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Komunistai Tyczia Trukdo
‘fc-

Isz Amerikos
Skrido
Pas Jauniki

Isztikimas Sargas

Maisztas
TeL Darbiniu- Stalinas Tikisi
Kalėjime kai Gryžta In
Kad Mes Vis
Darbus
P ataikausime

Prasikaltusieji
viai Sukilo.

Pateko In Kalėjimą
NEW ROCHELLE, N. Y. Graži, septyniolikos metu mer
gele Margaret Brooks, pabėgo
isz mokyklos isz Beverly Hills,
California, ir su eroplanu per
skrido skersai Amerika. Ji at
skrido in New Yorka miestą
pas savo jauniki John N. Hoff
man, 28 metu amžiaus vyruką,
kuris dirba už klerką viename
sztore in New Rochelle. Bet
vietoj radus savo mylimąjį su
isztiestomis rankomis, ji rado
kelis policijantus, kurie ja su
ėmė ir suaresztavo.

Karei-

Vienas

Nužudytas, 6 Kiti Ir

Vienas Sargas
Sužeisti

Gegužio asztunta yra apvaikszcziojama ir gerbiama,
nes ta diena Europos karas
užsibaigė.

Sargas, ar tikriau sakant,
sarge da vis laiko ta deganczia szviesa savo rankoje ir
skelbia, teisingumą, lyguma
ir vienybe Amerikiecziams.
Pergale Europoje reiszkia
iszklausymas szimtu tukstancziu karsztu maldų ir
maldelių.

Jos tėvas dažinojo apie jos
pabėgima isz mokykos ir apie
jos kelione pas savo jauniki, su
kuriuo ji ketino apsivesti. Jis
tuoj aus pranesze policijai ir
pareikalavo kad ji butu suimta
Pergale Europoje pakele
kaipo pabėgėlė, nes ji neturi dvasia visu Europos krasztu
pilnu metu.
ir net pietų Amerikos žmo
Policija suėmė ta gražuole ir nes atsiduso ir jautiesi lai
dabar laiko pakol tėvas pribus mingi ir dėkingi kad turi to
ja pasiimti. O jos tas jaunikis ki gera ir galinga kaimyną,
negali nei isz tolo prieiti, ne kaip Amerika.
gali savo mylimosios nei pama
Dabar viso pasaulio žmo
tyti.
nių akys atkreiptos in Ame
Tai graži kelione, kuri turėjo rika, isz Amerikos visi lau
baigtis prie altoriaus, užsibai kia pagelbos, paszelpos ir
gė policijos ofise ir kalėjime. vilties del geresnio rytojaus.
Dabar ir mergele pyksta ir jau **************************
nikis pyksta, bet policija nei
vieno, nei kito nepaiso, bet lau
kia pakol jos tėvas atvažiuos.

WASHINGTON, D. C.
Telefono darbininkai ir darbi
ninkes jau ima gryžti in savo
darbus. Jie reikalavo szesziu
doleriu, bet dabar užganėdinti
kad gavo keturis dolerius dau
giau.

Vakarinėse valstijose jau beFORT LEAVENWORTH,, veik visur straikos užsibaigė
KANSAS. — Fort Leaven. ar jau baigiasi. Dabar jau ir
worth kalėjimas yra intaisytas New York valstijoje matyti
del kareiviu, kurie vaiske pra kad straikos kaip ir užbaigtos.
sikalsta. Petnyczioj, kareiviai Labai liūdnas dalykas kad
kaliniai tarpu saves susikirto, žmones turi taip straikuoti ir
I paskui po susikirtimu, po susiir susipesze ir iszkilo baisus
| peszimu ir visokiu barniu, galu
maisztas ir riauszes.
i
i
Sunku pasakyti kaip czia' gale gražumu susitaikinti. Jei
gu dabar jau unija gali su komprasidėjo, bet sargai ir virszi- panija gražumu susitaikinti,
ninkaXsako kad viskas prasi- tai, klausimas kyla:
Kodėl
dejo^.ai trys. Juodukai (Nige- jie taip nepadare be straiku?
riai) užsipuolė ant vieno balto Tada
................................
visiems butu buvę szimta
kareivio, kai visi prausiesi sykiu geriau. Dabar darbinin
maudykloje.
kams ims kelis metus susitaupinti
pinigus kuriu jie neteko
Bet tai tik buvo proga ar,
kaip mes sakome priežaste. per straikas.”
Nes visi balti kareiviai jau se Straikos, kaip ir karas, ne
niai pyko ir irszo kad jiems rei lemtas ir baisiai brangus dalykia valgyti tame paeziame kas; ir skaudžiausias daigtas,
kambaryje su Juodukais, irj tai kad niekas straiku kaip ka
kad Juodukai yra visur laiko ro neiszlaimeja, bet visiems
mi lygiais su baltais žmonėmis. baisiai daug kasztuoja.

Žydai Bombardavo Acre Kalė
jimą,251 Kaliniai Pabėga 7Žu
vo Jeruzolimoje; Telefono Strai
kos Baigiasi; Maisztas Kalėjime
Fort Leavenworth, Kan.; Vokiecziai Fabrikantai Teisiami
WASHINGTON. — Sekretorius Geo.
kios iszvados, nes visi rūpinasi
vien tik savo kraszto reikalais
C. Marshall parvažiavo isz Moskvos Konferen
ir pareikalavimais. Jokios vie
nybes czia nematyti.
cijos ir iszdave savo raportą, paaiszkino kas
Po ano karo buvo taipgi su....
...
. .
. .
T.
.
tverta Tautu Sanjunga ir Pa-1 ten atsitiko IF neatSltlKO IT kodėl. J1S piHDU^ZZ'cziailsia su Prezidentu Trumanu pasisznekejo
prirengė antra pasaulini kata. Įjr janl sav0

kellOIlCS apyskaita ISzdaVC, paskui

TAUTU SANJUNGA pasisznekejo su valdžios augsztais žmonėmis.
Po tam jis per radija visiems Amerikiecziams
PRITARIA
paaiszkino kas toja konferencijoje buvo nu
AMERIKAI

veikta ir kas nenuveikta,
Pulkininkas
Graeme
G.
GENEVA SZVEICARIJA.
I
Parks, kuris tik kelios dienos
—Tautu Sanjungos Komisija!
Sekretorius Marshall staeziai sako kad
priesz tai buvo paskirtas kalė
del Balkanų pritaria Amerikos
jimo virszininku, tuojaus pa
nusistatymui szelpti Turkus ir “Komunistai kalti del konferencijos nepasise
siuntė griežta pareikalavima
Graikus, ir ingalioja Amerikos
Juodukams pasiduoti. Jeigu Tautu San jungos Poli atstovus tenai viską prižiūrėti kimo, kad Rusija tyczia nenorėjo ir nenori su
ne, tai visus juos su gasais,
Balkanuose, ypatingai ant ru- daryti taika del Vokietijos ir del Austrijos.”
kaip žiurkes iszkrapsztys isz cija Prižiuręs Mažasias bežiu tarp Graikijos ir Yugoslavijos, Bulgarijos ir Albani
WEST HEMPSTEAD, L. I. visu kambariu. 213 Juoduku
Jis per savo tas prakalbas per radija atsake
tuojaus
pasidavė.
Kai
sargai
jos.
Tautas
— Vienas namas szitame mies
paleido gasus, kurie akis bai
Rusijos atstovai visomis ga ir paežiam Stalinui, kuris buvo iszsireiszkes
LANCASTER, PA. — John te buvo apvogtas ir niekas ne siai degina ir žmogų troszkina,'
Herman Smith, 36 metu am galėjo susekti vagius. Buvo szitie kareiviai szlapius abru-j LAKE SUCCESS, N. Y. — liomis stengėsi aprubežiuoti kad jis turi vilties kad per kita konferencija
sžitu Amerikos pasiuntiniu jiežiaus, kuris yra trijų vaiku tė pavogta žiedu ir taip visokiu,
sus užsidėjo ant akiu ir burnos Tautu Sanjungos nariai nuta- gas, bet jiems nepasisekei
viskas bus tvarkoj, jeigu visi sutiks viens kibrangesniu
daigtu.
Policija
ir
vas, buvo suimtas ir ‘suarsztuoir
vis
prieszinosi,
nepasidavė,
re
ir
nustatė
kaip
iszrinkta
potas. Jis yra intartas už nužu- detektyvai negalėjo niekaip
Tautu sanjungos Komisijoje7am nusileisti ir pataikauti, Marshallas pasadinima savo Susiedo, Jos. Dus susekti kaip ir kas ta narna ap Pulkininkas Parks, per radi- liciJa Piures ir privaldys I buvo nutarta, kad Amerikie-1
s
ja pareikalavo kad visi pasi. mažasias tautas kad josnega- 1 ežiams bus valia:
ke: “Asz isz tikro norecziau tikėti, kad Stalinas
chl, 68 metu amžiaus. Jis buvo' vogė.
duotu
ir
po
viena
iszeitu.
Jeigu
lėtu
kariauti..
Tai
isz
visu
tu
suaresztuotas ir padėtas in ka
Paskui, už keliu dienu viena'
.
insteigti savo ofisus sai0Jtįesa kalba, ir sako kai jis prižada, kad viskas
ne tai jis daugiau tugasu pa- susirinkimu ir pasitarimu isz-'| nika mieste.
Įėjima be jokios kaucijos.
,
,
t
maža mergaite padovanojo
leis. Jis jiems insake pirmiau-1 £J° mažas kiausziniukas. Nie- i “Gali prižiūrėti ir tvarkyti ant gero iszeis ir kad Sovietu delegatai dirbs
Policija sako kad J. Smith gražu žiedą vienam vaikutui, siai iszneszti visus sužeistuo-'kam S2iandien tos mažos tauI tos nerupi, ir nei viena isz ju? reikalus Graikijos sziaurineje' su mumjs įszvien. Bet, lUCS negalime S3U rabuvo užtiktas ir sugautas be kai jiedu bovinosi ant ulyczios.
sius
ir
paskui
patiems
iszeiti.
’y
vagiant isz senelio Duschl na Vaikutis parsinesze ta žiedą Bet tie kareiviai vis nepaklau-! *r net ne* v^sos sykiu negalėtu
konferencijose plepėti ir svajones pinti,
mu. Kai senelis Duschl ji už namo ir parode savo motinai. se, nepasidavė. Tada puikiniu-1 sukelti Paulini kara.
tiko, tai jis ta seneli primusze Motina pamate kad tai jos pa- kas Parks davė insakyma nu-lI Kas mums rupi, tai didžiomatys k£Ld|kai milijonai žmonių Europoje badu mirszta!
su czeveryku. Senelis isz to su- czios žiedas kuris buvo pavog kirsti ar uždaryti jiems visa' sios tautos kurios gali kad ir,
j “Visi reikalai ir klausimai Ligonis mirszta, o gydytojai vis moksliszkai tamuszimo ir numirė. Daktaras tas. Motina tuoj aus pranesze
vandeni
ir
taip
juos
visai
pa-Į
rytoj
visa
svietą
kraujuose
pa-'
|tun būti pavesti Amenkie-^—
Už tai asz tikiu, ir sakau, kad mes negaC. P. Stahr sako, kad senelio policijai. Policijai tada buvo
likti.
I skandinti. Apie jas, Tautu San-'
visai
lengva
susekti
tuos
va

