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Permainos Vasz
ingtone; Demo
kratai Prieszai
Valdyboje

mokinu darbai, kuriuose “pir
WASHINGTON, D. 0. —
Gyve ja Vokiecziu miausia dalyvauti buvo pa
Generolas Douglas MacArthuTremtiniu Ir Pabėgėliu kviesti mokiniai isz Anglijos,
ris, per rinkimus gavo mažiau
Prancūzijos, Belgijos, Skandi
kaip
deszimts
tukstancziu
bal

Veikla
navijos krasztu ir Turkijos.
WASHINGTON, D. 0. —
su
in
asztuonias
valstijas,
ku

Mokslu vadovas, Dr. GehrmanKai Prezidentas Trumanas ap
Apjungiami visi sritiniai nas. Tuo'budu Užsieniecziai
leis Baltuosius Namus ir taps riose jo vardas buvo ant rin
, vienetai, steigiamos naujos in- mokiniai pirmieji supažindinapaprastu Amerikos piliecziu, 1 kimo rasztu.
lats
Generolas
MacArthur
stitucijos, vis garsiau imami į misų “Vokiecziu kulturiniu
jis gales gauti devynios deneužgyre
bet
tuo
pat
sykiu
nei
szimts penkis dolerius ant me
reikszti reikalavimai, kad bu- palikimu’’ Rytprūsiuose, Klainesio pensijos, kaipo buvęs nesiprieszino kai jo vardas bu tu jiems gražintos svetimųjų Pe(ios kraszte ir kitur,
Amerikos armijos pulkininkas. vo ant tu rinkimo rasztu tose apgyventos teviszkes.
Tik devynios deszimts penkis valstijose inraszytas. Jis jau
Lueneburge Rugsėjo 8 d.,’ Rūpinasi Sudaryti Ben
dolerius ant menesio ir nei vasaros pradžioje buvo pasa
kęs,
kad
jis
visiszkai
nedaly

buvo iszki mingai atidaryta
cento daugiau.
dra Organizacija Kovai
vaus
saituose
rinkimuose.
Sziaures
Rytu Vokietijos Aka
Kaipo buvęs Amerikos Pre- j
Priesz Chicagos seimą, Ge demija. Akademijos vadovas
Su Stalinizmu
zidentas jis nei cento negali
nerolas
MacArthuris
reme
Se

yra
Irof.
M.
Boehmas,
1920
m.,
gauti pensijos.
Londono Lenku laikrasztis
Prezidentu naszles gali už natorių R. Taft ir stacziai buvo Berlyne inkures Institut fuer
nusistatęs
priesz
Generolą
EiGrenzlandund
Auslandsstu“Dziennik Polski i Dz. Žoldyka siusti laiszkus per paczsenhoweri.
Kai
Eisenhoweris
dien.
Atidaryme
dalyvavo
nierza
” Rugp. 8 d., numeryje
ta, bet ne buvęs Prezidentas.
buvo
Republikonu
iszrinktas,
Kaizerio
Wilhelmo
duktė Duesseldorfe invykusi Laisvu-! UŽSIENIO MEISTE
WASHINGTON, D. C — Kai Kon
Kongreso nariai yra insteige .
Generolas
MacArthuris
nutiBraunschwei^o
Lueneburgo
j
u
Tautu
Kongresą,
kuri
su

pensijos plana savo nariams.
RIAI RENKASI
gresas vėl susirinks Sausio (Jan.) treczia
hercogiene Viktorija Luize, kvietė Vokiecziu “Nacizmo
Bet tai buvo investa 1946 me lo.
Po rinkimu Generolas Mac- į buvęs Ministeris W. von Keu- Auku Sanjunga”, tarp vertituose, o Trumanas atsisakė isz
diena 1953m., tai bus daug permainų valNEW YORK, N. Y. —
Arthuris
tik tiek pasakė: “Asz dellis ir kiti Federal vyriausy-; na: “ Kongresą globojo tam. j
Kongreso priesz tai, ir už tai
Anthony Eden, Anglijos Užsie
Didžiausios ir svarbiausios pernei isz Kongreso jis nieko ne džiaugiuos kad Republikonai' bes vardu pasveikino Dr. O. tikri Amerikiecziu sluogsniai, i nio Ministeris, atskridęs in dyboje.
laimėjo.
Schreiberis, savo žodyje pažy- kurie siekia, bent taip tenka
gali gauti.
New York miestą del Bendro mainos bus perversme valdyboje, nuo Demedamas, kad Vokiecziu vy-1 manyti, sudaryti bendra Euro- i
Tautu Sanjungos Seimo, pirmokratu in Republikonu rankas.
Gausybe su džiaugsmu priside- pos Vidurio ir Rytu organiza- ’
PASIKORĖ
mucziausia pasakė kad jis ir jo
DVI NASZLES PEda prie szios ruszies darbo, ciju vesti sza’.tajajm karui su
džiaugiasi kad Genero
Republikonai gavo gana nariu del virKALĖJIME Meyeris, Žem. Saksu parla- Stalinizmu.- Sumanymas isz | žmones
SZESI UŽ TURTELI
las Dwight D, Eisenhoweris
mento vicepirmininkas, pabre- j esmes neblogas, bęt reikia prilaimėjo Rinkimus, nes jis sa jszenybes, ir jie dabar valdys visa KongreBETHLEHEM,
PA.
i
že,
kad “visu Vokietijos kultu- pažinti, kad priėjimas tam į
TROY, N,,Y. — Dvi naszles
ko: “Gen. Dwight D. Eisenho.f-rinau kolegijų .yra. garbes pa- tikslui perstatyti labai nevysa ir Senatai- ■>
weiis yra musu artimas drauszimts
szesziu
metu
amžiaus
1
reiga
iszlaikyti
gyva
minti,
jog
kės.
Mėginimas
intraukti
in
peszasi už turteli, kuri apliko
: gas”.
Senate svarbiausias žmogus yra Senatojųdviejų vyras troko draiverys buvęs plieno darbininkas, pa- Vokietijos Rytai tikrai buvo Antiboiszevikine veikla paJis greitai pridėjo, kad ne
Eugene Wood. Jis su abiem sikore miesto kalėjime. Jis jau Vckiszki. Ta prasme turės vergtųjų tautu atstovus tarpi- i
Anglu biznis kiszjtis in Arneri- rius Wayne Morse, isz Oregon, kuris buvo
gyveno, viena gyveno • apie buvo numires> kai daktarai veikti ir szi akademija. Pati ninkaujant Vokiecziu “Naciz- i! kiecziu i olitiniul klausimus,
atsisakęs nuo Republikonu, nes jam nepa
penkios deszimts myliu nuo ki- i Pribuvo ir nuPj°ve virve su akademija turi nuosavus gra- mo Auku Sanjungai” davė tobet jis sako kad visi jie dyvižius kambarus, kuriuose aka- kiu pasekmu,'kuriuos buvo netos. Jis ilgas valandas dirbda- ! ku™a jis buvo pasikoręs.
nesi kaip Amerikieežiai sura tiko Dwight D. Eisenhowerio Rinkimu Va
vo kad galėtu jas užlaikyti.
i. , Jo
’ lavona užtiko kalėjimo demijos klausytojai taip pat sunku isz anksto atspėti. Tu do tokius du gabiu vadu kaip
jus, ii jis pasiskelbs kaipo neprigulmingas.
Viskas paaiszkejo kai jis bu- ^žiūrėtojas, Leonard Del-Di- gyvens. Apreiszkimas ypacz tautu atstovai visas nepripaži
Eisenhoweri
ir
Stevensona.
kultūrinis Vokietijos paliki no Duesseldorfo žygi. Tame
vo užmusztas ant vieszkelio j laggio.
Užklaustas ar jis ketina at Dabar, jeigu jis sugrysz in Republikonu
Jis
buvo
susiradęs
trumpa
mas
sziaures rytuose, pabėgė Kongrese dalyvavo tik keli
netoli nuo Paramus, New Jer
virve prie kurios jis buvo pri- liu veikimos ir kitoko. Drauge niekam neatstovavę pavergtų silankyti pas Eisenhoweri, eiles, tai Republikonai ims virszenybe.
Bet,
sey.
Anglijos Užsienio Sekretorius
riszes
savo
keliniu
diržą.
Jis
buvo
parodyta
paroda
“
Vokie

