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Netikėtai!

PLIENO DERYBOS i
____
Artėja Prie
Susitaikinimo
PITTSBURGH, PA. —
Plieno Darbininku Straikos
jau daugiau kaip keturios de
szimts dienu kaip tęsiasi ir
dar galo nebematyti. Nors jau
matosi ženklu kad gal bus ga
lima prieiti prie kokio nors
susitaikinimo.

Plieno Darbininko CIO Uni
jos Prezidentas Philip Mur
ray ana diena per dvi valandas
■buvo užsidaręs kambaryje su
Bethlehem Plieno fabrikantais
ir tariesi.
Vaszingtone Plieno Fabriku
Vifszininkai tariasi su Val
džios Atstovais.

Eina gandai kad jau ant vi
su klausimu susitaikinta iszimant kompanijų ir fabrikantu
pareikalavimus kad butu pa
vėlinta plieną dabar pabran
ginti. Visi sutinka, kad reikes
plieną pabranginti, bet jie ne
sutinka ant kiek ta plieną pa
branginti.

Czia, mums iszrodo, ir vėl
Prezidentas Trumanas kaltas,
nors szeszi szimtai tukstaneziu
darbininku dabar be darbo ir
penki szimtai devynios deszimts asztuoni tukstaneziai
straikuoja. Iszrodo, kad Prez.
Trumanas jaueziasi inžeistas
už tai kad Augszcziausias
Teismas jam biski ragus ap
laužė kai jis buvo paemes po
valdžios ranka visus plieno
fabrikus ir jam buvo pasakyta
liautis. Dabar, jis kaip mažas
vaikas, užpykęs tyli, nieko ne-j
sako ir nieko nedaro. Jis galė
tu pavartuoti ta “Taft-Hartley Instatyma’’, bet nedrysta
ar nenori.

GYVANASZE IR 17
METU JAUNIKIS
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D. Eisenhower Iszrinktas Kandida
*
tas Del Prezidento
f
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Senatorius R. Nixon Vice-Prez. Kandidatas
Beveik visi Tautu Sanjungos nariai nustebo kai
Rusijos delegatas, Jacob
Malik nutylėjo, kai Amerikiecziai buvo intariami, kad '
jie Korėjoje užtrucina gy
vūnus, kad taip butu užtrucihti ir priesrai. Vietoj to,
jis tik abelnai kalbėjo apie
trucyznos gazus, bet vardu
nei syki nepaminėjo Ameri
kos.

Demokratu Seimas Invyks Liepos
21-ma Diena Chicagoje

Pol ici j antas Mil1 er užmatė
vagi kai jis jau buvo iszbegcs
Chicago, Illinois. — Generolas Dwight
isz to vieszbuczio ir jau lipo in
automobiliu. Jis paleido viena D. Eiscnhoweris buvo per pirma j i rinkimą
szuvi bet nepataike in vagi.
iszrinktas kaipo Republikonu Kandidatas del
Automobilius, kuris buvo
pavogtas buvo surastas už ke • Prezidento.
■
K■
liu skveru nuo to vieszbuczio. j
Kaip tik balsavimai prasidėjo jau buvo
tuonplauke, po prisieka sake Jame buvo skyle nuo tos kul
ir atkartuojo kad “asz tavęs kos, kuria policijantas Miller
buvo paleidęs in ta bėganti jaiszku, kad Generolas D. D. Eisenhoweramžinai lauksiu.“
is eina pirmyn, bet dar vis nebuvo tikė
Su jodviem buvo . gyvanasz- vagi.
les deszimts metu vaikas, Ar
tasi kad jis gaus gana balsu per pirma
mand.
ARMIJAI REIKIA
balsavima būti iszrinktas, kol Senatorius
Gyvanaszle dabar yra kal
DAKTARU
tinama už suvedžiojimą jauno
Stassen su ^vo rėmėjais paskyrė visus sa
vaiko, Ji s^Ko-kad ji s.ujim neWASHINGTON, D. C. —
apsiženijo, nes ji dar laukia
vo rėmėjais paskyrė visus savo balsus jam.
Armija
pranesza kad jai reikia
“Divorso“ bet kai tik gaus
savo divorsa tai ji su tuo vaiku daug daugiau daktaru, ir kad Tada jau Generolas turėjo daugiau negu
apsiženys ir paskui niekas nie dabar reikes tuos daktarus pa- į reikėjo.
Kai tik Stassen savo balsus pa
ncvalia imti in vaiska.
ko negales jiemdviem sakyti.
Per mažai Daktaru, Armijos skyrė Generolui, tai jau visu kitu valstijų
Sztabo atstovai sako, stoja in delegatai skubinosi permainyti savo balsa
VIESZBU.TIS i vaiska
savanoriais,’ ir už tai
dabar jau reikes juos imti in vima ir skyrė savo balsus Generolui.
APVOGTAS
vaiska.
Senatorius Robert Taft, nors nelinksmas
YORK, PA. — Vagis inejo
Armija sako kad Rugsėjo
in Penn Hotel apie ketvirta menesyje reikes paimti tris kad jis taip nesi tikėtai pralaimėjo rinki
valanda isz ryto ir pasivogė szimtus penkios deszimts pen
visgi nusiskubino pasveikinti Gene
szeszios deszimts viena doleri. kis daktarus ir devynios de mus,
Kai jis tuos pinigus eme, szimts dantistu del Armijos ir rolą Eisenhoweri ir jam viso gero linkė
vienas darbininkas, Ben Var del Lakunu Sztabo.
damas pasižadėjo jam in talka stoti.
nės suspėjo iszsprukti isz to
vieszbuczio, vagiui nematant
SKAITYKIT
Gen. Eiscnhoweris, gražiai visiems pa
ir paszauke policijanta Da
1
“SAULE”
niel Miller.
dėkojo ir prisirengta prakalba pasakė.

Policijantai Suardė
"‘Gražia Meile”

DEMOKRATAI
RUOSZIASI

PHOENIX, ARIZONA. —
Dvidesiimts asztuoniu metu
amžiaus gyvanaszlc ir jos sep
tyniolikos metu amžiaus mei
lužis sugryžo in California po
policijos priežiūra ir jųdviejų
“Graži Meile“ nors laikinai
baigta, i

Nelengva Rasti Tinka
mas Kandidatas

Sziaurines Korėjos Ko
munistas belaisvis pasiduo
da ir, iszkeles rankas iszeina isz savo tvirtoves, kai
Amerikiecziai kareiviai bu
vo ji isz visu pusiu apsupę.
Pirmiau Amerikiecziai le
pino tuos belaisvius, bet da
bar jie jau davė visiems

Generolas
Dwight D. Eisenhower
CHICAGO, ILL. — Genero
las Dwight D. Eisenhowcris
yra isz tikrųjų Republikonu
Partijos Atstovas, Kandidatas
in Prezidentus.
Kai jis sutiko su savo drau
gu praszymais tapti kandidatu
jis buvo priverstas apleisti la
bai svarbu darba Europoje.
Jis ilgai ir gerai manste, mislino ir rokavo kaip ir ka czia da
ryti, pirm negu jis sutiko ap
leisti savo darba ir stoti in
Politika!
Generolas lakai gera darba
atliko. Europoje, ir jo draugai
tikisi, kad jis taip pat gerai ir
szita darba atliks.
Jis asmeniszkai mažai daly
vavo szitame Republikonu Sei
me, ir viską dare kukliai ir su
nusižeminimu. Jis, ne kaip ki
ti politikieriai, nesigyrė, per
daug nieko neprižadejo, prisi
žadėjo, prisipažino kad jis.ne
gali visu klausimu atsakyti ir
kad jis viską nežino.
Generolas, stodamas in Po
litika gerai žinojo kad jis sto
ja priesz tikrai galinga priesza
Senatoriaus Robert Taft asme(Tasa Ant 4 Puslapio)

Skaudus
Pasimokinimas

Generolas sako kad jis dabar visomis ga
liomis darbuosis laimėti rinkimus szi rudeni.
■
____________

WASHINGTON, D. C. —
Dabar, kai praūžė .Republiko
nu Seimas ir kada Generolas
Dwight D. Eisenhowcris buvo
iszrinktas, tai prasidėjo Domokratu bėdos!
Kai Prezidentas Trumanas
jiems žinoti kad jie yra be
staeziai
pasako kad jis nestos
laisviai ir bus kaip belais
viai laikomi. Keliuose in Rinkinius, tai visa eile Kan
kalėjimuose keletą belaisviu didatu pasirodė, bet nesimato
. buvo nužudyta kai jie nesu nei vieno tkrai tinkamo, Įjūris
tiko pasiduoti. Dabar isz galėtu sumuszti Republikonu
rodo kad viskas vėl tvarko Generolą D. Eisenhoweri.
Republikonai labai peszesi,
je ir belaisviai suvaldyti.
bt
galimas daigtas kad Demo□ □ □

kratai dar labiau susipesz.
Nors Prez. Trumanas sako
kad jis nestos in Rinkimus, bet
galima tikėtis kad jis norės insakyti kas bus jo inpedinis, ir
jis reikalaus kad tas jo inpedi
nis priimtu ir pripažintu visus
jo ir jo-partijos nusistatymus.
Kai kuriems Demokratams
szitas labai nepatiks. Ir czia
iszkils susikirtimai.
Eina gandai kad Prez. Trumanas nori kad Illinois valstijos Gubernatorių Adlai Stevenson kaipo savo inpedini.
Bet pats Stevenson sako kad
jis, kaip Prez. Trumanas neno
ri tos garbes!
Czia barniu ir susikirtimu
tik pradžia, prasidės Demo
kratu Seimas ir pamatysime.
Czia dar visko gali būti. De(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Generolas Eisenhower GINKLU SANDELIS
Republikonu Prezi i SUSPROGDINTAS
dentas - Kandidatas
650 Bombnesziu Su
naikino 3 Ginklu
Sandelius
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Komunistas Bclaisvas Pasiduoda