galva buvo perdem praskelta.
' 5 ; ' ■______________ T
neinevaptelia. Penkių I kaip kas bus daroma.
gius. Ta mergaite prisipažino m
Už szesziu vn.ln.nAn
valandų jie visi
lime laukti pakol Sovietai prisirengs ka daryti
j
didžiųjų
tautu atstovai nesu-! “Jie gali visus klausimus
*♦**♦*♦♦♦♦♦♦♦♦**♦**♦*♦♦*♦♦**♦*♦♦*♦♦*♦♦* kad ji su savo sesute ta narna pasidavė. Czia szitame kalėji
apvogė. Mergaites yra asztuo- me jau seniai tokios riauszes iriI tinka ant jokios policijos sau
'.uJ’i kelti ir visus iszriszti, ir j u žo ar nutarti! Derybos eis kaip ir ėjo, bet mes
'
Jie
visi
mielu
noru
pataria'
niu ir deszimts metu amžiaus. susikirtimai randasi, bet dabar
dis yra visiems instatymas.” apart tu derybų, patys darysime ka mes galime
kaip
reikia
kitus
valdyti
ir
pri

buvo pirmutinis sykis kad taip
Sovietams szitas baisiai ne
žiūrėti, bet kas ta prižiūrėtoja
Neužmirszkite ka,d dabai drąsiai ir vieszai iszkilo maisz
patinka, nes jie vis tikėjosi tiems žmonėms padėti.”
prižiuręs, kas ta valdytoja su“Saules” prenumerata in Su tas. Didžiausia priežastis ne
kad jie gales Amerikieczius su
I valdys, tai vis niekas nežino.
Sekretorius Marshall nesikarszcziavo, bet
vien. Valst. yra $5.00 metams santaikos yra neapykanta tarp'
stabdyti ar nors j u darba su
Juoduku ir Baltųjų kareiviu.
Matyti kad jis neprieis jo- trukdyti ar suardyti!
o $3.00 ant puses meto.
i
(Tasa Ant 4 Puslapio)
?♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*♦♦**♦**♦**♦**♦*

ANKSTI PRADĖJO
VOGTI

NUŽUDĖ SUSIEDĄ

SKAITYKIT
■ B^“SAULE”^8
PLATINKIT!

POLICIJA DEL
MAŽU TAUTU

‘ ‘ 8 A IT T. F. ”
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kompanijomis, kad jis galėtu
M-*************************
Apskr. Gyvena Bayonne, N. J.
kam nors atkerszinti už ta pa LIETUVOS TREMTI
417— Pranskunas, Mykolas.
MUZIKOS
žeminimą kai jis turėjo val
418— Pranskunas, Domini
NIAI PAJIESZKO
džiai nusilenkti. Kompanijos
kas
SANVAITE
SAVO GIMINIU
dabar drąsiau in ta mainieriu
419— Pranskunas, Marty
Kataliku Bažnyczia, per sa bosą žiuri ir jo nesibijo. Jos sa
AMERIKOJE
nas- .—Gyvena Philadelphijoj.
Lietuva yra po visa svietą
vo Popiežius mokina ir reika ko kad jeigu Lewisas nori
420— Pylipas, Vytautas — yiNCUKAS buvo labai ge dienu ir medų ir paprasze skie
pagarsėjus
kaipo dainos
lauja, kad darbininkas turi straiku, jis gaus straikas!
ras kur pasiunst. Niekad to.
Pajieszkomi Cžia Asmenys Isz Kudreliszkio, Biržų Apskr
gauti tinkama, žmoniszka ir
Malones Kreiptis In Lithua 421— Pugžlys, Antanas —: neatsisakydavo, jei kur ka nu- Tuojau norėjo ir namo bėgt, krasztas. Kiekvienas tikras
teisinga užmokesti už savo Raszytojas John Fischer pa- nian Information Centre, 233 Gyvena New Yorke. Grundisz- neszt reikėdavo, ir greitai su- bet teta ar iszleis toki pasiun Lietuvis myli dainuoti, ir isz
darba, kad ne tik jis pats, bet rasze ir iszleido knyga apie Ru Broadway, New York 7, N. Y. kio vienk. Panemunio Valscz. vaikszcziodavo. Taigi, jis mėg tinį nepavaiszinus. Pavaiszino visos savo szirdies dainuoja
ir visa jo szeimynele galėtu sija, kuria jis užvardino “Why
Rokiszkio Apskr. Turi du sū davo nubėgt pasisvetinet, pa ir da pažadėjo pavėžint beveik ar gieda. Lietuvis turi tuksThey
Behave
Like
Russians
”
gražiai ir tinkamai pragyven
matyt, kas ka veikia, o pake iki namu. Mat turėjo reikalo in tanezius dainų, dainelių, pri
384— Krasauskas, Adomas, nūs.
(
“
Kodėl
Jie
Pasielgia
Kaip
miestą, o kelias in miestą ėjo taikintu prie visokiu aplin
tiui.
— Isz Panevėžio Apskr. Gyv.
422— Radeževiczius, Ado liui lauku oru pakvėpuot.
Riiskiai
”
).
Szitoje
knygoje
ra

Be Katalikiszkos Mokyklos
Chieagoje, Turi nuosavus na mas — Ukmergis Apskr. Gel Tik szi karta kažin kas jam Į beveik pro Vincuko teviszkes kybių; prie džiaugsmo, prie
szytojas
Fischer
sako
kad
bai
skausmo, prie meiles ir mir 
lauka.
labai prastai moka svietiszmus.
vonų
Valscz.
Mikalajūnu
Km.
buvo
pasidarė.
Kai
mamyte
pa

ties; prie liūdesio ir prie vil
kiems mokytojams, kurie tose ule ir nepasitikėjimas vieszpa385— Kulvetz, Juozas— Isz Vedes.
siūlė jam nunesžt tetai Baltrie- Kai teta apie tai užsiminė, ties. Lietuviui net ir gegute
tauja
Rusijoje.
Žmones
bijos
mokyklose mokytojauja. O be
Vincukas labai nusiminė: taigi
Frankfurto.
423— Riezlevicziute (Jure- nei medaus puodynėlė, o isz jos
svietiszkiu mokytoju, katali- valdžios, valdžia bijosi žmo
reiks jam važiuot per ta nelem ir laksztingala gieda ar so
386— Kukisz, Sofia — Isz
vic) Antanina — Isz Panevė skietą parneszt, tai susiraukė,
hiu;
bijosi
sukilimo,
bijosi
Už

pia.
kiszkosios mokyklos da kol kas
tąjį tilta, tai kas gi bus?
Nėvierayicziu Km.
pasiraivė ir atsake:
žio, Gyvena Chicago.
sienio
tautu,
bijosi
Amerikos
Amerikietis taipgi yra
negali apsieiti, ir vargiai kada
387— Kukta, Adomas —
— Kad man sziandien nege-i — Ne, teta, ašz parbėgsiu, dainos žmogus. Amerika
424
—
Rutkauskiene,
Ludvidoleriu,
bijosi
Amerikos
karei

apsieis, nes galima tiesiog sa
Adomo sūnūs.
ra, galva skauda, gal kas kitas juk netoli, bus man daug sma prilyginamai yra da jaunas
viu!
kyti, kad niekados nebus tiek
388— Kutkauskas Antanas. ;ia (Juospaityte) — Isz Pane nueitu.
giau, gynėsi Vincukas nuo va
Jis sako kad Sovietu Rusija — Jono ir Valerijos su.ius. Gi vėžio, Raguvos Valscz. In
krasztas, bet jau savo dainų,
dvasiszkiu ir meniszkiu.
žiavimo.
Amerika atvyko 1926-27 m.
nepasirengus ir silpna, kad męs 1920 m.
dainelių tukstanezius turi.
Motina labai nustebino. Ka
Baltrienei
toks
Vincuko
ne

