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Isz Amerikos
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Isz Numirusiu

ANGLIŲ EUROPAI
WASHINGTON, D. C. —
Mainieriu bosas, John L. Le- i
wisas dabar valdžiai siulina
anglių Europos krasztams. Jis j
sako, kad visi tie Europos
krasztai reikalauja anglių, ir
kad mes turime daugiau negu
mums reikia, ir už tai galėtume
visiems tiems krasztams pri
statyti anglių.
Jis sako, kad tie Europos
Ezeszios deszimts metu
krasztai dabar moka dvide amžiaus Fone Theresa But
szimts penkis dolerius už tona ler, San Francisco mieste,
anglių. Keturiolika doleriu ir Californijoje, buvo jau nupenkios deszimts centu isz tu j veszta pas graboriu, kur ji
kasztu eina del atvežimo tu iszgulejo net penkias dienas,
anglių su laivais.
atgijo ir dabar yra sveika ir
John L. Lewisas dabar sako, gyva. Ji buvo iszgerus nuo
kad Amerikos valdžios laivai; du, trucyznos, norėdama sa
galėtu tas anglis Europos ve nusižudyti.
krasztams pristatyti. Taip bu
tu visiems tu krasztu žmonėms
REDAKTO
szileziau ir musu mainieriams BUVĘS
1
butu daug geriau nes jie gautu
RIUS NUTEISTAS
daug daugiau darbo. Jis sako
kad Amerikos dyki laivai ga
lėtu tas anglis pristatyti tiems Nuo 4 Iki 12 Metu In
krasztams, ir visiems kutu
Kalėjimu, Už Vagystes
daug geriau.

LAKŪNAS ŽUVO

Greitas Eroplanas .
Sudužo
CENTREVILLE, MD. — Du
lakūnai iszszoko isz Anglijos
eroplano “Canberra” ir vienas
isz ju žuvo, kai tas eroplanas
susprogo padangėse.
Major Harry M. Lester, isz
Baltimores suspėjo iszszokti isz
to eroplano ir nusileido su pa
ra sziutu ir nebuvo visai sužeis
tas.
Jo draugo parasziutas neatsidarc ir jis krito isz padangių
kaip paszautas pauksztis ir
užsimusze.
Policijantai ir karo sztabo
nariai dar nerado jo lavono, bet
jie sako kad jie jo jieszko ir ti
kisi ne už ilgo surasti. Bet kai
jie suras, jie pirmiau pranesz
jo szeimynai ir tik po tam. pa
skelbs vieszai.
Kur ir kam tie lakūnai va
žiavo karo sztabas nepranesza
ir nieko nesako. •

PITTSBURGH, PA. — Tho
mas A. Perkinson, dvideszimts
devyiu metu amžiaus, buvęs
Pitt Panther laikraszczio re
daktorius ir Pittsburgh Univer
siteto laikraszczio redktorius,
buvo teismo nuteistas nuo keturiu iki dvylikos metu in kalė
jimą už vagystes. Jis buvo su
imtas ii- nuteistas už kelias va
gystes I ittsburgh mieste.

i • ir i ii
Į^rukie U. S. Bonus!
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NAUJI METAI,
DIVORSAS
NAUJA SZLUOTA
UŽ PAŠZELPA
NEW YORK. -perNaujus
Metus ke’i laikraszcziai ir žur
nalai sudarė savo apyskaitas,
pabrieždami kad dabar su Nau
ju Metu nauja szluota iszszluoti isz savo gyvenimo.
Dauguma pradėjo su Prezi
dentu Trumanu, kuris pats bu
vo prižadėjęs sukczius ir dyka
duonius is: šluoti, bet labai
greitai pamirszo ar pailso,,ar
nedryso!
Amerikos jaunimas nauja
daina dabar dainuoja, užvar
dinta “Griekas;” ir isz tikro ji
gerai užvardinta. Ne tik grie
kas, bet ir sarmata kad musu
vaikai nieko geresnio neinvertina.
Amerikos Sekretorius, Dean
Achesonas, . kuris laikosi save
geresniu už kitus ir visai kitu
nepaiso, galėtu dabar būti la
bai patogiaaįr visiems ant nau
dos iszszluotas isz Vaszingtono.
Senatorius McCar-tKy, nors
daug gero yra padaręs, vieszai
paskelbdamas augsztu žmonių
silpnybes ir musu valdininku
raudonąja puse, dabar jau, iszrodo, kad per toli yra nuėjės,
kad net ir jo partija dabar ant
jo negali pasitikėti.
Iždo Sekretorius Snyder sy
kiu su Amerikos Advokatu Mc
Grath, kurie du turėjo žinoti
apie visas tas suktybes tu val
dininku ir bagoeziu, kurie tur
telius susikrovė isz musu taksu.
Milijonierius Wm. J. McCor
mack, biznierius isz New York
miesto ir artimas patarėjas
darbininku uniju vadams ir po
litikieriams, kuris dabar yra
insimaiszes in New York uosto
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Namu Sargai

Negalėjo Nusikratyti
■
*
Valdžios Paszelpos

911T.

TULSA, OKLĄHOMA. —
Viena gražia
izia diemi
dien^ 14
1942metuo
se, Ponia Esther.tfark užėjo in
tn oanlnAGynfiCiif iv TAO _
valdžios paszelpdsĮofisus
ir paaiszkino savo ir saivoo szeimyneles varginga padedi. Be jokios,
abejones ji buv,o'r|ik:alingaf pK
szelpos.
V
Jos vyras beveidi nieko neuž
,dirbo, jiedu turejdszeszis vai
ku ežiu s. Va’dži® tstovaira
kyre jai devynios
vyiuw deszimts
sgcozmibs do
u.u-
leriu ant j ' ““
.nors del trijų
UJU JUuSįJLcLUblU
Velijajiį
■
kucziu.
Bet jos yyras neilgai
buvo be darbo. Jia ne už ilgo
gavo gera darba, tepradėjo už
(dirbti septynios ei szimts pen
mite. Ir jis
kis dolerius in sannaite.
iszeipodj
tuojaus nuėjo in-t is paszelpos
ofisus ir jiems At nai h
pasake
kad jo szeimyiHi: paszelpa da-

Buvęs Sovietu Ambasadorius
Maxim Litvinov Pasimirė; Ero~
planas Sudužo In Kaina, 28 Zuvo Phoenix, Arizona; Mainienu
Bosas J. Lewis Siulina Amerikos
Anglių Europos Krasztams
A

•

GALI PASIRINKTI

4-1

vienas miestas ir miestelis
turėtu susitverti tokia Namu
Sargyba ypatingai kai karas
isz visu pusiu mums gresia.

*

*
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WASHINGTON. — Amerikos valdžia
labai greitai atsiliepė ir atsikirto, kai YengrijoS Komunistiszka valdžia pareikalavo ir
gavo szimta dvideszimts tukstancziu dolerju
naliuosavima keturiu musu lakūnu.

Tz- O

Amerikos valdžia tuojaus insake uždaryįį
Vengrijos
ValdŽlOS Užsienio pasiuntė°
*
.
s .
i
•
nyb.es ofisus Cleveland ir New York miestuose. Szitas žingsnis yra pareiszkimas mu
su nepasitenkinimo su Vengrijos valdžios
pareikalavimais.
Amerikos Sekretorius, Dean Achesonas
yra pasakęs:
“Amerikiecziai yra inpyke ir pasipiktino su
tokiu pasielgimu.
Už tai, kad mes invertiname savo žmones, savo kareivius, mes
tiek pinigu esame sumokėję!”

Jos antras vyras sako kad ji
dabar gali pasirinkti ir pati nu
tarti ka ji darys: Ji gali gauti
“divorsa” nuo savo pirmo vy
ro ir gyventi su savo antru vy
ru, ar gauti isz valdžios panaikinima savo antru vestuvių ir
lanktį savo pirmo vyro.

Jie yra nariai Namu Sargy
bos. Ju darbas yra palaikyti
tvarka namie, jeigu kada ko
kia nelaime isztiktu. Szitas
paveikslas buvo nutrauktas
New York mieste, bet kiek-

*'

__

ėjo, taip ir ėjo.
cape may, n j - Dvide
Ponia Clark, kas menesis sumetu nuotaka,
šliaukdama to czekio, pradėjo szimts dvieju
It- dabar dažinojo kad
. , .
i .m
kuri ka tik
jau poniszkai gyventi. Ji praJ
, .
,
..
. . jcs pirmas vyras yra gyvas,
dėjo arkliais jodinėti, nusipit1
........
ko sau gražius czebatus ir ark- Komunistu kalėjime Korėjoje,
rrnli
ąinn-kT.l ar (TVVPn.
liui baina irr vkni net ir arkU rtorar
dabar gali
pasirinkti,
ar gyvennusipirko’!
K
ti su savo antru vyru ar laukti
Susiedai net su pavydu žiu- savo pirmo "go
rėdavo kai ji straksėdavo.
Ponia Agnes Dixon Sasser
Jos vyras dar kelis sykius gavo žinia kad jos pirmas vynuejo in paszelpos ofisą, ir gra- ras, Saržentas Walter Dixon
žumu ir piktumu prasze kad ta yra gyvas ir yra Korėjoje bepaszelpa butu jo žmonai su- laisvis.
stabdyta. Jis tiems paszelpos | Karo sztabas buvo praneszes
iszdalintojams aiszkino: “/^sz kad jis buvo, mires nuo žaizdų
dabar gerai uždirbu, mums tu1 ant karo frunto, ir jo žmona ga(Tasa Ant 4 Puslapio)1
vo’deszimts tukstancziu dole-— riu apdraudos. Ji tada vėl apsiženijo su kareiviu William C.
Sasser.

