
Giecme ant pradžio* Misziu.
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No. 141 Keturios istorijos apie
Protestonai buvo persekiojami gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- Kalvi
Misziu Maldo*.
udaus;
Iszklausyta malda vargszo;
taria kad visi Komunistai turi
Paszku: Atsitikimas senam
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
Psalme
45.
Geras
Medėjus
................................. 15«
tai Katalikai savo bažnycziose Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
dirbti ir darbuotis palaikyti Dalbair taip sunku narnas Giesme Szventa* Dieve.
No. 170 Asztuonlos istorijos apie
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu.....................................15c
už juos meldėsi.
draufgiszkus santykius su Ame pirkti ar randavuoti kad daug Miszparu Maldo*.
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltai;
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
pirm Iszpažintie*.
rika. Jis sako kad Amerika su porelių kurios norėtu persi Maldos
Auklejim&s
sveiko ir serganezio kupuikus
apraszymas.
119
pus.
..
.15c
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo
Bet, kai katalikai Lietuvoje,
Perkratymas sanžines.
dykio;
Herodas
Boba; Kas nepažinsta
No.
119
Keturios
istorijos
apie
skirti
vis
gyvena
sykiu,
nes
ne

40 puslapiu
laužė Trijų Didžiųjų Sutartis.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Lenkijoje ir kituose krasztuose Garžia Haremo nevalninke: T^ioszis: Jerubausko; Osieczns.
Dievo tas nepažinsta ’Tėvu; Per ta
......................
15c
Reikia pakirsti Anglijai kelia turi kur dėtis. Žmonele norėtu Imdamas nuo kunigo iszriszima. yra persekiojami, tai tie musu Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Malda po Iszpažintie*.
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
in Graikija ir Indonesija. Ame savo vyro nusikratyti, bet na Litanija apie visus szventu*.
Protestonai kunigužiai nei ne- 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; nuslapiu
.........................................
No.
120
Dvi
istorijos
apie
Valu

Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
rika turi iszsitraukti savo ka bage neturi kur dėtis vyra pa Prisitaisymas prie Szv. Komunijų, vaptelia. Kai Komunistas Yu- kas isz girrios ir Ant nemuno.
58
No.
171
Vieniolika puiku istorijų
Ar paszaukt tęva zokoninka Barna■ Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
reivius isz Kinijos, Korėjos ir likus.
puslapiu
..........................................
15c
(su
paveikslais),
apie Džiaugsmas
dina. 61 puslapiu........................ 15c
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus goslavas Tito kunigus perse
No.
123
Septynios
istorjos
apie
ir
nuliūdimas
tėvu;
Kalėdų vakaras;
Philippinu. Prieszintis ir vi
Malda prie Panos Szvencziausio*.
kioja, aresztuoja ir žudo jie vi Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis No. 145 Trys istorijos apie Velni- Isz Akyvumo; Su Dievu;
Grigo Kaleszkas malūnas; Kaip studentas lojo o
saip trukdyti kad Amerika su Japonu moterys sako kad jos Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. sai tyli, kai net ir Arcivysku- grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene inaluninkas pabėgo; Stebuklinga puo uos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
Artindamasi prie Szv. Stalo.
Anglija nesusitartu apie Vo yra už savo laisve dėkingos Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuk*. pas Aloysius Stepinac buvo ne lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
45 puslapiu.................... 15c
gonus.
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
kietijos valdymą. Jis sako kad Dievui ir Generolui MacAr Paskiaus atiduodamas Dievui gar teisingai kaltinamas ir teisia No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu;
Stebuklas kuczios naktį. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
be kalbėk.
Praversta
linksDoras
gyvenimas;
Amerikos Sekretorius Byrnes i thur. Japones daug daugiau Malda Szv. Ignaco.
mas, tai tie musu Protestonai
Nikitas . 61 puslapiu ................... 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunimybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
’
laimėjo
ii
’
gavo
per
karo
pra150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 25<
Malda su visuotiniais atlaidais.
yra Suvienytu Tautu Taikos
kunigužiai, kurie sako kad jie užeiktos karaliaus dukters;, Jonukas ktėNo.akmenoriaus;
Klara; Nuspręsta
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
prie Szv. Sakramento po
prieszas, kad Trumanas yra po laimejima negu butu gavusios Malda
visus
krikszczionis
atstovauja,
kuris
buvo
protingesnis
už
savo
poną
sis;
A>2t
keik
užlaiko
moteres
paslaptį.
Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
Komunijos.
61 puslapiu ................................. 15c 61 puslapiu ................................. 15c puslapiu .........................................
Anglijos intaka, kad Kataliku Per Pergale*
nei neiszsižiojo.
Garbinimas Szv. Sakramenta
No. 127 Trys istorijos apie Duk
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
Malda Szv. Tamosziau*.
Bažnyczios dvasiszkija Ameri
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam
prie Vieszpaties Jėzau*,
Malda
Vienas mokslinczius visus
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
koje yra pažangai prieszinga.
15e
Malda prie Panos Szvencziau«io*.
karalium.
61
puslapiu
................
15c
mus suramina paaiszkindamas Malda Szv. Bernardo prie Szv.
No.
175
Pasiskaitimo
knygelei
L. TRASKAUSKAS
Paskui jis pataria savo bro kad ta nauja sprogstanti
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
Panos Marijo*.
SKAITYKIT
mas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
prie Szv. Marijos
liams Komunistams:
LIETUVISZKAS
“Atom” bomba viso svieto ne Ranžancziu*
puslapiu
.......................
- -15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanakalbama*.
-JI
GRABORIUS
“
SAULE
”
No.
153
Trys
istorijos
apie
Gailu
 vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
Stoti visiems tiems in talka sunaikins, bet tik visus žmones, Litanija prie Szv. Pano* Marijo*.
ti;
Du
broliai;
Majoro
duktė.
62
Laidoja Kunus Numirėliu.
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Ba
kurie valdžiai prieszinasi ir in- kurie ant szio svieto gyvena. Litanija prie Szv. Antano i*z
puslapiu ..........
....... 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
Padvo*.
ISTORIJE
apie
Gregorius
Pasamdo Automobilius Del
siraszyti in visokias draugijas, Tai gražus mums suraminimas Malda prie Szv. Antano.
No. 158 Keturios istorijos apie Ka
111
Preke
---------------Isz
Numirusiu
pitonas
Stormfield danguje; Pabė
Laidotuvių, Kriksztiniu,
kad ir ne Komunistiszkas ir te kad nors szis svietas liks kai Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Vestuvių Ir Kitokiams
nai stengtis inlysti in valdyba. musu nei dulkiu nebeliks.
nuadanin
- ----1 &<•
'M
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
::
Reikalams
::
Adresas:
Jeigu užraszysite savo drau
Per Procesija.
Niekur, niekam ant nieko ne
::
W
::
Giesme ant Procesijų.
giu ar drauge “Saule” failu Saule Publishing Co ,
520 WEST CENTRE STREET
pasiduoti, nenusilenkti, bet rei
Giesme Laba Nakt.
SKAITYKIT
Telefonas Nr. 78
res didžiausia linksmybių per
Ministrantura*.
kalauti kad visur ju virszus birMAHANOY CITY, PENNA.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! visus metusi
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
Mahanoy City, Penna,
=“SAULE”!

Kas Girdėt

JUST A SEC.
BUD~ THERES
AN EAS/EO.
WAY J

Kunigužiai

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
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’‘SAULE’’

MAHANOY CITY,

PA.