Gyvanaszle Ponia Virginia
Letourneau ir jos meilužis Ja
mes Eldon Sherwin buvo suaresztuoti,' kai jiedu pabėgo
isz Burbank, California, kur
jo tėvai biivo jam uždraudė su
ta gyvanaszle užsidėti.
Jiedu savo meile j e gyveno
pr asztuonias sanvaites, beva- ;
žin ėdami po visa kraszta.
Kai policijantai juodu at
skyrė kalėjime, gyvanaszle
Ponia Letourneau, graži gel- ■

Valstijose $6 Metams, Vi Metu $3.50;
Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika,
Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts.
visados siuskite ant szio adreso:

SEOUL, KORĖJA. — Ame
rikos ir kitu tautu kariszki
eroplanai ir bombnesziai taip
susprogdino Sziaurines Korė
jos sostine, Pyongyang, kad
visas miestas tapo baisu gais
ru.
Daugiau kaip szeszi szimtai
penkios deszimts kariszku eroplanu ir bombnesziu, vienu sy
kiu užsipuolė ant szito miesto
ir ant Komunistu tvirtovių ir
ginklu sandeliu ir viską sunai
kino. Jie ypatingai taikė ant
dvieju miestu, Hwangju ir Sa
riwon, apie trisdeszimts myliu
nuo sostines Pyongang, nes
czia randasi didžiausi ginklu'
sandeliai ir kariszki fabrikai.
Buvo nutaikinti tris sykius
ant tu miestu užsipulti isz tri
jų atskiru vietų. Kariszski ero
planai staiga pakilo isz Korė
jos ir tuo paežiu sykiu kiti pa
sileido nuo Amerikos laivu
Princeton ir Bon Homme Ri
chard ir visi nuskrido staeziai
ant Komunistu Koriecziu sos
tines.
Jiems padėjo Marinu ka
riszki eroplanai, greiti pešztnkai, ir Anglijos didi eroplanai:
nuo HMS Ocean in The Yellow
Sea, ir Australijos ir Pietų Af
rikos lakūnai taipgi prisidė
jo.
Juodi durnai pakilo keletą
tukstaneziu pėdu virsz tuos
sostines. Kariszki fabrikai bu
vo su žeme sumaiszyti.
Komunistai stengiesi atsi
ginti su savo dideliais priesz
eroplanus karabinais, nuo že
mes, bet marinai, labai žemai
nusileisdami tuos karabinus
nutildė su savo maszininiaiš
karabinais.
Amerikiecziai, keletą san
vaites priesz tai perspėjo vi
sus Korieczius, tenai gyvenanczius, kad jie už keliu -.dienu
visa miestą bombarduos.

BRAZILIJOS EROPLANAS NUKRITO
IN MARES
13 Dingo, 20
Iszgelbejo

Deszimts metu amžiaus
Jack Boro, isz San Franciso
mieste, buvo netyczia paszautas su senu karabinu,
kuri jam susiedus buvo da
vės, nes jis buvo jau per se
nas ir niekam nevertas. Jau
nas vaikutis dėjo szuvi in ta
sena karabina, kai netyczia
paspaude gaiduką ir pasiszove.

SALVADOR, BRAZILIJA.
— Trylika žmonių dingo, ir
eroplano kompanijos virszininkai sako kad jie greieziausia ir žuvo, kai Brazilijos eroplanas nukrito in mares netoli
nuo Salvador. Dvideszimts
žmonių suspėjo iszsįgelbeti.
Eroplanas, su trisdeszimts
trimis žmonėmis, kuriu tarpe
buvo szeszi mažieji, nukrito in
mares prie pat Marau, in Ba
hia valstija.
i Vienas laivas buvo greitai
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Vyrai nestato palocius ar
bažnyczias ar greitus trauki
nius del saves. Jie darbuojasi,
prakaituoja del vienos ar ki
tos moteries. Viską ka vyrai
daro, jie daro ne del saves bet
del kokios jiems' arti szirdies
moterisizkes. Ir už tai moterys
kaiip tik dabar yra. labai rei
kalingos.
Stockholm mieste, Szvedijoje, vienas dainininkas invede nauja daina saliunuose ir
kliubuose. Jis sustatė dailia
kuri, maž-daug szitaip skam
ba: “ Maloniausia viesznia mu
su kraszte 'butu Stalino Naszle.”

Prezidentas Trumanas nestos
in rinkimus, priėjome del daug
priežaseziu. Tarp musu isizrokavimo priežaseziu įneš szitaip
rokojame: Prezidentas Truma
nas nenori stoti in rinkimus
nes:
1— Jo amžius. Jis dabar yra
szeszios deszimts asžtuoniu
metu amžiaus. Jo gimtadienis,
Gegužio (May) asztunta die
na. Jis jaueziasi kad jau lai
kas pasilsėti.
2— Suprantamas kiekvieno
žmogaus noras pasitraukti kai
viskas dar sekasi. Rinkimai,
kad ir geriausi, negali Imti
isz ankšto užtikrinti. Prezidentils Trumanas galėtu viską
prakisz-ti. Jeigu jis dabar Im
tu suinusztas, jam Imtu baisi ■
sarmata!
3——Jis turi su savo szeiiiiyna skaitytis. Jo žmona jam jau
Seniai zaunija kad jis viską
mestu ir kaip paprastas žmo
gus savo likusias dienas pra
leistu. Jo dukrele Margarita
jo gražumu praszo viską mesti
ir vėl tapti jos tėvu,'o ne visu
Prezidentu.
4—Pats Prez. Trumanas,
nors niekam nesako ir gal nei
pats sau neprisipažinsta, bet
gilumoje savo szirdies nujauczia kad ateinantieji keturi
metai nebus ragaiszius! “Jis
mato savo padarytas klaidas,
ir dabar nenorėtu už jas atsa
kyti.” Buvęs Prez. Franklin
D. Rooseveltas padare daug
klaidu, bet jam pasisekė pasimirti pirm negu reikėjo už tas
savo klaidas atsakyti, Prez.
Trumanas nenori mirti', ir už
tai jam teliko vienas kelias,
ga r b i n ga i atsisakyti:

Senatorius Eugene D.AIįlKkin, Republikonas isz Colora
do valstijos, Republikonu Rin
kimu Seimo Pirmininkas Chicągoje yra pasakęs: “Mušti
nusistatymas yra kuo trum
piausias ir aistriausias ir tik
tiek ilgas, kiek reikalai reika
lauja, ir kiekvienas geras Re
publikonas gali- sanžiningai
taip pat nusistatyti.’’ Už keliu
dienu laikrasztis “Wall Street
Journal,” bagoczį'u infakingiausias laikrasztis szitaip pa
stebėjo: “Ka Senatorius Eu
gene D. Milliken, Republiko
nas isz Colorado dabar skelbia
ir sako kad tai yra visu Re
publikonu nusistatymas,' buvo
priimta ir skelbta Demokratu
Partijos Chicagoje, Liepos
(July) menesyje, 1932 metais,
ir tu paežiu Demokratu iszmesta, paszalinta ir pamirszBet mes da karta primena
ta Vaszingtone, Kovo (Mareli)
me, kad Prez. Trumanas yra
mėnesyje 1933 metais.’’
baisiai savo partijai isztikimas. Jeigu Partija nesusiras
‘ Major Generolas Daniel H.
tinkamo Kandidato tai Prez.
Hudelson, kuris vedė savo ka
Trumanas, kad ir nenorėda
reivius in karo frantą Korėjo
mas stotu in szitus Rinkimus
je sako: “Asz tikrai netikiu
del savo partijos labo ir gero.
kad nei Amerikos, nei visos
Bet mes vis spėjame kad taip
Tautu Sanjungos kariuomenes
nebus, bet galėtu būti.
galėtu sustabdyti Komunistus,
jeigu jie užsimanytu visa Ko
Viena automobiliu Apdraurėjos kraszta rytoj užimti.”
dos Kompanija in Des Moines,
1 Field Marshal Earl Alexan Iowa, dabar duoda apdrauda
der, Anglijos Apsaugos M mis ant automob'iliaus visu czverteris, kalbėdamas apie Korėja cziu pigiau, jeigu draiverys
ir pastebėdamas ka Amerikos prisiegs kad jis nei laszo
Major Generolas Daniel H. sznapso, nei alaus negers kol
Hudelson buvo pasakęs, szi jis ta apdrauda turėsi. Matyti,
taip iszsireiszke: “Asz misti kad Apdraudos Kompanijos
nu ir tikiu, kad jeigu Komu jau gerai žino kad daugiausia
nistai Korėjoje ant musu užsi nelaimiu su automobiliais atsi
pultu ir norėtu mus isz ten isz- tinka kai draiverys turi viena
vyti, jiems nepasisektu ir bai kta mažiuką del keliones ar
siai brangiai kasztuotu raudo ant drąsos.
nais lavonais.”