Buvęs Dipliomatas
Vakaru Draugas

JR y

•

J
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LITVINOVAS
PASIMIRĖ

Jus niekur nerasite szitu
žmonių
vardus ir negirdesite
MASKVA, RUSIJA. — Už
sienio sztabas pranesze kad apie juos per savo radija, jie
Maxim Maximovitch Litvino nėra nei pinigais, nei isztvirvas, buvęs Sovietu Ambasado- kimais atsižymeje bet jie dir
ba savo darba jums ir mums.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Uždaro
Vengrijos Ofisus
Amerikoje
9

Bet jis vieszai perspėjo: “Musu kantryįrgį yra gajaS jr pabaiga, ”
Jis sako,

kad Vengrijos Komunistiszka valdžia visai
nepripažinsta tarptautiniu instatymu ir ne
silaiko su žmoniszkais sutarimais.
Ji pati sako kad ji nežino ka
Szitas Vengru ncžmoniszkas pasielgimas
dabar daryti! Jeigu jos pirmas
vyras ir sugrysztu ji vis tiek ga visai iszbrauke visas sanlygas ir sutarimus
les pasilaikyti jo deszimts kaslink paleidimo ar paliosavimo laikrasztitukstancziu doleriu apdrauda,
Amerika tada
nes valdžia buvo paskelbus, ninko Robert A. Vogeler.
kad jos tas pirmutinis vyras
buvo vėl pavėlinus Amerikiecziams važiuo
buvo mires.
Mums iszrodo kad tokios pa- ti in Vengrija ir leido Vengrams ežia at
cziutes per greitai susiranda važiuoti be jokiu suvaržymu.
Bet visa tai
sau kita meiluži ar vyra, kai
Amerikiecziams dabar
tik ju pirmas vyras iszvažiuo- yra dabar baigta.
ja ar dingsta, szita mergužeie ve| uždrausta važiuoti in Vengrija,
O Vengavo deszimts tukstancziu do
grams tai tikra beda, nes jie lauke ir lau
leriu isz valdžios už savo p"ir.
i
mo vyro “mirti” ir visai ne
kia Amerikieczju su Amerikos doleriais.
j dyvai kad kitas kuris prie jos
ir prie deszimts tukstancziu
Dabar beveik staeziai galima sakyti, kad
į doleriu labai greitai prisiplaks. ■

(Tasa Ant 4 Puslapio)

‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.
Nes man jau viskas
Yugoslavijos vado, Tito. Jie
d ak ako,
vis sako ir tikina Amerikos di. . . Apie . . .
Ir tas mano vyras
pliomatus ir atstovus, kad Tito
ŽYDU TIKYBOS
vis sako,
yra perdem Komunistas, ir kad
:: PRISAKYMUS :: j
Asz tave ragana pamokysiu,
jis iszduos ir parduos Amerika
Labai užimanti apysaka
Keli laikrasztininkai sako
Net visus kaulus
jeigu tik geresne proga jam pa
Per paczta, 25 Centai
kad visi mes, ne už ilgo, dar
sudaužysiu!
sitaikins.
daugiau iszgirsime apie dar
Mat, jos toks vyras
Adresas:
brangesnius kailinius, “Furbeszirdies,
Korėjoje kariauja szimtai
SAULE - Mahanoy City, Pa.
Coatus” Vaszingtonę, kuriuos
Kaip bmproto žvėrys,
tukstaneziu Alijantu ir asztuomusu valdininku paeziutes ir
Tankiai valkiojesi, po
ni szimtai tukstaneziu Komu
draugužes yra gavusios už fab
visas urvas traukosi.
nistu.
rikantams suteiktas “malo
Kada pareina tai plusta
Komunistai Korėjoje tiek
nes.”
į LIETUVISZKAS
ir pyksta.
daug kariszku eroplanu gauna
GRABORIUS
*I
Jau tikrai dalaukyti negaliu! į
isz Sovietu Rusijos, kad jie da
Iszrodo kad darbininku uni
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
Noriu jau visame patikti,
bar jau susilygino su Alijantu
jos, per ateinanezius rinkimus
*
Pasamdo Automobilius Del J
Bet negaliu ir gana
jiegorais padangėse.
vis rems Demokratu partijos
* Laidotuvių, Kriksztyniu.
intikti.
Rumunijos pabėgėlis dypukandidatus, nes jie gerai žino
* Vestuvių Ir Kitokiams ‘I
Argi galiu toki vyru
Priesz Kalėdas musu sztokas, Peter Darie dabar ran
kad jie niekados taip gerai ne
::
Reikalams
::
vadyti? Į J
Tuose ir fabrikuose visko ir per
*
,
dasi be kraszto, be tėvynės,
turės po Republikonu valdžia,
Ase? patariu kad tokiam
daug randasi, bet po Kalėdų
* 535 WEST CENTRE STREET 1
kaip dabar turi po Demokratu jau kitaip, kai valdžios suvar nes nei vienas krasztas jo ne
Tavo draugas turi dranga, ir
į
Telefonas Nr. 78
in kaili duoti.
valdžia.
Buvęs Prezidentas žymai pradės mažiau tavoro priima. Kai Amerikos val
* MAHANOY CITY, PENNA.
Geri vyrai taip nedaro,
StMC***^*^^**^^^***^*
džia ji neprieme, tai Meksi
Franklin D. Rooseveltas taip
skirtii fabrikams. Tada jau
Ne viena motere isz
i gas turi dranga: tai apsižiūrėk
augsztai iszkele uniju vadus, bus sunkiau daug daigtu pirk ka, Indija, Australija ir Ka
svieto iszvaro.
1 ir per daug peplepek.
nada teipgi jo neprieme. Jis
kad dabar jie yra, tikri ponai. tis.
Toks per naktis valkiojesi,
dabar nenori ir bijosi gryszti
Po tam prie moteres
in Rumunija, o vietos niekur
Kiek mes esame girdeje apie
kabinasi,
Generolas Dwight D. Eisentas suktybes ir vagystes Vasz howcris yra pasakęs, prisimin neranda.
Pragėrė savo 'uždarbi,
ingtone, tai tik laszas vandens damas Szventaji Raszta: “Kai
Paskui ant savo
marese. Daug daugiau tokiu galiūnas apsiginklavęs sergi
pacziules rugoja,
sukeziu sau ramiai tupi, gerai savo kiemą, ramybėje lieka
Ar už tai, kad tavo
žinodami kad niekas neiszdrys
vaikelius augina,
visa, ka jis turi.”
ju intarti.
Skalbė, triūse ir valgi
gamina?
Mums daug- svarbiau žinoti
Kai tik vienas, kitas Taksu
Ar
tai
taip
nebagiai
ka Stalinas mislina ir ka jis ke
rinkimo sztabo narys buvo su tina, negu kur jo armijos ran
užmoki?
imtas už suktybes, penkios de
Toki vyra tik in kalėjimu.
dasi.
szimts du kiti darbininkai prie
varyt,
taksu, labai greitai pasitraukė
Kur
mokslą
gaus
ir
Irano karalaitis, Khosrov
ir atsisakė nuo savo sziltu vie
pasitaisys!
Ghashghai savo žmones pers
tų.
pėja, sakydamas: “Mes baisia
klaida padalytume jeigu pasi
O jus inisiukes isz
Amerikos atstovai Europoje
rinktume Rusijos iSzlaisvinima
Vaterbures
pasiliaukite,
dabar mato kad mums baisiai
vietoje Anglijos isznaudojimo. m************************
Kitus per dantis
brangiai kasztuoja pasilaikyti
Anglijos isznaudojimas mums
netraukite,
tuos draugus Europoje:
Sveikinu visas rūteles su
kur kas geresnis negu Rusijos
Ba tai ne sveika.
Nauju Meteliu,
Prancūzija subankrutavus ir iszlaisvinimas. ’ ’
Tuom
syk neturiu daugiau
Ir duodu rodą,
praszo doleriu.
•apie- tokias sakyt,Kad savo namelius
Vokietija praszo pagclbos,
Nes visiems tik sarmata
Amerikiecziai sudaro tik sep
apvalytumėte,
maisto ir pinigu.
daro.
Taipgi paezios save
Anglija rengiasi papraszyti tinta nuoszimti visu žmonių
ant szio svieto, bet jie valdo ke
su si valdytumėte,
dar keliu bilijonu.
turios deszimts antra nuoszim
Juk žinote kad asz
Neužmirszkite guodoti
algų
ir
pinigu.
'
užtarytoja moterių,
tini skaitytojai atsilyginte su
Kažin ar verta taip draugus
O jeigu kaip kad užpuolu,
prenumerata už 1 a i k r a s z t i
su pinigais prisitraukti. Mums
Tai
ne
ant
visu,
“Saule,” nes da turime kelis
Musu sziu metu Kongresas
iszrodo, kad papirktas draugas
Nes asz geras pagyriu,
szimtus, kurie apie tai užmirvisomis pusėmis labai yra atsi
mažai kam vertas.
It takes a steady hand and a fine balance to do this
O
netikusias
koezioju.
szo
ir prasze idant nesulaikyt
žymėjęs: Jis daugiausia bilijo
seaman’s job. He’s wiring radar on a conning tower
Viena bobele rasze
laikraszczio. Paskubinkite!
Prezidentas Trumanas, ar nu paskyrė, daugiausia taksu
installing the all-seeing
—Redakcija:
ir prasze:
"eye” that makes this
stos in kandidatus del Prezi uždėjo, daugiausia taksu surin
submarine
a watchful
Ka
šu
savo
vyreliu
ko,
daugiausia
sukeziu
iszperedento ar ne, stengsis palaikyti
weapon
of
defense.
darysiu?
savo partijos vadovybe.
jo.
Defense is his job —
Gal reikesi man‘mirti!

