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Amerika Visa Svietą Gelbsti
Unijos Reikalaus
Didesniu Algų Sa
vo Darbininkams

Eroplanu Pažanga

Isz Amerikos

Karo
♦ Sekre.
Pasitraukia
Laivyno Sekretorius Jo
Vieta Užima
WASHINGTON, D. C. —
Karo Sekretorius, Robert P.
Patterson inteike Prezidentui
Trumanui savo atsisakyma isz
darbo. Jis pareiszke kad jis no
ri pasitraukti kai tik Armija su
Laivynu susivienys.

Laivyno Sekretorius, James
Forrestal ta jo darba užims.
Laivyno, Armijos ir Lakunu
Sekretoriai bus lygus viens ki
tam, jeigu pasiseks visas Ame
rikos kariszkas jiegas suvieny
ti ir po vienu vadu pavesti. Iki
dabar laivyno karininkai ir oficieriai labai prieszinosi ir sake
kad jie nesutiks ant tokios
_ tvarkos.
Gal kaip tik už tai Karo Sek
retorius Patterson pasitraukia
ir užleidžia savo vieta Laivyno
Sekretoriui, kad patraukus
Laivyno karininkus in savo pu
se.

Szitie ■ paveikslai buvo
valdžios iszleisti parodyti
kaip greitai ir kaip toli jau
nukeliavo eroplanu pažanga.
Eroplanai pirmiau skrisda
vo apie szimta myliu in va
landa; dabar jie skrenda tris
szimtus ar daugiau myliu in
valanda.
Eroplanu kompanija ku
rios eroplanai skrenda tarp

Chicagos ir San Francisco
jau dvideszimts metu, suda
rė paroda parodyti eroplanu
pažanguma. Virszuj, po kairei yra Uni
ted Air Lines kompanijos
Mainlines 300, kuris yra pui
kiausias ir greieziausias eroplanas. O po deszinei yra
Boeing 40 eroplanas kuris
buvo vartuojamas dvide

szimts metu atgal. Jis veže
apie tūkstanti svaru tavoro
ir du keleiviu ir skrido apie
szimta ir penkias mylias in
valanda.
O apaezioje paveikslo pa
rodoma kaip mados persi
mainė toms darbininkėms,
patarnautojoms, kurios ran
dasi ant eroplanu.

Unijos Priesz Kongresmonus;
Graikijos Armijos Apsupąs
Sukilėlius Ir Paims Epirus
Miestą; Rumunijos Darbininku
Vadas Suaręsztuotas; Komu
nistams
Sekasi
Kinojoje
-----------*---------....
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WASHINGTON, D. C. — Szimtas ir sep
tynios deszimtys vienas metas atgal Amerikos
krasztas pradėjo gyventi ir raszyti savo isteri
ja pasaulio knygose. Du milijonai Amerikiecziu sutvėrė tokia valdžia, kuri nustebino vi
sa svietą ir iszgazdino pasaulio didžiūnus.

115,000 Algos Ir Pra Ana sanvaite jau szimtas ir keturias deszim
Paryžiaus
tys milijonu Amerikiecziu stojo in vadovystes
Žmonių
Be
gyvenimas ir pirmenybes vieta tarp visu pasaulio tautu ir
Unijos Nori Konferencija
krasztu,
Darbo
Eina Gerai. Ko
Algos Didesnes, Pra
Rusija szita pirmenybes vietas Amerikai
Palaikyti Viskas
Automobiliu
Fabrikas
misijos Paskirtos
gyvenimas Brangesnis,
parūpino ir prirengė. Rusija pasitraukė isz vi
Užsidaro. Nėra Gana
Biznis Prastesnis
sokiu derybų ir užsidarė už savo tos plieno
Vienybe
Plieno
PARYŽIUS. — Konferenci
ja Paryžiuje, kur dabar Ameri
?*■
_____
ka su kitomis tautomis tariasi
UTICA, N.Y. — William apie atstatyma Europos labai
Green Amerikos Darbininku gerai ir tvarkingai eina. Visi
Federacijos Prezidentas sten mitingai ir pasitarimai yra nu
giasi sudaryti vienybe tarp at traukti ar atidėti iki kito mene
skiru uniju priesz Prezidento sio. Per ta laika paskirtos ko
rinkimus ateinancziuose me misijos atskirus klausimus isztuose. Ir per tuos rinkimus jis tirs ir paskui konferencijai
nori kad visi darbininkai ir vi pranesz savo pastabas ar nuta
sos darbininku unijos balsuotu rimus.
priesz visus tuos KongresmoPirmutinis ir svarbiausias
nus.kurie innesze ir invede tuos klausimas szitoje konferenci
instatymus priesz darbininku joje yra dažinoti ko ir kiek pa
unijas.
ti Europa turi ir kaip ji gali
Jis sako kad CIO ir AF of L save gelbėtis. Paskui eis posė
unijos turi sudaryti viena frun- džiai ir pasitarimai apie pagelta per rinkimus ir balsuoti ba isz Amerikos.
priesz visus tuos Kongresme Belgijos Premieras Paulnus ir Senatorius kurie pasiro Henri Spaak sako kad yra vil
dė kaipo darbininku prieszai, ties kad visi Europos krasztai
invesdami tokius instatymus sudarys ir palaikys vienybėje
priesz darbininkus.
pramonėje ir biznyje ir isz sziNe visi uniju vadai su juo su tos vienybes iszkils ir susitari
tinka, nors visi norėtu tiems mas politikoje ir užsienio rei
Kongresmenams atkerszinti, kaluose.
nes jie ežia mato proga tam Anglijos Užsienio Sekreto
Amerikos Darbininku Federa rius Bevinas sako kad visi Eu
cijos prezidentui save pasigar ropos krasztai nori susitaikin
sinti ir kitus darbininkus pa ti ir susitarti, ir jie susitaikins
traukti in savo unija. Mat ir jeigu tik bus jiems proga gerai
darbininku vadai viens kitam ir draugiszkai pasiszneketi ir
nepasitiki.
pasitarti.

DETROIT, MICH. — Gene
ral Motors automobiliu fabri
kai užsidarė del visos sanvaites už tai kad negauna gana
plieno. Plieno beveik visiems
fabrikams dabar ima pritrukti
už tai kad mainieriai vienur
straikavo, kitur taip sau nedir
bo. O kita priežastis yra kad
dabar fabrikai jieszkosi kur ki
tur taip sau nedirbo. O kita
priežastis yra kad dabar fabri
kai jieszkosi kur kitur plieno
pirktis, nes tas plienas baisiai
pabrango kai mainieriai gavo
algas pakelti.
General Motors kompanija
skelbia kad per visa sanvaite
daugiau negu 115,000 darbinin
ku neturės darbo. Bet kas da
skaudžiau ir kas jau ima darbi
ninkus gazdinti, tai yra tos
kompanijos paskelbimas kad
apie 65,000 darbininku bus vi
sai paleisti isz darbo.
Kitos automobiliu kompanijos. kaip Fordo ir Chrysler nie
ko nesako apie savo fabrikus,
bets ir jom jau ima pritrukti
plieno ir tenai galimas daigtas
kad už sanvaite ar kitos ir
daug darbininku bus paleista.

ATHENS, GRAIKIJA. —
Visos kompanijos ir visi darb
daviai dabar tik laukia ir žiuri
kas bus po visu szitu algos pa
kėlimu, nes jie nujauezia kad
visos kitos unijos dabar panasziai reikalaus daugiau algos,
kaip Lewisas pareikalavo ir be
jokiu straiku gavo.
Dauguma kompanijų dabar
jau rengiasi mažiau darbinin
ku samdytis ir daugiau mokėti.
Tokis nusistatymas nebutu
darbininkams negerai.
Biznieriai dabar laukia pa
matyti ar viskas vėl ims brang
ti ir kaip brangiai jie gales ar
drys imti.
Visos darbininku unijos da
bar reikalaus didesniu algų sa
vo darbininkams. Gal ne tiek
daug kiek Lewisas reikalavo ir
gavo mainieriams, bet visgi
praszys daugiau negu dabar
gauna.
Washingtone spėja kad visi
darbininkai gaus apie asztuoniolikta nuoszimti daugiau.
Bet jie taipgi spėja kad viskas
pabrangs apie dvideszimta
nuoszimti. Jeigu taip isz tikro
(Tasa Ant 4 Puslapio)

sienos. Amerikos atstovai kelis sykius per
konferencijas kviete S ovietus ne tik dalyvau
ti, bet ir pirma vieta užimti, bet Sovietai
atsisakė ir pasitraukė.

Szitoks Rusijos pasitraukimas ir Amerikos
stojimas in pirma vieta visiszkai suskaldo, per
skiria visas Europos tautas in dvi dalis; in Ry
tus ir Vakarus.

Amerikos pareiga yra baisi ir didele. Jei
gu dabar mes nepadesime Europai atsistaty
dinti, tai tie krasztai ir ju valdžios pairs ir visai
pražus. Rusija kaip tik to ir laukia, nes Ko
munizmui badas ir vargas tai puiki dirva!