Bet Amerikietis linksta
Jeigu mes patys tikrai geri Kremlinas stacziai bijosi susi 389— Laureckis, Jonas Ir 425— Šepetys, Jonas — Isz tik mate ji linksma bebegio- noras pasivežint pasirodė keis
kirsti
su
Amerika
ant
karo
lau

daugiau
in muzika, negu ei
janti,
bedžiaugaujinti,
ir
sztai
Biržų.
būtume, mes taip saldžiai nesi
Marcele — Isz Subacziu.
tas,
nes
žinojo,
kad
vaikas
la

ko.
..
;
; 390— Luchaink, Teofile.
na prie dainos. Gal už tai
426— Szerksznas, Boleslavas staiga galva taip suskaudėjo,
džiaugtume kai kitas blogai
bai mėgsta vežintis: kai tik ga kad czia Amerikoje viskas
Visa
jo
knyga
remia
ir
pa

391— Maigauskaite, Malvi 427— Szerksznas, Stasys — jog ir dvieju trijų kilometru li, tai kraustosi in vežimą ir
pasielgia ar kur inklimpsta.
kartuoju
Prezidento
Trumano
—————— • J1"
*1 ■
na — Motina Sketraite. Sehu- 55 ir 58 m. amž. Isz Veiszieju negal nubėgt. Pažiurėjus iri džiaugiasi, gavės už vadeliu maszinomis daroma, tai ir
prakilnesni
Amerikieczio
vaika prityrusia akim, aiszkiai
Kai mes pasenstame ir jau nusistatymą Rusijai kelia pa ju Purviu, Papilės Sziauliu Valscz. Gyvena Illinois.
palaikyt ar'bizūnu paszmiguot. jausmai turi iszsireikszti ne
stoti.
pamate
kad
czia
tik
apsimeti

