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Žydai
Isz Amerikos

Kariszka Vėliava

TROKU DRAIVERIU
STRAIKOS
Darbininkai Nori Dirb
ti; Unijos Neleidžia
NEW YORK, N. Y„ —
Troku draiveriai sustraikavo
New York mieste, nors beveik
visi jie tu straiku nenorėjo ir
nenori. Miesto Mayoras Wil
liam O’ Dwyer iszleido insakyma kad jis paskirs policijantus'
del visu tu troku kuriu draive-l
riai nori dirbti.
Isz dvideszimts-septyniu uni
jos kuopu, dvideszimts-szeszios
nori dirbti, bet negali ar bijosi,
nes straikoriai kaip kokie razbaininkai grasina kad jie ap
Kariszka Amerikos vieliava buvo parvežta nuo kariszdaužys visus tuos kurie eis in ko USS Neveda laivo, ir buvo iszkilmingai padovanota Ne
darba.
vada valstijai. Rear Admirolas Francis W. Rockwell (po deSztorai, buczernes ir visoki szines) inteikia ta vieliava Nevada valstijos Gubernatoriui,
fabrikai turės užsidaryti jeigu
Vail Pittman, kuris ja savo valstijos vardu priėmė. Tai pir
szitos straikos nebus sustabdy mutinis sykis kad vieliava butu sugražinta tai valstijai ku
tos. Jau gana bėdos kad juri rios vardu kariszkas laivas pavadintas.
ninkai straikuoja ir nieko laivais nepristato, o dabar kai vi
nuo savo žmonos. Kai teisėjas
si trokai sustojo, tai visam
AMERIKA PARODO
jo paklausė: Kodėl jis nori di
miestui gyva beda.
vorso? Tai nabagas žmogelis
SAVO GALYBE i
pasiaiszkino, kad jo žmonele
7 VAIKU TĖVAS pripratus lovoje rūkyti korni- NEW YORK. — Amerika
ne pypke. Jis pats visai nerūko, dabar ne tik Konferencijose ir
• ŽMOGŽUDYS
J
bet nabagas vis galėjo tos pras mitinguose nenusileidžia Rusi
mirdusios pypkes smarve ir jai, bet ir visuose Europos
DOVER, DEL. — Ruth Rei
durnus pakęsti, bet kai ji pra krasztuose visiems parodo sa
necke, 50 amžiaus labdarystes
dėjo lovoje rūkyti prasmirdu vo kariszkas jiegas ir savo ga
darbo darbininke buvo ant
sius Italijoniszkus cigarus, jis lybe, ir aiszkiai parodo kad
smert nuszauta kai ji privažia
jau neteko ne tik kvapo, bet ir “mes pasirenge ne tik mitin
vo prie vieno aplūžusio namo,
kantrybes ir nori divorso!
guoti, bet ir in kara stoti!’’
kur gyveno neturtinga septy

50,000 DARBININKU
SUSTRAIKAVO
KANADOJE
HAMILTON, ONT. — Praeita rudeni Kanados Ministeris
Mackenzie King pargryžo isz
Londono ir Washingtono ir ra
do betvarke: Viskas buvo kojo
mis augsztyn kai jo palydovai
insimaisze in visokias mantas
ir taksas. Bet dabar jam bus di
desnis darbas kai jis parva
žiuos isz Paryžiaus. Visokios
straikos beveik visiszkai su
stabdė visa pramone Kanado
je.
50,000 darbininku sustraika
vo priesz plieno, gurno, kasyk
lų ir elektros fabrikantu. Lie
pos (July) menesio 15 diena
apie 13,000 plieno darbininku
net paczios valdžios nepaisė ir
neklause. Valdžia paėmė viena
plieno fabriką ir insake vi
siems panevalia eiti in darba.
Nei vienas darbininkas neiszejo dirbti. Prie Canada Steel
Company darbininkai apstojo
duris ir vartus ir neleido nie
kam ineiti. Miesto policija tu
rėjo apygardos policijos pagelbos szauktis palaikyti tvarka.

Apie 20,000 farmeriu, ūki
ninku nutarė savotiszkai sustraikuoti; jie nutarė nieko neveszti in miestus ar jomarkus.
Jurininkai ant Great Lakes su
straikavo ir nedirba jau nuo
Gegužio (May) menesio; mainieriai in Alberta straikuoja ir
tie kurie mesa gamina ir ren
gia sustraikavo Alberta ir On
tario.

