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Sovietu Karabinai Sunaikinti Vengrijoje

Vengrijos eiliniai žmones, 
paprasti darbininkai, kuriu 
daug prisidėjo prie savo 
kraszto sukilimo priesz So
vietus, ežia žiuri in kariszkus 
karabinus ir armotus kurie 
buvo sunaikinti per ta ne
lemta ir nepasekminga su
kilimą priesz Sovietu Rusi
jos valdžia tame kraszte.

Vengrijos sukilėliai buvo 
paėmė Budapeszto miestą,

bet tik laikinai, nes už paros 
Sovietai su savo kariszkomis 
tankomis ir su savo karei
viais pradėjo gainioti ir žu- 
dinti visus tuos sukilėlius.

Dabar Sovietu Rusija sako 
kad tvarka buvo vėl investa 
visame Vengrijos kraszte ir 
kad žmonių prieszai, sukilė
liai yra numalszinta ar isz- 
žudinti.

o o a

hz Amerikos
PIRMA DEKAVONES
DIENA AMERIKOJE 

---------------— 

WASHINGTON, D. C. —

flower”. Ir po trijų menesiu, 
102 keleviai: vyrai, moterys ir 
vaikai, iszlipo in akmenuota 
Naujosios Anglijos kranta.

Czia nerado baltu žmonių,
kurie butu juos pasitikę. Jie 
pastate namus savo vaikams ir 
žmonoms. Gyvenimas buvo la
bai sunkus per eile metu. Bet

Dekavones apeigos buvo szven- 
cziamos beveik kiekvienoje ži-į 
nomoje kultūroje ir siekia toli 
in priesz-istorinius laikus. Bet 
czia Amerike, kur kiekviena 
Dėkavones Diena tik atnaujinaį 
insitikinima musu kureju lai
koma kaip Amerikoniszkas pa- 
protis.

Isz visu szveneziu Dekavo
nes Diena yra seniausia. Ji pra
sidėjo su Pilgrimu padėka Ply
mouth© kolonijoje Massachu
setts valstijoj priesz 335 me
tus.

Pilgrlmai atvyko in Ameri
ka 1620 metuose, nes norėjo 
laisves garbinti Dieva pagalį 
savo sanžlne ir insitikinimus. 
Jie iszplauke isz Plymouth 
Anglijos, mažu laiveliu “May-į

jie ryžosi kentėti kad tik galė
tu Dieva garbinti taip, kaip jie 
norėjo. Tas tikėjimas suteikė 
atsparumo iszgyventi visus 
sunkumus. Nors daugelis ju 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SIULINA DUONOS 
VENGRAMS
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Kalbina Juos Gryszti 

In Darba Baigti
Straikas

VIENNA, AUSTRIJA — 
, Sovietu valdomas radijas, Bu
dapeszto mieste nuolatos krei
piasi in Vengrus darbininkus; 
jiems grasina ir paskui gražu
mu kalbna vilioja, kad jie 
grysztu in savo darbus ir mes
tu tas straikas.

Bet mažai kas tam radijui ti
ki ar jo paiso!

Vyriausybe prižada kad 
darbininkai, sugryže in savo 
darbus, gaus po ryszuli maisto 
ir duonos korteles, ir kad jiems 
isz anksto bus atlyginta už 

! darba.
Sovietai teipgi labai lipsz- 

niai meluoja, sakydami kad isz 
Sovietu Rusijos yra atskridę 
net deszimts didžiu eroplanu su 
liekarstoms ir kitais ligonams 
reikalingais daigtais. (O patys 
Sovietai neturi nei gana mais
to, nei savo kareiviams liekars- 
tu)!

Nors Vengrams baisiai trūk
sta maisto ir vaistu, liekarstu, 
bet Sovietai neinsileidžia in 
Vengrija isz Austrijos pasie
nio Tarptautinio Rauduonojo 
Kryžiaus, kuris prie rubežiaus 
dabar jau keletą dienu stovi su 
penkiolika automobiliu, troku 
ir ampulansu su daktarais ir 
slaugėmis.

Amerikos armija yra pa- 
reiszkus kad ji turi prirengus 
ercplanus su dar daugiau to
kios pagelbos, ir jie iszskris ta 
valanda, kada tik Sovietai 
duos jiems žodi.

Ir V ei Lietuvius
Veža In Sibirą

Kur Anglijos Ir
Prancūzijos Eroplanai Randasi

Žiemos Laiku

WASHINGTON, D. C. — 
Patikrintos ir liūdnos žinios 
dabar vėl ima ateiti isz pa
vergtos Lietuvos ir užkariau
tos Lenkijos, kad Sovietai da
bar vėl tukstaneziais veža in 
Birobidzana, in Sibirą Lietu
vius, Lenkus ir Žydus.

Kai kurie dar iki sziol buvo 
palaike bent kokius ryszius su 
savaisiais anapus tos “Geleži
nes Sienos”. Paskutiniai ju 

j laiszkiai yra liūdni ir beviltisz- 
; ki: “Parsitraukite mus pas 
jus, parūpinkite mums reika
lingus rasztus, siunskite per 
telegrama nes laikas jau bai
giasi. Lapkriczio penkiolikta 
jau czia pat, tai sudno diena.

' Gelbėkite!

Ar tikrai visus veža ir vesz 
in Birobidzana ar ne, tai visai 
ne svarbu. Gal kiti buvo ar bus 
iszveszti in Kolimos kasyklas, 
kur dirba, vargsta, suszala ir 
miiszta kiti isztremtieji.

Sovietai vis toki laika pasi
renka savo blogystems, kada 
visu akys in kuria kita dali pa
saulio yra nukreiptos, kaip da
bar in Egiptą, Izraeli, Vidur 
Rytus ir in Vengrija.

Jie tiki kad tokiu laiku ke
liu szimtu tukstaneziu mirsz- 
tantis balsas nebus pasaulio 
iszgirstas.

Kai kuriu tu Lietuviu ir 
Lenku laiszkai yra tokie be- 
viltiszki, tokie skaudus, kad 
skamba kaip paskutinis vargo 

! ir aszaru testamentas priesz' 
i savižuždyste!

Praneszimas
Skaitytojams!

Iszpriežasties kad Amerikos
Szvente “Padekavones Diena
Thanksgiving Day” pripuola 
Ketverge, Lapkriczio (Nov.) 
22-tra diena tai ateinantis Pet- 
nyczios “Saules” numeris ne- 
iszeis, kad ir musu darbinin
kai galėtu apvaiksztinete ta 
Amerikos Szvente.

Dovanokite mums. Acziu!
—“Saules” Redakcija.

Komunistiniame
i Pasaulyje

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Sovietams Pasiprieszino

Vengrijoje gimė patriotai, 
tautininkai, keturios de- 
szįmts dvieju metu amžiaus 
Ponia Helen Papoch, (po 
kaire) keturios deszimts me
tu amžiaus Ponia Catherine 
Schell, (viduryje) ir ketu
rios deszimts penkių metu 
amžiaus Peter Inkey buvo

suaresztuoti ir nugabenti in 
New York policijos stoti. Jie 
yra intarti už metimą tusz- 
cziu bonku in Sovietu Amba
sados ofisus, kaipo pareisz- 
kima savo protesto priesz 
Komunistus, kurie valdo ju 
žeme.

Rytu Europoje Prasi
dėjo Iszsilaisvinimo

Sanjudis
i _____

Rytinis Berlynas, Poznane; 
Budapesztas. Visur gaivalisz- 

j kas laisves siekimas paskan
dintas kraujuje, o Komunisti- į 

į nis režimas laikosi tik sveti-1 
! muju tankais. Vienok laisves 
j judėjimas eina nuo Berlyno iki 
į Vladivastoko. Visur neramu, 
tik dar ne visos žinios pasiekia 
Vakarus.