jų
tautu
asmenys.
Gausingiau

Viena szito trisdeszimts vie
Eden pasiaiszkino kad nie^o jeigu jis ir stotu in Demokratu eiles, tai
no meto troko draiverio szei- buvo in kalėjimą pasodintas cziu tėvynė Rytuose”. Po isz- siai dalyvavo Vokiecziai, Ru- nėra sutarta ir kad kiek jis ži
kilmiu buvo pradėti praktiniai
(Tasa Ant 4 Puslapio)
ihyna gyveno in Schaghticocke vien tik del tos nakties.
no tai Eisenhoweris dabar nori Republikonai vistiek pasilaikys vyriausybe,
New York, o kita in Sauger
gerai pasilsėti.
nes naujas Vice-Prezidentas Nixon tampa
ties.
Jauni
Koriecziai
Stoja
In
Vaiska
Kiti Ministerial renkasi del
Dabar naszles peszasi už jo
to Tautu Sanjungos Bendro viso Senato Prezidentu ir taip duoda Re
palikta turteli. Ponia Anna
Seimo, kuriame vėl bus iszkel- publikonams ta virszenybe.
Wood, isz Saugerties sako kad
I tas Korėjos klausimas. ,
, ji yra jo pirmutine žmona ir už
Kai tos paczios Partijos būva PrezidenKitas Anglams ir Prancū
tai jai priguli jo turtelis. Bet
zams baisiai svarbus klausi tas ir Kongresas ir Senatas, tai visados
ponia Jean Wood isz Schaghti
mas
yra Tunisia-Morrocco
coke, kuri dabar yra neszczia,
klausimas, kur sukilimą vis di daug geriau, nes tada visi iszvien dirba
sako kad ji savo vyro popierodėja, ir kur žmones nori nusi
se buvo užtikus laiszka isz
lir negali kitos Partijos kaltinti už klaidas,
kratyti Anglu ir Prancūzu jun
anos žmonos, kuriame ji grasi
go.
nes tada vien tik ta viena, Partija yra atna ji divorsuoti.
Nabagas Eugene Wood
sakominjos ir negali pasiteisinti.
dirbdavo ilgas valandas kad
JOHN L. LEWISAS
galėtu žmonas ir szeimynas
NE BOSAS
KARISZKI EROPLANAI PALYDĖS
užlaikyti. Jis vienai duodavo
szimta doleriu ant sanvaites,
EISENHOWERI IN KORĖJA
WASHINGTON, D. C. —
pats užsidirbdamas apie du ar
Sveikindami Generolą Eisen- •
tris szimtus ant sanvaites per
howeri ir jo draugus, mes ne
tas ilgas ir sunkias draivini- j
Karo sztaWASHINGTON, D C.
galime pamirszti ir paprasta
mo valandas.
darbo žmogų pasveikinti del bas yra jau parūpinęs szimtus kariszku

TRUMANUI $95.00
ANT MENESIO

Tautu Sanjungos Bendras Sei
mas Bus New York Kuriame Bus
Iszkeltas Korėjos Klausimas

Didele Atmaina
Uoszve — Jau galėtumai
su paczia kalbėti.
Žentas — Duok pakaju,
mamytę! Kaip mes rengemes
sueiti in pora, tada asz kal
bėjau, o ji klausė. O po veseilei Onute kalbėjo, o asz
klausiau.
Dabar
abiem
mums heužsidaro burnos, o
kaimynai klauso!

Kisenhoweris turėta paleTukstancziai jaunu Koriecziu, kurie ka tik yra su
laukė pilnu metu, dabar be
veik reikalauja kad jie butu
priimti in kareiviu eiles. Vi
si jie nori stoti in kareiviu
eiles ir m u s z t i s su savo
kraszto Komunistais.
Jie ateina in karo sztabo

kcmbarius, automobiliais,
traukiniais, autobusais, ve
žimais, arkliais ir pešti.
Dabar daug daugiau Pie
tų'Korėjos kareiviu kariau
ja Korėjoje negu Amerikiecziu ar visu sanjungos tautu
armijų kareiviai.
Galimas daigtas, kad, po

naujo Prezidento Eisenhowerio tvarka, ateis laikas,
kada Korėjos isztikimi ka
reiviai, Amerikos armijos
iszlavinti, be jokios pagelbos isz užsienio gales patys
apsidirbti su savo kraszto
Komunistais, iszgamomis.

kavoti ir visiems darbiniukams už savo pergale szituose
, rinkimuose, nes jie prisidėjo
prie tos didingos pergales.
Darbininku upiju vadai vieį szai ir net^ atžagariai stojo už
------- ----Stevensona,
ir skvo darbiniukams, savo unijii nariams buvo
insakmiai insake balsuoti, vo(Tasa Ant 4 Puslapio)

CTOpianU, gFClCZiaUSIU, Jet pESZtuku, kurie, palydės Generolą, busimąjį Prezidentą,
kai jis važiuos in Koreia.
Karo sztabas dar nėra gavės žodžio isz
paties Eisenhowerio kada jis ketina važiuojn ’ korėja, bet kaHSzki eroplanaį su savo lakūnais jau laukia.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
“Saule”, kaip szviete, tai])
ir dar tebeszvieezia tikriems
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.
..
Sveikiname Dakttfra Piju
Grigaiti, “Naujienų” dienraszczio redaktorių, kuriam
Spalio szešziolikta diena suka
ko szeszios deszimts devyni
metai amžiaus. .Jau trisdesziints asztuoni metai su virszum, kai jis darbuojasi “ Nau
jienose”, ir veda lietu viszkos
Spaudos darbu. Dar ilgu metu
Gerbiamajam Grigaieziui!
Eina, gandai kad Direkto
rius K. Steponaviczius, Uhieagoje, rengiasi pastatyti opera
“Carmen” su lietuviais ii- lie
tuvėmis. Bravo. Lauksime
daugiau žinių.
“Saule” skaito visu sluogsniu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai,
dvasiszkiai,
va] st vi) i n i ū ka i,
mokslincziai ir darbo žmones.
Nes visi jie 'žino kad “Saule”
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.
Italijoje karo metu Komu
nistai buvo paslėpė tiek ginklu
jog ipo karo policijos rastais
slaptuose Komunistu sande
liuose ginklais galima pilnai
apginkluoti dvi pėstininku di
vizijas.