Mes jau metai atgal pranasz.avome ir sakeme kad Prezi
dentas Trumanas nestos szita
syki in Prezidento Rinkimus,
ir dabar taip sakome. Bet mes
pridedame kad galimas daigtas kad jis butu priverstas sto
ti in tuos Rinkimus savo parti
ja iszgėlbeti, jeigu neatsiras
tinkamas Kandidatas. Mes vis
raszėme ir sakeme kad Prezi
dentas Trumanas yra. baisiai
isztikimas savo partijai.

Bet mes vėl dry štame pranaszauti kad Prezidentas Tru
manas nebus kandidatas. Jo
draugas ir partijai isztikimas
žmogus Adlai Stevenson gali
būti paskirtas kaipo Demokra
tu Kandidatais. Bet jam prieszinasi beveik visi Pietiniu
Valstijų AtstovaiMes prie szitos iszvados kad

Pypkes Durnai
Neužmiiszau Tavęs
Mieloji, tave asz myliu,
Eiles tau meiles dainuoju,
Tau garbes pinu vainikus,
Naktimis tave asz sapnuoju,
Ateik pas mane mieloji,
Man džiaugsma suteik,
Klausykie manos tu, geistoji,
Linksmybių man suteik.
Mylėsiu tave kol galėsiu,
Galėsiu mylėt visados,
Ateik pas mane brangiausi,
Neužmirszk mane niekados.
Tu džiaugsmas, ramybe,
Szirdies mano linksmybe,
Tavo mėlynos akutes
Mano szirdies žibutes!