Molotovas, Paryžiaus Konferencijoje pra
dėjo veplioti apie Amerikos insikiszima in kitu
krasztu dalykus. Bet szita syki jis rado sau ly
gu, ar gal ir geresni kalbėtoja. Sekretorius
George Marshall nenutylejo, bet Molotovui ir
visiems tiems Ruskiams pasakė. Jau dabar
Amerikiecziai daugiau negu devynis bilijonus
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Rumunijoje
Aresztuoja
Politikierius
_____

Darbininku Partijos
Vadas Suimtas ;
BUCHAREST, RUMUNIJĄ
— Darbininku partijos vadas
ir keli nariai buvo suimti ir suaresztuoti. Jie jau nujautė kad
jiems savo kraszte nesveika^
nes jie jau buvo iszsipirke tikietus ant eroplano ir buvo ant
eroplano stoties ir lauke ero
plano kad juos iszveztu visai
isz to kraszto.
Partijos Prezidentas Dakta
ras Juliu Maniu, kelios sanvaites atgal nuėjo in ligonine pa
silsėti ir savo sveikata patik
rinti. Dabar jis tenai yra laiko
mas kaipo prasikaltėlis kali
nys ir jam nevalia su nieku
szneketis ar isz ten kojos iszkelti.
Partijos
Vice-Prezidentas
lon Mihalache, Sekretorius
Nicholai Penescu, ir garsus
Daktaras Constantin Gafnko
yra suaresztuoti.
Vidaus Reikalu Ministeris
paskelbė žmonėms kad szitie
politikieriai buvo suaresztuoti
už tai kad: “Jie baisiai neapkenezia esamosios valdžios ir
stengiasi ja nuversti; kad jie
prasikalto priesz žmones ir
priesz valdžia. Jie yra suimti ir,
suaresztuoti, ne už tai kad val
džia nori juos nubausti, bet už
tai kad valdžia nori juos apsau
goti nuo žmonių, kurie taip ant
j u inpyko, kad jiems dabar gre
sia pavojus. Valdžia juos pa(Tasa Ant 4 Puslapio),
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kirtimui su Rusija yra tai, kad
je turi savo kilmes žmonių.”
422— Po vila it iene
Valeria,
Naujenybes Indijos Gyventojams
valdžia per daug visko slepia
Jie, aiszku, “pirmiau rūpinais
(Dunauskaitc) 50 m. amž. Isz
nuo žmonių. Mes nežinome kas
saviszkiais, kuriems irgi pa
^apoliu Km. Luokės Valscz.
užsienio politikoje dedasi ir
gelbės reikia.
Telsziu Apskr.
Francuzijoje
draudžiama
koks pavojus visiems mums
Lietuviams tremtiniams lie
423— Po vi la i t i s, Kazimieras.
pardavinėti duona. Francuzi
Komunistas Gustavo Duran gresia.
ka vienintele viltis, patys lie
Gyvena Kanadoj.
joje vyriausybe insake krautu
buvo oficierius, karininkas Ko
tuviai, ir kiek mes isz kitu su
424— Povilonis. Juozas ir
O kita nemažesne klintis yra vėms Nedeliomis duonos ne gebėsime saviszkiams gauti.
munistu armijoje, Ispanijoje
Stasys. Gyvena New A ork.
per Sukilimą tame kraszte. Pas visi tie ergeliai ir pesztynes pardavinėti. Pardavėjai bau
Už jusu auka BALF Centras
425— Pumeris, Juozas. Isz
džiami,
kaip
valstybėje
bado
tarp
Rėpublikonu
ir
Demokra

kui jis iiitikino Amerikos val
ežia pat New Yorke papiginta
Vilkaviszkio. Apie 65-.70 m.
dininkus. įremti Komunistus tu priesz Prezidento rinkimus. artinojai. Maisto Ministeris in- kaina, preke, nuperka maisto
amžiaus. Atvyko priesz Did. K.
speja “jeigu pirm Rugpiuczio ir greicziausiai siunezia in Eu
Pietų Amerikoje. Dabar jis tasu savo sesute Maryte.
Už kokiu dvieju ar trijų me men.,, sziu metu derliaus, in
pb' Amerikos piliecziu, apsižeropa, BALF pavyksta gauti
426—Punio Jono szeimyna.
nesiu visi mes galime tokiu ži Francuzija nebus galima invežn^damas su Amerikiete, kuri
leidimus greieziau persiusti
Nors Jonas mires. Jo szeimyna
nių iszgirsti, kurios visus mus ti 700,000 tonu kviecziu, kas
gyvena Europoje. Szitas žmo
badaujantiems maisto papi
gyvena New Yorke.
nustebins ir iszgazdins.
dienines duonos davinys ma gintu budu ir pagreitintu ke
gus, Gustavo Duran, tuojaus
427—Purickis. Isz Kauno
žiau puses svaro (250 gramu — liu. Tai-gi, skubėkite savo au
buvo paskirtas in Suvienytu
Apygardos. Jau seniai gyvena
Prezidentas Trumanas did įaszas gryno vandens sveria
Tautu Sanjunga atstovauti
kas siusti: United Lithuanian
Suv. Vai.
vyris,zkais ir drąsiais žodžiais grama) bus da sumažintas.’’ Ir
Abaeri’kos 'reikalus. Jis yra naRelief Fund of America, Inc.,
428— Radzijauskas, Vincas
paskelbė, kad Amerika stoja niekas nežino, kur Francuzija
rys. komisijos, kuri prižiūri
105 Grand St., Brooklyn 11, N.
ir Autose Radzijauskaite. Isz
visiems tiems krasztams in tal gali nusipirkti tiek kviecziu!
imigracija; svetimtaucziu inY.
Lygiu Km. Nemeikszcziu Vals.
ka, kurie nepasiduoda Rusijai,
Anglijoje maisto mažiau ne
važiavima in Amerika. Toki s
Raseinių Apskr. Atvyko priesz
Sziandien pasiusta jušu au
bet jis nei nevaptelejo, nieko gu, karo laiku.
svarbus darbas yra Komunisto
Jlid. Kara.
ka, už dvieju sanVaicziu links
nesako, nieko nedaro apie Ko
Kiek žmogus gali maisto ma
rankose!
429— Radzijauskiene, On a
mins ir sotins tautieti Europo
munistus Ameirkoje.
žiausiai sunaudoti, kad nemir
(Jocziute).
Isz Lygiu Km. Neje.
tu, tik tiek jo 'buvo skiriama
Itomunistams labai gerai se
Nuo senos ir net barzduo jos ūkininką Gurbachan makseziu Valscz. Raseinių Ap.
PERMAŽA KALORIU —
Vieno mažo laikraszczio re
tos
praeities Indijos gyven Singh, kuris vartuoja ar
kasi Kinijoje. Keli nariai Pre daktorius pats nuvažiavo in kiekvienam asmeniui Anglijo
430—Rentas Vladas. Isz So.
DAUGELIO LIGŲ
je
karo
metu.
Karas
baigėsi.
tojai, siejo ir akėjo, rove ir
nors iszmegina maszina del Boston, Mass.
zidento Trumano taryboje jau fabriką ir priėjo prie virszininPRIEŽASTIS
are rankomis. Jie nei jokiu
savo ūkio. Szita maszina at
431—Rukiene
(Pesteryte)
vieszai ima iszreikszti savo ne ko ir paklausė: “Tamsta, kiek Maisto nėra, nėra net derliaus!
Per 8 metus naikintos Euro Anglijos
vyriausybe
karini
maszinu neturėjo ir nieko
stoja apie deszimts žmonių Veronika. Isz Mažeikiu Apskr.
ramumą ir savo baime, kad Ko dabar imate už tona popie
maisto davini buvo priversta pos pramones treczdalis tik kai apie musu iszradimus neži
ar nors kelis arklius. Jis szi Tirkszliu Valscz.
munistai gali neužilgo valdyti ros?”
■
,
kur pradeda atsistatydinti.
sumažinti
4
nuoszimcziais.
Ir
nojo. Bet dabar jau viskas
ta maszina gavo ir ja iszme
432—Sadauskas, Justinas.
450,000,000 Kiniecziu.
“Mes popieros visai neturi tokia maisto tvarka busianti Pramoningiausios
i
rA
|
z
valstybes
gina
Maryland
valstijoje.
mainosi.
Czia
matome
Indi

Isz
Rokiszkio Apskr. Obeliu
**
me!” Atkirto virszininkas, ir palaikoma per eile metu.
Europoje stinga žaliavos, kitos
Valscz. Iszvyko Amerikon 1925
Naujas instatymas priesz
sau nuėjo.
kaip Vokietija ir Austrija, su
Kaip
mes
Amerikoje
turėda

m.
Gyvena netoli Chicago, 111.
darbininku uniju vadus lieczia
401—Luczinskaite, Marija,
382—Kauszpeda, Jonas (ar
Musu korespondentas tenai vome cukrui ir gasolinui ženk skirstytos in keletą zonų, net
—BUS DAUGIAU—
tik treczdali visu darbininku
ba jo vaikai). Isz Maželiu Km., Isz Daugu.
buvo užejes su kitais reikalais lėlius, taip dabar tebepardavi negali viena su kita susisiekti,
Amerikoje. Bet, szita treczda402—Malkauskiene, Domiu iAndrioniszkio Valscz. Pane
ir pamate kad tenai randasi nėja drabužius, tik pagal ku kas irgi trukdo, ne tik pramo
lis viską valdo, už tai kad ji pa
ke. Isz Kėdainių miesto.
vėžio Apskr.
szimtatonu popieros. Jam te ponus. Ir kuponus sumažino. Ir nei, bet trukdo ir paties mais
laiko vienybe.
403 — Marmantavicziute,
383
—
Kavaliauskiene,
Barbo