į be pasirinkimo yra lygus mo
dorins yra ana diena, pasakęs:
liui.
“Mes isz Europos neisžsik raustysime kol musu draugai
Amėrikiecziams, ir kitiem^
ežia jausis kad jie gali saugiai
gyvenantiems laisvajame paWASHINGTON, D. ('. — I šaulyje szi pasirinkimo teisi* ir
gyventi lie musu ipagel'bos;
mes ežia pasiliksime kol szitie Svarbiausia pareiga atlikau lyra. Rinkimu esme. Vienok
Europos krasztai jausis laisvi tai yra ’balsavau!
krasztiio.se-sziuo, metu anapus
nuo 'baimes užpuolimo ii' už
tarsite savo giminei ar kaimy
kariavimo.”
nrzi Jus pasigirsite
Imlsa- j ].;reiĮ)ta: j'ls-pi-ivaio balsuoti už
vole
Lapkriczio
4
diena,
pasi ; vienui viena vyriausybes paDabar jau negalima gauti
nei pasziporto nei vizos, nei naudojate Amerikieczio teise I siūlyta lyandidata su
vietos ant laivu iii Europa per pasirinkti sa-u žmogų kuris Va arba rizikuoti savo ii
/
Gegužio (May) menesi. Nes dovaus Jusu krasztai sekau- szeimynos saugumu ir
baisiai daug žmonių važiuoja ežiu keturi n metu Regyje.
Tokie Rinkimai nėra jokie

moję priima Rinkimu nurody ežio iszimta isz Lietuviszku ležinis Vyras, Smakas ir Niki
mus.
užlieku. Su paveikslais. 177 tas. 61 puslapiu, 20c.
/
dideliu
puslapiu,
35c.
Laisvieji Rinkimai vienok
No.175—Kuczios Žemaites;
juk nėra, jokia retenybe. Juos
No.111—Sziupinis (3 dalis) Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
turi visas laisvasis pasaulis. talpinasi sekanti skaitymai: darė Anglis; Kaimiecziu AimaBet ne tautos gyvenanezios Yla isz maiszo iszlins; Apiexbo- navymai; Eiles; Kokis Budais
ba ka negalėjo savo liežuvio Apgavikai Apgauna Žmonis;
Jusn laiszkas apie Rinkimus sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, \ Prietarai ir Burtai; Juokai ir
t ikro liudininko atpasakojimas Galinga ypata galybe meiles; i Paveikslai. 20c.
l’žsienyjo Ims ' gyvai ipateniji- Raganiszka lazdele; Boba kaip! No.176—A-Be-Cela, Pradžia
ir visos bobos; -Teipgi juokai, Skaitymo ir Raszymo. 25c.
i kur kas daugiau negu Krem rodos,- trumpi pasakaitymai* ir
liaus propaganda. O juk szie t. t., 52 puslapiu, 20c.
Kitokios Knygos
No.112—Trys apysakos apie
1-ijiusjįi.s ryszis kuris jungia vi- pinigai galva-žudžiai; RažanNo.178—Tikransias Kabalas
Rinkimai suprantam-! laisvaja I so pasaulio laisvojo pasaulio ezius iszgelbsti nuo smert; Szv.
“BALSA VAU P’
arba
a ti den gi m a s Pa slapczi u
— C. Kristupą; Juokingi szposeleii;
. Sziuo žodžiu Jus galite pra me pasaulyje, o tik eilinis Ko i szalis.
Ateitos su pagalba Kazyrom.
dėt? savo laiszka in užsieni. 1 munistu trijias.
Kaip traukt giliukingai Einiki 25c.
a veikalu
ir kiti szposeliai, 20c.
No.180—Kvitu K n y g u t e
veikete ta | pirmąsias dienas po Rinkimu
snmlkiai;
No.116 Istorija ape Siera- UU1 Jszmokejimo
J.&Z4I1UKC Ii 111'/ Pinigu
1• IIUK’U Ligo
1 1 O i
.
’
diena, kai]) pats balsavimas
ta. Puikus apraszymas. din Į niams. 35c.
vyko. Ar Jus turėjote laisva Amerikoniszkasis džentelme- j
puslapiu, 20c.
180JA—Kvitu K n y g u t e
diena, kai]) ir daugelis kitu, niszkumas, draugiszkumas. Po iVisi pirmieji Katalogai dabar
No.120—Dvi istorijos apie Draugystėmis, del Kasierians
menesiu karszieziausiu yra negeri. Szis Katalogas
kuriems szi diena reiszkia
Valukas isz girios; Ant nemu- nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
užima visu anų vieta, todėl
valstybine szvente ’! Ar.reikėjo debatų, kaltinimu ir atsikirti
no. 58 pus., 20c.
kimu. 25c.
užsisakykite knygas isz
lankti eileje? Kur buvo Rinki mu, perdejimu ir užmetimu, :
No.123
—
-Septynios
istorijos
:
No.194—Trumpas
Katalisaito Katalogo
mine patalpa: mokykloje, į pralaimėjus pasveikina laime- ;
Stebuklingas
Zerkolas;
SidaKatekizmas,
pagal
iszNo. 1952
krautuvėje,
savivaldybėje ; loja ir pasižada visomis iszga- :
brinis
Grabelis;
Drąsus
Szuo;
geidimą.
Kun.
Pilianskio,
su
Kai]) jautiesi Imdamas pats į lenus, naujajai kraszto admj- Į
Kolera;
Senelis;
Vargo
sapnas;
:
ne
kurias
Naudingais
PadejiISTORIJOS, PASAKOS,
sau vienas 'balsavimo . celeje ? nisi racijai talkininkauti. Rin
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
į mais. 35c.
APYSAKOS, IR T. T.
Užsieni erzi am s tikrai indoniu, kimuose pagarsėjusios organi- į
No.127—Trys istorijos apie' No. 196—Stacijos arba Kalkaip patys . Anierikiecziai at žarijos pasitraukia isz vieszojo |
No.
101
—
Kapitonas
Velnias,
D'ikte
Pustyniu; • Peleniute; i varjja Viesz. Jezuso Kristuso
lieka demokratini*, svarbiausia j gyvenimo. Paszalina.mi plaka
d
i
d
e
1
e
Brolius.60 puslapiu, 20c. I p5c#
'
tai ir Įiikietai. Gyvenimas su- 'Puikus apraszymas,

‘‘PAREIGA
ATLIKAU”

in Anglija ta menesi dalyvauti
in Karalienes Elzbietos apvai
nikavimu. Laivu kompanijos
dabai- praszo kad niekas iii jas
nesikreiptu del t i kietu ar del
paszportu per ta menesi, nes
jokiu būdu negalima gauti.
Kanados
1 ai k r a sz tin in k a i
dabar tycziojasi i,sz Amerikie
cziu. Jie per savo laikra.szczius
savo žmonėms pataria važiuoti
in Suvienytas Valstijas, saky
dami: “Atsiminkite, kad ju
doleris nef-a tokis geras kaip
jusu doleris. Jus. nuvažiuoda
mi i'n Suvienytas Valstijas ir
tenai praleisdami savo gerus
dolerius padėsite tiems Suvie
nytu Valstijų gyventojams,
nes- jusu doleris daug geresnis.
Ir tikrumoje tai]) ir yra. Musu
doleris įpriesz Kanados doleri
yra vertas tik devynios de
szimts penkis centus.

Japonijos loszikai ir dainin
inkai ir dainininkes dabar ve
da vaju surinkti penkios de
szimts szeszis tukstanezius do
leriu suszelpti visas tas mergi
nas ir moteris, kurios nukentė
Amerikiecziu skaiczius pa jo per atominės bombos su
didėjo, szeszi a is milijonais nuo sprogdinimą virsz Hiroshima
1950 metu.
miesto septyni metai atgal.

KATALOGAS
KNYGŲ

•Galite tai]) pat paraszyti i
kiek Kandidatu pavardžių tu
rėjote ant savosios korteles.
Pažymėkite kad be dvieju di
džiųjų Partijų Kandidatu Jus
įturejote visa eile kitu. Jus lais
vai gali*jote juos atsirinkti. Ne
taip, kai]) tas 'balsuotojas, ku
ris turi pasirinkti Kandidata
isz sauraszo. kuriame tėra vie
nui vienas vardas. Rinkimasis

gry'žta, in normalias vėžės. Jo- I knyga, 40-4 puslapiu, 50c.
I No.128—Dvi isztorijos.: VąlNo.119—Keturios istorijos, dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
kiu nurodymu ar iierainunui.
Dauguma iszrenszke savo valia j apie Gražia Haremo Nevalnin--I No.129—Keturios istorijos:
ir mažuma taikiai sutinka. Vi jke; Luoszis; Viena Motina; Ketvirtas Prisakymas Dievo;
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., j Keliautojai in Szventa Žeme;
si jaueziasi tinkamiausiai atli20c.
’Beda; Tamsunus prigauna. 58
No. 102— Prakeikta, meiliu-j puslapiu, 20c.
gas kriminaliszkas apraszyNo.134—Dvi istorijos: Baisi
neiszryszkeja
Amerikiecziu mas, 202 pus, 50c:
įŽudinsta, Urlika Razbaininka,
vieningumo dvasia, kai saiuo I No.103—Vaidelota, apysaka ,43 puslapiu, 20c.
pralai- Į isz pirmutines puses szimtme-| No.141—Apie Kalvi Paszku,