I

Sziandien Pavergtųjų reika
lai minimi labai placziai. Be
veik nėra vadovaujaneziu 
Amerikos spaudos organu to
kio numerio, kuriame nebutu 

i raszoma apie Sovietinio reži- 
: mo aukas; sztai jiems skiria vi
sa vedamaji milijoninio tiražo 

--------#--------

KATALIKAI
RINKS DRABUŽIUS

PHILADELPHIA, PA. —
) “Thanksgiving-Padekos Die
na” visoje Amerikoje Katali- 

į kai rinks ir aukos drabužius ir 
kitu reikalingus daigtus su- 

į szelpti kitu krasztu žmones, 
kuriems visa tai baisiai reika-

1 linga.
Į Tas Drabužiu Vajus tesis per 
i visa sanvaite. Isz szitokiu ko- 
lektu, rinkliavų daug kartu ir 
daug musu Lietuviu buvo su- 
szelpta.

“Life” žurnalas, pabrėždamas, 
jog laisve ateina isz Rytu, ir 
reikalaudamas Vakarus apsi
jungti, būti vieningus ir akty- 
vius. Bolszevikinio teroro au
kas, tarp ju, ir musu pavergtą
ja tėvynė, mini ir JAV vyriau
sybes vyrai ir Anglu premieras 
Edenas ir visa eile kitu pasi
žymėjusiu politiku ir valstybi
ninku, kaip parode paskiausie
ji susitikimai prie apvaliojo 
stalo Strasburge arba musu 

^veiksniu reikalą sukviesti 
pasikalbėjimai Konigsteine. 
Laikas rimtas, visu akys nu
kreiptos in Rytus. Jis reika
lauja isz musu visu dar dides
nio susiklausymo ir vieningu
mo, nes bręsta didieji invykiai, 
laikomi paežiais reikszmin- 
giausiais po Antrojo karo pa
baigos.

Czia neminėsime smulkiai 
visos ju grandines, kas dėjosi 
r tebevyksta Lenkijoje arba 

Vengrijoje, besistengianeziose 
iszsikovoti nuo Maskvos sava- 
rankiszKuma. Laisves kovoje ir 
musu tauta yra sudėjusi kruvi
nu auku. Arti 30,000 aktyviųjų 
pogrindžio kovotoju ir Partiza
nu Maskvos užgyventojai yra 
sunaikinę paežiu žveriszkiau- 
siu budu. Pabėgės in laisve 
buv. MVD pulk. Burleckis savo 
liudijimu Amerikos Kongreso 
sudarytajam komitetui Komu
nistiniam imperializmui tirti 
atskleidė ligi tol ne daug kam 
vieszai težinota tiesa, kaip did- 
vyriszkai kovoja Lietuviai par-

Pernai per szitokia kolekta, 
vaju, Katalikai surinko ir isz- 

į siuntė 11.200,000 svaru isz Su
vienytu Valstijų, Amerikos.

Amerikos valdžia isz savo 
pertekliaus per ta laika teipgi 
paaukojo, pasiuntė szimtus mi
lijonus svaru maisto.

Tukstancziai Anglijos ir 
Prancūzijos eroplanu ir dar 
daugiau paratruperiu užėmė 
Port Said eroplanu aerodro
mą prie pabaigos Suez kana
lo.

Kitur tame kraszte Angli
jos ir Prancūzijos ka»iszki į 
eroplanai lekia ir visiems į 
duoda žinoti kad jie dabar į 
visa tvarka yra paėmė in sa- i 
vo rankas.

Anglija, nežiūrint Tautu j 
Sanjungos insakymo yra pa- I

sivntus ir dar daugiau siun- 
czia savo kariszku eroplanu 
in ta kraszta.

Kiek galima dabar sužino
ti, tai Anglai yra užkirte vi
sa ta Suez Kanala ir jie tenai 
vicszpatauja, nežiūrint ka 
musu Prez. Eisenhoweris sa
ko ar ka Tautu Sanjunga 
reika’auja. Czia iszrodo kad 
ant szito Suez kanalo klau
simo Anglija ir Amerika yra 
kitais keliais nueje.

□ o o

Žydai Užėmė Karabinus

Szitas paveikslas buvo į nu sandeli prie Sinai Penin- 
gautas isz Izraelio Žydu, ku- ! sula. Vienas Egiptietis czia 
rie gir’asi kad jie czia yra guli negyvas prie savo kara-
sueziupe Egiptiecziu karabi- binu.

tejai paskandino kraujuje, taip Kommrst nis teroras ir ju su
stengusi užsmaugti laisve ir kurti rež mai sugriutu kaip 
kitur. kertu nameliai.

Neseniai ir Sovietines “Iz- Tik tremtiniai, nukentejusie- 
vestijos” jau pastebėjo, kad ji nuo Bolszevizmo ir ypacz 
Lietuvai reikia duoti didesni Vengrai stebisi sziu reikszmin- 
ukini savarankiszkuma. Dsl su- gu invj kiu akivaizdoje Vakaru 
prantamu prležascziu czia ne-, pasyvumu. Kadaise, kai visos 
inmanoma visko smulkiai at- Amerikos teismo instancijos 
skleisti, bet gaunamos žinios Rozenbergus už biauriausios 
rodo, jog tam tikru reiszkiniu, Įruszies iszdavima pasmerkė 
siekiant atsipalaiduoti nuo mirti, tai ne tik Amerikose, bet

tižanai, kuriu naikinti, paežiam Maskvos imperializmo, matyti į ir daug kur Europoje buvo ruo- 
Kruglovui vadovaujant, buvo ir Pabaltijo krasztuose net sz.’amos veikimuos, megi- 
pasiustos dvi specialios MVD tarp tu žmonių, isz kuriu, atro- nant inrodineti, koks neteisin- 
Vatrovo ir Piasovo vadovam dytu, to nebutu galima tikėtis, gas aktas esąs padarytas, nors 
jamos divizijos kuriu viena Laisves sanjudis Rytuose, visa reikalą isz esmes labai at
buvo inkurusi savo sztaba Vii- kad ir pamažu, vis stiprėja, ridėjusios isznagrinejo visos 
niuje, o kita Sziauliuose. Kaip Paskiausieji invykiai rodo, kad teismo institucijos ir buvo isz- 
Lietuviu laisves kova užgyven-j jei ten butu laisvi rinkimai, tai (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
tams. Jeigu Sovietai dabar no
ri ka nors kaltinti tai tas prasi
kaltėlis vra Kruszczevas.

Vieszpatystes i r valdovai 
dreba.

Sena. Stalino vieszpatyste 
Sovietu Rusijoje dabar pavo
juje.

Kremlirias nežino ir negali 
pasakyti isz kurios puses jis. 
(bus puolamas ant rytojaus.

Iszrodo kad Prancūzija ne
tekės savo didelio ir pinigingo 
Sziaures Afrikos kraszto.

Anglija turi gana bėdos su 
Singapore miestu ir nežino kas 
jos laukia in Hong Kong, ant 
kurio miesto Sovietai aki turi.

Nauja vieszpatyste stengiasi 
užgimti: Nasserio Egiptas. Bet 
karas labai lengvai ir greitai 
galėtu visas to diktatoriaus 

‘svajones iszhlaszkinti.