ja ir gieda “Marija, Marija”! > žada paleisti “Vyr. NKVD in- sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, No. 158—Apie Kapitonas
Vokiecziai savo artimųjų ga staiga yra Vilkaviszky.” Ir Galinga ypata galybe meiles; Stormfield Danguje; Pabėgė
lėjo jieszkoti per vad. Such- tarp Vokiecziu buvo sznipu, Raganiszka lazdele; Boba kaip lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
dienst. Repatriacija buvo pri kurie viską praneszinejo ir visos bobos; Teipgi juokai, Vagis. 60 puslapiu, 20c.
rodos, trumpi pasakaitymai ir No.160—Apie Po Laikui;
valoma, registravo milicijoje. NKVD.
Amerikos Balsas geriausiai t. t., 52 puslapiu, 20c.
Iszdave “spravka” su nuo
Per Neatsarguma in Balta
Lietuvoje tarp 18-19
No. 112—Trys apysakos apie Vergija; Pusiaugavenis; ViėszKo Krasztas Tikisi Isz trauka. Isz visu keliavusiu per girdimas
Insruti viską atėmė, pinigus ir vai., jos laiku. Dabar jis truk pinigai galva-žudžiai; Ražan- pats Jėzus ir MiszkeJMedžiai;
Lietuviu Laisvajame dokumentus. Vienok dalis Vo domas spec, trukdytuvais, czius iszgelbsti nuo smert; Szv. Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
kiecziu pasiliko ir Lietuvoje, nors Amerikiecziai jau iszra- Kristupą; Juokingi sžposelei; Mirimą, Saule, Menesi,. Žvaigž
Pasaulyje
būtent, tie, kurie nebuvo pa do priemonių, kaip tu trukdy Kaip traukt giliukingai Einiki dės ir Kitus Dangiszkus Kil
stebėti kaip Vokiecziai, buvo mu galima iszvengti. Kartais ir kiti szposeliai, 20c.
nus; Meszla-vežis; Grąpas; Ėg
ISZ VOKIETIJOS. — Mi gerai iszmoke Lietuviszkai ir ir Vokiecziai būdavo pakvieNo.116—Istorija ape Siera- li; Aržiuolaš; Ubsis; Budyne.
niotiems liūdnuosius Birželio Vokietijoj neturėjo artimųjų. cziami paklausyti isz Londono ta. Puikus apraszymas. 119 Apie 100 puslapiu35c.
' .
invykius musu tautiecziams Su Vokiecziais in Vakarus mė Vckiszkai praneszimu ir juos
No.166—Apie Simus Malpuslapiu, 20c.
indomu žinoti, kokios nuotai gino pasprukti ir vienas kitas iszversti Lietuviszkai. Apara
kiaus;
Iszklausyta Malda
No. 120;—Dvi istorijos apie
kos vyrauja kraszte ir ko žmo Lietuvis, bet nesėkmingai. tai Klaipėdoj ofic. registruo
Valukas isz girios; Ant nęmu- Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
nes ten laukia isz Lietuviu, gy- “Vilniuje gražinamieji buvo jami radijo mazge, ir už juos
no. 58 pus., 20c.
No.172-—Apie Duktė Mariu;
venaneziu laisvajame pasauly filmuojami.” Dali ju veže per pusei metu mokama 18 rubliu.
No.119—Keturios istorijos, Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
je. “Eltos” bendradarbiui te Lenkija, kur juos saugojo taip AB transliacijos Lietuviu k.,
apie
Gražia Haremo Nevalnin- piu, 20c.
ko szneketi su visa eile Vokie- pat Lenku sargybiniai, dali seniau būdavo duodamos 2.05
cziu gryžusiu isz akup. Lietu net per Varszava. Lietuvoj tu vai. ryto — labai nepatogiu ke; Luoszis; Viena Motina; No.173—Apie Talmudo Pa
vos, taip pat buvusiu musu tė rėjo pasiraszyti net kelis pro laiku. Dabar geriausiai girdė Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszdavineti Pinigus. 45 pus., 20c.
vynėje karo belaisviu, kurie, tokolus, jog kalbės apie Sovie ti 16 vai., nors ir smarkiai 20c.
No.123—Septynios istorijos: No.175—Kuczios Žemaitės;
papildydami kitais keliais Va tu Rusija gerai. Visu pasieku trukdoma. Trukdymai netokie
Stebuklingas
Zerkolas; Sida Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
karus pasiekianezias žinias, siu Vakarus tikinimu kraszte žymus vakare. Geriausiai butu
dar daugiau paryszkina te- like musu tautiecziai ypacz klausytis 22-24 vai., vakaro ir brinis Grabelis; Drąsus Szuo; darė Anglis; Kaimiecziu Aitnanyksztes žmonių viltis ir lu- daug tikisi isz Amerikos Lie 8-12 isz ryto. Transliacijų žmo Kolera; Senelis; Vargo sapnas; navymai; Eiles; Kokis Budais
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
Apgavikai Apgauna Žmonis;
kesezius.
tuviu, isz kuriu laukia, kad jie nes pageidauja dažniau. Sziaip
No.127—Trys istorijos apie Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Žmonių nuotaikos yra liūd su savo vadovybe padarys vi gatvėse yra intaisyti dideli
J*
;
Duktė
( Pustyniu; Peleniute; Paveikslai. 20c.
nos. Jie tiesiog su aszaromis sa, kas galima, ju sunkiam li radijo garsintuvai ir norėda
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.176—A-Be-Cela, Pradžia
akyse prasze vykstanezius in kimui palengvinti.
mas nenorėdamas turi visa
t
No.128—Dvi isztorijos: Val- Skaitymo ir Raszymo: 25c.
Vakarus, kad ten paskelbtu,
Aresztai Lietuvoje, kasdie diena j u klausytis.
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
ypacz kur sutikę Lietuviu, ninis reiszkinys. Ten už vogi
— BUS DAUGIAU —
No.129—Keturios istorijos:
Kitokios Knygos
apie ju kanezias ir baisu liki mus baudžiama 10-15 metu,
Ketvirtas
Prisakymas
Dievo;
mą. Iszvykstantieji mate, kad bet už žmogaus nužudymą pa
Keliautojai in Szventa Žeme; No.178—Tikrausias Kabalas
Lietuviu tauta naikinama Lie prastai tenka 3-5. Ypacz daug
SKAITYKIT
Beda; Tamsunus prigauna. 58 arba atidengimas Paslapcziu
tuviai nuolat iszvežami, visur; aresztuojama del politiniu
O
“
‘
SAULE
’
”
®S
puslapiu, 20c.
Ateites su pagelba Kazyrom.
tik Rusai ir Rusai. Kaune Lie priežaseziu.
No.132
—
Trys
istorijos:
Apie
tuviai nedrysta viesziau per
25c.
■
Trėmimai iki 1949 m., vyk
Anglorius
isz
Valencziojs,
Kodaug drąsiai ir kalbėti. Kau davo reguliariai kas pavasari
KATALOGAS
No.180—Kvitu Knygute
žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
nas, Rusu pilnas, taip pat Klai ir rudeni, bet 1950 m., susiKNYGŲ
Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
peda, nebent Vilnius atrodo trukde žmones kalbėjo, esą,
76 puslapiu. 25c.
ne tiek aziszkai Rusiszkas. Ka del gautos trėmimu teikalu isz
180y2—Kvitu K n y g u t e
Visi
pirmieji
Katalogai
dabar
No.133—Dvi istorijos: Neuž Draugystėms, del Kasieriauė
riniuose fabrikuose dirba vie JAV (Amerikos) notos. Todėl
ni Rusai, kurie yra veik visi dabar tremiami jau rafinuo- yra negeri. Szis Katalogas mokamas Žiedas, Drūta Alks nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Komunistai, gauna isz režimo cziau, pagal “darbo jieszkan- užima visu anų vieta, todėl ni. 62 puslapiu, 20c.
kimu. 25c.
užsisakykite knygas isz
No.134—Dvi istorijos: Baisi No.194—Trumpas
naudos. Lietuviu inteligentija cziu sanraszus” ir “savanoKatallszito Katalogo
Žudinsta,
Urlika
Razbaininka,
visai apskurdo.
kiszkas Katekizmas, pagal iszriszkai’ ’. Paskutinis didesnis
No. 1952
43
puslapiu,
20c.
Budinga, kad Vokiecziams
guldima'
Kpn. Piliauskio, sii
Its buvo 1951 m., Spa
No.138—Apie Irlanda; Ro nekuriaš Naudingais Padėji
apsilankius pas likusius Lie lio 8-10 d. Gyventojai per tas
ISTORIJOS, PASAKOS,
bertas Velnias; Medėjus; Kaip mais. 35c.
tuvoje Vokieczius, tie ju ne- dienas laiko pasiruosze laga
APYSAKOS, IR T. T.
Kuzma Skripkorius Likos Tur No.196—Stacijos arba Kal
szelpdavo, nors buvo turtin minus ir eina gulti net apsi
tingu Ponu. 35c.
gesni už Lietuvius. Taip buvo vilkę; taip daro ir Rusai, nes
varija Viesz. Jezuso Kristušo
No.
101
—
Kapitonas
Velnias,
ypacz Kaipedos kraszte. Užtai ir tu patenka in siuneziamuju
No.140—Apie Maža Katilu- 15c.
to neparodė Lietuviai: jie ne- sanraszus. Tremia daugiausia Puikus apraszymas, didele ka Lietuvos Skausmai, Mo- No.197—Graudus Verksmai
atstume paramos praszancziu. ūkininkus ir sziaip . “buržu knyga, 404 puslapiu, 50c.
cziutes Pasakojimai, E i le s , arba Pasibudinimas prie ApNo.
103
—
Vaidelota,
apysaka
Visai kas kita, jei pasirodyda jus,” o ypacz kunigus. Neten
Vargdienis, Pirmutinė Szalna, mislinimo Kanczios Viesz. Mu
vo elgetaudami Rusai — tuos ka abejoti, kad “visi tremti isz pirmutines puses szimtme- Atsitikimas Senam Dvare, Ge- su jezuso Kristušo. Knygute
tuoj iszsiusdavo atgal pas niai butu buvę isztremti. To czio iszimta. isz Lietuviszku 64 puslapiu, 25c.
reikalinga ant Gavėnios. Pa
“Tevel Stalina”. Apie Lietu kiam Dargaicziu kaime, 3 km I užlieku. Su paveikslais. 177 No.141—Apie Kalvi Paszku, gal senoviszko būda, 15c., Pa
vius visi sutikti Vokiecziai at už Telsziu in Sibirą isztremti dideliu puslapiu, 35c.
ležinis Vyras, Smakas ir Niki gal nauja būda, No. 197%, 25c.
No. 102— Prakeikta, meilin tas. 61 puslapiu, 20c.
siliepia labai gerai. Lietuviai visi gyventojai. Tokiu pavyz
No.198—(įromata arba Mu
gas kriminaliszkas apraszy No. 142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
net ir dabar esą tokie dievobai
džiu yra apseziai. Pavyzdžiui,
mas, 202 pus, 50c.
mingi, kaip niekados kitur to
Gyvenimo, Nuopolei Matetiszo Kristuso, peraszyta isz gromakiu jie nėra mate. Nors ne vie vieno brolis yra iszvykes in
No.lll—Sziupinis (3 dalis) Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu iszgany
nas isz ju yra Evangelikas, bet Amerika ir tai prisidėjo prie talpinusi sekanti skaitymai: lapiu, 20c.
tojaus Jeruzolima. 16c. ,7
tvirtina, kad Lietuviai labai jo isztremimo. Jei kas eina in Yla isz maiszo iszlins; Apie bo No.144— Apie Ranka Ap- No. 200—Eustakijusžas. Is
inspudingai meldžiasi in Mari “stribus”, tu suimtus gimines ba ka negalėjo savo liežuvio veizdos, Nedąejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžitt
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te- Krikszcžionybįe’s. 128 pus. 35c.
va Zokoninka Bemadina. 61 No.201—istorija aplė Amži
Szvedai, Ruskiu Paszauti
puslapiu, 20c.
na Žydą. Jo kelionę po svietą
No. 145—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Ježu Kristų.
Malūnas Kaip Studentas Lo Pūkius apraszymas. 20c.
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
puslapiu, 15c.
Garbei. 15c. '
? J ■.
No.146—Apie Auka' Nihilis ‘ No.203—Knygute, Tretiulntu, Stebuklas Kuczios Nakti. kiu Sėraphiszkas Officium. 15o
62 puslapiu, 20ė.
•
■' '
;
;■.'
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas:
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Užsi^k.antškny^a3|i8Z
No. 150—Apie Duktė Akmeszio
Katalogo,
reikia paminėti
noriaus, Klara, Nusprbstasis,
Ant Kiek Užlaiko Mot eres Pa tik numeri knygos. Pinigus
siuskite per Pacztino Moni-Orslaptį. 61 puslapiu,; 20c.
No.151—Apie Vaitas Szvil- deri, Express ar Šankino Mopikas, Pas McrgA, Gražios ni-Orderi, o jeigu norite pini
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gais siusti, thi reikia - Užregis
nukas Karalium, 62 pus., 20c. truoti laiszka su pinigais.' '
No.153—Apie Gailuti, Du 65^ Nepamirszkite dadeti
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus deszimtuka ekstra del prisiuntimo kasztu. ■
:
lapiu, 20c.
in Barkaby Airfield, Stock
Keturi Szvedai lakūnai
szio. Vokiecziu laivas-juos
No.152—Apie Kajimas, Drū Visi Moni-Orderiai ir’Pini
holm. Ju eroplanas buvo
buvo Sovietu lakunu pa
iszgelbejo isz mariu ir juos tas Petras, Nuogalis. 62 pus gai, o ir visi laiszkai “visadė
nuszautas apie trisdeszimts
szauti. Jie ežia yra iszkilnūveže in Finlandija, kur lapiu, 20c.
turi būti siusti vien tik ant
mingai priimami ir sveiki
keturios mylios nuo Sovietu
Szvedu eroplanas juos par
No.155—Szakinis Nedoras szio adreso:
vežė namo.
rubežiaus, kai jie jieszkojo
nami, kai jie buvo iszgelbeti
Žydas, Du Draugai. 136 pusla SAULĖ PUBLISHING ČO„
ir, sugryžo in savo -kraszta,
kito savo dingusio bombne- _ .
Mahanoy City, ?a.,_ - g. §. £
....cj a
piu, 35c.