“Talmudo Paslaptys” I SAPNAS MOTINOS

Žmogus Be Tėvynės

Kas Girdėt

SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szvencziausioš,
mieganezios
ant kalno Alyvų, žemei
Batanijos,
bažnyczioj
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Į L. TRASKAUSKAS f i
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Skaitykit “Saule”

*

*

*

^Pirkie U. S. Bonus!

Demokratai spėja kad Prez. Vienas žmogus kuris dirba su
Trumanas nestos in rinkimus;, tavimi yra vertas viso tuzino
bet jie nežino ka in jo vieta pa kurie tau dirba.
statyti.
Kaip tu gali norėti kad bažDarbininku unijos reikalaus nyczioje Kunigas butu auksa
ir gaus darbininkams didesnes burnis pamokslininkas, kai tu
kolektos duodi tik surūdijusi
algas.
skatiką?

Prez. Trumanas dabar jau
susirūpino apie visas tas suk
tybes ir tuos sukezius Vaszingtone. Iki dabar jis mistino kad
žmones visai nepaiso kas daro
si Vaszingtone. Bet dabar ir jis
nusigando, ir už tai ima pravarineti tokius sukezius.

Policijos Sucziuptas

So buy Defense Bonds now, and buy them regularly...
through the Payroll Savings Plan where you work or the

Bond-A-Month Plan where you bank. You’ll be helping
yourself and your country, too.

Pypkes Durnai

The U. S. Defense Bonds you buy
give you personal financial independence
Remember that when you're buying Defense Bonds
you’re building a personal reserve of eash savings. Money
that will some day buy you a house or educate your
children, or support you when you retire. Remember, too,
that if you don’t save regularly, you generally don’t save
at all. So go to your company’s pay office—now—and
sign up to buy Defense Bonds through the Payroll Sav
ings Plan. Bankers recommend them as one of the safest
forms of investment.

Skamba Varpas
Bruno Pontecorvo, atomines
bombos mokslinczius, kuris pa
bėgo isz Anglijos per Szvedija,
dabar randasi in Sinkiasng, Ki
nijoje ir veda labai svarba dar
da del pagaminimo tokiu
sprogstaneziu bombų Sovietu
Rusijai.
,

Eina gandai kad Sovietu Ru
sijos Stalinas jau ima pavydėti
Kinijos Prem. Generolui Mao
Tse-tung, nes- jau per prakal
bas Rusijoje, augszti valdovai
vis giria Korėjos vadus-, bet vi
sai nei žodžio nesako apie Kini
jos talka.
Italijonai vis nepasitiki ant

but it’s also yours. And one of the very best ways to help
protect your country is to buy United States Defense
Bonds. For it is your own financial strength and stabil
ity, built up with bonds and other forms of saving, which
puts America’s economic power behind her armored
might. Seaman or civilian, we’ve all got to work to keep
America strong. Because today peace is only for the strong!

. O
Skamba varpas užu szilo. . .
Ka-gi lydi jo garsai?
Žmones kasa kapa gilu.
Ka szaltai priglaus jisai?
Daug gal aszaru iszlieta,
Prineszta gražiu geliu...
Jau jo meile iszmyleta.
Nekalbės jisai: “Myliu.”
Skamba varpas ten už szilo,
Virkdo kvepianezias lankas.
Toki pat nejauku, gilu
Kapa juk ir mums sukas.
Ir taip pat, kaip sziandien
barsto,
Gal gėlės ir mums barstys.
Gali but, prie mano karsto
Tavo kapa pastatys!..,

Slaptos policijos detekty
vai George Daly ir Howard
Birch klausinėja Joseph
Grillo, Newark ligoninėje.
Jis ežia buvo atvesztas kai
jis susižeidė szokdamas nuo
treczio augszczio isz savo na
mu.
Policijantai buvo ateje in
jo namus ji iszklausineti
apie nuszovima vieno pdlici-

janto ir apvogimą penkių
sztoru. Policijantas James
Law buvo nuszautas, nužu
dytas kai tie razbaininkai
apvogė viena dideli sztora,
kurie gavo $8,000.
Suimtas ir intartas Joseph
Grillo visiszkai užsigynė
kad jis buvo vienas isz tu
razbaininku ar kad jis ka
apie tai žino.

Don’t forget that bonds are now a better buy than ever.
Because now every Series E Bond you own can auto- '
matically go on earning interest every year for 20 years
from date of purchase instead of 10 as before! This means
that the bond you bought for $18.75 can return you not
just $25—but as much as $33.33! A $37.50 bond pays
$66.66. And so on. For ypur security, and your country’s
too, buy United States Defense Bonds now!
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Peace fcfeHfie
Buy
Defense Bonds nowl
The U. S. Government does not pay fdr this advertising. The Treasury
department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and
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“GAILA MAN
MINIOS”
Per Kalėdas mes vieno seno
ir dievobaimingo Kunigo pa
klausėme ar randasi Szventame Raszte koks vienas sakinys
kuris
pilnai atvaizduotu
Kalė
Mahanoy
City, Pa.,U.S.
A. J;
das. Jis tuojaus mums atsake*ji
kad yra
tokisPublishing
sakinys ir kad
Saule
Co., jis J;
szitaip skamba: “Gaila Man
Minios.”
Szitie žodžiai, jeigu atsime
nate, buvo Kristaus isztarti,
kai JoPinigai
apasztalai
Jam
buvo
reikia
siusti
supa•<[
tarė pasiunsti visus žmones at
užsakymu: j»
gal namo. Jie visi -buvo Ji seke
ir Jo klausėsi per tris dienas.,
Jie buvo pavargę ir alkani.
“Gaila Man Minios,” Kristus
buvo isztares. Ir 'tada jis pada
re dar viena stebuklą visus pa
maitindamas.
Per pastaruosius kelis mene
sius milijonai žodžiu buvo raszoma apie Amerikiecziu dory
bes pakrikima. Ii- visi tie intarimai yra teisingi. Musu politi
kieriai nepripažinsta jokiu instatymu ar jokios derybes.
Kad musu vadai yra taip ‘že
mai nupuolė tai jau visam
krasztui gresia pavojus isz vi
daus, bet kad visi mes tiek ma
žai paisome, visai nepasipikti
name, tai parodo dar didesni
pavoju.
Pastarieji du pasauliniai 'ka
rai ir dabar skerdynes Korėjo
je yra taip atbukinę musu pro
tą ir sanžine, kad dabar žmog
žudystes ir skerdynes mus nei
nenustebina. Mums tai papras
tas dalykas.
Mes dabar rengiamies in ki
ta pasaulini kara, mes dabar
siuneziame savo vaikus in vaiska ir visai nepasipiktiname.
Musu Generolai giriasi kad
musu armijos yra iszžudusioS
pusantro milijono žmonių Ko
rėjoje. Ir mes giriamies ir
džiaugiamies isz tokiu naujie
nų ir žinių.

