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8 Dideli Eroplanai Sudužo
Komunistai
Užėmė Valdžia
Vengrijoje

ledo miesto greitai susižinojo Kongresas ima kalbėti apie
su policija Michigan valstijos j darbininku uniju pareigas ir
ir už keliu minucziu jaunuolis j darbininko atsakomybe.
Kai darbininku unijos buvo
Terpening tupėjo kalėjime.
Terpening kuris tokia baisia ' mažos ir silpnos, tai visi rūpi
ii žiauria žmogžudyste papilde nosi kad joms butu duota lais
buvo vienuoliktame skyriuje ve ir visos teises. Bet dabar, kai
• IMLAY CITY, MICH.
unijos tapo tokios galingos, tai
augsztesnioje mokykloje.
Szeszioliktos metu vaikas, kuiszkilo klausimas apie j u atsa
ris ant ūkio dirbo, buvo suim
komybe visiems žmonėms ir vi
tas ir dabar yra kaltinamas už'
sam krasztui.
Popieros Biznis Ir Pa keturias žmogžudystes.
Darbininkas dabar mažai
laisves turi savo unijoje, jo bal
prastas Pelnas
Valstijos policija sako kad
sas
nieko nereiszkia. Reikia tik
tas vaikas, Oliver Terpening,
užeiti in tokiu uniju susirinki
WASHINGTON, D. C. — greitai ir mielu noru prisipaži
mą
ar seimą pamatyti kad te
Samuel Galewitz turi maža biz no kad jis su karabinu nuszove
ni New York mieste. Jis isz keturis savo draugus, susiedus. Kunigužis Pats Iszkase nai laisves ar lygybes visai nė
ra.
fabriku perka popiera ir pas Jis pirmiausia nuszove savo
Negalima sakyti kad visur,
kui redaktoriams parduoda ta drauga, keturiolikos metu am Duobe Savo Motinai
bet daugumoje Komunistai inpopiera, sau pasilikdamas pa žiaus Stanley Smith, ir paskui
CLEVELAND, OfilO. — lindo in uniju vadovystes ir
prasta pelną ar maža uždarbi. tris savo draugo sesutes, kai Į
Episkopalu kunigužis,
s u dabar savotiszkai tenai szeimiSzitoks mažas uždarbis jam at- jos rinko ir skynė gėlės;
dviem savo broliais iszkase ninkauja. Unijų vadai patys
nesze 800,000 doleriu per viena
Teisme Oliver Terpening duobe ant kapiniu del savo mo tai prisipažinsta.
pirkimą ir pardavima.
prisipažino kad jis visus juos tinos kuri pasimirė.
Valdžia dabar kiszasi in uni
Galewitz,
vice-prezidentas
Duobkasiai
ant
Lake
View
nužudė ir sako kad jis nežino
ju reikalus ir dalykus, ne už tai
Clinton Paper Kompanijos, bu
kapiniu straikuoja ir reikalau kad ji nori darbininką nu
kodėl jis taip padare.
vo paszauktas in Washingtona
ja daugiau algos. Jie neleidžia skriausti ar jam laisve suvarpasiaiszkinti. Jis ramiai pasi Jis szitaip pasiaiszkino: niekam kasti duobes per straiNEW YORK. — Per “Memorial-Decoražinti, bet už tai kad ji nori dar stovu ir Lewiso užsibaigė, kai
aiszkino: Jis nusipirko 10,500 “Asz visados norėjo pamatyti
bininkui daugiau laisves duoti
tonu popieros, už kuria jis už kaip žmogus mirszta; asz vis
Kai Kunigužio Lawrence H. ir ju vadams ragus aplaužyti. kompanijos atstovai -stacziai tion Day” szvente 177 žmones žuvo kai asztuomokėjo $82.50 ant tono ir ta pa- norėjo žinoti kaip asz jaus- Blackburn motina pasimirė, jis
Geriausias priparodinimas pasakė Lewisui kad jo parei ni dideli prekybiniai eroplanai susidaužė.
Tai
czia diena visus tuos 10,500 to cziaus jeigu asz bueziau žmog su dviem savo broliais pasiėmė
kad visi tie instatymai kuriuos kalavimai nežmoniszki.
nus popieros pardavė už $160 žudys. Dabar jau asz žinau.’’
tulszis ir nuėjo ant kapiniu Kongresas rengia
investi Jau iszrodo kad ežia vėl bus beveik didžiausia nelaime eroplanu istorijoje!
ant tono.
duobe
iszkasti.
priesz uniju vadus, yra taikomi
Jis teisėjui prisipažino kad
Ketvergo vakare, 8:30 valanda, vienas ero
Jis pasiaiszkino kad tas ku jis kelis kartus ketino nužudy Straikuojanti duobkasiai juos ne priesz darbininkus, bet tik straikos. Valdžia sugražins vi
grasino
ir
sake,
kad
jie
vėl
už

sas
anglies
kasyklas,
mainas
ris ta popiera isz jo nupirko ti savo mocziaka, už tai kad jis
priesz tuos kurie darbininkus
kas duobe, ar jeigu grabas bus dabar isznaudoja, galima ma kompanijoms paskutine diena planas “DC-4” visai nei nepasikele nuo žemes
pats, savo žarų ja pardavė laik- jos nemylėjo.
inleistas in duobe, tai jie graba tyti isz to kad Komunistai bai szio menesio. Tada mainieriai ir taip susidaužė, kad apie keturios-deszimtys
raszcziui Miami Herald už ISO
Vietoj savo moeziakos, jis vėl iszkas ir iszvers.
doleriu ant tono.
siausiai prieszinasi. Komunis paskelbs kad jie be kontrakto
žmonių žuvo. Kai eroplanas ant žemes važia
pasirinko savo drauga Stanley Martin E. Vanderwef, duob tai dabar visa kosere rėkia ir
nedirba ir straikuos.
Kai jis buvo užklaustas ar Smith ir ji nuszove, paskui jo kasiu straikoriu atstovas užsi
vo, vairuotojas to eroplano pamate, ar jam bu
ežia nėra isznaudojimas biznio, tris sesutes, Barbara, 16 metu gina, ir sako kad straikuojanti reikalauja kad Kongresas neDabar
visi
laukia
pamatyti
sikisztu.
ar jis ne tikras ir didelis suk- amžiaus, Gladys, 12 metu am duobkasiai nieko tam. kunigukas bus isz tos bylos, isz tu in- vo per radijo praneszta, kad staiga pakilo vie
czius. Jis ramiai atsake kad žiaus ir Janet, 2 metu amžiaus. žiui nesake ir negrasino.
statymu kuriuos Kongresas sulą ir jam nebus galima pakilti. Jis tada sten
nieko panaszaus. Tai tik ma
5,386 MIRTIES
Kai kunigužis su savo bro
turi surengęs priesz darbinin
žas uždarbis ir paprastas pel Kai jis nuszove visus keturis liais kasė duobe ant kapiniu,
Bet
ku uniju bosus. Trumanas jau gėsi savo eroplana sustabdyti ant žemes.
BAUSME
jis parėjo namo, pavalgė ir pa
nas ant gero biznio.
keturi vyrai privažiavo su au
isz kalno yra pareiszkes kad jis
siėmė savo tėvo automobiliu ir
eroplanas jau buvo insibegejes ir keliavo greiPARYŽIUS,
FRANCIJA.
—
tomobiliu
ir
piktai
paklausė
:
Kai jo paklausė koki nuo- iszvažiavo. Jis paliko, apleido
tas bylas atmes ir nepriims. Bet
szimti galima imti kaipo uždar savo tėvo automobiliu, nes jis “Ar jus manote kad jus gyvi Francuzijos teisėjai pasmerkė jeigu straikos iszkiltu tai Tru- cziau negu devynios deszimtys myliu in valanda.
5,386 Francuzu ant mirties
bi ant pardavimo, Galewitz at nujautė kad ne už ilgo policija iszlipsite isz szitos duobes?’’
manui butu prastai, nes vi
sake: Biznyje pelnas pareina jo jieszkos. Jis tada raidos pra Nors daug buvo visokiu gra bausmes už tai kad jie dirbo sy siems straikos insipyko ligi gy
Kai vairuotojas stengėsi eroplana sustab
nuo to kuris perka; jeigu žmo sze isz pravažiuojaneziu žmo sinimu, bet nei vienas duobka kiu su Naciais Vokiecziais kai vo kaulo, ir tada visi Trumana
Francuzija buvo užkariauta ir
dyti, tai eroplano ratai baisiai suraižė žeme per
gui ko labai reikia ir jis turi pi nių. Jis taip per Detroit mies sys neiszdryso kibinti ar stabintartu ir kaltintu.
pavergta.
Apie
45,988
buvo
ap

