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Priesz Stalina

EuropaAmeri- Albanija Siunczia
Isz Amerikos Sukilėliai Vengrija
Gavo
Komunistu kai Kasztuos
PlienoTrumpa
Armijas
In
Pagelbos
Rankose 9 Bilijonus
Automobiliu Fabrikai
Komisija Duoda Savo
Užsidaro
Visos Partijos Pasitrau
Raportą Ir Kaltina
DETROIT, MICH. — Dau
kia Isz Tarybos
Albanija
giau negu 115,000 darbininku

Doleriu
’

J.

Graikija

Gal L Maisky Bus In Molotovo
Vieta Paskirtas; Southern
Pacific Geležinkelio Inžinieriai
Susitaikė; Javos Gyventojai
Kariauje Del Savo Kraszto
Nepriklausomybes

LONDON, ANGLIJA. —
BUDAPESZTAS. — Lais
General Motors automobiliu
Mokslincziai
ir tie kurie bilijo
fabrikuose neteko darbo ir bu ATHENS, GRAIKIJA. — ves Partija, kuri iki sziol laikė nais dolerius skaito kaip mes
vo ant visos sanvaites atleisti, Komisija, kuri buvo pasiusta si Vengrijoje ir vis savo baisa penktukus, pranesza kad Ame
nes fabrikai negauna gana plie in Graikija isztirti visa ta su kele taryboje, dabar visai pasi rikai kasztuos apie 3,000,000,kilimo priesz Graiku valdžia traukia isz valdžios ir isz tary
no.
klausima,
dabar jau pasiren bos, palikdama viso krasztc 000 doleriu in metus, per tris
Reiszkia, dabar bus paga
metus atstatydinti Europos
minta apie 30,000 nauju auto gus duoti savo raportą. Szita reikalus Komunistu rankose. pramone.
mobiliu mažiau. Apart szitu komisija per deszimts dienu
Dabar jau kaip ant delno Mums tiek doleriuku kasz
darbininku be darbo, apie 65,- klausinėjo, tyre ir gerai viską aiszku, kas bus per rinkimus tuos kai ta Paryžiaus konfe
000 bus atleisti ateinanczia san- apžiurėjo apie rubežiu tarp kurie bus laikomi ateinanezio rencija užsibaigs ir kai visos
Graikijos ir Albanijos, prie menesio trisdeszimts pirma
vaite.
miesto Kanitza. Rytoj szita ko diena. Per tuos rinkimus visas Europos tautos pranesz ir pa
Automobiliu
fabrikantai
misija savo žinias per telegra- vietas užims Komunistai, ir rodys kiek joms reikia del at
kaltina plieno fabrikus; plieno
mus pasiuns Suvienytu Tautu Vengrija, kaip ir kitos tautos sistatymo.
fabriku darbininkai kaltina
Szita pagelba mums tiek bai
Sanjungai.
v
*------- :—
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tenai atsidurs Rusijos vergi siai daug kasztuos, kad jau da
mainierius, o mainieriai kalti
WASHINGTON,
D.
C.
—
Nors
Amerikos
Rusijos ir Lenkijos atstovai
na kompanijas. Bet ežia maty baisiai prieszinsis szitam ra joje.
bar atstovai toje konferencijo
Eina gandai kad neva-Kata- je sako kad jie tikrai žino kad valdžia nieko tikro neiszleidžia ir nieko nesako,
ti kad nei vienas isz j u nėra portui, bet Suvienytu Tautu
liku partija, po Kunigo Stefan
nekaltas, kad visi prisideda
Sanjunga, nepaisins to pasi- Balogh vedama, gavo pavelini- Amerikos Kongresas nesutiks bet jau eina gandai kad Ponas Molotovas susi
prie szito darbo nutraukimo.
prieszinimo ir paskelbs kas ten ma dalyvauti szituose rinki tiek pinigu paskirti.
Mainieriai dabar gauna dau
Jeigu Kongresas dabar ne kirto su savo bosu Stalinu. Gandai taip pet
ant to rubežiaus darosi.
muose.
Bet
jeigu
szita
partija
giau mokėti, bet mažiau anglių
Szita komisija raportuoja, isz tikro gavo pavelinima daly sutiktu su Amerikos Sekreto ateina kad jau ateinaneziame Ministeriu Susi
iszkasa; plieno fabrikantai ne
pranesza kad ji nieko nežino ir vauti tuose rinkimuose, tai ga riaus Marshallo planu ir tvar
nori taip brangiai už anglis mo
ka ir nepaskirtu tiek pinigu, rinkime Molotovo nebus; bus kitas paskirtas
nieko nerado apie ta Tarptauti
kėti ir jieszkosi kur pirktis pi ne Armija, kuri, anot laikrasz- lima staeziai sakyti kad ta par tai dabar atsitiktu tas pats, kas
in jo vieta.
tija neatstovauja tikru ir geru
giau; automobiliu fabrikantai
tininku, rengiasi marszuoti in Kataliku, ar kad isz tos mažos atsitiko kai Prezidentas Wilnenori taip brangiai už plieną
Molotovas nesutinka su Stalinu ant klausi
Graikija per rubežiu, bet ji sa partijos negalima tikėtis jokio sonas po Pirmojo Pasaulinio
mokėti, ir laukia pakol jis at
--------- —
I
Karo sutvėrė Tautu Sanjunga
ko kad jie gali prikiszamai pripigs. Visi, laukdami kad vis parodyti kad Graikijos sukilė pasiprieszinimo Komunistams. ir Pasaulini Teismą, ir paskui mo apie ta nauja tvarka, ar plana kuris yra
Komunistai prieszingos parti
Bet Už Szesziu Valandų
kas atpigtu isz darbo Užeina.
liai gavo daug pagelbos, kaip jos ne vien tiktai ka neinsilei- Kongresas neprieme ir viską dabar Amerikos vedamas Europoje.
tai kareiviu ir ginklu isz Alba džia, bet net ir nepripažinsta. atmete ir privertė Amerika isz
Laikrasztininkai sako kad dabar visas Po- Susitaikė Ir Gryžo
tos Sanjungos pasitraukti. Tas
nijos.
Laisves Partijos Vice-PreziIn Darbus T
Szita komisija, kuri buvo dentas Vince Nagy Taryboje musu Kongreso užsispyrimas litburas sudrėbėjo kai szitiedu Rusijos didžiū
paskirta isztirti visu Balkanų vieszai paskelbė kad jo partija po ano karo surengė mums szi
nai susikirto.
SAN FRANCISCO, CALIF.
klausima negalėjo ineiti in Bul pasitraukia isz valdžios ir ne ta antra pasaulini kara.
— Inžinieriai kurie dirba ant
garija. Visi buvo sustabdyti stos in rinkimus. “Mes neno Rusija dabar tik laižosi ir
Molotovas nori ir reikalauja kad, sulyg Southern Pacific geležinkelio
prie rubežiaus. Jiems nebuvo rime,” jis pasiaiszkino, “kad laukia, ir tikisi kad kaip tik
Markso mokslo, reikia staeziai ir vieszai vi sustraikavo. Geležinkeliu unija
staeziai uždrausta in ta kraszta musu partijos rėmėjai ir drau
panasziai ir dabar bus.
da vis veda derybas, bet darbi
ineiti, bet buvo sukelta tiek gai stotu in pavoju per rinki
Kongresas Amerikos nesu siems parodyti kad Komunizmas nieko bendro ninkai straikuoja.
daug keblumu ir tiek daug mus. Sulyg naujo instatymo vi
Beveik visai nėra vilties kad
kiiucziu, kad jie vistiek negalė si musu rėmėjai turėtu vieszai tiks tiek pinigu paskirti tol kol negali turėti ir neturi su kapitalizmu. Jis sako
unijos
atstovai susitaikins su
jo per rubežiu nei kojos perkel pareikszti kad jie stoja už mus Anglija su Francuzija nepa kad reikia paskelbti atvira kara priesz visus
kompanija. Unijos Brolija rei
ti.
ir priesz Komunistus. Szitoks rodys kad jodvi savo iszkaskalauja net devyniolika per
Jiems buvo staeziai uždraus vieszas pasireiszkimas yra vi czius sumažins ir taip Ameri kapitaliszkus krasztus ir juos sunaikinti.
NEW YORK, N. Y., —
mainų ir daugiau algos. Jie da
Straikos priesz dvi busu kom ta žengti per rubežiu in Yugo siems musu kraszte baisiai pa kos pinigus neszvaistys. Ang
Molotovas, visai Stalino nesiklausęs, ir bar gauna $10.02 ant dienos, o
panijas New York mieste labai slavia. Yugoslavijos valdžia vojingas. Musu krasztui szian- lija su Francuzija sziandien
reikalauja $12.95.
greitai užsibaigė, kai miesto jiems ruseziai pasakė kad ežia dien verktinai reikia taikos ir palaiko daugiau visokiu val- nei su Politburo nepasitaręs, pradėjo savo
Szitos straikos sustabdė be
mayoras O’Dwyer pasmerkė nėra jokio reikalo tokiai komi 1 ramybes, o ne susikirtimu ir i dininku ir atstovu, negu turėjo
veik
visus traukinius isz San
tvarka, savo plana vesti Europoje, kad pasivisus tuos straikorius ir iszlei- sijai.
kariavimo. Už tai musu Lais
Francisco miesto, ir iszmete isz
i per isz tisą kara. O visa tai baiprieszinus Amerikos Sekretoriaus Marshal! darbo apie 25,000 darbininku.
do insakyma kad kiti draive Kai jie prasze pavelinimo isz ves Partija, nenorėdama nekal
riai tuos busus varuotu.
Albanijos ineiti in j u kraszta, tųjų krauja pralieti, pasitrau ! šiai daug kasztuoja Amerikai,
Ne vien tik San Francisco
tvarkai.
Tu draiveriu unijos taipgi Albanijos valdžia visai jiems kia isz Tarybos, pasitraukia isz nes visi jie yra palaikomi su
miestas nukentejo, bet visa Ca
valdžios, pasitraukia ir isz Amerikos paskolintais toms
pareiszke kad tie draiveriai ei nieko neatsake.
į
O Stalinas niekados pilnai nesutiko su Mo lifornijos valstija.
| szalims pinigais.
na net ir priesz unijos nusista Vienas sugautas sukilėlis ateinaneziu rinkimu. ’ ’
Senatorius
William
P,
lotovu.
Jis
daug
sykiu
vieszai
iszsireiszke
kad
tymus.
prisipažino kad apie 3,000 Al
Knowland, Republikonas isz
banijos
kareiviu
insiverže
per
Szitie draiveriai dabar gau
Rusijos Komunizmas gali gražiai sutikti ir su Californijos valstijos sako kad,'
jis pareikalaus kad Kongresas
na $1.12 ant valandos nuo Graikijos rubežiu. O Graikijos
gyventi
su
Amerikos
kapitalizmu,
ir
vesti
biz