Tiktai,. . . $1.00

Mes pamirszome Kristaus
j pastaba: “Gaila man minios.”

I
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‘Szaltinis piktas burtininkas!’ ja, paszauke per virtuves Įau veidas raudonas ir szaltas. Net silaikydavo ramiai, gulėdavo
ga!”
“Asz visai nesijuoksiu, pro- Plepėjo ir szukavo mergaite ga: “Hilda asz jau ateinu!” szunes nepažino ir pamate no užmerktomis akimis ir atrody
vis balsiau, lyg nurodė kad Greit Hilda užmerkė akis’ir rėjo loti; pgtemyje girininko davo ramiai mieganti.
i tingasis mergyte! ’ ’
“Tai prisilenk visai arti, szaltinis visa jos kalba girdėtu. tyliai gulėjo, kai girininke i ri kepure, kuria visuomet jis ne- Karta kai girininkiene ap
j prie manės. Bet tu nesijuoksi. Galop sumanė jo vandens atsi ejo pažiūrėt.
sziodavo ir susirūpinusi veidą, leido jos kambari, atsikėlusi
pASILIK lovutėj, Hildergar- dama savo kalba su vaiko šal [ Miimyte, ar asz turiu szviesias gerti, “O kaip vėsus!” Savo
nutilo. Tylėdami žiurėjo, kaip Hildegarda nuėjo prie duru,
Szaltinis mikeziojo toliau:
da tu sergi, prasze ja moti- džiais sapnais sulieti:
karsztas rankutes ir kojas prie “Jei tu kristalo akis turi ir ju ponas pasilenke prie'mažu paspaude rankena ir akylmirka
akis?”
“Rytoj, atsidarys dangaus
na.
“Taip, tu turi szviesias, me- jo ledo pripausiti.
man nenetiki, tai galėsi pati tes lovos ir pabucziavo jai vir- atsidūrė tamsoje. Skaidrusai
“Ne, asz nesergu,” dusliai vartai. Tai yra mylimas, ap Ilynas akis kaip tavo tėvelio.” Szaltinis, sapne jai pasako
szianakt visa pamatyt. Tai bus szu-galvi. Lig tik jo lupos pa szaltinio vanduo palengvele
pratarė mergaite iszkiszdama skritus menulis. Jis kaip auk “Bet szviesias akis turi ir jo: Gal ir tikrai dabar isz
gražu! Tuojau menulis patekės, liete mieganezios galva, tuojau cziurlendamas plepėjo:
isz ipo apkloto raudonus sas. Dabar miegok mano vaiku kiti žmones.”
“'A-ateik, Hi-hilda, atsigerk!
aukszto aniuolai žiuri in vaikus iszeis aniuolu pulkai- ir tada mažoji pabudo ir apkabinusi ji
skruostus ii’ skaiscziai žiban- ti. Asz noriu taip pat pasi “Tikrai daug žmonių turi ar jie blogi, ar geri yra.
rankutėmis
pradėjo Ledo vandens, sniego vandens,
Kristus kūdikis su visu savo savo
czias akis. Pabrauksi ranka melsti in szventuosius ir už szviesias. Mano yra tamsios,
vandens isz gilios olos. Dan
sznalbždet:
“
O
mielas
szaltini,
Prisiglaudžia aniuolai prie> buriu atskris czionai; galėsi
per prakaituota kakta da pri mirusius.
senelio, taip pat szviesios; ta dangaus langeliu, .tai yra tada gerai pažiūrėti in rojų, in o mielas szaltini!” Sucziupusi gaus langeliai irgi atviri. Pa
Staiga Hildegarda atsisėdo vo drauge Morta/ turi irgi
dėjo: “Szaltinis taip pat sake,
drebaneziais lengvele priėjusi Hildegarda
Žvaigždžiu, žiuri žemyn ir ju aniuolu skraidyma, in melsvu savo baltais,
kad asz visai sveika esu. Taip ir mosuodama rankomis pradė szviesias, Anėlija irgi ir t.t. ” akys szvieczia.
debesų sklaidymasi, in lelijų pirszteĮiais girininko barzdoje prie szaltinio, pilna burna su
pat sake, ar girdi ta? Kad asz jo juoktis:
‘ ‘ Bet mamyte, ’ ’ tyliai Hilde
didžiausiu godumu, pradėjo
Hildegarda turbut žinot, kad daržus, in septynių uipiu! Ju ledus — pradėjo:
galėsiu balto sniego gniužte- “O tu kvailas szaltini! Asz garda paklausė, “ar taip pat
vanduo toks vėsus, kokio tu i “Kaip graži tavo žalia ola!” gerti szalta vandeni. Paskiau
jie visur inžiuret gali!
lius mėtyt ir ledo, žvakutes greit numesiu tau nuo galvos, žmones turi ir kristalo akis ? ’ ’
pakele savo karszta veidą, žiu
‘ ‘ Tu vėl man pradėsi meluot, niekuomet da nesi ragavus. O, Greit prisiminusi pridūrė:
glostyti. Taip, juk asz galiu, tavo kepure, jei tu da ten sto ‘ ‘Kristalo akis ? ’ ’
koks .vėsus! Kol ka atsigerk tik “Dabar prisiminusi pridūrė: rėjo in mėlyna dangų ir jo
leisk mamyte mane prie szalti vėsi ! ’ ’
“Taip, kristalo akis, visai tu szvepli!” Pertrauke ji Hil pas mane; gerk, mano vaikuti. “Dabar apie dangaus lange skaisezias žvaigždes: pamate
degarda. “ Kaip tu visa tai ga
, “Hildegarda!” Szauke slau szviesas!”
nio ! ’ ’
sniegu namus buvo susodintos
Da tau negana? Tai gerk vėl; lius!”
Ir panoro ji, isz apkloto isz- gytoja, “ka tu ten vėl- Asz Motina negalėjo suprasti, li matyt, jei žvaigždes taip to
Be vilties atsitraukė girinin Szaltinio cziurlenantis vanduo
li yra, taip toli' kaip didžioji bet szianakt asz tau parodysiu
szokti. Girininkiene instume greit ateisiu pas tave!”
kodėl Hildegarda kaip mano ir
kas ir atsisėdės ant lovos. Ne nuolat kalbėjo: “Gerk, gerk!”
septynias upes.”
mylimąją in szilta ir minkszta Ji pasilenke prie jo, pagirdė ka in tai atsakyti. Atsiminusi egle, taip toli kaip bažnyczios
Kalbėjo ir viliojo: “Žiūrėk, ten
Daugiau szaltinis nepasako ilgai jis sėdėjo prie savo serboksztas ir kalnas? Nemanyk
patala, perspėdama szia kalba: ir glostydama ramino.
viena pasaka senutes papasabrili jautai ir aniuolu pulkai!”
kad asz jau tokia kvaila. Asz jo apie dangų, tik vien apie ganezios mergaites, vargsza
Hildegarda kalbėjo: “Asz ko, pridūrė:
“Tu tikrai sergi! Nenori tu
vesit vandeni, apie septynias paszauke in rasztine. Miszko Mažoji pasilenke prie menuliu
jau septynių metu!”
manes klausyti? Kas sveikas, szaltini labai myliu, kad jis
“ G ali būti, kad žmones su
sargai ir sodiecziai, sužinoję apszviesto vandens veidrodžio,
“Todėl akims viską inžiu- upes, kaip gaivina ju vanduo
tas neplus tokiu nieku, kaip taip jaukiai cziurlena. Klausyk tokioms akimis toliau mato ne
apie jo nelaime, atėjo paguost. pamate ten blizganti trukezioszaltinis kalba; Tu kleidi, tu to tik, taip, asz labai ji myliu! kiti. Todėl ir vadinasi krisita- ri,” tese szaltinis toliau, “Ta tuos, kurie atsigeria.
jima ir melsva szviesa. Priglau
Isz giliu olų atbėga, tas ve- Į Girininkiene pasiliko vėl dę prie jo lupas ir atsidavė jam
visa smulkiausiai savo akimis
kios kalbos negirdėjai tik isz- Asz pirmiau, kaip tu prie ma lakiais. ’ ’
viena, namuose. Narini pareigos
simanei. ” Kai ji ipatemijo, kad nės nebuvai, slaptai pas szalti ‘Ar asz kristalo akįs turiu” maeziau, kadangi viskas mano susis vanduo, todėl taip ir malšit kunu ir siela.
vaikas su dideliu godumu prie ni nubėgau ir atsigėriau. Daug Godžiai žiūrėdama in akis pa vandeny atspindi. Boto, asz tu szina. troszkuli. Hildegarda ir susiftipinimas dukreles vėl
v
v
v
riu ir kristalo akis, labai vais sapnuodama, nuolat, sznibžde- atsinaujino. Skubėdama kiek
szulinio veržias, pridėjo: “Jei juoku mes su juo pridarėm, ir 1 klausė mergaite.
Namuose niekas nepastebejo,
gali bėgiojo, tai in virtuve, tai
tu taip jau nori ledo žvakutes asz jam vandeni sulaikiau. Tu 1 Nusiszypsojusi, motinai, pa kias, kiekvienam kartui nyksz- jo:
kaip isz kambario prapuolė
glostyt, tai asz jas imsiu ir nu nematai, kaip jis dabar ne ėmė szvelnia galvute, in abi tuko kalvio stebuklingai pada “O mielas szaltini! Duok retkareziais prie lovutes. Ma
mažoji.
Tiktai szuo užuodė. Jis
man gert! Vandens1! Gert! O žoji pasidarė nerami, mete ran
daužysiu. Užsilaikyk ramiai ir rimsta ir kolioja mane. Jis man ranki, pabucziavo ir tarė: rytas. ’ ’
pamėtė savo ėdimą, iszbego
. I kutes in szalis ir placziai iszbūk gera’ mergaite, kad nerei sako: “Bet Hihilda, paleisk “Taip mano dukrele, tu turi “Asz taip pat turiu kristalo kvailas szaltini! Gert! ”
mano vandeni, asz suszalsiu. kristalo akis; jos mato daug akis! ’ ’ Szauke Hildegarda. Pa Temstant, sugryžo tėvas su . pletusi akis žiurėjo kuomet pro duris* gailiai staugė ir lo
kėtų man tas invykdyt! ”
jo. Iszejusi girininkiene pama
Hildegarda, atsigulė ant Žiūrėk kaip kietai szala!” nuostabiu dalyku, kokiu mes stebėjusi motina, kad ligonis talkininkais isz ’ miszko. Jo
motina'pasiszalino isz kamba te savo dukrele vienuos balti
priegalvio ir nekuri laika, lai “Asz jam atsakiau: “Gerai, suaugę negalim pamatyt per
neramiai užsilaiko ir szukau- barzda buvo apszalusi ledais, o rio. Esant motinai prie jos, už- niuos gulint prie szulinio. Iszkėsi ramiai. .Girininkiene pa gerai, bet tu meluoji kaip musu savo dideli akluma.”
gasezio balsu surikusi, pri
tenkinta griebėsi ranku darbo, szuo! Sziandien yra visai neMažoji jautėsi labai laimin
puolė
prie mažutes, paėmė ja
bet tuo kart prakalbėjo mažo szalta, bet labai karszta. Žiū ga ir pilna pasitenkinimo pra
ant ranku, innesze ir paguldė
rėk, kaip asz sukaitės! Taip tarė: “Tai ir sumelavo szalti
ji:
in
szilta patala. Valandai-gi
“Visi vaikai važinėjasi nuo pat ir tu prakaituoji perlu la- nis. Vagisis. Palauk tu amžina
praėjus uždege graibnyczia,
’’ > jr/
n
-j
y?
kalno, voliojasi minksztam, szais!”
sis iszjuoka! Jis sako: “Hil
užspaude drebaneziomis ran
szaltam, szaltam sniege! 0,
‘■‘Jis susigėdijo, o asz jam degarda, tu neturi kristalo
komis ir tarė: “Dabar mes ii’
kaip myliu asz balta- sniegą! toliau tęsiau: “Asz dabar jau akiu!,’-’ Asz vistiek tau virszuvėl vieni! ”
Asz norecziau szaltame sniege septynių metu ir galiu protin ne numusziu!”
raieziotis in minkszta, minksz gai kalbėti!”
Kuomet motina norėjo iszeit,
ta sniegą ii’ ledo žvakutes val “Nutilk, Hildegarda! Tas pasiszauke mergaite ja atgal
Žvaigždes tyliąją nakti siun
tė
žemen savo auksine szviesa,
tai
teisybe,
kad
t
lt
szauniai
ga