Troku Straikos
Komunistu
Vedamos
Amerika Duoda Rusijai Žinoti,
Kad Mes Baiku Nekrecziame,
Kad Ji Turi Derintis Su Mumis
Ne Vien Tik Prie Taikos
Stalo, Bet Ir Ant
Karo Lauko!
riai gerai žino kad sauso niekas
neklauso ir kad sznapsas yra
labai reikalingas gerai politi
kai.

Ka Daro
Yugoslavai?
ISZ BELGRADE. — Kai tik
atėjo žinios kad Yugoslavai ka
reiviai paszove kelis Amerikos
eroplanus ir nužudė penkis
Amerikieczius, beveik visi raszytojai tuojaus suprato ir ži
nojo kad ežia ne Yugoslavu, bet
Sovietu darbas! Jiems nebuvo
valia taip raszyti pakol pati
Rusija, per Stalina užtarė tuos
Yugoslavus.

ISZ PALESTINOS. - Sukilimai ir susikirti
mai tarp Žydu ir Arabu ir Anglijos kareiviu da
bar priverczia Anglija griežtai visus nubuasti,
prižiūrėti ir visus teises atimti ir laisve suvaržinti. Žydu požemine slapta valdžia reikalauja
kad 100,000 Žydu pabėgėliu butu leisti invažiuoti in Szventa Žeme, Palestina. Žydai dabar
slapta daug kitu Žydu invežta in Palestina ir

gelbsti tuos kurie yra varomi isz Palestinos.

Arabai, ligi dantų apsigink
lavę, sako kad jie sukils priesz vietai turi daugiau negu mili
Anglus jeigu daugiau Žydu bus joną Raudonosios Armijos.
inleista in Palestina.
Anglija nori Palestina pada
Žydai iki dabar nesiprieszi- linti in dvi dalis, paskirta vie
nių vaiku szeimyna.
Amerikos atstovai stacziai
no su ginklais, jie stengėsi savo na Žydams, kita Arabams. Žy
Socialistu vadas Harry Ar
Ja nuszove tu septynių vaiku
pasakė kad jiems nepatinka
teises gauti ir palaikyti per mi dai gal ir sutiktu, bet Arabai
BRAVORININKO
chibald perspėjo Kanados val
tėvas, Thomas Griffith, 48 me
Yugoslavijos prasiszokimai ir
tingus, reikalavimus ir praszy- visai nei neszneka apie toki patu amžiaus, biednas ir apsku ŽMONA IR MEILUŽIS Lenkijos nusistatymai. Tuo džia. Jis sake ir grasino kad
mus, bet dabar jaunesni Žydai dalinima.
jeigu valdžia su policijos paręs ūkininkas. Valdžia buvo
pat kartu Amerikos atstovai
ima virszu ir jie kursto savo O kai Anglija užsiėmus szitu,
nutarius jo vaikus paimti nuo PHILADELPHIA, PA. — davė Rusijai žinoti, kad mes gelba sustabdytu plieno darbi
žmones sukilti priesz Anglijos klausimu, Rusija paduoda sa
jo ir tinkamai užauginti. Jis i Ortlieb alaus bravorininko norime ir reikalaujame kad vi ninku straikas, tai visi darbi Dabar jau visi gali matyti ir
valdžia. Jie rengia armija ir sa vo pareikalavimus kad nori
pasiprieszino ir sake, kad jis žmona ir jūreivis Hugh Sidney sos marios, ir juros butu vi ninkai visame kraszte sustrai- suprasti kad Yugoslavija taip
ko kad dabar jie gali pastatyti Dardanelles Salas ir vandeny
niekados neleis valdžiai nuo jo Ownsby buvo suimti už nepa siems atdaros ir laisvos ir pri kuotu.
dare nes jai buvo taip insakytai daugiau negu 100,000 kareiviu nus prie Turkijos. Sovietai
vaikus atimti.
doru pasielgimą. Abiems buvo einamos. Ir parodyti visiems
isz Rusijos. Amerikos Diplio- ant karo lauko. Dauguma szitu taip pat reikalauja aliejaus isz
Ruth Reinecke atvažiavo pas $500 kaucija užstatyta.
kad musu atstovai ne vien tik
matu Sztabas ta nujautė ir už kareiviu yra veteranai kurie Perzijos kur Amerika su Ang
AMBASADORIUS
Thomas Griffith ir jam pasakė
tuszcziais žodžiais tauszkina,
tai tuojaus nutarė visa ta klau kariavo ant Libyjos, Syrijos, lija daug savo pinigo tur indeBravorininkas Henry T. Ort
kad valdžia atims nuo jo vai
Amerikos Karo Sztabas tuo- PRASZO SZNAPSO sima pavesti Suvienytu Tautu
lieb dabar apskundė savo žmo
Graikijos ir Italijos karo lauko jus. Už tai Sovietams in nauda
kus Panedelyje. Jis susiginczyjaus pasiuntė kelis galingus ir
Konferencijai.
Rusija
to
labai
na ir jos tariamaji meiluži
ir moka kaip kara vesti.
kad Arabai ir Žydai vis ka
jo su ja ir paskui nuėjo sau in
didingus Amerikos kariszkus
nenori
ir
bijosi,
nes
tada
ji
tu