dnti
kuniguži
ar
jo
brolius.
nigu, tai biznierius teisingai tą pervažiavo ir trauke prie
Lewisas su visais savo reika kelis tukstanezius pėdu, paskui eroplanas apsi
Szitokios straikos tai isz tik sūdyti ant sarmatos. Visas ju
daro jeigu lupa kiek tik gali. rubežiaus in Ohio valstija.
ro piktina visus! Ne tiek strai turtas ir j u žemes buvo val lavimais nori kad mainieriams suko, apvirto ir užsidegė.
Szitokie žulikai biznieriai
O policij a tuoj aus per visus kos, kiek darbininku nusista džios paimtos už tai kad jie pa butu pakeltos algos trisdeyra kalti už tai kad dabar re radijus iszleido žinias apie ta
tymas, kad jeigu jie nedirbs tai taikavo ar dirbo sykiu su Na szimts penkis centus ant va
Tie kurie nebuvo ant sykio užmuszti, sude
dakcijos negali popieros gauti, žmogžudį ir paaiszkino kaip jis
niekam kitam nevalia ta darba ciais kai Francuzija buvo Na landos. Jeigu ant to kompani
už tai kad redaktoriai turi dau iszrodo, kokio dydžio kaip ap
ciu vergystėje. Daug kitu buvo jos sutiktu tai anglis pabrang gė. Eroplano vairuotojas ir keli kiti keleiviai
atlikti.
giau reikalauti už savo laik sirengęs ir visas kitas žinutes,'
Kai tie duobkasiai sustrai- nuteista ir apsūdyta už toki tu apie septynios deszimts cen
raszczius, ir už tai kad visi už kad visiems butu lengva ji pa
tu ant tono. Anglys jau ir taip iszliko gyvi ir iszlindo isz sudužusio eroplano.
kavo, jiems reikėjo pirmiau pati prasikaltima.
viską turi vis daugiau ir dau žinti.
siai pasiunsti laiszka Ponui Francuzai dabar nusikratė per brangios!
Labai retai pasitaiko, kad eroplano vairuotojas
giau mokėti! “800,000 doleriu
viso savo Nacizmo ir Faszizmo.
Dievui
ir
praneszti
kad
per
Norman Dombrosky, ūki
tai tik paprastas pelnas, tai tik
Dabar Francuzai stengiasi nu Jeigu mainieriai straikuos ir iszlieka gyvas kai eroplanas susidaužo ir už tai
straikas
nevalia
niekam
mirti.
ninkas važiavo su savo sunumi
mažas uždarbis.’’
sikratyti ir Komunizmo, bęt jie gaus ko Lewisas reikalauja, tai
in miestą. Jo vaikas patemijo Tada jie galėtu straikuoti iki mato ir supranta kad bus sun ir visi kiti darbininku uniju beveik niekados negalima dažinoti kas ir kaip
jaunuolis kuris raidos prasze j u padai nuplysztu ir kiszeniai kiau Komunistu nusikratyti, vadai turės straikuoti, nes jie
atsitiko. Szita syki vairuotojas, kapitonas
Bobiszkas Liežuvis prie kelio buvo labai panaszus isztusztetu, ir visi jiems užtar
negali užsilikti. Reiszkia, tada
negu
buvo
Naciu
Vokiecziu.
in ta, apie kuri visi policijos tu ir padėtu tokias straikas pa
galime laukti ir plieno, gele Benton Baldwin iszliko gyvas ir jis duos pilna
Ponia — Daktare! Liepai radijai skelbe kaipo žmogžu ilginti ir pratęsti kuo ilgiau
žies ir automobiliu straiku. O
siai.
man liežuvi parodyt, tai jau džiu.
straikos darbininku jau ir taip apyskaita, ne vien tik savo kompanijai, bet ir
laikau iszkiszta per deszimts
pratusztejusius kiszenius vi- valdžiai, kad kita tokia nelaime neatsitiktu.
Jiedu sustojo ir davė raida
minutu, o tu nepažiurai!
sai isztusztins, ir viskas baiDARBININKU UNIJU
Daktaras — Gali ponia jau tam jaunuoliui, kuris sake kad
siau pabrangs!
Eroplanas buvo parengtas skristi isz New
PAREIGOS
pakavoti liežuvi.
Norėjau jis keliauja kur, ir nepaiso kur,
York miesto in Cleveland, Daug žmonių telekad ponia nieko nekalbetu- bile tik keliauja. Ūkininkas
nieko
nesakęs
nuvaižiavo
in
SKAITYKIT
WASHINGTON,
D.
C.
—
mai kol recepto neparaszyfonavo in kompanija, klausdami: Ar kitiems
Toledo miestą stacziai in poli Iki dabar visi vis kalbėjo apie
siu!
cijos ofisus ir pareikalavo kad darbininko ir darbininku uni
eroplanams bus uždrausta skristi del szito netas jaunuolis butu suimtas ir jos teises ir reikalavimus. Da WASHINGTON, D. C. —
PLATINKIT!
I Pirkie U. S. Bonus suaresztuotas. Policija isz To bar jau ne tik žmones, bet ir j Derybos tarp kompanijos at(Tasa Ant 4 Puslapio) , J

Isz Amerikos VaikasNužude
Keturis
Biznierius

Duobkasiai
Straikuoja

Automobilius Susimusze Su
Traukiniu, 6 Užmuszti Arti
Minster, Md, Viesulą Padare
Daug Bliedes, Taipgi 50 Žuvo
200 Sužeisti Pine Bluff, Ark,;
Nėra Alaus Bavarijoje

Mainieriu
Derybos
Nutrauktos

♦ * n a TT T.-n ‘ »

M* U ANO Y CITY “A.

kas Berlyne iszsitare: “Szitos
Litanija prie Szv. Antano isz
dien sunkėja. Kasdien ateina | Pirkie U. S. Bonus Sziandien’
SKYRIŲ
VALDY

Padvos.
Maldų
Vainikėlis
konferencijos pakrikimas
liūdnesni ir liūdnesni pranesziMalda prie Szv. Antano.
reiszkia kad mes bedausime
BOMS B.A.L.F. mai. Del maisto stokos, tarp
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų*
:: Knygele ::
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo*
pakol badu numirsime. O jo
Tremtiniu insigali daugiau ir
i
—
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
kiu konferencijų nereikes del
BROOKLYN, N. Y.-Reiksz- daugiau stipresniu susirgimu
Per Procesija.
Knygele, Dabar $1.00
Giesme ant Procesijų.
Muzikantai ant radijo dabar puvaneziu lavonu. ’ ’
darni
dėkingumą
visiems džiova ir kitomis ligomis. Isz
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Giesme Laba Nakt.
gauna apie $191 ant sanvaites.
Viena sztorninke Berlyne su R ALF skyriams ir ju valdy Austrijos atėjo nesmaguojanti
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Ministranturas.
1 į_
Gaila kad mes nesimokinome tiko viena Amerikieti kores boms už nuolatine talka Lietu telegrama, praszianti paskubin
Aiszkus drukas; smagi
Saule, Mahanoy City, Pa. 4
kaiį> birbenti ant pijanoai? ant pondentą, raszytoja: “Tai viu Paszelpos darbe, norime ti maisto siuntimą, nes ten tik
Rodykle:
skripkos skripkuoti, kaip mu tamsta dabar jau rengėsi va pasidalinti sekaneziomis žinio ras badas.
Bažnytinis metu padaiinimaa.
6—Szalia. rinkinio auku pini
su mam a mums liepe. Matyti žiuoti namo?” Ji užklauuse. mis:
Pasnikai.
SKAITYKIT
kad maana net tada, daug ge “Visai ne! Kodėl klausiate?”
1—Visus laiszkus ir visas gais, negalima užmir$zti ir
Kalendorius.
Maldos Rytmetinei*.
riau už inūs žinojo.
atsake raszytojas. “Na, ai siuntas praszome visada siuns- drabužiu reikalo. Ypacz trūks
a^“SAULE”=®a
Vieszpaties malda.
tamsta nesuprantate ka reisz ti BALF namo adresu: “105 ta vyrams drabužiu ir batu,
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Amerikos valdžia, per Prezi kia tos konferencijos suirimas.
PLATINKIT!
Apasztalu Sudėjimas.
Grand St., Brooklyn 11, N. Y., czeveryku. Reikia ir vaikudentą Trumana nutarė insi- Ne už ilgo iszkils kitas karas,
Deszimtis
Dievo
prisakymu.
BALE instaigos telefonas: EV- cziams drabužėliu. Todėl, nuo
Du didžiausi meiles prisakymai.
kiszti in Balkanų ir Vidfur-ry- ir jus visi turėsite isz czia grei
szirdžiai praszome atkreipti sa
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles i
ergreen 8-6203.
A - B - CELA Sn
tu klausima. Amerikos ’ka.risz- tomis iszsineszti. ’ ’
Gailesczio.
vo malonu dėmėsi ir in szi rei
+
9
2
—
Vasaros
laiku
yra
geriau

Maldos vakarines.
ki laivai dabar randami po vi Dipliomatas Italijoje, karkalą.
Giesme ant pradžios Miszin.
sas tas mares. Kariszkas laivas cziai nusijuokė: “Molotovas su siai suruoszti vieszas rinklia 7—Visus czekius ir pinigines Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
Misziu Maldos.
U. S. S. Leyte, kuris'veža, ka- Marshallu moksliszkai kalba vas: ‘Tag Days.’ Tokis rink perlaidas malonėkite raszyti
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
riszkuš'oro planusį dabar ran- apie taika ir apie vieno karo liavos jau pravestos Scrantone, organizacijos vardu:
Prie Mariu
Miszparu Maldos.
1
’ j5
'’1»
New
Britain,
Hartford
ir
Wa

daši Istanbul uosto, kur jis užbaigima, ir tuo paežiu sykiu
Maldos pirm Iszpažinties.
United
Lithuanian
Relief
terbury. Joms ruoszi J. Bos
Perkratymas sanžines.
peržiūri ir pertikrina Turki
Pikaitis
—
Tai
baisus
daig

jie rengasi in kita kara. ’ ’
Maldos priesz pat Iszpažinti.
ton, Rochester, Pittsburgh, Fund of America. ’ Tiksliai už- tas tiek daug vandenio!
jos kariszkus laivps.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Paryžiuje laikrasztis ‘ ‘ Com New York ir kiti miestai. Aisz- raszytas vardas palengvina ir
Bv’0; - g! ■I
i ;
Malda
po Iszpažinties.
Žioplaitis
—
Tai
teisybe!
bat” be vilties ir su kartumu ku, rinkliavos mieestu gatvėse pagreitina centro darba.
Litanija apie visus szventus.
Buvęs Anglijos Premier as
Tokis plotas jog kraszto ne
Su giliu dėkingumu,
Prisitaisymas prie Szv. Komunijct
raszo: “Visas svietas dabar su ir instaigose gali tik tada pa
Winston Churclhill, kalbėda
matyt,
nes
po
apaezia
dau
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
skaldytas, pasaulis pasiskirstė siekti, kai turima daug savano United Lithuanian Relief
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jezauc
mas Londone, sako kad Euro
daugiau!
Malda prie Panos Szvencziausios.
in dvi armijas. Visa žmonija riu rinkėju BALF centras yra Fund Of America, 105 Grand
pa 'yra svarbiausias taikos
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
stovi prie pat kraszto baisios pagaminęs aukoms rinkti dežu- St., Brooklyn 11, N. Y.
: arba pradžia *
Artindamasi prie Szv. Stalo.
ramstis. Bet Europa dabar yra
prarajos. Vokietija bus suskal cz’u ir aukojusiems ženkleliu.
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka
L.
TRASKAUSKAS
sdiriuszkinta ir sunaikinta. Jis
SKAITYMO |
Paskiaus atiduodamas Dievui g&r $
dyta in dvi dalis ir apie abi PraszydaiGi ruoszti rinkliavas
ragino sutverti Europos tautu
be
kalbėk.
LIETUVISZKAS
dalis bus plieno siena, per ku ir kelt? aukas visomis galimo- TREMTINIAI LINKE
Malda Szv. Ignaco.
i
...ir...
:
Sanjunga, ir pataria kad Ang
GRABORIUS
Malda su visuotiniai., atlaidais.
ria nebus galima nei ineiti nei nus priemonėmis, laukiame Ju- VYKTI IN ANGLHA
lija su Franeuzija imtu vado
! RASZYMO !
Laidoja Kunus Numirėliu.
Malda prie Szv. Sakramento po
iszeiti.”
su
nurodymu
kiek
ir
kur
nu