gyti!”
ir tarė: “Tu taip pat turi kris
Kada motina pastebėjo, su li kalbėti. Dabar tu ramiai už talo akis, ta asz tikrai žinau,
o szaltinis stengdamasis pa
kokiu godumu ir laime vaikas silaikyk, nes sergi, o kalbant bet daug gražesnes nei mano!”
gauti ja stovėjo ir leido krišto
mini žodžius “minksztas” ir visuomet labai karszta. Tu ne
lini vandeni.
Girininkiene
palingavusi
“szaltas,” pagirdė szaltu van buvai prie szaltinio, tau tik galva tarė: “Dabar buk rami,
Palengvele cziurleno jo van
deniu ir griebėsi jo mintis1 nu taip prisisapnavo. Asz nebu neplepėk, numaustyk apie szal
duo ir kuždėjo, oszianczioms
your invitations and
kreipti kitur.
eglems, apie nuostabius szios
vau toli nuėjusi. Buk rami! tini, užmirszk ji ir visai ra
announcements
must
“Apie ka tau > papasakot, Mano akys sergi tave. Asz nė miai miegok, kad asz galeeziau
nakties invykius danguje.
be
flawlessly
Hildegarda?” paklausė ji.
vienos valandėlės nenuleisi u tėvui ir talkininkams paruoszt
“Kr-ristus ku-kudikis že-žencorrect!
“Apie Kristų vaikuti! Kada nuo tavęs akiu, asz visuomet vakariene. Jie bus nuvargę,
gia ant žemes,” mikeziojo ji
jis ateis?”
prie tavęs busiu. Todėl buk ra iszalke ir suszale isz miszko
sai, “žiūrėkit auksztoj mėly
“Tai tu nežinai? Rytoj, ty mi ! ’ ’
nėj,
visuose dangaus langeliuo
gryždami. ’ ’
lia nakti, ateis Jis pas gerus
Nekuriam laikui praėjus, Hildegarda paklusniai už
se, žiuri vaikai. Ei, žiūrėkit,
Hildegarda vėl nubudo.
vaikus! ’ ’
žiūrėkit! Ten matosi Hiihilda,
merkdama akis, tarė: “Ar asz
“Bet kas sziandiena? Asz Motinai pagirdžius praszne- szaltini užmirsziu, to asz tai
moja szaukia prie saves! Ka ji
norecziau žinoti, ka asz szia ko mažoji: “Mamyt, asz noriu nežinau. Mamyte gali eiti in
szaukia? Asz manau kad ma
nakti turiu veikti!”
vieno dalyko paklaust, bet tu virtuve, asz užsilaikysiu ra
ne!”
Let us show you
the
*
Girininkiene iszgirdusi toki juoksies isz manes. ’ ’
Tuo laiku atsivėrė durys ir
miai. ’ ’
klausima,’truputi sumiszo. Pri “Isz tavęs, asz nesijuoksiu!’’
tamsoje
pasirodė girininkiene.
Motinai pasiszalinus isz
(Slower Q&eddiiiq cd
■ui
e
.
.
siminusi* ' akimirksniu, padėjo
Atsistojo ji prie szulinio ir
“Bet tu tikrai-juoksies; tu kambario, Hildegarda galėjo
savo mezgini ant keliu ir pra tikrai juoksies, nes tas juokin- laisvai kalbėti ir maustyti.
žiurėjo auksztyn in dangu.
dėjo: “Kas szianakt yr, tai asz
Maldingai sudėjusi jas giliai
tikrai žinau. Szianakt, ant vie
susimaustė, pažiurėjo in dangų
nos žvaigždes sėdi aniuolas,
[Naturally, they're important to you! That’s why we want you
gražiomis akimis, daug gražes
to see these invitations for yourself. And please don r Set that
taip pat sėdi jis ir szviesia die
nėmis už Žvaigždžiu szviesa,
costly look mislead you . . • the magic is in the making of these
na ir žiuri savo auksinėmis aki
pasiuntė viena pabueziavima
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a
mis in miestus ir sodžius esanin dangų ir sugryjžo atgal. ‘Nu
very special process! Feel the creamy quality of the papers!
czius ežia ant žemes. Jis inžiustebės szaltinis pratarė:
Check the perfect form of these invitations with people who
ri per stogus, murus ir per žmo
replly know! Come in! We will be happy
“0 kaip nuostabu! Ji 'žiu
nių galvas. Kada jis in visa mu
to show you the "Flower Wedding Line."
rėjo auksztyn, o Hi-liildlia že
su gyvenimą gerai .prisižiūri,
myn Hi-hilda pasiuntė pabu
greit skuba pas Kristų, kuris
eziavima, ji taip pat atsake !
savo soste sėdi ir viską Jam
Taip, girininkiene mate savo
papasakoja, kur geri ir kur
vaikuti, nors ir neturi krikszblogi vaikai gyvena. Tuomet
talo akiu!”
atsisėda jis in žeme deimanto
“Bet ji turi motinos akis,”
kedele, atidaro aniuolai jam
atsake egles ir pagerbdamos
dangaus langeli ir rėdo kelius
jas, iszkilmingai, sujudino sa
kur gyvena, geri vaikai. ’ ’
vo szakas.
Hildegarda gailėjo užmerk
----- GALAS----tomis akimis; pažvelgusi moti
Kareiviai Henry ir Ri palydovai. Jųdviejų brolis
na tes'e' tyliai toliau, lyg nore- chard Needham sveikina
žuvo Korėjoje Sausio mene
Istorija Apie...
j graba savo brolio, Saržento
syje. Broliai teipgi yra ka
Mahanoy City, Pa.
Phone 744-J
A
“NOVENA’ ’
John Needham, pirm negu riavę Korėjoje. Henry nete
“AMŽINA ŽYDĄ”
Stebuklingo Mėdaliko jie pradeda savo liūdna ke ko rankos. Jiedu susitiko
Jo kelione po svietą ir liūdimas
Dievo Motinos Garbei, lione isz Oakland, Califor San Francisco mieste, kur
apie Jezu Kristų.
per paczta 15 Cts.
nia, in Lansing, Michigan.
jie buvo paskirti parsiveszti
Per
paczta, 25 Centai.
Saule Publishing Co,,
Jiedu buvo Armijos paskirti
namo savo brolio lavoha.
Adresas:
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A I kaipo savo žuvusio brolio
o' a a
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ski, Harlin Laudeman.
ežioje devinta valanda ir pa ir uždirba dabar tik keturios tos neužtektu, bet reiketu nuo
In dvi sanvaites du szitokie pin, 35c.
Lost Creek: Patrick .Gilroy laidotas in parapijos kapines. deszimts tris dolerius in san- j mieszlyno pasiimti geras sza- C-4G eroplanai nukrito ir suduNo.158—A p i e Kapitonas
Francis Monahan, Martin Lal
vaite pasakė teisėjui, kad jis kės.
žo, užmuszdami 82 žmones, 56 Stormfield Danguje; Pabėgė
Girardville, Pa. — Nedėlios velei tupės kalėjime, negu savo Visos tos poniutes Vaszingto- žuvo
Zuvo Gruodžio,
vruouzio, ^juec.j
szesziu- lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
(Dec.) szeszioKelayres: John Zavalick, ir vakara, savo namuose Connor- tai buvusiai bobai mokes tiek' ne kuriu vyrai ar meilužei joms likta diena in Elizabeth, N. J. Vagis- 60 puslapiu, 20c.
—Subatoj pripuola SzvenDonati.
tone, staiga susirgo Juozafina, pinigu.
tp Simeono. Ir ta diena: 1838 John
•
yra parūpinę brangius ‘Mink’ 1 Treczias tokis eroplanas, dvi
No.160—Apie Po Laikui;..
Barnesville
:
Andrew
Zaki
pati
Alberto
Padamausko,
ir
Į
įnėtuosė Anglijos kariuomenes
Dabar, nei teisėjas, nei tie kailinius su musu pinigais. ■ sanvaites atgal buvo privers-j Per Neatsarguma in Baltą .
likos tuojaus nuvesžta in Ash- paszelpos agentai nebežino ka Visus juos ir ju tas pateles bu- įag netikėtai nusileisti, Londo- Vergija; Pusią ugavenis; Vieszpo Vadovyste iszdaviko Bene rewsky, Bruce Miller.
Lofty:
Arthur
Brobst.
land Ijgonbuteje, o Panedelio > daryti nes jeigu John Clark su tu galima be jokios skriaudos ne, įjeį nej yįenas nebuvo su-, pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
dictArnold užėmė ir apiplesze
Tamaqua;
Geo.
Taylor.
’ 1 žeistas. -Dar kitas tokis
- • eropla'
ryta apie 8:45 valanda pasimi- į tifcs tupėti kalėjime, tai jo bu isz Vaszihgtono iszszluoti.
Bichmond Ipiesta; 1933 m.,
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Haddock:
Alex
Dowger.
re.
Y
elione
gimė
Brocktone,
po
,
vus
į
žmona
vėl
bus
paszelpos
Amerikos Prezidentas Calvin
Keli musu didžiausiu vadai nas yra dingės Alaskoje su ke Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
Nuremberg: Geo. Houser, j tėvais vadinosi Juozafina Ma-, reikalinga. Jie visi bijosi kad yra jau per seni, per bagoti, ar turiais lakūnais. O kitas C-46 dės ir Kitus Dangiszkits Ku
Coolidge, pasimirė nuo szirdies
zariute. Jos tėvai gyveno I a- jį jakar su tais paszelpos pini- tik visai nieko nepaiso, ar pa- eroplanas labai sukriete visus i dus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
ligos, jis buvo szeszios deszimts Robert Trisliman.
McAdoo:
Robert
Soditus,
makveje, po tam apsigyveno g-aįs dar kita arklį nenusipirk- mirszo kad jie npra kokie bosai, keleivius, kai, nusileisdamas i li; Aržiuolaš; Uosis; Budyne.
įlietu amžiaus; 1226 m., Rim
Louis
Shott,
Bernard
Rusnoek,
Cleveland O. Paliko savo tevear Įam vienam arkliui szete- bet tik darbo žmogaus atsto- Chicagoje, jo sparnas užkliuvo Apie 100 puslaphi35c.
gaudas pžeme. Lietuvos KuniJoseph
Wasiio.
lius, Juozu Mazarin; savo vyra i ]-ejį nepasistatytu.
vai. Ir mes j u nepa sigestume. už sniego krūvos.
gaiksžęzio sostą.
No.166—Apie Sūnūs Mal—
Laidotuves
a.a.
Antano
Alberta;
sūneli
Povilą,
ir
dūk-j
;
_
______________
— Kita sanvaite: Nedelioj
Ne per daug pasigestume ir į
klaus; Iszklausyta M a 1 d a
pripuola Trijų Karaliy szventė. Metrulio, nuo 327 W. Centre tere Regina; du brolius: Juozą 1 vir n iv ą
buvusio Mayoro, Michael DiGeras Medėjus. 20c.
LITVINOVAS Varg.szo;
ir
Joną
Mazūrai,
isz
Cleveland;
A.
1*1
£/
iv
1
Iv
Zi
uly.,
invyko
Panedelio
ryta
10
Salle, to storulio pilvūzo, kuris i
Taipgi ta diena: 1912 metuose
Ao. 172—Apie Duktė Mariu;
New Meksiko valstija praskai- valanda isz Graboriaus Liud trys seserys: Marie Yasilko,
ATSIKERTA vietoj ka nuveikus ar kaip nors
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
PASIMIRĖ
viko
Traskausko
koplyczios,
Summit
Hill
;
Eleanora
kuri
tyta prie Suvienytu valstijų,
kasztus ir pragyvenimo bran
piu, 20c.
guma
nustatęs,
isz
visu
musu
kaipo keturios deszimts septin 535 W. Centre uly., ir palaido tarnauja Amerikos Laivynoj,
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
No.173—Apie Talmudo Pa
bedu tik juokus kreczia.
ta-valstija; 1927 m., Amerikos tas in L. V. D. kapines Frack- Great Lakes, III., Agneszka
slaptys; Du Mokiniu; Kam IszMarinai iszkeliauja in Nicara- villeje. Velionis sirgo trumpa LąGatta isz Cleveland, Ohio, Amerikos valdžia už keliu die Ir ta 1 oszike, kuria tas mili rius Amerikoje pasimirė Pa- davineti Pinigus. 45 pus.,.20c.
laika, ir likos surastas negyvas Laidotuves atsibuvo Petny- nu uždarys visus Ambasados ir jonierius yra taip iszgarsines, ncdelyje, Gruodžio 31 d. Žinias
gua- , .
No. 175—K uezios Žemaites;
— Panedelyje pripuola Szv. savo kambaryje Petnyczios ry ežios ryta su apiegomis Szv. Konsulatos ofisus Vengru val kad nei ant žemes, nei padan Sovietu Užsienio sztabas iszlei- Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
Luciano; Ir ta diena: 1951 m., ta. Gimęs Shenadoryje. Per Vincento bažnyczioje 9-ta va džios Amerikoje. Kai laikrasz- gėse negali iszvengti jos iszf ’ do ta diena kada jis jau buvo darė Anglis; Kaimiecziu AimaGenerolas Eisenhoweris užėmė daugelis metu gyveno Mahanb- landa ii1 palaidota in Owl tininkas Vogeler buvo suimtas pūstos krutinės, ir kuri taip pakavotas.
navymai; Eiles; Kokis Budais
komanderiaus vieta Europos juje. Paliko broli Adoma isz Creek kapines Tamakveje.
Vengru valdžiai buvo duota gražiai, lipszniai ir veidmaiLitvinovas buvo septynios Apgavikai Apgauna Žmonis;
vakaru armijose; 1911 m., pir- Philadelphia, Pa., dvi seserys:
dvylka dienu iszsikraustyti, niszkai plepa apie seratu pri deszimts penkių metu amžiaus. Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Pottsville, Pa. — Kareivi?
inOs sprogstanezios bombos bu- Helena, isz Forest Hill, N. Y.,
glaudimą ir bažnytiniu pamo Užsienio Ministerijos Pa Paveikslai. 20c.
isz Indiantown Gap buvo su bet dabar ta valdžia negaus
ir
Marie,
YVilkes-Barre.
Vb paleistos kad butu galima
kaip para iszsikbaustyti, savo ku ir paskuii pasirodo su tokia siuntinys, Andrei Gromyko bu No. J 76—A-Be-Cėla, Pradžia
— Ponia Jieva Petuszkie- rastas negyvas vieno saliuno reikalus susitvarkyti ir iszsi- taip žemai iszkirpta bliuzele, vo ant laidotuvių.
painatyti kiek iszkados jos gali
Skaitymo ir Raszynib. 25c.
skiepe. Trys kiti kareiviai, ku
padaryti. Tai buvo San Fran ue ir sūnūs Vrincas, motoravo
! kad net ir visiszkai pasileidukraustyti.
Litvinovas, priesz Antra Pa
rie buvo su juo atvažiavę isz
cisco mieste; 1789 m., pirmuti in miestą su reikalais ir prie
sios bobos nedrystu taip pasi saulini Kara vis sakydavo, kad
Dauguma
Kongresmonu
ir
Indiantown. Gap pakaliavuoti
Kitokios Knygos
niai rinkimai Amerikoje; 1950 tos progos atlankė “Saules”
rodyti. O mat ji atstovauja, taikos negaftna skaldyti, nes
Nauju Metu iszvakarėse buvo Senatorių reikalauja kad musu
m., keturios deszimts vienas redakcija atnaujinti savo pre
atvaizduoja Amerikos mote- taika nėra skaldoma. Jis vis
suimti del pasiaiszkinimo. Už- valdžia dar griecziau pasielgtu
No.178—Tikinusias Kabalas
žmones pasimirė nuo lietaus, numerata už laikraszti. Ponia
riszke. Mes ir be jos ir jos stengiesi palaikyti draugiszmusztas kareivis buvo dvide- su tais Vengru Komunistais.
sniego, pugu, potvaniu vėjo ir Petuszkiene sako: Asz vėlinu
krueziu apsieitume.
kus santykius su Vakarinėmis arba atidengimas Paslapcziu
szimts metu amžiaus Elmer G. Isz Vengru Ambasados nėra
Ateites su pagelba Kazyrom.
jums,
kad
Dievas
duotu
sveika