nai bebūnant, kitas redakto drabužiu pirktis teleidžiaiua to iszvežiojima, net to maisto,
Magdalena. 56 m. amžiaus. At
ra. Gyvena Chicago, Ill.
rius paskambino' telefono ir pa recziau, mažiau ir brangesne kuris isz Amerikos nusiuneziaUncle Sam Says
Naujas automobilius vis sun
važiavo in Su vien. Valst. 1914384
—
Kavąlauskaite
Kelsziemas. Del ne laiku ir per maža
reikalavo kad jam tuojaus pri kaina.
ku pirktis; ir bus sunkiau! Kai
ne. Apie 65 m. amžiaus. Isz 18 m. Isz Alytaus Apskrities.
statytu dvideszimts tonu po
Kuras Anglijoje taip pat su pasiuucziamo maisto, rytu Eu
mainieriai sustraikavo, ’ paro
404— Medeliene, (Kairyte)
Laukeliu Km. Darbėnų Valscz.
pieros. Virszininkas su mielu varžytas. “Szilumai naudoti ropoje, Austrijoje ir Vokietijo
dydami savo pasiprieszinima
Ona. Isz Kauliniu Km. RadviKretingos Apskr.
noru sutiko.
elektra visai uždrausta. Citri je vaikuczius užpuolė odos li
priesz ta nauja instatyma,
385—Kazenbein, Andrius ir lizskio Valscz. Sziauliu apskr.
Kai musu korespondentas nų, apelsinu, nuo 19.39 m., ne gos.
405—Mocziulis, Anupras ir
tukstancziai plieno darbininkė
Emilija. Isz Raseinių Apskr.
Tokioje Lenkijoje, raportponeteko' darbo. O kai plieno fa paklausė kaip tai, kad vienam gaunama. Pavasario potvyniai
Skirsnemunės Km. Gyvena Jonas. Iszvyko 1920-1929 m.
vien Anglijoje sunaikino auga ja “CARE,” Vasario men., da New York, N. Y.
Isz Utenos Apskr. Linkmenų
brikai nedirba, automobiliu fa visai nėra, popieros, o kitam net
lu, jei juos’ butu galima pirkti, būdavo duodama 2060 kalorijų
dvideszimts
tonu
tik
per
tele

386—Kemžuryte, Elena. Isz Valscz. Kirdeikių Km.
brikai turi užsidaryti.
fe 1lt-I
.
foną., virszininkas trumpai pa- už 80 milijonu doleriu. Prigėrė žmogui, Kovo men., jau nupuo Vezbutu Km. Czekiszkes Valse.
406—Narna viezius,
Jonas
———::. ■■
szimtai tukstaneziu gyvuliu. le iki 1880. (Mažiau 1500 kalo Kauno Apskr. Iszvyko 1938-39. Brolis Henrikas gimė Chicago,
siaiszkino:
“
Sziandien
mes
ne

Antru ranku automobiliai
Maisto atserga povojingoj būk rijų : žmogus badauja). Kovo
387—Keršyto, Agota ir An 111. Gyveno Lietuvoje, bet gri
atpigs rudenyje. Daug žmonių darome biznio su tais kurie
men., jau tik trims sanvaitems
11 c r u i i - j
lėj, artėja tikras badas!’’
klausia
kiek
kas
kasztuoja!
”
tanina. Isz Czižiunu Km., Val žo in Suvien. Valst., 1932 m.
savo automo'bilius parduos po
“Nekariavusioje
Airijoje buvo kviecziu atsargos. Džiova kininku Valscz. Gyveno Niaga
407—-Narmantaite
(Noreivakaeiju, ir nebus tiek daug
Armija pataria visiems par- net nėra maisto!”
tebesipleezia.
Mokyklos
ir
ra Falls. Viena isztekejusi už kiene). Apie 37 m. Isz Lauke
žmonių kurie norės pirktis au gryžusiems kareiviams dabar
Potvyniai sunaikino ir Airi maisto dalinimo punktai maiti Vyszniausko.
liu Km. Darbėnų Valscz. Kre
This Independence Day your
tomobiliu nes iszvažiaviniai
Uncle Sam salutes millions of fellow
nepirktis namu, bet vis biski jos 75% maisto. Nors valstybe na 1,193,000 vaikucziu. Bet tai
Americans who buy and own Sav
388— Kiszkis, Julijus. Gimęs tingos Apskr.
užsibaigs.
palaukti. Namai, stubos ar ir gyvena normalu gyvenimą, tik vietiniu gyventoju. Vieti
ings Bonds—the payroll savers, the
Su vien. Vais., (U.S.A.) Atvyko
408—Noreika, Jonas.
Isz Bond-a-Month farmers, professional
kambariai sziandien paszielisz- bet baisus potvyniai iszmusze niu vaiku da reikia maitinti 3,people and the self-employed, the
in Lietuva 1934-36 m. Gyveno Kretingos Apskr.
regular buyers of Savings Bonds in
Wallace, 'buvęs Amerikos kai brangus ir nei puses never
įA
•
315,000.
Bet
nėra
kuo
maitinti.
all walks of life—all of whom are
ir nekariavusiaja Airija.
Ukmergėje.
Grižo
in
Su
vien.
409— Narutaviczius, Anta showing good judgment in building
;Vice-Prezidėntaas, su savo pra ti! Armija pataria ir net prana
Lenkijoje
naszlaicziu
tik
sure

Hollandijoje sumažintas
many future financial independence
Valst.
kalbomis priesz Trumano ir vi šauja kad neilgai viskas taip
nas. Priesz kara gyveno South days and many future financial in
maisto davinys ketvirtadaliu. gistruotu yra 1)600,000.- 300,000
dependence years.
389—Kragaite, Olga (ar Gri- Boston, Mass.
so kraszto nusistatymą priesz ims, kad namai atpigs greiU. S. Treasury Department
Greicziausiai po karui atsi- szeimynu visai be namu, 1,- cziute). Isz Sziaulu Apskr.
Komunistus, taip giliai dabar cziau negu žmones tikisi.
410— Norgėla, Jonas. Sugin Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
gaunanezioj turtingojoj Hol 350,000 asmenų visai be jokios Gruzdžiu Valscz. Apie 50 m.
inklimpo, kad dabar jis yra
tu
Km. Naumiesczio Valscz.
landijoje maisto davinys nuo prieglaudos, be darbo ar vilties amž. 1930-36 m. atsilankė Lie
Komunistu bernas.
Tauragės Apskr. Iszvyko
Francuzijos Užsienio Minis puses svaro sanvaitei, suma ko nors užsikabinti.
ĮFiF
Neužmirszkit atnau
tuva.
--------- ::--------- /
priesz Did. Kara.
teris Bidault sako, kad jis nie žintas visu ketvirtadaliu. Ka
jinti savo prenumerata už laikPanasziai gyvena daug lietu
390—Kowalievski, Viktorą,
Laikraszcziai’ daug raszo kados nesutiks stoti in savo
411
—
Oszkinis,
Kazys.
Iszvy

raszti “Saule,” Del daugelis
viu
tremtiniu.
Juos
reikia
kam
vos racijonavimas da suvaržy
Anton ir Vincentas. Isz Pileapie Amerikos užsienio politi kraszto taryba jeigu tenai nors
ko
priesz
Didiji
Kara.
Isz
Ute

