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santvarka ir nesikiszti in ju vi
daus reikalus.“ Vienok paža
kuriuos dar daugiau su
Ribbentropas, Laiky du,
stiprino Stalinas su Molotovu
damasis Reikalavo Sa per savo žodini pasikalbejima
su Baltijos užsienio reik, mivo Sferon Teritorijos nisteriais, Sovietai nesilaike.
Sulaužius visus nuo 1920 m.,
Pagal Dauguvos
tarptautinius insipareigojimus
Baltijos valstybes buvo 1940
m., Birželio men. jiega Rusu
Vienok Stalinas, taip pat užgyventos, užmanymai Sovieprisistatęs ves prasidėjus de- tinamos ir suklastojus tautos
ryloms su Molotovu, norėjo, valįaj įjungtos in Sov. Sankad in Sovietine intakos sfera junga.”
butu in jungti taip pat žiema
Taip raszytojas nuszviecžia
neužsza’a- Ventpi.io ir Liepo- Baltijos valstybių užgyventos
ojs uostai. Hitleris atsiuntė sa-• pradus isz tolimesnes iszvaždyvo sutikima telegrafu. ' Prie- tojos, mėgindamas tuo szvelszingai Estijai'ir Latvijai, Lie ninti Nacines Vokietijos kalte.
tuva* iszskyrus pasienio ruožą Gyvenimo praktika parode,
aplink Marijampole, tik 1939 kad, “be paežiu Baltu tautu ir
IX. 28 slaptu susitarimu buvo tu krasztu veiksniu, niekas
pripažinta Sovietu naudui sfe tiek nekovojo ir nekovoja už
ros essmine dalimi.
Baltijos krasztuose visiszkos
Taip dabar jau ir Vokietijos nepriklausomybes atstatyma,
paliktos savo likimui Baltijos kiek drauge su visu laisvuoju’’
valstybes buvo netrukus pri pasauliu JAV, kurios, nors,
verstos ' sudaryti su Sovietu tiesa, tuose pasitarimuose ne
Sanjunga pagelbos supaszyta, dalyvavusios, niekad nėra prileidžiancžius Sovietu kariuo pažinusios nei paties smurto
menei jose insitaisyti žemyno,
akto, nei pleszikiszku svetimos
juru laivyno ir aviacijos bazes.
“Scv. Sanjunga savo ruožtu teritorijos “dalybų“. Dar dau
insipareigojo saugoti Baltijos giau: JAV (Amerikos) politi
valstybių suverenines teises, kai su paežiais Prezidentais F.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
ju ūkine tvarka, valstybine
(Tasa)

Korėja

WASHINGTON, D. C. —
George Meany, AFL DarbininNEW YORK N Y.__ Busi-1 ku Unijos Sekretorius-iždininmasis Prezidentas Dwight D. kas, buvo iszrinktas tos Unijos
Eisenhoweris, kuris rengiasi Ire.identu, užimdamas Wm.
ne už ilgo iszvažiuoti in Korė- Į Green vieta, kuris ana Petnyja, tikisi visa savo sztaba isz- ežia pasimirs.
sirinkti pirm negu iszvažiuos. Į Penkios deszimts asztuoniu
Szia sanvaite paskyrė Sekre-' metu amžiaus George Meany
torius del Agronomijos, Darbo buvo patarėjas ir art.mas mi-!
Prekybos ir Paczto.’
ruso Prezidento Green.
Eisenhoweris dar vis gyvena
Meany sako kad pirmutinis
in Columbia Universiteto na- j jo darbas bus stengtis vėl su
muš, kur jis ten ana diena, be ; vienyti CIO unija su AFL.
veik visa valanda praleido su
atvaM. de Chevigne, Prancūzu
kitu, szviežiu k
Darbininku seimas teipgi;
Gubernatoriumi Alfred E. iszrinko William F. Schnitzler Karo Sekretorius, atvažiavo
žiavo užimti vii ks tu, kurie
Driscoll. Apie ka jiedu pasi- ■ isz Chicagos, užimti George in sziaures-vakaru Indo-Kijau ilga .laik; s kariauja,
kalbėjo niekas nežino.
Meany vieta, kaipo sekretorius nijcs dali, kad pats ga’etu
■ Prancūzu ka: feviąi buvo
James C. Hagerty Busimojo iždininkas.
pamatyti ir pasižiūrėti kas
ežia su eroplaii k atvežti.
Prezidento Spaudos Sekreto
Meany, kaipo szitos unijos tenai darosi. Tuo laiku daug
Indo-Kinijoj( I sukilimai
rius Laikrasztininkams neužsi- prezidentas gaus $25,000 ant
gyne ir neprisipažino kad jie metu. Jis gavo, kaipo sekreto; buvo ka tik pa? IŠ isz darbo,
du gal kalbėjo apie kokia szil- j rius-iždininkas $23,500 ant me DU TRAUKINIAI
Motina, podci, itui William
ta vieta jaunam New Jersey tu.
L.
Goldfarb szit r ta nelaime
SUMUSZE
valstijos Gubernatoriui.
Jis tuojaus paskyrė komisi
ma in darba
Kai laikrasztininkai paties I Jjadi LijZi
.
AUTOMOBILIU \ paaiszkino.
pa^e IszSj Atomus
V «y 111 U. ZilllUlllLl.
I U :
isz LLC
devynių
žmonių. MZ
Szitos
isz to
Gubernatoriaus užklausė apie komisjjos pir.nutiao pareiga
—
rafrteeAi ra
■ d nutirpka jis su b.Tslsenhoweriu taip
BORDENTOWN, N. J. —
susieiti ir susitarti su CIO unidinti
ledus,
ilgai kalbėjo. Jis trumpai atsaDu jauni vyrukai, rodos, per, Vaikucziai paifiigo. Nancy ir
” C
" +,-i
ke kad7”jis
buvo nuvažiavęs
tik kHjos atstovais ir stengtis
s prieiti
r
koki stebuklą iszliko gyvi ir ,I Jcanne pasivėlino del mokyk
pasveikinti Eisenhoweri už Pr^e kokios nors vienybes.
sveiki, kai jųdviejų automobi los autobuso. Tai mergaites
Rinkimu laimėj ima.
liu du traukiniai sumusze ir pasiliko namie. |Idtina iszeiJis sako kad Eisenhoweris
sudaužė ant kryžke'.io, netoli dama in darba apie vienuolikta
Nori Panaikinti
ir visas jo sztabas žino kad jis
nuo Bordentown, N. J.
valanda insake variausiai duk
nori pilnai užbaigti savo dar- ■
Dvideszimts metu amžiaus relei viską prižįureti namie.
Kontrakta
ba ir pareigas kaipo valstijos
Edward Slovick isz Bellmawr, Motina viena diena in sanvaite
Gubernatorius, pirm negu jis
autemebiliaus vairotojas va dirba sztore, kuri ji iszva’o ir
sutiktu kita koki darba imti.
žiavo su devyniolikos metu iskmazgcja, ir už tai gauna
amžiaus Joseph Bumarch, isz maisto sau ir savo szeimynelei.
Eisenhoweris norėtu in savo
Camden, in darba, in Philadel-, Kai ji parėjo namo ji rado
sztaba pasipraszyti nors v^na
phia.
intakinga žmogų isz Pietiniu
tik dukrele Nancy besiboviJiedu važiavo in darba apie ; nant lauke. Užklausta kur bro
valstijų.
septinta valanda isz ryto, kai liukas ir sesute ji paaiszkino
‘ ‘Mes neatsimename kad ku
Camden-Trenton traukinys da kad jiedu namie, nes jiem
ris kitas busimasis Prezidentas
vė
in jųdviejų automobiliaus
taip anksti, isz kalno pasirink
dviem nusibodo bovintis lau
szena, Tie vyrukai greitai isztu visa savo sztaba!“
ke.
v i
szoko isz automobiliaus, ir jie
Vaikucziai buvo jau negyvi
du vos suspėjo nuo rieliu nu ke'ias valandas kai jiedu buvo
MOKINYS NEGYVAS
bėgti, kai antras traukinys, isz surasti tame refrigeratoryje.
Trenton in Camden jųdviejų
ELWYN, MEDIA, PA. —
automobiliu in szmotelius su
Penkiolikos metu mokinys bu
Anglijąs Karalait
Generolas Thomas Wilson daužė.
vo surastas miszke negyvas. kariszko tavoro prižiūrėto
Niekas, nei tame automobi- j
Mokytojai pasigedo jo Lapkri- jas Europoje, dabar reika lyje nei tuose traukiniuose ne
czio-Nov. septyniolikta diena, lauja kad Amerikos valdžia buvo sužeistas. Už keliu minukai jis neatėjo in mokykla in panaikintu devynių milijonu ežiu abu traukiniai galėjo sau
Elwyn Training School.
doleriu kontrakta su Tungs- • važiuoti in paskirtas jiems vieJis buvo surastas milijonie ten kompanija. Jis sako kad tas.
riaus Walter M. Jeffords misz tas kontraktas buvo tai kom
ke. Charles Worrall, isz Ches- panijai parūpintas per poli
DU VAIKUCZIAI
terio bemedžiodamas užtiko tika.
vaiko lavona, netoli Sycamore
UŽDUSO
ir Old Forge vieszkeliu. Jis
greitai nuėjo pas viena to misz— Skaitytojai “Saules“ j NEWPORTVILLE, PĄ. — i
ko prižiūrėtoju, Joseph Young, yra geri kareiviai ir netingi Septynių metu Joanne Chris
kuris paszauke policijantus. dirbti del savo laikraszczio.' tine Ktigel su savo broliuku, l
Policijantai su savimi atsivežė Kožna diena pacztas atnesza trijų metu Kenntah in:indo in
Daktara John Gamba. Dakta naujus skaitytojus isz visu da elekrikini refrigeratoriu savo
ras sako kad vaikas buvo jau liu Amerikos, kurie su mielu namuose, užsidarė duris ir te
Anglijos Karalaite Mar
trys ar keturios dienos mires. noru užsimoka už laikraszti nai užduso.
garet Rose, ežia žiuri in
Vaiko tėvas gyvena Trenton kuri mielai skaito ir kitus prie
muving-pikczierius,
kurie
Kita sesute, asztuoniu metu
mieste, New Jersey. Vaikas skaitymo ragina. — Szirdingai Nancy užtiko savo broliuką ir buvo atgabenti isz Amerikos
sesute tame refrigeratoryje, i ’ in Londoną. Ji atėjo in.szibuvo kolieka ir už tai gyveno A ežiu! *
ir mokinosi mokykloje, kur to
apie ketvirta valando po pietų, Į tuos muving-pikczierius su
kie vaikai yra priimami ir prikai ji ta refrigeratoriu atsida-' savo sesere, Karaliene Elz
žiuromi.
^jPirkie U. S. Bonus! re pasiimti ka valgyti. Motina i bieta Antrąją.
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prieš? Prancūzus vis didėja.
Prancūzu valdžia jau kelis
sykius yra pasakius kad ji
negali to kraszto suvaldyti
ir kad ežia bus dar vienas
darbas Amerikiecsiams.
i
KAREIVIS SERZENTAS INTARTAS
TOKYO, JAPONIJA. — <
Amerikietis^ Saržentas Giusep-4
pe Cascio, devynių metu vete- j
ranas su Lakunu sztabo karei
viais, yra dabar intartas už tai
kad jis norėjo prieszui iszduoti
slaptus rasztus ir planus de.
musu geriausiu ir gi eieziausiu
“Jet“ eroplanu.
Lakunu sztabas vardu neiszvardino ta priesza, bet greicziausia tai Komunistai.
čaržentas Cascio armijoje
nutraukia visokius paveikslus,
nes jis ta darba labai gerai
meka.
Kitas Saržentas yra sykiu
su juo suimtas ir intartas. Sar
žentas John P. Jones, isz Man
chester, Mass., tuos slaptus
rasztus buvo padavęs Saržentui Cascio.
Vėliau Daktarai surado kad
Saržentas Jones yra ne pilno
proto, ir jis buvo parvesztas
namo. Karo teismas jokios by
los priesz ji nestato. Bet jeigu iSarzentas Cascio bus surastas !
kaltu, tai jis gali būti nubaus-1
tas ixi gyvos ga.vos in kaieji-1
ma.
Tekmas ji kaltina kad jis
prieszui norėjo tuos slaptus
rasztus parduoti.