428— Szidiauskas, Antanas.
Apskr.
negalime daugiau durnavoti,
— Kodėl nenori pasivežint?
392— Malinauskiene, Geno — Prano , ir Alieles sūnūs. Apie mas. Kai neturėjo laiko del to Gausi vadele in rankas. Jau ir vien tik balsu, bet ir paga
mes įgiriamies kad mes jau in
Kita knyga apie Rusija visi
vaite — 38 m. amžiaus.
65-70 im amž. Gilvycziu Km., reikalo gaiszuot, tai striukai ir per nauja tilta da nevažiavęs. minta muzika.
protą atėjome. Teisybe prisipa
kitaip paraszyta, nes ja KomuJau dvideszimts keturi
393— Malek, Apolonija --- Kurtavenu Valscz., Sziauliu griežtai pasakė:
žinus, mes jau nepajiegiame ir
— mėgino prikalbinet Baltrie- metai, kai Amerikiecziai
nistiszku insitikinimu žmogus
Isz Kumeliszkiu, Graužiszkiu Apskr. Gyveno Bostone, vėliau — Ka czia prasimanai. Imk ne.
už tai kitiems pavydime.
parasze. Edgar Snow parasze
szvenezia ir apvaikszczioja
Km.
Chieagoje.
sztai puodynėlė ir bėk. Kai iszknyga vardu “Stalin Must
Bet Vincukas ne ir ne. Isztik- “Muzikos Sanvaite,” kuri
į 394— Maukus, Ona (Barca iNeužilgo visai nereikes pe429— Skuturnus, Alfonsą, eisi in lauka, tai ir galva pa ruju gi labai.norėjo važiuot, tik
Have Peace” (“Stalinui Taika
prasidėjo su pirma Gegužio
te)
—
30-35-m.
Amerike.
cziaus namuose. Jau dabar kai Reikalinga”). .
Anuprą ir Elzbieta. — Gyv. liaus skaudoje.
kad
to tilto bijojo.
(May) Sanvaite. Per ta san
kuriuose didesniuose miestuo Raszytojas Edgar Snow sa 395— Marcinkus, Martynas. Chieagoje. Gimė Chieagoje. 25- Vincukui akys aszaromis pa
— O ar negalima, teta staiga vaite yra rengiama visokie
se galima per tam tyczia intai- ko kad didžiausias skirtumas — IszvykO priesz 20 m. Žaga 30 m. amž.
plūdo. Bet nieko neatsakes, pa
paklausė jis, be tilto upeli per muzikos vakarėliai ir paren
syta radija gauti kaitros ar szi- tarp Amerikos ir Rusijos yra rės. Kanadoj gyvena.
430—Sžleževicziute (Nor- siėmė siuntini ir iszdulino pro
gimai visuose miestuose ir
važiuot ?
396— Marozyte, Dijokiene— vaisžienO) Michalina.
lumos del kepimo ir virimo.
vartus.
kalbos skirtumas, kad vieni ki 
miesteliuose.
Isz Ramygalo Miesto, Panevė 431— Sleževicziute Elzbieta. Pasukęs taku in Baltrus, — Ar nebijai, kad gal suTaip kaip mes per radija parsi
tu nesupranta. Mes su ta pasta
griut? Paklausė Baltriene,
žio. Atvyko 1938-39 m.
traukiame muzikos ir žinių
432— Sleževicziute, Teofile. sunkiai žengdamas eme galvot, smagiai nusijuokus. Nebijok,
ba sutinkame. Kai mes ka pa
397— Matusevicziute, Anta
taip dabar bus galima ir pusrysakome tai savo žodžio ii’ laiko- nina — Duktė Konstancijos — Isz Szaulenu Parap. Sziau kaip czia su tuo upeliu pada mes nuolat važinėjam. Tiltas Pirkie U. S. Bonus
czius ar pietus iszsivirti. Rei
liu Apskr. Gyveno Chieagoje ir rius, kur per ji patogiati butu tvirtas, kaip akmeninis. O kad
mies, o Sovietai viena daina
kės tik paspausti guzikeli ir dainuoja ir visai kita nata Derencziutes. Gyvena Brook- New Yorke.
per'brist ir da taip, kad niekas tas meistras in vandeni inkrito
lyne.
sztai tau kiausziniai iszkeps
traukia. Kai Stalinas apie lais 398— Mtauseviczius Kazi Jieszkomieji arba apie juos nematytu, kai bris.
tai del to kad tiltas da nebuvo
ant stalo.
Mat,
netoli
Baltru
reikėjo
ve kalba tai jis reiszkia nelais mieras
baigtas statyti.
žinantieji praszomi atsiliept,
ve, kai jis kalba apie demokra 399— Matusevicziute, Mari Lithuanian American Infor skeršai uįiėli pereit. Per ta upe — 'd ar teisybe, kad tas
Kai Kongresas galutinai pa tija tai jis reiszkia diktatūra,
li ties važiuojamu keliu buvo meistras 'buvo melagis?
mation Center, 233 Broadway,
skirs Graikams ir Turkams kai jis kalba apie nepriklauso ja — Gyvena Brooklyn, N. Y.
neseniai nutiestas naujas til Czia jau Baltriene visai juo
New York 7, N. Y.
400
—
Mikuleviczius,
Vadas
tuos milijonus doleriu del pa- mybe, jis amžina vergyste ren
tas, Baltru tiltu vadinamas, kas pagavo.
—BUS DAUGIAU—
szelpos ir apsiginklavimo, ir gia; kai jis kalba apie nepri — Su žmona Pelagija (Mali
tvirtas, kad ir sunkiausiu veži — Ar ne Kazys tau apie ta
mu galėjai juo važiuot.
Koyejos krasztui paskirs apie klausomybe, jis amžina ver nauskaite) Isz Alytaus.
tilta pripasakojo? Jis mėgsta
401— Minichauskas, (Anto
szeszis szimtus milijonu dole gyste rengia; kai jis kalba apie
&’A ■ B - CELA*^a Vincukas pats tuo tiltu da pajuokt. O tu nieko nebijok,
j
riu, tai tada Amerikos valdžia taika, jis reiszkia vigo svieto ni Minichowski) Antanas. — *
nebuvo eješ, buvo tik mates, sesiines ir važiuosim, su mumis
Panevežia Apskr. Priesz Did.
paskelbs savo nauja Užsienio užkariavima.
kaip ji dirbo. Taigi, rodosi, ne tau nieko neatsitiks.
Politika, kuri nustebins Ame- Mes tokios kalbos, tokiu vep- Kara atvyko in Chicago, Ill.
brist nereikejo, ne kito kelio Arkliai jau buvo pakinkyti.
rikieczius ir iszgazdins Sovie liojimu nesuprantame ir nega 402— Misiukas, Vincas —
jieszkot, kai turėjo toki tilta. Vincukas nenoroms, bet insiliSūnūs Juozo. Isz Szvenczioniu.
tus.
lime suprasti, nes mes pripratę 403— Morkeliunas, Vladas
Bet apie ta tilta lyginai va po in vežimą ir atsisėdo greta “SAULE” YRA
su savo žodžiai skaitytis ir kita
kar buvo jam teke girdėt keis su tetenu, tik vadeliu in rankas
GERIAUSIA
Moskvos Konferencija suiro už jo garbes žodžio laikyti. — 55 m. amžiaus. Pamituvyje,
neeme.
ta
dalyka.
Tas
naujasis
tiltas
taip kaip mes ir pranaszavome. Czia reikia daugiau negu klu- Raseinių Apskr. Girkalnio
DOVANA!
nepakenezia melagiu. Aiszkiai Kai privažiavo tilta, Vincu
Nieko nebuvo nutarta, ant nei mocziaus mums iszaiszkinti ka Valscz. Priesz Did. Kara 1914
pats girdėjo, kaip Kazys Onai kas vis dėlto insikabino tetėnui
vieno svarbaus klausimo nebu Sovietai saiko, ka nori pasaky gy veno Ney Yorke.
sake: “Meluok, meluok: kai ei in rankove, o kai tiltas sudun404— Monkeviczius, Adol
vo jokio sutikimo.
Jeigu nežinai kokia
ti ir ka jie isz tikro mausto ir fas — Gimęs USA. Gyv. Rum
si per Baltru tilta, tai tave sta- dej, suriko “griūvami” bei
tuojau
nurimo,
nes
tiltas
buvo
*
- *
■
*
rengia.
czia galva in vandeni nu
nupirkti Dovana savo
Rusija nenorėjo ir nenori pa Raszytojas Edgar Snow per ford, Maine. Aplanke Lietuva
drebs.” Buvo mėginės tikriau pervažiuotas ir jo in vandeni
:
arba
pradžia
*
1927
m.
Isz
Telsziu.
daryti taikos sutarti del Vo aszaras praszo kad mes stengneinmete. O gal tik del to nem Draugui ar Draugei,
SKAITYMO f ka apie ta keista tilta sužinot, inėte,
kietijos, Sovietai tikisi ir lau tumies Komunistus suprasti ir 405— Musteikis, Vincas — :
kad su teta ir tetenu vat.
* bet Kazys skubėjo in lauka ir •žiavo?
kia kad Anglija, Prancūzija, atjausti, bet jis nieko nesako Kilęs isz Vyžuonų m. ir parapi *
taiužraszk jiems Iaik>
tik tiek suspėjo pasakyt: kai
jos.
Utenos
Apskr.
Gyveno
subankru- apie tai kad nebutu pro szali
•įItalija ir Vokietija
'
ant Baltru tilto užeinąs mela O Kazys dėlto apie ta tilta raszti “Saule.” Pra
Bostone. Vėliau Detroite.
Luotu, kad ju valdžios susmuk
RASZYMO * gis, tai tiltas taip paspurtas, taip kalbėdavo, kad buvo ma
Komunistams ir mus suprasti 406— Narkevicziute, Emili I
tu. Tada Rusija liktųsi vienu ir su mumis susipažinti.
I
—
i
jog melagis negali atsilaikyt ir tes, kaip meistras nuo jo in linksmins jiems gy
ja — Apie 55-60 m. amžiaus.
viena galinga visoje Europoje.
vandeni inkrito. Da tilto grįs
Isztekejusi. Isz Dotnuvos, Kė t vi pus., Did. 5x7co1. i in vandeni nusiritus.
venimą, ant viso me
tai
nebuvo prikalti; ’bet meis
Belvidere mieste, New Jer dainių Apskr. Gyv. Chieagoje.
J
Dabar__________
Po 25c. :* Vincukas nebuvo koks me- tras drąsiai jais vaikszcziojo ir to ir džiaugsis isz ta
Rusija taipgi tikisi kad sey valstijoje, Clayton Snover
*
Atvyko
1913
m.
lagiSj bet tekdavo ir jam su tei iszdidžiai pasakojosi kokiu til
Amerikoje ne viskas tvarkoj; buvo in kalėjimą patupdintas
I
“ŠAULĮ”
407
—
Navickai,
Jonas
ir
sybe prasilenkt, tai tiltu pasiti tu jau jis statės. Gal teisybe vo dovanos! Prenu
kad neužilgo ir Amerikos dole- už girtuokliavimą. Kai jis savo
Aleksandras.
—
Isz
Vilnijos.
į
ČABANO
Y
CITY,
PA.
*
kėt
nenorėjo. Na, o dabar tai sake, ka perdedamas pasakojo,
leriai sumažės. Tada Amerikos laika iszsedejo kalėjime, ir ka
»*■*■*■ a- ♦ * M-**^*****-M-M>M-M-M-* M-*
merata Suv. Valstijo
408
—
Paukukaitis,
Juozas
ir
juk aiszkiai pamelavo: jam kas žino. Tik insikalbejes ne
valdžia negales kitas tautas lėjimo prižiūrėtojas norėjo ji
metams $5.00
.szelpti. O kai Amerika pasi paleisti, Clayton Snover užsi Magde — Isz Mariampoles. Gy Siuneziant pinigus per ban galvos visai neskaudėjo, tik 'bi pastebėjo, kaip aut gristo galo se
vena
Chieagoje.
jojo
to
nelemto
tilto.
Kai
jau
trauks isz Europos ir Azijos, spyrė ir isz kalėjimo neiszsikini czeki arba ekspresini mo
atsistojo, Grįstas svirstelejo, ir Kitose
Vieszpatystiltas
su
melagiais
taip
daro,
tai Rusija visur savotiszkai kraustė. Jis sako kad kalėji 409— Peczkis, Petras
ney orderi in iszdavysta “Sau
meistras in vandeni szalia til
szeimininkaus. Rusija tikisi mas jam patinka. Valdžia da 410— Peckis, Vincas — Bos tes,” pridekite deszimts centu tai dabar ji tikrai in vandeni to pliumtelejo. O Kazys paskui tese $6.00. Užraszant
kad visa tai invyks neilgiau bar stengiasi ji iszvaryti, bet tone ar Chieagoje. Isz Mari prie paskirtos sumos nes musu nuris. Kad nuris, tai da mažas juokus isz to padare, tuo tiltu
reikia drauge ir pre
kaip už dvieju metu. Už tai So negali. Valdžia jam davė mene jampolės.
bankos reikalauja deszimts daiktas, bet kai kas tai pama melagius eme gąsdint.
vietai dabar nesiskubina derin si laiko iszsikraustyti, bet jis 411— Petkeviczius, Stasys— :entu už iszmokejima czekiu ir tys, tai da visai apylinkėj ji
numerata siunsti per
------- GALAS ------Gyvena Chieagoje.
melagiu
paskelbę.
tis ar taikos sutartis daryti.
ekspresiniu kvitu. Busime jums
nei isz vietos nekruta. Teismas
Money-Orderi arba
Pagalvojęs, pagalvojęs, pa
dabar varanta priesz ji iszeme 412— Petraitis, Bronislovas dėkingi už tai ii* nėužmirszkite
Istorija
apie
Amžina
Zyda
— ir jo sūnūs.’ Sūnūs 40-50m. ateityje, kada sinusite czekius suko takeliu in kaire ir priėjo
pinigais registruotam
Jeigu valdžia atiduos anglių ir paareikalavo kad jis iszsiVienas sūnūs tarnavo US ka arba ekspresinius money orde upeli per keletą szimtu žings lo kelione po svietą ir liudymas
kraustytu,
jeigu
ne
tai
jis
bus
kasyklas sanvininkams, kom
apie Jezu Kristų. Per paczta laiszke,
riuomenėj Pirm. Kare.
rius, pridėti deszimtuka. Bet niu nuo tilto. Insižiurejes, kur 20 centai. Adresas:
panijoms ir visiszkai pasi suaresztuotas. Bet teisėjas da
1 '
M
jeigu siunsite money orderiu negilu, apsidairęs, ar niekas ne SAULE PUBLISHING CO.,
trauks isz prižiūrėjimo, tai ga bar galva kasosi: jeigu Snover 413— Pocius, Juozas
mato,
nusitaisė
ir
skubiai
per

per paczta, tada pacztas neima
lima tikėtis kad mainieriai isz- bus suaresztuotas, tai reikes ji 414— Pocius Anna
Mahanoy City, Pa.
Saule Publishing Co.,
ekstra
už iszmokejima money brido.
eis ant straiku Birželio (June) in kalėjimą patupdinti už tai 415— Pocius, Antanas
Netrukus
jau
buvo
Baltruos,
trisdeszimta. Lewisas tik jiesz- kad jis isz kalėjimo neiszsi- 416— Pocius, Dominikas —■, orderio. Acziu visiems.
Mahanoy City, Pa. Į
Skaitykite ‘ Saule”
atidavė tetai nuo mamytes labu
“Saules” Redyste.
Isz Petkiszkiu Km. Raseinių
ko priežasczios susikirsti su krausto.