sukilėliai
buvo
pakviesti
in
ežia in szitas straikas insakiszGreen Bus Lines ir $1.13 ant
tu. Jis sako kad jeigu tas nau
valandos nuo Triboro. Bet jie Yugoslavij a, kur jiems buvo
ni kaip džentelmonai.
duota
daug
ginklu,
karabinu
ir
jas instatymas priesz darbinin
reikalauja $1.75 ant valandos.
sija prasikirto apie trisdeNors mes per daug neinvertiname Stalino ku unijas negali szitu straiku
Szitos dvi busu kompanijos kitu kariszku daigtu.
Javos Krasztas, Karo szimts myliu ir artinasi prie
tai reikia tucz-tuoveža apie 800,000 žmonių kas Szita komisija ne vien tik
žodžius, ir gerai žinome kad jis tankiai vienaip sustabdyti,
Indonizijos
sostines
Jogjakar
jaus
ta
instatyma
pertaisyti.
Laukas
dien, ir už tai miesto mayoras tas žinutes pranesza, bet turi ir
ta.
szneka ir visai kitaip daro, bet laikrasztininkai, Jeigu szitos straikos tuojaus
insikiszo in szitas straikas. D?v- dienas kada taip buvo kur atsi
nebus užbaigtos tai Senatorius
Szitas Netherlandijos karas
bar draiveriai gryžta in savo tiko ir vardus visu tu sukilėliu BATAVIA, JAVA. — Holkurie
jau
ilgai
seka
Stalino
iszsireiszkimus
ir
sako kad jis pareikalaus kad
darbus, derybos del didesnes ir kitu krasztu valdininku var landijos kariuomenes veržiasi priesz nepriklausomus Javos
in Javos Salas isz rytu, ir atei gyventojus sukelia daug keblu - darbus, sako kad jis ne tiek gerbia ar myli Kongresas neužbaigtu savo poalgos bus vedamos, jiems dir dus.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio); jJ
na žinios kad beveik visa divi(Tasa Ant 4 Puslapio)
bant.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Inžinieriai So.
Pacific Gele
žinkelio Sustraikavo

Autobuso
Draiveriai
Gyržta In
Darbus

Netherlandija
■ Kariauja
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mielai su juom draugauja ir LIETUVOS TREMTI ;šz Žeimiu Km. Sziaulenu Vals. r.
— Pas mus mokama isz
Alkanam Viskas Gardu
Simliu Apskr. Dirba anglukakalbasi. Guodoje ji, nes ir jisai
aukszto, tarė sausai.
PAJIESZKO sykloje.
guodoje kitus, o kada sutinka NIAI
— Mokėti? Labai gerai, tuo454— Trecziokas, Domas.
ypata, ar tai vyra ar motere
jaus.
; .
SAVO GIMINIU
455— Tvaronai. Isz Biliūnu
atiduoda jam pagarba per nu
Turezius iszsieme aukso
Km. Raseinių Apskr. Seniai
skrybėlės ar kepures.
AMERIKOJE
nenkrubline.
1888 - Liepos 27 -1947 siemima
gyvena
Suvieii. Valst.
Mandugumas žmogų puoszte
— Sztai ve!
456— '-Uogihfaite, Emilija.
puoszia. Su mandagum žmogų Pajieszkomi Czia Asmenys Ma
Tarnas apžiurėjo pinigą.
mi lengva susitarti, susikalbė lones Kreiptis In Lithuanian Isz Diicziu Km. Linkuvos Vals.
— Ne, sako, tai ne tokia ka
457— Vaitkiene, Ona (Keveti.
peika."
American Information Center
Ak, kaip gražu, miela, malo 233 Broadway, New York 7, laitytė). Isz Szakiu Apskr. Il
Ir atidavė tureziui pinigą,
guvos ar Plokszcziu Parapijos.
nu ir linksma būti tarpe man Į
paskui
pasiszauke savb padė
N. Y.
Apie 50-60 m. amž. Gyveno
dagiu žmonių. Mandagus «žmo
jėjus. Du milžinai nuvede tur‘Saule” Szvieczia Jau 59
Pittsburgh,
Pa.
gus visur yra gerbiamas, ji visi
cziu szalin.
(Tasa)
Metus
458— Vaitkeviczius, Adolfas
iriyli, ir jis visus myli, gerbia
Nulindo, o paskui1 intužo.
ir
Vladas.
Mandagus
žmogus
noriai
su

O tai kur rūpestis! Mausto
433—Sakalauskas, Antanas
Vela praslinko metas gyvy459
—
A
7
”
aitkuniene
(Žilins

pats sau vienas. Gal jie tik vie
bes musu laikraszczio, metas teikė tau pagelbos, patars, ir Povilas. Isz Kirkilu Km. Bir
kaite)
Marija.
Isz
Ukmergės
skaitys
laikraszczius
ir
knygas.
nas kapeikas ima ? Stebetini
žų Valscz.
sunkaus darbo, didelio pasiApskr.
Deltuvo
Valscz.
LaiMandagus
žmogus
nesikeiks
daigiai! Reike iszkeisti.
434—Sakalauskas, Stuart,
szventimo ir nenuilstanezio
Raudono Kryžiaus virporcija, dali suvalgytu. Rau
kiszkiu
Km.
uesibars,
nekalbės
negražiu
'žo

Skubinasi pas savo suims ir
Josefa.
pasidarbavimo del Lietuviu.
szininkai sako kad daugiau
donas
Kryžius
tukstanezius
? -’C’ i-b .
oi 1 t .
460
—
Valatkaitės,
Elena
ir
džiu, besigirs, nemeluos ir neper
sapna jiems apsireiszkia.
435— Salasevicziai, Jurgis.
negu 34,812 žmonių likosi be
“Saule” iszeina be paliovos rekaus kai miszke. Mandagus
Brone.
Abi
isztekejusios.
Isz
tokiu
vaikucziu
ir
suaugusiu
— Pasiimkite sau auksą.
Vincas, Juozas ir Jonas. Turė
namu, kai patvinusios upes
per 59 metus, tose paeziose ran žmogus negirtuokliaus, nelos.z,
Tauragės
Apskr.
Vainuto
vals.
pamaitino.
Saitas.
vaikiukas
Jis
man nereikalingas. Iii Vieta
jo krautuve New York, N. Y.
iszsiliejo ant miestu vidur ■
kose; ilgas tai laikas tarnavi nepasigers, nerūkys ten, kur
Atvyko
in
Amerika
1928
m.
taip gardžiai valgo, kai jo aukso indėkite man kapeikų
436—Szapokas Vladas. Gy
mo del visuomenes savžiningai szeimininkai nerūko.
461—Vąlikonis, Adomas, su vakarinėse miestuose Ame
vena Pietų Amerikoje.
draugai in ji net su pavydė maisziuka: Kitaip pražūsiu!
rikoje. Ir visi tie žmones yra
ir isztikimai.lt
ims
Jono.
Apie
64
m.
amž.
Isz
Kaip-gi gerbiama yra merPabūgę vaikai ant rytojaus,
437—Sapiezinskai. Isz Kau
be galo alkani. Czia, paveiks jimu žiuri.
Panevėžio
Apskr.
Krekenavos
taip kaip tėvas liepe, padare.
“Saule” tarnauja del visu ' jgina, kuri nedraugauja su no Apygardos.
le matome maža vaikiuką,
Paveikslas buvo nutrauk
Valscz.
Rabikiu
Km.
Iszeme isz grabo maisziuka
Lietuviu ir nesza apszvietima prastos doros naktibaldomis,
438—Sekieckas,
Ąleksankuris su tokiu gardumu val tas Belleville miestelyje, Illi
462
—
Venckus,
Vaclovas.
Gi

su auksu ir indejo maisziuka su
,
del praseziokeliu ir teisybe neklauso szlykszcziu kalbu, ne dras.
Isz Panevėžio. Atvyko
go kad sakytai jis suaugusio
nois valstijoje.
mė
Suv.
Valst.
Grižo
in
Lietu

kapeikoms.
apkalbinėja,
laiku
gryžta
na

tiems, kurie gedžia ja pažinti
1900-01 iri. Gyvena Chicago,
va
su
tėvais
ir
1938
m.
vienas
— Turiu! Suszunka links
ir tarnauja kožnam kuris szir- mo, visur elgiasi gražiai. Man- 111. Jeigu mires tegul sūnūs at
be
tėvu
atvyko
in
Suv.
Valst.
<
—
O
tai?
Vėl
klausią
rody

mai
turezius ir bėga vėl 'bufe
i
dagus
yra
vaikinas,
kuris
nesi

dingai pas ja kreipsis. Žmones
siliepia.
Isz
Ukmergės
Apskr.
damas
pirsztu
in
iszkepta,
ga