Hugh Sidney Ownsby. Ponas
Arabai gal ne taip ginkluoti muotu ir trukdytu Anglija kad
ISZ BRAZILIJOS. — Amestuba kur jis pasiėmė sena ka
laivus stacziai in Viduržemiu
rėtu
vieszai
užstoti
už
Jugosla

Ortlieb sako, kad jo žmona su
rikos Ambasadorius Brazilijo
kaip Žydai, bet jie kitokiais Anglija neturėtu laiko del kitu
rabiną. Jis iszejo per užpakali
Juras, kur Sovietai taip nori
vija.
sidėjo su Ownsby kai jis buvo
je, William Pauley pasiuntė
budais atsikerta. 1936 iki 1938 klausimu.
nes duris ir pasikovojes už
inlysti. Rusijai baisiai nepati
vaiske. Detektyvai ir policijan
pr as žy ma in Washingtona del Szitu užpuolimu ir musu ero- metu Arabai visa tvarka suar Amerikos valdžia vis kaip
kampo stubos paleido szuvi in
ko, szitas musu Karo Sztabo
tai per kelias dienas seke jo
daugiau sznapso ir visokios planu paszovimu Rusija norėjo dė ir visi bizni ir pramone su viszta, ant tvoros tupi. Prezi
moteriszke. Kai jis antra szuvi
žingsnis, bet Laivyno Admiro
žmona ir jos meiluži ir suėmė
degtines. Jis pasiaiszkina kad tik pabandyti ir pamatyti kaip stabdė kai 1,100,000 sustraika dentas Trumanas
pritaria
paleido jis su tuo karabinu peslai stacziai atkirto Sovietams
juodu Ownsby kambariuose
visa jo sznapsa iszgere draugai ir kur Amerika stovi ir kiek ji vo.
Anglijai ir užtaria Žydus ir sa
czias nuėjo apie tris mylias pas
pasakyti kad Amerikos Laivy
apie deszimta valanda vakare.
iszgere
kai
jis
juos
užsiprasze
Anglija
ežia
turi
apie
100,000
ko kad reikia tas 100,000 Žydu
iszdrys pasiprieszinti.
savo szvogeri, Harry Shanan,
nas Sovietu nesiklausia kur
pas save iszkilmingai apkareiviu tvarkai palaikyti. Nei inleisti in Palestina. Bet kad
jam pasakė ka jis buvo padaręs Bravorininko žmona baisiai plaukti ar ka daryti.
Tik
ana
sanvaite
Amerikos
vaikszczioti jo invezdinima
Arabai nei Žydai neiszvys per daug neinpykinus Arabus,
ir paprasze kad szvogeris ji nu dabar inpykus ir sako kad jos
atstovai
stacziai
pasakė
Rusi