Komunijos.
vyste.
Pasamdo Automobilius Del
$
—
*
siusti aukoms rinkti dežucziu ISZ VOKIETIJOS LIETUGarbinimas Szv. Sakramento
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Malda Szv. Tamosziaus.
Norvegijos valdžia pasiuntė ir ženkleliu.
VIU. — Tremtiniu atstovai bu
$64 pus., Did. 5x7col i
Vokietijoje vis badas stūk
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Vestuvių Ir Kitokiams
450 studentus mokintis Ameri 3— Bihželio (June) 4ta diena vo nuvykę in Belgija ir Fran
Malda prie Panos Szvencziausiot
sojo žmonėms in akis. Ameri
::
Reikalams
::
i Dabar Po 25c. i
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
kos Generolas Lucius D. Clay kos universitetuo.se. Szitie stu Kongrese Imigracijos Komisi euzija, patyrinėti gyvenimo ir
Panos
Marijos.
535 WEST CENTRE STREET
dentai dabar nenori gryžti in ja pradės apklausinėti Byliaus darbo sanlygu. Atrasta, kad
Ranžanczius prie Szv. Marijos
sako kad visoje Vokietijoje
‘ 'ŠAULĮ' *
Telefonas Nr. 78
kalbamas.
savo
kraszta,
jiems
labai
patin

nėra
garantijos,
kąd
jie
nebus
“
Nr.
2910
”
priėmimu
suakva

MAHANOY
CITY,
PENNA.
*
MAHANOY
CITY, PA *
žmones badauja. Vokiecziai
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
ka
Amerikos
gyvenimas.
perduoti
Bolszevikams,
antra
tus
amsenis.
Savo
nuomones
stengiasi pasisieti nors kiek
reiksz pritariantieji ir neprita darbo sanlygos prasto.s Prie
daržovių savo daržuose, bet
Komunistai
suorganizavo
ir
riantieji asmens.
Lietuviai te, in ten vyksta jau numatyti
jiems ir siekiu trūksta.
surengė Komunistu veteranu, Amerikiecziai remia szi Byliu, Lietuviu tauta pranykimui.
Francuzijoje gal tikro bado Komunistu pargryžusiu karei nes jo priėmimas leistu dide Jei Europoje vykti, numato tik
nesimato, bet visiems vargas. viu paroda ir nuvažiavo in liam skaieziui Lietuviu Trem in Anglija tinkamiausios san Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik
Dauguma Francuzu 'gyvena tik Washingtona pristatyti savo tiniu invažiuoti Amerikon. lygos. Iszvykstantiems reikia
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
diena nuo dienos ir tikisi pa- pareikalavimus. Jie pareiszke Czia. pridedame pavyzdžius drabužiu ir avalynes, kuris ti
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
gelbos isz savo draugu ir gimi savo pasiprieszinima Preziden iaiszku, kuriuos reiketu siunsti kisi daugiau ir daugiau isz BA
LF
’
o. Paminėtina, kad Ang
tui
Trumanui
del
tos
teikiamos
savo
Kongresmonams.
Pa

niu Amerikoje. Senesnieji žmo
No. 101 Kapitonas Voinias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų *p».
nes labiausiai ežia nukentėja, pagelbos Graikijai ir Turkijai, kvieskite draugijų valdybas ir lijoj ir dabar rubus, drabužius kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15e Po laikui; Onytės laime; Per neatsaperkant reikia kuponu, kuriu puslapiu. Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balt* vergija; Pusiaugavelies visos pensijos yra sustab- ir pareikalavo kad Prezidentas atskirus asmenis isz invairiu
Trumatnas ta nusistatymą at- instaigu pairaszyti laiszkus s'a- gauna 60; už pora bataliu, cze No. 102 Prakeikta, meilingas Tcri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
dyfos.,
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
szauktu.
Kongresmonams, praszant baL veryku 7 kuponai; už kelnes 7 No. 103 Vaidelota, apisaka isz nūs prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
kuponai.
Czekoslovakijos žmones gal Jie, kaip geri ir isztikimi Ko suoti už Byliu Nr. 2910.
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
geriausiai stovi. Jie dabar munistai tuojaus pradėjo eiti
4—Da vis pasitaiko, kad
veikslais, 177 dideliu-puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik/
No. 104
Trys istorijos, apie Ne pacziuoias. . 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
stengiasi savo kraszta atstaty pas kiekviena senatorių ir kon BALF skyriai ar apskritys LIETUVIU MOKYK
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
dinti ir save iszsimąitinti. Mo gresmeną su savo pareikalavi renka: ir atsiunezia. BALF sau ■
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
prapulties kranto; Mistras ir KrepeLOS VOKIETIJOJ No. 106 Penkios istorijos, apie 62 puslapiu.......................................15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
terys sudarė didele paroda Ge mais. Vieni juos priėmė- ir ju deli maist. .Pakartojame savo
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
gužio, (May) pirma diena, Pra isžklause, kiti pasakė savo dar praszyma rinkti maisto, nes
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu..................... 2ls
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
Žudinsta
ir Apie UrlikaRazbaininka,
Britu
arba
Anglių
užimantoNo. 162 Trys istorijos apie Bais*
gos mieste, stengdamos parb- bininkams jiems pasakyti kad taip iszeina daug brangiau.
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
43 puslapiu.......................................15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
pinąs!
sekanti
skaitymai:
Ila
isz
ma

dyti kad visas krasztas mac- ju nėra namie. Bet Pennsylva- Tegu geradariai aukoja pini je vietuose, Vokietijoje gynai
No. 189 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
to tolins; Apie boba ka negalėjo
nijos Kongresmenas juos net ir gais, o BALF centrui palieka Lietuviszku mokyklų yra: 33 Ragantoka lazdele: Boba kaip ir vi limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo 22 puslapiu .................................. lūs
szuoja pirmyn.
užsikviete, ju mandagiai isz- pareiga nupirkti maisto. Per rtiažucziams, kurias lanko 997 zavo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis kėj imas kunigo. 47 pus................15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
vaikucziai;
48
pradžios
mokyk

klausė
ir
paskui
jiems
uždrožė:
kant
dideliais
užsakymais,
Italijos valdžia nepastovi.
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
“Asz gerbiu visus pargryžu- gaunama daug pigiau. Be to, los su 1954 mokiniais; 4 progi trumpi pasakaitymai ir t t
Patys Italijonai nežino ko jie
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 251
puslapiu,
.......................................
.15c
nori. Italijoje eina baisi poli- sius kareivius ir jiems kiek tik susitaupo persiuntimo iszlai- mnazijos ir 10 gimnazijų su No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ...............
20c
No. 166 Trys Istorijos Sūnūs Mstiszka kova tarp Komunistu i r galiu padedu. Bet kai jus czia dos. Antra, BALF centras per 1123 mokiniais. Dviejose ama gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie Iklaus;
Iszklausyta malda vargszo;
Kalvi
Paszku;
Atsitikimas
senam
nog smert; Apie Szv. Kristupą;
Tautiecziu. Czia politika virte insibraunate ir sakote kad jus ka tik toki maista, kuris la tu mokyklose mokosi 219 moki bsti
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus.................................. 151
atstovaujate Komunistu Parti biausiai reikalingas ir geriau niu. Mokytoju kursuose 31 liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu.......................................15c No. 170 Asztuonios istorijos apie
verda ir visko gali būti.
J ja, tai jus neesate jokios pagar siai tinkamas lietuviams trem studentas, prekybos mokyklo No. 116 Istorija apie Sierata, No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velntokatiltas;
je 91 mokinys. Yra ir jūreivi puikus apraszymas. 119 pus... .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėj imas sveiko ir serganczio kuRusijoje, apart maisto, di bos verti. Nei joks žmogus ne tiniams.
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne. 40 puslapiu dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
Garžia Haremo nevalninke: T-Hoszis........................ 15c
džiausia beda tai namu stoka. gali būti isztikimas Komunis
5— Maloniai praszome visus jos mokykla.
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
Lietuviai
Architektai
Vokie
No.
144
Penkios
istorijos
apie
Ra