laikas jau pasibaigė ir apie tai
tas, nes sumažintas jos impor nors gelbėti. BALF’ui tenka monto Km. Krakių Par. Kėdai
ka, bet mažai, labai mažai ka vienas Komunistas rasis, O
nos
Apskr.
Linkmenų
Valscz.
praneszeme! Bizni be pinigu
rasti
būdas
ir
per
atitinkamas
tas. Karo metu nebuvusios ranių Apskritis. Gyveno Chicago,
tikro žino ar supranta. Valdžia pirmiau jis manste kad jis ga
Kirdeikių
Km.
sunku varyti, ypatingai laik
cijonuotos bulves ir miltai, instaigas jiems teikti pagelba. Ill.
nieko nepasako ir nieko nepa- les sykiu su Komunistais dirbti
412
—
Parimskiene,
Marijona
raszczio, kuris sureikalauja
kruopos ir ju gaminiai pirma Siuskite aukas Lithuanian Re
391—Krukoniene, Adolfina
aišzkina; musu- laikrasztinin- ir kraszto reikalus tvarkyti.
kožna doleri. ACZIU1
karta racijonuojami. Kiauszi- lief Fund of America, Inc. 105 (Reutaite). Gyvena Chicago, (Dargaite).
kams. .
413
—
Paskeviezius,
Hilerijus
niu, sviesto, riebalu, maisto, vi Grand St. Brooklyn 11, N. Y.
111.
------- ::-------- ’ /
Beveiks visados mes girdime sai Hollandijoje jau negalima
392—Kuprevicziu szeimyna. Virsz 60 m. Iszvyko 1922-23 m.
Valdžia užsikviete daug bo kaip visi reikalauja ir sako kad
Gyvena kur nors prie Chicago,
gauti. Pramone sunaikino su
Isz Kauno Apygardos.
bų ir dVasiszkiu in susirinki tegu jaunieji ta ir ta padaro, o
Penkios Istorijos apie Burike
111.
sisiekimas, kurio 75 nuoszim393— Kvarinskiene. 35 m.
mą, kuriame buvo daug kalba tegu seniai jau sau tupi ir pyp
ir
Burikas, Kareivis ir Velnias;
cziai palaikomi kanalais. O ka
414—Paulauskiene, Julijona,
amž. Isz Ukmergės. Iszvažiavo
ma apie Amerikos užsienio po kes cziulpia, kad szita gadyne
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
nalai vidutiniai per sanvaite 1
1928 m. Gyvena Brooklyn, N.Y. (Dargaite).
litika, bet nebuvo nieko pasa yra jaunuju, o seniams tik už
dienas buvo užszale, nenaudo
415— Petrauskaite,
O n a pasaka); Užliekos isz Senovės
ar Chicago, Ill.
kyta
,
pecziaus vieta. Bet kartais mes jami. Ir taip buvo nuo Gruo
Padavimu; Peary ant Žemgalio
394— Kvekszas Pranas. Isz (Kutkauskiene). Isz Kėdainių
turime prisipažinti kad tie se džio pradžios iki Balandžio
(Atminimas isz keliones in Le
Jurjonu Km. Gargždu Valscz. Apskr. Sėtu Valscz.
Mes, savo redakcijos ofise niai daug daugiau ir daug ge
dinius Krasztus). 96 pus. . .25<!
pradžios. Hollandai savisz- Pajieszkomi Czia Asmenys Ma Kretingos Apskr. Buvo atvy
416—Petrauskaite, Brone
betupėdami, galime visiems riau atlieka savo darbus negu
Trys Istorijos apie Irlanda
kiams isz Amernkos siunezia lones Kreiptis In Lithuanian kęs in Lietuva 1933-36 m.
(Mejeriene). Isz Kėdainių Ap
tiems delegatams
pasakyti jaunieji.
arba Nekaltybe suspausta; Ro
daugiausiai: Riebalu, kiauszi- American Information Center
395—Kvedarai. Isz Sziauliu skr. Getu Valscz. In Anierika
daug daugiau negu jie iszgirdo
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
Herbert Hooveris yra vienas niu, muilo, cukraus, szokolado, 233 Broadway, New York 7,
iszvažiavo priesz Didiji Kara.
Apskr.
Washingtone.
Kuzma Skripkorius liko Turtokis senis. Mes ji iszvijome, mėsos, sviesto ir sūrio.
N. Y.
417— Petrokaite, Elena. 19- ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^
396—Lang,
(Lengvenaite)
iszmeteme isz Prezidento kam
'j’.-','. ■ •_ '• Į
'■
. .
BLOGIAUSIAI RYTU
Mary. Paskiausia gyveno West 46 m. vasara atvyko in Ameri SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
Didžiausias ir svarbiauisas bariu ir beveik visi mes ji kū
(Tasa)
EUROPOJE
ka.
128th St., New York, N. Y.
klausimas dabar susidaro isz liojome ir už visas savo bedas
Bet pati blogiausa bado for
418—Pieczaitiene, Viktoria,
397—Lapinskis,
Antanas.
dvieju trumpu žodžiu: Ameri- ji kaltinome. Jis nenuliudo, ne
379 —Kamarauskas, Andrius
ma reiszkiasi Austrijoje, Len
Gyvena Chicago, Ill. Iszvyko isz namu Arlauskaite.
kar— Rusija,
s
užpyko, rankas nenuleido, ir
Apie Žydu Tikybos Prisaky
kijoje, Lietuvoje, Graikijoje, ir Jonas. Isz Marijampolės. Gy 1923 m.
________ * *
419
—
Pilipauskas,
J
a
n
k
a
1.
dabar visiems mums parode ka Italijoje. Jie neturi savo mais vena Wilkes-Barre, Pa.
mus. Labai užimanti Apysaka
■ h\
»•» •< **e
Anierika paskirs apie szeszis tas senis gali padaryti. Jis vis
Isz Vilkaviszkio.
398
—
Lauruonyte,
Adelė.
Isz
::
Tiktai 150
380—Katinas, Petras. Gyve
to, insivežti. UNRRA nustojo
bilijonus doleriu sustabdyti ką paliko, ir iszvažiavo in Eu
Žeimiu
Km.
Sziaulenu
Valscz.,
420
—
Ploplys,
Antanas.
Isz
Saule
Publishing Co.,
, ■'■■
gelbėti, žmones tikrai laukia no Baltimorej. Kilos isz Utenos
Rusija’Europoje; o tuo paežiu ropa in toki dabar kuri nei vi
Atvyko
1938
m.
Isztekejusi.
Petravines
Km.
Patilcziu
Valse
Mahanoy City, Pa.
Valscz. Suoleliu vienk.
laiku Komunistėliai, Rusijos sas tuzinas jaunuju geriau ne pagelhos isz kitur. O visur ki
Marijampolės
Apskr.
Gyvena
399
—
Lekavicziene,
Katrina
381— Kauneckiene (Jociute)
tur, badas, ar arti to. Kas lie
agentai tupi skiltose vietose būtu galėję padaryti. Jis dabar
Pennsylvanijoj.
ka? Viena Amerika. O Ame Juze. Lygiu Km. Nemikscziu (Dargaite).
mums po .nose, .Washingtone.
užsitarnavo visu Washingtono rikoj kas pasirūpins?
421— Povilaitis, Mykolas.
400—Lenkauskas, arba gi
“Juk Valscziu. Raseinių Apskr. Gy
didžiūnu pagarba.
Gyvena Pietų Amerikoje.
mines. Isz Szukiu Km.
visos Europos tautos Ameriko vena Chicago, Ill.
Didžiausia kliūtis- musu susi
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LIETUVOS TREMTI
NIAI PAJIESZKO
SAVO GIMINIU
AMERIKOJE

Pasiskaitymo Knygeles

“Talmudo Paslaptys”

SKAITYKIT
B^=“SAULE”=^S ,

"’SAULS’ ’ MAHANOY CTTYLWL

! numirs, tai vis vienas, niekas ne buvo pasakęs, kaip dabar; ninka, nuo kurio pirko kūleli ri ja nusudint, bar visi davadai vo mylimo vyro.
Parengta viską prie egzeku
dirstelėjau ant jo nusidyvines sziaudu. Paskui dingo ne žinia yra priesz ja. Visi vėliname sau
1 po juom ne verks.
ir pažiurėjas in akis nuludu- kur ir net ritinėtije sugryžo, su- į idant tasai brolis Antanas pri cijos. Garbinga motere atsi
sias, pamanstinau: Tasai žino- szalus ir nuvargus, nuduoda- būtu ir duotu paBulininia apu sveikino graudžiai su savo nugus ne gali būtie niekszas! Ant ima, kaip rodos apie ugni nieko ne kalte seseres. Kas tada sto liudusiu vyru, po tam ėjo drą
rptojaus vienok labai nusidy- ne žinojo.
sis su trejetu biednu sierateliu, siai ant rusztavones, paguldė
vinau, kada mano tėvas inejo Akulina prisipažino, jog pir kada motina ju iszves in Siberi savo puikia galvelia ant kala
in seklyczia ir susijudinęs pa- ko sziaudus, bet ne del saves ja. Motina taip greit ne sugryž, des. Tokis meilus ir szirdingas
yos sau pamenu, kadai bu szyt daug svecziu, tai del visu
šzauke:
o
pasiaukavimas geros paezios
pirko, tiktai del savo brolio ir kas tuos vaikelius maitins
vau da mažas apie sena pribuvimas dėdės Ambrazie
likusius
vienus
ant
svieto?
sujudino
kieta szirdi ka'rąliaus>
— Dėkui Dievui, jog Am Antano. O kad buvo tamsi nal<kupcziu, kuri vadino “Dė jaus buvo ant laiko. Kas tiktai
braziejui nedaviau nakviiies. tis ir bjaurus oras, del to bijojo Biedni mažulėlei, ne žinojo kuris prakalbėjo in ;jnptjrėi
džium Ambraziejum.’’ Niekas buvo gyvas dvarukija, subėg
Tasai palaikis nevertas, jog gryžt namon ir pergulėjo pas apie varga, kokis juos patiks, — Lai toji gera motere gy
davo
in
didele
szilta
priemene,
nežinojo apie jo tikra pravar
ant žemes vaikszczioja.
broli. Tasai Antanas tuojaus bovijosi sau, slapstydamiesi vena, nes tai ji sujudino ir per
de, niekas nežinojo, isz kur pa kurioje Ambraziejus iszdestiapie motore.
mainė kieta mano szirdi.
Paskui apsakė man, jog nak- po Ugnei, in antra diena iszsiėjo, ar turėjo gimines, niekas nedavo savo tavora. Mano se
—TOLIAUS BUS—
neszdino
in
Odesa,
idant
ten
Bet, karaliene, stovėdama
ti užkure vienam poneliui na
ne žinojo, ar jisai del saves seris, merginos kokios buvo
jieszkot gilukio, kaipo laivoris.
szale
karaliaus nusijuokė parna,
kuris
su
kaimuoeziais
ne

