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“Kasdienes Duonos Duok Mums”

Rusijos Neapykanta
WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Sekretorius Mar
shall pasakė kad paszelpos ki
tiems krasztams Amerika ne
teiks tol, kol nedasižinos kiek
ir kokios paszelpos tie krasztai
yra reikalingi, ir ar ta paszelpa
szelps to kraszto žmones ar tik
sustiprins Komunistu ir Sovie
tu užkariaujanczia valdžia.
Amerikos nusistatymas da
bar yra szelpti tik tuos krasztus kurie nieko bendra neturi
su Sovietu Rusija.
Nei pinigai nei maistas isz
Amerikos nebus siuncziamas
ten kur Rusija tokia paszelpa
butu
. ’ in sveikata.
♦
Atsistatymui reikalingi daig
iai bus siuncziami tiems krasz
tams, kurie pripažinsta ir pri
ima Demokratijos valdžia.
Reiszkia, Rusija su visais savo
padupczikais nieko negaus.
Užsienio visas biznis turi pe
reiti per valdžios rankas. Tai
reiszkia kad Rusija ir Komunistiszki krasztai negali isz
musu nieko pirktis, nepaisant
kiek aukso ar bumaszku jie tu
rėtu.
Visa tai reiszkia kad mes es
ame stacziai, kad ir ne vieszai
nusistatė priesz Rusija, reisz
kia kad dabar Rusija pajus ir
supras ka tai reiszkia mus inpykinti ar mums taip pasiprieszinti. Reiszkia, kad Amerika
parodo Rusijai kad Amerika
nepasitrauks isz Europos, ma
žesniu ir silpnesniu tautu neap
leis.

Szitie mažucziai Vengri
joje sukalba savo poterėlius
pirm negu sėdasi užkasti. Ju
maistas yra szmotelis duone
les ir samtis prastos sriubos.
Szitie mažucziai yra nazslaicziai, jie dirba, žaidžia ir gy

-fc

Kiniecziu Lewis
Ginklai

KINIJA. — Generalissimo
Chiang Kai-shek yra labai su
sirūpinės. Jo kareiviai turi ga
na ginklu ir karabinu, kuriuos
jiems Amerikos valdžia prista
tė. Bet jiems tuojaus pritruks
kulku, szuviu del tu Amerikoniszku karabinu.
Manchurijos mieste randasi
daug geru kareiviu ir galinga
armija, bet szita armija neužil
go taps bejiege, nes jau dabar
tenai trumpa ir turksta kulku
ir
szuviu.
vena lageriuose kuriuos ka
Kinijos' valdžia kreipiasi in
reiviai apleido. Vengrijoje,
kaip ir kituose krasztuose Amerikos valdžia ir armija ir
randasi skurdas, vargas ir praszo daugiau kulku ir szu
badas, kuris baisiausiai at viu. Visi ginklai, kuriuos Kiniecziai variuoja yra Amerisiliepia ant mažucziu.
koniszki ir už tai Kiniecziai ne
-------- ★-------gali patys pasidaryti kulkas ar
szuvius tiems karabinams.

Reikalauja
$450,000,000
Mainieriams

Generolas Clark Kaltina Rusi
ja Už Betvarke Austrijoje;
Amerikos Pacztas Uždraudžia
Siunsti Cigaretus In Vokietija;
Unijų Vadai Rengiasi Iszszaukti Straikas Francuzijoje

RIO DE JANEIRO. — Sukilėliai isz Pa‘Bill 2910’ Siūlo Inleiraguay per radija pranesza, kad vienas
Laivai Su Amerikos Prekybinis laivas buvo isz pa
dima 400,000
dangių užpultas ir bombarduotas. Nebuvo
Tremtiniu
Žydais Suimti praneszta ar tas eroplanas pataikė in laiva
WASHINGTON, D. C. —
Labai daug piliecziu ir daug
svarbiu laikraszcziu ir organi
zacijų remia Biliu Kongrese,
kuris mano Suv. Valstijas pri
imti savo dali Tremtiniu dabar
gyvenancziu Vokietijoj, Aus
trijoj ir Italijoj. Iszrauti isz invairiu szaliu, daugiau negu
600,000 Krikszczioniu invairiu
Tikybų ir 200,000 Žydu vis
randasi tremtiniu stovyklose
todėl, kad neturi kitos vietos
kur eiti.

Primintina kad Tremtiinu
Biliu “H. R. 2910” pasiute
Kongresmonas William G.
Stratton, Balandžio (April) 1
d., ir jis buvo pasiustas “Com
mittee on the Judiciary.”

SKAITYKIT
J H^'SAULE”^
PLATINKIT!

Stratton’o Bilius parūpina
kad per keturis Fiskaliszkus
metus po priėmimu Akto,
tremtiniai praszydami inleidimo in Suv. Valstijas bus inleisPirkie U. S. Bonus Sziandien! ti kaipo ne-kvotiniai immigrantai, jeigu:
A—Jeigu tinkami pagal
Suv. Vai., immigracijos instatymu pastoviai rezidencijai;

Ask where you WORK
Ask where you BANK

——

—

B—Nedaugiau szimtas tukstancziu tremtiniu bus inleisti
pagal szi Akta pirmu isz keturiu fiskaliszku metu po instatymu priėmimą; nedaugiau du
szimtai tukstancziu pirmais
dviejais fiskaliszkais metais,
ne daugiau 300,000 pirmais trijais metais ir 400,000 per ketu
ris metus.

Tremtinis yra “asmuo Vo
kietijoj, Austrijoj ar Italijoj,
Pirkie U. S. Bonus Sziandien! kada instatymas pravestas ku

ris (1) isz savo szalies buvusios
rezidencijos kaipo pasekme invykiu po antrojo pasaulinio
karo iszsiveržimo; (2) negali
ar nenori grįžti in savo tauty
bes kraszta ar buvusia reziden
cija (gyventoja vieta) del per
sekiojimo arba bijo būti perse
kiotu del rases, tikybos ar poli
tines budu.

Instatymas duoda pirmeny
be “naszlei, tėvams, vaikams
ir kitoms giminėms iki 4 laips
nio giminiu Suv. Valstijų pilie
cziu arba asmenų, kurie tarna
vo garbingai Suv. Vai., gink
luotose jiegose per Antra Pa
saulini Kara arba Pirma Pa
saulini Kara.”

Organizacijos kurios remia
Biliu yra “American Federa
tion of Labor, Teh Congress of
Industrial Organizations, The
Federal Council of Churches of
Christ in America, the Nation
al Catholic Welfare Confe
rence, the American Jewish
Committee, the National Coun
cil of Veteran Organizations,
the Citizens Committee on Dis
placed Persons, the Common
Council for American Unity,”
ir daug kitu miestu, religiniu ir
geroves organizacijų.
z • ‘ UIH
William Green, American
Federation of Labor preziden
tas sake: “Tikiu, kad Suv.
Valstijos turi inleisti nors 400,000 sziu, auku visokiu Religi
niu ir Politiniu persekiojimo
budu. Skaiczius yra mažesnis
negu puse skaicziaus immi(Tasa Ant 4 Puslapio)

ir ar laivas buvo apdaužytas.
JERUZOLIMAS. — 1,200
Žinios tik tiek sako, kad Amerikos lai
tonu laivas “Trade Winds”
buvo suimtas prie Palestinos
pakrantes. Ant to laivo buvo vas “Araguary” plauke isz Asuncion ir bu
tiek daug Žydu, kad buvo pa vo gavės pavelinima nuo Prezidento Higivojaus kad laivas nenuskęstu.
Ant laivo plauke ir ple
Anglijos kariszki laivai szi nio Morinigo.
ta lai va užtiko ir pasivijo. Da vėsavo Amerikos vieliava.
bar tas laivas su visais tais pa
bėgėliais Žydais yra gabena
Musu laikraszcziai nieko apie tai nesa
mas po kariszka sargyba in
ko, tai gal ežia bus tik gandai, ar gal vė
Haifa uosta.
Anglijos Karo Sztabas daži- liau kiti laikraszcziai daugiau dažinos ir
nojo kad szeszi tokie laivai su
Žydais plaukia in Szventa Že placziau paraszys.
me. Jie jau tris sucziupo ir kitu
Paraguay valdžia pranesza, kad du lai
laukia.
Visi tie Žydai bus nuveszti
vai buvo nuskandinti, kurie veže daug su
in Cyprus salas, kur ir kiti to
kie pabėgėliai dabar randasi. kilėliu kareiviu ir ginklu, bet nepasako ko
Žydai sako ir grasina kad jie
atkerszins Anglijos jurinin kie buvo tie laivai.
kams ir kareiviams. Szventos
Žemes ir Žydu klausimas da
WASHINGTON, D. C. — Minksztos
neiszrisztas. Žydai bėga ir neszasi isz Europos in Szventa Anglies Kompanijos sako, kad John LewisŽeme, kaip in jiems Maižie- as, “Mainieriu Bosas” dabar stato reikala
sziaus žadėta žeme ar in rojų. O
Arabai toje Szventoje Žemej e vimus, kurie pakeltu mainieriu algas 450,Žydu nenori ir neinsileidžia.
000,000 doleriais.