tam
myli skaityt “Saule” ir neku- valkioja naktimis, negirtuok 439—Serapinas, Jonas. Gimė
4'63
—
Venckute,
Stase,
Duk

ruojanti
ir
szilta
.kepsni.
— Duok tamista valgyti, nes
rie skaito lyg paskutinai savo liauja, nekortuoja, nekalba Suvien. Valst. Gyveno Lietuvo
tė
Jono.
Isz
Ukmergės.
Iszvy"
baisiai
esmių iszalkes.
szlykszcziu
kalbu
ir
t.t.
—
Taipgi
po
kapeika,
atsa

gyvasties,
je Ukmergėje. Grižo in Ameri
i
'
-i
ko
in
Amerika
1926-28
m.
— Pas mus mokasi isz
Malonu yra žiūrėti in tuos ka 1938 m.
ko tarnas ir szypsosi.
Taigi, 27-ta diena Liepos
464— Vikszriene, Ona (Stik- •j^ĮIRSZTA turezius. Per visa Turcziaus
žmones, kurie bazilyczioje mo “ 440—Sesnas, Jonas.'
nusistebėjimas aukszto! Taip kaip ir pirmiau
(Juiy) Nedelioje, sueina 59 me
savo
gyvenimą
buvo
sausai atsake bufeto tarnas.
ka elgtis, klauso misziu, pa 441—Schweistris, Jonas. Isz liute) Gyvena Chicago, Ill.
jam iszrode labai juokingu.
tai nuo kada “Saule” pirma
szyksztus, ir kietas, surinko di
465
—
Vilczinskiene,
O
n
a
— Sztai, meldžiu, meldžiu!
mokslo, miszparu, kurie neklu- Skudu Km. Plikiu Paszto Klai
— Tai jeigu taip, duokite
karta p'asirode Mahanoy City,
džius turtus.
(Masilauskaite).
Arba
jos
bro

Szaukia turezius ir paduoda
pi ant vieno kelio, nesižvalgo, peda.
Pa., kuria uždėjo ir rede a. a.
— Negalima kitaip, kalbėjo man ant torielkaites. deszimh nauju kapeikų visa sauja. Tik
lis
Petras.
nesijuokia, nerodo pirsztu ki 442—-Sireikis, Liudvikas ir
žuvyczui ir penkis kepsnio ga
Daminihkas T. Boczkauskas,
466—Vinaliene, Marcele kuomet jam buvo užmetinejameldžiu greieziau!
tur, isz bažny ežios eidami nesi Antanas.
bet jo pradėtas, lyg sziai die
ma szyksztumas gyvenime pi balėlius. Ir rasi da.
(Peszkeryte)
Lietuvoje
gyve

Tarnas pasižiurėjo in pini
stumdo.
443—Skirmantiene, (CzesGodžiai vedžiojo akimi po gus ir nusiszypsojo.
nigas yra viskuom.
nai, per 59 metus, eina toliaus
no
priesz
1914
m.
Isz
Mažeikiu
O būti mandagiu, yra visai nauskaite) Morta. Apie 50 m.
be jokios pertraukos rankose
Ir sztai dabar, kuomet prisi- kvepianezius užkandžius, norė — Matau, sako, kad no daug
lengva, tik reikia noro, reikia amž. Panoteniu Km. Plateliu Apskr. Tirkszliu Valscz. Gaujo sunaus kuris stengsis “Sau
I artino mirties valanda, mans- damas da ka nors daugiau isz tamista tenai, ant žemes, iszryliu Km.
susivaldyti, nepasiduoti inkai- Valscz. Kretingos Apskr.
,,
J
sirinkti.
le” iszleidinet lyg jo paskuti
467—Vyszniauskiene, (Kau- te:
mokai. Imame ne tas kapeikas,
binejimams!
444 -Szniuoliai. Isz Radvi— Turbut ir aname sviete I Tarnas klausė, bet paduoti kokias tamista pas save turi,
nio pajiegos.
lakaite)
Oktavija.
Isz
Silvestru
liszkio Valscz. SZiaulu Apskr.
. pinigas yra viskuom. Reiki a
Su gerais velinimais visiems!
bet tas, kurias tamista davineKas .kiek dienu gali būti ne 445—Stankiene (Peszteryte) Km. Tauragės Apskr. Isz Lie apsirūpinti, kad paskui netu- nesiskubino.
tuvos
iszvažiavo
1925-26
m.
jai svetimom rankom. Atmink,
valgęs?
( i . 'On'a. Isz Mažeikiu Apskr.
. reti bėdos. ■ • - •
468
—
Usoniene,
Kvai
’
inskietamista, gal kuomet davei elgeKoriiunistai turi draugu net
Paukszcziai sakoma mirszta Tirkszliu Valscz.
,
Pasiszauke
vaikus
ir
atsiMaldų
Vainikėlis
tai, reniei pavargėli?
ir bažnycziose, kozelnycziose. po devynių alkanu dienu; žmo .446—Staskeviczius, Myko- nes'Petronėlės Motina. Iszvyko
į
sveikindamas
su
jais,
liepe
jam
isz
Lietuvos
1939
m.
aplankyti
Turezius nuleido akis ir už- .
;Vienas Metodistu Vyskupas, gus dvylika ■ szuiies po dvide- las.
::
Knygele
::
graban
indeti
maiszeli
su
pini

Kvarinskiene.
per metini suva'žiavima in Eas szimts; varles po 360; vėžys po
ĮSU Knygele, Dabar $1.00 “^3 simanste. Niekad nieko neda
447— Staugaitiene,
(Czesgais.
469
—
Žakarevicziute,
Zinkevęs, neszelpes pavargėliu, ne
ton, Illinois valstijoje reikala 500; gyvates po 800; žuvys po nauskaite). Apie 55-60 m. Isz
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Nesigailekite, pridūrė, indavęs’ elgetoms iszmaldu.
vo kad butu tame susirinkime 1,000, o vabalai po 1,200 dienu Panoteniu Km. Plateliu Valscz. vieziene. Gyvena Boston, Mass.
Puslapiu; Juodi Apdarai;
dekite
aukso
kodaugiausia.
Du milžini tarnai iszvede
innesžta pareikalavimas kad mirszta badu.
470— Zaltauskaite, Anastazi
Aiszkus drukas; smagi
Kretingos Apskr.
Ir
nakezia
numirė
!
tureziu.
GALAS.
Kongresas panaikintu komisi
Kle- ja. Szil(-nu Km. Kauno Apskr.
448— Steponaviczius,
Vaikai
jo
norus
iszpilde
ir
Rodykle:
ja kuri seka Komunistus ir pa
mensas. Apie 70 m. amžiaus. Iszvyko 1910-12 m.
indejo
jam
in graba kelis tuks Bažnytinis metu padalinimas.
Pirszto
Cziulpimas
yra
skelbia ju darbus, už tai kad
471— Žarsku, Antano ir Ado
Pamokinimai
J
Isz Vilkaviszkiu.
tanezius rubliu aukse.
Pasilikai.
tokis pasielgimas gali INŽEIS
mo.
Isz
Pasmodu
Km.
Panevė

449— Stiklius, Juozas, žmo
Pavojinga.
Kuomet sudėti palaike gra Kalendorius.
— Kas “Saule” skaito ir
'TI RUSIJA!
Maldos Rytmetinei.
žio Apskr.
na Brone. Chicago, Ill.
ba ir kuomet turezius atsiekė Vieszpaties malda.
užmoka, tasai bado kentėti ne
Kūdikiai pripratę tarpe val450— Strazdiene, (Vaicziu- 472— Žemeikiene, Barbora. ana svietą, prasidėjo paprasti Aniuoliszkas Pasveikinimas.
moka.
Dideles žuvys permusza gui cziulpti pirsztukus. Moti
Sudėjimas.
naite) Apolonija. Isz Ukmer Gyvena Chicagoj, III.
tyrinėjimai, užraszymai in vi- Apasztalu
— Boba daug verkia kaip
Deszimtis Dievo prisakymu.
tinklą, mažos žuveles insipai- nos in ta žiuri kaipo in pasibo473—Žutaite,
Magdelena, sokes knygas. Nagrinėta, kan Du didžiausi meiles prisakymai.
gės Apskr. Žiemaitkiemio Vai.
vyras
numirszta, bet numirusi
nioje in ji.
vinima. Bet jeigu ęziulptu 451—S v etikai. Isz Nekrausz- (Šimtas) 56 m. amž. Iszvyko kinta ji per visa diena.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles L
vyra greitai užmirszta.
(
Gailesczio.
Panasziai galima prilyginti pirsztukus nuolat, in laika, pa nu Km. Radviliszkio Valscz.
priesz 30 m. Isztekejus.
Ir aname sviete randasi taip | Maldos vakarines.
ir žmones. Turcziai iszsikiviuk- sekmes to butu iszsikisze dan
474— Žilys, Bronislavas. At pat kancelarijos visokios rasz- Giesme ant pradžios Misziu.
452— Taluniene, (UogintaiISTORIJE
apie
na
*“ Al
lioja isz visokiu painiu, o var tys, kurie nesueina kuomet
Misziu Maldos.
te) Isz Gudžiūnu Km. Linku vyko 1926 m. Isz Tauragės Ap tines, policijos stotis ir antra- Psalme 45.
----------------iszo
iszlins,
gingas žmogelis bile tinklelyje ■vaikai kramto, arda net negra
vos Valscz. Sziauliu Apskr. skr. Szilales Valscz. Dargaliu sziu biurai.
Giesme Szventas Dieve.
yva in virszu iszkils, Kaip už
ilistripga.
Miszparu Maldos.
žiai isztempia burna.
Vos
sulaukė
vakaro.
Buvo
Km.
Gyveno New York, N. Y.
laikyti sveikata ir apsaugoti
Maldos pirm Iszpažinties.
Ta parodo, dvieju moksli
alkanas
kaip
vilkas,
o
isz
troszszeimynele nuo lygu,Verta NePerkratymas sanžines.
453—Tamkus, Kazimieras.
------- GALAS ------Szitokie neva-krikszczionys ninku tyrinėjimas vaiku dan
kulio jam rodėsi, kad jau su- Maldos priesz pat Iszpažinti.
užmirszt, Kaip dagyvent 100
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
ir ju kunigužiai daro sarmata tų Detroite, Mifdngan valstidegses. Rykle iszdžiuvo, liežu Malda
metu, Pamokinimai, Apie boba
po Iszpažinties.
visiems tikriems krikszczio- joj. Jeigu toki pripratimai in
Pajieszkojimas
vis prilipo prie gomurio.
Litanija apie visus szventus.
ka negalėjo savo liežuvio nu
nims.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų.
laika sustabdyti tai vaiku bur— Pražūsiu! Mane.
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Juozas Janeckas, kur jis ran
nukes paezios iszsitaiso, ir vėl
Staiga mato bufeto (szukiu) Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau* tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
dasi Vokietijoje: Lithuanian
Ant pažiūru nepaisyk. Ant tapsta normaliszkos.
nustatyta valgiais ir gerymais Malda prie Panos Szvencziausios maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
Camp UNRRA Team 121, In
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo
draugiszko susirinkimo ne vie Szitu gydytoju tyrinėjimai
taip kaip didelei geležinkelio Artindamasi prie Szv. Stalo.
Geros rodos, Gailinga ypata,
golstadt,
Bavaria,
Germany,
na motere turi linksma veidą, parodo, kad cziulpimas arba
stotyj. Viskas yra, ir užkan Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka Galybe Meiles, Juokai, Raganpajieszko savo brolio Benjami
bet tankiausia nusiduoda in lo kramtymas pirszta, liežuvio,
džiai ir gerymai. Net ant mąszi- Paskiaus atiduodamas Dievui gat iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
be kalbėk.
nas
Janeckas,
apie
50
metu
am