kupcziauje, ar del kito. Buvo dvarukija, sueidavo pirkt kas
dorai apsieitinejo. Mano tėvas Policija Odesai nieko apie ji ne
Nuvirto Boksztas niekinaneziai ir piktai atsilie
vienas isz tuju žmonių, kurie pinėliu, mezgineliu, skepetėlių
žinojo. Atsisząukimas Akulipė in karalių:
tikrai
manstino,
jog
tai
buvo
valkiojasi po svietą, viena kar ir visokiu niek-niekiu. Mane
darbas Ambraziejaus, ka va iios ant liudinimę brolio Anta
— Iszbandymas da neuž
ta ežia, antra karta kur kitur tiejei pirkinei nieko ne apeiti
no buvo nužiūrėtu del sudžiu.
kar
nepriėmė
ant
nakvynes.
Tilipona
gavau
isz
baigtas, mano vyre. Tu nepa
susilaikinedamas, bet niekur nėjo; asz laukiau su nekantru
Isztikro ji nutvėrė ne toli ug Daleidinejo jog Antanas kur
Mainvilles,
žysti moterių. Pasakyki© tai
ant tikro neapsistojo. Yra jie mu, kol dede Ambraziejus isz
nies. Kvoti gana prokuratoris, dingo, tai nužiūrėta atsiszaukiKad ten vienoje vietoje,
panaszus in paukszti lekiojanti apaezios iszims dėžutė kurioje
moterei, kad tik tada iszgelbes
neje ant jo, ba žino jog jo ne
bet
ne
galėjo
nieko
iszrast
ant
Buvo
gerymo
invales,
talpinosi
visokios
zoboveles.
savo vyra, jeigu lyg pabaigai
isz vietos in vieta. Dedis Am
ras. Prokuratoris tada ne tikejo.
Iszrodo
jog
uždege
kokia
tai
Aluczio
ir
degtines,
savo gyvenimą vaikszczios vis
braziejus, važinėjo po kaimus; Kada turėjau kelis skatikus,
jo Ak alinai ir padavė innesziAkulina
isz
musu
kaimo,
kuri
Girdėjau
kad
tai
tuojaus
nupirkinejau
ir
mokė
toj paežio j szlebcje ir su viena
keturis ir penkis kartus ant
tarnavo pas viena ūkininką. ma sudžiem iszvežimo josios in
buvo varduves,
meto atsilankydavo in kožna jau pinigus. Ne visada vienok
ir ta paezia skrybėlė kuri jai
Siberija.
Diena
priesz
degimą
pavarė
ja
Ar
tik
ne
Antolines,
nepritinka. Jeigu ji ant to su
kąima tolimoje aplinkinėje ant turėdavau pinigus. Jeigu nie
nuo tarnystos. Kada pasžauke Pradėjo perklaus! lieti Bu
Ten buvo ir porele,
tiks, tai galėsi jai intiket, kad
mažo vežimėlio, su vėjo papu- ko ne turėjau, tada stovėdavau
ja priesz sudžia ir tasai klausė: dintojus. Loenininkas sudegu
Vyrelis, ir patogia
nulindęs ir žiūrėdavau, tai ant
savo vyra myli ir yra pasiren
cziama szluika.
Kur ji taji nakti buvo? Tai ne sios triobos tikrai verezia beda
moterėlė,
dežukes
su
zobovelem,
tai
ant
gus
už ji mirti.
Nė megp jo; priesz viską del
žinojo
ka
pasakyt.
Del
to
pa

O
kada
jos
vyras
ant Akulinos. Niekas kitas ne
to, jog būdamas Krikszczioniu dėdės Ambraziejaus. O geras
Ant tuju žodžiu motere pa
leido Slidžiai dedi Ambraziejų galėjo padegt, kaip ji. Kili Bu
in darba iszejo,
dedis
Ambraziejus
suprasdavo
užsiiminėjo andelu’ taip kaip
balo kaip lavonas, sudejavo ne
prisakydami, idant kuo grei dintojai isz dvaruko tarnu pi i
Tada gert drąsiai
Žydas. Drabužis jo buvo pras matomai, ko esmių taip nuliū
laiminga
ir pro aszaras paszaueziausia neszdintusi isz aplin sipažino, jog Akulina visados
pradėjo,
dęs,
ba
pažiurinejo
ant
manes
tas: ant galvos szlikelis, turė
ke:
kines ir niekados joje nepasi buvo pikta ir kožnam kerszinKada jau gerai insigere,
jo vilko skranda, pavilkta su su saldumu ir ka: duodavo man
— Ak, ne, negaliu ant to su
rodytu.
Tada tas Vyrukas
davo. Kaimuoeziu liudinimas
gelumbe, bet 'baisiai sulopinta, zoboveles ant bargo. O paskui,
tikt! Ka pasakytu ant to mano
ja peikti pradėjo,
In tris menesius po tam buvo buvo ne aiszkus: vieni girdėjo
priek tam žiurėjo ant žmonių kaip paaugau, velybesniam lai
drauges
ir kaiminkos, ir apal
Visokiais vardais vadyti,
toji prova, teismas mieste. Ma nuo žmonių, jog Akulina kerbaimingai, rodos kad kožnas ke, tai pirkinejau nuo jo kny
po.
O pats save labai
no tėvas buvo paszauktas už lu- szino ponui, kiti mate ja rytme
buvo jo nevidonu, arba kad di gas, paraka ir pistonus.
Karalius nusijuokęs pasakė:
girti.
dintoju, ba Akulina gyveno tį gryžtanezia namon, bet isz
džiausiu niekadejum. Kaimuo- Tėvas mano, kadai tik užtik
;— Nesvietiszku dalyku Pa
O katra moterele ėjo,
musu kaime. Užsispyriau idant kur ne žinojo; matomai iie no
Laikrasztininktti
pasisekė
cziai turėjo ji už ragani, tauzy davo priemenioje toki jomargalime
reikalauti nuo moterių.
Tai paskui lydėjo,
ir mane paimtu su savim, ant rėjo; Budint ant Akulinos. Vie nutraukti szita paveiksią
dami jog visi valkatos yra to ka, susiraukdavo, ir duodavo
Badai sziandien jau
ko tiko. Pribuvęs in miestą nu nas isz merginu dvariniu pasa kai vieno teatro Del Rey,
kio paties (budo; ne ant tusz- suprast, idant kuo greieziause
apsimalszino,
ISTORIJEapie n“ *“
sidavė pats in suda, mane pali kojo, jog apskustoji tankei su
ežio taip daug krepszije knygų iszsikaruotu laukan. Dedis
boksztas nuvirto per gaisra ---------------- iszo iszling, Al
Pas koki .ten iszsimufino,
ja vaidosi o ir muszesi: kita
kes
traktierneje.
Tas
man
su