Nors visos derybos tarp Lewiso ir kom
PACZTAS UŽDRAU
panijų eina slaptai, vienok sziek tiek buvo
DŽIA SIUNSTI
galima dažinoti apie tai kas tenai darosi.
CIGARETUS
Lewisas stato reikalavimus, kad mainieWASHINGTON, D. C. —
Paczto vyriausybe ir pats pacz riai gautu tiek pat mokėti už keturios-deto virszininkas paskelbė kad su
szimtys valandų sanvaite kaip pirmiau ga
ateinaneziu Panedeliu bus už
drausta per paczta siunsti ka. vo už penkios deszimtys dvieju valandų
reiviams in Vokietija cigare
Reiszke, jis reikalauja, kad mai
tus. “Ant paczto bus klausia sanvaite.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
nieriams butu pakeltos mokestys apie kvo-

teri ant dolerio.
Minksztos anglies tonas da
bar kompanijai kasztuoja apie
du doleriu už tona. Jeigu Le
wisas gautu ko jis reikalauja ir,
nori, tai tie kasztai pakiltu li
gi $2.75 ant tono.

Lewisas teipgi reikalauja
kad mainieriai gautu, kaip ir,
gauna daugiau mokėti jeigu
dirba Subatoje. Mainieriai turi gauti pilna pusvalandi del
pietų. Visos mainos, kasyklos
turi būti daug geriau prižiuromos, kad neatsitiktu nelaimiu.
Paszelpos Fondas turi būti
mainieriu rankose, o ne val
džios, kaip dabar yra.
Jau dabar, tame Mainieriu
Paszelpos Fonde randasi dau
giau negu trisdeszimts milijo
nu doleriu. Lewisas nori ta
Fonda padvigubinti, nori kad
kompanijos paskirtu deszimtuka nuo kiekvieno tono anglių
del to Fondo. Kompanijos da
bar skiria penktuką nuo tono.

Kompanijos nesiskubina in
szitias derybas, bet vis laukia
pamatyti ir pažiūrėti kokias
Bylas Kongresas inves priesz
tu Unijų Vadus.

GENEROLAS
CLARK PARGRYŽO
NEW YORK. — Generolas
Mark W. Clark vede Amerikos
kariuomenes per kara ant Vi
duržemiu Frunto ir paskui bu
vo paskirtas valdyti ta Austri
jos dali kuri buvo Amerikiecziams paskirta.

Pargryžes namo, Generloas
Clark sako, kad nieko gero ne
galima tikėtis isz AmerikosRusijos santykiu. Jis sako kad
Rusija visai nenori iszvien
dirbti, ar su kitais taikintis!

(Tasa Ant 4 Puslapio);
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nistus balsuoja, del aplinkybių
ir del politikos.

mis galvomis sumesti, kaip isz
— Augsztai, danguj, pas mane. Bet asz jos supuos da
AMŽINA ATILSI!
Žydelio gali pasidaryti ne-Žy- Dievuli!
labiau. Juokės ir Marijona.
KUDIKYBES
::
delis, mes nutilom ir tik da
— Ar ir baltais marszkine- Ant galo nuvargstu ir praszau
Vienas Prancūzas raszytoakyviau
žiūrim
in
maža,
kūdi

iiais
visados bueziau vilkėjos? jos, kad iszkeltu mane isz lop
:: "
SAPNAI
jas yra pasakęs: Prancūzai vie
ki.
— Tau tenai butu daug szio žemyn.
__
— Oisz kur, senut tamsta, ji gražesnius davė, tenai butum
Vis daugiau ir daugiau isz- naip balsuoja, bet kitaip mel
parneszei? Klausiame.
girstąme apie politikierius ir džiasi.
kaip aniuolis, nes visi maži
Senute Baltruviene
— Isz upelio, vaikeliai, at vaikeliai, kurie numirsžta
didelius biznierius, kurie susi
kako senute: Ėjau pro szali, pti- aniuoleliais esti.
krovė1, gražius- turtelius per ka Francuzai ūkininkai labai
£)A
ir
dabar,
kaip
gyva
sto
prieszinasi
Komunistams.
nacziau plaukanti duobėj, pa
rą.. Jie pasipinigavo kai musu
— Ar ir sparnelius ture
vi
man
akyse
Baltruviene
gavau ir atnesziau.
vaikai kariavo.
cziau?
Komunistai Francuzijoje val asziuoniu-deszimtu metu senu —r Ar toj duobėj, kur prie
— Turėtum.
te. Sunki amžiaus naszta ii lieptu?
NEW YORK. — “Kiek Kai
do
visas
darbininku
unijas,
bei
— Tai kodėl, mama, asz ne
.' Kongresas dabar neiszdrys: vargu jungas nulenkė žila jos
nuoja?
”
■
jau
isz
visu
krasztu
ir
kampu
— Toj, toj!
lumiriau? Klausiau, tarsi gai
ta investi ta byla ir tuos insta!
galva
žemyn,
iszvagojo
raukszAtstovai Darbo Statistikos
tymus priesz darbininku unija girdisi murmėjimai ir nesan .emis kada kit-kart gražu vai — Tai tamsta ir mus tena, lėdamas, kad taip neatsitiko.
Bureau.
(Bureau of Labor Sta
— Gerai vaikeli, kad nenu
vadus ir bosus, nes rinkimai taika. Kataliku darbininku ria ir silpstancziom rankom in- pagavai?
mirei. Ar-gi nebutu gailu bu tistics), . kuris yra dalis Su v.
per arti, ir visi Kongresmonai partija vis daugiau ir daugiau spraude kreiva szakota lazde — Ir jus, vaikeliai ir jus!
Vai., Darbo Departamento sta
žino kad tokia byla Preziden gauna, nariu.
Nustebę klausom senutes ii vę manes palikti? — Sako jaus
le. Baltu nuo-metu apsiriszusi,
to szi skausima apie 2 milijonu
tas Trumanas nepriims ir at
sukam sau galvas, kaip tai vi mingu balsu motina, spaudžia
kailiniais
apsivilkusi,
greitai
Generolas de Gaulle daugiau
mane prie savo krutinės ir bu sykiu per metus laiko. Atsaky
mes. Bet jeigu John Lewisas
eina ji rudenio diena ulyezia, sa gali būti. Ant galo, pasakėm
mai prisiuneziami isz invairiu Nulindo kapais nuklota mus
ir
daugiau
Francuzu
prie
saves
iszszauktu
mainierius ant
“sudiev” ir einam isz grin- riuoja man galva. Paskui rū
)
susikuprinus,
savo
lazdele,
pa
Tėvynė
pestingai apžiūri mano kakta, szio kraszto vietų, yra patikri
s.traiku Liepos (July) pirma, prisitraukia. Komunistai da siramscziuodama.
czios.
nami, ir pagaliau inraszyti iii Ir motinos iszverke szviesias
bar
prisipažinsta
kad
Genero

galva
ir
veidą,
ar
nėra
tenai
ko
tada Kongresmonai rastu drą
Ore susitarėm eiti pas upeli,
— Senut, kur tamsta eini?
akis.
kio skaudulio ar žaizdio, ar ne Vartotoju Kainu Sanrasza
sos ir tuojaus instatymus in- las de Gaulle yra ju didžiau
ar
nepamatysime
ir
mes
ko
Klausime
prilėkė
prie
jos
ir
ap

(‘Consumer’s Price Index) kai Bet sūnūs, kuriuos karo szmeksias
prieszas
ir
kad
jis
net
ir
susikuliau
belakstydamas
a
c
vestu priesz visus darbininkus
kios nors “lėlės” plaukiant.
stoja aplink.
kla nuskynė,
Sega ir atraito mano marszki po nustatyta kainu (prekių)
ir Trumanas nedrystu pasi- kairiosios prisitraukia prie sa
Tarsi
abejodami,
kad
kas
mu