szalczio Amerikoje, o 41 žmoHarrington, isz North Dakota. nei žodžio, jie nedrysta dabar Panasziai butu galima dar i tautomis.
25c.
nes pasimirė, žuvo Katahkisz- ta ir pajiegas darbuotis toliaus
Visi trys kareiviai užsigynė nei prasižioti, nors pirma jie kelis sykius tiek paraszyti ir j Jo baltaplauke naszle grauNo. 180—Kviju Knygute
koje ligoiibuteje, kuria baisus del labo Lietuviu. Asz skaitau
kad jie nieko apie tai nežino, toip drąsiai straksėjo po Vasz- iszvardinti, bet ežia butu gera džiai verke procesijoje.
del
Iszmokejimo Pinigu Ligo
gaisras užtiko in miešta Da “Saule” jau daugelis metu, ir
pradžia ir vienas geras Nauju
Litvinovas, būdamas Žydas,
bet vieno isz ju drabužiai buvo ingtona.
venport, Iowa. Taipgi R’usnaku skaitysiu ja toliaus, nes kito to
ne ėjo in jokia bažnyczia, ir be niams. 35c.
Keli Kongresmonai reikalau-' Metu pasiryžimas.
apkruvinti.
kio laikraszczio kaip “Saule”
Kalėdos.
' .
180'A—Kvitu
K n ygu t e
jokiu lažiįytiniu apeigų palaija kad szitas klausimas butu
Draugystėms,
del
Kasieriaus— . Ūtąrnipke pripuola Szv. nesiranda, žodžiu sakant, yra
Philadelphia, Pa. — “Mum Tautu Sanjungpje iszkeltas ir
j dotas.
28
ŽUVO
ANT
tai
smagiausias,
geriausias
ir
Apęlinąro. Taipgi ta diena:
mer ’s Parade ’ ’ paroda invyko kad Vengrijos valdžia butu nu
Laikrasztis “Pravda” ap- nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
1918 m., Prezidentas Woodrow suprantamiausias laikrasztis. L'tarninko ryta 8:30 valanda. bausta ar visiszkai iszmesta isz
į rasze jo gyvenimą ir mirti ant kimu. 25c.
EROPLANO
Vėlinu
jums
visiems
laimingu
Wilsonas in teikė savo “KetuKatąliApie milijonas 'žmonių mate tos sanjungos.
paskutinio puslapio, tuomi pa No. 194—Trumpas
riolilia Punktu” musu Kongre Nauju Metu.” — Acziu už ge paroda. Pamatyti szita paroda
kiszkas
Katekizmas,
pagal
iszrodydamas kad Litvinovas nie
Kiti Senatoriai sako, kad Į
19
Busimu
Karininku
rus
linkėjimus
ir
už
atsilankysui,dėl pasaulines taikos; 1815
reikia daugiau penkis valan Amerikos Užsienio tvarka yra
kados nebuvo sugryžes in guldima Kun. Piliauskio, ' su
ma.
iii., Generolas Andrew Jackson
das isZstOveti, nes tokia didele, tokia pasileidus, tokia netvar-! Isz West Point; Kita Kremlino malone, nuo to laiko nekurias Naudingais Padėji
sumusze Anglijos kariuomenes
— Ana diena lankėsi mies ir ilga. Pirma dovana laimėjo kinga, kad dabar visokie raz- į
kada jis buvo atszauktas isz mais. 35c.
Eroplano
Nelaime,
te
ponas
Juozas
Schusteris,
'biz