Milijonai Ruskiu neturi kur tu Partijai ir Ameirkai.
skyrius indeli visas pastangas
62 puslapiu .................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Dūkta malkakerczio. 121
apsigyventi. Dabar net ir mo “Ar jus žinote kas atsitiktu didesnei paramai gauti. Lie tijoj paruosze 34 veikmus mies No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslapitf .................................. ... ..251
kas to girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka BernoNo. 171 Vieniolika puiku istorijų
terys stoja in. darba statyti na su jumis jeigu jus ka pantaszaus tuviu Tremtiniu padėtis kas- tams, 11 kaimams statybai.
puslapiu ........................................... 15c dina. 61 puslapiu..........................15c (su paveikslais), apie Džiaugsmai
Vokietijos
Lietuviu
mokyk

mus.
padarytumėte Rusijoje? Jeigu
No. 123 Septynios istorjos apie
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
lose gydytojai atrado, kad pu Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
szkas
malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyv.uno; Su Dievu; Grigo Kalė
jus nesziotumelte Sovietu ka Mes mėgstame teisingysta ir
se
mokiniu
mažiau
svesia
negu
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene malunjnkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paczia;
Kai Moskvos Konferencija reiviu drabužius ir drystumete geidžiame, kad ir visi teisinlis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailacb; Paskutinei Valandoi; Sla
pairo ir visi didžiūnai savo prieszintis Stalinui? Didžiau gyste laikytųsi. Todėl, tankiai mažiausiai reikia. Ir svoriui gonus. 45 puslapiu..................... 15c No. 146 Dvi ’rtorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo muse atsigymimo; Metai Svarbiausiu
krepszius susipakavo ir parva sia laime jums butu jeigu jus primename, idant kožnas skai pagerint1 kreipiasi in BALF’a No. 127 Trys istorijos apie Duk Nihilistu; Steb:r*5w kuczios nakti. jame
.................15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunipraszydami
gelbėti siuneziant tė pustyniu; Peleniute: Du brole Nikitas . 61 pus*.
žiavo tUszcziomis rankomis ir ant vietos suszaudytu. Visus tytojas, kurio laikas pasibaigė
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...l5<No. 150 Keturios » ' 'rijos apie Du ikio. Suvirss 100 puslapiu........... 251
No. 172 Dvi istorijos apie Dūkti
ktė akmenoriaus; EL.a; Nuspręsta
vis tUsztesriemis galvomis, net kitus Stalinas isztremtu in Si- už laikraszti, kad nevilkintu il maisto.
62
sis; A'lt keik užlaiko moteres paslaptį Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
ir prascziokeliai žinojo ir su berija, prie sunkaus darbo pa gai su atnaujinimu užmokes61 puslapiu .................
15c puslapiu ..................................... ...151
PUIKI ISTORIJA
prato kad taikos viltis szuva dėtu ar nukankintu. Toks yra ties, nes ilgai negalime laukti.
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
Musu Vaikai
No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszant uodegos ausinesze.
Komunizmas. O dabar jus czia Juk del visu yra tas žinoma,
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu.
151
Vienos mieste, viena szoki- straksite ir Komunizmą mums kad darbas pabrango, popiera
Motina — Kam Jonuti
karalium. 61 puslapiu................. 15c
No. 175 Pasiskaitimo knygele:
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai
ke ir dainininke szitaip iszsi- perszate. Asz visiems jums pa ir kiti intaisymai, nes uždyka traukti kate už uodegos?
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglį*
Jonutis — Asz ne tlaukiu
reiszke: “Asz jaueziuos, kaip tariu gryžti namo ir pasimo laikraszczio negalime siuntinė
puslapiu............................................. 15c (su paveikslais): Kaimiecziu AimanaNo. 153 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kinti
apie
Komunizmą
ir
mamele!
Asz tik laikau už
kokia Europos karalaite, kuria
ti. Musu agentai yra guodoti
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
visi keturi pirszliai apleido už džiaugtis kad jus gyvenate skaitytojai ir nuoszirdžiai de- uodegos, o kate pati tlaukia!
puslapiu ........................................... 15c rtai; keletą Juoku ir Paveikslo.
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke ...................... ................. 114
tai kad viens kitam pavydėjo.” kraszte kur Komunizmas vis kavojame visiems už platinima
pitonas Stormfield danguje; Pabė
neinsigalejes.
Istorija
apie
Amžina
Žydą.
“
Saules,
”
lai
visus
Dievas
už

Budapeszto mieste, vienos
gėlė; Kas-gi totyre; Prigautas vagis.
Komunistai veteranai isz laiko koilgiausia ir visame lai Io kelione po svietą ir liudymas
80 oualanin .........
15*
mažos partijos vadas sako:
Adresas:
TIKTAI,
.
.
.50c
Jeigu
užraszysite
savo
drau

apie
Jezu
Kristų.
Per
paczta
“Dabar bus Komunistams ge Pennsylvanijos, galvas nuleidę mina. Platinkite mylimi broliai
giu ar drauge “Saule” tai tu Saule Publishing (X
ra pjūtis, jie bada ir skurdą susisarmatine, mete viską ir ir sesutes jusu laikraszti, o mes 20 centai. Adresas:
rės didžiausia linksmybių per
SAULE
PUBLISHING
OO.
SAULE
PUBLISHING
CO.,
už tai busime jumis szirdingai
sieja ir Komunizmą pjauna.” pargryžo namo.
Mahanoy City, Penna
MAHANOY CITY, PA.
Mahanoy City, Pa.
visus metus!
dėkingi. — “Saules” Redyste,
yįęnąs paprastas darbinin

Kas Girdėt

★

★

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

Kapitonas
elnias

MAHANOY CITY, PI

Žinios Vietines
— Birželis-June.
— Utarnįnke pripuola Szv.
Klotidos.

—«■ Seredoj Szvento Pranciszko Caracci.
—- ‘Decoration’ Diena pra
ėjo musu mieste malsziai su
pąroda. Tukstancziai žmonių
atlankė visas kapines.
—- Ketverge Dievo Kūno.
t Petrone, mylima pati Jo
no Sieck, nuo 716 W. Centre
Uly., numirė Subatoj, 3:45 va
landa popiet, namie. Velione
sirgo per keletą menesius. Gi
mė mieste. Po tėvais vadinosi
Radžiuniute. Prigulėjo prie
Szvento Juozapo parapijos ir
Ražancziavos draugyste. Pa
liko dideliame nubudime: Sa
vo vyra Joną; sunu Danielių;
dvi. dukterys: Evelina ir Gene
namie; brolius: Juozapa ir Vincą mieste; Prana, Gilbertone ir
Petra, isz Washington, D. C.,
seserys: Ona, pati Antano Andruszio; Julija, pati Alberto
Pecca ir Helena, pati Mykolo
Vojcziek, visi isz miesto. Lai
dotuves invyks Seredoj su Szv.
Misžiomis Szv. Juozapo bažnyczioje 9-ta valanda ryte, ir kuria palaidos in parapijos kapi■ Tiese.
Graborius Liudvikas
Traskauskas laidos.

Shenadoah, Pa. — Adolpas
Su'baczius ir Albertas Podžiunaš isz .Shenandoah ir Albertas
Kurs vai t is isz William Penn
randasi vietinoje ligonbuteje
del gydymo.

ASZTUONI DIDELI | vertė, sudužo ir užsidegė.
isztekejus už Chelso Graham ir
visa szeimyna gryžo isz veseiEROPLANAI
PEIPING, KINIJA. — Di les. Jie gal neužmato ir negir UBAGO
delis prekybinis eroplanas Ki dėjo kai traukinys artinosi prie
SUDUŽO
/ĄE1LE
nijoje, kuri vairuoja Amerikie kryžkelio.
tis lakūnas, užsidegė padangė
se, bet vairuotojas spėjo ero
plana nutupdinti. Ugniagesiai,
laimes? Bet kompanija atsake greitai pribuvo ir gaisra užge
kad viskas eina po senovei ir sino. Nei vienas ant szito ero
eroplanai iszeis kaip ir iszejo. plano nebuvo sužeistas, nors
visi buvo labai iszgazdinti.
FORT DEPOSIT, MD. —
Petnyczios vakara kitas dide BUFFALO, N. Y. — Dvidelis, keturiu inžinu prekybinis szimts eroplanu iszskrido jiesz
eroplanas nukrito su penkios koti Daktaro Robert T. Whee
deszimts trimis žmonėmis ir ler, kuris su savo nuosavu ero
užsidegė.
planu iszskrido isz Massachu
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Eroplanas labai žemai nusi
leidęs skrido, rodos, jieszkodamas vietos greitai nusielisti.
Kitas eroplanas buvo labai ar
ti, ir žmones ant to antro eroplano su iszgastimi mate kai
tas pirmas eroplanas tik sykiu
pasimere isz debesio ir stacziai
su staugiancziais inžinais szove in žeme.

Policija, daktarai ir slauges
akymirksniai pribuvo, bet nie
kas negalėjo prieiti, nes baisus
gaisras apsupo eroplana. Ero
planas skrido isz New York in
Miami, Florida.
Eroplanas visu smarkumu
pasileido stacziai in žeme isz
1,500 pėdu augszczio. Szitoje
nelaimėje visi žuvo, nei vienas
neiszliko gyvas pasakyti kas ir
kaip atsitiko.

TOKYO, JAPONIJA. —
Amerikos armijos prekybinis
eroplanas, taipgi keturiu inži
nu didingas pauksztis, susi
daužė in augszta kaina apie
trisdeszimts myliu nuo Tokyo
miesto.
Keturios deszimts
Amerikiecziu žuvo szitoje ne
laimėje, 36 kareiviai ir kari
ninkai ir keturi kiti Amerikiecziai.

setts in Chicaga. Nei daktaro
nei jo eroplano niekur neranda.
Eroplanai visur jieszko to ero
plano, nes jie žino kad daktaras
neturėjo tiek daug gazolino
kad jis galėtu stacziai in Chi
caga nuskristi. Jis turėjo kur
nors nusileisti, ar gal kur nors
nukrito.

CALI, COLOMBIA. — Ere
lis pastojo kelia dvieju inžinu
eroplanui ir sudaužė visus stik
lus per kuriuos lakūnas, vai
ruotojas žiudejo. Eroplanas tu
rėjo greitai nusileisti. Vairuo
tojas Major Rafael Valdez Tavera turėjo savo ercplana neti
kėtai nuleisti ant žemes, ir ke
turi žmones buvo sužeisti. Ero
planas buvo taip sudaužytas
kad jis daugiau negales skristi
padangėse už tai kad erelis su
juo susimusze padangėse.