Maloniai žiuri ji in mus mainvairiu
reikmenų.
ves.
Deja,
isz szaltuju kapu neatgis.
niu rankoves: isz abieju ran
prieszinti.
žyczius; jos veidas praszvinta, su nepasergetu patylomis le kos pusiu aiszkiai žymu nuo
Szis sanraszas, kuris yra su
kiam in liepta, sustojam prie
darytas isz daugiau apie 150,- Del žuvusiu broliu paguodos
Suvienytu Tautu Draugija akys juokias, glostydama mu
buvusiu
voeziu
indubusios
žai

malda
duobes ir su nesuprantama
Bet ir Lewisas ne durnas! Jis ar Sanjunga pasimirė pirm ne su galvas ji sako:
000 nustatyta kainu kiekviena
zdos.
Tegul
ežia prabyla szirdis
visus mainierius neiszszauks gu užgimė. Ji sziandien yra be
— Vakar pamesziau Petrie- mums baime žiūrim vandenin.
Ir
ežia net nedidelis kaulelis menesi, yra miera pagal kuria
sužeista:
ant straiku. Jis greicziausia su- jiegos ir be garbes. Galybe vi niai mažuti sūneli, tai dabar
— O, žiūrėkit, kaip ir ko pa
Amerikos darbininkas matuoja
iszkrito,
kai
truko
votis;
kalba
Suteik jiem, o Vieszpatie,
kurstys mainierius atskirose sur vieszpatauja. Geriausias einu aplankyti, eikite kartu, ir būgęs, szoko pasznibždomis
savo dolerio verte priesz kainu
motina,
cziupinedama
atsikiszAmžina Atilsi!
vietose sukelti mažas straikas, pavyzdys yra Turkijos ir Grai jums parodysiu “lele.”
vienas isz musu ir rodo pirsztu
pasikeitimus.
usi
ir
skaudanti
gubureli.
ir Kongresui pasiteisins kad jis kijos klausimas. Amerika vi Ir ji kone tekina eina toliau, duobėn. Iszplete akis 'žiūrim
Klausimas: “Kiek Kainuo
— Nebus isz tavęs artojus,
nekaltas!
vandenin
ir
matome
tenai
tik
sai nepasitikėjo Suvienytu o mes stovim nusiminė ir neži
tęsia ji gailestaudama toliau; ja?” Visada užklausta laike Sugriszime, broliai, atgal in
mužuczius,
juokingai
iszsinom
ka
daryti.
Ant
galo,
susi