va su aszaromis.
veiduko arba žaislu, in laika
ba kaip ir visos Bobos. 15f.
nukes ten kas kepa.
Malda Szv. Ignaco.
žiaus. Girdėjau kad jisai turi
Isztikruju gyvenimas žmo isztempia burna.
Malda su visucl’ni’is atlaidais.
Saule Pub. Co., Mahanoy City;
— Na, sako pats sau, galiu Malda prie Szv. Sakramento po
savo loena narna ir restoracija,
gaus yra tai juokinga komediViename atsitikime, mergai
Komunijos.
ir gyvena Pennsylvanijoje pats pasigirti. Kaip asz atmi
.. ja apt svieto.
tes, dantukai neturėjo amaGarbinimas Szv. Sakramente*
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jog
viskas
visur
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Malda
liaus priežastimi motinos parskaip
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pas
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kaip
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Vieszpaties
Jėzaus.
Malda
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Daktaras Dan Gilbert, Krik- tos sveikatos ir netinkamo val
Penkios Istorijos apie Buri'ka
padariau, kad su savim pasiė Malda prie Panos Szvencziausios.
American Friends Service,
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prie
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Malda
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Jonui net lengviau ant szir- dies pasidaro iszvydes ja, tar Ligone staigiai pravėrė akis nors niekad nepamirszo taip | Ar Mirtis Yra Baisi?
tum žinojo jog ir ji jauezia sa ir iszvydus mergina veidas jos visiszkai, kad nepasimelstu už
vo szirdija tikra sangaila, jog stebėtinai sulinksmėjo. Akimis juos duszia. Sopulis szirdies
Sziuo klausymu sušidomejo
jauezia drauge su juom liud- prisiszauke ja prie saves, o sto tik kaip kad žaizdas užgijo. Po
visi pasaulio mokslincziai, ku
nasti, kas suteikė jam didi.pa jus merginai szale. lovos, ligone ne kokiam laikui kitos net min
nežaistu sau linksmai.
lengvinimą. Ligone buvo už pažiurėjo ant sunaus ir Onos o tys atėjo jam in galva pradėjo rie tyrinėdami mirsztanęziu
Isz Szios Gadynes ir Jonas,
žmonių paskutines valandas,
gal kad ir del savo
snūdus, todėl nepertrauke jai po tam pakėlus biski ranka isz - manstyt apie apsivedima sva
priėjo prie iszvados, kad žmo
Musu Gyvenimo ypatingos naudos prigel'bejo
miego, nieko nekalbėjo ne in tarė:
jot apie gera Anita kalviu.
gui
mirti yra lengva. Senatvės
ganyt Anitei žąseles ir prama
Joną, o ant padėkavones jo už — Tegul jus Dievas palai Rots nekalbėjo jiedu apie tai
liga mirti lengviausią, nes da
Gimtines Kaime
nydavo visokius žaislus, gal
geradejyste, tik pažiurėjo jam mina.
niekados da bet abudu žinojo priesz mivti kai kurios kūno
tyczioms rūpindavosi gyvent
m akis, kaip tai stebėtinai, su Tai buvo paskutiniai jos žo jog myli vienas kita tikrai. Jo
dalys appiirszta ir paskutines
J^ASDILN žmones girdėjo su Anita geriausioj santaikoje
kokiu tai jausmu, bet matomai džiai. Jonas patemino kad ran nas beveik buvo tvirtu kaskaime skardu atbalsi: Tai ir visame jai patikti nes Anita,
minties savo susigėdinus, grei ka motinos da labiaus nubalo, link atsiekimo to siekio ir lau valandos‘jam net malonios. Iszdin! Tan din! Kuris iszeidavc kaipo duktė turtingo kalvio,
tai nuleido blakstienas ant o kuomet pakele akis ir pažiu ke tik atšaka szios progos gelbeti skenduoliai visgi nebijo
isz kai viny ežios kalvio Marti visados turėdavo szmota garakiu ir truputi apsarkus, vei rėjo in jos veidą, suvaitojo idant pasikalbėt apie ta daly mirti ir pasakoja, kuomet jie
no, guodotino žmogaus visam džios duonos, sviesto, net ir sirkiai apsisuko ir iszejo isz stu- skausmingai ir graudžiai pra ką su tėvu Anites, kalviu Mar jau skensta, eina in dugną,, tai
juos apima smagumo jausmas,
kaime, ir sklydo po kaimu rio digta szmota.
bos.
virko.
tinu.
kaip po sunkaus darbo gauna
drauge su linksmoms gaidomis Anita būdama kūdikiu do
Ligone, turbut pažadinta su Ir priderėjo jam verkti, nes
Diena
27-ta
Liepos
sueis
59
Nelaime! Apsiriko nabagas pasilsėti. Mirtis nuo szalczio
daineles, kuria kalvis Martinas ros motinos, turėjo taip-gi tas
varstymu duru, pražiūrėjo ir pasiliko visiszku betėviu ant
metai kaip “Saule” tarnauju,
Jonas;
naujas skausmas, nau yra taippat labai lengva ,ir
kaldamas raudona geleži pa paczias geras ypatybes, arba
Be paliovęs po svietą zauniju, pažiurėjo ant sedinezio .sunaus. szio pasaulio, kadangi ir moti jas žaizdas da skausmingesnis skaitoma lengviausia, nes jis
pratęs buvo sau dainuot.
kitaip sakant/taįp-gi gera szirJonas užklausė ar neatsiger- na paliko ji užmigdama amži
Kas sanvaite turiu lakstyt,
nejauczįa nei skausmu, nei
di,
nes
noringai
dalinosi
su
Jo

tu pieno, kuri atnesze kalviu nu miegu isz kurio miego nie pastojo ant szirdies, nauja ban
Atbalsiai tie sklydo anksty
Naujienas isz visur rinkt,
ga liudnastie užliejo duąžia. kaneziu ir sapnuoja malonius
Anita, bet ligone pajudino su kas nepabunda.
vais rytmeeziais, sklydo ir die nuku tais smagumais. Jau kaip
Jau net man Baltruviene
Pirma, negu iszreikszti savo sapnus, daugiausia apie szjlugalva prieszingai. Sunkia savo
ną, nes kalvis savo dirbtuvėje buvo, ar tas dalykas ar kitas
Dviguba Liudnastis.
ana diena kalbėjo,
užmanymą galėjo kalviui, tė ma. Mums rodosi kad mirti yra
ranka isztiese in ji, kuria jis
■visuomet turėdavęs darbo, o riszo Jonuką su Anita, gana
Pasilsėk kumuti,
Koktu
žmogui, netekus ko vui numylėtos Anites, jis pa labai sunku pleszriu žvėrių
skubiai paėmė in savo delnus
dirbti, kaipo žmogus darbsz- vienok to, jog jiedu prisiris.ze
patarimą davinėjo,
kio mielo jam daigto, liūdna sakė jam, jog savo dūktos ne- draskymu, bet, kaip nurodo bu
buvo
vienas
prie
kito
drucziai
su tikru sunaus jauslumu ir
tus, visai netingėdavęs, per ka
Rinksiu aukas del
jeigu kas su kuom susigyveno
vę žvėrių naguose žmones, pa
pradėjo žiūrėt jai in akis; ji atsiskiria, bet koki sopuli szir iszleis niekados už tojtio vyro,
ir turtą visai nemenka dasidir- ir mylėjosi tarp saves lyg bro
tavo naudos,
sakoja,
kad visai nebaisu. Gar
kurie
nieko
neturi.
Tie
žodžiai
taip-gi žiurėjo in ji akimis ku dija jauezia tuomet, jeigu prabes. Bet paliksim musu kalvi lis su sesute.
Iszkeliaukie pasilsėt ant
kalvio nužudė Jono vilti ingiji- sus keliauninkas Afrikoje LiBėgant laikui abudu pamėtė
riose blizgėjo meile sunaus.
lies visai ne apie ji noriu ežia
kokios dienos,
žuvo ant visados tas kuri my mo jo duktes, nes dabar net vingsonas karta pakliuvo įn
ganė, nes Jonas pasiliko isz
Jonas vėl pradėjo klaust ar
szi-ta paraszyti.
Bet, kur tu 'žmogau,
lėjo ir guodojo.
gerai suprato, kokios užtvaros liūto nagus. Sztai ka jis raszo
pradžių
pusberniu,
vėliaus
ber