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOS
TĖVYNĖS

u

‘SAULS’* MABANOT OITT,

kės ir taip vėde. Ant galo sto
jo pakalnėje. Piemens gine
kaimene namon ir ant viso
kiu szvilpiriaicziu ir ant bir
bynių ža'ide. Teodoros szirdis
levingi gardžiai valgė ir kas prisipildė džiaugsmu. Jin taip
nudavė, kad toje pakalnėje -ilkartas veidai pagadyjosi.
Teodora turėjo su savim ir
kankles, ka paregėjus mergi ♦♦♦♦♦M-*************-***-**-**
na paklausė, kas tai butu?
Tebdora-gi kada pavalgė,
eme kankles in rankas* ir pa
giedojo gražia vakarine gies
me. Taip tai merginai patiko,
kad Vos kvapa atgavo. O kada
pabaigė, tarė su džiaugsmu:
— Ašz, mano brangiausia
ponia niekados taip puikios
giesmes negirdėjau! Pas mus
piemenukai grajina tiktai ant
szvilpyniu arba ant ragucžiu,
bet tokio balso neisžduodtt,
¥
BALTRUVIENE
¥
kaip jusu kankles. Asz jiiins
duoeziau rodą, kad tik manėsi
Žinome, kad niekas taip
norėtumėt paklausyti. Rytoj
Nemyli platini liežuvius,
pas mus apvaikszczioš alpeisKaip moteres ir merginos,
ka zobova, kuri kas metas bū
Apie savo kaimynus ir
na, kada kalnuose ganeva pa
draugus.
sibaigia ir piemens visus gy
Bet kartas nuo karto,
vulius parsivaro namo ant žie
Atsitinka kad ir vyrai yra
mos. Tada visi ’džiaugiasi ir
negeresnais už moterėlės, \
dekavoja Dievui už palaimini
Nes tankiai prie stiklelio,
mą. Bet jau vėlu. Eisime pas
Pas kaimyną ai-kitur,
mano tėvus netoli nuo ežia,
Naudoja bjauriausius
tuojaus pakalnėje, ir pas mus
apšmeižimus,
pergulėsite. Galėsite pas mUs
Ne tik ant savo kaimyno,
būti kaip ilgai norėsite. Rytoj
Bet taukiai aploją ir savo
mums ponia pagiedosi kelias
paezias,
gražias giesmes.
’ Ir kitas-nlotėi-eš,
Teodorai rodėsi, kad tai
Po tam ir kiti’pradeda,
aniuolas liko atsiustas. Taip . Juodinti gei'a Varda moteres
tie žodžiai jai patiko. Todėl ta
- '
ar tai merginos,
re merginai: '
'
'
; 'Smnaiszb su Ipurvais; ;
— Su didele'UkVata ant Pradeda tokiam vyrui toliau
tavo noro tinku. Dabai- nosim-'
: v - atidaryti akis,
pisiu apie nakvyne. Acziu' tau
• *Pu tam stebėsi, “
už tavo gera sžirdi, o Dievas
Isz kur pasklydo tieji
visame tave laimis.' Bet ar ta
A-“' . ; ■ liežuviai,
vo tėvai nepyks aiit taveš, ka
Bet jisai iiėžino,
da parsivesi su savim pakeleKati per Savo gil ta protą,
vingus? ■ . ■
’’e
Pats yra tame kaltas !
—- Nesirūpink ponia apie
Tankiai ir pasitaiko,
tai, atsake mergina. Mano tė
Kad irmerginas,
vai labai geri ir mielašzirdin- Nekaltai apjuodina užVydus
gi žmones. Kad asz parėjus
■
jaunikiai,viena namon apie jus papė&a- Tokes merginas kuriės nenori
koeziau, tada man nedovano
draugauti,
c ■;.■ ■
tu. ■
•
•Sa bile kokiu pakula,
Teodora nieko negalėjo at
Kaip tai neseniai padare
sakyti. Pakele' akis in dangti
.*.• i.>. jkokįs tai yylulis,
ir atsiduso Dievop. Potam Dideliame mieste Užikagoje,
emus už rankos Otoną tara:
■ Kuris prie stiklelio,
— Eikime mano sūneli,
Baisiai apšmeižė mergele,
jau ežia ne nakvosime po gėry
Už ka likos nubaustas
nė dangum. Alėtai, kaip grei
‘ iii- kalėjimą,
tai Dievas musu ineldimo isz-'
Ant penkių ilgu metu!
klausė. Delto-gi mano Vaikeli
*
*
*
niekados Dievo rtėUžmitszkie
Tasai žmogils yra daugir visada turėki Jame vilti.
gars i ilgesni s,
Ėjo su merginai, kuri labai Kuris jauežėsi Vertas pagyro,
džiaugėsi isz to nuopelno, pa
0 tuoln nesipuėžia ir pats
daryto pavargėliams. Nuo kal
nejieszko garbes.'
no buvo ne sunki kelione - ir
• -j *
*
*
musu pakeleviiigi po valgiui Daugelis moterėliu skuudžasi
buvo daug stipresni. ' .
ant savo vyru,
Trumpame laike paėjo gana
Kad jais skriaudžia,
diktoka gala.
O kas butu jeigu vyrai,
Tame mažas Otonas vėl iiuTuju motereliu pradėtu
ilso, tada motina paėmė ji už
v jais kandy t?
vienos, o mergina už kitos ran Bet nekurios moteres,
• “■
Geistu laikyti savo vyrus
; .
ant virvucziu,
Bet ne ant tokiu kokiu laiko
V -pririfezia szunis.
Ka-gi manytu apie ja
:
^kaimynai,
Kurie turėtu apsisaugoti,
Eidami šzale tokio namo,
Ir temyl ar yra gerai ’
pririsztas.
*
*
*
Visko, kas daugiausia •
žmoniems reikalinga,
Tai ne pinigu,
Tiktai smegenų arba ;
iszminties!

Namelis Pustelninko
(Tasa)
Daina nutyko, o Teodora at
sidusus tarė: Visi miegos ra
miai ir be rupesties po stogu,
b asz kur biedna dingsiu ir ta
ptikti miegosiu su savo kūdi
kiu?
' Tame paregėjo moteriszke
feinanezia. Kada ta moteriszke
prisiartino, rado Teodora kluįtojapezia ant vejos.
ateige buvo tai mergina
dailiai pasirėdžiusį, o pamaęžiusi nepažinstama moterisz
ke su kūdikiu, persigando. Po
Valandėlei, atsikvotejus, pra
kalbėjo in Teodora:
— Kaip matau, jus ponia
esate nuvargę ir neturite nak
vynes.
— Ak DieVe! Atsidusus
Teodora atsake, neturiu vietos
darioje galeeziau pertiakvoti!
Brangi mano toergaite! Reikia
tau žinot, jog esmi varginga
moteriszke, be jokio kampo.
Ilgai po svietą trankausi tarp
nepažinstamu žmonių. Diena
tiiriu ruipintis, kur gaut kąsni
duonos sau ir savo kūdikiui, o
kada sutemsta, nežinau kur
perftakvoti. Asz viską nukenėžiu, bet in savo kūdiki negal$u žiūrei. 'Sztai ir dabar, ana,
parode su ranka, guli po krū
meliu ir verkia. Ar tai maža
gailestis motinai?! Nuo vakar
neturėjo nei szmotelio duonos
savo burnoj. Per visa diena
klaidžiojom po sžita aplinki
ne, Neradom jokio žmogaus.
Iszgirdus mergina tuos vi
sas' Teodoros skundus, pradė
jo verkti. Turėjo ji labai gera
szirdi; o pptam tarė:
'
— Acziu Dievui, kad jus
ežia i'adau, per ka negulešitė
laukuose. Eik szen brangus
vhikuti! Atsiseski szalia ma^
mbs. Asz ežia gurbutyje turiu
truputi valgio.
Tai pasakius, nuėjo pas vai
kinėti, paėmė nuo žemes ir atvėde-paš motina; Pamacziusi
tai Teodora alpsiverke. Taip
labai susijudino mergaites ge
rybe.
’ ’
Į Ta pastaeziusi guibuti, ka
rankbse tužejo, ant žemes, iszeme duonos puse sykūtes, paskbi sviėktb ir medaus, prasze
idant' 'Valgytu. Žinomas daigtks, kad ilghi nereikėjo ragintirTurejo da mergaite ir uzbona su pienu, kuriuo pagirdė
vargdienius.
■į’ ■
— Nesirūpink, brangi po
nia, iiuszluostyki aszaras ir
Valgyk. Teipogi tu, vaikuti,
neverki; žiūrėki, dangiszkas
Tėvas vela savo aipieka paro
de!
y Sėdo potaurmergina szalia
ir labai džiaugėsi, kaip pake-

Skaitykit “Saule”
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gai gyvens ir kad sttgryž jos
seiidviszkos dienos/
Pasėjėjus da trumpoka gė
leli, davėsi matyt puiki triobėle, prie puikios lankos, me
džiais apsodinta.’ Isz kamino
ruko durnas, ant ko galima
buvo suprast, jog apsukri gafepadine triusesi apie vakarie
ne.
— Žiūrėkite, tai musu na
melis: Turime skubintis kad
mus ant kelio nesutemtu.
Kada prisiartino prie na
melio, aplinkui buvo visai t.Vku. Buvo tiktai girdėtis kaip
lapeliai nuo medžiu krinta 'že
myn. Namelio durys ir langinyėzios buvo uždarytos. Alergaite paprasze Teodoros, idant
ji už medžio pasislėpus užgrajytu ant kanklių ir užgiedotu,
ka ant jos pr'aszymo Teodora
sutiko ir tuojaus pradėjo:
“Asz apleista nuo visu, vie
tos neturiu,
Eiti in svietą toliaus negaliu
Ta liūdna giesme del jos pa
giedosiu,
Už ka norint nakti pas juos
pemakvosiu.
Brangiausi žmones susiimy-.
lėkit!
Tos biėdnos žmonos pasigai
lėkit;
Neatsakykit del manes nak
vynes,
Už ka datirsit linksmos ga
dynes.”
Vos keturias eilutes pergiedojo, o ežia isz nemelio seny
vas žmogus su puikiu veidu.
Klause jis giesmes. Galima bu
vo suprast, ant jo veido
džiaugsmu isz tos giesmes. Ne
trukus iszbego- ir gastpadlne
namo. Butu ir jie greieziau iszbegus, bet negalėjo palikti
puodo ant ugnies. Buvo tai
moteriszke drūta ir skaibri, ant
veido buvo galima suprast,
kad yra gera žmona. Ir jai pa
tiko giesme, taip kaip jos vy
rui.
Ak Dieve, kur musu Ro
žuka dingo ir ji butu girdėjus
ta giesme.
■Pamažu pradėjo rinktis ber
nukai ir merginos, o ir seni;
visi aplinkui apstojo ir isžsižioje klausėsi.
Giesmei pasibaigiusi, prisi
artino Leitandas, liier-giuos tė
vas, prie pakeleivės, o potam
ir jo pati Gertrūda.
— Acziu tau poni už taip
puikia giesme! Tara Leitandas
Teodorai. Jums1 giedant asz
mislijau, kad esu danguje.
Taip lyginai, kaip inusU pustelnihkas Beatusas, kad kada
pasakoją apie Dieva. Užtai ta
vęs poni neleisiu nuo saves.
Alano namelyj tiek vietos atsi
ras, kad galešile pernakvoti.
Taip, taip! Jau naktis. Eiki
poni in vidų po kelionei-pasil
sėti; Už ta jtts puikia giesme
negaliu ka daugiau duoti. Ta
pati paantrino ir Gertrūda. O
paregėjus vaikuti prie Teodo
ros ■ stisžuko isz džiaugsmo:
Dievulėliau! Kaip gražus kū
dikio! Žiūrėkite tiktai ant jo
plaukucziu ir molinu akeliu,
suvis kaip aniuolelis, o baltas
kaip sniegas! Kad nebūta SUnuini tos žmonos, tai saky.czian
kad tai kūdikis -kokio pono ka
reivio.
- Tai pasakius griebe vaikuti
ant fanku ir kelis kartus pa
bueziavo.
> • ..
■'Sžirdingas ttts hžpraszymas
sugraudino Tėodėra, jog toji
pradėjo verkti ir tara:
—Priimki mano padekaVdhes o DiėVb ! Jbg mane po
trek' kėiitfeiihnu fėikeifer Atvesi
in ta pakalne ir rasti puikus ir