Tautu Sanjungai, nors Ameri
busi ubagėlis ir duonos negalė pardavimo tavoro. Darbo De
Tėvynė,
Philadelphijoje garsi daini ka ta Sanjunga remia ir joje tarė einam pas Petra, ilgai sto rciszkusius savo veidus.
si sau užsidirbti, ir skriaus ta partamento atstovai aplanko In juodus dirvonus, duobėtus
Nieko negave, suszale ir al
ninke Kirsten Flagstad, kuri vadovauja.
apie 6,000 vedeju, invairiu
vime priemenėje, nei vienas
ve, kaipo mažesni, visi.
laukus.
per kara nuvažiavo pas savo
nedrysdamas pirmas eiti vi kani, skirstomės nuo duobes ir ■ Nors nesuprantu gerai moti krautuvių kiekviena menesi. Džiaugsmingai pasveikinę, že
vyra in Norvegija, kur Naciai
Argentinos, krasztas Pietų dun, Iszpalengvo praveriame kiekvienas sau einam namo.
nos žodžiu reiszkimo, bet jau- Jie klausinėja kainu tu reikme
me gimtine,
valde, ir kurios, vyras buvo in- Amerikoje geriau stovi negu duris, kumszydamies vienas
II.
cziu, kad busiu nelaimingas. nų, kuriu miesto gyventojai Regėsim naujus mylimųjų
tartas už buzni kuri jis vede mes kaslink maisto. Argenti kita, bailiai sueiname grinPasidaro taip griaudu ir skau daugiausia vartoja. Aplanko
kapus.
Motina
per kara su Naciais: Szita dai nos krasztas dabar gali, jeigu . czion, nusiimame kepures ir
1
du, kad prisiglaudės prie jos drabužiu valymo instaigas, li
nininke atvažiavo in Philadel- tik nori, visiems Europos susigauže, kaip maži ancziukai,
‘ ‘ Mama, valgyt noriu, ’ ’ pra krutinės pradedu balsu verkti. gonines, gazalino stotis, kir Ir tuomet, paskendę naujuos
sopuliuos,
phija padainuoti. Ranku ploji krasztams pristatyti daugiau sustojame prie duru nežinoda szau nepaspejas iiici t i griezion.
— Cit vaikeli, neverk, mal pyklas ir kosmetikos salonus,
Vėl
malda
sukruvintos szirdys
mai buvo nustelbti kai kiti pra maisto negu Amerika, Kanada mi, ar ežia pasilikti, ar eiti to — O kur taip ilgai lakstei?
do ji mane: Asz tau padainuo (padailinimo vietuose).
dejuos:
dėjo rėkti ir reikalauti kad ji ir Australija. Argentinos val liau. Viduje iszluota szviesu. Ruscziai, bėt kartu rūpestin
Valstijos Darbo Departa
siu garnio daina, nori?
Suteik
jiem, o Vieszpaties,
sau sveika gryžtu isz kur atke džia dabar visam pasauliui Ant lovos guli Petriene, szale gai, sako motina: Matai, visas
— Noriu, atsakau murksė mento atstovai apklausineja
Amžina Atilsi!
liavo! Koncerte iszkilo peszty- skelbia savo apstumą ir galy jos kabo pataisytas lopszys; suszales, net1 pamelinaves.
damas per aszaras, nes ta dai apie 350 invairiu aptarnavimu.
nes ir kumsztynes.
v; . . .
be. Dabar net ir mes jauimame aplink sukinėjasi senute. Tro — Buvau pas Petra: senute- na motina man dažniausiai dai Jie patikrina valgio džCigtus
------ .
kitaip žiūrėti in Argentina ir boj nieko daugiau nėra. Mums,, lele parode. Atsakiau, greitai nuodavo. Verpdama motina su kainas 56 miestuose. Tavoru
Albany mieste, Paul Robe jos valdžia, kuria mes taip nie suėjus, senute prieina prie du alsuodamas.
pa mane savo kojoms, o malo kainas jie gauna isz 34 vietų in- ®=A - B - CELA=^S
son, dainininkas kuris taip la kinome ir szmeižeme keli me rų, nieko nesakydama, brukszNoriu nusivilkti savo žipona ni dainos gaida tarsi lepina ir vairiose valstijose, aplankyda *
s
bai myli Sovietu Rusija ir taip nesiai atgal;
Ibruksz isztraukia isz musu vi bet jokiu budu negaliu isz- lyliuoja prie miego. Man taip mi maisto krautuves, baldu
niekina Amerika kur jis savo
su kepures ir nusinesza in lop- traukti isz rankoves rankos. gera, taip jaueziuos laimingas sandelius ir garažus. Jie sužino
turtus susikrovė, buvo pa Nors Amerikos Kongresas, szi.
isz pardavėju kiek tavorai ir
Motina meta verpti,' priėjus ir ramus!
patarnavimai kainuoja. Butu
kviestas padainuoti vienoje Senatas ir Prezidentas sutiko
Petriene gulėdama žiuri in nuvelka mane, žipona padeda ‘Garnys, garnys,
nuomas jie gauna isz paežiu
mokykloje. Bet mokyklos tary ir paskyrė keturis szimtus mi mus ir szypso.
ant lovos, kepure pakabina ant
Tas ilga kaklys,...
ba ta pakvietimą atszauke ir lijonu doleriu Graikijai ir Tur — Tai jums, jau nebegausi kablio ir eina prie krosnies: te girdžiu jau snauzdamas taip nuomininku.
Szie visi klausimai sudaro
pasakė tam Rusijos mylėtojui kijai, szitie krasztai tu pinigu te dabar kepurių, sako ji silp nai paima bliudžiuka ir inpiki malonius skambanezius ir plan
kad jis nepageidaujimas. Ko ir tos paskolos negaus ir nega nu balsu.
man sziltu užbaltytu batviniu. kanezius dainos žodžius. Grei sanrasza:, kuris nustato kainas
munistai dabar pyksta ir les pasinaudoti-iki rudenio, ne s >— Bet mums ne juokai, nors Iszalkes ir suszales valgau, tai užmiegu ir jauezia tik, kaip visiems darbininkams. “Bu
szirszta ir reikalauja kad tas nėra paskirti žmones kurie szi- nesuprantam kas, bet matom, kaip sziena pjovęs. Pabaigęs mano motina nesza ant lovos, reau of Labor -Statistics” nenu
atszaukimas butu atszauktas. tuos pinigus paskirstys ir pri kad atsitiko negerai. Iszsigan- persižegnoju balsu ir iszpa sziltai apkolja ir peržegnojus stato i“ Cost of Living” pagal *
*
-i-------•;-------žiuręs.
de, iszplete akis, žiūrime in vie lengvo, bijodamas. Prisiglau mano galva, gryžta yel prie sa szi sanrasza nors per eile metu
arba pradžia
t
sanraszas buvo pavadintas
Kitas garsus dainininkas,
nas kita tai in lopszi tarsi dės ir padejes ant jos keliu gal vo darbo.
SKAITYMO |
“Cost of Living Index.” Bu :
Benjamino Gigli, kuris buvo in
Sztorninkai, kurie stengėsi klausdami kas dabar reikia da va tyliu ir klausaus tik kaip
III.
•
•
reau of Statistics gali sekti kai *
Mussolini taip labai insimyle- viską atpiginti nors deszimtn ryti, kaip be kepurių namo pa rainai ir vienodai ūžia ratelis.
...ir...
nu pasikeitimus. Nustatytos
jes dalbar duoda koncertus nuoszimcziu, nuleido rankas, reiti. Vienas, kitas isz musu Taip bėra prie motinos! Ji viePirmieje Inspudžiai
Szveicarijoje. Jis Italijoje, nusispjovė ir pamirszo visus pradeda tampyt lupas, trauky naranka verpia, kita glosto ma Kaip isz darkyto gražaus žo kainos ne visur yra tie patys. :
RASZYMO *
“Price Index” yra naudoja
pirm iszvažiuojant buvo sviet- savo gerus ir gražius pasiryži ti nosi, o pats mažasai ima ro galva. Grinczioj daugiau lyno atskiri lapeliai, stovi aky
mas
ir kitu valdžių agentūra. :64 pus., Did. 5x7col i
kas priesz kelis razbaininkus. mus. Fabrikantai ir kompani verkti.
nieko nėra.
se senai pralėkusios mažumes
Dabar jis gavo kelis grasinan- jos nori kad viskas labiau pa — O ko jus, vaikeliai? Klau — Mama, ar ir mane senute paveikslai. Atsimenu, sėdžiu Milwaukee nustato savo darbi
Dabar Po 25c. i
czius laiszkus, kad jam egzek brangtu.
sia iszgirdusi verksmą senute atnesze isz upelio? Klausiu jos. lopszyj. Nuo langu szviesiomis ninku algas pagal “PriceIn ★:
______ _
★
vijas užgiedos kai jis in Italija
ir eina prie mus. Cit, neverkit,
— Tai kaip-gi, vaikeli, at juostomis iszsitiese saules spin dex” sanrasza ir Unijų vadai
t
“SAULB”
į
pargrysz.
Mes vėl patariame savo skai maldo ji mus: “Asz tik pajuo nesze, atsake motina.
duliai. Troba szviesi, iszszluo- ir tvarkytojai nustato darbi
* MAHANOY CITY, PA *
tytojams nepirkti naujo auto- kavau, tetit sau jusu kepures.’’
— Ar ir tada buvo taip ta. Nieko daugiau nėra, tik sza ninku algas pagal “Index.
— C. C. F. A. U.
. Daug kalbama apie Komu mobiliaus. Patariame nors ke Norėdama visai mus nura szalta? Labai szalta, buvo vai le mano lopszio sėdi sesereczia
nistu galybe Francuzijoje. Ga lis menesius ar kad ir visa meta minti, senute, priveda prie lop keli, labai.
Pasiskaitymo Knygeles
Marijona ir meldžias. Matyt,
limas daigtas kad Komunistai palaukti. Nauji automobiliai szio ir rodo mums “lele.” Bi — Kaip-gi asz nesuszalau? szvente, visi bažnyczion iszejo Pirkie U. S. Bonus Sziandien1
Penkios Istorijos apie Burike
valdžia tenai paimtu, bet, kiek per brangus! Tu automobiliu jodami, kad vėl neisztrauktu Ateina man mintis, o motina ne mudu tik szeimininkais likome.
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
dabar matyti, tai nieko pana- pardavėjai dabar turi sziena- kepurių, kietai abiem rankom tai man, neriai pati sau viena
— Pepes, praszau Marijo
Kas
Man Nakci Acitiko (Dzūko
įS.zaus tenai nebus. Patys Ko- pjute. Jie lupa, suka ir stacziai turime jais suspaudė ir akyvai kalba toliau: Tu gimei pavasa- nos.
pasaka) ; Užliekos isz Senovės
.rnunislai to nesitiki, ir nenori. vaginėjai Dabar nėra automo- žiūrime in maža suvystyta su si, priesz paezias Velykas; sil Ji parsižegnoja, padeda ant
Padavimu; Peary ant Žemgalio
Jiems daug geriau isz pasalu biliaus darbo žmogeliui, nes vi tvėrimėli.
pnutis tiks buvai, tarėm kad lango knyga ir eina prie krosm , \ a (Atminimas isz keliones in Le
valdžia intarineti ir puldinėti. si per brangus.
— O ka, ar gražus? Klausia negyvesi, ir ta paezia diena ta nes, asz seku paskui ja akimis
dinius Krasztus). 96 pus. . . 25#
Jeigu nori nauja automobi senute.
ve veže kriksztyti. Ir paskui ii ir žiuriu, ka ji daro matau kaip
Trys Istorijos apie . Irlanda
^Katalikai ir Socialistai ant liu tai turi pardavėjui duoti
— Kad susiraukęs, atsilie gai da buvai nesveikas. Už me  atidengia krosui, inkisza vidun
arba Nekaltybe suspausta p Ro
\'^\
/^7
daug klausimu ir reikalu vienu savo sena ant iszmainos. Tau pia nedrąsiai vienas isz musu. tu pradėjo kelties ant kaklo ir galva ir isztraukia isz tenai
Ze?/ bertas Velnias; Medėjus; Kaip
ranka laiko. Ir szitos dvi parti už tavo sena automobiliu duos
— Tai, dėlto, vaikeliai, kad ranku votis, maniau, kad jau puodynėlė, matau kaip atpjau
Kuzma Skripkorius liko Turjos Komunistus visur sumusza tik treczdali kiek jis vertas. jis dabar yra da Žydelis, vardo tikrai mirsi, ir marszkinelius na gabalėli mėsos ir nesza man
ti n g Ponu. 78 puslapiu. .. 20<!
Paskui su nauju automobiliu neturi, aiszkina mums senute: bakus jau buvau pasiuvus.
ir sumusz.
asz linksmas. Pavalgęs esu da
SAULE PUB. CO. Makanoj City. P«.
busi priverstas pirkti visokiu Kai kunigėlis pakriksztys — Ar tuos, kuriuos ir da linksmesnis, atsistoju lopszyj,
Nors Komunistai giriasi kad niekniekiu priedu, kurie bai szvestu vandeniu, bus-gražus. bar szventemis vilkiu? Klau nusitveriu už virvių ir pradedu
“Talmudo Paslaptys”
jie turi apie szeszis milijonus siai brangus ir niekam neverti.
— Tai paskui jau jis nebus siu motinos.
supties taip kad net linge in lu Istorija apie “AMŽINA ŽY Apie Žydu Tikybos Prisaky
žmonių Francuzijoje, kurie už Net ir valdžia dabar insiki- Žydelis? Klausiame mes.
— Tuos, atsako ji ir ima bas daužos. Iszsigandusį Ma DA.” Jo kelione po svietą ir mus. Labai užimanti Apysaka
Komunistu partija balsuoja. szo ir stengiasi toki neteisinga — Kaip pakriksztys, nebe mane ant keliu.
rijona laiko isz abieju lopszio liudymas apie Jezu Kristų.
::
Tiktai 15^
::
Bet dauguma szitu žmonių ne- bizni sustabdyti.
bus. bus toks, kaip ir jus visi.
— O kur asz bueziau buvęs pusiu savo rankas, bijodama,
20 Centai.
Saule Publishing Co.,
Į'a Komunistai; jie už Komu
— Negalėdami savo silpno jeigu bueziau numiręs.?
kad neįszkrįscziauj ir stabdo gąule, Mahanoy .City, Pa,
Mahanoy City, Pa.
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•— iUitarninke Szvento Bedo
C. D.
— Menesis Gegužis jau
baigėsi. Nedelioj jau turime
pirma diena Birželio (June).
— Szia sanvaite czverties
meto, pasninkai: Seredoj, Pet
nyczioj ir Subatoj.
“ —- Seredoj pripuola Szven
to Augustino Kauk.
— Petnyczioj pripuola
Amerikos szvente “Decoration
Day” arba papuoszimas kapu.
Apvalykite kapus savo mylirirtiju.
z j; ■
' ' — Ketverge Szv. Marijos
Magdelenos de Pasis.

— Visi parkai musu apy
linkėje bus atidaryti Decora
tion Dienoje, in kuriuos šuvažuos daugybe žmonių praleisti
diena ant szviežtio oro ir pasilinksmyt.
ta

M. Daumanta dabar yra Ketu
rios Deszimtys Valandų Atlai
dai. Pamokslus sako Kun. Ge- M
raldas, pasijonistais. Kun. Geraldas yra labai gabus ir isz- ta
kalbus pamokslininkas ir žmo
nes isz arti ir toli ateina ir at
važiuoja jo pasiklausyti. Priesz
atlaidus, jis vede Misijas per
dvi sanvaites;

.

y ■— Pennsylvanijos sznapso
sztorai parduos geresni sznapsa \Utaminke, Gegužio-May 27
diena isz ryto. Isz Harrisburg
praneszama, kad Pennsylvanija gavo apie 42,000 bonku ge
resnio sznapso, ar poniszko gė
rimo, “Scotch” vadinamo, ir
60,000 bonku Kanados degti
nes. Skaitant tukstaneziais,
tai: rodos baisiai daug to sznap
so, bet iszdalinus po visa Penn'^ylvanijos' valstija, tai bus tik
po laszuka.