Amerika dabar duoda Rusi kaipo Ambasadorių. Tada apie
Anglijos isz Palestinos, bet jie Amerikos Senatas ir Kongre
vežtu pas skvaira kad jis galė vyras viską pats pramislino ir
jai
kad
Amerika
nepritaria
ir
jai žinoti, “kad mes baiku ne tūkstantis Bražilijos augsztu
gali Anglams visur trukdyti ir sas paskiria didele paskola
tu pasiduoti.
kad Hugh Sidney Ownsby yra
prieszinasi
Rusijos
nusistaty

krecziame, kad jos atstovai ne žmonių atėjo pas ji pabaliavuovisa tvarka suardyti ir privers Arabams ir szventai tikina
tik geras draugas ir daugiau
mui
užimti
Dardanelles
salas
ir
gali mus laikyti už kokius pa ti. Paskui da daugiau sznapso
ti Anglijos valdžia pasiunsti Arabus kad mes juos užjaunieko.
vandenynus.
Vsi
žino
kad
toks
r PRIEŽASTIS
stumdėlius, kad ji turi derintis visi iszgere, kai Generolas Ei
da daug daugiau kariuomenes. cziame. Amerika, kaip ir Ang
Ponai Ortlieb gyvena in $50,- su mumis ne vien tik prie tai senhower užvažiavo ir vėl szu- Rusijos žingsnis sukeltu revo Rusija kaip tik to ir nori, ir lija dabar tupi ir laukia pa
H DIVORSO
000 vertes namus ant Cross- kos stalo, bet ir ant karo lau mas ir balius buvo. Dabar na liucija Turkijoje. Ir ežia neuž už tai dabar kursto Žydus žiūrėti kurie tenai Palestinoje
wich Farms. Žmonos lajeris sa ko.’’
bagas Ambasadorius, kaip ir sibaigtu. Neužilgo sukiltu ra- priesz Anglus ir ginkluoja Ara turės virszu ir kurie yra stip
PITTSBURGH, PA. — John ko kad Ponas Ortlieb susipyko
mes paprasti žmones, neturi voliucijos Iran, Perzijoje, Iraq bus kad jie sukiltu priesz Ang resni ir galingesni. Tada Ang
Berger atėjo in teismą pareika su žmona ir dabar tik nori atsznapso ir negali niekur nusi ir visoje Indijoje.
lus. Anglijai visa kariuomene lija su Amerika stos in talka
lauti divorso, persiskyrimo kerszyti.
Pirkie U. S. Bonus pirkti. Mat, musu Ambasado(Tasa Ant 4 Puslapio)
reikalinga Balkanuose, kur So tam kuris bus galingesnis.
f
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Valstybių Lietuviai, neužmir- gyvenimu, organizuotumu, ge
vino paskui ir gražesne kita Ą£-f PAREIGŪNAI Australiai, Belgija, Brazilija,' inžinierium K. Vokietaieziu.
'pasaka kaip galinga Sovietu į
iChile,
Chile, Chi
Cliinija, Kuba, Czekoslo-j Kun. Koncziaus atvykimo szime jusu ir ateityje. BALF’- ra laikysena ir auksztai vertin
arini ja nugramzdino in mares' PAS SENATORIŲ I vakija, Danija, Francija, Graigais kultūriniais parengimais,
, proga, vietos Lietuviai, vado- as, kuri sudaro didžiosios Amevisa Japonu laivyną ir taip su A. H. VANDENBERG kija (stebėtojas), Indija, Hol- I vau jaut dailininkui A. Varnui,'! rikos Lietuviu organizacijos, svetimtaueziu akyse insigijote
musze Japonus kad jie už keliu
landija,
Naujoji Zelandija,
'
,
i nežiūrint religiniu ir indejiniu pirmaujanti varda teigiama
..
T
....
;
surengė
priimtuves
ir
ta
proga
Žmogelis kartais visai neti-'<lienu pasidavė. Dėdės Juozo
j insitikinimu, yra pasiryžęs ir prasme tarp visu kitu tautu!
Norvegija, Peru,
Lenkija,1
ketai pralobsta, prabagosta ir Stalino pasaka labai graži, bet CHICAGO (LAIC) — Szio Siam, Piotp Afrika, Anglija, BALF Pi™ininkas pasakė kal- toliau szelpti musu tautioezius, Tai jusu vertingas moralinis
jam turtelis pats susikrauna, jis kaip ten per neapsižiureji- menesio 22 diena, speciali ALT Suv. Valstijos. Atstovautos or-įl)a» kurioje tarp kitko pareisz- be kaltes atsidurusius tremti-, kapitalas. Sergėkite ji, nema
žinkite jo, bot didinkite! Atar jis ji isž savo tėvu, protėviu.ma pamirszo pasakyti kad,! delegacija su vykdomųjų. Ko- ganizacijos —“United Nations ke:
niu padėtyje Vokietijoje,
paleidėja, bet mokslas pats “ Amerikoniszki ir Angliszki mitetu prieszakyje, buvo pri- the Emergency Economic Com
(rijoje ir kituose Europos' minkite viena dalyka, kad nuo
*
. _
.j rmln Connf/wi niin
A
TJ
T7r*v»
“
Jusu
bendruomene
yra
pas