Bet nežiūrint kad Lenkija' Negalime pamirszti 
nusikratė Sovietu jungo, ne-! naujas Lenku vada:

nebus laisvi ar teisingi. Gomul- 
ko laimes tuos rinkimus, nes jis 
pampins kad Lenkijoje bus tik 
viena partija ir tik vienas kan
didatas, jis pats. Bet po jo val-

Pytu Vokieti jos žmones da
bar tik laukia pamatyti kas bus

įja.

Pypkes Durnai
Gomulka i

Komunistas. Jis! Dekay ones Diena
neketina iszpildinti. Jis palei- Pirmutine diena Dekavones 
do Lenku Kardinolu isz kale- Į Suvien. Vals. Amerikoje 
jimo, ne už tai kad jis tiki in1 tuvo 1621 metuose, 
laiisve ar kad jis tiki in bažnv-| Per pirmutinius ateivius 
czia, bet vien tik už tai kad ga-1 vadinamu “Pelegrimus.” 
lėtu Lenkus .prie savo .partijos Į Pirmutinei nedalike pirmos 
ir prie saves prisitraukti. So- dienos,
vietų vadai czia tik atideda sa-lIr neturėjo užtektinai maisto! 
vo užvieszpatavima, leisdami' Tie kurie Pasiliko ^vais’ 
szitam Gomulkai pasitrakseti1 APvaiksztinei° P° rugepiutei 
ir flnno- u,Ai . ..........diena Dekavones.Kll

i kad juos nuraminus.

Dabar dar niekas neaiszku.
Klausimas vra: Ar Amerika

Nors Sovietu Rusija dabar 
randasi bėdoje1 ir namie ne vis-

KAS
GALĖJO TIKĖTIS

trumu, ant galo paimdama drą
są paszauke:

— O! Be to, profesoriau, 
gerai, atsiminiau. Perpraszau 

y ant valandėlės turiuĮ poną
Į atsitraukt, ha turiu mano pa

kyuama.s ja uz rankos, Ka
jau nepaleido profesorius

nors deszimts miliutu turi del 
savo prietelaus paszvenst.

— Asz tuojaus sugrysziu!

mano

svarbu

su

— Ar tai gali būti: bu nu
duotu kantrumu ir sumaiszymu

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Komunistai dabar tikrai su
sirūpinę. Svarbiausias ju klau
simas dabar yra: Ar Komuniz
mas dabar bėga"? Ir: 
gali ‘bėgti“?”

Sukilimai Rytu 
neduoda nei minnta 
Komunistams.

Jau dabar

Amerika Į

matvtiį
automobilius. Ir

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Europoje 
ramvbes ti. Dabar visi mato kad to mil-i 

ži 11 o. k o j o s ’molines.

mm, nes

Komunistai dabar isz visu 
krasztu neszasi ir stengiasi 
nors savo kaili iszsigelbeti.

Kruszczevas prastai pasiro
dė kaipo valdininkas paverg
tu krasztu. Jis gerai žino kad 
jo vieta baisiai nepastovi ir 
kad kitas jo vieta kad ir rytoj 
pasirengęs užimti.

Rodossovskis, Sovietas, 
ris Lenkus valde eina ar 
nuėjo tropais žemyn. Ir jo 
ta nepastovi.

ku- 
jau 
vie-

Gomulka yra užemes Lenki
jos valdžia ir iszvijes Sovietus; 
bet jis nėra laisves rėmėjas. Jis 
nėra Lenku priimamas ir jis 
gerai žino kad Lenkai, ypatin
gai Lenkai Katalikai jo neap- 
kenezia.

Komunistai . didžiūnai jau- 
cziasi laimingi kad jiems pasi
sekė gyvais iszsprukti isz Ven
grijos.

Komunistu didžiūnas Pako
si buvo iszmestas isz’Budapesz- 
to priesz to kraszto sukilimą.

Net ir Jugoslavijos diktato
rius Tito dreba ant savo sosto. 
Jis statėsi tautininku ir Sovie
tu Rusijos prieszu. Bet dabar 
pasirodo kad jis vėl seilinusi 
Sovietams, tikėdamas kad So
vietai parems jo silpna valdžia.

Jugoslavijos Tito rengiasi 
lenktis Sovietu link, nors jis 
pirmiau buvo paskelbęs kad jo 
krasztas nieko bendro neturės 
su Sovietais.

Kas atsitiko Lenkijoje ir kas 
darosi dabar Vengrijoje gal 
yra pirmutinis ženklas kad ga
linga Rusija turi molio kojas ir 
dabar ima trupėti. Iszrodo kad 
Rusija dabar negali valdyti ir 
vergijoje laikyti tuos krasztus. 
Jeigu tie krasztai laisve iszsi- 
kovuos, tai galime laukti suki
limu ir kituose krasztuose. Czia 
galima pramatyti ir musu Lie
tuvai bent szvyturi vilties.

bus, bet Sovietu į

i'IlVO ros duoti daugiau 
saviva’dvbc< tiem;

į vergtiems krasz-

dabar 
j u ma-

Sovietu didžiūnams 
kiszkos dreba; dauguma 
to kad ju dienos jau suskaity

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Dūnguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis ; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, ŽvaigŽ 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—-Apie Sūnūs Mai
giaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu; 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios "Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Bpdaia 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 171 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis J urgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 

' Kaip traukt giliukingai Einiki 
■ ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
?6 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo, 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

11 San]e ’ ’ gražiausia 
kalniausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta. 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

jam rodosi jog atrado tinkama, 
; naudot, tail • 
ivo meile kai-

ha pertraukt. Pristatė kėdės, >
automobiliu „lislino ilgiau

mtoniobi-'

už jusn sena automobiliu ant
kui raudona

Mina

rankoje

mer-

Kitokios Knygos
klausimas?

— Tai rots taro in save pro- 
insižiurinedamas su 
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užklausimas? Tuojaus 
sysiu! Gal girdoje i 
tarp žmonių meile i

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
t-nvya 404 nuslapiu. 50c.

NmD’ž— 1 rahmhin. imuim

1NVITAT1OKS
and announcements

created by jįg

Wedding I*1*
Each distinctive invitation 

thermographed on 25% rag 
china-white vellum paper, 

giving you fine raised lettering 
that speaks of the 

highest quahty.

Also matching reception cards, 
response cards, thank you cards, 

at home cards and informala.
Come in today and make your 

choice from our
^Flower Wedding Lind” catalog.

'biskis durnu 
ka. Geriause

ir tin- 
Lictu-

mislino sau mergina? Su nera
mumu klausydama, kas ten de
dasi sode. Ach, kad jau jis sau 
nueitu nuo manės!

trauke tolyn profesorius su pa
sipūtimu, tokis tiktai žmogus 
jauna ir nekalta duszia nuo vi

lo apsaugos, o jeigu su 
ipaezios-, tai prie josios

Yonr choico
Of SIXTEEX 
individual
TYPE STYLES
The moil 
popular 
selections 
shown below.

SAULE PUBLISHING CO.,
Phone 744-J South And A Street Mahanoy City, Pa.

Profesoriau, jeigu netu
rėjai ko dangau pasakyt ie kaip 
tiktai, pertrauke mergina, tai 
teiksiesi atidetie ant tolians, ba 
motinėlė ant manes pyks.

— Tai abudu perpraszysiu, 
atsako niekame nesusimaiszias 
profesorius Akutis, o dabar pa- 
klansykie toliau. Tokia, sakau 
szviesa dnszele kurioj avieti
nes pavojus grasina yra tavo 
duszia, o kad ir prisakytum.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas is« 
szito Katalogo 

Nr. 1956

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isž- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisimi
tinio kasztu.