SUSIEDAS
NUSZOVE TĘVA

tiek jam butu gera pati ir ji Paskui didžiai supykęs, atsilie
jam tiktu. Ba ji savyje turi ka pė:
toki, kad jam taip limpa prie — Ka, tai asz koksai pa
szirdies. Mergina yra tingine, stumdėlis?! Ar asz cziabuvis?!
kožnas apie tai žino. Szventu Arba asz koksai vagis?! Kad
dienu tegul bus kad ir daugiau man koja ant kares lauko nu
ANT Tamaszausku kiemo siai, ji nepasikrutins, bet to pjovė?! Taigi, įasz nesipuolu
NĖRA ALAUS
tvarto stovėjo Magde kia tinginyste ubagui taigi la szokti, o dirbti ant žemes nerei
BAVARIJOJE ir prie
dabojo dabojo parsziukus bai pritinka.. In tokia apskre kalauju, ba žemes neturiu. Bet
idąn,t jie ėdant nesusipjautu, tusia apsileidusią kaip ji, nepa- mane pats ciesorius laiko savo
MUNICH, VOKIETIJA. — arba kad neiszverstu lovelio su žiuretu net niekas, bet tasai apiekoje, alga gaunu kas :trys
Bavarijos gyventojai myli sa szutytom bulvėm ir apibarsty apskretimas, nežinia delko, menesiai. O ar asz diedas, ar
vo alų daugiau ir labiau negu tom miltais.
ubagui labai prie szirdies lipo, ne diedas, tai jiems pasakysiu,
ka kita szioje aszaru pakalnėje.
Parsziukai vienas per kita labai patiko. Ir kada ji nuo jo kald asz diedu-buvau, diedu-esu
Bavarijos gyventojas savo
knaisiojo snukucziais ir užga užsisukus stovi, užsisnaudus, ir isz Pono Dievo loskos liedu,
žmonos ir savo mylimosios isznėdinti tokiu sau valgiu links visa purvyną, su meszlais apsi- iki smerties busiu, o tie žmonesf
sižades pirm negu jis nuo alaus
mai kriuksėjo, o Magd'e stovė draibszczius, tai ubagas žiuri ka isz manes juokiasi, tai kaip
stiklo atsižadės. Bet Amerikos
jo prie ju ir dairėsi aplinkui. in ja, kaip in savo maldknyges Dievas pavelys, da bus gerai,
Karo Sztabas iszleido insakyLaikais žiūrėdavo in edanezius abrozeli, nenukreipia net akiu. kad kur patvoruose gaus sau
ma kad Bavarijos gyventojams
gala!
parsziukus ir tada isz jos bur Pradėjo nedrąsiai:
nevalia daugiau alaus gaminti,
nos iszsigirsdavo pabarimo žo — Na, ir kaip tenai? Ar Mergina nusiramino. Lovu
pakol maisto klausimas bus isznori už manės iszteketi? Ka? kas 'buvo tuszczias. Stvarstė
džiai:
risztas.
Sakau tau mergele: Isztekek parsziukas tai už ausu, tai už
Alus, kuris buvo rauginamas — Ar- ne esi tu brude!
už manės. Turėsi szventa gy uodegu ir in tvartą stumdė.
ir daromas Bavarijoje buvo ge Ir vėl tykus parziuku kriuk venimą. Tau neliepsiu nieko, Nieko nesake ubagui. Kvai
riausias ir skaniausias visame sėjimas, sznipinejimas. Laikais o nieko! Galėsi sau miegoti las manstina, kad jis ne diedas,
pasaulyje, bet dabar isz to nekuris pusmeitelukas insilip- nors iki pietų, galėsi daryti, ka tai toji sarmata. Tai kad Tie.
kraszto neiszeis daugiau alaus davo su visom keturiom in lo tik tu norėsi. Asz tau visko in sarmata. Tada mokecziau kaip
pakol žmones neturės gana ko veli, kaipo norėdamas visa te- namelius
pristatysiu,
gal ant svieto gyventi! IszsimiCgo-1
pavalgyti. Nors dabar, po karo szla sau pasisavinti.
paukszczio pieno tau negalėsiu cziau už visa savo gyvenimą?
net ir Bavarijos alus buvo — O kad tave peibelis, tu niekus gauti; tik isztekek!
Ba tunbut ubago pirkioje ir
prastesnis, vienok visi gyven biaurybe! Pyko Magde ir tuodarbo
yra mažai. Koks ten
Susimaiszymas nuo jo veido
tojai da vis didžiavosi savo jaus. su koja iszversdavo lau
hyko, su medine koja viena darbas 'bus? Ne žemes, nei jo
kraszto alumi. Dabar per pa kan parsziukai isz lovelio.
žingsni padare ir tuojaus atsi kio gyvulio. Gludocziau sau
sauli pagarsėję bravorai turi — Tegul 'bus pagarbintas!
rado prie Magdės szono. Pra nuo ryto iki tamsiai nakcziai ir
užsidaryti ir geriausias alus Magde atsisuko. Priesz ją sto
dėjo jai vėl viską pasakoti, nieko tada neveikeziau.
ant szio svieto nėra gamina vėjo ubagas, biski plikas, bisUžtrenkė tvarto duris ir už
ki pražilęs, su sveiku raudonu pradėjo kalbinti.
mas.
suko
suktyne. O ubagas praMergina buvo pasipiltus, ir
Bavarijos gyventojai daug veidu ir pamėlynavusia nosia.
sze ir kalbino:
greieziau iszsižadetu viso mais Jo visas stambus kūnas buvo nieko neatsake. Nuo jo nusisu — Manstini, kad ubago
atsirėmęs tik ant vienos kojos. ko, susiraukė ir pradėjo par duona tai tokia bloga? A-a!
to negu savo aluezio.
Antros kojos vietoje, buvo ko sziukus muszti, jeigu kuris ka Eik ir pereik visa kaima, kad
ja medine, prie kurios nujpau- blogo padarydavo. Bet ubago kas taip valgytu, kaip asz val
KOMUNISTAI
ta koja sulyg kelio buvo pri- žodžiai jos duszion krito ir ten gau, kad kas taip nesirūpintu
be jokio ženklo.
VENGRIJOJE drutinta. Ant sutersztos ser neskendo
Ar gal man szienas pusta ? Al
mėgos karojo medalius, per pe- Biedna mergina) be tėvu isZ- gai asz turiu padotkus mokėti ?
augus, valkiojasi po svietą, ne
PARYŽIUS, FRANCIJA— ti pakabinta maiszas pilna priŽmogus algial turi, gerus žmo
žino
net, kiek turi metu! Visa
kimszta
almu'žnos,
o
rankoje
Isz Paryžiaus ateina žinios kad
nes lankai, duonutes ir mėsos
Komunistai su Sovietu Rusijos lazda su pusantro sieksnio il dos tarnauk, visados uždar susirenkti ir tankiai sau ariel
pagelba užėmė visa valdžia gio botagu, ant kurio galo da biauk dabar jau ir nodiejos nė kos iszsigeri. Tiktai isztekek
pririszta vinis. Tai buvo di ra, kad kada nors gyvenimas, už manes!
Vengrijoje.
persimainytu. Sunkus gyveni
Vengrijos Premieras Ferenc džiausiai aplinkinu szuneli u
Ji ėjo palengva pirkion, die
mas: dirbk, dirbk ir dirbk, vi
Nagy patelefonavo isz Szvei- baime. Tas nelaimingas szudas paskui ja lingavo per pur
carijos in Budapeszta, kad jis nelis, jeigu ubagas jam duoda sados stovi ant tavo sprando ir vyną.
da rėkia:
— Na, ir kaip-'gi? A?
bus priverstas pasitraukti, jei to botago paragauti.

CHARLESTON, W. VA. —
Claernce E. Pauley, 27 metu
darbininkas ir keturiu vaiku
Coaldale, Pa. — Juozapas
tėvas buvo ant smert nuszau'įilljpaviczius, 44 metu am
tas kai jis su savo žmona ir sa
žiaus likos sužeistas ekspliozivo geriausiu draugu invažiavo
joje Nr. 90 Lehigh Valley Na
in savo uoszves darža. A. L.
vigation kasyklose. Randasi
Eroplanas sau ramiai skrido Elswick, 37 metu amžiaus Su
Cqaldale ligonbute.
apie 9,000 pėdu augsztumo, ir siedas buvo suimtas ir suaresz— Tingine! Niekam neti
Magde pasižiurėjo in diedą
Magde atsisuko in diedą szoviskas buvo tvarkoj kai ero- tuotas už ta žmogžudyste. Jis gu nebus permainos.
kus!
Dyka
duone!
Ka
ir
sie

labai
sznairiai.
nu.
GRAIKAI
plano sztabas davė savo rapor prisipažino kad jis savo Susie Isz Szveicarijds ateina kitos
na
mestum,
tai
priliptum!
Visi
—
Ant
amžių,
atsake
su

dą
nuszove,
bet
nieko
nesako
Palaukite da dvi sanvaites!
žinios kad Premieras Ferenc
...
SUKILĖLIAI tą. Bet už keliu minucziu po to kodėl jis taip padare.
jokiasi
isz
jos
darbo,
jos
vaikNagy jau pasitraukė ir atsisa duodama su ranka per nugara
----- G ALA S---- raporto, eroplanas sudužo in
szcziojimo,
isz
jos
purvinamo,
vienam
parsziukui,
kuris
inkė nuo valdžios.
ATHENS, GRAIKIJA. — augszta kaina.
isz jos iszrodymo. Viskas, ka
Vengrijos Premieras buvo kando kitam ausi.
TRAUKINYS
KRITO
Karo Ministeris George Stra- Amerikos armija neiszduoda
iszvažiavęs ant vakaciju. Ir tuo Ubagas pasirėmęs ant lazdos ji tik daro, tai ne gerai ka pasa “SAULE” YRA
tos pranesze Graikijos Tarybai vardus žuvusiuju, nes pirmiau
40 PĖDU
laiku Komunistai nemiegojo, tylėjo, žiūrėdamas stacziai in ko, tai durna, apsirengia, tai
ir valdžiai, kad sukilėliai, su duos žinia tu žuvusiu kareiviu
juokinga. Varo, vaiko, rėkia
GERIAUSIA
bet taip pasidarbavo kad dabar mergina. Magde apėmė didis
užsienio pagelba užpuolė du giminėmis.
pravardžiuoja,
keikia,
o
czia
piktumas. Nuo kiaulių sunku
Du Darbininki Žuvo jie visa valdžia paėmė.
DOVANA!
miestus, sziaurineje Graikijos
pasitraukti,
o ežia priesz ja da piūek tam vis reika dirbti! O
Szitos
žinios
ne
aiszkios
ir
dalyje. Jis stacziai nepasake,
REYKJAVIK, ICELAND — MANSFIELD, MO. — luži- nepatikrintos. Eina gandai, toksai diedas, ubagas atsisto arsziausia ankstus kėlimas rytbet davė visiems žinoti, kad ta
Dvideszimts-penki baisiai su nierius ir firemonas žuvo, kai kad Vengrijos valdžia kreipsis jas typso. Užsigryžo nuo jo pe- mecziais. Gaspadine ja vis su
užsienio pagelba pareina isz
Jeigu nežinai kokia
szaltu vandeniu pažadina, žie
laužyti ir sudeginti lavonai bu traukinys “Florida Special’’ ar jau dabar kriepiasi in Ame- cziais ir suniurnėjo:
Sovietu Rusijos.
vo suringti in maiszus, kai di nuo reiliu nubėgo ir nukrito
— Eikite pirkion, pas gas- ma szalta, tamsu, kurk ugni pe- nupirkti Dovana savo
Karo Ministeris davė vi delis “DC-3” eroplanas isz pa net keturios deszimts pėdu in rka pagelbos.
paldine. Asz czia jokios almuž- cziuje. Net pasikratė.
Draugui ar Draugei,
siems Tarybos nariams žinoti, dangių nukrito Iceland Salos urvą. Isz keliautoju nei vienas Dabar, kai Komunistai buvo
nos neduosiu. A-a, kas ten man O tasai ubagas jai malevoja
iszguiti
isz
Francuzijos
ir
Ita