KUNDUKTORIUS
UŽMUSZTAS
HARRISON, N. J. — Daniel
B. Gent, isz Babylon, N. Y.,
kunduktorius ant Pennsylva
nia geležinkelio, buvo užmusztas, kai Fhiladelphijos greitas
traukinys ji suvažinėjo.
Geležinkelio policijantai sa
ko kad jis besukabindamas du
freit-kariu, netyczia užsistojo
ant kitu rieliu, ant kuriu va
žiavo tas greitas traukinys.

ninka’kaipo vis°kraszt0 paoz’

Augszto
Teismo
°
Kliarka

toriu.
Jis paskyrė Ponia Oveta
Clup Hobby, Demokrate ir direktorka Amerikos Moterų Ar
mijos, kaipo Apsaugos Agen
tūros Administratorka.
Jis paskyrė Ponia Ivy Ba
ker Priest, isz Bountiful, Utah,
kaipo Amerikos-Iždininke.
Del pilno Sztabo Eisenhoweris turės dar du žmones pa
skirti in labai atsakingas vie
tas. Jis gal sziandien ar dienos
kitos taip ir padarys.
Laikrasztininkai, kurie pažinsta abi szitas moteris, sako
kad Eisenhoweris labai gerai
padare jas pasirinkdamas, nes
jos gerai žino savo darba.

Harold Willey yra Augszcziausio teismo paskirtas in
ta augszta vieta kaipo kliartas žmogus būti paskirtas in
ka teismo. Jis yra vienuolik
ta teismą per szimta szeszios
dc-szimts tris metus. Tai yra
tikrai nepaprasta garbe.

DVI MOTERYS
GAVO AUGSZTAS
VIETAS

PREZ. TRUMANAS
PASIKVIETĖ
GUB. STEVENSONA
'

Eisenhoweris Paskyrė
Dvi Moteris Del
Savo Sztabo
NEW YORK, N. Y. — Busimasis Generolas Dwight D. i
Eisenhoweris, paskyrė dvi mo
teris in augsztas valdžios vie
tas. ir Arthur E. Summerfield,
Republikonu Komiteto pirmi-

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas su savo
žmona pasikvietė Gubernato
rių Adlai Stevensona ant pietų
Gruodžio ketvirta diena, kada
Trumano Sztabas taipgi ateis
pas ji in sveczius.
Ponia James Helm, Balt-namu sekretorka, laikrasztininkams pranesze kad tas pakvie
timas yra jau pasiustas Stevensonui.
Trumanas sako kad Stevensonas atvažiuoja in Vaszingtpna pirma diena Gruodžio-Dec.
ir kad jis tikisi kad jiedu ga
les pasiszneketi.

Skaitykit “Saule”,

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
Pabuvau diena — antra, ir sznekejomes ir priisimineine
mo. Atsikeldavo, parūkydavo
No.133—Dvi istorijos: Neuž slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszapie
tai,
kad
dabar
stipresnieapsipratau.
Szeszias
paras
iszir vėl guldavo. Jis visas buvo
mokamas Žiedas, Drūta Alks davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
lyg siutinės, veidas iszlbrinkes, buv'au. Kad geresni valgi duo jie ant silpnesniuju jodinėja,, ni. 62 puslapiu, 20c.
No.175—Kuczios Žemaites;
akis pamėlynavusios, basas, tu ir kad kiekviena, valanda sa kad neteisybe vieszpata.uja ir
No.116—Istorija ape Siera- Gudras Piemenis ; Isz Ko Susi
kojos raudonos, Šiltinusios ir mi draugu nereikėtų bijot, tai taip tolinus. Žmogelis klausė, ta. Puikus apraszymas. 119 darė Anglis; Kaimiecziu Aimaklausė, pagalios atsiliepė:
įsueižejusios. Sakes, jau daug vis dar sziaip-taip butu.
navymai; Eiles; Kokis Budais
puslapiu, 20c.
—
O
kad
dabar
koki
Žydu