Visi Moni-Orderiai
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mabanoy City, Pa., - U. S. A-

ir Pim-

Pirkie U. S, Bonus

tik ant

r r



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Galėjo Tikėtis
(Tasa)

Motina ir dūkto' likosi pa
ežį os.

Pone Herminija buvo var
gingam padėjimo. Rankos jo
sios drebėjo, pasikelinejo ir vo
lei sodo.

— Ar tai butu tas pats? 
Tsztare in save susijudinus. Ęe 
abejones jis o padauža! Nelai
mingas!

— Pasikėlė su karszczin ir 
paszauke:

— Zose!
Mergina stovėjo prie lango 

per kuri žiurėjo ant kelo ir nu
davė, jog negirdi.

— Ka asz noriu darytie ta
re in save pom1 Herminija pa
sakyt io tokiam kūdikiui apie 
lai, norint tai ne baisus daig- 
tas o vienok, asz negaliu duo
tie jam dingt. Pažiūrėsimo kas 
ežia dėsis? Ir isz’bego ir jije in 
soda.

Ant susivarstimo durim Zose 
atsisuko, persi žegiino jo ir kaip 
be valdžios virto ant arti sto
vintos sofkos.

♦> -❖ ❖

O kad gerai suprast, kas jau 
buvo ir kas bus, turiu norint 
trumpai apsakyt praeito ir bu
dus jau pažinsi amu mums ypa
tų. Ponas Alfredas Žarskis isz Į 
jaunu savo- dienu, kada da buvo ' 
jaunikiu, 'buvo didelis mergi
ninkas ir vėjavaikis, o apsipa- 
cziavo pats nežino kaip ir del 
ko ba pažino savo t oi) iria pa
ezia pana Herminija Rilskie la-l 
bai. pa,toga mergina, duktere 
gana, biedno miesezionia, asz- • 
tra.i užauginta klosztorje, pas 
zokonipkes mokinosi ne skai
džius jokiu meilingu knygų, į 
ant bile ko žegnodavosi, neži- i 
nojo apie puiku dabinamas!, 
apie kvepalus. Namieje buvo 
szarpei laikyta ir buvo labai 
užnikta, jog nesitikėjo, idant 
kokis isz turtingesnio vyru at-i 
šita i kini ip , Į

Tuom lai k jeigu buvo b-iedna, Į 
nes buvo patoga, per ka nevie
no jaunikaiezio akis patrauk-1 
davo ant saves.

Ponas Alfredas nužvelgę jai 
ant kokio tai batuko su tėvais- 
ir stebėtinas daigtas jog jisai, i 
kuris daugeli grožybių panie-l 
kino ir pametinojo, prilimpu 
prie josios kaip smala prie pa
do, dasižinojo kaij> gyvena tė
vai! Atsilankė pora, kartu, su
ėjo in artima, pažinto, na ir in 
keletą sanvaieziu pana Hermi
nija likosi paeziute pono Alfre
do.

Po vosoilei ponas Alfredas 
pasislėpė nuo žmonių. Per du 
metus niekas nemato jo pa- 
ezios. Namas buvo kaip skry- 

SAPNORŪlŠ
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 ©oi. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. 

nia uždarytas. Niekas neatsi
lanko per ta laika, o ir savo 
paezia neliepe prie lango prisi
artint. Nuo visu savo draugu ir Į 
priėtelu atsitraukė. Visas laisz-' 
kas pats atiminėjo. Pirko du 
revolverius ir pora sztilietu. In 
binraus pareidavo pamaželi 
ant pirsztu. Laikas nebuvo jo 
per visa dienia. Selino tada. per 
soda užkaliorais. Ne gana da to. 
Per paczta prisiimtinojo savo

Netankiai girdėt apie toki 
atsitikima, 

Kokis neseniai atsitiko vienam 
mieste, 

Kuriame gyvena varginga 
naszle,

Užlaikydama kelis vaikus 
Savo snukiu darbu.
I) i r b d am a d i e n o m i s, 

Buvo priversta atiduoti 
vaikus, 

In kokia, tai tikimiszka 
prieglauda, 

Kurioje kas diena is’zdestinejo 
Tikejimiszka mokslą isz 

Raszto Szvento.
Viskas ėjo pasekmingai, 

Kol motina neapl^ike gera 
Dinsta turtingoje szeimynoje, 

Kuri pavėlino vargsziai 
Pasiimti su savim vaikus.

Gaspadoriai davė Ll tiaspauoriai davė jai 
kambarėli. 

Kuriame galėjo gyventi 
Drauge su savo vaikais.

Nudžiugus motina su mielu 
sutiko ant to, 

Bet žinodama kad turės 
sunkiai dirbti, | 

Ir neturės laiko szukuoti 
Savo plaukus kas diena, 
Davė nukirpti trumpai. 
Ir kas isz to atsitiko?

Sztai, vaikai prikalbinti per
1 )aži u reto ja prieglaudos, 
Iszsižadejo savo motina!

Motina badai užvedė teismą 
in suda, 

Laike liudijimo, vyliausios 
dukreles, 

Pasakė isztrauktas isz biblijos 
sekaneziai: 

“Jeigu motore turi ilgus 
plaukus, ’ 

Tai yra del josios 
palaiminimu, 

Nes josios plaukai yra
Patogumas ir ja apdengineja.” 

Teisėjas isz prižasties tokio 
pasielgimo dukrelių, 

Neiszdave savo nusprendimo 
Bet liūdna, kad tokia

Dažiuretoja prieglaudos del 
vaiku, 

Vietoje mokyti vaikus tokios 
bibliszkos patarmes, 

Negalėjo iszmokyti vaiku 
Dievo prisakymo: .

‘Guodok tęva ir motina, savo P

1 ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.

paezai nežinoma ranka, raszy- 
tas meilingas laiszkus, novos 
nuo kokio nepažinstamo. Pa
pirko tarnaite, idant neiszduo- 
tuponia ir inteikinejo jai laisz- 
k.us. Bet kožna laiszka, katra 
lik aplaikinejo savo Alfredui 
atidavinėjo, gailestaudama jog 
snleszai peezeti ba kaip sake, 
jog ne pas ja buvo raszytos.

Ponas Alfredas vos neuž- 
smauge paezios isz dideles mei
les, jog nuo jo nesislepe ant 
tarnaites piestu szokdavo prie 
paezios akiu, Ruduodamas pik
tumą ir kerszino iszva.rymu, 
nes ant to ir pasiĮteigdavo. Ant 
galo apsimalszino ir karta pa- 
vaikszeziot. Toliaus jau ant to 
parėjo jog iszsirenge atlanky- 
tie savo pažinstamus. Lig tam 
laikui poneHerminija. to nepai
so nesuprato t uju naravu savo 
vyro. Jai rodėsi, jog tai teip 
turi būtie. O kad in meta Die
vas davė dukrele tai užimta sa
vo mylimu kūdikėliu, nepaiso 
ant tu visu naravu vyro.

Vienok su laiku, kada pažino 
kitus paezuotus vyrus ir ju 
moterių nesubraklinta gyveni
mą. per vyrus, tai suliginus ju 
gyvenimą su savo, nžsimisly- 
davo tankiai.

Navatnas vienok daigtas. 
Ziuredamasi in veidrola užsi- 
mislydavo ir kalbėdavo in sa
ve :

— Juk asz neesmiu teip 
baisi kaip man nuduoda, esmių 
patogesni už kitas moteres, da-į 
bar suprantu, jog mano Alfre-I 
das labai myli.