su savim vežiojosi atramento, Ambraziejus suprasdavo tuo Dabar visiem tas patinka,
kuris isztiko ta teatra in yva in virszu iszkils, Kaip ušvis ne patiko. Norėjau girdėt liūdino, jog Akulina dirbo kaip
plunksnas ir akulorius, per ku sius ženklus; tuojaus sudestiIr tai labai, labai
prova. Del to-gi asz ir isz tolo arklys, kad tiktai uždirbt ant Seaside, California. Gaisras aikyti sveikata ir apsaugoti
riuos' žmonys ant puse mylios nedavo tavorus in maisza ir
gerai. paskui tęva nucimpinau insi- iszmaitinimo savo trejetu vai buvo labai didelis ir sudarė szeimynele nuo lygu,Verta Nemato, važinėje po svietą, iszeidavo laukan, ka jis vis tu
užmirszt, Kaip dagyvent 100
*
*
*
spraudžiau tarp žmonių ne toli ku. Juk dėl tuju vaiku bus bai daugiau negu UŽ 250,000 do
vaikszczioja^q, namus, pava- rėdavo ant akies. Macziau tan
metu,
Pamokinimai, Apie boba
Ka tik sugryžau isž
duriu ir klausiau su baime kaip sus vargas kaip motinos ne leriu bledies. Szitame gaisre
kaęais pribuna in kaima, nak kei, kaip jam būdavo sunku už
ka negalėjo savo liežuvio «uAtlantik Siti,
prova daro. Da sziandien apie teks.
ne tik tas teatras, :bet ir de laikyti, Leibaus gimoras, Gir
voję bile kur, o priesz diena jau dėt maisza su tavoru ant veži
Bet mane vela apėmė
viską pamenu rodos ta vakar Advokatas, mažas, jaunas vyni sztorai sudege.
jo nėra. Tai ne dyvai, jog isz mėlio; ne vienas isz bernu vie
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
žmogus turėjo maža vilti augi
bėdos,
buvo.
paniūru ant žmonių žiuri.
nok, kurie ant jo žiopsojosi ne
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
Turiu po vietas lakstyt,
Dideliame kambaryje nera nimo apskustos moteres, ba tik
siėmė, idant seneliui prigelbet.
Geros rodos, Gailinga ypata,
Dvaruose ir apszviestesniuoŽinucziu vėl iszkrapsztyti, mioje salėjo buvo daugelis žmo kelis žodžius pasakė apie suti Sveikina Mus Ir Velyja
Galybe Meiles, Juokai, RaganTu visu neapykanta tojo
se namuose da daugiau kalbe
Ka daryt, turiu pradėt.
nių. Po desziiiei ir kairei šzalei kima ponu su mužikais, o ant Viso Gero DeiLaikra iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
davo apie Ambraziejų. Tankei žmogaus, kuris del manes visa
Skulkine randasi tūlas
stovėjo suolai; po deszinei sė galo prasze susimylejimo del
ba kaip ir visos Bobos. 15<.
patemino, jog name kuriame dos buvo tokis geras, man labai
namas,
szczio “Saules!” Saule
dėjo dvarponei ir miesezionys, moteres, biednos naszles.
Pub. Co., Mahanoy City
jam iszpuldavo nakvot, pasi- ne patiko; tankei norėjau gint
Kur randasi saliunas,
po kairei szalei muzikai isz Iva Akulina per ta visa laika
Gerb. Redyste “Saules.“
gestavo po jo iszvažiavimui tai visame dede Ambraziejų; bet
O kas jame darosi,
nu vkos (taip vadinosi kaimas kaip rodos be jaustos; nuolatos
Prisiuncziu jumis užmokestis »”A - B - CELA^
sidabrinio szaukszto, tai kir negalėjau iszdryst o priek tam
Tai rodos visi velniai
kuriame buvo ugnis) ir isz mu žiurėjo ant laikrodžiaus. Kaip
¥
už
laikraszti “Saule“ ir pravio, tai galelio audinio. Szeimy- žinojau, jog nieką ne pertikrin
isz peklos trankosi, su kaimo kone visi. Priesz suda kada užmesdavo nužiūrimus
szau ant toliaus siunstie man
na tuojaus mesdavo kalte ant siu, gindamas žmogų, kurio vi
Yra tai tikra urvą,
stovėjo Akulina; užpakalyja akies ant duru. Isz josios trum
laikraszti. Su gerais velinidėdės Ambraziejaus. Kalbėda si ne kesdavo. Paskutini karta
Vieta del biauriausiu
jos stovėjo viena isz jos gimi pu atsakymu, galima buvo damais. Su pagarba, Jozefina
vo, jog yra girtuokliam; kelis kada dedis Ambraziejus pas
tamsunu,
niu, laikydama kūdiki ant ran siprast, kokia jaje mintiš uži
Sultoniene isz Detroit, Mich.
syk užtikdavo ji gulint be žado mus pribuvo; buvo tai UtarninNesakytu niekas kad
ku; szale josios stovėjo dvi minėjo. Brolis Antanas jeigu
po vežimu. Juk atsitaiko, jog ke, priesz paezias Velykas; bu
tai musu kaino,
mergaites už žiursto laikyda- sugryžtu, jisai paludintū jos ne
žmogus nuvargtas, nuilsias, vo lietinga diena. Vakaras už
Tiktai paskiausi kvailiai,
mosios, 'buvo tai vaikai Akuli kaltybe. Vienas jo žodis užtek PASIAUKAVIMAS
per pusė suszales, puola ant že stojo tamsus ir jau sutemo, kol
Kad Dievulis nors
nos. Ant kito galo sales, priesz tu. Sudžios jos negali apsudint
mes, bet tankiause būdama pa pabaigė savo kupezysta. In
MEILINGOS
susimylėtu, apskusta, sėdėjo ant iszkilmin- neiszklausia jo. Gal pribus?
sigeriąs. Jokis vaidas kareze- miestą buvo toli. Prisiartino
Kelis perkūnus užleistu,
gos vietos sudžiai, o ant sienos, Gal ji Dievas parves? Priesz
PACZIOS
muose, ne atsibuvo be dalyvu tada prie mano tėvo ir su nusi
Visus iszmusztu,
tiest ju galvom, kabojo kryžius pora dienu gavo žinia isz Ode
dėdės Ambraziejaus; po insi- žeminimu paklausė, ar ne galė
Ir nei vieno nepaliktu!
ir didelis laikrodis.
sos, jog pribus pora laivu in 'Į'OLIMOJE
vieszpatysteje, *
kiszimui policijos, tai vis kai- tu pernakvoti arklinyczioje.
*
*
*
arba pradžia
Akis mano turėjau atkreip pristova. Gal yra ant katro An
gyveno tūla ir labai gera *
muocziai mesdavo kalte ant Mano motina tai iszgirdus per Isztikruju tame Illinojuje,
tas ant Akulinos. Buvo tai da tanas ? Gal jau žino jog turi bū motere, kuri mylėjo savo vyra t
SKAITYMO 1
valkato Ambraziejaus, sedin- sigando, o tėvas suriko ant jo,
jauna motere, ne bjauri, ne pa ti liudintojum ir jau parkeliau daugiau kaip savo gyvastį ir
Bobeles atsidavė aluje,
t
•
czio kerezioje kareziamos. Del idant kuo greieziausia neszdin- Apie didele upe daugiausia, togi ant veido, augszta ir drūto
:
...ir...
|
ja.
buvo
pasirengus
atiduoti
jam
lo-gi kada tik pasirodydavo tusi, ba nakvynes ne gaus. De Iszgere guzutes daugiausia, kūno sudėjimo. Ant veido bu
Varginga motore tikisi jog savo gyvasti. Bet karalius to *
RASZYMO
I*
kaime, tai vaikai Išlikdavo vi- dis Ambraziejus iszejo, žodžio
vo žymu, jog yra trumpos po- jos brolis turi pribūti.
Daugelis pinigu in
___
sios
vieszpatystes
netikėjo
in
sokeis balsais, plusdami ant jo ne pasakęs. Man jo labai pagai
banka nededa, metes. Rodos yra kur ežia ant
ir su akmenais mėtydami. Jis lo. Nubėgau paskui ji ir tariau Vyreliai savo bobom paveda, žodžiu, ne ant žmonių. Turėjo Bego adynos, sūdąs baigėsi. teisingysta ir isztikimysta pa- :64 pus., Did. 5x7col. |
siaukavimo tosios moteres.
Antanas ne pribuna.
ne žodžio ne kalbėjo, tiktai sau pasznabžda:
atkreiptas akis ant laikrodaus.
O kaip jie in darba
Dabar Po 25c. t*
Akulina drėbėt, kaip drugiu Viena diena, paliepė taja my- i
gojos!, kad ne gaut su akmeniu
Apskundikas pabaigė ant
nueina,
— Dede Ambraziejau, netoli
linczia
motere
paszaukti
pas
•krecziama. Ant paskutinio užir arkli varydavo greieziau. pilimo prudu, palei maluszlugalo skaitymo ilgo raszto ap-.
Tuojaus bobeles in
i
“ŠAULĮ'1
klausymo per sudžia atsake: save tardamas in ja:
Žodžiu sakant žmonys ji ne mė žiu yra maluninko daržine, kur
skundimo. Buvo labai tasai
vieta sueina,
* MAHANOY CITY, PA. $
go ir ne paguodavo.
skundas apsunkinantis Akuli — Esmių ne kalta! Nieko — Sziandien paliepsiu tavo
Ir kokius bomus
žmonys arklius pasistato, kaip
pasipraszo, na. Vyras, josios girtuoklis nu apie ugni ne žinau. Atsiszaukiu vyra uždaryti in kalėjimą, o
Kas kiszasi manes, tai asz atvažiuoja milą velt; ten galė
mirė ne senei isz girtybes ir ant mano brolio Antano. Nieko rytoj jo galva Ims nukirsta per
Kaipo koki sveczia,
mėgau dėdžių Ambraziejų. Da si pernakvot.
pikto gyvenimo; ji turėjo stai apie ugnį ne žinau. Esmių ne budeli. Bet jeigu tu sutiksi mir L. TRASKAUSKAS
Turiu priminti vienai
būdamas mažu kūdikiu, pri — "Dėkui tau ponaiti, atsake
kalta!
ti už ji, tai dovanosiu jam gy
bobelkai, ga būda ir neatiaidi. Pavaryta
pratau ji matyt kelis kartus man ant to, bet jau asz eisiu in
LIETUVISZKAS
vastį.
isz
dvaruko
nuo
tarnystos,
pikKalbėjo
su
tokiu
tikrumu
ir
Kad
daro
labai
negerai,
ant meto, jo apdriskia drabu miestą.
GRABORIUS
taravo, ir kerszino prie visu teisingumu, jog nereikejo abe Mylinti ir isztikima pati nu Laidoja Kunus Numirėliu.
Ba tai suvis nevalia,
žiai ne gąsdino manes. Toji
— 0 kaip einant kokia dar
akiu, kalbėdama:
joti nekaltybe. Tos paezios lenkė galva priesz baisu valdo Pasamdo Automobilius Del
Kad siunta su savo
jausla del jo manija ne persi
gana užtiks, kas tada bus?
dukrele,
— Palaukite, asz jum pada nuomones buvo ir didesne da ną kalbėdama:
mainė norint ir paaugau. Atsi
Laidotuvių, Kriksztiniu,
rysiu; jus iszbegsite patys isz lis žmonių, o ir sudžios. Ta gaApie ju darbelius
— Szirdingai aeziu tau po
menu sau, kaip asz džiaugiau Dedis Ambraziejus pamansVestuvių Ir Kitokiams
tines
valandėlė
tarė:
namo,
kaip
asz
dabar
iszeinu.
lejei
suprast
ant
nuliudusio
dabar
negiedosiu,
ne,
kad
davei
man
taip
lengva
!
::
Reikalams
::
si, kiek kartu jo vežimėlis suBus jums szalta.
veido prezidento, už jo žodžiu bilda apsaugojimo savo vyro.' 535 WEST CENTRE STREET
Ant kito laiko
barszkedavo prie musu gonke- — Jeigu ir taip butu, ponai
Kelis kartus taipgi kalbėjo. ir visokiu. Vienok jau teme jog Su džiaugsmu mirsiu jeigu per
pasiliksiu.
Telefonas Nr. 78
les. Jeigu mano tėvai parengi- ti, tai ka? Kas ten isz to dėdės
MAHANOY CITY, PENNA,
Ta pati kalbėjo ir priesz malu- sudas Akulina nusudins jog tu- tai galėsiu apsaugot gyvasti sa-l
nejo kokia besiedele ir supra- Ambraziejaus? Ar jis gyvas, ar

Pasiszventimas Del
Savo Artimo

★

i

*

★

■"BKWEK’8 MAHANOY CITY, PJL

Žinios Vietines!