ko
nevalgia,,
kadangi
jau
nuo
*
*
*
Pasilsi gausi,
apie ta atsitikima: “Liūtas
nu, o Anita augo gražiai pas te
trijų dienu jokio maisto nepri Jonas mylėjo savo motina stovi tarp jo ir jos kuriu jis su
Sztai artimiausioj kaimynys
Kad visi naujienas
szoko man ant sprando ir par
veli ir motinėlė savo, vienok ir
ėmė, bet motina vėl užginezino tikra suniszka meile, guodojo naikint negali nes neturi ant to
tėje su kalviu, augszeziau mi
sznabžda in ausi,
griovė. Nuo to laiko netikėto
tuomet, nors apie Anita sukino
pajudinimu galvos. Jonas nu ja kaip pridera guodoti kūdi inrankiu, turto. Sena grinczia
nėtu, ‘gyveno tūla naszle MarReikia be pasilsio
užpuolimo apsvaigau ir nejauir
g'abelelis
žemes
tai
visas
jo
kiui savo gimdytoja, kuri vargne vienas turtingo ūkininko
lindo ir užsimausimo giliai.
raszyti,
garieta su savo mažu šuneliu
cziau nei baimes nei skausmo.”
sūnūs, ji prielankiausia buvo
— Jonuti. Atsiliepe tada dama ir sunkiai dirbdama au turtas.
Niekszus visaip mokyti,
Jonuku. Margarietos vyras mi
Daugelis medžiotoju tvirtina
Jonui, kuris buvo tik prastu
motina silpnu balsu, asz mir gino ji. Taigi, Jonas būdamas
Nulindo Jonas labai, nes tu
Sztai ir vela skambina
re priesz metus laiko palikda
ta pati.
‘ ‘ služauninku, ” visai ne tur
siu, o tu pats vienas pasiliksi doru sunumi, gerai ta jaute, rėjo atsisveikinti vilti ir savo
tiliponas.
mas motere su kūdikiu vargin
todėl labai smarkus skausmas numylėta Anita, kuria tik da Karo laukuose mirtinai su
tingu, nes ka užsitarnavo, vos
ant szio svieto, gyvent.
Szaukia mane kokis tai
gam gyvenime nes paliko vos
užteko ant szventadieninio
Jonas apšiverke graudžiai. ' draskė jam szirdi. Gaila buvo bar gerai suprato kaip labai žeisti irgi nejauezia skausmoponas,
sėna pakumpusia grinczia ir
drabužio, kadangi didesne pu
— O motinėlė mano, kalbėjo kožnam žiūrint in ji kaip smar mylėjo, kuomet iszvydo jog ji Žmogui kulkos perszautam, at
ne dideli gabala žemes, daržu
Su tokia žinia
se atidavinėjo motinai. Bet vai
pro verksmus, nekalbėkite to kiai atjauezia ta nuotrota savo. ne jo suvis, nes jis beturtis, be' rodo, kad kas davė jam smūgi
vadinama. Tai-gi varginga
isz Hartfordą,
kinas buvo smarkus, sveikas,
nes mano szirdis plyszta. Ne Sunyko, vaikszeziojo nuliūdęs, tevis, o todėl jos ingyt negali. su lazda. Sunkiausiai sužeistas
naszle sunkiai turėdavo dirbti
Nes kokis tai žmogelis
linksmas, budrus ir doras per
vienas žmogus serga ir vėl pa su nuleista žemyn galva, kad
kareivis, nejauezia skausmu ir
idant maitinti pati save ir sa
Girtuokle motere turi,
Ant Juru
iszžiurėjo lyg medelis kuri au
ka mylėjo ji visi kaime.
sitaiso,
duos
Dievas
ir
jus
da
jis
da stoja kovoje ir szaudo.
vo maža sūneli, kuris da pats
Jokios rodos su ja gauti
dra supurto ir prie žemes pri Smarkiai viesulą su padukyJau rodosi kad praszalins
pasitaisysite
ir
da
ilgai
gyven

negali,
ant saves visai negalėjo duo
mu siauezia. Neapžvelgema ty Kai kurie anglių kasykliu
jis vargą isz po teviszkos pa
site. Tada nereikės jums jokio lenkia.
nos užsidirbti. Vienok ne karta
Per kėlės dienas kaili
stoges, atstums ji nuo saves ir
mažiausio rupesezio turėt, nes Ir kas gali žinot kas butu vy ruma juriu dabar be paliovos darbininkai buvę sunkioje mir
lupo,
grinczioj vargdienes naszles
tada gales sau ramiai gyvent ir
asz uždirbsiu jums ant gyveni kus su juom, jeigu -Mydietinis supasi, kėlėsi, nupuolineja, tai ties padėtyje pasakoja, kad
Užtikęs girta ant jos
pritrukdavo duonos, o net ir
motina szelpti senatvėje. Vie
mo ir ant visi reikalu.
kunigas klebonas. Kūhįgas po tveriasi kalnai tai milžiniszkos paskutinėjo valandoje pasida
kuro.
užklupo,
nok, turbut kitaip jam buvo
Ligone liūdnai nusiszypsojo laidotuvių veliones, matyda daubos. Bangos su didžiausiu ro taip malonu, kad rodos kas
Visa buvo mėlyna,
Tokiose sunkiose valandose nuo Dievo skirta, da nelaimin
ir tarė:
mas liudnasti Jono, pasiszauke smarkumu daužosi viena in ki tai nesza ant ranku po kvepianNemaezino nieko ir gana.
— Žinau, mano vaikeli, jog ji in klebonija pas save ir ilgai ta, laivai apsiputoję, ūžia, czius sodus ir tuo laiku užgau
szelpe biedna naszle motere gumas jo turėjo prasitest, o li
Kas tokis jam darodijo,
mane myli ir viską del manes su juom kalbėjosi. Apie ka kal oszia ir pluskoja iszleisdami
kalvio Martino, žmona geros kimas užvydus visai nenorėjo
Ar gal pats apie tai
na žmogaus smagumo jausma.
szirdies. Ne karta pati lanke dalcist jam atsiekt jo užmany
padarytai, bet nieks nieko ne bėjosi, nežinia, gana vienok to, savo durnus in padangias. Su
iszmanstino,
savo biedna, nelaiminga kai- mo.
nuveiks priesz valia Dievo. To jog Jonas nuo to laiko nebuvo tokiomis bangomis kovoja lai
Kad guzute su kokiais
kis yra Diego surėdymas. Ą-sz taip nuliūdęs. O nors ant veido vas. Ak, kaip silpnu kiavalu,
minka idant patirti ar ko jai ne Sztai motina apsirgo sunkiai
:: JUOKAI ::
tai vaistais sumaisze,
jaueziu jog valanda mirimo jo ir po tam ne galimą buvo pa- kaip kad rieszuczio luksztas
trūksta, o pateminus, visai ne isz nežinomos priežasties. Ve!
Kaip moterele nemate
mano artinasi.
praszyta atneszdavo Margarie- Jonui nauja rūpestis, vėl liudteminti linksmumo, tai bent ga iszrddo tas milžiniszkas laivas
pritaisė.
Aklas
tai duonos ar ropucziu ar 'bul nastys.
Czia senuke atsiduso sunkiai lima buvo matyt ramuma. Ma tarp tu ne apžvelgemu, neapriPer kėlės dienas
Matome sėdinti ji prie lovos
vių žiurste, ar miltu, ar kito-ko
užmerkė akis ir gulėjo valanda tomai, pasidavė valiai Dievo, o buotu vandeniu juriu. Tartum
stenėjo,
Aklas — Mielaszirdinga
ko trukdavo naszliai. Jeigu ne motinos nuvargusi, nublankusi
kaip kad be gyvasties. Po tam kuomet liudnastis ir skausmas tos vilnis juriu žaidžia juomi,
Nuo skausmo susilaikyt
turėjo laiko pati, nusiunsdavo nes per kiaura nakti nemiego
pravėrė akis lyg nauja gyvas szirdies pradėdavo blaszkyt jo kaip kad katinas peliuke su ypatele, susimilk ant manes,
negalėjo,
esmių aklu!
jusi ir žiūrinti su nerimaseziu
savo dukriuke Anita.
tis in ja inženge, pažiurėjo ant duszia, jeigu in bažnyežia ne gavės, pakol neprarija.
Vyruczįai sziandien jau
nubalusi, sunykusi veidą sa
Ypatele — Kaip tai aklas?
galėjo ineit, tai namieje meldė
visai sveika, Jono ir vėl pradėjo kalbėt:
Margarieta stengėsi taipgi
vo mylimos motinos.
Juk maeziau kaip tu skaitei
— Sunau, jeigu nori būti si, o malda karszta ir tyki aszakuom iszga'lejo atsimoket savo
Blaivi motere ir labai
Naszle guli labai silpna, sun
laikraszti!
jkaiminkai nes kada ateidavo
linksma, mylėtu, nuo guodotiniu žmonių, ra taipgi suteikdavo jam pa
kiai kvėpuodama, žiuri kartais
tai pats mylėk ir paguodok lengvinimą, bet tik laisvose va
Aklas — Neskaicziau tadarbimete, prigelbedavo dar
Ant guzutes dabar visai
taip-gi su liudnumu in savo ge
žmones Jonuti. Ar visados gy1 landose nes kuomet buvo užim
buose ar tai laukuose ar dar
žiūrėti negali,
mistele, tiktai žiurėjau ant
ra sunu, vienatini ir tik dūsau
vensi taip kaip asz tave moki tas darbu, tuomet mintys jo ne
žuose, o net ir name, kad tik
Tuojaus kreipėsi in
paveikslu!
ja, nes kalbėt neturi pajiegu.
nau ir kaip prisakymai Dievo skrajojo po svietą, o tik užim
szali,
bent dalyje atsilygint geriems
Matydamas tai, jis tik asZaras
mokina gyvent? Ar busi visuo tos buvo tuonli ka rankos dir
Gera tai patarimas,
kaimynams savo.
su galu rankoves nuo akiu
Poniszkas Kraujas
met Dievobaimingu, darbsz- bo. Kas dien vienok nepamirKa kaimynai duoda,
Mažas Jonukas kad biski at braukė, nes ir jam meile moti
szo
apie
maža
kryželi
kuri
jam
cZiu,
teisingai
žengeneziu
keliu
Bet asz apie tai.
augo nuo žemes, '•prigel'bejo nos ir gailestis Sprangina gerk 
Inkando grofa blusa. Ji
doros, ar vengsi piktu bendru? motina paliko. Kas rytas ir kas
nežinojau,
Anitai ganyt žąseles ir bovijo- le ir užima žada.
vakaras
prispaudinejo
ji
prie
sai pradėjo ja gaudyt ir ant
— Busiu doru, motinėlė ir'
Asz ir savo bobele
si taip su ja per dienas. Žiemos
Matydamas pagalinus kad
savo
krutinės,
bueziavo
ir
kar