Ir tuom pone Hermina putė
si, ba jau jautėsi gana gerai, 
jog josios patogumas vyrus pa
traukė prie josios o vienok bi
jodama Alfredo, nedryso isz 
ru'beŽiaus dorybes prasikreipt. 
Džiaugėsi vienok isz to savo 
duszioje jog teip yra pagimdo-' 
tina per senus ir jaunus vyrus. 
Jeigu nebutu bijojus savo vyro, 
tai gal ir .'butu visaip buvo, nuo ; 
jo sznairaus pažiūrėjimo kaip 
ugnies bijojo. Turėjo nebageli' 
tūnot kaip pele po szluota. Po-1 
na-s Alfredas vienok neatsimai- Į 
ne nuolatos paezia laike ant . 
akies, o ir savo galvoja visaip Į 
svajojo ir su baisiom mislemi I 
galėjusi. Del jojo pati vis buvo 
tokia, jau kaip ir pirmose die
nose po szlubui. Vis da mylėjo
si sau kaip du karvelei.

Kūdikis tokiu tėvu turi būtie 
nusidavęs in juosius. Motina 
auginta klosztorije ir savo duk- 
terei klosztrine dvasia, inkve- 
pinejo. Už tai Zose buvo gla
mone, nusižeminta, Dievobai
mingai, be jokio piktumo ir pil
na ^dorybes. Tėvas kaipo perė
jas visas klases Gszdykunio, 
mislino jog juju dukrele, no
rint asztuoniolikos metu, tai da 
nieko nežinojo apie svietai ir 
davis.ja laike už kūdiki, nieko 

netikėtinai atnaujino savo pa
žinto.

Senas profesoris norint tu
rėjo penkios deszimts metu ir 
daug gauti sunu, butu baisiai 
užpykęs, jeigu kas ji butu ]»a- 
vadines seniu.

Norint kaip pats sake, jog no 
kenezia moterių, vienok mėgo 
dabintis, o ir apie jaunas mer
ginas tupinetie, per ka tankiai 
atsilankinejo pas Žarskins, in 
kiu- ji trauke skaistus veidelis 
Zosės, norint da liedavo apie 
tai niekam pažint.

E, kur-gi jis apie tai m išly
tu tokis nepritelis moterių! O 
del ko moterių nekenti tai buvo 
tame svarbi priežastis. Kokis 
tai poruezninkas nuo liuzarn 
paėmė jam boba, o boba bai
siai snukinga ir jam kasztavo 
nemažai tas atsiskirimas. Lž 
tai ir sunu savo augino^ atstu! i 
nuo moterių ir kad sūnūs apie j 
moteres nieko suvis nežinotu. 
Ar tas' jo sūnūs Enrikis isz to' 
naudojo nežino. Tiktai, tiek ži-| 
ne jog tai buvo gudras vyru
kas, o dabar iszsiunstas ant to
lesnio mokslą in akademija in i 
M iedniu, o tėvas už ta savo su-; 
uoli galva guldo.

Dabar imsimės visi prie atsi- j 
tikimo sode apie kuri sodau- 
ninkas danesze.

Pėdos ir szmotelis drabužio'
primine ponai Herminijai jau
nikaiti, kuris per visa rudeni 
sekiojo nakteje stovinti netoli

neiszmananti, o ir da su trum
pom. szlebem rodosi. Turėjo isz 
pradžios sena, daraktorka del 
Zosės, pusdaVatke, o kada pa 
augo tai priėmė senai profesori 
szokiu, o szeip gali sakyt, da 
jokio jauno vyro nebuvo ma- 
czius.

O mergaite buvo smagi kaip 
voverele. Nebuvo tokiai kvaila 
apie svietą kaip tėvai mislino. 
Daejo pati svietines žinystes. 
Sznipinodama po tėvo kavones, 
atrado' kokias ten sugeltusias 
laiszkas surisztas su kaspinelu, 
o tos laiszkosbuvo nuo visokiu 
merginu raszytos pas josios tę
va, kada da'buvo jaunikiu ir isz 
ju daejo kaip ant svieto dedas 
tarp jaunuomenes. Gamta savo 
tiesu provijosi. Pažiūrėsime j

kas-toliaus atsitiks.
Vala.ndoja kada randame 

Zarskiu ant atilsio vasariniam . I 
dvarukui, vienatiniu juju kai-1 
myliu buvo senas profesorius į 
Akutis, emeritas, kuris ne se-i 
nei apie mylios kelo pirko nuo' 
Zarskiu dvariuko mažiuką dva-i 
reli. Buvo juodu pažinstamiI 
nuo laiku, kada atsilankinejo; 
in universitetą ir buvo apie v-ie-i 
nas kita užmirszia, dabar volei

BŽA - B - CELA^gr 
Iarba pradžia į 
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64 pus. Did. 5x7 col. ;| 

Dabar Po 25c. < 
Saule Publishing Co., s 

Mahanoy City, Pa., U.S.A '

pakaju ir žiūrinti in langus.
Gana, jog tuom nesistebojo 

suvis, jog Alfredas ant dane- 
szimo sodauninko 'pasiauto, o 
vienok gailėjosi nelaimingo 
jaunikaiezio. idant gyvasties 
nepaitruoti.

Dievas nori tiktai pataisos 
nusidelo, o ežia silpna motore ? 
Teij) buvo iszbales ir nulindęs, 
o ant galo, kas npsidetu jeigu 
ji Alfredas nutvertu! Pirma 
karta nužvelgė tikrai del savos 
pavoju ir sudrėbėjo. Reike ji 
gelbet! Nes kaip? Kur jis gy
vena? Ach mieste priosz juju 
narna kurie ir turėjo narna 
miesto. Reikėtų ka toki nu- 
sinnst in miestą ir perserget ji. 
Iszbego isz pakajaus, kas ka 
nusiimt.

() ka Zose mislino ?
Pažiūrėsimo, ka mislino Zo-

se.

Vos motinos žingsnai nutilo 

Turkey, Pumpkin Pie — 
and Muskets on the Side!

Llie liarvest was plentiful — that first 

Thanksgiving. And the future looked 
bright. But the gun and powder horn 
guarding the table served as a reminder 
of tlle dangers still present.

This Thanksgiving finds our harvest 
bountiful beyond imagination, but dan
gers still exist. And family security today 
lies in a comfortable backlog of savings 
instead, of gunpowder.

Protect your family by investing reg
ularly in United States Savings Bonds!

Your principal invested m Series E 
Savings Bonds is absolutely safe— 
not subject to market fluctuation.

89^” Your returns from Savings Bonds 

are sure. Your Government guaran
tees you $4.00 for every $3.00 you 
invest, when Bonds are held to 
muturity (9 years and 8 months).

Your investment in Savings Bonds , 
is liquid. A Bond may be converted 
into cash after you have held it 2

• months.

So insure continued prosperity and 

security for your family by investing in 
Savings Bonds today — either on the 
Payroll Savings Plan where you work or 
by regular Bond purchases at your bank.

I
Part of every American’s savings belongs in U.S. Savings Bonds

The (J. S. Gqvernment^does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

mergina paszoko ant ligiu ko
jų ii* nubėgo pas įauga. Iszemo 
ranka isz miežio, rodos kad nu
deginta. Ir ar žinote ka ? Toja 
rankele buvo mažiuke laiszke- 
le.

Apsidairė visa drebanti apie 
save, svarstės! ka darytie, da 
žiurėjo ir perlaužo peezeti.