kad valdžios armija vis gali at kalnuose. Kai atėjo žinios kad nebuvo nei sužeistas apart vie
toki rojų! Taip kaip tyczia, tai užraszk jiems laiklijos ir yra varomi isz Graiki almužna! Geras 'žodis tai taip
silaikyti, bet jeigu sukilėliai
no
mažo
kūdikio.
taip kaip jis žinotu, kas jai
szitas eroplanas nepasieke sa
jos, tai jie atkreipė visas savo gi almužna. Ir nors žodis yra.
vis gaus pagelbos isz užsienio
raszti “Saule.” Pra
Traukinys
važiavo
isz
Mem

kenkia.
vo paskirtos vietos, tai tuoj aus
jiegas in Danubijos krasztus. labai pigus, tai del to ilgas lai
tai valdžios armijos negales at
phis,
Tenn.,
in
Kansas
City,
Labai supyko ji ant visu linksmins jiems gy
visi pradėjo jo jieszkoti. Už
Premiero Ferenc Nagy Po- kas jo negaliu sulaukti.
silaikyti. Sukilėliai turi geriau
Mo.,
ir
kai
privažiavo
užsisuki

žmonių.
O kad areziausia jos
Mergina neatsiszauke, gal
dvieju dienu rado to eroplano
Sekretorius
Kataliku
kunigas
sius ginklus, kuriu visoje Grai
liekanas kalnuose. Nei vienas mą apie kaina, jis gal per grei Stephan Balogh yra suaresz- eik in parsziukus. Ubagas bu stovėjo ubagas, tai ant jo ir vi venimą, ant viso me
kijoje negalima nei gauti nei
tai važiavo nes nulėkė nuo He
vo susimaiszias kaip szuva, ku sa piktumą iszliejo:
neiszliko gyvas.
to ir džiaugsis isz ta
tuotas
ir
intartas.
rasti.
liu, Žuvusiu darbininku var
ris lenda ka nors nustverti prie — Tai ko czia dabar jus
Komunistai
prisipažinsta
traukinio inžinierius,
Karo Ministeris sako kad BUENOS AIRES, PIETŲ dai:
žmonių ir kurie jam isz'kauszia nuo manes norite? Pikta va vo dovanos! Prenu
vieszai
kad
jiems
Rusija pade
szitie sukilėliai rengia viso AMERIKA. — Keturi žmones Byrd Duncan, 65 metu amžiaus
nugara su lazdomis ir botagais. landa ta diedai atnesze. Kur tik
kius sukilimus, nes jie nori at žuvo kai du maži eroplanai nu ir darbininkas kuris inžinui da ir siunezia intakingiauisus Bijojosi prisiartinti, bijojosi žengsi, jis visur paskui tave merata Suv. Valstijo
skirti dali Macedonijos nuo krito ir užsidegė. Abudu ero anglis pristato, Lewis Sanders, žmones suardyti Vengrijos val prakalbinti, nors akys jam in trapailineja ir neduoda jai pa se
metams $5.00
džia ir visa kraszta pavergti virszu isz kaktos lindo, taip ką jaus! Sarmatai, negražu!
25
metu
amžiaus.
Graikijos kraszto.
planai nebuvo prekybiniai, bet
j Kitose Vieszpatysdel Rusijos.
Valdžios Ministerija sako, atskiru asmenų nuosavybes.
baisiai žiurėjo in mergina Kur tik parodysiu akis, visi isz
O konferencijoje Rusija da Maigde.
manos juokiasi, buk koksai tese $6.00. Užraszant
kad visi dabar tikisi ir laukia Vienas padangėse užsidegė ir MIRTIS PO
vė
savo
garbes
žodi
kad
ji
pasi

visokiu sukilimu paniekinti ir susprogo, antras per žemai
Ar ji gražesne už kitas 1 Gink- diedas paskui mane besimeilin
VESEILES
reikia drauge ir pre
rengus
pasiraszyti
ant
taikos
nusilpninti valdžia, nes sukilė skrido ir in medi pataikė, nu
Motina Dievo! Seniai kada damas vaikszcziojas.
del Vengrijos, kai Amerika su jis vaiske tarnavo, tiek daug Pradėjo verkti.
Szluoste numerata siunsti per
liai su užsienio valdžios pagel krito ir sudužo.
Automobilius
Susimu

Anglija
pasiraszys.
purvina
veidą,
o
aszaros
kaip
ba nori nualinti esamaja val
visokiu merginu mate, bet da
arba
“Czia tik vienas pavyzdys tokiu! Magde-gi parnylo del žirniai isz akiu krito. Verkda Money-Orderi
džia pirm negu Amerikos pa FAIRBANKS, ALASKA. —
sze Su Traukiniu;
Rusijos veidmainiszkumo.! ’ ’
to, kad ji biedna,, kad ji pas ma, kalbėjo::
gelba ir paszelpa pasieks Grai Amerikos didelis ir galingas
pinigais registruotam
6
Užmuszti
kijos kraszta.
Ateina žinios isz Washingto- gaspadorius tarnauja ir kad — Ar tai jau neturite kitu
B-29 bomberis sudužo kai kėlė
Bet valdžia pasiryžus iszte- si isz Ladd Field in padanges,
MUNSTER, IND. — Szeszi no, kad, “Amerikos valdžia pa bus lengviau ja prikalbinti, sau merginu? Ar tik mane laiszke.
sieti pakol pagelba isz Ameri ir užsidegė. Devyni kareiviai insilinksmine žmones važiavo sirengus Komunistams duoti prie saves pritraukt. Kad ji pažinstate ir matote? Nors sy
kos atvyks ir parems nepasto lakūnai kaip ten isz to degan- isz veseįles ir buvo ant smert žinoti kad Amerika prieszinasi norints butu ne Tamasz'ausku ki atsikabinkite nuo manes, ba
via ir bejiegia valdžia, kuri vi ežio eroplano iszlindo. O trijų užmuszti kai j u automobilius ir Amerikos valdžia nenutyles tarnaite, kad ji norints butu reiks isz czia pabėgti, ar kas Saule Publishing Co.,
jeigu Premieras Ferenc Nagy ju duktė, kad ji butu kažin ko jau!
somis galiomis stengiasi tvar neranda. Bomberis nebuvo nei susikūlė su traukiniu.
Mahanoy City, Pa.
Ubagas labai susijudino.
kia, kad turtingiausia, tai viska palaikyti,
nuo žemes pakilęs kai jis apsi Jaunita Brock ka tik buvo bus paszalintas.”
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