neateina; žmogus turi pats eiti'sziek tiek prisidėjo su savo bi-1Senatoriaus A. H. Van- mittee for Europe, UNRRA
krasztuose. Tiesa, Amerikoje' jusu gražaus laikymosi ir kulkutinioji
Vokietijoje,
kuria
lijonais doleriu, ir szimtais , denbergo,
vieta, (pasibaigia Gruodžio-Dec. 31
turingumo pareis jus globojanmokslo jieszkoti
„
, _ jo
., gyvenimoje
,
lankau priesz iszvykdamas in kaeionaliB Karo Fondas, kurio
lukstaneziu gyvaseziu, kad Vo-|I &ra,nd Ra.pids,’ Mieli.
..........Europo-įj nariu yra ir musu - BALF’as, czin instaigu laikymasis jusu
la., 1946 m.) Combined Food Amerika. Mano misija
■'
Naszle savo vyra pakavojo; kieezius isz visu pusiu apsupo( Netrukus po to, Senatorius Board; International Bank je baigiasi.
i • • •
\......................... sziais metais likviduojamas, atžvilgiu.”
Artimiausiomis
gyvanaszle savo vyra kur nors' Amerikiecziai, kad Vokiecziu iszskrido in Paryžių. ’
| (stebėtojų).
t
• da
n vyksiu
n • m
• Belgija,ibetBALF
’as veiks ir toliau,’
dienomis
>
Isz Vokietijos BALF pirmi
laivyną paskandino Anglai, i-r. Pasimatymo metu, Senato- Pagamintas raportas konfe- Anglija,
.
v.
tt n ’ t4-,
•'
kil
jus busite isztremime ir kol
pamete.
Hollandija,
o
po
to
jau
J
I
I
ninkas iszvyko in Szveicarija,
.
„
r.
susirasite
budus
savarankiszkad Japonai jau taikos prasze- riui buvo inteikta ALT sura- rencijai parodo kad su geriau erisziu
m Amerika. Perseptvkur jo lauke svarbus darbai.
__
•
J
kai
užsidirbti
leszu
pragyveni