Puikiom stambiom literom 
buvo paraszyta isz virszaus:

— Pana Zofija!
Mergina atszoko nuo lango 

ir paslėpė laiszka.
Man nudavė, rodos kad kas 

mane paszanke susznabždojo! 
Nei nieko nei girdėt! Isz kur jis 
apie mano varda dasižinojo! 
Tai rots drasulis! Kažin ar to
liau skaityt? Tiek to, jeigu jau 
pradėjau, ak'yva labai žinot, ar 
gražiai žodžius taiko. Volei ati
darė laiszka ir greitai skaito, 
ant veido kaip veidrole atsi- 
m usza ja u slos szirdies, persi- 
gandus ir laiminga:, gatava 
juoktis ir verkt.

— Jau szeszi menesiai kaip 
pana Įiirmu kartu paregėjau. 
Ar atsimeni kaip rudeni vaik- 
sztinejai sodo po sausus lapus. 
Ėjau paskui tave ir tavo moti
na, o ėjau labai atsargai. Stovė
jau kelis kartus vakarais po* 
tavo langolu ir klausiau tavo 
graju ant fartąpijono. Szian- 
dien negalėdamas ilgiau dalai- 
kytie, atėjau in soda, padėjau 
taje laiszkeli altankoje, ba to
kis in apveida ir in prijautimą. 
Esmių tvirtu, jog ta ja laiszke
li rasi. Juk už tai nepyksi ant 
manos, ar ne?

Juk mudu mylevos?
Neturiu sau vietos be tavęs!
Bukie sveika, vakare pasi

matysime. Tavo.... t
Czia jau negalėjo perskai

tyt, ba buvo neaiszkus rasztas 
ir netiktai Zose negalėjo per
skaityt, nes ir niekas nebutu 
perskaitęs.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

; ... MALDA.. . • ;

; Viesz. Jėzaus ir ;
■ Motinos Szvencz. i

Sapnas Motinos Szven- 
eziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

— Na tai tau paszauke 
mergina susirupinus, jog nega
li pabaigos perskaityt. Ach! 
Noreczia labai daižinot kaip 
vadinasi.

Ant tuszczio. Biedna Zose 
ętovejo kaip stulpas su nulenk
ta galva.

Ant kart su baime paszauke:
— Vakare! Ach mano Die

ve! Parasze jog ateis vakare 
juk jua dabar vakaras.

Iszkiszo galvele per langa. 
Saule slėpėsi toli už girios sma
gus vejalis užputę, lapus nesze, 
rodos kad lenktinia.vosi, to
liaus sode buvo girdėtas triuk- 
szmas sumaiszytu balsu, ir lak- 
staneziu 'bernu. O tėvo balsas, 
tai visu praaugsztinejo, Zose 
pabalo ir atsitraukė nuo lango.

— Motinėlė szveneziause! 
Kdip tas tėvelis inpykes! Ka
žin ka, jie ten daro? Ach iszsi- 
dave su savo pėdomis! Da gali 
ji nutvert, sumuszt, o gal ir už
imi szf.
.Ir ant tos misles merginos, 

prisipildo pilnos akis stambo- 
mis aszaromis. Užlaužė rankas.

— Ka czia dabar daryt? 
Mislino baisiai susirupinus, Ar 
asz žinau kur, ji jieszkoti? Ar 
pasakyt apie tai motinai? Gal 
jije dasipras. Juk maeziau, 
kaip jije ne karta dairėsi, kaip 
paskui mudvi vaikszcziojo ru
denyje. Nes jeigu supyks. Die
ve, kas man ? -Paszauke su gai- 
leste, uždenginedama sau vei
dą su rankomis. I

— Asz pagelbesu isz visos 
szirdies! Atsake jei balsas keno 
užpakalyje.

— Mergina paszoko isz vie
tos ir apsidairė baimingai.

Užpakalyje josios stovėjo 
profesoris Akutis, su szaipu 
ant veido, primerkęs szposin- 
gai kaire aki, žiūrėdamas su 
smagumu in mergina, rodos 
kad apie ka toki mislino.

— Ach, kaip mane ponas 
pergąsdinai! Tarė lig* užpykua 
Zose.-

— O tai del ko, mano gul
bele, paklausė glamonėdamas 
profesorius, ar mano žilu usu, 
kalbėjo tai friszindamasis, ba 
usus turėjo iszjnodintus ir už- 
sukinetus.

— Tai nieko, tiktai isz ne
žinių užkalbinta. Ar senei po
nas czion? Dūdavę su baime.

— Ka tik dabar, ka tik 
aniuoleli! Inejau prie pasku
tiniu tavo žodžiu ir norėtai! ži
not, koki tai turi ergeli? Isz- 
drystu klaust dadave prisilai- 
žinedamas. Apie kai toki kal
bėjai in save.

— Apie nieką, teip sau at
sake malsziai Zose mislydama 
dabar apie tai, kaip taji seni 
nuo saves atsikratyt ir iszsi- 
gaut in soda del pamatinio, 
kas ten darosi. Nes profesorius 
nenorėjo greitai iszeitie, ypacz

(Tasa Ant 2 puslapio),



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
Miesto bankai iszdalino 

tukstanezius doleriu del t uju 
kurie czedino *per visa meta in 
ju Kalėdiniu Kliubu.

per asztuonios miliutas ore, tai 
tada, jau ir tiedu keleiviai isz- 
dryso in ta kelione in padan-

.puolė ant kalėjimo ir pakorė du

tijos Gubernatorius Rolfe pa 
teisino toki tos gaujos pasielgi 
ma; 1942 m., du Japonu kariszMahanoy (’i t y Sočia 

K]iubas sziiiK'f vela pastatys 
milžinska Kalėdų egle ant Cen 
ter ulyczios, ir apszvios elektri- Maksimo ir Szv. Yirgilijo, o 
kinais žiburais. 'Tautiszka Vardine: Girdote.

Bizniavo dalis miesto: Taipgi ta diena,: 1944 m., Cor- 
eisama puikiai papuosztinta I dell Hull atsisako, pasitraukė 
del Kalėdų Szvencziu. j isz Amerikos Sekretorystes, o

Ketverge pripuola Arno-1 jo vieta užima Edward Stetti- 
rikos Szvente “ Padekavones-Į nius; 1935 m., Japonai užsipuo- 
Tlianksgiving Diena.” Taipgi Je ant Peiping miesto.
1a diena pripuola Szv. Cecili-’ Adventai prasidės Xe-

tenis. Ir ta diena: 1851 metuose na.
gimė pirmasis Lietuvos auszri- Keturios

na viržius.

Dec*. 2-tra. die

rikos Taut iszka Szvente “ Pa- 
dekavones Diena. — Thanks
giving Day pripuola Ketver
ge, Lapkriczio (Nov.) 22-tra 
diena, tai ateinantis Petnyczios 
“Saules” numeris neiszeis, 
kad ir musu darbininkai galėtu 
aipvaiksztinete ta Amerikos 
Szvente. Dovanokite mums! 
Ac žiu!

— “Saules” Redakcija.

ĮH Utarninke, Lapkriczio 
20-ta diena, 6:30 valanda ryte 
26 vyrukai iszvažiuos in Wil
kes-Barre, Pa., del kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduodame 
vardus tu kurie apleis isz:

Mahanoy City: William E. 
Golden.

Park Place: James Rich
mond.

Jacksons: Joseph Finneran. 
Moren: Frank DiCasimirro. 
Frackville: John S.

Paul Sedar, Theodore Dixon, 
Roger AV. Lane, Jr., William 
Andrews, ir Joseph Tamusai- 
tis.