Vyrams valgi gamyti,
tokiu siela verianeziu balsu, vogti rūbus drauge siijubjaviapie tai, kaip užlaikyti visoj
O ne in vietas lakstyti.
kad Armanda baisiai suriko. ninkemis. Bent tas verta ma
nekaltybei savo iszdidžia ir
*
*
*
Tuo tarpu ant slenksezio nės.
sz velnią siela! Tiek nakeziu ji j
Po Szenadorije slankiojau,
pravertu duriu pasirodė pir Sumisze isz tokio drąsumo,
duodavo sau apžadus pasigai
In nekurtas vietas
moji senute, neszdama ant ran sesers be žodžio žiurėjo in vie
lėti bent pirmaji vyra, jeigu (
atsilankiau, ku ju rūbus.
na kita.
jau leisti sau paskui niekinti
Giluki turėjau,
visais kitais; o dabar jis jau*
Jaunos moteris pasitraukė — Del to asz papirkau jusu
Ant Veselkos užėjau
in pati tolimąjį kambario kam szoferi ir pakiecziau ji savuo
reiszkesi jos svajonių apie lai-!
Į^ĮADAMME Eskdlije su sa veža ?
Kuri nesenei buvo,
pa.
ju. Atsitiko tai susigrūdime
me ūkanose; ir dabar beveik
Kožnas gert ir valgyt
vo jaunesniaja seserim isz Armanda patrynė apiprakai- priesz vestuves, viskas turi
— Madame. Mademaisellc, ant Ober ulyczios, vietoj isz
gavo, ar neleistumete man apvilkti anksto sutartoj, laike trumpo
ejo isz operos ir vos spėjo atsi tavusi stiklą ir patemijo:
pražūti del szio atsitikimo!
Kad guzutes ir alaus
sėsti in savo automobiliu, kaip
— Asz nieko nematau, aP- Ak, Madlena, suszuko ji, asz
jus ?
sustojimo, kokia nuolatos atsi
buvo užtektinai.
! geriau iszszoksiu, visgi tai bus
jos užklausė:
— Ka? Paklausė Madlena. tinka laiko važiavimu isz vaka
linkui tamsuma.
Muzikantai nuolatos
Bet asz, bet tokiame atvejuje. ru. Tas pats isztikimas tarnas
— Na, kaip? Kokius tu ingi— Kokia tamsuma? Ar ant geriausias iszejimas.
I
czirpino,
Septynių deszimcziu metu (asz kalbu apie savo) parvesz
jai ins pūdžius?
Elisejaus Lauku?
Bet toje valandoje automobiBALTRUVIENE
Per diena ir nakti,
senute neatkreipe jokios aty jus dabar in jusu vieszbuti, ko
— Pirm visko, kas liesziasi Ir ji savo keliu pasilenke liūs sumažino greitumą, kurtai
Nes
buvo
gėrimo,
dos in ju nusistebėjimą, tuo la teli. Dvi pasaulines damos pui
prie lango, stengdamosi per-'pasuko, in važiavo in kokius tai
iszžiuros, jis žavejantis.
Bet tie visi gėrimai
Motinu privalumu yra
biau, kad del jos, buvo ne ne kiai gali sugryžti isz baliaus
— Gerai. Bereikalinga to žvelgti apsupanezia tamsa; pa-, vartus, ir pervažiavęs per dideKasztavo apie penki szimtai laukiamu. Ji pasirodė pritiru- szesziose ryte, tas nieką nenu
dukreles prižiūrėti
liau pasakot. Tu insimylejusi, galios, inžiurejo pilko kelio Ii tuszczia kiemą, sustojo prie
doleriu, sia ir mokanezia prie aprody stebins. Tokiu budu jus nebu
Ir dorai užauginti.
mano brangioji. Pabucziuok juosta, bet pakelėmis nebuvo'prieangio,
Valgė ir gere gerai,
Bet ant nelaimes,
mo, ant kiek ji pasirodė sugabi site statyti in nesmagu padėji
Madlena sumurmėjo:
namu.
mane. Dalykas užbaigtas.
Bet
sudėjo
mažai,
Ne visos motinos apie
prie nuvilkimo rubu; ji greitai mu. Isz kitos puses, jusu paežiu
-— Ne, ne; tu pergreit darai — Asz, sumurmėjo ji, asz ne — Per vėlu mano mažyte!
O
gal
nelabai
mylėjo,
tai rūpinasi.