f<.
gingus keleivius. Otonas tuo pom is. Gražu buvo žiūrėti in
jaus užmirszo apie savo pe tuos žmones, kurie tarp saves
reiga ir vargus ir buvo kaip bovijosi kaipo broliai. Seniai
sėdėjo su seniais, piemens su
namie.
piemenims,
vynininkai su vy
Po maldai inejo iii ju stubele Leitandas szvėntadieniuose nininkai, o medžiotojai su me
rūbuose pasirodęs, nedrąsiai džiotojais.
Vienas kitam pasakojo apie
inejo atiduoti laiba ryta pake
visokius
atsitikimus laike ga
leiviams, o kad rado atsikėlu
nymo, o kiti apie medžiokle ir
sius paszauke:
— Labas rytas, brangi' po taip toliau.
Kada paregėjo nepažinstani! Na ar gerai silsejotes? Asz
jus vakar taip ilgai užtrukdi- ma su jos šuneliu, vienas kito
nau, bet man dovanokite, nes klausinėjo, kas tai but do vie
netikėjau, kad laikas taip ni tie svecziai, isz kur atkelia
greiti pereitu. O tu brangus vę ir in kur keliaus. Paties
kūdiki, sziandien, kaip rodos, gaspadoriaus neiszdriso klaus
tu gražiai iszrodai, kaip pauk- ti. Pagalinus jiems pasakė Ro
sztelis pavasario diena. Pa že, kad vakar eidama per kal
lauk tiktai tu, ežia tau bus ra nus ta ponia su vaikucziu rado
inu pas mus; da sziandien su pakeleje ir parsivedė namb.
Visi pagyre už tai Rožuka.
rasi draugu, su kuriais prisiTeodora pakalnes gyvento
bovysi iki sotumui.
labai patiko, nęs kožnam
jams
Ir Otonas, pabueziavo se
niui ranka,, noriu ts senis nesi žodžio nepavydėjo. Teodorai
davė. Teodora už viską pade- atėjo ant mislies, kaip tai ji
savo dvare tankiai su savo pa
kavojo.
O kad ji ilgai jam dekavojo, valdiniais bovydavosi. La
Leitandas parodęs su pirsztu biausiai su pakalnes senais gy
in dangų tarė: Padekavone ventojais apie viską kalbėjo ir
priklauso tam Tėvui, nuo ku visiems jos iszmintinga kalba
rio viskas paeina, ka tiktai tu labai tiko prie szirdies.
riu. Žinai ka poni? Poni da
-- BUS DAUGIAU —
sziandien mus neapleisi. Szian
dien mes turime metine zobo
va. Norint mano mergaite jau
jus melde, bet ir asz da syki
arba pradžia
meldžiu. Jus poni Su savo
k a n k 1 e m i s palinksminsite.
SKAITYMO
Kaip asz numanau ant jus, tai
...ir...
neatsakysite man tos malones.
Su noru Teodora ant to priRASZYMO
stojp atsakydama: Esate geri
žmones! Alatau jusu szirdis.
Kad tai Vieszpats Dievas taip
suteiktu idant galeeziau jusu
kaime pasilikti ant visados',
tarpe taip puikiu ir mielasZirdingu žmonių, tuokart nieko
nuo Vieszpaties Dievo nenorecziau. 0 jeigu nori kad szian
dien pasilikcziau, ant to no
riai sutinku. Bet mano prieteliai atleisti man, jog asz nieko
linksmo nedainuosiu. Nes po
64 pus. Did. 5x7 col
tai baisiai nakeziai visos links
mybes isz mano galvos iszgaDabar Po 25c.
ravo.
Leitandas kaip žmogus aky
SAULE Publishing Co.,
vas suprato, kada vakar pa
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
mate Teodora, jog ji ne yra isz
prasto gimimo ir apie tai su
savo paezia ilgai kalbėjo; o Price$2.00statopoi,,t ,tyle'.
kada dabar Teodora primine
COLORS: Red, Black, Green,
1
apie baisia nakti, tikėjo savo
Blue, Gray, Copper.
manime neklystas. Bet tuo lai
ku nedave Teodorai suprasti,
2284 &&uL$tu6kad jis dasipranta ir atsake:
— Norint poni linksmu
t33S
dainelių nedainuosi, tai norint
szventas giesmes, o tos bus pa
kalnes gyventojams naudin
2442 . <Lm, *įVAgiausios, ba norint bovysis, tai
tik ir apie Dieva neužmirsz.
Dabar tszsivedė isz kama
raites in didesni kambarį, kur
rado visus besirengianeziuosius ant zobovos. Kambarys
LIETUVISZKAS
žaliomis szakelemis buvo iszkaisžy tas; prieangis taip-gi
buvo puikiai papūosztas. Ger
UiO
trūda ipamaėziu'si savo sve1
Su 283 Paveikslais
ė czius tarė: Na, brangus svete
SJ^
:
.
160 Puslapiu
s liai, dovanokite kad negalėjau
ateiti
in
kamaraite,
nes
žinote
8 col.Tlgio, B1/. ool. plocrio |!
kad moteriszkes triūsas nepa
! Isžaiszkiha' sapna ir kas
S
£
baigtas, o ir sziandien truputi
; ateitoje stosis; Su priedu Jį
pamigau, per ka ir pusryjezius
; planatu ir visokiu burtu,
pavėlinau.
; Knyga iff minksztos po- ?
Moterims tarpe saves kal
[ pieros virszeliuose.- :: ::
bant jau Otonas su Rožuka isz
! Pinigai reikia siusti su
lauko namelio sienas kaisze ir
K
•
užsakymu:
į / takelius kvietkornis bauste.
NUMBERED POINT! \
i Tiktai;. . $1.00 ■: Netrukus žmones pradėjo
rinktis, o po valandėlei susi
[
Saule Publishing Co., !>
rinko labai daug. Visais ke
[ Mahanoy City, Pa.,U.S.A. 5
liais ir takais szvariai pasirė
/OUMfAIM Mg
dė skubftosi. Senis su savo pa
• - Adresas: - •
ezia visus maloniai sveikino,
^Pirkie U. S. Bonus! melzdamas idant sestu po tie SAULE - Mahąnoy City, Pa.