•Girardville: AVilliam Peel. 
Ashland: Robert Shutt. 
Kaska: Adam A^eronsky, Jr. 
New Philadelphia: Albert 

Lapeoskie ir Edward Chizaus- 
kie.

Shenandoah: Robert Shums- 
ki, Albert C. Chuplis.

William Penn:John Tulenko 
Donald J. Chernetsky.

Lost Creek: AVni. J. Eisele, 
John. F. Mack.

Mahanoy Plane: Michael T. 
Dolan.

McAdoo: Theodore Horvath. 
Oneida: Earl A. Houser. 
Lofty : Jolni'C. Yanoshik. 
Audenried: Ber. C. Lesko.

Seredoj pripuola Szven- 
eziausios Paneles Marijos Pa- 
aukavimas, ir Szv. Alberto, o 
Tautiszka A’ordine: Ayvgandas. 
Ir ta diena: 1945 m., General 
Motors automobiliu kompani
jos darbininkai sustraikavo; 
1800 m., Amerikos Kongresas 
turėjo savo pirma j i posėdi 
Vaszingtone; 1265 m., Didysis 
Lietu v o s K u n i gai k sz t i s Al g i r- 
das pergalėjo Gudas ties Gros- 
tenesko; 1918 m., Prez. Herbert 
Clark Hooveris invede instaty- 
ma u/.draudžiaut Amerikie- 
cziams sznapsa ir alų. 1783 m., 
pirmutinis žmogus pakilo nuo 
žemes su namie pagamintu or
laiviu. To orlaivio pūsle buvo 
pripusta su “hydrogen” guzu. 
Stephen A'Iontgalfier ta. orlaivi 
pagamino Prancūzijoje. Du ke
leiviai pakilo nuo žemes Pary
žiuje,.. apįe tris tukstanezius 
ped-u ir pakiliko ore apie dvide- 
szimtš mihitcziu. Bet pirm ne
gu jiedu iszdryso pakilti pir
miau biifo in ta baliuna i n ves
ta avele, gaidys ir antis. Kai 
niekas jiems blogo neatsitiko

Klementą ir Alberta mieste; 
duktere Ona, pati Leonardo 
Navitskio, Shenandoah; taipgi 
deszimts. anūku ir broli Anta
ną Skrmnin, Shenandoah. Lai 
dojo Panedelio ryta, isz Grabo- 
riaus L. (’zaikausko•koplyczios 
Shenadoryje, su apiegomis in 
Apreiszkimo Paneles bažny- 
czioje, vienuolikta valanda ir 
palaidota iii parapijos kapine-

Petnyczioj pripuola Szv. lioj, Gruodžio (Dec.) 2-tra die- 
Klemenso, o Tautiszka A'ardi- na ir tesis Panedelyje ir l’tar- 
ne: A’isuomis. Taipgi ta diena: nin-ke, Gruodžio 3-czia ir 4-ta, 
1339 metuose Didysis Lietuvos dienomis. 
Kunigaiksztis Keistutis prava
rė nuo sosto Jaunuti; 197)1 m.,1
Amerikos slapta FBI policija. Gerai žinomas, Joseph A. Saro- 
sueme asztuonis deszimts s/.e- ka, užveizdeto 
szis Komunistu vadus Ameri- del Baltimore 
koje ir pažadėjo juos iszveszti kompanijos mieste
isz musu kraszto, kurio jie tai}) je, pasimirė pareita, 
neapkenezia, bet kurio jie ne
nori apleisti.

Shenandoah, Pa. —

pagelbininkas
i fe Insurance

savo namuose 13

ladelphijos 
wit z, nuo 
Boulevard 
dos diena.

Jacob Falko-
W. Roosevelt

tu k
145 
mirė
Velionis paliko sa-

Jono nuo Kryžiaus, o Tautisz
ka Vardine: Rmn'bandas. Ir ta 
diena: 1864 metuose mirė Lie
tuvos raszytojas Simonas Dau
kantas, kuris yra palikes mums

parodies; Menulio atmaina 
Delczia.

CIO 1.111 LI l U. .

. MilIerJ * k"i'
’ iv..;.

, Lapkriczio 2o- 
Juozapo bažny-

Nedalia po Sekminių, taipgi 
Szv. Kairiuos, o Tautiszka 
Vardine: Vismantas. Ir ta die
na: 1936 metuose Japonija su

Komunistus; 1945 m., Teisėjai 
Goldshorough patraukė mai 
nieriu bosą John L. Lew is; 
teismą ir paskui nubaudė . 
mainierius už prasiszokim;
teismo nepaklausymo. 1277 m 
Sudantas, Lietuviu karvedv

u
ii

liūs 1 ies Seinai

Siiverto, o Tautiszka Vardino: 
Dobilas. Taipgi ta diena; 1933 
m., gauja Kalifornijoje* užsi-

n’o mm 435 AV. Coal uly., pasi
mirė pareita Sukatos rytailO:3O 
valanda savo namuose. Gimė 
Lietuvoje. Josios lovai iszmi- 
re ir buvo Vincentai Rainiai.

tuose. Paliko penkis sūnūs: 
Petrą, isz Cleveland, Ohio.,

Y., Joną ir Kazimiera kurie lai 
ko saliuna miesto ant AV. Cen
tre ulv. Trvs dukterys: Adele,
pati Win. (Irish, Frackville;
Ona,'pati Thaddeus Šito, Broo-

jus St rima, Windsor, Conn., 
taipgi sesere, Marc* August,

II-

Graboriai < Iravitz laidos.

davo, pareikszdamos savo san- 
jausmas, prie Amerikos ir 

PASAULYJE Anglijos pasiuntinybių, drau-
' ge teiraudamosios, kodėl lais-
i vieji Vakarai neateina toj gy
vybinėj Vengru kovoj už lais- 

pa. ve jiems in pagelba, kodėl tyli 
už- pažadėjusios iszkilmingai sau-

KOMUNISTINIAME

vo paezia Ja,žolina (buvusi po 
tėvais panele Jozefina Zetus-

Frackville, Pa.—
Betracija Kosmiskiene nuo 239 
S. Wylam uly., numirė pareita. 
Ketverga ryta in Potfsvilles 
ligonbuteje. Velione sirgo 
trumpa laikai ir gydosi in mi
nėta ligonbute. Gimė 
\ oje. Apsigyveno
miestelyje 1911 metuose.
ko savo vyra Mykolą; du'sunu:

Lietu- 
szitamc

Pali-

Anglijos Lakūnai

Piim negu jie iszskrido 
isz Malta salos užpulti Egip
tą, Anglijos lakūnai gauna 
paskutines žinias ir insaky- 
mus isz Anglijos Lakunu 
Sztabo, isz Komandoriaus

Burnett. Anglai su savo ero- 
planais ir Prancūzai su savo 
laivais insilauže in Said uos
ta ir isz tenai pradėjo rengti 
savo kariszkus žygius in Vi
dur Rytus.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Laidojo Petnyczioj, antra va 
landa po pint ir palaidotas in 
King David (Žydu) kapines
Philadelphia, Pa.