Viena Nedele klebonas peri si pirm negu Ponas Dede Stali- szytas laiszkas. Trumpai su- siu oru vistiek bus trukumas mus su virszum savo K
kelionių
i
Isz Zuricho jis iszvyko in Pa
i.ikrasztus
„ i menesius,
.■ I mui. Laukėdamas
jusu
stovykglaudus, laiszke pabrėžiama tarpe kiek maisto reikalauja- po Europos
pamokslą visiems eme pripi- nas in kara stojo. ’ ’
•
d
į
ryžių, kur žadėjo iszbuti kelet
to
ttas
ir
beudruomenas,
macziau
j
ru duoti už girtuoklyste ir il Dabar mes žinome ir supran- . dabartine Lietuvos traginga ma ir kiek bus pristatyta.
aplankiau Szvedija, Danija,
.
’ .
* tai dienu "ir pasimatyti su
T1
..
...
o
.
.
i
ir
supratau
jusu
vargu
diduma,
1
padėtis,
nepaisant,
kad
karas
USSR
nebuvo
atstovauta
gai aiszkino kaip žmones savo' tame kaip tos pasakos ir prasi
i Francuzija, Italija, Szveicari1
J .
°
’i1 —
auksztais Amerikos ir Alijantu
I
jau
seniai
pasibaigė
ir
žmonija,
1
pirmame
susirinkime
bet
tiki:
I
visokiais
budais
stengiaus
ta
pinigus praszvilpia saliunuose. deda ir atsiranda. Pasaka apie
ja, Austrija ir Anglu, Ainericivilines ir karines valdžios paI
jusu
varga
sumažinti
ar
bent;
•
i
tariamai,
inženge
in
taikos
mema,
kad
vėliau
dalyvaus.
“Kas turi daugiausia pinigu ragana ir naszlaitele ar apie ! tus. Primename, kad š ioje Eu-j Dennis A. Fitzgerald, isz kiecziu ir Francuzu karinome-ĮĮ suszvelninti. Tuo reikalu ture-'i reigunais ir pasitarti su jais
niu užimtas Vokietijos vietas.
Lietuviu paszelpos ir iszvietinir yra bagoeziausias musu Tvardaueka yra visai prastoka ropos dalyje Lietuva virto pir- Suv. Vai. Žemdirbystes
1
jau
pasikalbėjimus
su
visu
tri1
DeSavo kelionių metu aplankiau
tu žmonių reikalais.
miestelyje?” Jis griausmingai prilyginos prie pasakų kurias maja Hitlerines agresijos auka,1 partmento buvo paskirtas Secpj
ju
zonų
kariniais
vadais
ir
UNi
I
kęliasdeszimt musu tautiecziu
U'žlk'lhuse ir atsake: “Nugi sa- Dede Stalinas moka pirszto kai 1939 metu Kovo-Mar. mė retary General.
stovyklų isz kuriu prisirinkau RRA vyriausia vadovybe, sziosj Baigdamas lankyti Lietuliuninkas!” “Kieno žmona yra iszcziulpti ir savo vaikucziams nesy jai buvo iszpleszta Klai
— C. C. F. A. U.
didžiuli lagaminu. informacines'I organizacijos zonų 1virszinin- vius Vokietijoje, Kun. Dr. J. B.
gražiausiai ir madingiausiai pasakyti!
peda. Suglaustais, bet ryszmedžiagos apie musu tautie-Įį kais ir paskiru skyriųi vado- Konczius patyrė, kad paskutipasirėdžius? “Nugi saliuninDuobkase
kiais bruožais, laiszke prime
ežiu tremtiniu gyvenimą irj va i s. Visi jie supranta jusu niu laiku Vokietijoje atsiranda
ko!” Kas važinėja brangiau Žmones važiuoja in laukus, nami svaresnieji 1939-40 metu
vargus. Dabar, atitrukdamas sunkia būkle ir jus iižjauczia. daugiau Lietuviu, reikalingu
siais automobiliais ir ruko in kalnus ar in pamares del va- in vykiai: karo pradžia, Lietu
nuo visokiu kelionių, kurios Man,J<aip Amerikos Lietuviui, pagelbos. Daugumas sziu nau
D’ musu skaitytojai bu
brangiausius cigarus? “
‘Nuio-iNacijų__ovos pasisakymas laikytis neu
man atima beveik visa laika, buvo malonu girdėti auksztuju jai atsiradusiu Lietuviu trem
* saliuninkas!” Kieno namai vo iszvažiave ar da dabar ren tralumo, Berlyno spaudimas,
nes vienos dienos ilgiau niekur kariniu virszininku ir UNRRA tiniu iki sziol gyveno toli nuo
puikiausi, ir kieno kiszenius vi giasi ar nori važiuoti kur ten už kad Lietuviai Lenkams smegtu