Hanover, Pa. f Tamoszius
Vaicziulis, nuo 318 Front uly
czios pasimirė Gegužio 17-ta
diena. Velionis paliko savo
paezia, viena sunu ir tris duk
terys, taipgi du anūkes ir viena,
seseri. Likos palaidotas Gegu
žio 21 diena su apiegomis Szv.
Juozapo bažnyczioje ir para
pijos kapinėse.

KARISZKI EROPLA
NAI VIRSZ NEW
YORKA

Kans is City, Mo. — Ameri
kos Pre zidu n tas uairry Trumanas pasirasze ant Byliu, kuri
Graikija ir Turkija .gaus 400
milijonu doleriu pagelbos.
Luzerne, Pa. f Senas gyven
tojas Jonas Krikszcziunias, nuo
673 Miller ulyczios, numirė na
mie Gegužio 14-ta diena. Pri
gulėjo prie Szvento Marijos
parapijos. Paliko paezia, dvi
dukterys: ponia J. Proleikiene
ir Jeva Tayloriene; sunu Dak
tarą Juozapa ir pus-sesere po
nia C. Grietaniene ir tris anū
kus. Laidotuves invyko su
Szv. Misziomis Szvento Mari
jos bažnyczioje, ir palaidotas
parapijos kapinėse.

Atlantic City, N. J. — C.I.O.
Prezidentas Philip Murray, pa
sakė savo Unijos nariams, ku
rie uirba prie Plieno iszdir'byscziu (850,000 nariu), Ameriko
je ir Kanadoje, kad pagal pasiraszytos sutarties, “negali (bū
. — . Isz priežasties kad Pet ti jokio straiko per du metu,
nyczioj pripuola “Memorial- nes darbininkai turi tikrai lai
Decoration Day,” spaustuve ir kytis kontrakto.
“redakcija ‘‘Saules“ bus užda
ryta per visa diena, kad ir mes
Minersville, Pa. — Gegužes,
galėtumėm pagerbti savo miru Mojaus Iszkilminga Procesija
sias ypatas.
Szv. Pranciszkaus Baž., buvo
— Vietine American Le Nedelioj po pietų. Procesijoj
gion 74 Kuopa, papuosz visu ir Gegužinėse Pamaldose daly
mirusiųjų kareiviu kapus ant vavo Mokyklos Vaikucziai, Sovietiniu kapiniu priesz “Me dalietes Mergaites ii’ jaunos
morial-Decoration Day“ arba moterys.
Papuoszimo Kapu Diena, ir Vakare buvo Užbaigimo
jeigu kurio kareivio kapas li Mokslu Metu Programelis. Vai
kos užmirsztas arba apleistas, kucziai labai gražiai sulosze sa
duokite tuojaus žinia Ameri vo teatreli ir kitus daineles.
can Legion, 110 E. Centre Uly., Matyti kad sesutes labai gra
ypatiszkai arba per telefoną, žiai ir sumaniai tuos vaikutai kapai mirusiu kareiviu bus czius mokina. Klebonas, Kun.
padabinti. Petnyczioj bus pa K. Klevinskas iszdalino moks
roda ant latminties žuvusiu ka- lo baigimo laipsnius ir dovane •
reiviu, 8:30 valanda ryte, po les, ir pasakė gražu ir tai isztam bus ceremonija ant Protes- kilmei pritaikinta prakalbele.
toniszku Kapiniu prie kareivio
t Steponas Gaubinskas, 36
stOvylo.
metu amžiaus, nuo 237 Spruce

— Gegužine Procesija ku Uly., numirė Ketverge namie
ria parengė Sodalietes Draugi sirgdamas per koki tai laika.
ja, invyko Nedelioje, Gegužio Prigulėjo prie Szv. Prancisz
(May) 25-ta diena, 6:30 valan kaus parapijos. Paliko savo
da vakare. Procesija prasidėjo motina ir du brolius. Laidotu
isz Szvento Juozapo parapijos ves invyko Subatoj su apiego
mokyklos, o bažnyczioje prie mis Szv. Pranciszkaus bažny
papuosztos stovylos Dievo czioje 9-ta valanda ryte ir pa
Motinos Marijos invyko Ap laidotas parapijos kapinėse.
vainikavimas arba Karūnacija
Paneles Szvencziausios. Karu Wilkes-Barre, Pa. f Buvusi
li acija invykdino visi Sodalie senas biznierius Petras Novites Draugijos valdyba, o stovy - kas, nuo 105 Prospect ulyczios,
las likoę.k-arunavotas per pa kuris sirgo per koki tai laika,
nele Anigeta Valinskiute. 7 va numirė Gegužio 13-ta diena.
landa karūnacijos proga pa Velionis paliko dideliame nu
mokslą sake Kunigas J. Kidy- liūdime
.
tris sūnūs: Edvardą,
kas, S. J., isz Philadelfijos. Vincą ir Prana; viena dukterį
Gegužines pamaldos vede ir ponia
;
G. Graigiene, daug anū
Palaiminimo Szvencz. Sakra- kus
j
ir penkis pro-anukus. Lai
mentu suteikė Kunigas J. Ki- dotuves
i
atsibuvo su apiegomis
dykas.
■ i , .. .. i i ,
J
Szvencz.
Trejybes bažnyczioje
ir palaidotas parapijos kapinė
Girardville, Pa.— Pas Kun. se.

kieczius kurie drysta teisybe
pasakyti,“ sako Generolas
DŽIA SIUNSTI
Clark. Rusija tyczia maista at
ima isz Austrijos gyventoju,
CIGARETES
kad Amerika turėtu daugiau
tenai siunsti, jie paima visus
(Tasa Nuo 1 Puslapiop
turtus ir ukius visu tu, kuire
-----į
buvo Vokiecziu suaresztuoti ar
nia ka siuneziate, ’ ’ paaiszkinb apsūdyti.
vyriausias pacztorius Joseph
Rusijai szitokie Generolo
P. Gallagher, “ir paskui kai
Clark iszsireiszkimai baisiai
kareivis tenai Vokietijoje gaus
jusu siuntini, tai jis bus peržiū nepitinka. Komunistiszki laikrėtas. Jeigu tenai jie ras ciga- raszcziai ne tik Rusijoje, bet ir
letu, tai armijos valdžia tuos Amerikoje tuoj aus pradėjo sa
vo szmeižto darba priesz parcigaretus pasiims.“
gryžusi Generolą.
Už tai, dabar pacztas praszo
visiems patarti ir praneszti
kad nevalia siunsti cigaretus ‘BILL 2910” SIŪLO
per paczta in Vokietija.

PRISIMINIMO Dienoje, “Memorial Day” (Pet*
nyczioj, Gegužio - May 30-ta diena) visi
Amerikiecziai eina ant Kapiniu; aplanko Kapus
uždeda geliu poszkas ar pasodina koki medali
ant kapo savo mirusio artimo draugo ar gimi
nes.
Pamaldos yra laikomos bažnycziose ir ant
kapiniu.

Kaip Kataliku Bažnyczia Veliu Dienoje prisi
mena savo mirusius ir ragina visus Kataliku
ypatingomis maldomis ta diena melstis už mirusius,
szaukdami Jobo žodžiais: “Pasigailėkite manes, pasi
gailėkite manes, nors jus mano draugužiai, nes Vieszpaties ranka paliete mane,” taip ir Amerikos krasztas,
Prisiminimo Dienoje, “Memorial Day” rengina visus
žmones prisiminti žuvusius kareivius ir už juos kiek
vienas savotiszkai pasimelsti.
Dabar kiekvieno žmogaus, kiekvieno Amerikos Pilieczio szventa pareiga prižiureti kad visi
tie kareiviai, kurie ant karo lauko žuvo, butu
tinkamai priminti ir pagerbti.
“Jauni vyrai ant karo lauko krito, kad MUMS
užtikrintu Laisve ir Nepriklausomybe!”

Ju ta auka dabar niekais eina, kai musu po
litikieriai ir nevamokslincziai Konferencijose ne
sutinka ir riejasi. Ka musu žuvusieji kareiviai
su savo gyvastimi mums iszkariavo, musu dipJiomatai tose Konferencijose prakisz, jeigu
giau nesusitaikins ir taikos nenustatys.
Jeigu mes dabar leisime Sovietu Rusijai visa
Europa užkariauti, tai kam musu vaikai stojo in
kara, kam jie krito ant karo lauko?!
Kur ta
“LAISVE,” del kurios jie taip drąsiai kariavo?
“Ju pralietas kraujas szaukiasi in mus ir reika
lauja, kad mes prižiuretume, kad ju ta kraujo
auka nenueitu niekais!