Kas Girdėt

# Baisusis Tiltas «£>

j

SAU LE ’ ’

MAHANOY CITY, FA.

I
- •
užsimanstines.
| du ogiu, pajuto, jog kas tokis ant tavos.atsiduot. Gulekie da- du apie auksa ir nutarė ji pa-| Iszgirdo kaip durys atsidarė, o
— Ne kanecz tai reiketu, pa- užmėtė jam sena bavolini kaili bar tykiai spakainei. Ne yra skirt del saves.
i keli piktadariai inejo in vidil.
Tam
paežiam
laike
Selendaj
Ant kart Pierre Subitan iszdaszauke Selenda tikiai, jau asz ant galvos ir puolė ant žemes, sveika taip judintis ir nesiju-l
gana gerai apsieisiu ir "apsau- Norėjo iszsiliuosuot, szaukti dink, jeigu nenori but privers- iszbego užpakalinėms during ve kliksma, kada paregėjo Vi
gosiu tavo blekine dėžutė Ab-’ pagelbos, bet viskas nusidavė tas prie sinerti. Vaikai imkit ji, pažiūrėt ant atsitolinanczio duryje
d
aslos graba su nuduotu
raomai.
j
ant
niek!
jaunikio.
Ne
toli
stovėjo
egle,
nebaszninku,
su riksmu iszbeir nuneszkite prie ugnies. Ne
gELENDA! Ar yra tavo te-Į jai czionais būtie ?
vienok prie kuriuos prisiartino ir pa go laukan. įlindus ir Dollardas
1
vas namie?
— Bijotis? O-gi ko ture- — Selenda, tu esi narsiausia — Szimet, mano senas vai esmių jo prieteliu, bet
mergina,
kokia
tik
kada
ma— Ne yra jo, atsake Selenda cziau bijotis.
ke, gal kompanija tau nepakels ne noriu, idant ne suszaltu ant sislėpė, žiūrėdama ant einan- nusiire adbulai, pradėjo ka to
ezio Abraomo. Kada taip sto ki isztyko kalbėtis, o szirdis
Griffin. Nesitikėjo sugryžt szi — Norecziau, idant tavo tė cziau. Kada busiu geram pade-' mokesties, paszauke juokda smert.
jime,
o
kompanija
pakels
man
vakara. Ketino pasilikt ant vas jau rastųsi namieje, tarė
masis kas tokis storu balsu, o Tubjaus viską suprato, tieje vėjo valandėlė, iszgirdo virisz- Selendos' musze kaip su kuju.
mokesti,
imsiu
tave
už
paczia,
— Jisai czionais nieko nepanakties pas Zanesa Bakeri.
ypacz, jog kompanija ne gales piktadariai dažinoja kokiu bu- kus balsus:
tada,...
į
— Na tai klausyk, tarė Ab
— Namie randasi tiktai la lika, tarė Dollardas, galva Mij
—
Szposauji
Abroamai,
su
raomas Ayres, agentas tikietu,
vonas. Sena motina Griffin gu kolo Vokės buvo pripildinta
Diev! Ir su tais žodžiais Selen-'
ar, ne busi prieszinga tame, jei
li tenais ne gyva. Sakau tau, gerymu. Mergina iszejo su tę
uždare
duris
paskui
da
iszeigu paliksiu per nakti ir ant ry-J
jog ne eisiu tenais norint ir už vu. Czionais nesiranda nieko
nantį.
tik lavonas. Tegul asz pagau
tojaus szita blekine dežuke?^
du kartus tiek aukso!
■ n
I Abraomas Ayres ’as iszejo Atsibus Nedelioj, Gegužio-May litą Diena
Nuo vakar užsnigo visas gele-J
— Uždaryk snuki, senas siu in savo rankas taji Mikola,
! szvilpdamas, o ant kelio maus-'
žinkelis, baisi diena del tavo
paiksze, iszgirdo vela kita kal o pamokinsiu ji gerai Už jo me
I tino apie puikes akeles Selen-1
motinos laidotuvių, ar ne teisy-1
banti, tik sziandien buvo mote- laginga pasaka.
• dos ir jos gales kada ja pava
— Nes ant virszaus da ran
be? Ir aplailkiau telegrama,
re palaidota.
dint savo paczia.
dasi kambarys. Eime in tenais
idant nusiduoeziau in Quarter
— Nebuvo!
;
Kada
pereitinejo
pavesi
juoMile Junction del paėmimo vie-'
— Nes buvo! Taip kalbėjo' pažiūrėt.
tos seno Jones’o. Suszalde sau!
— Jieszkok kur nori, ant
Sim Dollardas.
pirsztus ir per tai negali nau-Į
— Sim yra, melagiu. Teisytau tas prisiduos. Asz
TARADAIKA
ANT MOTINOS
manstinu,
jog czion pinigus ne
dotie telegrafinio instrumen
t 1
bes negali pasakyt, kad ir no
paliko.
to. Žinoma, jog in tenais turiu
rėtu.
KAPO
nusiduot ant mulo o szita ble
— Nes szi karta kalbėjo tei Dindau, vienok ant to nesu
BV
Laike
pedeš
dienoje
kine dėžutė yra per sunki man
sybe, matysi. Penkiolika tuk- tiko; atidarė sziepa iszvertineB... .villeje,
nesziotis, o da gal tarp tu pus
CAUiLUTĖ nusileido, ir sztai
staneziu doleriu aukse! Tik pa- jo visokius užkaborius, o ir nu
Nekurie
'buvo
dideliam
laukiniu 'žmonių pasidarytu
szalta naktis apsupo žeme.
manstyk Pierre! Tokios laimes sidavė ant virszaus, nes nieko
pavojuje,
godumas, o da gal ir pragaisziŽmones po sunkiu dienos dar
nepatiksi kas diena. Priek tam nerado tiktai atsitolindami me
Per
girtuokliszka
puota
njmas gyvasties.
bu skubinosi poilsiu. Viskasnesiranda niekas namie iszski- te baisu žvilgsni ant stovinczio
tas
pasidarė,
grabo su nuduotu lavonu.
— Bet kas tenais randasi
aptyko. Tik karts nuo karto
riant jaunos mergaites!
Kf
Kad
kelis
in
lakupa
Abraomai? Užklausė akyvai
isztikimi sargai, szunes, baisiai
Da girdėjo daugiau balsu, Selenda Griffin turėjo apnuvarė,
temindama ant bleszines.
lodami užpuldavo nežinoma
nes tuojaus viskas aptyko. iSe alptie. Turėjo ja kas tokis at
Badai
vienam
aki
Tasai apsidairė saugiai, o
praeivi.
lenda stovėjo pabalus su sudė gaivint, nes kada atidarė akis,
i
iszdauže,
mate savo tęva ir Abraomą, o
prisiartinęs prie merginos, jog,
Buvo jau pusiaunaktis. Ra
tom rankom.
O
tai
vis
isz
džiaugsmo
vos lupoms ne dalypstejo aumumėlis ant žemes. Vieszkeliu
— Turiu kanecz save ir pi iszszokus isz savo guolio pra
.
darė,
sies, isztare du žodžius:
girdėjosi skubus žingsniai, ku
nigus paslėpt girioje, tarė pati dėjo sveikintis su pribuiszais.
Vienas kita nuolatos bare.
—< Pinigai auksiniai.
rie vien ir tearde nakties tyla.l
in save. Nes ne yra ant to jau — Ar gyva ir sveika SeleuNeturėjo
ka
veikti,
Akys Selendos pražibo. PaKas tai butu? Piktadarys? Gal
laiko, nes mano pėdas ant snie da? Paszauke Abraomas. Dė
In
saliuna
negalėjo
kėlės pinigus vela padėjo ant
(vagis? O ne! Tai vaikas, kokiu
go tuojaus piktadariai susektu. kui Dievui, o pinigai? Tie lat
eiti,
rai paėmė ne teisybe?
savo vietos.
trylikos metu, kur - tai labai'
Ka asz varginga darysiu?
Ir
sarmatos
nemažai
padare,
Da savo gyvenime ne buvo
skubinasi. Apsitaisęs labai
Selenda Griffin, iszauginta — Ne, negavo jų, atsake SeKa
tokio
bia'ūraus
pridarė,
Meilus, kaip saulele,
Mane motinėlė
mates tiek pinigu !
vargingai. Dideli sunkus batai,
giriose, nebuvo mergsze kuli' lenda, iszimant blekine isz graSzlapia
visur
buvo,
, — Tieje pinigiai turi būti
apiplyszusi sermegaite ir visa
bėgtu pas kaimynus ant rodosSztai jie!
Jei mažas sūnelis
Maža iszauklejo,
Ypatingai stuboj.
laike
nelaimes. Nutarė iszgel-j
Mano mbylimas kūdikis
nusiunstais per sxpresa in Ditjo sunykusi iszvaizda rodo jo
Tam kuriam aki iszmusze,
Ramiai
sau
miegojo.
..
Szvelni
jos
rankele
sona, iszaiszkino Ayres kalbė
apgailėtina skurdą! Tai apleis
bet auksa, norint tai reiketu ' yra tikrai narsi mergina, tarė
Jau regėti paliovė,
Į senas Griffinas.
damas patyka, bet expresas
Szluoste aszareles
tas naszlaitis, piemenelis!
Glaudė, malonėjo,
gyvastį paaukauk
Sztai stikline indejo,
! — Ji yra tikru aniuoluT P&r
,ne eina isz priežasties užpusty
Visi ilsisi, o jis taip vėlai
Po sUSzalusiam sniegui nu-'
Vargo kiek praleido,
Ir tankiai raudojo,
Pleisteri uždėjo,