nesustoja, ruosziu platu prane- vadovaujaneziu asmenų gra centru kaimuose ir niekur tarp
sados pilnas? “Nugi saliunin- kalnu kalneliu, už miestu mies in nugara, Vikiecziu-Rusu sanszima apie jusu gyvenimą po žius apie jus atsiliepimus. Lietuviu nesirodo. Jie dabar
ko!” Ir kas už visus tuos na teliu. Juk tai senas ir gerai ži mokslas, Spalio (Oct.) 10 d.,
svetimu dangum, BALF Cen Jums, mano brangus broliai ir buriasi prie kitu Lietuviu sto
mus, automobilius, cigarus ir nomas žmogaus nepasitenkini primesta sutartis ir Sovietiniu'
vyklose ir už stovyklų ribų gytro Valdybai.
seseres Lietuviai ir Lietuves,
moterėles drabužius ir rubus mo ligos ženklas: Susiedo žole garnizonu invedimas, pagaliau
venaneziu. Tokiu kudu, Vokie
užmoka? “Nugi jus, kurie prie le vis žalesne, kaimyno moterė Birželio-June 15 d.
“Priesz iszvykdamas atgali priklauso padėka, kad jus, gy- tijos Lietuviams dabar reika
lė vis gražesne ir saldesne. Bet
baro stovite!”
asz noriu jus patikinti, kad vendami svetur sunkiose sali linga didesne pagelba ir para
protingam žmogui nereikia jo Suvien. Amerikos Valstybių
mos,
Suvienytu Amerikos lygose, gražiu tarpusaviu šn ma, negu iki sziol.
<■
i Kita Nedele klebonas susiti kiu iszvažiavimu; jis gali ir na reagavimas ir Rusu agresijos1
ko su Butkum ir jo žmona ir mie betupėdamas imti atosto pasmerkimas (garsusis State
užklausė Butkaus ar tas pa gas ir sau ramiai ir gerai pasil- Departmento Liepos-July 23
mokslas ana Nedele jam patiko sėti.
d., komunikatas).
z
ir ar jis pasimokino. ,
Toliau seka 1941 metai ir VoIszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
Rusija
labai
norėtu
dabar
4‘Taip, klebone, labai gerai
kiecziu užimantos siaubas.'
patiko ir daug ko asz pasimo pareikalauti kad Latvija, Es- Ytin vykusiai užakcentuotas
50c., o nulaikysite knygas per paczta.
tonija ir Lietuva galėtu pa- Lietuviu tautos pasiprieszinikinau, atsake Butkus.
Adresą vokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
‘ ‘ Tai gal dabar ir prie blaivi siunsti savo atstovus in Suvie mas Vokiecziams ir VLIK’o
ninku prisiraszysi?” Nusi nytu Tautu Konferencija, bet veidmuo jame. Visai vietoje . Devyniolikos metu graži
101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiAmerika su Anglija jau isz priminta, kad pakartotinu mė muzikante, Denna Barthel kusNo.apraszymas,
No. 160 Keturiolika istorijų ap*^
džiaugė klebonas.
į
didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
Po
laikui; Onytės laime; Per neatsa*anksto davė Rusijai žinoti kad' ginimu nepaisant, per 3 užim isz North Liberty, Indiana, puslapiu. ~Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie
rguma
in balta vergija; Pusiaugavo*
No. 102 Prakeikta, meilingas kri“'Na, tai klebone, matai szi- toks inneszimas butu vienbal
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpata Jėzus ir miszke me»
yra,
turbut,
vienatine
tokia
antos
metus,
Vokiecziams
taip
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsutaip dalykai stovi. Kai asz su siai iszmestas. Mat, Rusijai bu
No. 103 Vaidelota, apisaka isz nus prigauna. 58 puslapiu...........15c džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
jauna
ir
graži
duobkase
žvaigždes ir, kitus dangiszkus kunua,
savo žmona iszigirdau kaip visi tu trys balsai daugiau, nes tos ir nepavydo Lietuviu tauta inpirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Amerikoje.
Ji
‘
l
abai
nori
mo