prie New Orleans miesto.
Lenku-Amerikos kliubas gavo baininkai gali mums isz visu
No. 196—Stacijos arba Kal
I Amerikos. Jis, per savo darba
— Sausio. (Jan.) 2-tra die nierius isz St. Clair, su reika $1,900; antra ir treczia dovana pusiu grasinti.
varija
Viesz. Jezuso Kristuso
. ir rūpesti, suvede Rusija su*
26
Žuvo,
14
Iszliko
lais,
ir
prie
tos
progos
atlankė
na, prasidėjo ‘* March of Dimes
Ferko ir Trilby kliubai po
Amerika ir užvede dipliomati- 15c.
Vienas Senatorius staeziai
Deszimtuku Vajus,” del In “Saules” redakcija atnaujinti $1.750; ketvirta ir penkta Ke sako, kad reiketu pirmiausiai
No. 197—Graudus Verksniai
PHOENIX, ARIZONA. — nius santykius, jis teipgi sten
fantilinio Paraly'žo (Polio) li savo motinėlės prenumerata u'ž geman ir Uptown kliubai po’
giesi
iszvengti
Antro
Pasauli

arba
Pasibudinimas prie Apmusu Sekretorių Achesona pa- j C-47 eroplano liekanos buvo
ga. Visi žmones remia szita va laikraszti, nes ponia Schuste- $1,550, taipgi kiti kliubai laimislinimo Kanczios Viesz. Mu
karti ir paskui su visais Komu-: užtiktos ant Lookout kalno, nio Karo.
ju. Tautinis gydymas parūpina riene yra musu sena skaityto mejo dovanas.
su
Jezuso Kristuso. Knygute
Per Antra Pasaulini Kara,
nistais apsidirbti.
apie szeszios deszimts penkios
medikaliszka priežiūra ir gy ja ir myli skaityt “Saule.” —
kai Prezidentas Fr. D. Roose- reikalinga ant Gavėnios. Pa
Kas ežia kaltas? Ar kuri mylios nuo Phoenix miesto.
dymą visoma kudikiszko para- Acziu Juozuk, už atsilankyma.. DIVORSAS
ežia nubausti mes ncžinojne ir p Arnold Johnson, kuris raitas veltas pasitarė su Anglijos Mi- gal senoviszko būda, 15c., Pa
lyszaus aukomis nepaisant ra
Quebec miieste, kaip gal nauja būda, No. 19714, 25c.
UŽ PASZELPA nenorime savo žodi tarti, bet galvijus prižiurineja, pirmiau nisteriu
Shenandoah, Pa. — Vincas
ses,, meta arba tikybos. Vajus
No.198—’Groinata arba Mu
mums, rodos, aiszku, kad Ame sia užtiko ta sudužusi eropla- kara vesti, ir jiedu nenustatė
tesis iki Sausio (Jau.) 31-ma Medlinskas, isz Shaft, likos su
bendro
frunto
Europoje,
So

ka
musu Iszganytojaus Jezuso
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
rikos valdžia galėtu labai pato na, ir jis pranesze kad nei vie
žeistas in kaira ranka, pulda
dienai.
vietai
baisiai
supyko,
ir
norė