Show them the Way...this week

Geras “Saules” skaitytojas
Propaganda. Argentinoje di
ir kitam pataria “Saulę užsi- dėja paskelbti diktatoriaus Pęrasžyt i.
roii žmona, J ievute szventaja.
Nežiūrint kad Szventas Sostas
Korėjos karas sztai kaip ii' yra t visa tai griežtai uždraudęs
kiek mums iki sziai dienai yra jau dabar yra iszleista. maža
kasztaves: 117,237 anku, kuriu knygele, kuri yra tikrumoje
tarpe yra 20,600 žuvusiuju, 84,- Litanija in Szveiita. Jievute.
195, sužeistųjų, 1,013 belaisvė Maži a'brozeliai yra. skleidžia
je ir 9,440 dingusioje. () karas mi visiems ir patariama tuos
ežia, jau siauezia szimta sze- aibrozelius laikytis nialdaknysziolika sanvaieziu. Bet, mes gose ir melstis in Szveiita/J ie
klystame kai sakome kad ka vute. Tuose aerozoliuose yra
ras ežia siauezia, valdžia sako raszoma kad Jievute yra skais
kad ežia jokio karo nėra, bet ti kaip malda, kad ji yra vil
kad musu kareiviai eina, tik ties Motin?!.
policijos pareigas Korėjoje.

A child’s trust is a precious thing.

Instinctively your little ones rely upon your example .
so the pattern you set becomes their pattern, too.

By taking them to worship with you every week
they will come to know God ... to be at ease with Him
.... to feel the strength and warmth of His love.
And you will be building the foundation for a richer

i

Užsisakant knygas isz
szio Katalogo, reikia paminėti
tik numeri knygos. Pinigus
siuskite per Pacztino Moni-Orderi, Express ar Bankino Moni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.
Nepamirszkite dadeti
deszimtuka ekstra del prisiuntimo kasztu.
Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada
turi būti siusti vien tik ant
szio adreso:

Pypkes Durnai

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Ar Busi Isztikima

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

“Saule” gražiausia ir tin Ar busi isztikima,
kamiausia dovana nuo Lietu Mano mylima,
Kai iszvažiuosiu asz toli?
vio, Lietuviui.

,

Generolas Matthew Ridg
way, Sziaures Atlanto Taikos
Draugystes vyriausias komank-

**♦*♦♦♦***** M-***

į L TRASKAUSKAS l
J LIET UVISZ K A S J
*
GRABORIUS
J
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
$
::
Reikalams
::
*

*
-----------*
* 635 WEST CENTRE STREET *
į
Telefonas Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA.
*
*•***<*♦♦***♦*/♦*♦#***♦*♦♦■»

Ar atsiminsi tu mane,
Tu mand mylima,
Kai toli asz iszkeliausiu?
Mano szirdis verks tavęs;
Ar pasiilgsi tu manes?
Asz vienumoj su žvaigždėmis,
Ir giliu mariu bangomis.
Tikėk tu manimi,
Asz gyvenu tik tavimi.
Saldžiais žodžiais gyvenu,
Tavimi pasitikiu.
Pražudei tu mano siela,
Pakirtai tu mano jiega.
j
Tu, tik tu, ir vien tik tu.
Tau, tik tau asz gyvenu.

^Pirkie U. S, Bonus!

Kaip Užsisakyti Knygas:,

and happier life for your whole family.

PLATINKIT “SAULE”
Geros žinios ii- linksmos nau
jienos mus pasiekė: Major
Generolas Harry H. Vaughan
sako kad kai Prez. Trumanas
iszsikraustys isz Baltoje Na' mu, tai ir jis tuos namus apleis.
Mes sakome jam sveikas, gy
vas, važiuok sau kur isz ežia
nebūtu matyti ir isz ten negir
dėti !

No.197—Grandus Verksmai
arba Pasibmlinimas prie Apmislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197Ve, 25c.
No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso
Kristuso, peraszyta isz gromatos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.
No.200—Eustakijušzas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
No.201—Istorija. apie .AlS'žid^.
na Žydą. Jo kelione po svietą
ir liudymas apie Jezu Kristų.
Pukius apraszymas. 20c.
No.202—Novena, Stebuklingo Medaliko Dievo Motinos
į Garbei. 15c.
No.203—Knygute, Tretinin
kių Serapliis?.kas Officium. 15c

^Pirkie U. S. Bonus!
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GERA GAL VA
j mai szirdi jam glostė. SusigeI re, susipažinę, kaimyiiak kal
Smagu ir jai vestuvėse, nes bėjo toliau:1
vaikai jos aprėdyti, aptaisyti,
— Kodėl neperki daugiau
kaip tik ponaiezrukai. Drukte žemes? Klause Kimbris Bruk
nis pasiėmęs Jnzeli glėbin,
džiaugiasi, nesziojasi, pasista
tęs ant keliu szokina. Kaiip-gi
ne džiaugties tėvui? Arnikas,
kaip tik Szvento Petro karvike; ne sarmata toki viežlyba
vaika ir neszioties. Joniukas,
(Tasa)

to, bet parėdyti maž už visus
vairiau. () ta Marele pirmoji
pamerge, kai]) tik rože žydi.
Kreizuota karoliuota, kaspinuota in ja žiūrint, net ir te.vui
akis slysta. Kur tik ne atsisto
jo, bobos tuoj c.ziupineja ir gi
ria jos parednes, o szokti, nei
viena jai nepasilygina. Kai])
tik ožka ant ledo.
Labiau tęva užganėdino,
kaip tas turtingasis Kimbris,
kur nesenai daug žemes pirko,
Drukteni pasznekino:
— Druktenis, Druktenis,
toks garsus galvoczius., daug
it senai apie ji girdžiu, o nete
ko pasižinti, padavęs ranka at
sisėdo greta: bet matyti iszmintingas vyras ir beesąs. Ma
tyti po plunksnų visos jo. szeimyiios. O-gi mergaite, aure, su
mano Jurgiuku, kad sutinka
szokti, kaip vienas. A! Graži,
nutikusi mergaite! Cziupra,
jos kasos, tai tikras auksas,
net mainosi.
— Jaunims, žinoma, tiek ir
terūpi, kur paszokineti, tarė
Druktenis, ir mes kol 'buvome
jauni, nesedejome nosies ini-
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Mes visi žinome,
Kad blogos žinios ir
Apkalbėjimai savo artimu,
Apibėga tarp žmonių
greicziau,\
Ne kaip geros žinios.
Tegul katras padaro