INLEIDIMA 400,000
TREMTINIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

grantu kurie galėjo tikrai at
vykti, bet del karo taip neda
NEW YORK. — Armijos rė.“
Kariszka Oro Jiega pasirodė
Philip Murray, CIO prezi
virsz New York miesto ana
dentas pareiszke: “Mes esame
sanvaite, kai 135 dideli kariszsūnūs ir dukterys tu, kurie at
ki eroplanai ir bomberiai skri
vyko in szia szali vengti tikram
do virsz New York miestą pa
valdžioj, neapykanta tikyboj
rodyti kaip ir kokia galinga
ir ekonomine ekspliotacija.
kariszka jiega. Bet visa ta pa
Suv. Valstijos turi būti pavyzroda buvo prasta ir retas kuris
dis ir pasiūlyti sziems iszliketo miesto gyventojas indomaliams Naciu koncentracijos sto
vosi kas ežia darosi.
vyklų nauja gyvenimą.“
Vieni kariszki eroplanai tu
Sanryszyje su iszklausymais
rėjo nusileisti isz padangių del
(Hearings on H. R. 2910), Earl
ukanu ir audru, kiti turėjo apG. Harrison pirmininkas. “Ci
rigryžti ir skristi atgal isz kur
tizens Committee on Displaced
pakilo, o treczias net visa pus
Persons” ir buvęs Immigracivalandi pasivėlavo.
jos Komisijonierius praszo vi
Szitokia paroda musu ka su interesuotu amerikieeziu pari,szku jiegu, mums visai ne reikszti užgyrima Biliaus tuoj.
naujiena ir ji nieko nereiszkia. Jis visu praszo raszyti arba te
Ir priesz kara armija stengėsi legrafuoti savo Kongresmonas
mus intikinti kokia galinga yra arba Senatoriams Washingto
Amerika ir parode mums ke ne. Jis inrode kad “paskutinie
lis išz mados iszejusius laužus, ji 850,000 Europos tremtiniu
kuriuos vadino eroplanais. Tas turi rasti kraszta pastoviai re
pats ir dabar; tie kariszki ero zidencijai. Visokia kitokia paplanai ir bomberiai

sziandien. gelba, nepaisant kaip reikalin

greiti ir galingi, o ant rytojaus ga, nesiūlo iszriszima szio pa
jau bus tinkami tik in mazieju grindinio reikalo.“
indeti su kitais senoviszkais
— C.C.F.A.U.
rakandais.

ISTORIJEapi6 ”* *“

GENEROLAS
CLARK PARGRYŽO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Prezidento Trumano nusistatymas duoti parama ir paszelpa tiems krasztams kurie
Rusijai nepasiduoda, yra, anot
Generolo Clark, žingsnis in ge
ra puse. Jis sako kad tokios pa
ramos ir Austrija laukia.

---------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip uilaikyti sveikata ir apsaugoti
szeimynele nuo lygu,Verta Neužmirszt, Kaip dagyvent 100
metu, Pamokinimai, Apie boba
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
Geros rodos, Gailinga ypata,
Galybe Meiles, Juokai, Raganiszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<f.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

“Sovietai jau kelis sykius
mane intarinejo ir dabar szmeižia taip kaip ir kitus Ameri-' SKAITYKITE “SAULE“

JOHN KOVAL
«■

. . KVIETKININKAS . .
Kvietku Del Visokiu
Pareikalavimu Už Žemiausias
Prekes
*
Ih.l.O,.

Sutaiso Dailius Bukietus Del
Vestuvių, Ligonbucziu,
Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.
Telefonas 764
616 W. CENTRE STR.,
MAHANOY CITY, PENNA.

"SAULE” MAHANQY CITY, PA.

mažas ežereli, esantis pakalnė ežio sodno medžiuose ir nuai
U.
Prabėgo daug metu.
je nedidelio kalno, ant kurio dėjo tylumoje. Nespėjo jis ap
Baudžiava tapo panaikinta, stovėjo pilis teike jam nepa mirti, kaip pasigirdo antras,
ir sykiu su ja ant visuomet nu prastos baimes. Su laiku baik- treezias. Greitai, lyg vydami
tilo garsai paskendusio varpo. sztumo jausmas isznyko, bet vienas kita, skrido jie in pili.
Apysakaite Isz Senoviszku Padavimu
Galingi ponai iszmire, bet sy atmintyje jo. namiszkiu pasili Rodėsi, jie gema kur tai giliai, j
kiu su jais nenuėjo in kapus, ko isztisa eile anekdotu, liūdi giliai po žeme augo ir tirpo tyI
luinoje, atspindedami nesuvo
pLACZIAl iszigarsejes ir ga jauna žmona Jonas, buvo žmo pasakojimai apie j u žiaurumus janeziu apie o baiksztuma.
ir
žveriszkumus.
Apie,
tai
(jai
“
Asz
gal,
ir
eieziau,
tiktai,
kiamu
" nerviszku virpėjimu;
lingas ponas Kostko; ne nių fantazijos apsupta spar
onoja
savo
liūdnose
dainose
pažvelgk kaip greitai tamsėja sieloje ‘kiekvieno isz esanezio
viena desetka varstu užima jo nuota legenda. Pasakojo, kad
Lietuvos
žmones;
apie
juos
se

sodnas.
’’
pilyjč. Kuom tai nesupranta
sodybos, kaimai, miszkai ir ja pastatęs sodne, pauksnyje
noje
pilyje
senute
aukle
pasa

Duryse, pasirodė szeiminiu- mu, begaliniai baisiu plauke;
pievos; tukstaneziai vergu nuo placziai iszsiszakojusiu guobu,
koja
savo
auklėtiniams;
apie
ke.
nuo szitu, gimusiu, nežinia kur1
ankstyvaus ryto iki vėlam va dabartinio pono senelis Vladis
juos
sznabždasi
audros
laike
“Viadukai, kreipėsi ji in ka garsu. Rodėsi;' lyg sykiu su il
karui dirba jo laukuose; szim- lovas, kokiu tai stebuklu iszsivilnys
ežero,
tyvuliojanczio
rininka,
eik Tamsta, gi galu- gai tylėjusio varpo garsais pri
tai suvargusiu, amžinai įbadau- gelbejes nuo mirties laike me
sodne už tankios sienos ver- gale, in pirti. Jau senai laikas sikėlė ir iszejo isz savo karstu
janeziu žveju, žuvauja giliuose džiokles.
Vyrucziai darote negerai,
Szernas, su kuriuo jis kovo- kianeziu karklu ir sidabruotu atleisti Vincą, jis da turi padė szeszeliai seniai mirusiu ponu Užeis kad ant jus dideli vargai,
ežeruose žuvi puikiam pono
ti Tamstai nusiplauti. ’ ’
ir dabar skraido ežia, savo pi
stalui. Sandeliai lūžta nuo tur josi buvo jau paglemžes ji po beržu.'
Jeigu nepamesite savo
Pilis
su
aplinkiniais
laukais
Vladas paklausė. Szyilpau- lies verandoje, smaugdami ir
to, gabenamo isz visu szaliu in savim, kaip staiga, keno tai ne
papratimu,
pono pili: Rusiai pilni bran matoma ranka užmusze gro ir miszkais perėjo in rankas damas linksma dainele, jis nu kankindami atėjūnus.
Ir naktiniu laukiniu
gaus užmariu vyno ir seno Lie- buonį žveri. Kas buvo tas ste nauju savininku. Jos niūriuo lipo laiptais nuo gonkelios ir Verandoje visi tylėjo.
staugimu,
buklingas iszgelbetojas, niekas se senovės kambariuose iszau- dingo žalumoje tamsejanezio
tuviszko midaus.
Kada
guzute
aptemdot,
go nauja žmon.iu karta, neži- sodno. Tyliame ore balsiai gir Prasidėjo pirmoji szventes
Ponas Kostko myli sveczius.; nežinojo nei ponai, nei svecziai,
Juk taip ilgai negali būti,
nanti begalines valdžios žmo- dėjosi jo tolstantieji žingsniai; čįiena.
zovada
atjojusieji
iszgirde
Ateis laikas, reikės mirti,
mėgsta pamedžioti sykiu su
gaus ant kitu žmonių.
garsas linksmos dainele darėsi , Skaisti pavasario saulute Palikti viską paskui save,
jais nepereinamose giriose, ir riksmus, ir ponas, nesenai
Czia virė gyvenimas.
vis tylesnis, ir paskui visai nu linksmai szypsojosi mėlynoje
po sėkmingos medžiokles pasi priemes krikszta, nutaręs pa
Nesigailės niekas tavęs,
blaivioje padangėje, apszvieslinksminti sykiu su brangiais statyti koplyczia Dievo Moti Erdviuose kambariuose gir tilo. Verandoje užviesžpatavo
Ka gero ant Svieto padarei?
dama susirinkusiu pasveikinti
nos vardan, toje paežioje vie dėjosi linksmus žaidimai ir tyla.
svecziais turtingoje pilyje.
Ar vargszams aszaras
pilies
, savininkus, sodiecziu
“Onyte! Prabilo sesuo in
Visa Lietuva žino szias puo toje, kur gulėjo užmusztas žvė juokas, atskridusios in gimta j i
nuszluostei,
margas szventadienio rubus.
tas, retas magnatas nedalyva ris. Ir nuo tu laiku neužgesta- lizdą ateinanezioms szventems szeimininko, įr tuojaus nutilo,
Ar sierateliariis prigelbejai,
Szehnininke sveikinos su mo
vo jose pas galinga poną. Bet ma ugnele žiba mažoje kriszto- jaunuomenes. Buvo Velykų isz- pakreipusi galva in ana szaii,
Ant užlaikymo skatikėli
terimis.
vakaris.
kur
dingo
karininkas.
Kas
tai
?
lineje
lempeleje,
priesz
auksu
kas magnatai? Pats didysis kudavei?
nigaiksztis Zigmantas, szmek- papuoszta Dievo Motinos pa Atėjo ankstyvas, sziltas ir Pasigirdo, lyg kas tai greitai “Szventems malonėjote atsi
Gyvenimą savo praleisi,
lankyti ponas Vladislovai,”
la ir pabaisa pusiau laukiniu veikslą, senas vienuolis laikas giedrus pavasaris. Miszkai jau bego per sodria.
Ant ano svieto nueisi,
kalbėjo
in
karininka
senis
so