tu keliu. Dabarties reikes tuos
bego' greitai namon',' “ iszemeI! szauke Abraomas. .
vienas bėga, skubinasi. Kok'isDabar kaltininkas ezyseziuje
Jeigu
mažutėlis,
Aszaru iszliejo,
juoda kaspiną isz kuparelioj Senas Griffinas paskui apsa
pinigus serget lyg rytojaus, pa
gi reikalas ji veja? Kur jis bė
. buna,
kinėjo,
kol siuntiniai Ditsono ne pri
kuriuom ketino padabint skry-j ^
ineJ°, kaip isz priežasties diga?
Sudžiūvo ant veido,
Ligos surakintas,
Turi
kankyti
savo kuna,
bus ju atimt. Tavo namas ran
Sztai baigiasi sodžius. Vai
belaite ir greitai pridrutino
Pusnin ir sniego negaleUž toki savo pasiutima,
Daugel
iszkentejo,
Verke
ir
kentėjo,
jo
pribut
namo ir kaip eidamas
dasi tik mylia kelio nuo staci
kas pagreitina' savo žingsnius.
prie duriu namo, ženklas smerSavo neapsimalszinima,
keliu
paregėjo
prie ugnies gu
Skausmu nuslopintas
Priesz ji kapinynas. DrebanPakol da lopszelyj
jos, per tai bus saugiausia vie
ties. Po tam atiiesze juoda gra
Tokios tai naujienos
cziomis rankutėmis atsidaro
ta del ju.
bą isz miegkambario, pastate linti suraisziota agenta, paskui
Supo ir mylėjo
Žado neturėjo...
ant svieto,
e.ju I dažinojas nuo jo apie atsitiki
jis kapiniu vartus, ineina. Dau
Selenda nusiszypsojo.
iii kita kambaryje ant dvieju
Beveik kožnoje vietoj,
Mažyti sūneli,
Kas gal apsakyti
gybe kryžių, kryželiu ir stovy— Nesistebiu nes czionais
kėdžių, o užžibinus dvi vaszki- ma, greitai skubino namon, kur
Nes tai senas papratimas,
lu puoszia szia poilsio vieta,
niekas ne surastu bleszines su
nes žvakes pastate prie galvos tik ja paczia rado gulinezia ap
Tvirta vilti savo.
Varga motinėlės,
Tokis jau užauginimas,
bet vargdienis ju nemato. Ne
pinigais, atsake.
ir kojų. Blekine su auksiniais mirusia grabe.
Kad be musztyniu neapsieina,
Bedas
suraszyti
Per
visa
dienele
ramios jo akys, jo szirdis jieszToje valandėlėje atsidarė
pinigais indejo in graba kaipo — O dėkui Apveizdai, tarė
Kur tik in kokia vieta
ko ko tai kito. Sztai da vienas
duris, inejo in vidų kate neszSunkiai dirbt reikėjo,
Mano sengalveles?
paduszkele, apsisuko in balta senis, yra gyva ir sveika. Da
ineina,
kitas žingsnis, ir vaikas suk
dama dantyse suszalusia vi
paklode, inlipo in g,raiba ir su bar po sziai nakeziai da dauPer kiaura naktele
Už tai motinėlė
Visur tas pats ant
dėjus rankas, gulėjo kaip rodos g'iau mylėsiu savo graba.
niumba ant augszto naujai su
jurką.
svieto dedasi, pilto kapo.
Tankiai
ji
budėjo:
negyvėlis. Buvo tai darbas! iSelenda apsimalszino in va
Myliu
ir
mylėsiu,
— Bet saugokis, idant du
Miestuose ir kitur
landėlė, nes niekados neužmir>— Tu ilsiesi, mylimoji ma
rys 'butu gerai užstumtos, tarė
trumpai isztesetas.
Prie mano lapszelio
Už jos sveikatele
tankiai ėdasi,
tute, o sztai prie tavęs atsilan
Abraomas.
— Man rodos jog manes szo atsitikima taja nakti. In
Jeigu žmogus protą užlieja,
Dirbsiu ir kentėsiu!
Szypsojo veidelis
ko tavo nelaimingas sūnūs. O,
— Apie tai nesirūpink, atsa
czionais neužkalbins, pagalvojo trumpa laika pasiliko Abrao
Nežino tada ka
kaip asz norecziau numirti kar
ke Selenda. Neturiu ne akvasau mergina. Nes ar galiu tai j mo pati, o po svodbai aplaike
zaunija,
tu su tavim! Kokia man butu
tos jau iszeitinet laukan nuo
ilgai kenst ? Turiu! Turėsiu ant geresni dinsta ir nagrada už
Biaurybes visokes
laime kartu su tavim ežia juo
kada mano nelaiminga motina
topajiegu! Nes turiu Abrao-| iszgelbejima pinigu nuo kom
papildo,
doj žemeleję gulėti. Buvai vie
likos palaidota. Jau bus kokios
mui auksa gellbet, kuri man pa- panijos, o senas tėvas Griffinas
Savo pasiutimo visai
pasiliko iki smert dinste drožnintele mano globėja, mano lai Asz myliu mano mamyte, nes Kaip melstis.
dvi adynos kaip josios kūnas
tikiejo.
nesuvaldo,
me ant žemes, o dabar, mano Ji nesziojo mane po savo szir- Kai visi mane szmeiže,
likos isznesztas.
— Cit! Iszgirdo lauke bal ninko prie tosios stacijos.
Geriausia vyrueziai
brangioji, mylimoji mamyte,1
— Kas ten stovi kampe ? Pa
sus, artinanczius prie grinczedimi, Mamyte priglaudę.
----- GALAS —
apsimalszyt, tu man atimta ! Vienas džiaugs
klausę Ayres’as su baime. Ar
les.
Mylėjo mane, pirm negu asz Asz jai visados buvau
Dievo sveikatos praszyt,
mas tai pasėdėti ant tavo szalto
laikrodys 1
— O, tegul tave budeliai pa
užgimiau. Geras ir gražus.
Laikraszti “Saule” skaitykite, kapo, pasidalinti savo vargais.!
Pasiskaitymo Knygeles
— Ne, atsake Selenda, tai
karę;
juk czionais ant duru pri
Ji pasiėmė Pati Dieva už ran Mamyte niekados nieko
Tada ramybe turėsite,
Ilskis ramiai Sudiev! — su-1
grabas. Tėvas ji vis czionais
kalta mirtis. Tu man kalbėjai, Penkios Istorijos apie Buriko
kos ir Isz manes nereikalauja;
lę nuo visokiu piktybių
ant
kapo, bet neverkė. Jis buvo'
laiko. Yra jis del jo. Kada turė
jog jau palaidota.
Perej o mirties pakalne, kad asz Ji tik nori duoti,
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
užlaikysite.
kietas kaip akmuo. Per jo ap Galecziau dienos sžviesa isz-1 Mylėti ir pasiaukoti.
jo gana laiko padirbo ji del sa
Buvo tai balsas Pierre Subi- Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
degusi veidą neriedejo ne vie
*
*
*
ves. Kada, naktimis ne galėda
ton.
vysti. I Mamytes meile, tai
pasaka); Užliekos isz Senovės
vo ant jo žiūrėt; nes mano mo In Kensingtona nupleszkėjau, na aszara.
—
Žinoma,
kad
palaidota.
Asztuntas sakramentas,
Ji prausė mane bejiegi,
Padavimu; Peary ant Žemgalio
Ilsėkis ramiai Sudie!— su- Penejo mane sziltu pienu isz Kurio malonėmis,
tinėlė kada tik ant jo sužiūrė
Voksas man kalbėjo, jog laido (Atminimas isz keliones in Le
Ir iii viena vieta
davo tankiai ne smagu darėsi.
tuves atsibuvo isz ryto, suniur dinius Krasztus). 96 pus, .. 25f>
pasilsėt užėjau, sznabždejo pakildamas. Einu,
savo kūno, Pats Dievas
bet vėl neužilgio ateisiu. Atei Supo mane, migdino ir ramino, Džiaugėsi.
Ayres’ui net sziurpulei per
nėjo Szimonas Dollardas.
Viena vyreli- sėdint
Trys Istorijos apie Irlanda
siu
tau
pasiskusti
pas
tave
aut
ėjo per kuna.
— Voksas yra melagiu, Ži- arba Nekaltybe suspausta; Ro
užtikau,
Į Su pinigais galima
Kai asz tik rieksnys buvau.
sziu smėliu kapo susiraminti. Ji dainavo man daineles,
Nesistebiu atsake, jog tavo
nokie pats!
Beveik viskas nusipirkti;
Nuliūdęs buvo, tuoj
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
Sudiev!
sudiev!
tėvas buvo tokiu-nayatnu. Bet
— Tai nieko, iszmuszk du- Kuzma Skripkorius liko Turpažinau,
Galima visiems užsimokėti,
Giedojo giesmeles
Subraszkejo vartai. Vaikas Dangiszku balseliu.
Selenda, tu ant tikrųjų nesibiris; mirties kaspinas likos už- ting Ponu,; 78 puslapiu, .» 20$
Prie manes prisiartino,
Su visais atsilyginti;
kapinyną apleido. Bet dabar Ji prilaikė mane kai asz
mirszta nukabint, tai viskas. SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
Bet mamytes meile
Grąžei pasveikino,
jis
buvo
linksmesnis,
jo
žings