Tai nesujudins žmonių
visai,
Bet tegul padaro ka blogo, ■
Tai žinia prasiplatins žaįbiniu
i
staigumu
Nuo bui-nos ligi 'burnos.
Kiek tai musu kaimynių
nukenezia nekarta,
Nuo tokiu terliniu telegramų?
Juk visokios nelaimes gali
visus patikti,
Ar tai-sziandien ar rytoj,
Sziandien apjuodinam savo
artima, •
O rytoj kiti mus apjuodina!
Paskalai ir liežuviai nežiūri
ka: koja in koja, rodo Kimibris,
kuom tu esi;
ir nepavargsta žaleziukai.
Kiek tavoji turi metu ? Ei, mu Daugiau rūpinamės reikalais
zikantai! szekit pusrubli, režsavo artimu,
kite, kol tie geltacziupriai ne
O patys apie save visai
pristos, ipamatysime, .ar ilgai '
nesirūpiname.
Apjuodinanti paskalai
taip valios?
Sutrenkė muzikantai, suda.u- Atnesza rūpesti ir nelaimes
ant žmonių,
žeže kojomis in žeme szokejai,
trukszmas, smagumas, vargiai () toki kurie tuosius paskalų*
ir besusiroknoti.
Arba liežuvius praplatina,
— Ar didelio amžiaus tavo Užsitarnauja ant didžiausia
paniekinimo
mergaite? Kreipėsi Kimbris
atgal prie Druktenio: Toksai Ir yra didžiausiais szeszkais. ,
dar jaunas, szviesus žmogus, o
Didesne meile del savo
duktė, visa jau pana, szian
artimo,
dien galėtu jau teketi.
Atnesz tau didesni
— Mergiczkos netrunka iszsuraminima.
tinsti, netrunka ’/r pasenti, juo
Jeigu jums kada
kėsi Druktenis: Manoji ketu
liežuvi niežti
riolikos metu.
Ant platinimo kokio
— Keturiolikos! Ta jau,
neteisingo paskalo,
stebėsi, galva kraipo Kimbris,
Arba apjuodinimo savo
augalota, metu ne daug, o visa
artimo,
jau nuotaka, bus stambi moteSustok ir apmanstyk,
risžke, kaip invyruls. Mat, isz
Ar negeriau butu taja
visoko, isz ūgio ir isz gražumo
n e t e i si ngy s t a s u I ai k y t i,
panaszi in tęva. Paszelusiai su
Ir ka nors gero pasakyti, ■
dari mergaite! Kasos, tos ka I Apie savo artima ne kai])
sosi Ne szimtu bet tnkstaneziu
blogo ?
bestovinezios, gyre Marele, va
Juk tai nesunku,
džiodamas akimis szokanezius.
O turėsite ramia sanžine,
— Mano Jurgiukas asztuo|r žinote kad padarėte
niuolikos metu, nedidelis sky
Nors maža geradejyste taja
rius amžiaus, o sutinka šzokti,
diena,
kaip vienas, sutikusi pora.
Ir busite užganadiiitais'.
—- Prisiszokusi iki valiai
Biaurus paskalai paleisti
atmins tetos vestuves, juokėsi
isz burnos,
Druktenis, o Kimbrio pagiri-

ant vėjo,
Kuriu jau niekados1
nesurinksite!

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS
PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai
Adresas:
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

eigos ir teismai; atliko pirki
tenio, szeimyna, mat, plati, ir
Trys
Istorijos
niai, apleido draugai, nuo ku
dar gali prapleteti, žemes da
riu ir Druktenis lenkėsi, kad
bar galima pasiskiriant gauti, Velniszka Maluna,
nuo
jo neszau'ktus skolos. Ant
o pinigai sukiszti. (bankuose
Stebuklinga
Puodą,
amžiaus galo prapuolė visa jo
mažas palukas teatnesza, mat,
iszmintis.
ir asz pirkau, gal žeme geriau Maluninkas Pabėgo
15 col., ploczio x 23-3/1 col., ilgio
Visaip ant svieto mainosi:
apsimokės.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Kaip yra sakoma: 'Pare |
vienas, krenta, kitas, kilna. Ly
1F Po 40< arba
3 už $1.00 Fi
Druktenis, ne kask tokio kas- ■ Apie Irlanda arba Nekaltybe giai ir ežia matome. Druktenis
»
nio, kokio negali apžioti. Ver- Suspausta; Robertas Velnias; per gera galva nusmuko, o
cziau mažesni, bile tik gerai I Medėjus; Kaip Kuzma Skrip Jo-zkis, gal per kvailumą pa-,
Adresas
kilo. Dabar arkliu tokiu važi
sugromulti, pas mane jau taip. korius .iko Turtingu Ponu.
nėjasi, kaip ana meta Drukte SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa
— O! o! Po teisybes ežia
Per paczta, 35 Centai.
nio buvo sartokas, o jo krome
galva ne puodas, juokėsi KimAdresas:
nebevleni drobkartuniai ii' les kurkia, parpliai. parpia ir . liu, kad pagelbos szaukei —'
bris, o kur galva neklysta., ten
Saule Publishing Co.,
perkeliai, bet penkrubliniai ten toli sodžiaus szunias loja i žmones nesuprato, tau neužir kojoms bepigu. Mat,'mergai
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
skepetai, vilnoniai, plinszai ir o tavęs nesulaukiu. Kodėl fa Į jaute, jie nežinojo, kad už juos
te įuga, o pinigai esti nepraszo
daug
'brangiu prekių. Kaip
puikiai iszgalvoji. Man seniui
| kenti. Perdaug suvargę musu
nera ?
Mergaites prakuto, -motinai
reikia nuo tavęs mokyt ies. Bu- mažai berūpi; jos suverpia, kam Dievas 'padeda.
Jau bus treji metai, o atsi i žmoneliai, kad kas geras ir kas
cziayosi, mylavosi, gyre. Ne iszaudžia, ezerkasus, drobes,
menu
lyg sziandien, kada va piktas negal suprasti. Dabar
-------- G AI A S———
vienas Kimbris taip gyrė, bet milukus, apsiredo viežlybai,
kare asz grinezioj ruosziaus, o jie už gera piktu atiduoda, bet
ir kiti garbino Druktenio isz- bet iii juparednes tankiai insitu pas mus ilgai sėdėjai ir i laikui 'bėgant jiems akis numinti, gera galva. Bobos irgi maisizo kangarai ir szeviotai,
lankstei raudonus placzius la ' szvis ir viską pamatys'. Kenti,
džiaugėsi vaiku, labiau Mare ir szilkines skareles, balistines
KODĖL
peliui; mano akyse tartum te į brolyti, nieks tavęs nelinksles, parednemis. Rokavo, jog bliuzkeles ir szis, ir tas.
bestovi ju antgalvis: “ Kare”. ! min. Jei esi laisvas, pas mane
TAVĘS
CZIA
vis tai per tėvo reikalo iszmaMažai miegojęs ausztant isze- i ateik, asz tave atjausiu ir suVaikiukai ir-gi neįprasti už
nynia, per gera galva, nebunas augo. Motna, seseris apaudžia,
jai
ir sugryžes'džiaugeis, kad i ramisiu, seseriszka meile tave
NĖRA?
užsimerkęs. Didžius pagirimus apsiudiiia juos. Szventadiegerai pavyko, buvai, labai i
pabueziuosiu, nors viena va
visa garbe, visus nuopelnus niais kaip tik ponaicziai: kalinksmas ii- isiz atminties man
J^ESUbAUKIU
savo
brolio,
landėlė tau duosiu saldumą ir
krovė Dni'kteniui ant sprando, maszuoti, kaligszuoti, baltoms
manes
nebelanko,
gal
užnet Lazdiene pasakė:
da, Laksztingala, ir kitus tavo mintims duosiu naujas
maniszkelemis; papierosn ir-gi
— Szvoger! Dabar matau, netrūksta, ir iszgerti nedieža mirszo, sakes mane mylis, o Paukszczius.” Paskui ilgai su jiegas. Ateik, ateik, malonus
jog tu iszmanai, kaip pasielgti. pastatyti ir turi isz ko, be ska kas ji žinioj gal neapkenezia. manim sznekejai, sakei, kad brolyti! Kodėl, o, kodėl tavęs
Teisybe galvoczius, dar apsi tiko ne. stovi. Vis tai per tėvo Asz jo pasiilgau, asz ji mylim ateina, geresni laikai, sakei, Įi ežia nėra?
kabinusi pabucziiwo. O szis gbra galva. () jis, įvirtai visus Brolyti, brolyti! Kodėl neat kad jau bunda, darbo žmonių
— GALAS —
iszvede ja szokti, kad pakraty laiko, vaikams pataikos neduo eini, juk prižadėjai ateit, kur minios, reikalauja laisves ir
tavo prižadai ? Kodėl tavos
tu savo laszinius.
teisiu lygybes; sakei, kad jau
da, be jo žinios nei aguonos
Visa garbe, visus pagirimus grūdo nei pirkti, nei parduoti ežia nėra?
SKAITYKIT
kyla visi prispaustieji, kyla ir
Isz toli atėjės, pavergęs, pa kareiviai. Man net buvo baisu
Druktenis priėmė, kaip jam. tik neturi valios. Motinai, vai
Ą ITT rn<prigulinczius, o po teisybes, ar kams tik darbus dirbti, o tėvas dėdavai man dirbti, o dirbant klausyt, ka daro darbininkai,
ne jo galva buvo paezia. su įiesiklauzdamas nei kokio pa visa laika puikius daigius ap net szirpuliai per kurni eina
PLATINKIT!
tempti, kad aprėdytu žmonisz- tarimo visa.ju uždarbi aprūpi sakinėjai, asz kai-kada net ne- klausant kaip apsakinėjai, kad
kai vaikus.’ Marijona apdeve- ! na. Bet negalima rugeli. Argi besu'prasdarau, bet tu vis szne- miestuose darbininku pulkai
f
į Price $2.30 State point style.
tu skurliu priteikė, 'jog jis ma ant reikalo savo ranka neduo kejai ir njan aiszkinai. Sakei, su raudonomis vėliavomis eina
COLORS: Red, Black, Green,
te visa ryszi. Ar-gi jis nedavė da ? Pardavės koki gyvoli, ar kad neilgai vargsime, neilgai ir dainuoja ir szankia: “Szalin
Blue, Gray, Copper.
pinigu paredems pataisyti, gal kiek grudu, arba linus, tuoj prispaudėjai ant musu sodos, priespaudos valdžia!” “Tegy
du rubliu, o gal ir daugiau bu vaikams apsmaigsto po visa jau auszta rytas, busime laisvi. vuoja laisve, lygybe, broly
2284
$tu£vo, neskaitęs atidavė. Jis isz-- rubli) o kartais nusiteikęs ir po Maniau, kad už menesio, už ki be!” Nenorėjau ne tikėt, kad
mano aiszkiai: kad ne jo gal daugiau. Tokia laime vaikus lo visi lygus jmsime, bet labai kur-nors taip darytu, bet
va, hutu ir iii vestuves apszve- isztinka mažiausiai pora, sykiu aipsivyliau; jau ims treti metai, linksmu buvo, linksniu tavęs
1556
o dar nieko*gero, dar vis tebe- klausant. Bijojau, kad ltu ržus'iai atvažiavo. O-gi jo ark per metus.
lys,-nei vienas isz svecziii ne— Negalima vaikams duo vargstame, ir vilties pritrukau nors nesukliutum, man labai
2442.
pasilygins, nenuturiamas san ti perdaug, kas ju reikalai? ir, belaukiant, atsibodo. Vis 'buvo tavęs gaila; dabar neratakas; 'pakinkytas ant szliubo Dygu nepaede, duona, putra kas taip te'beyra, tik asz viena nin ir ilgu, (lai kur kenti bada
2968
važiuoti, pieštais stojasi!
jiems nerupi, rokavo tėvas, esu ne lokia, kaip'buvau. Man
dabar
jau
niekas
nemiela,
asz
Kelia galva augsztyn Druk perdaug davus, isztvirks; ims
tenis, persitikrinęs, jog niekas ant nieku skatikus laidyti, ma neberimstu nuo sunkiu min- Kodel ta vęs ežia nėra ?
2668
nipkuomi jo nepasieks. Kiek žai tegave, mažai ir teiszlėis ir cziu net maiszosi protas, vis
Jei dar esi gyvas*, tai žinau,
kažin ko laukiu. Kad ateitum, kad visus vargo žmones dar
vienas gryno,proto žmogus gi pripras prie mažo.
daug apsakytum, nesupranta
ria ne tik ji ]>ati, bet ir jo
Vaikai tėvo klauso ir del mus daigius man paaiszkin- tebemyli; žinau kad del ju ge
pirktini sartoka. Tik tas vel szvento ramumo mažai terei
IW0
nio kvailys Skinderio kažin- kalauja. Tarpe saves vaikai tum, gal butu ramiau. Jau se žinau kad darbuojies, platini
niai,
seniai
tavęs
laukiu.
Ko