Bet
ir
ten
kartais
dvasia,
at

kartu kalėjime buvęs.
No.120—Dvi istorijos apie Apgavikai Apgauna Žmonis;
Ir geležimis apkalti kamba sigaudavo. Pirmaji vakaru vi- ką invaryt u, tai asz ant jo kad Valukas isz girios; Ant nemu- Prietarai ir Burtai; Juokai ir
rėliai nevisados liūdni, irtame saineti ketai girdžiu patyliai jodineeziau, tai jodinioeziau. no. 58 pus., 20c.
Paveikslai. 20c.
Po szesziri dienu ginkluoti
urvely,jo susi laukiau linksmy niūniuojant:
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
No.123—-Septynios istorijos:
bes: atvarė pažinstama. gera Verkiu mikli, szaukiu diena kareiviai mus apstoję iszvare. Stebuklingas Zerkolas; Sida Skaitymo ir Raszymo. 25c,
Pirmiausiai vare NemakszLietuvi, kuris atsinėsze niai- Tu, Lietuva, mano miela !
brinis Grabelis; Drąsus Szuo;
eziuosna.
' Kelionėje duodavo
szeli su užkanda. Pavalgome ir Koks padejims siziandie tavo,
Kolera; Senelis; Vargo sapnas;
Kitokios Knygos
•dvasioje susti projome. Su juo- Kada pjudąs virszu gavot!” kasdien po 10 kapieku isz tu Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
mi sziieketis buvo linksma, jis Ilgiau pasiklausęs, dar i sugir kapeikų kiek kas gali dar nu
No.127'—Trys istorijos apie
No.178—Tikinusias Kabalas
suka. Pinigus tik atiduoda
daug žinojo, ir vienas, kitam dą n:
Duktė Pustyniu; Peleniute; arba atidengimas Paslapcziu
da kaij.) nuvaro vieton; užtai
dos neužeme savo tokia gar savo nuomones apsakinejova. “Žemskiiis ir žandarus
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. Ateitos su pagelba Kazyrom.
11110 Raseinių lig Nemakszeziii
peszkim,
binga ir pavojinga vieta, to Sziiekejova drąsiai, staeziai;
No.128—Dvi isztorijos: Val- 25c.
nevalgė ejome. Nemakszcziuosargu, ka prie duru stovi, uebi- K n v ga s kai 11 raibai idai s
kiuose audringuose laikuose.
No.180—Kvitu K n y g u t e
se visi susidėję pirkome bulvių dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
♦
neszkim!
jojova. Džiangevos, kad tiek
No.
129
—
Ketu
ri
os
istorijos
:
del
Iszmokejimo Pinigu Ligo
pieno ir viremes bulvienes.
Kai jis paims musu kraszto daug geru knygų slapta, per Kaip žalcziams galvas
Kas neturėjo szaukszto, .tas Ketvirtas Prisakymas Dievo; niams. 35c.
sutrisim,
vadeles, tarp daug kita ko, ru'bežiu Maskolijon ir Lietu
Keliautojai in Szventa Žeme;
18014—Kvitu
Knygute
von eina. Sznekedarni drąsiai •Szviesa, tiesa sugrąžiusiu!!” nieką gavo valgyt, nes visi bu
sztai jo galvosūkiai:
Beda;
Tamsunus
prigauna.
58
Draugystėms, del Kasieriaus
Iszgirdes tas eiles, pradžiu vo iszbadeje. Asz likau veik
Sutartis Azijoje sulaužyta. szan kerne:
puslapiu,
20c.
nuo
Sudėtu Pinigu ant Susirin
nevalgęs.
Antra,
diena
Skaud

A liauto 'Sutartis sulaužyta.
— Musu nekaltybe szauks gau, lyg pavasary j veverseli
No.134—Dvi istorijos: Baisi kimu. 25c.
Priėjau prie jo, vilėje viremes czielii bulvių ir
Anglija su keliais- kitais At atlyginimo!
Nebeilgai taip iszgirdes.
valgėme
su
silkėmis.
Kelionėj
Žudinsta,
Urlika Razbaininka,
No.194—Trumpas
Katalilanto Sutarties krasztais gera Varg'simc! Praeis tos -neteisy ėmiau su juo daugiau szne keti s
jau
daug
smagiau
buvo.
43
puslapiu,
20c.
kiszkas
Katekizmas,
pagal
iszir
sužinojau,
kad
jis
'ne
vagis.
bizni varo su Rusija Paeifike, bių audros, dabartine tvarka
No.138—Apie Irlanda; Ro guldima Kun. Piliauskio, su
pristatydami Sovietams ir Ko grius, apsii laukes dangus nu- Tada jau prie jo tvirtai prisi- Skaudvilėje nuo vagiu mus at
skyrė.
Vagis
nuvarė
Tauragės
riszau,
ir
jis
pasidarė
mano
ge

bertas
Velnias; Medėjus; Kaip nekurias Naudingais Padėji
munistams automobiliu, kara s'zvis, a'psisŽA’ies visi žmones,
binu ir net kariszku eroplanu. oras iiusiblaivys, ’ užtekėjus ru draugu., Kai ant kiemo pa kalėjimai!, o mus vare Szau- Kuzma Skripkorius Likos Tur mais. 35c.
No.196—Stacijos arba Kal
Prancūzija grasina. pasi mokslo szviesa apgalės žalti, leisdavo pasivaikszcziot, tai liuosipi. Ketvirtadieni atvarė tingu Ponu. 35c.
varija
Viesz. Jezuso Kristuso
traukti isz Atlanto Sutarties, neteisybe, ir Imsime laisvi, lai mudu gretai vaikszcziodami mus Kelmeli. Buvo turgaus
No.140—Apie Maža Katiludiena;
žmones
in
mus
žiurėjo
jeigu jai nebus pavėlinta pasi mingi, nieks už knygas ir už daugiau ir Ifluosiau sznekejova,
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 15c.
ir
laike
už
vagis,
nors
tarp
mu