ninke apie 10-ta valanda ryte
ir Anglija. Jeigu jie susi
AMERIKA VISA ką
Vincent J. Rizzardi, 50 metu
kirs su Amerika, tai karo lau
amžiaus, nuo 526 Fair view
SVIETĄ GELBSTI kas bus Graikijos krasztas.
Ave., Pottsville, likos užgriau
Graikija yra labai reikalinga
!>' — Pėtnyczioj
-----pripuola
.
I
tas,
taipgi
jo
draugai
George
Stalinui
ir Amerikai, nes kas
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Szv. I
Hoffman ir Chris Bowers isz
valdo Graikija, tas valdo visas
Kamilijo C.
Pottsvilles
likos
užgriauti,
bet
doleriu prakiszo Europoje ant Viduržemiu mares; o kas valdo
—< Subatoj Szvento Vin
jie likos iszgelbeti. Rizzardi li maisto ir paszelpos; Amerika Viduržemiu mares, tas gali val
cento de Paulo.
— Kita sanvaite: Nedelioj kos užgriautas ant smert. Buvo panaikino savo armijas kurios dyti visa pietine Europos dali.
Bet apart to svarbaus klau
pripuola Szv. Jeronimo Emil., vedas, paliko 5 dukterys. Ve buvo galingiausios ant viso
lionis
kitados
gyveno
Miners

svieto.
simo, kas valdys tas Vidurže
taipgi 8-ta Nedelia po Sekmi
ville
je.
Amerikos
Sekretorius
Marmio mares, yra kitas klausimas
nių; Panedelyje Szv. Praksedo;
shallas da pridėjo: “Amerikie- kuris Stalinui dabar labai rupi
(Utarninke Szv. Marijos Mag
Wilkes-Barre,
Pa.
—
Kokis
cziai jokiu sanlygu nestatė, nie kaip Hitleriui rūpėjo priesz ka
dalenos ; Seredoj Szv. Apolina
ro; Ketverge Szv. Kristinos; tai automobilistas už savo au ko nereikalavo, kai Amerikos ra: Tai yra patikrinti savo kaPėtnyczioj Szv. Jokūbo Ap., tomobilio užmokėjo vietoj pen armijos buvo atszauktos isz riszkas jiegas, patobulinti sa
kis centus, 5 dolerius. Automo Europos; jokios politines par vo kariszkus ginklus. Hitleris
Subatoj Szv. Onos.
— New Boston ir Moreos biliu pasistatymo mokesezio tijos nepasiliko Europoje vesti per savo Generolą Goering pa
automate masziniuke penkis musu propaganda ar tu krasz- tikrino savo jiegas Ispanijoje
kasyklos nedirba.
■— L. D. S. 104 Kp., rengia dolerius auksini pinigą vietoj tu valdžiai prieszintis. Jokie priesz Komunistus. Dabar Sta
Amerikos agentai niekur neši linas nori ta pati padaryti
Pikniką, Nedelioj, Liepos-July penkis centus.
kisza in kitu valdžių reikalus Graikijoje priesz Amerika.
27-ta diena 1947 m., pas p. St.
Kuržinska Sode. Prasidės nuo “Saule” Yra Smagiau ar tvarka.” Ar Rusija gali ka Kaip Ispanijos krasztas bu
panaszaus priparodyti, ar Mo vo kraujuose paskandytas del
pietų ir tesis iki vėlyvo vakaro.
lotovas gali ka panaszaus pasa Vokietijos ir Rusijos kariszku
sias Laikrasztis!
Kvieczami visus atlankyti szi
kyti apie savo kraszta?
jiegu patikrinimo, taip dabar
parengima. Užtikriname gera
“Dabar Amerika szaukiasi Graikijos krasztas bus isznielaika visiems. Kviecziame vi Gerb. Redakcija: PrisiunPRETEND HE’S BUSHWACK'NG THROUGH THE JUNGLES'.'
cziu prenumerata už laikraszti in talka visas Laisvas ir Nepri kintas ir kraujuose paskandin
sus! s
Ponstva Kaz. Kamiczai- “Saule” ant viso meto, ir siun- klausomas Europos Tautas. tas, kad Rusija galėtu savo kaDon't overload your wiring system. When you
tai ir duktė Jenina, taipgi pons. cziu tamistoms nuoszirdžia pa- Amerika sako, kad Amerikie- riszkas jiegas patikrinti ir pa
Jonai Kamiczaitai ir suims Jo dekavone už jusu nenuilstanti cziai duos pinigu, tavoro, rei matyti kiek ir kokias jiegas
build or modernize provide ADEQUATE WIRING.
nas visi isz Toronto, Ontario, darba. “Saule” ateina pas mus kalingu daigtu ir maisto, jeigu Anglija su Amerika tenai pa
• SEE YOUR LOCAL ELECTRICAL CONTRACTOR
Kanados svecziuojasi pas po visados ant laiko, už ka esame kitos tautos sutiks stoti in ta statys ir parodys.
nia Pranciszka Žaliene ant W. jums labai dėkingi. Mes jau atstatymo darba nors su savo
Mahanoy Uly., ir ponia Kami- skaitome ‘ ‘ Saule ’ ’ daug metu prakaitu ir darbu. Visos tau
RUMUNIJOJE
czaitiene ant W. Centre Uly. ir galime teisingai sakyti; kad tos, kurios nėra po Rusijos
nesiranda smagesnio ir geres priegloba ar priežiūra, stojo in
ARESZTUOJA
t Gerai žinoma visiems po nio laikraszczio kokiu yra szita nauja darba. O tos nelai
Policija in Miami Beach da bilis kuriuo jis važiavo buvo
Užklausimas
nia Julijana Ganiene nuo 1030 “Saule.” Viso to velinam jums mingos tautos, kurios szianPOLITIKIERIUS bar visur jieszko kitu dvieju vogtas.
E. Pine Ulyczios, numirė Sere- szirdingai ir pasilieku su di- dien po Rusijos nagaika, labai
razbaininku, kurie tenai laukia
Juozukas — Mamyte, ko
dos vakara Ashland ligonbute, džiause pagarba, del jus, Mal norėtu stoti in szita darba, in
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tos gražuoles parvažiuojant isz
DAUG
SUKILĖLIU
po'trumpai ligai. Velione pri vina Czilauskiene, isz Kewa szita talka; bet joms nevalia,
dėl musu tėvelis turi ant gal
Europos, nes ji ežia turi gražu
laikys kalėjime pakol žmones palociu. Policijos vadas sako
gulėjo prie Szvento Juozapo nee, Ill.
vos taip mažai plauku?
nes Rusija stovi nuoszaliai!”
SUIMTA
nurims ir pamisz. Szitie politi kad jis tuos razbaininkus su
■ parapijos. Paliko du sunu ir
Motina — Ba tavo tėvelis
kieriai papirko kelis armijos ims ir pats juos pamokins.
trys dukterys. Laidotuves ineroplanu lakūnus, ir taip keti
BISKI DAUGIAU NELAIME
yyks Subatoj su Szv. MiszioPrie Epirus Miesto daug manstina mano vaikeli.
Visi
tie
razbaininkai
ir
žuli