dievobaimingus žmones, ku
rie mane ir mano kūdiki pri
ėmė sU atvertomis szirdimis.
Pbtam atsigrįžusi in gaspadoriu to namelio ir paezios
gaspadines tarė: '
— Brangus žmoneles/ kad
ne jusu mielaszirdinga dukre
le, niekados nebuežiau pas ju
mis atėjus. Be jos pagelbės asz
su savo kūdikiu buėziau ant to
kalno numirus. Gera mergai
tė! Tegitl jai Dievas duoda, sa
vo palainiinima.
Dirstėleje in šavė pats ir
pati su nuosteba, bet ir
džiaugsmu, paklausė:
— Kokia mus “duktė? Ar
tai mus Rožuka? Bet kur-gi ji
yra? '
Tame iszejo isz Už kiumo.
Senis pirmiausiai pamatęs pa
szauke:
— Žiūrėk tiktai, motin,
žiūrėk! Sztai ir ji! Ar tai tei
sybe Rožuka? Priek tam. links
mai žiurėjo in savo dukterį.
Alotina-g'i priszoko prie Rožtikos, pabueziavo ja ir tarė:
— Ar tai tu del to pasislė
pei, idant girdėtum, kad tave
giria? Potam tarė:
— Rožuka! Gerai padariai.
Už tai esi savo tėvams links
mybe. Parodei žmonėms, kad
esi dievobaimingai užauginta.
Kada apie tai tėvui Beatusui
pasakysiu, tai žinai tikrai už
ta nuopelną tave pagirs.
Džiaugiuosi labai isz to atsiti
kimo labiaus nekaip danguje.
Szia nakti saldžiai miegosi, o
saldus sapnai tavo duszele
linksmis. Alano dukrele, Die
vas tau visame laimis. Tik tais
keliais vaikszcziok.
Dabar primine senis, kad
laikas eiti in grindžia, daduodamas: Rudens Vakaro nesvei
kas oras, galėtu tai poniai ir
jos kūdikiui vodyt.
Žmones pradėjo skirstytis,
u'žduodoami viens kitam klau
simus, kas tai butu per viena
ta giesmininke su gražiu kūdi
kiu.
Gertrūda paėmus Teodora
už rankos, nusivedė in grinczia. Rožuka ėjo paskui su
Otonu. Paskucziausia ėjo Lei
tandas, narnu gaspadorius,
žiūrėdamas augSztyn, kokia
bus rytoj pagada; inejes in
priemene uždare duris ir tarė:
Dieve saugok mano nameli nuo
visokios nelaimes!
❖
v
Da suvis gerai nepraszvito,
o jau Teodora su savo Otonu
klūpojo ir siuntė pas Dieva
karsztas maldas. Dekavojo už
gera nakvyne, kurios nuo se
niai netui’ejo. Vakar isz vaka
ro ilgai sznekucziavo su gaspadoriuui. Gera vakariene ir
nakvime sudrutino musu var-
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ZiniosVietines
— Readingo kompanijos
kasyklos nedirbo Panedelyje.
— Tamoszius- Mataleviczius, isz Bowmans peczies,
numirė Nedėlios ryta, septinta
valanda. Velionis nesveikavo
per szeszis menesius. Gimęs
Hazletone, bet per koki tai lai
ka gyveno Mahanojuje, o apie
szesziolika metu atgal apsigy
veno Bowmans peczeje. Prigu
lėjo prie Lietuviszkos parapi
jos, ir Eagle’s Kliubo mieste.
Paliko savo paczia Julija (Yanaszauskiute) sunu Tamosziū;
duktere, Elzbieta, pati N. Sko
kowski, Pottstown; viena anuka; seserį Valeriją isz Califor
nia; du brolius: Alfreda, Cali
fornia ir Feliksą, New Mexico.
Laidos Ketverge su apiegomis
Szv. Juozapo 'bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidos in
parapijos kapines. Graborius
Liudvikas Traskauskas laido
jo— Seredoj pripuola Pane
les Marijos Ękapliernos, o
Tautine Szvente: Danguole. Ir
fa diena: 1862 metuose David
G. Farragut buvo paskirtas
pirmuoju Admirolu Amerikos
Laivyno; 1939 m., Fritz Khun,
Amerikos vyriausias Nacis suaresztuotas, jis buvo intartas
už girtuokliavimą ir blevyzgo
jimą. Tai keistas ir beveik
juokingas nusprendimas to
kiam žulikiu ir iszdavikui, kad
jis už tokius mažus prasikalti
mus butu suaresztuotas, kai jis
tiek žalos buvo padaręs musu
krasztui su savo veikla; 1948
m., Plieno fabrikantai pakelia
algas trylika centu ant valan
dos savo darbininkams ir tuo
paežiu sykiu plieną pabrangi
na.. Taip beveik visados buvo
ir gal ir bus! Darbininkai per
streikas iszsikovoja didesnes
algas, kompanija po streiku
sutinka ant darbininku parei
kalavimo ir paskui sau ramiai
ir tyliai pabrangina savo fave
la. Reiszkia, ka darbininkai
laimėjo jie prakisza ant dides
niu is'zkaszcziu, o fabrikantai,
ponai, bagocziai nei cento nepatrotina, nes jie tik pabran
gina tavora ir tada tie patys
žmones kurie per streikas ba
davo ir vargo turi už tas savo
streikas užsimokėti ir da po
streiku Už viską brangiau mo
kėti; 1378 m., Jagela nuskan
dino Lietuvos Kunigaiksztiene
Birute; 1918 m., paskutinis
Rusijos Czares Nicholas An
trasis ir jo szeimyna ir nariai
buvo per Bolszeviku nužudyti
Ekaterinburg, kuris dabar pa
vadintas Sverdlovak, su szitomis skerdynėmis Bolszevikai
isznaikino Romanovu szeimyiia kuri Rusija valde net nuo
1613 metu.
— Ketverge pripuola Szv.
Aleksiejo, o Tautine Szvente :
Nelda. Taipgi ta diena: 1935
in., daugiau kaip asztuonios
deszimts tukstaneziu Žydu iszsinesze isz Vokietijos. Jie jau
tada nujautė kad jiems bus
riestai. Jie isz Vokietijos iszsineszdino kaip žiurkes isz
skestanczio laivo. Musu va
dams jau ežia turėjo būti aiszkus ženklas kas darosi toje
Naciu užkariautojo Vokietijo
je; 1945 m., Prez. Trumanas,
Ministeris Winston Churchillis ir Priemieras Stalinas susi
tiko Potsdam konferencijoje
pasitarti apie kare. Ir Stalinas
ežia abiem galvas apsuko, juo
du suniulkino ir viską pats sau

MAHANOY CITY. PA.
.

laimėjo; 1950 m., FBI Ameri
kos Slapta Policija suaresztavo Julius Rosenberga, New
York mieste, kaipo Sovietu
Rusijos szpięga ir Amerikos
iszdavika. Jo žmona buvo vė
liau suimta ir suaresztūota;
1947 m., daugiau kaip asztuoni
szimtai valstybiniu darbininku
■buvo pravaryta, nes ant ju ne
buvo galima pasitikėti. Jie ‘bu
vo intarti kaipo Amerikos iszdavikai. Mums buvo linksma
tai isžgirti kad musu valdžia
nesnaudžia. Bet kur buvo mu
su slapta policija, ka dare mu
su valdžia, kai szitie dabar in
tarti žmones buvo 'pasamdyti
in tokias svarbias vietas val
džioje? 1410 m., Lietuviai per
galėjo Kryžeivius ties Var
nais; 1870 m., karas tarp Pran
cūzijos ir Vokietijos prasidė
jo; 1933 m., lakūnai Darius ir
Girėnus žuvo ties Soldinu Vo
kietijoje.
— Pertnyczioj pripuola Szv.
Kando, o Tautine Szvente: As
tute. Ir ta diena: 1940 m., Pre
zidentas Franklin D. Rooseveltas paskirtas treczia syki del
Prezidento vietos; 1431 m.,
Lietuviai pergalėjo Lenkus
ties Lucku; 1812 m., Amerika
paskelbė kara priesz Anglija.

Tamaqua, Pa. — Petras
Stankieviczius, nuo 236 Or
wigsburg uly., pasimirė Petnyczios ryta in Coaldale ligonbuteje. Gimęs Lietuvoje, atvyko
in czionais 1907 metuose. Per
daugelis metu dirbo angliaka
sy klose, o 1943 m., prhsiszalino nuo darbo! • Prigulėjo prie
ŠS. Petro ir Povilo parapijos
ir prie Liet. Ry. Kat. Susivie
nijimo.

Gražuoie Kilus Erzina; 2,000 ŽUVO
BOMBARDAVIME

Septyniolikos metu am
žiaus Phyllis Dome, Broo
klyn, N. Y., buvo iszrinkta
kaipo ‘Plaukikių Karaliene’
New York mieste. Ji ežia
visus kitus erzina, aplaistydama save isz tos garbes
taures, kuria ji buvo laimė
jus. Visi kurie susirinko ja
pamatyti prakaitavo szilumoje, kai ji, bcbaikaudama,
szitaip darkiesi.

dėta. Meiles daina, skirtą jos
pabėgusiam vyrui milijonierių
Winthrop Rockefeller. J ievute
dainuoja apie: “ Vyno Grukąžni, Ranka Rankoj, apie Szili:
m a po to ir.apie Jo Ekstaze su
Ja ir 1.1. Muzika paraszes Jay
Cheinis (Czernįs-), kuris su ja
susipažinęs per savo žmona. '

.
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Tautu San jungos Gražiausia

Rene Malhame, viduryje,
isz Lebanon, buvo iszrinkta
kaipo Tautu Sanjungos gra
žiausia mergina. Buvo to
kiu gražuoliu paroda in
Waldorf Astoria vieszbuti,
hotelyje, New York mieste.
Antra ir treczia gražiausia

buvo szitos dvi paneles:
'Rlance Alvarez, (po kairei)
isz Venezuelos ir Myra Yaron, isz Izraelio. Isz invairiu ir tolimu krasztu gra
žuoles buvo ežia suvažiavu
sios.
a o a