“
Kas
ten?
”
nuo
laiko
skambina
sidabro
pasirėdė
savo
szzviesiai-žaliais
kaimynių tautu, neretai atva
Niekas tavęs nesigailės,
dietis. Puikus pavasaris szimet
žiuoja pas vaiszinga Kostka varpu, atvežtu pono isz szven- szventadienio rūbais. Pievos “Viadukas! Kas su juo?”
Nei po smert poterėlio
isztikro,
szviesu,
szilta,
tikrai
Veirandon
bego
karininkas.
tu
vietų.
Malonus
jaudinanti
iszmargintos
žydriai
mėlyno

pamedžioti tauru ar szernu, pa
nesukalbės!
*
*
*
vaikyti zuikiu ir lapių ir pasi- garsai skrenda tylumoje vaka mis snieguolių akutėmis, links Basas, be szvarko, jis sunkiai Dievo malone. O, pas mus, pri
dūrė
jis,
kiek
patylėjęs,
kvėpavo.
Marszkiniu
apykakle
rinio
oro,
primindami
žmonėms
mai
žaliavo
saulėlydžio
spindu

sznekucziuoti su ponu prie tau
Sei, jus malszios Szamokes
res brangaus Vengriszko vyno. apie visagale Augszcziausiojo liuose. Isz apdžiuvusiu lauku atsisegus, atidengdama stipria, džiaugsmas koks! Koplyczia
moterėles,
atidarė.
Kiek
metu
stovėjo
už

juodais
plaukais
apdengta
kru

malone.
„
plauke
berupestinga
vyturėlio
Myli poną didysis kunigaikszKas jum pasidarė, iszblyskia
tis; gerbia ji ir pavydi jo gar Padavimas sako, kad žmo daina. Sodne, ant ežero kranto, tinę. Isz po nusmaugtos in vir- dara. Uždrausta buvo. Žmones
lelijėlės,
bes galingiausieji Lietuvos gus pasislepes koplyčioje nuo kūrenosi nauja da nesuspėjusi szu-galvi kepures draikėsi juo susidėjo, varpa nauja nupirko. Ar negalite apmalszyti savo
žmonių pykezio ir kerszto, tam pajuoduoti nuo drėgnumo, pir di pluosztai, ryszkiai atmusz- Puikus varpas, didelis, skar 
magnatai..
liežuvius,
dus. Manau varstu deszimti ap
Nes kitaip suvis iszdžius,
Tik prasti žmpneliai, bau pa neliecziamu. Neiszvengiama tis. Kamuoliai permatomu du dami iszbalusi, persikreipusi
link girdėtis. Vakar, tur būti,
Juk gera motere taip nedarys,
džiauninkai ir bernai bijo ir mirtis gresianti tam, kuris isz- rnu veržės; pro balta kaminuka nuo baimes veidą. Ant kaktos
ir pas jumis buvo girdėtis, kaip
ir auigsztu stulpu iszkile augsz- matėsi laszai szalto prakaito.
Savo burna drueziai uždarys,
neapkenezia savo valdovo. Bet drystu paliesti pasislėpusi.
skambino ?!
tyn,
lėtai
draikėsi,
lyg
tirpo
žy

Tuomi
tai
ir
pasinaudojo
Jo

Nuo
jo
visos
stipraus
sudėji

tas ii; suprantama: kažin ar ra
N©reikalingai neplovos,
Bot.
Vladas
nieko
neatsake.
nas.
Kuomet
ponui
pranczsę,
driame
vakariniame
ore.
Ap

mo
pavydalos
dvelke
nenuduosis nors viena baudžiauninku
Bile niekas nepristos.
Jis stovėjo giliai , užsimąstęs.
szeimyna nenukentėjusi nuo kad jo bernas pasislepes kop link vieszpatavo iszkilminga tu -iszgaseziujlytėlėj1 ponas nusijuokė, nege tyla — taip tylu esti tik nakti
“Kas tau?) Pasigirdo klau Pasakingas pono Kostkos var Girdėjau kad viena rūtele,
pono žiaurumo.
pas, iszgasdines ji da vakar
bažnyczioje.
ru juoku.
simai. ’ ’
Kelata vaiku mamyte,
Svetingas ir malonus su svekuo
ne
lyg
mirties
;
varpas,
pri

—
Niekszingas
bernas!
Jis
‘
Skambina
!
’
’
RrasznabzdePilyje
ėjo
szveneziu
sutiki

'Nuo brolio pagriebė pora
cziais, jis panaszus laukiniam
szimtu doleriu,
žvėriui elgesy su savo pavaldi mano, kad Szvencziausiojo mo ruosza. Kambariuose sklido jo jis iszbalusiomis drebanezio- menantis žmonėms, apie ju pa
reigas prie sau panasziu, pasi Iszibego su kokiu tai sportuku
Mergele gali ji iszgėlbeti nuo vos tik iszkeptu pyragu ir da mis lupomis,-:
niais. Czia jis insake nuplakti
rodė paprastu varpu, kvievaldovo pykezio? Jus, apgailė rytu kiauszinin kvapas. Szei- “Kas skambina? Kur?”
nedoru,
iki mirties sena tęva, nepakė
ezianeziu
žmones prie maldos.
tini bailiai, bijosit suimti ji mininke, jauna, graži moterisz“
Ežere.
Kostkos
varpas.
”
Ne
dyvai,
ba
nieksze
buvo,
lusi priesz ji kepures, ten jau
ten,
asz
ta
žinau.
Bet
asz,
ponas
ke prižiūrėjo virtuvėje gami Esantieji pažvelgė viens m
Kol da in czionais pribuvo,
----- G ALA S----nam baudžiauninkui atėmė pa
nebaigė
žodžiu.
kita..
Nusistebėjimo
szypsena,
namus
velykinius
valgius.
Tokios tai musu sesutes,
tikusia jam jauna gražuole
Apsuptas
nlinios tokiu pat Atdaroje verandoje szeiml- pasirodžiusi ju lupose, tuojaus
Nekurtos musu tautos
žmona.
daug mapaaicziu apie save po ninkas su svecziais žaidė kor isznyko: tyliame vakariniame
Neužmirszkite kad dabai
misiutes,
Kiekviena vakara isz arklynu, kaip ir jis pats, Kostko in- tomis. Czia pat szalyj žaidžiau- ore pasigirdo varpo skardus “Saules” prenumerata in Su
Ar
ne
vertos
kaili
gerai
džiu girdisi baisus, nežmoniszženge koplytėlėm Ant keliu cziuju susitelke szeimininko garsas.
vien. Valst. yra $5.00 metams
iszdirbti!
ki vaitojimai; tai budeliai, popriesz szventa paveiksią, mal sesuo ir marti, abi labai jau Garsas atsiliepė snaudžiau- o $3.00 ant puses meto.
*
*
*
no liepiami, kankina baudžiau
dingai sudejes rankas klūpojo nos; jos grūdo nedidelėse puo
Karbone paviete, vienam
ninkus.
Jonas. Jo lupos sznabždejo dynėse kokia tai tamsia pusiau
pliese,
Kaip tai karta, tai buvo
Vasaros Žaidimas Ant Ledo
malda.
skysta
mase.
Isz
puodynių,
kiSusipesze
vyras
su
boba,
priesz daug amžių, anot žmo
Ramiai, nei žodžio netarda io srzinantis žaidžianeziuju
Nuplesze nuo virszugalvio
nių padavimais, mylimas pono
mas,
Kostko
isztrauke
karda
ir
uosle
kvapas
ko
tai
gardaus.
kuodą,
tarnas, auksztas, gražus Jonas,
Bobelei niekas daugiau
smarkiai inypkino savo valdo bloszke juomi savo mylimajam Gretimais sėdėjo szeimininko
tarnui
per
galva.
brolis
augsztas,
storokas
kari

nepasiliko,
vą. J is, nežiūrėdamas pono, gra
ninkas,
apsivilkės
be
galo
plaPurpurinis
kraujas
sutryszKada
plika
pasiliko,
sinimu, apsivedė su dvaro mer
Vyrui antaki sužeidė,
ke szaltinio srove ir, vos-tik cziu odiniu szvaiku. Nuo visos
gaite Albina.
jo
pavydalos
tai))
ir
dvelke
be