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Apie ‘Saules’ 
Prenumerata

PIRMA DEKAVONES
DIENA AMERIKOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

klausyti visi kaltinamųjų 
reiszkimai. Tuo tarpu, kai 
gyventoju szarvuocziai su lėk- žmogaus teises Jungt. Tau 
tuvais skerde Budapeszto uly- tos, ju saugumo taryba ir kiti, 
ežiose szimtus laisves kovoto-! kur dingo Atlanto Czartos in- 
ju: studentu, paprastu darbi-:statymai? Kodėl neteikiama 
ninku ir kariu, tam skaieziuje tilkrai parama, neprivereziami 
moterų ir vaiku, tai Vakaruo-! pasitraukti isz kraszto užgy- 
se buvo tenkinamasi daugiau ventojai? Deja, in veikimus 
to dalyko paprastu konstatavi- vel buvo paleistos ir jiems pa 
mu ir sanjausmu kovojantiems rsidavusiu Maskvos agentu sal 
pareiszkimu. Ives-

Atvykusieji in AZakarus, pa
tys savo akimis mate paskiau
sius invykius ATengrijoje, paša 
koja, kokios szlurpios veiki
mai vyxo Budapeszto mieste 
ir kituose ATengrijos vietovėse 
apimtose visos sukilusios tau-!

Sz nitai krito nukautu, 
tvikstancziai sužeistu. Dabar 
žuvusiuju skaiezius siekia jau 
tukstanezius. Prie karo minis
terijos susidarė lavonu krūvos. 
Užsienio spaudoj vieningai pa
brėžoma, kad tai buvo tikri 
žmogžudžiai, be jokios atodai- 

tos revoliucinio priesz Maskva ros Siier(^e žmones, drysusius 
ir jos pakalikus spriąuto. Tuks reikalauti savajam krasztui 
tautines minios suruosze paro-. “laisves!”

Didi Insibriovimo Vadai In Egiptą

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad k;ekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume 
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera 
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me 
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00, 
puse metu $4.50,

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui! 
“Taipgi sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti | $urj0
Saule kuogeriausiai, kad ji j metus gaminamas Jono ir An-! tiniu 

patiktu musu mieliems Skaity-1 ge'įnos Andriuliu ir ju szeimy- 
tojcims, ir tinime vilties, kad. nos, Fountain, Alich. Szis suris ropos, laikrasztis yra žmogaus 
visi sutiktu su musu praszymu j vra gaminamas pagal receptą geriausiu prietelium. Negana sus Amerikieczius, praszyda- 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir: atsiveja isz Lietuvos 
Draugai ant toliaus. Szirdingai • • ■ - •
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame,
— “Saules” Leidėjai.

iszmire priesz sekanti pavasa
ri.

Viena pavasario diena Indi- 
jonas atėjo in ju gyvenamoja 
vieta, kalbėdamas Angliszkai, 
kas nustebino Pilgrimus. .Jo 
vardas buvo Samoset. Jis isz- 
simokino Anglu kalba isz pir
mųjų pirkliu. Pilgrimai davė 
jam maisto ir dovanu. Samoset 
su kitu Indijonu iszmdko Pil
grimus kaip auginti .kukurū
zus. Po to jie buvo Pilgrimu 
vertėjai ir kitais budais jiems 
padėjo.

1621 metuose pavasaris at- 
nesze gražaus oro, ir kartu ki
lu szvecziu tarpe j u Massasoit, 
Indijonu szelmynos galva. Ja
vu derlius buvo toks pasek
mingas kad Kolonijos guberna
torius paskelbė trijų dienu pa
dėkos szvente. Isz mandagu-* 
mo jie pasikvietė Indijonu gal
va Massasoit, kuris atvyko at- 
sivesdamas kartu dar 90 nariu 
savo szelmynos. Bet Indijonas 
suprato ko tiems Kolonistams 
truko ir jis iszsiunte savo ge
riausius medžiotojus in misz- 
kus parneszti laukiniu pauksz- 
cziu. Kiti Kolonistai ėjo me
džioti irgi ir parsinesze aneziu, 
žasu ir kalakutu. Kiti Kolonis
tai visokiausiu žuviu. Buvo 
Pilgrimu pirmas bankietas 
naujame xraszte.

Po trijų dienu viskas užsį7 
baigė, ir nors po to truko mais
to, bet jie buvo insitikine kad 
Dievas jiems vadovaus. Tai 
kukli
Dienos pradžia. Kas deszimt- 
meti Amerikiecziai vis randa 
nauju priežaseziu būti dėkingi. 
Sziand.en Amerika gali valg- 
dinti iszalkusius visame pasau
lyje, ir jie gali būti dėkingi 
kad yra piliecziai milžiniszkos 
ir garbingos tautos.

Sziais metais, 1956 m., mes 
galime raszyti savo draugams 
ar p ažyštamams kodėl esame 
dėkingi. Isz kitos puses musu 
laiszkas gali atneszti vilties 
pavargusiems. — C. C.

Amerikos Dekavones

Generolas Sir Charles 
Keightly, (po kaire) koman- 
dorius Prancuzijos-Anglijos 
vaisko Vidur Rytuose ežia 
stovi su Admirolu Pierre 
Bsrjot, komandoriaus pagel- 
bininku, savo ofisuose in

Cyprus. Jieilu veda visa 
tvarka del eroplanu ir kitu 
kariszku armijų insibriovi- 
ma in Egiptą, kur Anglijos ir 
Prancūzijos parasziutininkai 
buvo pirmieji pribūti ir nusi
leisti.

Michigan Farm Suris SKAITO,.^.
® prie valgio, kitas po savo dar-

Fountain, Michigan bui, o kiti prie darbo. Geras 
-------  laikrasztis pranesza žmogui

Jono ir Angelines Andruliu kas sziandien ant svieto atsi 
ir .ju .szeimynos .“Michigan tinka. Mokina žmones kaip gy- 
Farm Suris”. Jus esate namno- vent ir ko turi saugotis, žodžiu,

VENGRAI
PABĖGĖLIAI

AMERIKOJE
WASHINGTON, D. C.—

se ar kur keliaujate, visuomet lavina žmogaus protą visame. Prezidentas Eisenhoweris yra 
Michigan Farm Sziandien, laike visokiu svie davės pavelinima priimti dar 
ris jau per ilgus tiniu sumiszimu ir kariu, kada ap-e penkis tukstanezius dau-

reikalaukite

sumiszimu ir kariu, giau Vengru Pabėgėliu in mu- 
kada žinios ateina isz Eu j su kraszta.

Eisenhoweris kreipėsi in vi-

jr bus kad ji skaito, bet mato ir pa
gaminimas tik Andriuliu ir ju veikslus isz kares lauku, ženk- 
į sziemyiios. Tas jums užtikrina' ly™ ypatų, miestu, naujo isz- 
gera kokybe ir jusu mėgiama radimo ginklu ir laivu ir pa-

mas kad mes tiems Pabėgė
liams parūpintume namus, dar
bą ir t ent laikine pagelba.

Amerikos armija yra pasiun
skoni. Szis suris taip yra me- veiks.us nelaimiu kuriu pats įus Meleta savo dideliu eropla-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias, 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ

apie Jezu Kristų. 
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa

giamas Lietuviu, kad jo dide- savo akimis negalėjo matyt. nu įUOg Vengrus parveszti isz 
liūs kiekius siunezia in visas Tokiu laikraszcziu yra Austrijos ir kitu krasztu kur 
dalis Amerika ir Kanada. Jei-! Saule, kuri nesigaili kaszto jįe SUSpej0 pabėgti, pirm negu 
gupanorėsite “ Michigan Farm ant paveikslu, kad savo skaity- govjeĮaį užkirto rubežiu!

tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant visu 
svieto.

so:
Michigan Farm Cheese 

Dairy, Inc.
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich.
Visos geresnes maisto 1 

hives su pasididžiavimu apru 
pina jus su sziuo “Tikru Lie 
tuviszkn Sūri u.”

krau

Skaitykit “Saule”

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

Visu Ražancziaus n s 
Paslapcziu Maldos 
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.