viiaez
stehejovos
isz
vagiu,
cziutes ' ‘Pasakojimai, E i le s ,
laikyti tas Salas kuriose ji lai netnuėjima paszporto kalėji
No.197—Graudus Verksmai
'. . .. **•’
. ...
kaip jie gyi’en ir ka jie mano. su ne vieno vagies nebuvo, bu Vargdienis, Pirmutine Szalna, arba Pasibudinimas prie Apko szimtns tukstancziu vergu. muose nebus kankinamas!
Anglija su Prancūzija yra
Antra diena draugas per Isz ju kalifu ir visu ju nuomo vo tik isz Amerikos grisztan- Atsitikimas Senam Dvare, Ge- mislinimo Kanczioš Viesz. Mu
64 puslapiu, 25c.
su Jezuso Kristuso. Knygute
slaptai pasižadėjusios stoti su langeli padavė man 45 kapei nių supi-attįVa, kad jie tvirtai tiejie ir mudu su draugu.
Dar viena nakvyne nakvojo
tiki in Die,pi, in dangų ir pra
Vokietija in Sovietu Rusijos kas ir pasako:
No.141—Apie Kalvi Paszku, reikalinga ant Gavėnios. Pa
garu
ir,
nežiūrint
to,taip
neme
Razili
jonuose,
paskui
eiles, jeigu Treczias Pasaulinis
—. Kaip nuvarys didžia jau
ležinis Vyras, Smakas ir Niki gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 19714/25c.
Karas iszkiltu Europoje.
kalėjimai!, tai už tuos pinigus žmoniszkajįgyvena. Sunku ro Szianliuose mus perskyrste. tas. 61 puslapiu, 20c.
Mudu
su
draugu
vienas-kitam
dos,
intikili,
kad
taip
butu,
bet.
ka, nors vagims nupirk, •stengNo.198—Gromata arba Mu
No.142—A p i e Paveikslas
kis su jais, kiek galėdamas, ap taip yra/iiztikruju; visi vagis daveva savo adresus, žadejova Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo ka musu Iszganytojaus Jezuso
sieit. geruoju, o jeigu labai ir žmogžudžiai ne “bedieviai” susiraszynet ir persiskyreva..
Jerukausko, Osieczna. 40 pus Kristuso, peraszyta isz gromakaip daug|ii^ mano, bet stip
tos rastos grabe musu Iszgany
ninsztu, tai. szauk!
lapiu, 20c.
-------- GALAS———
Neužilgo atsidūriau.
di- riai tikinffit'jie. Viena, karta
No.144— Apie Ranka Ap- tojaus Jeruzolima. 10c.
mano
dratfįas
pradėjo
giedot
džiamjame kalėjimo. Prie duru
veizdos, Nedaejusia Žudinsta,
No.200—Eustakijuszas. Is
stovėjo ginkluot i sargai, už ge ‘ ‘ Davatkuj4 ladži nkas ’ vagis
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę torija isz Pirmutiniu Amžių
ležiniu langu mates baisus nu užpyko irJkMęido, sakydami:
va Zokoninka Bernadina. 61 Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
puslapiu, 20c.
sidėjėliai. Jie mane 'pamate " Dievo SggAi negalima, 'iszNo.201—-Istorija apie Amži
juokt
”
.
i
Į
mi
jiems
aiszkiuoelne vedėjui szaukt:
No.145—A p i ė Velniszkas na Žydą. Jo kelione po svietą
— Duok sziaii, duok szian! va kad cz^Tiszjiiokiamos tik
Malūnas Kaip Studentas Lo ir liudymas apie Jezn Kristų.
(Tasa)
Mes ta mužiką pamokinsime! davatkos, djie ‘Dievo žodžiai.’
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste Pūkius apraszymas. 20c.
Bankas užstaty'sim'e! Atiduok Paskui kitį liepe giedot, o kiti Visi pirmieji Katalogai dabar buklinga Puodą, Dainele. 47
No.202—Novena, Stebuklin
Dukteryte, netropijai,
pyko.
į
pinigus!
yra negeri. Szis Katalogas puslapiu, 15c.
go Medaliko Dievo Motinos
Jaunas dienas nutrotijai,
Ypacz vikarais pasiklausyužima Visu anų vieta, todėl
Mane baisi baime suėmė:
No.146—Apie Auka Nihilis Garbei. 15c.
Negražus pasisavintas,
užsisakykite knygas isz
maniau, kad jau jiems mane da-vova invairiu istopju. Vagis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti.
No.203—Knygute, Tretinin
Budas viszkai numitintas,
szito Katalogo
paaukaus, . kur jie mane in gyrės kur,l<aip, ka. vogė, kaip
62 puslapiu, 20c.
kių Seraphiszkas Officium. 15c
Tegul bus sau numitintas,
No. 1952
szmotelius supleszys. Rasztinej iszbege, l-|iip ka primusze,
No.
148
—
Apie
Joną
ir
Alena,
Bet nebūtu iszromytas,
mane užrasze, Hope pasiraszyt, kaip nudūrė, kaip surisze, kiek
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Kaip Užsisakyti Knygas:
Asz gražumu nežiūrėsiu,
ISTORIJOS, PASAKOS,
ir vėl prie pragaro duru prive kuris žmoniii užimiszes ir tt.
No.150—Apie Duktė AkmeBet gulėt su kuo turėsiu.
APYSAKOS, IR T. T.
Be 1o dar daug girdėjo va pasa
dė. Czia. vėl pakilo klyksmas:
ISV Užsisakant knygas isz
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
Daug iszgirsi blogu žodžiu,
— Inleisk! Inleisk! Inleisk! kojant apie stebuklus, velnius
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa sjio Katalogo, reikia paminėti
Rasi kalbant visa sbdžiu,
Kalėjimo virszininkas nelei burtus, in kuriuos jie begalo
No. 101—Kapitonas Velnias,
tik numeri knygos.
Pinigus
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
Kalba sodžius ir ulyczios,
do ten, kur szaiike, bet inleido tiki. Brisi k la usy da v o va daug P u i k u s a pr a szy m a s, didele
siuskite per Pacztino Moni-OrKad jaunikis pijonyczia.
No.151—Apie Vaitas Szvilvisokiu pasakų, misliii, sapnu knyga, 404 puslapiu, 50c.
in kita ka.mba.ri.
deri, Express ar Bankino MoMotinytę nežiūrėk,
pikas, Pas Merga, Gražios
Naujau gyvenimai! inejes, ir invairiu, visai neimtu, atsiti
No.119—Keturios istorijos,
ni-Orderi, o jeigu norite pini
Ir ant mįsles neturėk,
su naujais draugais pasisvei kimu. Apie ka jie daugiau apie Gražia Haremo Nevalnin- Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gais siusti, tai reikia Užregis
Asz esu naturo tvirto,
kinau ir ant naru atsisėdėsi žiu szuekejos, ne ra.szyt negalima. ke; Luoszis; Viena Motina; nukas Karalium, 62 pus., 20c. truoti laiszka su pinigais.
,
Nesibijau vyro girto.
rėjau, kas czia bus. Isz pažiū Savo keliu giedodavo kas va Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., -No.153—Apie Gailuti, Du
frGir’ Nepamirszkite dadeti
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus deszimtuka ekstra del pr i siun
ros mano nauji draugai rodos karas “Kariui ka,” ir kitas1 20c.
— BUS DAUGIAU —
geri žmones, bet vis-gi asz ju szveidas giesmes. “Paneles
No.102— Prakeikta, meilin lapiu, 20c.
timo kasztu.
bijojau, ir mano galvoje ome Szvencziausios Adenas giedo gas kriminaliszkas apraszyNo.152—Apie Kajimas, Drū Visi Moni-Orderiai ir Pini
suktis iiTvairios mintis. Jie davo lik szventadieniai's.”
tas Petras, Nuogalis. 62 pus gai, o ir visi laiszkai “visada
mas, 202 pus, 50c.
manos klausinėjo už ka, ir kaip
Ju pasakoms netikėt buvo
No.103—Vaidelota, apysaka lapiu, 20c.
turi būti siusti vien tik ant
pakliuvau, kiek pinigu'ir kitu užginta, jie liepe tikėt. Priesz isz pirmutines puses, szimtmeNo.155—Szakinis
Nedoras szio adreso:
daigiu insiiiesziaii. Asz pasisa valdžia ka tik norejova szne czio iszimta isz Lietuviszku Žydas, Du Draugai. 136 pusla
SAULE PUBLISHING CO.,
kiau.
Likusiuosius pinigus kejova, jie negynė. Visokias užlieku. Su paveikslais. 177 piu, 35c.
Paveikslėlis Isz Lietuvos
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
“dieduszkai”, papraszins ati kallias kalbejova, eiles sakeva; dideliu puslapiu, 35c.
Aresztantu Gyvenimo
No.158—A p i e Kapitonas
da viau.
jiems labai patiko eiles, kitas
No.111—Sziupinis (3 dalis) Stormfield Danguje; Pabėgė Atsimink! Mielas Skaityto
Ten
jie
“
Aukso
Altorių
”
tu

talpina,si
sekanti skaitymai: lė; Kasgi Isztyrė; Prigautas jai kad nuo tavęs priklauso
mudu
turejova
jiems
iszraszyF)AR visai neseniai sėdėjau
rėjo
ir
pasivaduodami
meldes.
Yla isz htaiszo iszlins; Apie bo Vagis. 60 puslapiu, 20c.
ti.
kambarėlyje apkaltais lan
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
Asz
užsiminiau
apie
laikraszba
ka
negalėjo
savo
liežuvio
Manes ir mano draugo negais, už užrakintu duru; vieto
No.160—Apie Po Laikui; si, ja indomausies, ar laiku at
je stalelio ir lovos buvo isz len ežius ir knygutes, bet jiems tik musze: jiems stengevos intikti sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, Per Neatsargumu in Balta silyginsi, ar ja paremsi!
ir kiek galėdami lenkevos. •Galinga ypata galybe meiles;
til sukalti narai; buvo szalta ir maldos ir pinigai rūpėjo.
Vergija; Pusiaugavenis; VieszJu “Viriaszka” patemijes, Tarp musu dar buvo vienas už Raganiszka lazdele; Boba kaip
froseku. Dvi dieni prisėjo but
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
nevalgiusiam užtai, kad ponas kad asz sziltus marszkinius tu vagyste pakliuvęs žmogelis, ir visos bobos; Teipgi juokai, Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
antstolis 'buvo svecziuosna isz- riu, liepe jam duot neva pasi- kuris nieko jiems neturėjo ka rodos, trumpi pasakaitymai ir Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
asz nematydamas lėjimai! iiineszti, užtai ji, kiek t. t., 52 puslapiu, 20c.
važiavbs. Taip dvi dieni pra mieruot;
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
No.112—Trys apysakos apie nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
gyvenau Raseinių antstolio kitos iszoi'gos, nusivilkau ir tik galėjo, kankino: arkliu va
nuovadoje. Nieks nebuvo ma atidaviau. Kits pamatęs1 mano dino, jodinėjo ant jo, stumdė, pinigai galva-žndžiai;, Ražan- li; Arži uolas; Uosis; Budyne.
lonu, buvo ilgu, ilgu, labai il naujas kurpes, taip-gi prasze draskė, už kojų po kanibari ta.-, czius iszgelbsti nuo smert; Szv. Apie 100 puslapiu35c.
gu. Su rupescziu laukiau, kas duot pasimiei'uot. Asz už jas se. Užuitas, visu paniekintas, Kristupą; Juokingi szposeleii;
No.166—Apie Simus Mul
neseniai buvau pusketvirto jis sėdėjo kertelėj susirietęs iv Kaip traukt giliukingai Einiki
toliau' bus.
kinus; Jszklausyta M a 1 d a
Tame pacziame kniuba relyj rublio užmokėjęs, ir man ju la stūmė valanda už valandos. ir kiti szposeliai, 20c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
gulėjo vienas vaikinas, mažas bai gailėjo; sakiau esąs, netur "L’pdes, kad tas žmogelis visu
No.132—Trys istorijos: Apie
No.172—Apie Duktė Mariu;
vagilėlis; jam eiles sakiau, kal tingas, neturis jokiu uždarbiu, geriausiai turėjo jausti netei Angįorius isz Valencziojs, Ko
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
bas kalbėjau, bet jis manos vi o sunkiu darbu dirbt negalia; sybe, suprasti savo ir kitu, liūd žnas daigtas turi savo vieta;
piu, 20c., ,
sai nesuprato; nieks jam nerū jie intikejo, bet kuripes vis-gi na. padėjimą. Bet kur tau! Vie Ka pasakė katras paeziuojas,
No.173—Apie Talmudo Pa PLATINKIT “SAULE”
na. karta apie valdžia ir ponus 76 puslapiu. 25c.
pėjo, jis buvo tartum be jaus- atėmė.