taip gydysiu, gyvensiu pagal Dievo prisaky
galo pagavės, paėmė manda
.laike lanke drauge su Anita motina kas dien labiaus silps
Jeigu gertu tai
mu ir tavo pamokinimu, atsake tojo prižadus savo, kurios davė
giai tarp pirsztu ir paleido
mokykla, bet neilgai galėja ta, pasirūpino atveži kunigą,
motinai, mirsztant jai, jog vi
numarysiu! Jonas.
per langa.
varginga naszle laikyt pas sa- nes ir pati ligone szaukcši, tur
suomet gyvens dorai ir Dievo
*
*
*
Ligone
atsiduso,
tartum
sun

,ve Jonuką, kadangi su laiku būt prijausdama artima mirti.
Pati — Del ko josios neužbaimingai.
kiausia
sunkenybe
nupuolė
Mano
vyrelei,
augo ir todėl daugiau nuo mo Aprūpinus kunigui tikejimuszai?
nuo jos krutinės, o po tam tarė:
Rado taip-gi Jonas surami
Nebūkite už vydus savo
tinos reikalavo ko, vienok, miszkais reikalais ligone, tru
Grofas — Negalėjau, ma
moterei,
— Tegul szis kryželis, kuri nima ir smogusi pas kalvius
naszle iszteset negalėjo, o to puti kaip kad sustiprėjo.
no miela. Juk josios gyslose
Jeigu ji elgėsi dorai
tau duodu ir kuri privalai ne- visi jie sanjaute jo didi sopuli
dėl atidavė ji ant tarnystes už
Jonas, kuris jau nuo trijų
plauke poniszkas kraujas!
ir malsziai,
sziot ant saves, buna atmintis szirdies, visi trys stengėsi su
piemenuką tame pacziame kai sanvaicziu buvo pamėtės gas’ . ±
-vi
Gerald Green, trijų metu
Kam turite ja
tau motinos tavo ir tavo priža ramini ji. Ona kiek kartu žvilg
me.
padoriu idant pridabot serganpaniekinet,
du. Tegul jis nedaleidžia tau telėjo in nuludusi Joną tiek, vaikiukas prarijo daug krei
czia motina savo, lyg sulinks
Todėl ir tuomet Jonukas su
L. TRASKAUSKAS
Kokius ten niekus
užmirszt to tavo prižadėjimo kartu atsikreipipėjo ir szluos- dos. Daktarai greitai pribu
mėjo viliodamasis kad motina
Anita kasdien galėdavo maty ■
tesi aszaras nuo akiu paslap- vo, bet jie motinai Mrs. Zora
užmetinet ?
gyvent dorai.
pasveiks vela, o jis vela gales ,
LIETUVISZKAS
tis, ypacz vasaros laike galėjo
Žinote kad užvydejimas
Tai kalbėdama ligone nusi czia, bet linksmino ji ii' rami Green, su nuliudnumu pasa
sugryžti prie darbo be kurio
GRABORIUS
kasdien drauge su Anita die
no savo gražias žodžiais.
tai
liga
prakeikta,
ėmė
maža
kryželi
nuo
kaklo
ir
jam baisiai nuobodu buvo.
kė kad jos vaikelis jau pasi Laidoja Kunus Numirėliu.
nas leisti. Jis kaimine savo gin
Gera žmogų padaro
užkabino
ji
ant
kaklo
sunaus.
Palengvele
darba
ir
malda
Pasamdo Automobilius Del
mirė. Bet už keliu valandų
davo in ganyklas ir ten lauk Viena karta taip besėdėda
niekiausia,
Vos
ta
darba
atliko,
o
jau
pa

ka
Jonas
vartojo
pagal
rodos
Laidotuvių, Kriksztiniu,
vaikutis atgijo ir dabar jau
davo Anites žąseles atgenant mas szale motinos lovos ir
Juk
tai
tik
velnio
jiegu
jai
pritruko.
Užmerkė
kunigo
kaipo
vaistus
nuo
liudVestuvių Ir Kitokiame
nes abiem nelinksma buvo ne- laukdamas susimyjejimo nuo
sveikas
ir
linksmas.
Motina
pakurtinimas,
akis, lyg užsnudius.
nasties ir skausmo szirdies isz::
Reikalams
i;:
buant drauge.'Tai-gi mažai bū Dievo, durys grinezios sugirgž
jam
dabar
sako
kad
daug
ge

gyde
Joną,
austume
nuo
jo
tas
Ant
nekaltos
moteres
Toje valandoje durys stubos
j
535 WEST CENTRE STREET
davo tokiu valandų kad jiedu dėjo ir in stuba inejo Anita, atriau
ir
sveikiau
su
kreida
ra

ligas,
nes
palengvele
pradėjo
Telefonai Nr. 78
sugirgždėjo
ir
in
vidų
inejo
nužiūrėjimas.
drauge 'būdami Besilinksmintu, neszdama kruželi digtoka pie
1
MAHANOY CITY, PENNA.
pamirszinet
mirusia
motina,
szyti,
o
ne
maitintis.
Anita.
nebegiotu po gražias ganyklas no ligoniai.
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1

Jiedu buvo kalėjimo, kur 33-CZIA LIETUVIU DIENA sadorius Londone su visais la
moterų Tarybos prezidiumo at- Bet reikia tikėtis, nes‘jau ma
BALF
’
ui
Kempteno
teismas juos patupdino ant il
Lakewood Park, Pa.
siszaukima, Belgijos Lietuviai, tome, kaip Amerika imasi va
bai gražiai ir dipliomatisžkai
gu metu. Policijantai kurie
15 Rugpiuczio (Aug.) 1947 sutiko. Jis galėtu daug gero
Lietuviai Dekuoja vadovaujami BALF’o ingalio- dovauti Europa sujungti priesz
tuodu pabėgėliu užtiko ir su
tinio Kun. J. Danausko ir Lie Rytu pavoju.
Rusijai nuveikti ne vien tik su
Už
Parama
ome,
sako
kad
jiedu
visai
nesiVALDYBA:
Anglais, bet ir su Amerikietuviu kultūrinio komiteto pir Tas paezias mintis pakarto
— Vesingas oras.
Garbes Pirmininkas Kun. P. cziais.
mininko p. J. Maliszkos, Birže jęs Francuzu kalboje, pakvietė
•— Mikolas Kužinskas isz prieszino. Jiedu dabar vėl tupi
BROOKLYN, N. Y. — Ame lio 15 d., surengė susikaupimo in garbes prezidiumą visu trijų
Czesna; Pirmininkas Kun. K.
miesto turėjo operacija Locust kalėjime.
rikos Lietuviai ne karta yra! dienos iszkimies su pamaldo tautu atstoves: Este ponia Ta
B a t u t i s; Vice-Pįrmininkas
Mt, ligon'bute.
INŽINIERIAI
SO.
PA

isztiese pagelbos ranka savo! mis ir iszkilmingu posėdžiu.
Easton,
Pa.
—
Pirma
syki
in
Kun.
K.
Rakauskas;
Sekreto

li, Latve panele Bertina ir Lie
— Daug kasykliu nedirba
užjūrio
broliams
Lietuviams,
penkios
deszimtys
metu
Rerius
Kuri.
P.
Laumakis;
Iždi

Pamoksle
Kun.
Dr.
Gaidatuve panele- Dr. O. Mironaiter
isz .priežasties lietaus.
CIFIC GELEŽINKE
pnblikonu
Partija
nepastatė
patekusiems
in
vargu.
Sztai
ir
ninkas Kuri. J. Gaudinskas;
maviezius nurodė skaudu mu Seke visu trijų kalbos1. P-le Dr.
n.-*-?. Garnys paliko sveika ir
LIO
SUSTRAIKAVO
dabar
jau
treti
metai,
kaip
savo
kandidata
del
mayoro
vie