kaip insispytrejo, kad Drukte ir-gi nebarusi, sutinka ir susi
knygas ir pirmeiviu laikraszdėl neateini? Kodėl faves ežia czius, mokini nemakanezius,
nio pj-rktinis vienu langu: eini'
klauso, gerai darbuojasi, vis
net balsu visiems plepėti. Su kas, rodos, sekasi tvarkoje, tė nėra ?.
a i s z k i n i nesuprantantiems,
Per diena sunkiai dvaro lau skaitai, raszai, kenti nuvargipykęs Druktenis ji iszkoliojo, vo vedamoje. Tik kažin kas,
iszspiaude, neiszmanydamas
kus dirbu, vakare pavargus ei raa, szalti ir alki, aukauji visas
eme Druktenio aruodai naradalyka, tegul ne laido liežuvio.
nu namo, žaliuoja aplinkui žy- savo jiegas, kad tik greiezian
vyties: ar jie prakiuro, ar iszv
♦♦♦
dinezios pievos, upelis teka isz- darbo žmones sukelt, priartini
siplete ? Negali ir negali -bepriIlgai dar gyveno Druktenis pilti; rudeni kietis skamba, in sivingiaves, o ant jo krantu laisve ir galu gale iszkovot Solaimingai, užsit įkeliamas savo aruodus nors bulbes pilk; o pa karklai žaliuoja, ju lapeliai cijalizmo tvarka, 'lai nebūta
gera galva ir remdamas savo vasari, ko beklausi; ir sėklas ir mirga, linguojas, (bueziuojas, bereikalingu laiko praleidimu,
tvirta ranka. Prakuto vaikai, vėplas tenka pakaledoti, pirk o aut tu lapeliu žiogeliai kad ir pas mane apsilankytum.
czirszkia ir toliau aplinkiii ty Tavos laukiu. Jeigu, nesi geledar tvireziau reikėjo juos val ti, ar skolinti.
MUMBEKED POINTS \
lu, ramu. Sakais mylis tokius žipiJs apkaltas; ateik! Ar-gi
dyti, smarkiau suslpausiti, kad
Druktenis kieta ranka, gera ramius vakarus, o szi vakara
ne pagautu savo valios. Drukgalva visus suvaldo vienas. Be ar myli, (lai jau sėdi uždarytas mano jausmu clektrylbe tavos
teniene visa amži, vyro jungu
jo žinios, nei kojos niekam in kalėjimo niurnose. O gal kur neipritraukia. Pasakyk, brolyti
•8NI*.?OI«r fOUNtAIK fUI
prislėgta, savo valios neturėju
kode! tavos ežia nėra ?
kieti, raktas diena, naktį ant kitur tave priežai žudo. Kodėl
si ir toliau neibemegiuo nei gal
Adresas:
gembes. O dėlto duoneles, nie
neduodi man žinoti. Kodėl ne žmogžudį surakino ir vede ke- SAULE - Mahanoy City, Pa.
vos bepakakti; pasidavė po ki
kaip nebesuvaldo, bego, bego ateini? Kodėl tavęs ežia nėra?
tu jungu, isz vaiku puses; pa
jam isz nagu, kol visišzkai nepratusi kentėti ir tylėti, taipVakarais sėduos ipamiszkej
iszbego. Ilgainiui nebeliko nei
pat ir toliau kenczia, tyli ir ne
prie krumu. Oszia vejalis,
ko bevalgyti. Vaikai iszsklydo
SAPNAS
SZVENCZIAUSIOS
gali kitaip: nes, nors puse žo
szlania lapeliai, o mano įpintis
po svietą; o tas geros galvos
džio prasitarus tėvui ka ant tėvas, isznuomojes svetimam toli lakioja. Malonus brolyti,
Viesz. Jėzaus ir
vaiko, tai insiuparojes kad ims
ar mane atjauti. Ar jauti ta
. . . MALDA . . .
žeme, pilvą, intraukes, kupri
lupti, ims 'perti, dvasios pasi nėje galva nuleidęs, isz kurios meile, kuria tave myliu. NeiszMotinos Szvencz.
klausydamas, be jokio pasigai visi gudrumai iszgaravo.
eina isz minties tie tavo žodžiai
lėjimo. Nutvojus tėvui valka,
kukiuos man sakei, kad nie
Atliko tingai, jomarkai, suSapnas Motinos Szvenkalu netarnausim, visi busim
tas mažai savo kojotais nuo že
cziausios,
mieganezios
lygus, dirbsime kasdiena patis
mes beatsikels. Motina, gailė
“
LINKĖJIMAI
”
del
Kalėdų
it
ant kalno Alyvų, žemei
damos vaiku sveikatos, sziaip
sau, dirbsime iszvieno naudai
Nauju
Metu
Kortas
(Tiktai
Batanijos,
bažnyczioj
visi^ darbo žmonių, visi žemes
taip tarpininkauja: tai pasleAnglu Kalboj) su konverSzv. Mykolo Arkaniuolb.
vaisiais
lygiai naudosimės, vi
pio koki prasižengimą vaiko,
toms. Nr. 1 Setas-50 Kortas sų kon

vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tai pameluoja, pateisina, kad
si  galėsime mokslus ingyti ir
tas
su
konvertoms
$1.00;
Nr.
3
Se
 'pasaule .bus musu. BuKnygos Did. 3%x5% col.
prie muszio neprieitu, bijosi tas—16 Labai gražios Kortos del Ka visa
TIKTAI, 25 Cts.
dar didesnes nelaimes. Tėvo lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- eziau laiminga, kad dar galekite
pinigus
tiktai
per
postai
nota,
cziau apie ta szneketis. Brolyti
upara (begaline, o ir vaiko juk
money-orderi arba pinigus per regisSAULE PUBLISHING CO.,
kraujas, ne vanduo, visaip at travota laiszka. Adresas:
mieliausias, tavo balso negir
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
sitinka ant szio balto svieto.
džiu, aplinkui tyku, tiktai varSaule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

“NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko
Dievo Motinos Garbei,
per paczta 15 Cts.
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
Utarninke
.pripuola
Amerikos Szvente, “Paliaukiu
—Armistice Diena, ta diena
Amerikiecziai pagerbia savo
žuvusius kurie yra aukos Dvie
ju Pasauliu Karu.
— Szeszios deszimts metu
amžiaus žmogus is'z miesto, li
kos surastas negyvas krikuoje,
uipeliukoje, prie West galo
miesto arti Slavoku bažnyczios
ant W. Market uly. Tyrinėji
mas parodo kad žmogelis yra
Steponas Nakot, Slavokas, nuo
W. Maple uly. Kūnas likos su
rastas Petnyczios ryta apie
6:30 valanda, per John Aliste
isz miesto. Daktaras W. H.
Lawlor sake kad Steponas Na
kot turėjo szirdies liga nuo kostaiga pasimirė. Velionis' gi
męs Czekoslovakijoje, atvyko
in Amerika daugelis metu at
gal. Buvo angliakasis, o kelio
lika metu atgal ž m o g e 1 i s
neteko vienos kojos kai nelai
me pateko jam mainuose North
Mahanoy. Jo pati mirė pen
kiolika metu atgal. Paliko du
anukus :Michael Nakot isz Port
Carbon, o kitas jo varda ir
adrėsa nežinoma. Graborius
Gulick laidos.
— Gerai žinomas vietinis
Detektivas ir įprivatiszkas policijantas, Joseph Matthews,
nuo 732 E. Centre uly., kuris
staiga susirgo szirdies liga, ir
gydosi Pottsville ligonbuteje,
pasimirė Petnyczios vakara
7:50 valanda. Velionis taipgi
turėjo u'žsieimima prie kasykliu kaipo specialiszkas policijantas. Crime Gilbertone. Pa
liko paczia, dvi dukterys, sese
rį, broli, taipgi keletą anukus.
Prigulėjo prie Szv. Kaniko pa
rapijos, ir keletą draugijų.
Laidos Seredos ryta.
— Seredoj pripuola. Szvento Martyno Popiežio pirmo, o
Tautine Vardine: Kadine. Ir
ta diena: 1933 m., Hitleris lai
mėjo Rinkimus Vokietijoje;
1944 m., Vokiecziu Naciu pas
kutinis kariszkas laivas, 45,000
tonu, “Tirpitz” nuskandintas
prie Tromsoe Tjord inlankio
Norvegijoje, szitas laivas kasztavo del Vokiecziams penkis
deszimts milijonu doleriu;
1794 m., Rusai užgrobė Didžią
ją Lietuva.'

viai,’bet kai M'eksikonai insilauže in ta. tvirtove jie iii szmotelius visus tuos Amerikieczins
sukaipuojo. Nuo to laiko iki
sziai dienai, Amerikos karei
viu obalsai ir szukis yra “Atsi
minkite Alamo!” Tiems Meksikonams už keliu dienu buvo
su kaupu atkeršzinta, atlygin
ta; 1850 m., gimė Anglu raszytojas Robert Louis Stevenson,
kurio knygas ir sziandien mu
su mokiniai mokyklose skaito,
per visa savo gyvenimą jis bu
vo sirguliotais. -Jieszkodamas
sveikatos jis atkeliavo in Ame
rika kur jis parasze geriausias
— Petnycžioj 'pripuola Szv.
Juozapato, o Tautine Vardine:
Ramantas. Ir ta diena: 1934 m.,
Prezidentas paskelbė kad Phi
lippine Salos žmones turi pil
na nepriklausomybe; 1942 m.,
Amerikos valdžia po priverta
erne in vaiska visus vyrukus
tarp asztuoniolikos ir devynio
likos metu amžiaus; Taipgi ta
diena: 1765 m.,’gimė dziegormeistris, tapytojas, inžinierius
ir iszradejas, Robert Fulton,

stumti laiva, o pirm jo laiku
visi laivai plauke su gairėmis
ir su veju, jis stengiesi Prancū
zams sayo iszradima parduoti,
bet jam nepasiseke, jis sugryžo in Amerika ir ežia visiems
parode ka galima padaryti su
garu.
Shenandoah, Pa. — Buvęs,
miesto gyventojas, Juozapas1
Cziuplys (Chuiplis), kuris sir
go per koki tai laika, pasimirė
Seredoje, in Springdale ligon
buteje arti Pittsburgh, Pa. Ve
lionis atvyko isz Lietuvos ke
turios deszimts metu atgal in
Slienadoryjc, kuris dirbo angy
liakasyklose, o keliolika metu
atgal apsigyveno Springdale
mieste, kuris dirbo plieno fab
rike. Velionis paliko broli
Adolfą mieste; du anukus:
Juozą Luasziuna, mieste ir
Adolfą, Jr., kuris tarnauja ar
mijoje Korėjoje; dvi anūkes:
Lilliana, pati Leonardo Mankieviezio, miesto ir Joana
Cziupliute, miest e. Kūnas likos
parvesztas per Graborius Oravitz mieste. Laidojo Panedelyje ,isz Graboriu Oravitz koiplyczios, 635 E. Centre uly., su
aipiegomis Szv. Jurgio bažnyczioje devinta, valanda, ir pa
laidotas in parapijos kapines.

Szuniukas Laimėjo

— A'p] ai kem žiu into isz
Filadelfijos, buk musu senas
skaitytojas, ponas Petras Maczionis, nuo 8010 Lindbergh
Blvd., sirgo ir turėjo operacija
in Graduate ligonbuteje. Po
nas Maczionis sako kad jisai
jaucziasi daug- sveikesnis. —
Jo Mahanojaus draugai ir pažinstameji vėlina greito pa
sveikimo.