Dwight D. Eisenhowerio ke
lione gali jam daug padėti ir
jo varda augsztai iszkelti, nes
jis ten galėtu nuveikti ta. ka
Prez. H. Trumanas negalėjo ar
Artinasi Kalėdos, kožuas
nenorėjo.
stengėsi apdovanot savo myli
»
mus szokia, tokia dovaneliu.
Isz kitos puses, ta kelione
Sztai geriause jiems užra gali ir atbulai jam paveikti.
šykite laikraszti “Saule” isz Galimas daigias, kad žmones
kurio turės ne tik džiaugsmą tikes ii>reikalaus daug dau
ant Kalėdų, bet per visa meta, giau, negu EiSenhoweris gales
o tas jums kasztuos mažai ir be nuveikti
jokio rupesczio.
“Saule” juos, siiramys per
Turbūt nei
vienas kitas
vis'a meta ir turės džiaugsma.
Amerikos Prezidentas nieka

Kas Girdėt

I

I II

I

....................................................

Mes daug girdėjome, ir be
abejo, dar daug daugiau girdė
sime apie ta nelemta Kinijos
klausima, ir kas ten atsitiko,
kad visus musu užmanymus ir
pinigus szuva ant uodegos nusinesze, ir Kinija užkariavo
Komunistai.

Kunigas Raymond J. de
Jaeglier ir Irene Coi’bally
Kulm, savo neseniai iszleistoje
knygoje;‘The Enemy Within’
“Prieszas Viduje” daug ka
paaiszkina, kas iki siziol nebu
vo žinota, apie viena. Kinieti,
vardu Ching Nu-chi, kuris yra
Komunistas, ir kuris gavo vy
riausio Sekretoriaus darda,
kai Generolas George Marshal]
stengiesi sutaikinti Komunis
tus Kinieezius su Taut ininkais.
Kinietis Ching Nu-chi yra
buvęs studentas ('hicagoje, bu
vo pasamdytas Amerikos: val
džios ir tarnavo Generolui
George Marshallui Kinijoje.

Jo darbas buvo klumoczia.us
darbas, iszversti visus rasztus
isz Kinu kalbso in Anglu kal
ba. Tokioje svarbioje vietoje
jis galėjo savotiszkai viską pa
kreipti in Komunistu puse ir
sulaikyti viską kas nebuvo po'
Komunistu noru. Jis taip ir
darė.

Vėliau szitas Amerikoje
mokslus ejes Komunistas Ki
nietis Ching Nu-chi, pats parasze knyga: “Slaptas Rapor
tas apie Amerika —Chiang
Kai-sheko Suokalbis.” Czia
aiszkiai paaiszkejo koks jis
yra ir kam jis isz tikrųjų tar
navo!
Kunigas Raymond J. de
Jąegher savo knygoje “Prie
szas Viduje” aiszkiai .parodo
kaip Komunistai buvo apsupę
Generolą G. Marshall isz visu
pūsiu, kaip tuo laiku kada jis
sudaryti kokia nors tvarka ar
taika Kinijoje.
Generolas George Marshall
sudarė tokia tvarka. Kinijoje
ir tokius paliaubų pasikalbėji
mus, kokie dabar randasi Ko
rėjoje.

Po keliu menesiu tuszcziu
derybų ir mitingu, Kiniecziai
Komunistai pasisavino Mandžiurija ir gerai prisirengė
pultis ant Sziaurines Kinijos.
L Generolo G. Marshallo suda
ryta tvarka nuveikė daug dau' giau negu 'patys Komunistai
butu galėjęnuveikti Kinijoje.
Kunigo Raymond J. de Jaeghėr knyga “The Enemy
Within -— Prieszas Viduje”
yra verta kiekvienam pasiskai
tyti, nes ka jis raszo. jis nėra
isz kitu girdėjęs, bet pats ma
tės ir pergyvenes.

Pypkes Durnai

Platinkit “Saule”

Duktė ir Moczia

KATALOGAS
KNYGŲ

Po Etapu

^Pirkie U. S. Bonus!

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kelione In Amerika
(Tasa)
Ėjo. Du suvargę paveikslai,
senio ir merginos, trauke akis
praeiviu, kurie nebuvo dar pri
sižiūrėję in skurdą. Kur da jie-1
du galėjo eiti ? In kokia, dar :
tamsa, in kokia dar nelaime į
in kokias dar kankynes? '
i
Mergina vis giliaus ir sun- j
kiaus pradėjo kvėpuoti ; pasvi- 1
ro viena ir kita syki, ant galo i
atsiliepe praszydama. in tęva:
— Teveli, paimkit pundus,
jau negaliu.
Jis tarytum iszsižadino isz.
miego.
— Tai mesk juos!
— Gali prireikti.
— Neprireiks.
Pamatęs kad dar. mergina
dvejoja, suszuko padūkusiai:
Mesk, nes užmusziu tave!
Nusigandus pakluso, ir nnvejo tolinus. Kaulas po kelis
sykius kartojo:
— Kad taip, tai tegul bus
taip! Paskui nutilo, bet kažin
kas negeras isz jo akiu buvo
matyt.
VisPublishing
purvlnesnem
Saule
Co.,ulycziom
artinosi
prie
prieplau
Mahanoy
City,
Pa.,
U.S.
Tiktai,. . . $1.00A. j:Į į
kos,
užėjo ant grystu, su ties
rvvyvvvvvwvwvwwwi
tu ant poliu-; pradėjo pro trioba su paraszu: “Sailors Asy
lum ’ ’ ir priėjo prie paežio van
denio. State toj vietoj nauja i
doką. Augszti stiebai del šaka
linioPinigai
poliu augsztai
kilosu ant< [
reikia siusti
vandenio, o tarp lentų ir bal
užsakymu: Į>
kiu sukinosi žmones. Mariute
priėjo prie krūvos balkiu, atsi
sėdo ant jos, nes tolinus nega
lėjo eiti; Kaulas tylėdamas at
sisėdo szalia jos.'
Buvo ketvirta valanda po
pietų. Visa prieplauka tik
knibždėjo. Ūkas isznyko, o
■blaivus saules spinduliai dali
no szviesa ir iszganinga szilumaKnyga
dviem invarguoliam.
NuoĮ>
minksztos povandenio
ėjo kvėpavimas
pietos virszeliuose.
:: ::pa]•
vakario smagus pilnas gyvumo
linksmas. Aplinkui tiek buvo
mėlynumo ir szviesos, kad net
akys merkėsi nuo ju pervirszio. Mariu lyguma tolumoj
szvelniai vienijosi su dangum.
Toj mėlynumoj, areziaus vidu
rio prieplaukos, tyliai stovėjo
stiebai laivu, kaminai ir pa
lengva plaveno velaves nuo
dvelpsejimo vėjelio. Ant regraczio laivai, eiuantiejie in prie-,
plauką rodos lipo priesz kaina
arba nere isz po vandenio. Iszteinpti -ir iszpusti ju buoriai
(žėgliai), kaip debesėliai, visi
spinduliuose blizgėjo baltumu
ant mėlynu juriu. Kiti laivai
plauke in jūres, putodami pas
kui save vandeni. Ėjo in ta

LIETUVISZKAS

SAPNOR1US
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu

<[

8 col. ilgio, 5% ool. ploczio
Iszaiszkina sapna ir kas ?
ateiteje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.

I

kraszta, kur yra Lipneliai, kur
ju abieju likus laime, geresne
buvaine. Maustė mergina,
kuom galėjo tai)) labai nusidė
ti, ka priesz Viesžpati Dieva
galėjo padaryti, kad Jis, tok
sai rnielaszirdingas, tik nuo
juodvieju atgręžę savo veidą,
ir užmurszo juos tarp svetimu
žmonių ir paliko ant szio toli-

Nekurioms moterėlėms,
Kaip kiaulėm rinkes reik
invert,
Kad negalėtu tiek gert,
Nes ne vienos nuo gerymo
nosis raudona,
Negali vyrelis duos rodos
ir gana.
Mat, ar tai jauna
ar sena,
* Niekam netikusios,
Kad jos butu ant svieto
negimusios.
Miestelyje Pennsylvanijos
valstijose
Yra viena, sena,
Tai szirdeles jau gana,
Api-e ja kita karta
pakalbėsiu,
Kaip daugiau laiko
turėsiu.

mo kranto. Juk Jis galėtu su
grąžyti jiems laime. Tiek laivu
plaukia in ana pusią, o plaukia
vis be ju. Sukankytos, suval
gytos maustys Mariutės dar
syki'nuskriejo in Lipnelius pas
Jonuką arklinika. Ar jisai to
nais dar atsimena ja? Ar da
neužmirszo ? Ji pamena, nes tik
laimėj galima užirsizti, o nelai
mėj ir apvienejime mislys taip
apsiveja apie numylėtus, kaip
apvynys apie (popeli. O jisai ?
Gal 'paniekino seiliaus numylė
ta, o pirszlius nusiuntė in kita
grinezia. Juk jam net geda Im
tu mislyti apie tokia vargsze,
kuri apart rūta vainikėlio nie
ko neturi, ir pas kuria., jei at
sius kas pirszlius, tai jeibeiit
giltine.
Buvo ligota, badas nekanki
no jos laibai, bet isz kaneziu ir
silpnumo miegas ja labai eme,
blakstienai merkėsi, o sunykus
burna sviro ant krutinės. Kar
tais iszsižadinus praplesze akis
paskui vėl jas merke. Sapnavo,
kad vaikszeziodama duburiais
ir statumomis inkrito, kaip ta
mergele dainoj in “ Gilu Dunojeli” ir tolinus iszgirdo tolesni
dainavima:

“Ramate Jonelis nuo augsz• to kalno,
Nusileido pas jaja szilku
virve;
Tik virve trumpa, - mausto
nepritenk:
Mariute lelijele kasa pridū
rė.“

Czia greitai iszsižadino, nes.
jai pasirodė, kad kasos jau nė
ra ir kad lekia iii bedugne.
Sapnas pranyko. Ne Jonelis sė
dėjo szalia jos, tik Kaulas, ne
“Dunojelis“ buvo priesz ja,
tik New-Yorko prieplauka,
grystai, laivu stiebai, kaminai.
Vėl koksai laivas plauke in jū
res, ten tai ir giedojo. Dailus,
sziltas, blaivus pavasario va
karas pradėjo rausti ant van
denio ir dangaus. Vanduo buvo
kaip veidrodis, kožnas laivas,
Tosios bobeles kurios
kožnas stulpas taip atsimnsze,
eidamos ulyczia,
rodės kitas apaiczioj butu; dai
Szaiposi ir rodo dantis
lu buvo aplinkui. Lyg kokia
Kaip pastipusi kumele
laime ir suraminimas buvo pa
ant lauko isz kitu,
sklidęs ore; rodos visas sutvė
Tegul neužmirszta,
rimas džiaugėsi, tik jiedu onvo
Kad gal ant rytojaus
nelaimingi ir užmirszti; darbi
Gali szaipytis isz
ninkai pradėjo gryžti namo tik
josios tas,
jiedu neturėjo namo!
Isz kurio szaiposi ir
apkalbinėja.
Kas karta didesnis badas ge
Žinokie bobele kad tavo
ležine ranka draskė vidurius
vardas,
Kaulo. Sėdėjo susiraukęs, suGali būti sumaiszytas
mizges, bet kas, lyg koksai bai
su purvu,
sus pasiryžimas atsimnsze ant
jo veido. Kas in ji dirsteltu,
Isz kurio ne greitai gali
iszlipti!
persigastu, nes isz bado veidas
Geriausia nesiūlyk to,
jo buvo panaszns in gyvulio ar
Apie kuri nežinai teisybes,
pankszezio, o draugia taip paNes pati gali būti sūdyta
kajingas, kaip numirusio. Per
neteisingai,
visa laika neatsiliepe iii mer
Kaip ta, kuri tu pati
gina ne su vienu žodžiu, tiktai
sudinai ir apkalbinėjai!
kada atėjo naktis, kada, žmo
.*
*
*
nos iszsikirste, atsiliepe keistu
Niekas.nėra taip
balsu:
'
turtingu,
— Eiva Marink!
Kaip tasai kuris jaueziasi
— Kur eisiva? Paklausė
užganadintu
susnndusiai.
Ir laimingu, isz to
— Ant anų grystu ant van
ka turi! • dens. Ten atsigulsim ir miegosim.
Daug graudingu atsitikimu
Ėjo. Patamsia turėjo
randasi ant svieto,
szliaužti atsargiai, kad neinBet skaudžiausiu regėjimu
kristi in vandeni.
yra motina,
Kuri verkia savo sūnelio ir
“LINkEJIMAI” del Kalėdų ir
'
dukreles
Nauju Metu Korta* (Tiktai
Biauriu pasielgimu,
Anglu Kalboj) su konver
toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon
Kada jie ja apgaudinėja,
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
Ir jos daugiau nemyli!
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se

*

*

*

*

* I*

SKAITYKIT
S^SAULE”'^

tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiunskite pinigus tiktai per postai nota,
money-orderi arba pinigus per registravota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