— Eikie tu pats; asz nenoriu
Stojau didutis,
Savo varga pradėjo
Pinigu nepažinsta;
(ESU Neužmirszkit atnau
niai
lengvesni.
Ėjo
jis
drąsiai
su tuom užsiimt, asz neapvogikalbėti,
Su pinigais negalima,
Naktis nemiegojo,
jinti savo prenumerata už laik“Talmudo Paslaptys”
vėl
vargti
ir
kentėti.
neju numirėlius.
Ir verkti,
Akis pražiūrėjo,
Nei nusipirkti, nei
raszti “Saule.” Del daugelis
O ten augsztai, augsztai ant Kai asz susirgau.
— Ar gyvas ar numiręs! Su Apie Žydu Tikybos Prisaky
Kad jo Mariute iszdume,
Užsimokėti,
laikas jau pasibaigė ir apie tai
dangiszko skliauto malonus Ji džiaugiasi su manimi,
niurnėjo senas Mikolas Din mus. Labai užimanti Apysaka
Visus pinigus paėmė,
Nes mamytes meile,
praneszeme! Bizni be pinigu
::
Tiktai 15$
u
menulis, meiliai szypsodama- Verke su manimi.
dau, jeigu jau pradėjau, tai ir
O vargsza paliko,
Ne isz žemes pareina,
sunku varyti, ypatingai laik
sis, lydėjo vargsza naszlaiti!
pabaigsiu.
Be jokio nikelio!
Mano laime buvo jos garbe.
Bet isz dangaus ateina.
Saule Publishing Co.,
raszczio, kuris sureikalauja
-----------------Selenda
gulėjo
grabe
tykiai.
Ji
iszmokino
mane
Mahanoy City, Pa.
J
kožna doleri. ACZIŲ1

Narsi Mergina

fĄotipos Diepa

/Ąarjo Motinėlė

A?z Myliu Mantyte

___________

O'

r

Žinios Vietines
i' — Utaminke pripuola Szv.
Jono Lotyniszko.
. — Nedelioje apvaikszczioeimediena “Motinos” kuri yra
paskirta ant garbes visu Moti
nu; gyvųjų ir mirusiu. Pagerb
kite savo gyva motina per pasaldinima jai tosios dienos, pa
lengvinkite jai darba, nuBzluostykite jai aszaras, jeigu
randasi nuliudus ir rūpestyje,
o jeigu jusu motinėlė jau rau
dasi po žeme, sukalbėkime kelis
poterėlius už jos duszia ir ateiminkyte kiek ji nukente už
jus (būdama gyva. Neužmirszkite kad Nedelioje pripuola
diena “Jusu Motinos!”
■— Seredoj Szvento Stanis
lovo.
i
į
—- Gerai žinomas biznie
rius p. Pranas J. Sklaris ir
ponstva Bladai Baranauskai
isz Luzerne, Pa., ana diena lan
kėsi Mahanojuje pas gimines ir
pažystamus.
■— Ketverge Szvento My
kolo Ark.
■— Pranciszkus Macieunas
isz miesto, turėjo operacija Lojpust Mt. ligonbute.
—< Gegužines pamaldos yra
laikoma Szv. Juozapo bažnyczioje kas Seredos ryta 8-ta va
landa ir Petnycziomis vaka
rais 7-ta valanda.
<— Nedėlios ryta 11-ta va
landa, Szvento Juozapo bažny
čioje, Kunigas P. C. Czesna
isuriszo mazgu moterystes pa
nele Teofilia Macziunskiutė isz
miesto su Thomas Ryan, sūnūs
pons. JThomas Ryan isz New
Bostono. Kunigas C. Rakaus
kas atlaike Szv. Miszias. Svo
tai buvo ponia Helena Grebliuniene isz miesto ir Edward Ryah isz New Jersey. Vestuves at
sibuvo Rusnaku svetainėje ant
kW. Pine ulyczios.
— Artinasi
4 ‘ Decoration
Day abba diena Papuoszimo
Kapu mirusiųjų.” Toji diena
yra apvaikszcziojams daugeliose valstijose. Szimet ta die
na pripuola Petnyczioj, Gegu
žio (May) 30-ta. Dabar laikas
padaryti paredka ant kapiniu,
pataisyti, tvoras, nupjaut žole
ir artimus krumus prie kapu.
— Daug vaiku ir mergaicziu isz Szv. Juozapo parapijos
mokslaines priėmė Pirma Szv,
Komunija, Nedelioje laike Szv.
Misziu 9-ta yalanda ryte.

^BAUEE^MAHANOY CITY, P3L

“Namai Rytojaus Pasaulis”

Vaiku ::
Sveikatos
:: Diena

“Szios dienos namai ir
szeimynos sudaro rytojaus
pasauli” yra obalsis ir be
veik priežodis visu Amerikiecziu. Nuo Gegužio (May)
4-tos dienos iki 11-tos, Ame
rikoje yra paskirtas laikas
ap vaikszczioti
“Namu
Svarbos Sanvaite.”

Daugiau negu 50,000 mies• tu, miesteliu ir apylinkių
Amerikoje, Alaskoje, Ha
waii ir Puerto Rico apvaikszczioja szita sanvaite
su visokiomis parodomis ir
visokiais vajais, parodyti
kaip svarbu ir reikalinga
tverti ir palaikyti geras ir
sveikas szeimynas, nes szeimyna, tai tautos pamatas.

Valdžia ir atskiros valsti
jos rengia ir insteigia kole
gijas, mokyklas ir net uni
versitetus mokinti jaunimą
kaip reikia gyventi, kaip na
mus užlaikyti ir kaip szeimynele tinkamai ir padoriai
auginti.

Czia ypatingai moterėles
susidomėjo. Jos beveik kiek
viename miestelyje turi su
sitverusios savo kliubelius,
draugystes ir ratelius. Tiesa
prisipažinus, kaikurios mo
terėles daugiau laiko pralei
džia tuose rateliuose, besitardamos kaip szeimynele
auginti, negu namie su savo
szeimynele.
<---------- *-----------

Gegužio pirma diena yra
paskirta kaipo “Vaiku Svei
katos Diena.” Szita diena
yra paskirta visiems tėvams
priminti kad ju pareiga yra
prižiūrėti savo vaiku sveika
ta ir gerove. Per metus atsi
tinka daug visokiu nelaimiu
kurios pakerta vaiku svei
kata ar net in pavoju intraukia vaiku gyvastį.
Vaikai dažniausiai susi
žeidžia ir susikolieczina kai
jie būva nuo vienu iki ketu
riolikos metu.

Prezidentas Trumanas ir
valstijų gubernatoriai iszleido savo pareiszkimus ir pa
tarimus kaip prižiūrėti ir
apsaugoti mažus vaikus nuo
visokiu nelaimiu, ypatingai
namuose.

Gelbėkite Sužeistuosius;
Pirkite Aguonėlių Kaspinėli

kaip ir suaugės žmogus, turi
turėti nustatyta laika vi
siems savo darbams ir užsi
ėmimams.
Vaikui reikalinga gerai ir
pilnai iszsimiegoti kas vaka
ras ir naktis. Jis taipgi turė
tu turėti progos prigulti po
pietų.

Jo drabužiai turi būti ne
vien tik tinkami ir szilti, bet
ir sulyg kitu vaiku mado
mis.

Szviežias oras ir saules
spinduliai yra vaikui labai
reikalingi.
Vaikui reikalingi draugai
vienmecziai, ir taipgi reika
linga vieta kur jis gali pasibovinti ir pažaisti.