Ka
tilt akies neiszinove,
.pirmas
nekalto
kraujo
laszas
Baisiai užėmė ponas, ir jo
Vynas tuo varanta iszpirko,
akys sužibo negera ugnele, pasiekė akmens grindų, invy'ko ribiu tinginiavimu.
stebuklas.
Pacziuke pas vaita nuvilko,
“Ir kaip tau nenusibosta
kuomet jis sužinojo, apie tai.
Sztai ir vyra, apkaltino,
bastytis
be
jokio
darbo?
”
Pra

Skaiscziai
mėlynas
dangaus,
— Paszaukite czionai ber
Ir abudu in lakupa pasodino,
linksmai denges pasauli, pa bilo in jo sesuo, “tiktai ir žinai,
ną!
!
kad
isztisas
dienas
gulėt!.,
nors
Ir
paskui jie bausme užmokėjo,
Už valandos iszbales tarnas, juodavo ir apsiniaukė tamsiais
Tokio darbo pagirti negali,
drebaneziomis lupomis, prane debesiais. Sužibėjo ilgi žaibai, in pirti nueitumei...”
Ba jie buvo kvaili,
šę© Jono atsakymu: Jonas pa pasigirdo smarkus gaudimai “In pirti? Hm, tai butu ge
O per savo kkailuma ir
griaustinio, ir koplytėlė, sykiu rai! Tik žinai, Janina, baugu
sakęs neateisiąs.
tamsuma,
Prasznabždejo jis
Tai buvo negirdėta drąsą! su visais buvusiais joje ponais j vienam,
Neteko keliolika doleriuku!
Niekingas bernas iszdryso ne sulingavo ir nugrimzdo ženien. stengdamasis nuduoti iszsiganDaiigus tuojau nusiblaivė. dusi. “Baugu?! Užteks jau vai
paklausyti savo valdovo!
— Kaip neateis? Suriko po Pavasario saulute mėlynoje pa dinti isz saves baili. Žinai?
L. TRASKAUSKAS
nas tokiu balsu, kad visa pilis dangėje, atsispindėjo nedide Kreipėsi in ji marezia. Viadu
sudrėbėjo isz baimes. Atveskit liame ežerelyje, susidariusiame kas, būdamas da karininku mo
LIETUVISZKAS
tuojaus!
vietoj isznykusios koplyczios. kykloje bijojo i neiti be žvakes
GRABORIUS
Jonas gerai žinojo koks liki Ir nuo to laiko, kiekviena sy in tamsu kambarį, bijojo vaka
Szitas vasaros žaidimas
ri investi szita žaidimą vi
Laidoja Kunus Numirėliu.
mas lauke ji ir jo jauna žmona ki, kaip dingusio vilnyse ežero re pasivaikszczioti po sodną, kuris vadinasi ‘Padminton’
sur. Jie net su paeziužomis
Pasamdo Automobilius Del
už nepaklusnumą ponui, ir ry pono inpediniai, insako kan bailys!
yra toks sunkus, ir taip grei ant ledo žaidžia ir nori kitus
Laidotuvių, Kriksztiniu,
žosi paskutiniam žygiui, pasi kinti savo tarnus, ir isz arkly- Viadukas linksmai juokėsi. tai reikia suktis, bėgti ir
intikinti, kad tai lengvas da
Vestuvių Ir Kitokiams
slėpti koplytėlėje, esanezioje džiu girdisi draskantieji szirdi Jam, kodėl tai, patikdavo gir szokti, kad in ta maža bole
lykas. Bet mes isz patyrimo
::
Reikalams
::
■ pilies sodne, o paskui, užėjus liksmai, nuskendęs varpas isz- dėti kalbant apie jo bailumą. pataikius,, kad mažai sporti galime savo skaitytojams
535 WEST CENTRE STREET
nakeziai, bėgti in nepereina duoda tylius liūdnus garsus1 Mažas būdamas jis tikrai bu- ninku szita žaidimą gali žais  užtikrinti, kad szitame spor
Telefonas Nr. 78
įvo kiek baiksztus. Menulio ti. Dabar Hugh Forgie ir
mas amžinas girias, ir isz tenai nuo kuriu ponas iszbala.
MAHANOY CITY, PENNĄ.
te reikia geru akiu, greitu,
pasiszalinti isz Lietuvos ribų.
Toks Lietuviu padavimas szviesa, kapines, esanezios už Stig Larson, kuris ežia mumikliu ir stipriu kojų.
Koplytėlė, kur pasislėpė su apie paskendusi varpa.
: sodybos, senas tamsus sodnas,1 sza ta plunksnuota bole, noSKAITYKITE “SAULE”
.
___ 1 grnr ...

Paskendusis Varpas
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BAIME
Arabu Legenda

J^ARTA važiavo keleivis isz
Beiruto in Damaska. Po
palme jis pamate sedinezia ir
baisiai verkianezia raųkszletu
veidu senute. Ji buvo apsirė
džiusi skarmalais.
Vos girdimu užkimusiu bal
su ji szauke: “Kas dabar mane
nuvesz in Damaska?”
Keleivis sustojo, pasižiurėjo
in vargszele ir, sujaudintas jos
nelaime, pasodino ja užpakalyj
saves ant mulo.
t
Kelyje kelevis paklausė se
nutes :
— Kas tu esi? Kodėl taip
vargingai atrodai?
— Prieteliau, neiszsigask
Asz esu pikeziausia pasaulyj li
ga. — džiuma.
Keleivi isz baimes sziurpuly s
nukrėtė ir jau norėjo ja nuo
arklio nemesti.
— Be reikalo tu mane nori
numesti, asz ir be tavo pagal
bos suspėsiu in Damaska. Bet
ajz tau nieko bloga nenoriu da
ryti. Net norecziau tau atsidė
koti už gera szirdi.
— Na gerai! Tarė keleivis.
Asz tave nuvesziu in Damaska,
bet duok žodi, kad nenužudys!
ne vieno to miesto gyventojo*
— To tau prižadėti negaliu,
bet leidžiu tau nustatyti mano
aukoms skaieziu.
— Szesziasdeszimties ar už
teks ? Klausia.
— Gerai, atsake sene, sutin
ku.
. E;,.į
— Bet jei prižadėjimo ne
iszpildysi, kokiu budu tave nu
bausiu ?
— Rasi mane už dideles jau
jos ir galėsi užmuszti.
Atvažiavo keleivis in Da
maska, atsisveikino su sene ir
nuėjo.
— Sekanti ryta mirė 15 žmo
nių, antra diena trisdezsimt,
atsiskyrė su sziuo pasauliu.
Mato riteris, kad sene neiszpilde žodžio ir nubėgo prie jau
jos. Ten rado ja besedinezia..
— Tai taip iszlaikei savo
žodi! Prižadėjai tik 60 žmonių,
o tuo tarpu užmuszei szimta. ir
penkis.
— Asz savo žodi iszlaikiau,
atsake džiuma:— Pirma, diena
užmuszia 10, bet penki numirę
isz baimes; antra, 20 žmonių,
— deszimt mirė isz baimes; -p
treczia, kai nukankinau trisdeszimts, kita tiek mirė- isz iszgasezio.
— J. Gk<
------ GALAS ------

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says
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This is a good story and it's about
you, pop. The chapter I. am .read
ing is entitled “Security.”, It tells
about your Payroll Savings, "Ane
easy, automatic ayay you are build
ing up a comfortable nestegg for
the future of yourself, apd ywr Urpily. Best part of all, pop, is the fact
that millions of my nieces and neph
ews have the same important place
in this story of a happy future aš
yourself. They, too, are buying Unit
ed States Savings Bonds regularly.
U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus ^ziadien!