■
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Generolas Eisenhower

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

c/iai Belaisviai
TOKYO, JAPONIJA. —
Radijas isz Pyongyang, Ko
munistu valdomas pranesza
kad Amerikiecziai lakūnai su
savo
bombardavimu
ant
Pyongyang ana diena iszžude
daugiau kaip du tukstaneziu
žmonių, kuriu tarpe buvo ir
daug Amerikiecziu belaisviu.
Jie sako kad keturi tukstancziai buvo sužeista ir pustreczio suimto dingo.
Laikrasztininkai Tokyo
mieste sako kad szitas bom
bardavimas buvo didžiausias
per visa Korėjos kara.
Komunistai sako kad Ame
rikiecziai tyczia szita ju sosti
ne bombardavo kad atkerszinus, už tai- kad Amerikiecziams nesiseka derybos ., del
paliaubų ar taikos.
Amerikiecziams lakūnams
buvo insakmiai insakyta ap
leisti kalėjimu lagerius po nu
meriais 9 ir 6, kur randasi
daug belaisviu, ir kiekvienam
lakūnui buvo parodyta ant
žemlapio kur tie kalėjimai
randasi, ir buvo insakyta nei
arti prie ju neskristi.
Bet Komunistai dabar visa
kosere rėkia kad Amerikie
cziai žvieriszkai žudo ne tik
juos bet ir savosius.
- 4- -------- -—-
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Republikonu Prezi
dentas - Kandidatas

Ju Tarpe Ir Amerikie-

West Brownsville, Pa. —
RUOSZIAŠI
Žinios isz czionais skamba
apie mirti a.a. Petro Sungailio,
kuris pasimirė Birželio 6-ta
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
diena 1952 m., ir likos pąlaidotąs in Kalvarijos Kalno kapi mokratu Seimas invyks Lie
nėse. Velionis gimė Lietuvoje pos July 21-ma diena Chicago1883 metuose. Atvyko in Ma je.
hanoy City, Pa., po tam apsi
gyveno AVest Brownsville..Pa ^Pirkie U. S. Bonus’
liko dideliame nuliūdime savo
paczia J ieva; du sunu: Petra
ir Joną, taipgi duktere, Mare
r
Blozauskiene; broli ir seserį
Make today
Lietuvoje, taipgi du brolius
Amerikoje. A.a. Petras Son
your^day
gaila buvo senas skaitytojas
United States
“Saules” Amžina atilsi!
New York, N. Y. — Orkiestras pradėjo groti Jievutes
Paulekiutes — Rockefeller su-

Motina Pasivogė Dukrele; Suaresztūota

,

Mary Louise, ir ja nusivežė
in Chicago praeita meta. Po
nia Judd (po deszinei),
czia pasiszneka ir pasitaria
su Kathleen O’Keefe, polici
jos virszininke. Jie tariasi
kaip dabar butu jai galima
iszsisukti isz tos bausmes.

Chicagoje, Ponia Pasqualina Judd, triszdeszimts
dvieju metu amžiaus, moti
na ir kalbu mokytoja in Vas
sar, merginu kolegija, Rou
ghkeep šie, New York, buvo
nuteista ant dvieju metu in
kalėjimą, už tai, kad ji pasi
vogė savo paezios dukrele,

o.o

o

Greitas Le nktyniotojas

nyje. Senatorius Taft yra intakingas ir nagingas politikie
rius, kuris gerai žino visus po
litinius ginklus ir inrankius ir
kuris turi labai intakingu
draugu.
Nežiūrint to, Generolas Eisenhoweris stojo in tas rungtynęs ir laimėjo per pirmąjį
ji balsavima. Nei jo geriausi
ir isztikimiausi Generolo drau
gai nesitikėjo tokio laimėjimo!
Republikonai negalėjo ge
resnio in intakingesnio žmo
gaus iszsirinkti del savo Kan
didato. Jeigu Republikonai
kada nors tikisi laimėti Rinki
mus del Prezidento, tai yra da
bar su Generolu Dwight D.
Eisenhoweriu.
Geriausias ir tikriausias priparodinimas, kad Generolas
D. Eisenhoweris yra tinkimiausias žmogus Republikbnams tai ateina isz Demokratu
Partijos vadu, kuriems baisiai
nepatinka, kad jis yra Repub- •
likonu Kandidatas, nes jie da
bar žino kad jiems sunku, bai
siai sunku, baisiai sunku
priesz toki priesza savo Kandidata pastatyti. Pats Preziden
tas Harry Trumanas buvo vieszai iszsireiszkes, kad jis norė
tu kad Senatorius R. Taft
butu Republikonu Kandidatas.

SENATORIUS

Trys Istorijos

RICHARD NIXON
T

Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą,
Maluninkas Pabėgo

Repui), V ice- Preziden
tas Kandidatas

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

CHICAGO, ILL. — Jaunas
Senatorius Richard Nixon isz
Californijos, kuris pasekmin
gai suseke Komunistą, Ameri
kos iszdavika Alger Hiss, bu
vo gerai paširenges, kai jis bu
vo paskirtas Republikonu Par
tijos Vice-Prezidentu kandida
tu.
Szitas. trisdeszimts devynių
metu amžiaus Senatorius, Ri
chard M. Nixon, iszgirdes kad
jis yra paskirtas in ta garbes
vieta, vidurnaktyje ilgai tarie
si su laikrasztininkais ir jiems
prižadėjo kad Demokratai da
bar turės gerai apsižiūrėti kai
jis pradės Generolo Eisenhowerio ir savo vaju vesti del
rinkimu.
Jis sako, nežiūrint kuri žmo
gų Demokratai iszsirinks, jis
bus Prez: Trumano paskirtas,
Trumano pamokytas ir Tru
mano valdomas, ir už tai visas
Republikonu vajus yra priesz
Prez. Trumana ir “Trumanizma”.
Senatorius Nixon sako:
“nepaisant kuris kandidatas
atstovaus Demokratu partija,
jis turės atsakyti už Prez. Tru
mano klaidas.”
Prezidentas Trumanas visai
nenorėdamas, padėjo iszkelti
szito Senatoriaus varda, kai
jis ji iszpeike ir paszi'epe kai
tas Senatorius seke ir tardė
Komunistą Alger Hiss. Tru
manas apie ji buvo pasakęs
kad jis jieszko “raudonos sil
kes”. Paties Prez. Trumano
veidas baisiai nuraudo kai ta
‘ ‘ rauduona silke ’ ’ sugryžo
jam su visa savo smarve, kai
Alger Hiss buvo surastas kal
tas, ir buvo pasmerktas kaipo

Apie Irlanda arba Nekaltybe
Suspausta; Robertas Velnias;
Medėjus; Kaip Kuzma Skripkorius liko Turtingu Ponu.
Per paczta, 35 Centai.

Adresas:
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
in Long Beach. Kai jis nelenktynioja tai jis su savo
“Giri Frenta” mėgsta klau
sutis geros muzikos. O del
pragyvenimo jis vairoja
troka.

Jack Davis, greitas lenktyniotojas, bėgikas, South
ern Californijos Universite
te, ežia parodo kaip jis grei
tai gali bėgti. Jis ežia ren
giasi ir pratosi del lenktynių

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”
J o kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.

Saule Publishing Co.,
reita sanvaite fabrikas buvo
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A
uždarytas, o priesz tai visi ga
vo tik tris dienas in sanvaite
dirbti, nes kai plieno ir gele įL TRASKAUSKAS?
žies nėra, tai ir daybo nėra.
i lietuvTszkAS J
t
GRABORIUS
|
BRAZILIJOS ERO- £ Laidoja Kunus Numirėliu. *
Automobilius Del J
PLANAS NUKRITO ** Pasamdo
Laidotuvių, Kriksztyniu |
!-’ ■
. IN MARES J Vestuvių Ir Kitokiams j
t
Reikalams
::
’
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
*
•
*

tikras Komunistas ir savo
kraszto iszdavikas.
Prisimindamas ta Prez. Tru
mano “rauduona silke” Sena
torius Nixon sako kad jis da
bar priesz Trumanizma ir Ko
munizmą.
Iszrodo, kad Demokratai tu
rės su szituo žmogumi skaity
I
tis.

FORDO FABRIKAS
UŽSIDARO
CHESTER, PA. — Fordo
fabrikas, Chester, Pa., dabar
bus uždarytas iki dvideszimts
pirmos dienos szio menesio.
Fabriko atstovai sako kad
jie yra priversti fabriką užda
ryti, nes negauna gana plieno
ir geležies.
Tūkstantis ir szeszi szimtai
darbininku dabar darbo netu
rės. Czia isz viso dirba apie
du tukstaneziai žmonių. Ir pe

pasiaustas in ta vieta, kai vie
nas lakūnas, skrisdamas virsz
tos vietos pamate žmones pluduriuojanezius bangose.
Nukritęs eroplanas buvo
variuojamas veszti keleivius
ir paczta. Kaip ta nelaime ati sitiko, dar nėra paskelbta.
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“Girdėjau kad Sutkus pa
simirė. Kažin kiek pinigu jis
paliko?”
“Kiek paliko? Nugi vi
sus.”
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