dosi, tik erzino. Ramumais jo
perejo in padūkimą; pradėjo “Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS
kriokti ir žviegti. Kartais tarp
::
PRISAKYMUS ::
juodvieju darėsi tylu, ir jai
Labai užimanti apysaka
Jo kelione po svietą ir liūdimais kas stovėtu ant kranto, tai gir
Per paczta, 25 Centai
dėtu tik garsu kvepavima,
apie Jezu Kristų.
Adresas:
trepsejima ir barszkėjimą, len
Per paczta, 25 Centai.
tų. Naktis buvo gludi ir tamsi, Saule Publishing Company,
Saule Publishing Co.,
niekas sn pagelba. nesiskuibino,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A nes buvo tai galas prieplaukos,
kur ir diena tik vieni darbinin lis, blaivas, pilnas, ir pasirodė
Amerikiszki sugrindimai isz kai esti.
vėl keistas daigtas': sztai Ma
— Pasigailėkit! Pasigailė riute pamate, kaip nuo menu
lentų ir balkiu ėjo daugybe
vingiu ir gale buvo lyg koksai kit! Spiege Mariute.
lio skiriasi spiecziai aniuoleliu
medinis karidorelis, pasibai
Toj valandoj viena ranka kaip-auksiniu bitukių ir nusi
giantys platforma isz lentų, už smarkiai prisitraukė ja ant leidžia spinduliais net iki jaja,
kurios buvo boba del kalimo kra.-zto grystu, kita, pradėjo sznabždedami
- sparneliais,
poliu. Ant tos platformos, pri muszti iu galva, kad apmalszy- skraidydami, sukydamiesi ir
dengtos nuo lietaus stogeliu, ti jos riksmą. - Bet ir taip to giedodami vaiku balseliais:
stovėjo žmones, kurie traukda riksmo niekas negirdejo: tik
— Mergina sukankyta, ra
vo virve bobos, bet dabar ne szuo staugė toli kur.
, mumėlis tave! Pauksztele
buvo nieko.
Mergina pajuto kad silpsta. drabnoji, ramumėlis tave! Gė
Kada priėjo prie paežio jos Ant galo kojos pajuto' kad nė lėlė laukine, kantro, tyli, ra
kraszto, Kaulas tarė:
ra po jomis atsispyrimo, tik mumėlis tave!
—- Czlonais miegosime.
rankos laikėsi už .tėvo, bet ir
Taip giedodami mosykavo
Mariute greieziaus sukrito, tos alpo. Szaukesi pag-elbos vis ant jos baltom lelijom ir skam
ne kaip atsigulė ant lentų, ir povaliaus, rankos ant galo nu bino sidabriniais skambunors juos apnyko .spieezius traukė skverną sermėgos, ir eziais.
moskitu (vuodu), tuojau® už Mariute pajuto kad lekia in
—r Miegok, mergele, miemigo.
bedugne.
gok, miegok!
N et i ket a i g] udinno j n a kt ies
Nukrito nuo grystu, pakeliui
Ir pasidarė jai taip gerai,
iszžadino ja balsas Kaulo:■ vienok užsikabino'už blanko® smagu, kad isztiesn užmigo.
— Mariuk kelkis!
ir pasviro ant vandenio. Kau
Naktis 'baigėsi ir blyszko.
Buvo tam sžaukime ha,si, kad las tpasilenke ir, baisu pasakyti Szviesa nubaltino vandeni.
tuojaus iszsižadino.
pradėjo jos rankos atkalbinėti. Laivu stiebai ir kaminas užsi— Ka, teveli?
Gauja manseziu, kaip gauja reiszke tamsumoj ir tarytum
Nakties tyloj ir tamsoj bal iszgasdytu paukszcziu, lakstė artinosi. Kaulas klūpojo pasi
sas senio skambėjo kimiai, bai jai po galva, kaip koki (pa lenkęs ant Mariutės.siai, vienok pakajingai.
veikslai ir žaibai: ' Lipneliai,
Jam rodėsi, kad jau ji nu
— Mergaite! Jau bado dau szulinys su svirtim, iszvažiavi- mirus. Liekna, jos stovyla gulė
ginus nekesi; nosivalkiosi pas mas, laivas, audra, litanija,, jo nesijudindama; buvo užsi
svetimus duonas praszineti; New Yorko skurdasi; mato ko merkus, veidas iszbales, kaip
nenakvosi ant lauko. Žmones ki laiva dideli su iszkeltu pir audeklas, truputi melsvas, ra
tave apleido, Iltevsa apleido, magaliu, ant jo minia žmonių, mus, sustingęs. Veltu senis
laime dingo, taip nors myris o isz tos minios dvi raudos isz- piirte ja už peties: ne ji krustepriglaus. Vaina [o gilus, nesi- tiestos prie jos. O Dieve! Tai le, ne ji pramerkė akiu. Kaului
kankysi.
Jonelis ten stovi. Jonelis jsž- pasirodė, kad ir jisai mirszta,
Tamsoj negalėjo inžiureti tieses rankas, o ant Jonelio ir vienok pridėjęs jai ranka prie
jo, nors isz pejjtigandimo jos aut laivo Motina Dievo szypso- burnosi pajuto, kad ji kvėpuo
akys placziai J^A’ere.
si didiliam szviesume. Ji ta ja. Szirdis jos taksėjo, kad ir
— Prigird^^B asz tave, matyidama žmones ant kranto silpnai; suprato, kad per va
vargsze, ir pats^psiskandysiu, pr a sis t umdo: ‘ ‘ Panel e Szven- landėlė gali numirti. Jei isz
kalbėjo tolinus. IKer mums pa cziausia! Jonuti! Jonuti! Dar rytmetinio ūko (pakils blaivi
gelbės, nėra ant tnus mielaszir- valandėlė. Paskutini karta pa diena, jei saule suszildys ja, tai
dystes. "Rytoj nenorėsi valgyti, kele akis prie tėvo: “Teveli! iszsižadys; kitaip ne.
ryt bus tau geriau, kaip sziau- Ten Motina Dievo! Ten Moti
Mariu varnos eme laksfyt
dien.
».
na Dievo!“
apie ja. lyg apie ja rupindamoNe! Ji nenorėjo mirti. Ji tu
Dar valandėlė, ir tos paezios sios. Tūlos1 tupe ant szalia
rėjo asztuoniolik'a .metu, ir ta rankos, kurios stūmė ja in van esaneziu stulpu. Kvėpavimas
prisiriszima. prie gyvenimo ir deni, griebia, dabar ir su ka vakaru vėjo iszskirste rytme
ta baime myrio, ka duoda jau žin kokia nežmogiszka spėka tini uka ; tas pavasario vėjelis
nyste. Visa ja kratė pamisli- .traukia in virszu. Jau vėl pa buvo sziltas, szvelnus.
jus, kad rytoj bus jau skenduo juto po kpjom grystus, vėl ap
Passkui užtekėjo saule. Jos
le, kad eis in kokia tamsa, kad kabinę ja laiko rankos: tik spinduliai pirmiausiai krito
gules vandenyj, tarp žuviu ir rankos tėvo, ne budelio, ir gal ant virszunes grisiu, paskui
kirminu, ant dumbluoto dug va nusviro ant tėvo krutinės. leisdamiesi vis žemyn, užleido
no. Niekados! Neiszpasakytas
Atsipeikėjus isz apalpimo, savo szviesa ant apmirusio Ma
pasibiaurejimas ir baime ap pamate, kad pakajingai guli riutės veido. Rodos bueziavo
ėmė ja toj valandoj, o tikras szalia tėvo; nors tamsu inžiu- ja, glostė ir glamonėjo. Tuose
tėvas, tamsoje taip kalbantys, rejo, kad guli kryžium ir kad spinduliuose ir vainike szvierodėsi jai pikta dvasia.
sunkus, gailingi sninrkszeji- sin plauku, pasileidusiu nakti
Per ta visa laika abi jo ran mai krutina ji visa ir drasko 'besigrumiant, veidas jos rodė
kos buvo ant jos sunykusiu pa jam krutinę.
si kaip aniuolelio; nes ir Ma
ežiu, o balsas kalbėjo vis su
— Mariute, atsiliepe ant riute buvo (beveik aniiiolu per
tuom baisum ramumu:
galo drebanieziu nuo verksmo savo vargus ir skurdą.
— Nors ir rėktum, nieks balsu: Dovanok man, vaikeli!
Daili, raudona diena, kilo isz
tavęs neiszgirs. Stuktelsiu tik
Mergina pasijieszkojo pa- vandenų, saule vis stipriaus
tave ir viskas ne dvieju “Svei tamsej jo ranka ir prispaudus kaitino, vėjelis meilingai pute
ka Marija “ nedurnos. ,
prie lupu iszkuždejo:
mergina, varuos, skriesdamos'
— Nenoriu, teveli, neno
— Teveli! Tegul jums Po viena, paskui kita rateliu, reke
riu! Szauke Mariute. Ar jus nas Jėzus taip atleis, kaip asz tarytum norėdamos ja iszžaDievo nebijote? Teveli bran atleidžiu.
dinti. Kaulas, nusivilkės ser
gus, geras! Susimylėkit ant
Isz balsganos szviesos, kuri mėga, užklojo jai kojas ir pra
manės. Ka asz jums padariau ? nuo tūlo laiko pasirodė ant re- dėjo atgauti vilti.
Juk asz nerugbju ant savo li graezio, iszlindo menulis dideMėlynumas pamažu nyko
kimo, juk asz su jumi keneziaubaida ir szalti. Teveli!
Jis pradėjo smarkiai kvepoti, rankos susispaudė, kaip
reples; ji vis labiaus norėjo
iszsiprasizyti 'nuo smerezio.
— Pasigailėkit! Susimylė
kit! Susimylėkit! Asz jus duk
15 col., ploczio , x 23-3/4 col., ilgio
tė, asz sergu: asz ir taip neil
gai busiu ant svieto. Man gai
Po 4(M arba 3 už $1.00
la! Asz bijausiu!
Taip dejuodama kabinosi už
Adresas:
jo sermėgos ir lupas spaude
prie tu ršnku, kurios ja stūmė
in pražūti. Bet ji tas viskas rė SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

lino jos burnos, veidai jirade.jo
palengva rausti, nusiszypsojo
viena ir kita syki ir, aut galo,
pramerkė akis.
Tada Kaulas atsiklaupė ant
grinstu, pakele akis in dangu,
ir aszaros dviem upeliais eme
bėgti per jo su si ra nkszl ėjusius
veidus.
Pajuto, *kad tas kūdikis, tai
lėliukė jo akies, duszia. jo duszios, kokia szventenybe už vi
sas mieliausia. .
Ji netik iszsižadino, da iszsi
žadino sveikesne ir smagesne
kaip vakar. Grynas prieplau
kos oras buvo sveikesnis už su
plėkusi gaivi grinezios. Gryžo
isztikro in sveikata, nes atsi
sėdus ant lentų tuojaus prata
rė: •
— Teveli, valgyt labai no
riu!
— Eik, dukrele in pakrasžti
gal ten kas rasis.
Atsistojo gana lengvai ir ėjo
abudu. Bet regimai szi diena
buvo iszemimu dienose ju ne
laimiu, nes vos nužengė kelis
žingsnius, pamate netoli saves
užkiszta už dvieju balkiu ske
petaite, ir joje invyniota .duo
nos, virtu kukuruzu ir sūdytos
mėsos. Koksai darbininkas,
dirbantys ant grinstu, pasidė
jo nuo vakar dali pusryeziu
ant szios dienos. Tenykszeziai
darbininkai tankiai taip daro.
Bet Kaulas su Mariute aiszkino suvis kitaip. Kas padėjo ta
maišia ? Jiems rodėsi kad Tas,
Kursai rūpinasi apie kiekvie
na gelele, paukszteli ir vabalė
li.
Dievas!,
jį
— BUS DAUGIAU —

Reikalinga Moteris!
Jieszkau motere in kompani
ja. (partneres) prie žuvies biz
nio. Turi but teisinga ir isztikiraa. Amžiaus gali but nedaug
kai 50 metu amžiaus. Asz ėsu
Lietuvis, bet ilgai gyvenu tarp
Amerikiecziu ir savo kalba jau
primirszau, todėl geistina kad
laiszkai man 'butu raszomi
Anglu kalba. Adresas:
Steve J. Miliauskas,
Box 105 — Wells, Maine.,

Price $2.30state poi"‘ ,‘>‘COLORS:

Red, Black, Green,
Blue, Gray, Copper.