Aguonėlių kaspinėlius,
arba “Poppies” daro sužeis
tieji kareiviai ir paskui par
duoda visiems. Isz to peno
yra užlaikomos ligonines ir
duodama pagelba tiems ka
reiviams kurie negali patys
Užsilaikyti ar yra amžini koliekos. Prisiminimo Dienoje,
“Memorial Day” pargryžu
sieji kareiviai pardavinėja
szitus aguonėlių kaspinėlius
ir praszo dovanu sužeistie
siems.
Sziais metais vajus yra

varomas iszdalinti ar par- ■
duoti dvideszimts vienas mi
lijonas tokiu kaspinėliu. Pel
nas yra skiriamas pastaty
mui naszlaitnamiu del žuvu
siu kareiviu szeimynu in Ea
ton Rapids, Michigan.
Paveiksle matome kaip
pargryžusieji, sužeistieji ka
reiviai daro ir pina tuos kas
pinėlius in Veteranu ligoni
ne, in Lyons miestą, New
Jersey valstijoje. Slauges
prižiūri juos ir jiems pade
da.

Kartas nuo karto reikia
vaika
nusivesti pas gydyto
Visi tie pareiszkimai ir
ja, kad gydytojas gerai vai
patarimai parodo ir paaiszkina kaip vaikas turi būti ko sveikata prižiuretu.
Reikia vaika nusivesti pas
prižiuromas kad jis galėtu
dantini
nors du sykiu in me smarkiai pakele Scrantone New Hampshire
augti sveikas, linksmas ir
229.50
tus.
visiems naudingas:
122.50
Szv. Juozapo parapijos veikė Canada
112.00
Reikia prižiūrėti kad vai jai su prelatu J. V. Miliausku Texas
Pirmucziausia, vaikui rei
<
Dis. of Columbia
100.00
kai butu paeziepinti ir taip prieszakyje.
kalinga turėti tikra, kriksz71.00
apsaugoti nuo visokiu limNew Jersey valstijos BALF New Mexico
RINKIMAI
czioniszka szeimyna, kur tė
KOMUNISTAI
paneziu ir užsikrecziamu li skyriai dirba visu judrumu. Iki Maine
69.00
vas ir motina yra verti vaiko
64.00
gų kaip rauples ir kitos li sziol stipriausiai pasireiszke Indiana
FRANCUZIJOJE TYCZIA TRUKDO pagerbimo ir szloves.
60.50
gos.
Kansas
Bayonne, Paterson ir KearnyPARYŽIUS, FRANCIJA. —
Namai ture būti czysti, ge
54.00
Harrison.
Su tvirtais planais Kentucky
Daktarai ir valdininkai
Szita straipsneli raszome Fran(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ri ir gerai užlaikomi. Jeigu
Iowa
54.00
dabar labai susirūpino vai yra pasiruosze Newark, Eliza
cuzijos rinkimu iszvakarese,
galima, tai vaikas turėtu tu
41.00
Colorado
ku gerove, nes jie nujauezia beth, Jersey City, Linden ir ki
bet jau dabar spėjame ir be szaltai, isz lėto, nuosekliai isz- rėti sau locna kambarį, kur
Washington
41.00
ti miestai.
veik drąsiai sakome kad Pre aiszkino ir iszdeste, priparody- jis gali visus savo reikalus kad tėvai vis daugiau ir dau
36.10
New Yorko valstijoje buvo North Dakota
giau savo pareigu apleidžia
mjeras Paul Ramadier bus isz- damas tikromis žiniomis, kaip tvarkyti ir vesti.
South
Dakota
34.85
ir paveda savo vaiku aukle- invykes mažas atoslūgis, bet
rinktas. Jis bus iszrinktas ne Rusija per visa ta konferenci
31.00
Vaikas turi gauti valgyti jima, augima ir mokinimą nuo Gegu'žes-May pradžios ir Virginia
paisant ar Komunistai ji rems ja trukdė darba ir užkirto kelia
West
Virginia
31.00
vėl bus imamasi darbo pilna
nustatytame laike. Vaikas,
kitiems.
ar jam prieszinsis. Premieras in susitarimą del taikos ar nors
29.00
dar'bavimu. New Yoirko valsti Louisiana
jau pareiszke kad jis pasiren sutarties! Rusija tokius rei
25.00
joje sukelta pinigu suma vis da Idaho
ti
ir
pavergti.
Jis
teipgi
nusi

21.00
Oregon
gęs pastumti in szali, paszalin- kalavimus state ir state, kad
pirmoje vietoje, bet jai rimto
PASZELPOS
skundė,
kad
Sovietai
ne
tiktai
ti visus Komunistu ministe- jokiu budu negalima su ja su
16.00
pavojaus sudaro Pennsylvania Vermont
ka
nesilaiko
sutarcziu,
bet
su

FONDO VAJAUS ir Maryland. Daug talkos tiki Oklahoma _
rius, jeigu Komunistai nebal sitarti ar susiszneketi.
12.00
Jis
tarties žodžius ir mintis iszNorth
Carolina
11.00
suos už ji.
punktas po punkto iszdeste vi
LENKTYNES masi isz “Up State,” ypacz isz Georgia
kreipia savo naudai. Sovietai
10.00
Rochesterio, Binghamton, Am
Ramadier yra socialistas. sas bylas, visus inneszimus, ir nesiskaito su žodžiais ir nepai
Mississippi
16.00
Laikraszcziai Paryžiuje raszo parode kaip Rusija vis priesz- so sutarcziu.
BROOKLYN, N. Y. — Bend sterdam ir kitu miestu.
Montana
10.00
ir sako kad Francuzijoje dabar inosi, vis nesutiko!
rojo Amerikos Lietuviu Paszel- Michigan valstijoje darbsz- •Alabama
7.00
jau matyti visu žmonių susi
pos Fondo vedamas Lietu cziausiai ir pajiegingiausiai Delaware
Nors to musu prasiszokelio
5.00
veikia Detroito BALF skyrius,
skaldymą in dvi galingas ir
Henry Wallace prakalbos už Susimildami, jeigu iszkeliau- viams tremtiniams suszelpti
South Carolina
5.00
kuris
beveik kas sanvaite siunviena kitai prieszingas parti
sienyje, Anglijoje, Szvedijoje, nate in kita miestą ant apsigy vajus baigia insisiubuoti visu
Utah
5.00
czia centran surinktu auku czejas: Komunistai ir Laisvi Žmo
venimo
ir
geidžete
permainyti
smarkumu.
ir Francuzijoje daug iszkados
Arkansas
4.00
kiūs.
nes. Jie sako kad FrancuzijojeI padare ir daug nemalonumu laikraszti, prisiunskite savo se
,Sziomis dienomis Chicagoje
Neveda
3.00
paaiszkes ir prasidės tas susi
Po Michigan seka Wisconsin
na
ir
nauja
adresa
ir
miestą
ku

2.00
! Shenandoah, Pa. — Costan kirtimas tarp vakaru ir rytu, šukele paežiam Sekretoriui riame gyvenot ir apsistojot, nes susidarė veiklus Illinois Va valstija, kur BALF vajininkai Tennessee
jaus
Komitetas,
kuris
sutelkė
Moskvoje,
Sekre.
Marshall
nei
Už
visas
prisiųstas
aukas
B
tino Delloso, 52 metu amžiaus, tarp Komunistu ir Demokratu.
ypacz kruopszcziausiai dirba
be
to,
negalime
jum
siuntinėti
syki neprasitarė apie ji. Jis tik
dideli buri veikėju. Illinois
ALF
vadovybe,
Lietuviu
Italas, staiga likos užmusztas
Sheboygan, Kenosha ir Mil
laikraszczio
in
nauja
vieta.
,
tiek
pastebėjo,
kad
dabar
rei

valstijoje
vajus
bus
iszkilminTremtiniu
vardu,
nuoszirdžiai
per puolimo tapo laike darbo Premierio Ramadier partija
waukee miestuose.
kia sudaryti viena pryszaki Daugelis praszo idant permai gai pradėtas Gegužes (May)
dėkoja visiems aukotojams ir
yra
puolama
isz
visu
pusiu:
Maple Hill kasyklose Ketver
nyt
adresa,
prisiunczia
savo
Ohio
valstijoje
viską
turi
at

, “frunta,” kad visi Amerikie•11 d.
pasidarbavusiems ir tikisi, kad
ge. Velionis gimęs Italijoje, ir Komunistai reikalauja kad
cziai dabar turi viena ranka varda ir pravarde bet nepaduo Labai gyvai juda Connecti laikyti Cleveland© miestas, kur skelbiant sekanti auku sanrakraszto
iždas
butu
sutvarkytas
atvyko in Amerika .25 metai
laikyti ir savo vadams pritarti da kur gyveno ir in kur iszva- cut valst. BALF skyriai. Ten veikia trys BALF skyriai. Czia sza, sumos bus daug didesnes.
adgal. Paliko paczia, tris sū ir kad pragyvenimas butu at
tikimasi stipresnio iszsijudini- Visus Lietuvius ir Lietuviu
kai jis nustato Amerikos užsie  žiavo. Tokiu laiszlku sziandien vieszos rinkliavos:
“Tag
nūs, dvi dukterys ir viena se pigintas; kiti prikaiszioja kad
aplaikome daug, nes svietas la
mo Gegužes menesi.
valdžia per daug jiegos turi ir nio politika.
Days,” bus pravestos Gegužes Sztai kaip BALF vajaus da prietelius kvieeziame in talka.
serį.
bai
maiszosi,
o
del
mus
yra
ne

daugiau reikalauja. Generolo “Dabar aplinkybes visame
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