Kristuso,
peraszyta isz. grobtagiai ir labai greitai atsikirsti ir nas isz tu keleiviu nebeiszliko
mas
nuo
stym-iszovelio
laike
paszelpos
pinigu
visai
nereikia.
•— Ųtaniinke, Sausio Jau.
tiems Vengrijos Komunistams gyvas. Jis sako kad ijs nesi- dami parodyti savo nepasiten tos rastos grabe mugu Iszgany8-tą diena, 6:15 valanda ryte, dai’bo Hammond kasyklose. Tie pinigai ardo mano szeimy- labai gražiai per snuki uždrosz- stenge nei lavonu suskaityti, kinimą su Amerika, tuojaus at- tojaus Jeruzolinia. 10c.
na, nes mano žmona su tais pi
53 vyrukai iszvažiuos in Wil Gydosi namie.
ti jeigu musu valdžia dabar pa nes jie iszmetyti per szimta szauke savo Ambasadorių Lit No.200—Eustakijuszas. Is
— Ona Kanupkiene, nuo nigais durnavoja!”
kes-Barre, Pa., del daktariszko
torija isz Pirmutiniu Amžių
sisavintu visus Vengrijos tur-; mastu aplink eroplano lieka- vinova.
Bet
tie
paszelpos
iszdalintopęržiurbjimo, kurie likos pa- 25 So. Lehigh uly., numirė Su
Sovietai,
rodos,
niekados
per
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
tus Amerikoje ir pasakytu nas.
szaukti del kariszko tarnystes. katoj po pietų, pas savo dukte jai buvo kurti ir spangi! Jie jiems kazoka szokti. Jeigu jie
Eroplanas sudužo in ta kaina daug nebuvo pasitikeje ant No.201—Istorija apie Amži- ■
Žemiau paduodame varduš tu ria Elana (Lynch) Baltaskievi- jam paaiszkino', kad yra labai taip mums, tai kodėl mes ne tik szimta pėdu nuo jo virszu- Litvinovo, gal už tai kad jo i na Žydą. Jo kelione po svietą
cziene. Velione sirgo per septy sunku gauti paszelpa ir dar jiems? Per Antra Pasaulini nes. Jeigu jis Lutu tik szimta žmona yra Angle, kuri Angli ir liudymas apie Jezu Kristų.
kurie apleis isz:
Shenandoah: Geo. Labosky, nios menesius. Gimė Lietuvoje. sunkiau ta paszelpa sustab Kara ežia daug Vengrijos turto pėdu augszcziau skridęs kai jis joje buvo gana garsi raszyfoja Pūkius apraszymas. 20c.
James Dower, Francis Bla- Paliko dideliame nuliūdime su- dyti!
buvo suszaldyta, uždaryta. ’ jieszkojo vietos 'nusileisti, vis- ir redaktorka.
No.202—Novena, StebuklinTie paszelpos pinigai šukele
shock, Jos. Yanalaitis, Jos.; nu Jurgi, isz Ringtown ir dvi
go Medaliko Dievo Motinos
Kodel dabar .Amerikos valdžia kas butu buvo gerai.
Werbitski, Frank Walto, John į dukterys: Elana (Lynch) Bal- daug barniu Ir piktumu na negalėtu ta jos turtą pasisavin-I
Garbei. 15c.
Pradėjo snigti isz ryto po
KATALOGAS
Daugirda, Bay. Mentuskey, ■ taskievieziene, mieste, ir W. muose, kol, 1947 metuose John ir pasikviesti Vengrus atva
No.203—Knygute, Tretinin
tos nelaimes ir sniegas uždengė
Fred. Post, John Bartnieki, Al- ■ Korcziauskiene isz Ringtown, Clark gavo “Divorsa,” savo žiuoti ežia ta turtą atsiimti.
kių
Seraphiszkas Officium. 15c
daug
tu
lavonu.
Szitas
eroplaKNYGŲ
bert Kojius, Bernard Pastula, I ir keletą anuku. Laidojo Sere- žmona pamėtė.
Tai butu pirmas drąsus žings nas skrido isz Hamilton, Cali
Ana savaite, kai jiedu kreiGep.; Ąrbushitis, Ed. Sompell,' dos ryta su apiegomis Szv. Jurnis priesz visus tuos straksuo- fornia in Chandler, Arizona.
Visi pirmieji Katalogai dabar Kaip Užsisakyti Knygas:
Eugene Hemerick, Michael Ka- gio bažnyczioje devinta valan pieši in teismą del paskyrimo janezius Komunistus.
Lakūnas Kapitonas Ralph P. yra negeri. Szis Katalogas
5®" Užsisakant knygas isz
tpliek, Ed.Yesconis, John Na- da ir palaidota in parapijos ka savo vaiku, John Clark vieszai
Borgeson,
isz
Edwards,
Cali

užima visu anų vieta, todėl szio Katalogo, reikia paminėti
yit'sky,. Jr., Albert Zuber, ir pines. Graborius D. Snyderis viską paaiszkino. Paszelpos
fornia,
kuris
atskrido
virsz
tos
S ?''
! ' ' ' "i
•
užsisakykite knygas isz
tik numeri knygos. Pinigus
agentai buvo patraukti in ta NAUJI METAI,
laidojo.
Leonard Boater.
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siuskite per Pacztino Moni-OrShenandoah Heights: Rob — Utarninke apie 8:30 va teismą pasiaiszkinti kas ežia
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sudužusio
eroplano
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Express ar Bankino Moert Fettennan, Jerome Bren- landa ryte Juozas Mikonis, nuo darosi, jie pasiaiszkino, kad
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Stauffer, John Bern- 431 El Lloyd uly., mieste likos John Clark vis peszesi su savo
mastu
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du
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’. t ; ■1Win.
.
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siusti, tai reikia Užregis
(Tasa
Nuo
1
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ISTORIJOS, PASAKOS,
surastas negyvas szantyje prie žmona ir jie nežinojo kurio tei
hard.
szimtu
pėdu
augszcziau
jis
bu

truoti laiszka su pinigais.
APYSAKOS, IR T. T.
Mahanoy Piane: Win. Hee- Tunnel kelio arti Saint Clair, sybe.
tu
aplenkės
ta
kaina.
Nepamirszkite dadeti
O jo žmona teisme prisipaži- darbininku unijos papirkimus
nan, Garray Collins, Ed. Col kuris, ten gyveno su Charles
Tik
dalis
to
eroplano
sudege;
deszimtuka
ekstra del prisiunlins, John Homka, James Bred- Shaffer. Shafferis pasakė po- no, kad ji sau ir ta arkli buvo ir suktybes.
No.152—Apie Kajimas, Drū
galimas
daigtas
kad^niegas
ir
Nenorime tiek vietos ežia užbenner.
licijantui Juozui Kaminskui, nusipirkus isz tu paszelpos pitas Petras, Nuogalis. 62 pus i timo kasztu.
paskui lietus ji užgesino.
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į
o
u
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visas
tas
begeVisi Moni-Orderiai ir Pini- lapiu, ?0c.
William Penn: Andrew Cho- isz St. Clair’es kad Mikonis
Teisejas
tuojaus
sustabdė
ta
diszkas
Hollywood
muving,
gai,
o ir visi laiszkai “visada
wansky, Eugene Paulukonis. krito negyvas ant grindų kam
No.153—Apie Gailuti, Du
SALAMANCA, N. Y. —
paszelpa
ir
nutarė
kad
John
pikszcziu
loszikes
ir
loszkus,
turi būti siusti vien tik ant
baryje. Velionis gimė ShenadoGiilberton: Wm. Hoffman.
Szitoje eroplanoje nelaimėje Broliai, Majoro Duktė.. 62 pus
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savo
žmonai
duoti
kurie
maino
vyrus
ir
pateles,
szio
adreso:
Frackville: Elmer Lazar, ' ryje. Paliko seserį Jozefina
keturiolika žmonių iszliko gy lapiu, 20c.
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ant
kaip
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automobilius
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dar
John Kapina, Theodore Kali-i McCloskey isz miesto. Laido
No.155—Szakinis Nedoras SAULE PUBLISHING CO.,
vi, du isz ju buvo jau paleisti
her.
tuves ki vyko Ketverge, su menesio. John Clark, kuris > tankiau. Ju tokis pasielgimas isz ligonines.
Žydas, Du Draugai. 136 pusią- Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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