Presos
Komisija
Anglu
kalbo

su
rąmios ir kūrybingos tautos Mironaite gražiai nuszviete
drūta sunu del ponstva Jurgiu
Tamstų
didelio
pasiaukojimo
tos
rinkimams.
Tik
vienas
kan

je Kun. B. Szimkus, Lietuviu
likimą del dvieju vilku kaimy Lietuves moters vaidmenį mu
Rudžiu nuo 602 W. Spruce uly.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
didatas
del
tos
vietos
randasi;
ir
rupesezio
dėka
Amerikos
gekalboje
Kun.
P.
Mockus.
nystes; iszreiszke vilti, kad su tautinėje kovoje. Tai jos
į — „Kita sanvaite pripuola
raszirdžiai
Lietuviai,
kiek
ga

tai
yra
Mayor
Joseph
Morrison
bandymu laikas baigsis, ir. ver vargo mokykloje iszmoke savor
PROGRAMA:
Nedelioj, 9-ta Nedelia po Sek
sedžius Subatoje, bet posė lėdami, aukoja ru'bu, avalynes
Demokratas.
gija žlugs, kai]) žlugo daugelio vaikus Lietuviszko raszto, jos
minių ir Szv. Natalija; PanedeAntra valanda popiet invyks džiautu pakol koks nors instair
maisto,
kad
padėtu
mums,
ant vergijos pamatu kurtos ga knygas gabeno isz Prusu, jos
lyje Szv. Nazario; Utarninke
Prakalbos parko svetainėje, tymas bus investas priesz tuos
Wilkes-Barre,
Pa.
—
AsztuoLietuviams
tremtiniams,
kurie
lingos valstybes. O dabartiniu sziandien aktyviai prisideda
Szv. Morta; Seredoj SS. Abdoa
“BALF’o” Pirmininkas Kun. straikuojanczius darbininkus.
be
jokios
savo
kaltes
pateke
in
niu
metu
mergaites
lavonas
bu

laiku visiems reikalinga kan prie partizanu kovos, neatbo
ir Sennen; Ketverge Szv. Igna
Dr. Juozapas Koncziuš paaiszvo
užtiktas
Susquehanna
upė

Vokietija
ir
ežia
jau
treji
me

trybe ir isztverme, ypacz bro damos kankinimu ir mirties.
cio Loj., Petnyczioj pirma die
kins Lietuviu ir Anglu kalbo Vėliausios žinutes atėjo kad
tai
turime
nepaprastai
vargti,
je.
Policija
sužinojo
kad
tai
visi
inžinieriai,
po
szesziu
va

liams
keneziantiems Sibero isz- Lietuves iszeivijoje irgi neuž
na Rugpiuczio (Aug.), tik pen
mis apie “Musu Tremtiniu”
negalėdami
sugrįžti
in
savo
Rosalie
Kolesar
mergaites
la

tremime ir tiems, kurie su mirszta senosios tėvynės. Ju
ki menesiai pasilieka lyg pa
padėti Vokietijoje. Prakalbos landų straiku gryžo in savo
vonas,
isz
Jenkins
Township.
brangia
Tėvynė
Lietuva,
nes
ji
darbus
ir
dabar
derybos
tvar

ginklu rankoje gina nelygioje veikla ypacz pasireiszkia para
baigos szio metelio, menesis pabus painvairintos dainomis per
Jos
lavonas
buvo
surastas
apie
svetimųjų
vis
da
tebeslopinakovoje tėvu žeme. Buvo pasi ma pabėgėliams. Politinėje
szvenstas del Szvencz. Sakra
Szvento Vincento parapijos kingai ir taikingai yra veda
septynios
mylios,
nuo.
vietos
ma.
mos.
melsta už nukankintuosius bei veikloje moterys irgi neatsilie
mento, taipgi ta diena yra Szv.
choro isz Girardvilles, vado
kur
ji,
ibesimaudydama
prigė

Szia
proga
Lietuvos
Raudo

žuvusius.
ka. Sztai sziomis dienomis PaPetro Kalėjime; Subatoj Szv.
vaujant Varg. L. Šoriui. Po
rė,
Liepos
(July)
keturiolikta
nojo
Kryžiaus
Kempteno
Sky

Visiems
Laisve
—
Mums
baltijos moterų Tarybos Prezi
'Alfono Ligorijus.
prakalbu bus losziama “Bin SUKILĖLIAI GAVO
diena.
Policija
spėja
kad
men
riaus
Valdyba
siunezia
Tams

Vergija
diumas iszleido atsiszaukima
r. — Juozapas Gladskis, Jr.,
go.” Vakare 8-ta valanda in
gaite
prisigėrė,
kai
ji
besibovitoms
ir
visiems
Amerikos
Lie

PAGELBOS
Minėjime dalyvavo ir prie in viso pasaulio moteris, kvies
niro 422 W. Lloyd Uly., Shenavyks Szokiai, grojant Jolly
no
mažame
vaitelyje,
netoli
sa