no isz kraszto pabėgti, bet poli
hiis Szv. Juozapo bažnyczioje
Juozukas — Ar taip! O tu
JAPONIJOJE
PINIGU
Graikijoje
cija dažinojo in laika ir visus kai dabar nori ta gražuole nu
“9-ta valanda ryte, ir kūnas bus
mamyte, kodėl turi tiek
žudyti, nes jie sako kad jie per
juos suėmė ir suaresztavo. ”
palaidotas parapijos kapinėse.
daug žino apie juos ir per daug ATHENS, GRAIKIJA. — daug?
Graborius L. Traskauskas lai Valstijos Vietoj Suma Traukinys Nusiverte
Szita darbininku partija
plepa. Jeigu jiems pasiseks ta Graikijos armijos, su eroplanu
prieszinasi kairiesiems ir Ko
dos.
Nuo
Begiu
gražuole
nužudyti, tai visai pagelba sustabdė 2,500 sukilė
Maldų Vainikėlis
munistams ir sako kad ju
— Ana diena garnys paliko žinus Taksas, Ima Jas
musu policijai tikra sarmata, liu, kurie visomis galiomis
krasztui
nereikia
Rusijos
papatogia dukrele del ponstva
Kelti
YAMAGUCHI. — Didelis ir
ne tiek kad mes jau taip apsta- stengėsi paimti Eppirus mies
:: Knygele ::
Adolfams Bražinskam, 537 W.
greitas traukinys, važiuoda gelbos. Kaip tik už tai dabar vojame ta to razbaininko mei
tą. Tarybos Ministeris sako ĖST Knygele, Dabar $1.00
Mahanoy Avė. Ponia Bražins- WASHINGTON, D. 0. —
mas in Yamaguchi, nubėgo nuo szitos partijos vadai buvo su- luže, gražuole Virginia Hill,
kad
dabar szitie sukilėliai ne 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
kiene po tėvais vadinasi Hele Nors daug buvo kalbėta apie rieliu ir apsivertė. Kiek žinių aresztuoti ir in kalėjimus pa- kiek kad visiems mums sarma
gali jokiu budu iszsprukti ar Puslapiu; Juodi Apdarai;
na Izdanavicziute.
sumažinimą taksu, ir nors Kon buvo galima gauti, tai jau žino tupdinti.
ta jeigu jau policija negali pabėgti.
Aiszkus drukas; smagi
gresas daug kalbėjo ir ilgai ta ma kad trisdeszimts penki
tvarkos palaikyti.
: Shenandoah, Pa. — Žinios rėsi, isz viso to nieko neiszejo. žmones žuvo ir daugiau negu MEILUŽE NENORI
Valdžai sako kad szitas nau
Rodykle:
visur skamba kad Susivieniji Valdžios taksos pasiliko tokios asztuonios deszimtys buvo su
jas sukilimas turėjo pradžia Bažnytinis metu padalinimai.
.(
mo Lietuviu Amerikos Organo kokios ir buvo per kara. Poli žeisti.
GYVENTI
AUTOMOBILIO
Albanijos kraszte isz kur buvo Pasnikai.
Kalendorius.
23 Kuopos antras Piknikas in- tikieriai labai norėtu dabar su Geležinkelio kompanijos at
pristatoma kareiviu, karabinu Maldos Rytmetinei.
NELAIMĖJE
vyks Nedelioj, Liepos (July) mažinti taksas kad jie galėtu stovai greitai pribuvo ir dabar
ir net maisto tiems sukilėliams. Vieszpaties malda.
V j
Stengiasi Nusitrucinti
Pasveikinimas.
Yp
20-ta diena, kuris invyks toje per rinkimus pasigirti kad jie stengiasi dažinoti tos nelaimes
ŽUVO Bet dabar valdžia visus nura Aniuoliszkas
Apasztalu Sudėjimas.
paežioje vietoje gražiai žaliuo- yra tikri žmonių draugai. Bet priezasti. Yra spėjama kad Monte Carlo Vieszbumina ir sako kad sukilėliai yra Deszimtis Dievo prisakymu.
didžiausi meiles prisakymai.
janezioje giraitėje, Fireman’s isz kitos puses, dabar ir jiems traukinys per greitai važiavo.
COLLINGDALE, PA. — Du sumuszti ir tam miestui nėra Du
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles Ii
tyje
Grove, Brandonville. Prasidės reikia daug pinigu kad palai
automobiliai susikūlė anksti pavojaus.
Gailesczio.
kius
visus
tuos
darbus
kuriuose
10 valanda ryte. Visi valgysi
vakarines.
,
NICE, FRANCUZIJA. — isz ryto ant Chester Pike. Ro
Iki sziol szitokios žinutes Maldos
Giesme ant pradžios Misziu.
KARAS
me, baliavosime ir szoksime iki j u draugai dirba.
Gražuole, Virginia Hill, kuri bert Campbell 28 metu amžiaus mums nieko nereiszke, nes ma Misziu Maldos.
J )
vėlai vakare. Bus ir kitokiu pa, t
O valstijos dabar, vietoj su
buvo to žuliko ir razbaininko buvo ant smert užmusztas. Jis ža ka mes paisome kaip tie Psalme 45.
GRAIKIJOJE
Giesme Szventas Dievo.
marginimu. Liepos-July 20-ta mažinus taksas, ima jas kelti.
Benjamin Siegel meiluže ar gyveno ant 203 Seminole Ave., Graikai tenai tarpu saves pe- Miszparu Maldos.
ji
diena visi keliai veda in S. L. Nuo pradžios metu dvideszimts
‘ ‘ Girl-Frienta’ ’ iszgere visa Norwood, Pa.
szasi. Bet isz visu szitu susikir Maldos pirm Iszpažinties.
Graikija
Taps
Karo
A.-23 Kuopos Pikniką. Visus dvi valstijos padidino savo se
Perkratymas sanžines.
benka vaistu nuo miego ir taip
Sužeisti ir sukriesti buvo ki timu. Graikijoje labai greitai Maldos priesz pat Iszpažinti.
užkvieczia rengėjai.
Lauku
nas taksas ir uždėjo kelias nau
stengėsi save apsitrucinti. Ji ti abiejuose automobiluose: gali iszkilti ir didelis karas. Imdamas nuo kunigo iszriszima.
— Ponios Marijona Kru- jas. Penkiolika valstijų uždėjo
atvyko in szita Monte Carlo Robert Osterholdt, 25 metu am Mes žinome kad Rusija ar nors Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
ATHENS,
GRAIKIJA.
—
tulskiene isz miesto ir Ona didesnes taksas ant cigaretu,
vieszbuti, hoteli, kur vien tik žiaus nuo Scott Ave., Glenol- Rusijos Komunistai tiems su Prisitaisymas prie Szv. Komunijce.
Susikirtimai
tarp
sukilėliu
Ko

Karpavicziene isz Heights, devynios valstijos uždėjo di
milijonieriai gali gyventi, nes den, Pa., Joseph Binge 42 metu kilėliams padeda; Rusija žino Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
taipgi Helen Rutkauskas turė desnes taksas ant sznapso, ke munistu ir Valdžios armijų ji dažinojo, dagirdo ar nujautė amžiaus, taipgi, isz Glenolden. kad Amerika dabar Graikijos Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
jo operacijas Locust Mt. ligon turios valstijos uždėjo taksas Graikijoje parodo kad neužilgo kad kiti razbaininkai jieszko Jie buvo nuveszti in Fitzgerald valdžiai stoja in pagelba. Su Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.
bute.
ant visko ka tik žmones perka Graikijos krasztas taps karo jos ir nori ja kaip ir jos meiluži Mercy ligonbute.
tokiais talkininkais pas vienus Kada
kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
laukas
del
visa
svetimu
armijų,
— Ponia Ant. Vaicziulonie- sztoruose.
“Boy Frenta” Siegel nugala
ir pas kitus, labai greitai gali Paikiaus atiduodamas Dievui gar
kaip Ispanija buvo priesz szita
be kalbėk.
ne ir duktė Dom. Brozauskiene
pasidaryti tokios aplinkybes
Žmones jau taip priprato paskutini kara, kai Rusija su binti.
Malda Szv. Ignaco.
KAREIVIS
PAVOGĖ
taipgi panele B. Brozauskiute prie visokiu taksu, kad dabar
kad Rusijos kareiviai ar agen Malda su visuotiniais atlaidais.
Vokietija iszmegino ir patikri Jai pasisekė isz Amerikos
iszkeliavo in Atlantic City, ku jie beveik nieko ir nesako, bet
tai susikirs su Amerikos ir isz Malda prie Szv. Sakramento po
AUTOMOBILIU
no savo ginklus ir savo jiegas pabėgti, bet dabar ji dažinojo
Komunijos.
rie praleis savo vakacija.
to gali kilti karas.
jie savo baisa pakels per rinki ant nabagu Ispanu.
Garbinimas Szv. Sakramentokad du žulikai buvo pasiunsti
' — Antanas Antonaviczius, mus. Sakoma kad szuva karia
Malda Szv. Tamosziaus.
Komunistai siunezia savo staeziai in Francuzija ja nudė PHILADELPHIA, PA. —
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
nuo 161 Schuylkill Uly., Hei mas pripranta, pripratome ir
Malda prie Panos Szvencziausios.
Buvo Ne Kas
kariuomenes ir savo kariszkus ti, nugalabinti.
Kareivis Paul Miller, 18 metu
»
ghts, pavojingai apsirgo laike mes prie visokiu tu taksu.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
ginklus in Graikija per Albani Vieszbuczio tarnai jo užtiko amžiaus, pabėgo isz armijos isz
Panos Marijos.
darbo Locust Coal kasyklose.
Petrukas
—
Mamyte,
tam
Ranžanczius
prie Szv. Marijos
ja.
ir greitai nuveže in ligonine Camp Dix ana sanvaite. Armi
Gydosi Locust Mt. ligonbute.
kalbamas.
ALGOS IR
Graikijos krasztas atsidurs kur daktarai ja atgaivino.
jos Šztabas pranesze visiems Adomui ir Jevai, asz manau,
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
į
Litanija prie Szv. Antano isz
tarp
velnio
ir
szetono
kai
policijantams
to
vyruko
jieszjog
rojuje
buvo
ne
kas
per
Policija
isz
Los
Angeles
praMahanoy Plane, Pa. — Daug
PRAGYVENIMAS Kremlino padupezikai susikirs nesze Francuzijos slaptai poli koti. Ana vakara policijantai
Padvos.
1
gyvenimas.
publikos dalyvavo iszkilme pa
Malda prie Szv. Antano.
su Amerikos ir Anglijos ka cijai kad du razbaininkai va užtiko ta vyruką prie Broad ir
Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų.
rengta per Amerikos Legiono
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Motinėlė — U-gi ka tu
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
riuomenėmis.
žiuoja in Francuzija nužudyti Spring Garden ulycziu. Tas vy
909 Sky., kur invyko per tris
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
man vaikeli kalbi?
Per Procesija.
dienas, nuo Liepos 13 iki 15 d. ir bus, tai darbininkai nieko Stalinas su savo padupezi- ta gražuole. Monte Carlo poli rukas, sau kaip koks ponelis ci
Petrukas — Ba, jiem ne
Giesme ant Procesijų.
, , .j
isz visu tu algos pakėlimu ne kais Yugoslavijoje ir Albani cija sako kad ta gražuole Vir garą insikandes. važiavo auto
Giesme
Laba
Nakt.
■
buvo valia skint nuo medžio
Ministranturas.
1
Pottsville, Pa. — Kasdami laimėjo. Kas isz to jeigu mes joje dabar nori pamatyti kaip ginia Hill jiems nieko nesake mobiliu. Policija ji užmatė ir
obuoliu,
o
mes
skiname
kiek
pradėjo
vytis.
Jis
kaip
ponas
ir
toli
ir
kiek
daug
jie
gali
nuir
neprasze
kad
jie
ja
apsaugodaugiau
uždirbame
bet
dvigu

anglis isz skyles arti Otto ka
važiuotas važiavo, bet automo norime!
Saule, Mahanoy City, Pa. J
syklose arti Branchdale, Utar- bai už viską turime mokėti. _ veikti Graikijoje priesz Ameri- tu.
r