ant ju užvilko rubus, praplati papraseziausias reikalas reika
iszvedimus, Madlena. Kas tame žinau kur mes. Czia jau ne Pa Joms dureles atidarė žilas
Jeigu taip mažai sudėjo.
Dukreles augu, be
no de kolte, isztaise mezginius, lauja užlaikyti didžiausioj pa
kad jis man patinka ? Isztisa ryžius. Aleksandras isz proto 'vyras, keturiosdeszimts metu,
*
*
*
jokios priežuros,
sutraukė sijono plitas ir linkte slapty j visa szi atsitikima; dėl
|gana gražiai apsivilkės; jis
valanda jis dare apie mane vi iszejo. Reikia ji sustabdyti.
Ir jau kitrumio, savo
Tu sportuk isz Serekuzes,
lėjusi iszejo.
to, jei jus papasakosite kam ji,
sokius patemijimus, o asz, — Ir ji greitai paspaude j°ms labai mandagiai linktelė
Motinas
apgeletina.
Paliauki raszineti tuojaus,
Vieton jos inejo nepažinsta- man, žinoma bereikalinga apie
jo.
kvailute, iszszaukdavau j uos skambaliuko guzikeli.
Ant
niek
netikusios
masis.
Apie 'barni moterėliu
tai kalbėti, jusu drauges kartos
savo pasielgimais.
Bet vos tik jo sidabrinis bal Annanda suszuko:
Prie namino darbo,
patalpyczia,
*
*
*
apie ji, lydedamos, paszaipa.
— Ka tai reiszkia?
sas suskambėjo tyloj, kaip szo- — Užmuszkite mane, užTik
su
bambiliais
lakstyt,
Ir
pravardes
nepadeczia,
muszkite!
Ir
ežia
pat
naivisz— Ar matai, pasirodo, kad feris, sprendžiant isz garso.
Jis buvo frake, pirsztinaite- Madlena tarsi ir negirdejo
Ir
po
kampais
zulyt.
O
gal
bijiai
kad
kai
pridėjo:
Bet
besiartinkite
asz buvau per daug gražiai ap Pasuko rankiena ir automobi
se ir su nepridengta galva, gal paskutines pastabos: ji visa
Gerus
vyrus
iszjuokia,
moterėles
sirėdžiusi: mano rubai labiau lius pradėjo bėgti didžiausiu prie manes!
būt jis buvo labiau panaszus in atsidavė džiaugsmui iszsigial'
. . .. <
Ir
visaip
iszvadina,
Neiszdirbtu tau gerai snuki. metre d’hotele, negu in pasau bejimo nuo sloguczio ir jautėsi
tinka, kokiai nors a'ktorai, negu greitumu, kiek jis tai instenge — Ponia pratarė nepažinsJog
net
gieda
klausyt.
Temyk, kad be pravardes, lini žmogų, bet skirtumas tarp sunaikinta saves pasitikėjimu
junai mergaitei.
padaryti, ūždamas kaip koks tamasis, asz jokiu budu nelei
Niekas nieko in laikraszti
siu sau prisiartinti prie jusu, Girdėjau kaip viena dukrele,
— Sakykit, meldžiamieji, tai didelis kietasparnis.
tu ir kitu buna taip mažas. Gal nepažinstamojo.
Motineliai
szoko
prie
akis,
bet
papraszysiu
jus
sekti
pas

nedes,
nedorėlis!
būt bus tikriau ji palyginus su Kreipdamosi prie Armandos
II
Kada
motina
norėjo
ja
kui
mane
:
mes
turime
labai
ma

Nes
jokios
verties
pas
-— Bet tai da neviskas, mano
svietiszku lektorium.
ji pratarė:
Staigus truktelėjimas atme žai laiko. Szaukti-gi yra berei
pamokyt,
redaktori
neturės.
mieloji, Jis atrasdavo labai
— Ponios, pradėjo jis, asz — Acziu Dievui, mano vyro
tė abi seseris prie sėdynės nu kalinga : narna apsupa miszkas.
Dukrele
atsake.
Sztai, bile kas paraszys,
keistu, kad dienoje baleto ma garos ir abi vienu balsu sudeja
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venimo ir geidžete permainyti
IL iszgamos
------ ir už ju tai.
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