— Ketverge pripuola Szv.
Stanislavo Kostka, o Tautine
Vardine: Gražina. Taipgi ta
diena: 1835 m., Texas krasztas
paskelbė savo nepriklausomy
be nuo Meksikos. Naujos Tex
as valstijos kareiviai buvo
Meksikonu apsupti in Alamo
Plaza tvirtove. Po vienuolikos
dienu jie buvo priversti pasi
duoti, su užtikrinimu kad jie
bus laikomi kaipo karo belais-

MAHANOY CITY,

JOHN L. LEWISAS ISZ VOKIETIJOS
NE BOSAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Du Laivai

BOMBNESZIS
SUDUŽO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sai Vlasovininkai ir ju sanjaufemikai:
tuoti priesz Eisenhoweri. Bet
Bet ir su szitu parinktu sandarbininkai visiems parode
statu
ne taip jau sutartinai vy
kad jie yra laisvi žmones ir ga
li daryti ir balsuoti kaip jie no ko pasitarimai, nors pabaigoj
ri ar kaip jie supranta, ir jie ir buvo ‘‘sudarytas ‘‘sztabas’'’
szaltajam karui vesti.” Du da
balsavo už Eisenhoweri.
Ypatinga Pennsylvanijoje* lyviai, atvykę isz Amerikos,
pasirodė, kad mainieriu niekas tarp saves atkakliai polemiza
negali stramužinti ar stumdyti vo. Tai buvo Ukrainietis, Pro
ir'jie balsavo kaip jie norėjo. fesorius V.Kosarenka-Kosare.
Mes sveikiname visus tuos i viezius (isz New Yorko) ir Ru
sas Profesorius isz Vaszingtomainierius.
1SZ eroplano matyt.
Trumanas mislino kad jis no, D. C., Boldiriovas. Kosabuvo papirkęs visus mainie renka reikalavo visoms Rusi Ba.veitSlaS. laivo SS Coos
rius ir kitus darbininkus, kai jos tautoms nepriklausomybes,
y> ai jis yra traukiamas
jis susiderino su Lewisu priesz o Boldiriovas: dabar sudaryti <5 ^°^a’ ka* jis susimusze su
rinkimus, bet dabar jis pats viena bendra frontą ir visu Ry ti 6 1J°S laiVU Stratus> Per
mato ir supranta, kad mainie- tu tautu vienybe. Nepriklausotas miglas. Jis yra traurys yra laisvas ir nepaperka mybes klausima, jo nuomone,
esą galima spręsti tik Vaka
mas pilietis.
rams laimėjus kara ir pravePhilip Murray ir Lewisas vi
mirolal į" amertkie“iai: Addus Plebiscitą.
sus uniju narius ragino ir be
i kalu o K aS lr Vidaus R®Budingas dalykas; toliau ra- OhaDmSekretWiUS Mi“Steris
veik grasino balsuoti už Stevensona; bet darbininkai bal szo laikrasztis, kad panasziu saksP“.TAdmKirllasP'«isavo kaip jiems patiko, nežiū nuomonių skirtumu pasireisz.
Chaums USU *eze’ 0
rint visu tu grasinimu isz savo kia ir tarp Amerikiecziu, kurie ™ap«a„asužūkraiMsn
aktyviai rūpinasi Rytu Euro
vadu.
Laikas’ai.
pos
reikalais.
Neseniai
New
Tai geras ženklas kad laisve
Pa taip, ..0
,lelt0 s21to_
dar vis gyvuoja Amerikoje ir Yorke invykusiame JAV-iu I k’aia atvejais jau bUtUpatslai.
kad darbo žmogus turi lygu
baisa.

Penki Amerikiecziai
Žuvo
DUNM0W, ANGLIJA. —
Amerikos lakunu sztabo B-50
bombneszis nukrito, sudužo ir
sudege netoli nuo Dunmow
miestelio, Anglijoje.
Ugniagesiai surado penkis
lavonus tame gaisre. Isz viso
ant to bombneszio buvo de
szimts Amerikiecziu lakunu.
kiamas ar vežamas in Point
Žmones, kurie mate ta ne
Hueneme, California, isz laime, sako kad du lakūnai
Santa Barbara Channel, kur iszszoko isz to krintanezio
jis buvo taip sudaužytas kai bombneszio pirm negu jis su
tiedu laivai susimusze per dužo. Bet, kol kas jie dar nėra
tas tirsztas miglas.
surasti.
kas, kad gausingi Amerikie- 1
ežiai, kurie rūpinasi Rytu Eu
ropos reikalais, aiszkiai ir
tiksliai pasisakytu, kaip jie isz
tikro supranta savo vartojama
isz esmes teisinga ir.- prakilnu į
szuki: Laisve pavergtosioms
tautoms. ’ ’

Komunistu
Virszininkas

Pirkie U. S. Bonus Szia.ndien

Razbaininku Vadove

Alain le Leap, Bendras
Sekre. Francuzu Komunis
tu Federacijos, ir Darbinin
ku Partijos Pirmininkas pa
sidavė Francuzijos policijai,
Paryžiuje. Jis yra intartas
už sukurstinima Francuzijos
darbininku priesz Francuzi
jos armija.

tW^®s V

ft^»aa' . neN\efl»

PRANESZIMAS!

Septyniolikos metu senu
mo Margarieta McDonald,
suaresztuota New Y o r.k '
miesto saliuna yra intarta
kaipo keturiu razbaininku
vadove, kurie per pastaraji
menesi pasivogė daugiau
kaip deszimts tukstaneziu
doleriu. Ji ant visko užsigi
na, bet policijantai jau yra
suseke jos darbus ir tu jos
razbaininku vagystes.

— Primename vela musu
skaitytojams kurie yra skolin
gi už laikraszti, idant pasku
bintu atsilyginti, ne< prieszingam laike busime priverstais
laikraszti sulaikyt! Kožnas ku
ris yra skolingas už laikraszti
privalo turėti atyda, kad už
dyka laikraszczio siunsti nega
lima, nes iszdavysta laikrasz
czio sziandien daug kasztuoja.
Juk ir jums butu skriauda, jei
gu jum neu'žmoketu algos, taip
ir tieji kurie yra skolingi už
laikraszti, skriaudžia mus! Jei
gu neatsilygins trumpam laike, z
busime priversti laikraszti su
laikyti, o tada nesigraudinkite!
—“Saules” Redakcija.

KARISZKI EROPLANAI PALYDĖS EI
SENHOWERI IN
KORĖJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Niekas dar nežino kada Eisenhoweris važiuos in Korėja,
bet visi spėja kad jis važiuos
kai tik pasikalbės su Preziden
tu Trumanu.
Karo sztabas greieziausiai
paskirs viena isz savo augszczi ausiu karininku važiuoti su
Eisenhoweriu.
Laikrasztininkams nebus
valia su Eisenhoweriu važiuo
ti, kad nebutu niekam žinoma
kada ir isz kur Eisenhoweris
iszvažiuos, kad prieszas nedažinotu nei laiko nei keliones.

Laddie, szuniukas ežia tu
pi in garbes taure, kuri buvo
laimėta Szkotijos Lord El
gin Chicagos vieszoje paro
doje. Szita paroda yra lai
koma kas metai Chicago, Ill.

SKAITYKIT

žemiau^

1

konverta prisšunsfLi^3 eta ^laill<a’ indekite in
iszmokejima czekiu ir moni o
bankos reikakL Pr*deklte Deszimts
________
ni‘°rderius. -p,, .
alauj a deszimts centu už

j;—---2’r_2T^nžtoi- :: ::
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Gerbiama Redakcija:
Pnsiuncziu jums $
.
aUle ant sekanczio adreso:’

<
pras2°me siuntinėti laikraszti

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu

j

' 8 col. ilgio, 5% col. plocao
; Iszaiszkina sapna ir ka*
ateiteje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos popieros virszeliuose. :: ::
Pinigai reikia siusti su
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
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