TIKRA ISTORIJA
TAI Ibuvo

liūdnas žiemos va pakeldamas auksztyn galva. O
karas.. Gryžiau isz misziko jis, tasai mano brolis nieko nei
in savo pirkte. Vasara žmogelis žodelio, tiktai apsiaszarojo.
nusidirbi, visa diena, kaip tik
Tai tas mane da arsziau už
iszausta net iki sziarri laikui, gavo ir apėmė didesnis piktu
kada nusirito dangumi raudo mas. Duok-gi vakariene! Szaukiu ant Agotos, o greieziau, bo
na saulute ir užgeso.
Iszejau ant kelio. Nuskuru ba greieziau!
I
sios puszeles riogsojo a'biem
Apsisuko greitai ; su bliudu
paszaliais, virpėdamos ir lin bulves nesza.
guodamos, bet netrukus jos
Pasižiurėjau in tas bulves ir
pradėjo reteti ir miszkas pasi sakau:
baigė. Priesz akis gulėjo atvi — Asz su tomis bulvėmis ir
ra lyguma. Laukuose buvo vienas' gaueziau rodai, bet rei
ūkanota ir vejas. Ak! Ypatin kia su visais, kaip su paukszgai tasai žiaurus vejas! Kaip cziais, pasidalinti.
pasikėlė, o papūtė, tikrai tarė O mano brolis vei nieko, nei
ja pagalvot; iszszaldys isz žmo žoduko, 'tik jo akyse aszaros
gaus duszia. Ėjau palengva blizga.
nors ir bėgti tokiame szalty ne į Tada asz da arsziau supy
būtu jokios naudos! Asz buvau kau! Kaip neimsiu szaukti,
pailsės ir rustus. Žmogus nusi barties pilna pirkia jiems pek
dirbi, kaip nedieviszkas sutvė los pridariau.
— O tu, neverteli! Sakau
rimas ir tiek! Nei ežia atilsio,
nei szventes, nei jokio džiaugs broliui, o tu didžpilvi vienas,
mo gyvenime. Badas taip pat tau tik su knygpalaike sziltai
mano pilvą nardė! Pasivalgo tūnoti ir tu tai daryti moki!
ten kiek per pietus, bet kai tu Dievo bausme, tos jusu kny
mužikas gali prie tokio darbo gos ! Jos tau duonos neduos, ne
tokiu valgiu prisisotinti? Kad sibijok! Ko žmogui reikia? Sa
nors butu pramesta, bet vien kau. Reikia jam daugiau lauko
tik su druska! O amžinas pas kad turėtu anit ko dirbti, butu
ninkas! Einu tai-gi sau maus duonos soeziai, skuduriai ant
tydamas; rankos nuo szalczio nugalros, o po tam rytais ir va
suakmenėjo, vejas veidus skai karius Poną Dievą pagarbinti,
do ir kaip su adatomis bado, o tai ir gana!
isz akiu aszaros kaip žirniai VangsZas brolis tyli, mat toji
mano Agota tai turi savo at
per veidus ritasi.
Ir atėjo man ant minties, mainoma paprotį.
kaip tai kadaisiai vakaro lai Tai-gi pradės aplinkui mane
kais mano brolis iszskaite kny sukineties ir isz vienur ir kitur
goje, ten, kokios visokios rodos prieiiti, o vis kalbinti, ant galo
O tai tegul mužikas mokinasi, prie žmogaus ant suolo atsisės
buvo ten paraszyta, o tai tegul ranka glosto ir karto ja:
szvariai užsilaiko, buk kad ne- — Tylėk, Andruli, tylėk!
-szvarumas sveikatai kenkia ir " 'Pagerėjo man sziek tiek, o
ten daugiau apie viską prira- ji kada vėl kitaip pradeda,: kad
szyta. Tegul juos visi galai su tai kokios buk apgavingos kny
ju tomis rodomis! Matyt, kad gos, o net ne tokios paprastos,
tas kasztuoja ne daug, truputis ka tai jas mieste 'butu galima
atramento ir gana! O tegul jie pirkties.
patys iszbando. Žmogus kaip — O kokios? Klausiu, nes
tik ko jas paveiki ir da jam no man jau žgneidu pasidarė.
rėsis maustyti apie koki ten — Ana, sako užrubežines ir
szvaruma, arba ir arsziau, apie labai stebėtinos. O, pasiklau
skaitymą?
sytum valandėlė, ba tenai ste
Surengti ant bobos, tegul bėtini žingeidumai.
greieziau paduoda valgi, ir po Ir pradėjo szirdingai praszy ■
tam kur nors nugriūti ir miego ti, tegul, girdi, brolis paskaito.
ti. O vargas tasai musu gyveni Pamojau ranka; o tegul ten
mas!
juos! Tegul skaito!
Parsivilkau pirklen. Terp Brolis iszsitrauke knyga.
duriu sutrepsėjau, sziluma ma Agota pastūmėjo jam lempute;
ne apsiautė. Prie pecziaus sėdi pasilenke ant jo su bobiszku
brolis, o Agota mano moterisz- žingeidumu, rodos, knyga aki
ke, aplink puodus ko tai suki mis sues.
nėjasi, o vaikai pakampiuose Klausau; apie ka ežia bus ta
snaudžia.
/ sai apraszymas.
Inejau maeziau kampan, kir 0 czia kaip neims skaityti
vi. Kaip atsisėdau ant suolo, tikras apgaulybes. Pirmiause
tai net suolas sudejavo.
tai apie ta Lietuva kaip ji bu
Brolis tuo tarpu ka tai skai vo seniau didele ir garsi.
to, bet dabar savo skaitymą
Na manstinau sau buvo ne
greitai paslėpė ir pradėjo da buvo kas mums tas' apie tai.
rytis, tarytum ežia nieko tokio Bet tuojaus tasaLrasztininkas
svarbaus neatsitiko.
toje knygoje sako kad toji Lie
tuva yra kad ji gyvuoja ir kad
— O tu vėl savo! Sakau.
— Czia nieko, bene tau tik tai Lietuviu locnybe ir tėvynė |
taip prasimate, taip man me taigi Lietuviai privalo jai už tai
mylėti ir taipo taip jai tarnau
luoja in gyvas akis.
ti.
Nesuprantu gerai kas ten to
Pasižiurėjau ant brolio. Nuo
pat jaunystes mizeriokas: nei liau buvo paraszyta tiktai ma
iszaugo kaip turėti būti, nei in ne didelis piktumas apėmė už
darba tinkamas, luiszas ant tokius suvedžiojimus.
O mano mieliausioji! Ar tai
vienos kojos ir ne visai mato,
girdėti
laikai? Kas per tėvynė?
rankoj tvirtumo, jokio! Kad
tai jaunesnis ir po tėvo smer- Ta melagyste! Mano tėvynė-, tai
cziai paliko prie manes kaipo tiedu margai mano sumenkusierata, maitinti ir prižiūrėti sio lauko, o locnybe mano tai
jis reikia, 'tarytum, žmogelis tos iki alkuniu suodinos purvi
neturėtum jau savo pulko val- nos ir iszdirbtos rankos! Vol
uos mane pagundė pradėjau
kucziu.
— Negalėsiu asz jus, tokius kerszyti kad tegul to man ir
nerepas, ilgiau szerti, sakau, Dievas neoamena.

taigi ir prie jo.
0, dėlko jis dejinie, pasiekti savo galutino,
— O tai rėkiu netiesa kad mužikas turėtu savo tėvynė sapnavoz
Ant rytojaus atsikėliau gana gaspadorius! 0 norite? Pasa paskutinio grožio.
Kas tai yra tėvynė? Nei asz tuc
Niekas nežūsta. Sztai tavo
apsivilksiu nei tuo busiu sotus magesnis atsilsėjęs. Tai buvę kysiu jums daugiau; reikia
jam sudžios, iszrenka! Ir api<_ siela, vaike. Pažink ja. Czia,
Tai tik bajoru iszg'alvas ir vis Nedelia.
visokius savo reikalus pati manyje, yra ji, auga ir sklei
kas! Alkanam didesnio szmo tai:
telio duonos gailisi gėriai
— Buk boba namie ba mai manstina ir garsiai svarsto. Vi džiasi žydedama. Ir jau beveik
jiems mužikams pakiinszti su iziandien ant sumos akaleina. sa burna gaspadorius ir tiek. taip pat puiki, kaip karalienes
Tik nuliūdau ir nieko nesa Elzbietos ir Duze siela.
Boba nieko noaitsake turbūt
vedžiojimus priesz akis! Duo
Jauna mergaite vos pažino
kite žmogui pavalgyti, žmo gėdai sau atmine vakaryksz kau.
Dominikas retkareziais in savo siela, taip turtinga ir pui
giszka gyvenimą bet ne szu- ,zia mano.piktumą. .
niszka. O kas man rupi kas ten
Iszejau; oras dailus svietas mane kreivu akia pasižiūri ii ki ji buvo.
Pasiimk ja s<au, Inaloniai ta
ant aukszto toli! Toli! Valdo ii po. skaisezia saulute balsuoja paklausia:
— O gal manstinate kad sa rė poetą, asz dovanoju tau tavo
sudija? Ar koksai Lietuvis ku- si, net akyse mainosi.
nigaiksztis ar caras? Manne
Ant kelio kaip taip tai pap vo pirkioj esate gaspadorius? siela.
— Asz ant to nieko ba jau
Ne, pasiprieszino jauna mer
galvoj nei caras nei kilni- rastai ir vienas ir kitas 1 kūmas
gaiksztis kadangi tankiai žmo pąsisveikina Popa Dievą pa man stebėtinai buvo ant szir- gaite, asz palieku ja pus tave.
Czia jai geriau. Tegul ji būna
gus negali iszsitiesti ir apie po garbina arba, ir prie kompani dies liūdna.
tavo pasaulinėje sieloje. Tū
terius pamanstyti!
jos prisidedai. Einam taip sau
Per Dekoreiszion Dei,
—BUS DAUGIAU—
svajoji, kenti vietoje manes ir
Ir itaip aiszkiai kartoju it visas pulkelis. Daugiausia tail
Buvau vienam dideliam
už mane. 0 asz galiu dabar nuo
nuolatos vis garsiau darodine- pradžiugau isz seno Dominiko.
mieste,
lankiai toliau tarnauti kiekvie
ju: Neteisybe kad mužikas tu Tasai Dominikas ne ' senas
Su savo kurna
nos dienos gyvenimui ir žiau
rėtu bent kokia sau tėvynė.
Apsirengęs sakau savo AgoBaltru vienete,
riai prievolei. Nedeldieniais
Tie abudu nutilo; vaikai nuo metais tiktai žmogus visu bu
Mano dedienele,
asz
ateidinesiu in tavo, ne, in
volnas.
Ir
vaikszcziojp
ir
važi1
mano riksmo iszbudo vienas ir
Vienoje vietoje, užtikau
nėjo po svietą visur ir rodos in JįLAUSYK, vaike. Baigsis mano siela ir busiu vėl tuo, kuo
daug girtuokliu, kitas' pradėjo verkti.
Liūdnai ir stebėtina grinteie- tokia szali užvažiavo kuri guli lno, kad1 mums prisieis užmusz- asz buvau, pati savimi.
Begerdami kaip pasiuto,
ant dideles salos, o toji sala ti tavo siela. Ar tu supranti, — Tai ateidinėk Nedeldie
je.
Net iszbyrejo visi langai
Agota garsiai atsiduso: ' Na terp suriu vandenų. Anglija ai kad jivisai netinka sziam pa niais. Szvelniai tarė poetą.
i
isz namo,
reikia vaikus užmigdyti! Ir ji kaip ji ten vadinasi ? Nuo tos sauliui? O kitas gyvenimas
Ir ji eme ateidinėti in ji savo
Mat ten giedojo,
nuslinko pamažu prie to užsi keliones Dominikui daug pro mums neprieinamas. Neverk! gyvenimo
berupestingomis
Gaspadorius apmalszy ti
to
ir
supratimo
pribuvo,
taigi
Taip
kalbėjo
žmones,
kurie
ėmimo.
szventadieniu valandomis. Ji
ju negalėjo,
ant
ji
žmones
ir
szauke:
Senas!
myleji
ja
ir
ėmėsi
kankinti
ir
gryždavo
in savo siela, in slavo
.
Vajei! Baube kaip
Brolis po yalandeli ant suolo
koki gyvuliai,
kamuoliu susiraitė pasideda- Einame taip sau in miestą, užmuszti tai siela, nors jiems svajones ir kanezias, in savo
O katrie pro namo ėjo,
mas po galva sudriskusius ir kalbėtasi apie viena apie kita buvo gaila jos, tai buvo stebuk aszaras, in save paezia.
ir jau neatsimenu isz ko paėjo linga, aikli siela, netinkama Ir ji manydavo: Paiki, netoli
juodus kailinius.
Sustoja, klausinėjo ir
žiurėjo,
Agota taippat pradėjo nusi kad sakau: esu gaspadoriu! musu žemiszkam pasauliui. mato žmones, gimines ir bieziuAsz neturiu turėti sielos. Bet liai! Isz meiles jums persisky
Dominikas ant manės kreiva
Atsidyvyt negalėjo,
rengti.
asz galiu turėti skilvi riau asz su savo siela ir atida
kodel-gi
Ant galo gaspadoriui
Atsiguliau; tuojaus užmig akia pasižiurėjo ir sako:
dakako, siu.
— O ant ko esate gaspado- kepenis ir kitus kuniszkus su viau ja, mažiay silpna. Ir sztai
dėjimus?
Atsistojas taip sako:
iszauga ji poetoje didele ir
Da man nesmagu, taigi ir rium mano kūmai?
—
Filosofijai
czia
nėra
vie