tuviams
nuoszirdžiausia
padė

programos prisidėjo Belgijoje damas ir praszydamos jas per
doro ir Dorota E. Aftuckiute,
Jack Ro’bel orkestrą. Parke per
vo namu.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ka už teikiama mums, tremti gyvena Latviai ir Estai. Posėdi spauda ir parlamentus kelti in
nuo 533 W. Mahanoy uly., Ma
visa diena ’bus renkamos aukos
—
Trys
mainieriai
'buvo
niams, materialine pagelba. atidarė ir jam pirmininkavo p. aikszte mums padaryta skriau
hanoy City, iszeme laisnius del
dėžutėmis “Lietuviu Tremti
Szitoks
raportas
ne
vien
tik
ant smert užmuszti, kai ang niu” naudai. Pelnas nuo Lietu
Tamstų aukos daug prisideda Stud. J. Maliszka. Pakvietęs da ir padėti atgauti laisve.
ąpsivedimo.
lies
kasyklų,
mainu
lubos
inprie
musu vargo ir kaneziu su susikaupimo minute pagerbti Tada deklamuojami visomis
Yugoslavams,
Bulgarams,
Alviu Dienos skiriamas “BALFt Vincas Labalaukis, nuo
griuvo, Ashley miestelyje, Hu o” naudai.
baniecziams, bet ir paežiai Ru mažinimo, sustiprindamos mus mirusius už musu tautu laisve, trijomis kalbomis eileraszcziai.
1300 E. Market Uly., numirė
ber Colliery of Glen Alden Coal
ir moraliai. Mes tikime, kad atidarymo kalboje nuszviete Lietuviai sudainuoja “Lietuva
— Presos Komisija. sijai baisiai nepatiks.
Seredos ryta Philadelfijos Lai
kompanijoje. Žuvusiu mainieTamstos ir toliau neužmirszite musu tautu per szi kara pereita brangi” ir “Leiskit in Tėvy
vyno ligon'bute. Velionis 'bu
riu vardai: Peter Baker, 53 me
musu, kurie esame neteko vis kaneziu kelia: 1939 metu Na- nė.”
vo veteranas isz 1-mos kares,
NETHERLANDS ko: Savo Tėvynės, namu ir ar ciu-Bolszeviku susitarimas, ka BALF’o ingaliotiniui Kun.
tu amžiaus, nuo 86 South Main MOLOTOVAS
prigulėjo prie Szvento Juoza
ulyczios, Ashley miestelyje;
ir toliau mus ne tik sa rines bažes, visiszka okupacija, J. Danauskui ir Lietuviu kul
po parapijos. Paliko dukteri
KARIAUJA timųjų
PRIESZ STALINA
Theodore J. Zoriek, 40 metu
vo aukomis paremsite, bet kar  “rinkimu” komedijos, ūkinis tūriniam komitetui už minėji
ponia Samuel Hamilton isz
amžiaus fUrmonas, nuo 3 7 th
tu padėsite per Suvienytiniu krasztu alinimas ir isznaudoji- mo surengimą padėkojo Estas
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Clarksburg, W. Va., ir sunu
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Newport ulyczios, Hanover
Amerikos Valstybių vyriausy mas, baisiosios 1941 m. Birže p. Tali ir Latviu vice-konsulas
Vinca isz Baltimore, Md. Gram u ir sudaro Amerikai didi be ir visuomene iszkovoti lio men., deportacijos dienos, p. Racenis. Sugiedoti ju him
Township, ir John Marsheski,
borius Vincas Menkieviczius
Amerikos kapitalistus, kiek jis klausima apie kitu tautu laisve
32 metu amžiaus nuo 37 Logan
mums ir musu Tėvynei Lietu Vokiecziu okupacija ir vėl nai.
isz Shcnadoro laidos.
ju bijosi ir supranta kad ne da ir nepriklausomybe, nes Ne
uly., Wilkes-Barre.
vai Laisve ir Nepriklausomy “iszvaduotoju” Rusu grįžimas
Lietuvoje Liko Tik Puse
bar laikas paskelbti žut-butini ther landijos atstovai randasi
— Ateinanczia
Nedelia,
be.
Gyventoju
Vienas mainierys buvo su kara priesz kapitalizma.
sztai didieji etapai tame kely
Liepos (July) 27-ta diena,
Suvienytu Tautu Sanjungoje.
Uždarymo kalba pasakė
žeistas: Nelson GUI, 30 metu
Tamstos
ir visiems geraszir- je.
Kiti Rusijos dipliomatai ir Szitie atstovai sako kad ju
“Saulei” sueis 59 metai kai
Kun. J. Danauskas: Sziomis
džiams aukotojams, Amerikos
amžiaus nuo 22 Simpson uly
Dabar, karui
pasibaigus,
atstovai
panasziai kaip Stali krasztas labai norėja tenai ka
gyvuoja Mahanojuj, kurios
n' vai r
Lietuviams, už visas mums “visi džiaugiasi laisve, o musu dienomis isz Lietuvos atvykęs
czios, Wilkes-Barre.
nas kalbėjo ir buvo paszalinti. riauti, bet buvo priverstas.
pirmas numaris pasirodė 1888
siuncziattias dovanas dėkingi: krasztai paliekami 'baisiausioje vienas Belgas papasakoję apie
Szitie mainieriai buvo pa- Maxim Litvinoff, buvęs Rusi
mete. Mahanojus tada mažai
si misti apžiūrėti lubas kur ang jos Ambasadorius Washingto Hollandiecziai v a r t u o j a Pasivaszo Lietuvos Raudo priespaudoje.” Žinios, atei- baisia Lietuviu tautos padėti.
buvo žinomas po Ameriką, bet
lis 'buvo pradėjo byrėti. Ju dar ne, ir Ivan Maisky, buvęs Ru Amerikos kariszkus eroplanus nojo Kryžiaus atstovai: V. Mie nanezios isz Lietuvos baisios: Lietuvoje belike vos puse gy
“Sąule” ji praplatino, — nes
priesz Javos gyventojus. Ir želis, valdybos pirm.; N. Taut gyventojai iszvežami, kraszto ventoju. iSiauczia baisus tero
kur randasi^laikrąsztis, tai ir bas buvo naujus timberius te sijos Ambasadorius Londone,
tas sudaro mums daug nemalo vilas, valdybos pirm.; Kun. J. ūkis naikinamas. Galiūnai, ku ras, žudymai ir iszyežimai nai
miesto vardas yra žinomas vi nai indeti, bet kai tik jie ta vie szitaip kalbėjo ir savo valdo
numo. Javos gyventojai ka Panavas, v-bos sekr.; prof. J. rie neužmirszta buvusi Vokie kina Lietuvius, bet neistengia
siems. Ateinanti meta sueis 60 ta pasiekė, visos lubos ingriu- vams patarė. Rusija ju paklau
Paltarokas, v-'bos ižd.; Dr. S. cziu satelitu ir jais rūpinasi, palaužti ju pasiprieszinimo
vo.
sė tol, kol Amerikos pagelba riauja del savo kraszto nepri
metu iszdavystes.
Virkutis, v-bos narys.
turi atkreipti akis ir in mums dvasios ir nori gyventi laisvais.
buvo Rusijai reikalingia. Bet klausomybes, o Hollandiecziai
' — L. D. S. 104 Kp., rengia
West Keansburg, N. J. t Po kai Rusija jautiesi kad jai tos kariauja kad jie galėtu szitus Belgijos Lietuviai Szvente daroma skriauda. Ju apakimas Eina apie 10 slaptu laikraszPikniką, Nedelioj, Liepos-July
Susikaupimo Diena
nia Aniele, mylima pati pono pagelbos jau nebereikia, Molo žmones palaikyti po savo val
butu tamsi gėdos deme ant de- cziu. Slaptoji armija visu smar
27-ta diena 1947 m., pas p. St. Antano Nagrosko, gerai žino
džia.
Atsiliepdami in Pabaltijos mokratiszko pasaulio sanžines. kumu veda kova priesz oku
Kuržinska Sode. Prasidės nuo ma czionais, mirė Sukatos ry tovas iszkilo ir visi kiti buvo
pantus ir ypacz priesz koloni
paszalinti.
O
kai
Molotovas
pietų ir tesis iki vėlyvo vakaro.
zacija. Rusai kolonistai neiszta, Birželio 21-ma diena, namie
Kvieczami visus atlankyti szi sirgdama ilga laika. Velione pradėjo Rusijos Užsienio Rei
drista apsigyventi iszvežtuju
Tvanas Ir Potvanis
parengima. Užtikriname gera gimė Lietuvoj, turėjo 60 metu kalus tvarkyti, tai Rusija atža
Lietuviu ūkiuose, nes partiza
gariai nusistatė priesz visas
laika visiems. Kviecziame vi
nai tokius insibrovelius tuojau
amžiaus, pergyvendama czio taip vadinamas kapitalistiszsus!
sulikviduoja. Visos Lietuviu
nais apie 40 metu. Prigulėjo kas tautas.
viltys USA ir Anglija, visi lau
Shenandoah, Pa. — Pikniku prie Szv. Onos parapijos. Pali O dabar Rusijos Taryba, ar
kia ju kaip iszvaduotoju isz
ir iszvažiavimu 'buvo beveik ko dideliam nuliudime savo vy Politburas nujauezia kad visos
nepakeliamos vergijos.
visur praeita Nedele; Lietuviu ra Antana; sunu Antana isz W. tos tautos, kurios stoja in Ame
Ta paezia proga, ponas J.
Moterų Kliu'bas turėjo savo Keansburg; dvi dukterys: po
rikos puse priesz Rusija dabar
Maliszka pasveikino lietuvius,
metini iszvaziavima, Susivieni nios Elzbieta Bonfield isz Lo
sudaro tokia jiega kad Rusijai
atvykusius darbams in Belgi
jimo Kuopa laike savo pikniką cust Point ir Morta Neuge pavojus per daug prieszintis.
jos
anglių kasyklas. Ju keletas
ir daug kitu draugyscziu ir bauer isz West Keansburg, Ir isz kitos puses visos tos tau
buvo atvykę in Briuseli ir da
kliubu turėjo piknikus ir iszva- taipgi broli Vaitekus Balupis tos labai greitai atsistatys ir
lyvavo
sžiame minėjime. Iszžiavimus. Visiems gerai pasi isz West Lynn, Mass., ir dvi prilyginimas prie tu tautu ku
kilmingas posėdis baigtas Tau
sekė, nes oras, nors szaltokas, seserys ponios: Pranciszka Na- rios randasi po Rusijos valdžia
tos
himnu.
buvo gražus.
grosky isz West Keansburg ir nebus Rusijai in sveikata.
PASTABA: Minėtas PabalUrszula Czesnauskiene isz
Rusijos užsienio biznis be
tijos
moterų atsiszaukimas
Girardville, Pa. — Girardvi- Pittston, Pa., ir viena anuka.
veik visas buvo ir sziandien
Francuzu kalba yra Kun. J.
lles Lietuviai surengė savo pa Laidotuves invyko Utarninke
yra su Vakaru tautomis. O da
Danausko rupeseziu placziai
rapijos naudai gražu pikniką, Birželio 24-ta diena, su Szv.
bar Molotovas nori visas tas
paskleistas po Belgija. Tarp
isžvažiavima, ana Nedele. Vis Misziomis Szventos Onos bažtautas atkirsti. Reiszkia visa
kitu, po keliasdeszimt egz. bu
kas pasisekė kuo gražiausia,- nyczioje 9-ta valanda ryte, ku-j
užsienio
bizni
Rusijai
sugadin

vo
pasiusta Belgių moterų li
nes-lietus, kuris jau daugiau rias atlaike Kunigas Edvardas
beraliu pirmininkei, senatorei
kaip visa menesi visus vargina, A. Corrigan, Keansburg. Kū ti.
poniai
Georgette Cicelet, Tarp
Jeigu Politburui pasiseks
apsistojo, ir diena buvo isz tik nas likos palaidotas in Szv.
Szitas metas buvo ir yra bus baisiai brangus ir bus
na jie piesku ir smilezio mai- tautines Katalikių moterų Sanro graži. Svecziu suvažiavo isz Juozapo parapijos kapinėse, Rusijos didžiūnams priparodysunku gauti.
szus kelia in kranta upes kad jungos pirmininkei p-lei de
toli ir arti ir visi gražiai pasi Keyport, N. J. A. a. Aniele bu ti ir juos intikinti kad Moloto nepaprastai lietingas. Jau
Bet apart ūkininku, vis la sulaikius vandenius. Jie die Hemptinne ir Socialiscziu mo
linksmino.
p" ;
vo skaitytoja “Saules” per vo nusistatymas yra pavojin kelios sanvaites kaip lyja,
biau nukentejo, ir dabar nuna ir nakti dirba statydami terų pirminiiilrei, kurios pri
daugelis metu. Amžina Atsilsi! gas ir Rusijos užsienio bizniui krapnuoja ir isz dangaus
ne gerai, tai Molotovas bus pa- varva. Daugumai žmonių
kenezia tie žmones kurie prie
didesni ir augsztesni kranta žadėjo paraszyti atitinkamus_
Tamaqua, Pa. — Du jauni
szalintas.
pikta kad toks oras vakacidideliu upiu apsigyveno.
isz piesku maiszu, kad isz- straipsnius kiekviena savo
kaliniai, kurie pabėgo isz kalė
Ant Pardavimo
Jeigu taip atsitiktu, tai ki jas sugadina ir visiems tvar Upes dabar per savo krantus
saugojus savo ukius nuo už- spaudoje.
jimo, Pottsville mieste, buvo
pas. Juozas Leliunas.
tas in jo vieta bus paskirtas. ka suardo. Bet ūkininkams
iszsipilia ir visa žeme pa semimo.
suimti ant Sheeler ūkio, kur jie
Maudyne (Bath-Tub), ge Kas toks butu paskirtas, nega tikras vargas. Sziais metais
—BUS DAUGIAU—
skandina.
Szitie lietus ne tik ūkinin
buvo pasislėpė.
riam
padėjime.
Parsiduoda
pi

lima pasakyti, bet mes drysta- ūkininkams tie lietus iszploCzia, ūkininką Wapello
kams daug iszkados padare,
Pabėgėliai buvo Frank Bren
giai.
Atsisząukite
in
:
me
spėti
kad
gal
Ivan
Maisky
ve
baisiai
daug
kviecziu,
ru

miestelyje,
la.,
insitaise
mabet ir mainieriams, nes daug
nan, 37 metu amžiaus isz Ash
SKAITYKIT
butu in jo vieta paskirtas. Ivan giu ir kitu daržovių. Už tai
szina kuri paprastai kviekasyklų dabar užseme ir
land, ir Harry Kline, 36 metu “Saules” Ofisą,
Maisky, Kuves Rusijos Amba- visokis maistas sziais metais
czius kilnoja. Su szita maszimainieriai negali dirbti.
Mahanoy City, Pa. “SAULE”
amžiaus isz Grier City.

Žinios Vietines
-------------------------
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