Sieniniai Kalendoriai 1953m.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City,

__ J5 AE L K ’ ’ MAHANOY CITY, PA.
szvenstas garbei “Atėjimo uly., kuris nesveikavo per koki
tiek produktu nuperka, paKristaus’’. Kalėdos szimet pri tai laika, pasimirė Laipkriczio augszcziausias teismas nutarė palaike pirmaji nusprendimą.
ISZ
VOKIETIJOS
kad
mokyklos
valdyba
gerai
Tada
szita
senmerge,
Komu

siunezia ir padalina už $4,000!"
puola Ketverge, Gruodžio 25ta 13-ta diena in State ligonbutepadare,
ir
kad
ta
mokytoja
ne

niste
kreipiesi
in
augszcziauTik riebalai ir cukrus Ame
diena.
je, ir likos palaidotas Lapkri
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
gali reikalauti kad ji butu vėl siaji teismą, kur taip pat ga
rikoj
pigesni, negu Vokietijoj.
— Ūkininku Priežodžiai: czio 17-ta diena, su apiegomis |
pasamdyta.
vo per nosi.
—* Tik dvideszimts septy Jeigu Gruodžio menesyje ber Szv. Marijos bažnyiczioje de- i
D. Rooseveltu ir Harry Tru Visos kitos prekes jau piges
Valstijos
teisėjas
Horace
Visi teisėjai vienbalsiai nu mann, nekalbant jau apie dau nes Vokietijoj.
nios dienos ligi Kalėdų.
žo sula dar teka, bus lengva vintą valanda ryte, ir palaido- į
Aukodami tremtiniams vyk
— Sekantieji angliakasyk- žiema. Jeigu per Kalėdas sza- tas in parapijos kapines. Ve Stern, patvirtindamas teisėjo tarė kad tokioms mokytojoms gybe Kongreso nariu, Senato
Michael
A.
Musmanno
nu

negali būti vietos musu mo rių, Gubernatorių ir kitu inta- dykime paszelpa tik per ‘ ‘ Ben
t los mokėjo savo darbininkams: la., tai Velykas bus baltos. Jei lionis gimęs Lietuvoje, atvyko
Nov. 26 — Locust, Klimas, gu ant Kalėdų daug sniego ir in Amerika 1899 metuose in sprendimą, kuris buvo ta tos kyklose. Jie sake kad ežia nėra kingu valstybes pareigunu, drąjį Amerikos Lietuviu Pa
Gilberton, o kitos kasyklose szala, tai geras metas del javu. Luzerne, po tam Shenandoah mokytojos byla iszmetes, saky klausimo del laisves ar del kartojo ir tebekartoja ankstes szelpos Fonda. BALFas szel-’
mokes: Nov. 28 — Continental, Jeigu tas menuo sausas, tai ir Pa., o 1912 metuose apsigyve damas kad Komunistei nėra laisvos kalbos. Ji gali tikėti ar nius JAV-vyriausybes patiki pia visus in variga patekusius
mislyt ar mokyti ka tik ji nori nimus, kad Pabaltijo krasztu Lietuvius tremtinius lygiai.
Midvalley, Germantown, Pac pavasaris bus sausas.
ni Nanticoke. Paliko savo pa- ■vietos Amerikos mokyklose.
Mokytoja
Panele
Dorothy
ar kas jai patinka, bet ne už užgyventos nei JAV vyriausy
Visokeriopas aukas Lietu
ker Nr. 5, Mammoth, Morea.
—- Ponai Biznieriai! Geis ezia, tris sūnūs, keturis anūkus
Nov. 29 —Saint’Clair.
dami apteikt savo gerus kos- ir daug giminiu. “Amžina Albert, buvusi Anglu Literatū musu žmonių pinigus ir ne in be, nei tauta nepripažinsta, viams tremtiniams siuskite ad
ros mokytoja in Taylor-Aller- musu užlaikomas mokyklas. ’
— Subatoj pripuola Szv. tumerius, privalo isz laiko . atilsi!”
kad ir toliau laikysis tos poli resuodami: United Lithuanian
dice mokykla, Pittsburghe,
Saturnino ir Szv. Filemono, o duoti atspaudyt Sieninius Ka
Kad kitu mokyklų virszinin- tikos ir kad su laiku laisve vėl Relief Fund of America, Inc.,
kur
ji
buvo
per
asztuoniolika
“Saule” gražiausia ir tin-!
Tautine Vardine: Umede. lendorius ant 1953 m., ir iszsikai panasziai drystu pasielgti turės būti Pabaltijo krasztuose 105 Grand St., Brookljm 11,
New York.
Taipgi ta diena: 1937 metuose rinkt kokiu nori iszrinkt. Da kamiausia dovana nuo Lietu metu mokinusi, buvo pravary ir iszkraustyti visus tokius atstatyta.
vio,
Lietuviui.
ta
Kovo
(March)
dvideszimts
— BALF Vajus New Yor
Anglijai su Prancūzija sutinka bar laikas užsikalbyt ir nelauKomunistėlius, tai visiems bu
Visi žino Prez. Trumano paasztunta
diena,
kai
FBI
polici

ke
pasibaigė. Komitetas nori
Hitleriui pavesti daug Salų, kyt ilgai, nes kas pirmesnis,
tu in sveikata.
reiszkima, paskelbta Baltu
ja
neužginezyjamai
priparode
kad tik palaikyti pakaju; 1944 tas gales iszrinkti puikesnius! MOKYTOJ/?
Yra gerai žinomas dalykas tautoms per Birželio iszvežimu duoti viesza apyskaita visuo
kad
ji
yra
Komuniste.
m., du Naciai szpieigai, sznipai — “Saules’’ Redakcija.
kad daug tokiu puskeptu mo minėjimus JAV-ese. Sztai dar menei, bet negali, kol dar neJi tuoj aus kreipiesi in mo kytoju dar ir sziandien moki vienas naujausios datos doku gryžo visi auku lapai, o ju bu
buvo isz Naciu povandeninio
KOMUNISTĄ
— Utarninke pripuola Szv.
.
“
--—
kyklų
virszininka, Superinten na musu vaikus mokyklose. Jie
laivo submarine paleisti netoli Bibiano, taipgi Szv. Silvano ir
mentas, vietoj Valstybes Sek vo iszsiutineta gana daug. Ge
dentą Daktara Earl Dimmick. pasziepia tikėjimą, netiki in
Bar Harbor kranto, Maine Szv. Aurelijo, o Tautine Var
retoriaus D. Achesono pasira- radariai praszomi gražinti au
Pravaryta
Isz
Mokyklo
taryba
patvirtino
tos
valstijoje. Jiedu vėliau buvo dine: Sirpolio. Ir ta diena:
joki Dieva, szidina isz musu szytas Howardo A. Cooko, ku lapus BALFui, 105 Grand
sugauti New York mieste; 1433 1234 metuose Lietuviai perga Mokytojavimo Darbo mokyklos pasielgimą ir jos ! valdžios ir pajuokia visus mu Vieszuju Rysziu Skyriaus sze- St., Brooklyn 11, N. Y. Jei kas
m., Lenkai apiplesze Lietuva. lėjo Mozūrus ties upe gargime;
pravaryma. Ji tada kreipiesi in su insitikinimus, ir visa tai jie fo, ir Valstybes Departamento negalėjo rinkt ar duot Savo
PITTSBURGH,
PA.
__
visos
valstijos mokyklų virszi zaunija musu vaikams mokyk adresuotas V. Sidzikauskui, centą, vistiek praszome gra
1823 m., Amerikos Prezidentas
— Kita sanvaite: Nedelioj James Monroe, ilgai pasitaręs Du metai atgal viena mokytoja ninka, Daktara Francis B. lose, ir už toki mokslu mes
Baltijos Valstybių Laisves Ko žinti auku lapa.
pripuola' dvideszimt penkta su Amerikos Sekretoriumi buvo pravaryta isz Pittsburgh Haas, kuris davė jai proga pa- juos užlaikome.
—BALF Centras.
miteto pirmininkui. Jame atsa
miesto
augsztesnes
mokyklos
Nedelia po Sekminių ir ta die John Quincy Adams, ir pasita
siaiszkinti ir pasiskusti kad
kant in pasiusta tuo reikalu
na Szvento Andriejo, o Tauti ręs su Thomas Jeffersonu, pa High School, už tai kad ji yra
— Skaitytojai “Saules” ne
Valst. Departamentui instatybuk ji buvo nuskriausta, bet po
ne Vardine: Davainis. Ir tai skelbė visoms tautoms Suvie Komuniste. Užvakar valstijos
^Pirkie U. S. Bonus! ma, kad genocidiniai veiksmai miega ir darbuojasi karsztai
to teismo ir szitas virszininkas
diena yra paskutine diena, szio nytu .Valstijų nusistatymą,
idant padidint szeimyna skai
butu pasmerkti Jungt. Tautu,
menesio. Taipgi ta diena: 1945 kaslink visu Amerikos krasztu,
tytoju “Saules.”
o JAV tebevestu toliau politi
m., Adeide de Gaspcri paskir kaip Sziaurineje, taip ir Pieti
ka, kuri Baltijos valstybėms
tas Italijos Premieras.
nėje Amerikoje, neiszimant nei
- B - CELA'v^S
atnesztu laisve ir teisingumą,
— Daugelis vyru ir vaiki Kanados kraszta, kad nuo szio
pažymima: JAV vyriausybe ir
arba pradžia
nu iszvažiuoja in kitus mies laiko nebus valia nei vienai
toliau su sanjausma seks Sovie
tus, nes czionais negauna dar Europos tautai koj.a inkelti in
SKAITYMO
tu kontroliuojamu krasztu nebo.
Amerikos krasztu, kad joms
komunistu gyventoju, ju de
...ir...
— Panedelyje pripuola pir nevalia remti ar kelti sukili
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