Szelauk isz mano
stipri ir grasina, jums isz ten. Ir
pikta. Bet kad žmogus ne do — Kaip tai ant ko? Paklau
tos,
vaike,
ir
neturi
nieko
ben

namo,
visa tai, ka jus užmuszete ir
vanai per diena nusidirbai, at siau.
dra
su
reikalu.
Ja
gali
turėti
Gana bus tos svodbos!
atemete nuo manės, užlaiko jis
eina miegas ir kaip akmuo pri — Na-gi savo apsiejime sa
karalienes
aiba
elgetos,
o
ne
vi

Bet kur tau,
puoszniame pražydejime. įtai
spaudžia akis man tuojaus už ko ir ant to vieno margo lauko
dutiniai
žmones.
Bet
kam
tas
Negalėjo duot sau
ki, melagingi, negeri žmones!
daro.
o iszęisi isz už tvoros tai jau
aiszku.
Arba,
tu,
gal
but,
laikai
rodos,
Kaip vietoje vienos nukirstos
*
*
*
fiu! fiu! Pražuvo toji tavo gas
save
karaliene
Elzbieta
arba
Del pasigėrusios 'gaujos,
smako
galvos iszaugdavo szimMiegojau kaip tai paprastai padoriszka vertybe.
Duze?!
Pradėjo draskyti,
tas nauju, taip pražysta puoszmužikas po szokiai ir kareziai Nustebau iszgirdes tokia
Tuomet ana mergaite geru niu pasiputusiu žiedu musu suDrabužius in skutus
dieni. Tiktai viena syki iszbu- kalba.
noru atidavė savo siela. Ji ži triuszkintos szirdys sieloje po
taisyti,
dau: pasirodė man dyvai.
O Dominikas nieko vien tik
nojo,
kad ji ne karaliene Elz
Tai buvo vyrueziai
Sėduos arft patalo ir įžiurau: taip nenoromis pradeda pasa bieta ir ne Duze, ir niekuomet etos. Jame užlaiko'Dievas pa
Dekoreiszion ne kas,
saulinius sielos atomus.
koti kad tenai kituuose kraszNieko pirkioje ramu.
nebus jomis. Savo paezios nu Taip kerszija poetą už gimi
Ba ne vieno buvo
Už langeli ant sniego baltuo- tuose viskas kitaip: žmogus sižeminime atidavė ji savo sie
sukirptas kotas,
ningas jam sielas užmuszikams
kad ir biednas jautiesi gaspajasi menulio szviesa.
la-.
Patys vyrueziai pagalvokite,
ir iszdavikams.
O, Jėzau! Pasirodė mani ant doriuin ir tai da ne ant kokio
Ii- taip stovėjo ji, vargsze,
Ar jus tikrai gerai
Kerszytojiais,
užlaikytojas
ten prasto daržo -bet ant visos
szalanti, alkana, drebanti, žūs
darote ? syk kad tenai labai szviesu. aplinkui žemes.
musu, mes mylime tave!
Klausau ir nežinau isz kur? Ar
tanti !
Kada ta girtavima
Visai nemanstiju sakau:
----- GALAS----Asz buvau nieku ir pasilikau
paliausite, isz to baltumo ir tylos ? Ar tai
—
Klausykite,
sako
Domi

gal, nesuprantamas daiktas
nieku, maustė ji.
Ir kada sveika protą
nikas, gaspadorius atsistos Bet vis tiktai ji pajuto, kad
nuo
paties
manes?
Iszeina
ta

gausite,
Pasiskaitymo Knygeles
sai sznekantis balsas: Kur tavo priesz puiku dideli narna kur jai da surikiau pasidarė įgyven
Dirbate sunkiai ant
duszia ? Kur ta savo duszia pra kambariai pilni gražiu malevo- ti, be savo sielos ir nuėjo jiesz
Penkios Istorijos apie Burike
kitu,
radai? Kur, žmogau? Jėzus! tu abrozu o kiti kambariai del koti jos.
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
Metote pinigus ant
Marija! Juozapai szventas! skaitymo o da kiti del kitokio
Ji
priėjo
miszka
ir
tarė
:
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
teismu,
darbo: ineina in tuos namus,
Persižegnojau
kelis
sykius,
Miszka,
ar
ne
tu
turi
mano
pasaka); Užliekos isz Senovės
Va jei beda, beda,
vaikszczioja sau laisvai ir da siela?
kailiniais
kuogreieziausia
galO
o
Padavimu; Peary ant Žemgalio
Ir didele jums gieda!
va užsidengiau pradedu szva- sako; mano!
Ne!
Suosze
miszkas,
asz
tu

(Atminimas isz keliones in Le
*
*
*
— Kaip tai gali but jo?
peti už mirusius, už duszeles
riu tiktai vien savo miszko sie dinius Krasztus). 96 pus. . .25|5
Badai 'apie Niudžerzei,
— Na-gi matote; bendrai! la.
poterius.
Trys Istorijos apie Irlanda
Atsirado sportukas del
1 I1
. '■
Iri'jau iriau idsdaugiau nesi- Visai tautai namai prigulinti, Indaugeli daiktu ir žmonių arba Nekaltybe
suspausta; Ro
senyvos bobos,
ateidavo ji ir klausdavo ju,'bet bertas Velnias; Medėjus; Kaip
Sztai, poruotis susitarė,
visi turėjo savo sielas.
Kuzma Skripkorius liko TurNa ir tuojaus vali.
Lenktynes Ant Laivo
Pagaliau
ji
atėjo
in
poetą,
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^
Tasai sportukas badai
kuris gyveno tolyje nuo visu. SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
jau dvi turėjo,
Ar ne tu turi mano siela,, po ;Tai dabar už treczios
ta, ta siela, kuria asz atidaviau ISTORIJE a?ie Da **
emes,
----------------- iszo iszlins, Al
gyvenime?
Ir po szliubui, visi
Poetą szvelniai atsake jai: yva in virszu iszkils, Kaip už
szoka,
Asz saugoju savyje visas sielas laikyti sveikata ir apsaugoti
Kaip katras moka,
kurios žūsta sunkiame kiekvie szeimynele nuo lygu,Verta NeBet, sztai palicijantai
nos dienos gyvenime, negali užmirszt, Kaip dagyvent 100
pribuvo,
pražydėti, pirma laiko mirszta. metu, Pamokinimai, Apie boba
Su viena isz paeziuku,
Nes asz niekas kita, kaip Dievo ka negalėjo savo liežuvio su
Kuri gyveno su
saugojimo vieta, visoms vys- laikyti, Leibaus gimoras, Gir
juom apie metus,
tanezioms ir sutriuszkintoms tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
Visus svodbininkus
moterių sieloms. Manyje jos maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
paėmė in teismą,
visos toliau gyrvena, ir liuidna Geros rodos, Gailinga ypata,
Ir keletą in lakupa
siela puolusios moteries, ir jau1- Galybe Meiles, Juokai, Raganpasodino,
trios miestietes, ir apleistos, ir iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
Vaitas po dvidoszimtine
parsiduodanezios, senstanezios ba kaip ir visos Bobos; 15^.
atskaito,
Amerikos kariszkas lai czia sudarė lenktynes. Apart ir kuprotos, apviltos ir sergan- Saule Pub. Co., Mahanoy City
Mat, nesze vilkas
vas, kuris veža kariszkus
szitu lenktynių, da buvo ga czios, paCzios praszcziausios ir
avinus,
eroplanus, USS Randolph,
na vietos ant laivo del dvie paezios negražiausios. Ne vie “Talmudo Paslaptys”
Dabar ir vilkiu
priplaukė prie uosto ir inju tukstaneziu žmonių kurie nas moteries sielos atomas ne
Apie Žydu Tikybos Prisaky
negerai bus,
renge lenktynėms vieta.
atėjo tas lanktynes pamaty pražūsta pasaulio erdvėje. Nes
mus. Labai užimanti Apysaka
Kaip visos ant jo
Apie du szimtai jaunu vyru
tai, kas pradeda vysti gyveni
ti.
::
Tiktai 15<fr
::
bobeles susitars,
ku czia lenktyniavo ir apie
Isz to galima insivaizdinti me, Dievas tuojau pat indedla
Tai gerai kaili
keturios deszimtys profesikokis didelis szitas karisz in poetos siela., kad tai galėtu
Saule Publishing Co.,iszkarsz!
[ iszsiskleisti puoszniame pražyjonalu bėgiku ir sportininku
kas laivas.
Mahanoy City, Pa.
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