kinkyti in savo kariszka maszisaliuninkųi pinigus nesza ir
imta isz Lietuviazku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtaa Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
tautos dabar randasi po Rusi
na.
Visi
bandymai
Lietuvius
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasaka ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiW
kintis
muzikos,
ir
kad
galėtu
turteli krauna, tai mudu susi
jos nagaika. Prezidentas Roo- mobilizuoti baigėsi niekais.
No. 104
Trys istorijos, apie Ne paeziuoias. 76 puslapiu............... 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
daugiau muzikos mokintis, valioje
tarėme ir nusipirkome saliupas
Maurus,
Vieszkelio Duo
seveltas padare klaida kai jis
No. 161 Keturios istorijos apie Antį
No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
ji
stojo
in
darba
kasti
kapus
na!”
bes,
Karalaitis
Žmogus.
121 pus. 25c
Laiszko
pabaigoje
nupasa

prapulties
kranto; Mistras ir Krepekamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
sutiko pripažinti Ukrainus ir
No. 106 Penkios istorijos, apie
ant
kapiniu.
Ji
yra
duobkase
szius;
Kampelis
duonos; Isz ko dideH
62 puslapiu........... .......................... 15c
Byelo-Rusija per Vaitos Kon kojamos antrojo BolszevikmeGregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
ponai.
106
puslapiu
.................... 254
Stockholm mieste, Sz vedi jo ferencija. Musu valdininkai ir czio sanlygos su vis nebesibai- Sauktown miestelyje, Indi Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
No. 162 Trys istorijos apie Bais^
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
je, vieno kalėjimo prižiūrėtojai dipliomatai sako kad jie antru gianccziais žmonių suimineji- ana, kur ji užsidirba pinigu pinasi
43 puslapiu..................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
sekanti
skaitymai:
Ila
isz
ma.nenorėjo visiems parodyti kaip kartu tokios klaidos nepada mais, deportavimais ir asmeni tęsti toliau savo muzikos iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
mokslą.
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 104
gėrimas paveikia žmogų, su- rys.
nes laisves beatodairiniu slapisavo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
ruosze fut-ibolo žaidimą kalėji
U.
U dig IctlllCUj dili U 111
UUlld- ri
• «
•.
4
nimu.
Baigiamajame
in SenaNo. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
me tarp 'blaivininku ir girtuok Geriausios vakacijos, tai ne toriu atsiszaukime, Amerikos PaSlSkaityiDO Knygeles sos bobos.
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasako j imi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kal-<
liu. Mes nieko apie tai iki sziol tiek kad žmogus galėtu pasilsė Delegacija kviecziama jau da
puslapiu, ..................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 254
20c
, niekur neskaiteme, nes visi nu ti, kiek kad jis nuo savo darbo bar, Paryžiuje, užsistoti už Lie Trys Istorijos apie Irlanda No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ..............
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma*
arba
Nekaltybe
suspausta;
Ro

No. 141 Keturios istorijos apie
gai
galva-žudžiai
;
Ražanczius
iszgelstebo kai girtuokliai iszgrajino ar užsiėmimo nors del keliu tuviu tauta, neduoti užimantui
i
kiaus;
Iszklausyta malda vargssb;
bertas Velnias; Medėjus; Kaip bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................. 15e
laimėjo.
baigti naikyti musu artimųjų..
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
dienu galėtu pabėgti.
Kuzma Skripkorius liko Tur- liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c No. 170 Asztuonios istorijos apie
Laiszkas baigiamas szauks- ting Ponu. 78 puslapiu, .. 2(W No. 116 Istorija apie Sierata, No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
.Senbernis yra
vienatine Fabrikantai ir kompanijos
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- . mu in tarptautini teisingumą, Penkios Istorijos apie Burike puikus apraszymas. 119 pus... .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio;
Herodas Boba; Kas nepažinsi^
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne. 40 puslapiu
naszles viltis.
prižada kad su ateinancziais( įn teisinga taika, in teise gy- ir Burikas, Kareivis ir Velnias; Garžia Haremo nevalninke: TAtoszis:
Dievo
tas
nepažinsta Tėvu; Per ta
....................... 15c
keliais menesiais jie daug vis venti nepriklausomu gyveni-Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Tik tikrai mokytas žmogus ko pagamins ir pristatys žmo mu
W'iT ne tik dideliems,* bet ir ma pasaka); Užlickos isz Senovės 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; nuslapiu .....................................s. 25e,
drysta prisipažinti kad jis su nėms jeigu tik kitos straikos ju žiems.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka BernaNo. 171 Vieniolika puiku istorijų
Padavimu; Peary ant Žemgalio kas Isz girrios ir Ant nemuno.
klydo. Ir nėra jokios sarmatos fabrikus neuždarys.
15c dina. 61 puslapiu............... ..
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
15c
(Atminimas isz keliones iri Le- pu®!api^„_‘ ‘ Septynios istorjos apie
No. 123
žmogui prisipažinti kad jis
No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras|
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^ stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
klaidoje, nes taip prisipažinda Supratlyva žmonele paliks INSTEIGIMAS
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai
Saule Publishing Co
mas, žmogus parodo kad jis savo vyra namie ir pati sau vie
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
Mahanoy City, Pa.
45 puslapiu.................... 15c
gonus.
TARPTAUTINES
No. 146 Dvi istorijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo musu
sziandien jau daugiau iszmoko na iszvažiuos ant vakacijos,
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu*
įr moka negu vakar mokėjo. kad tas žmogelis jos pasigestu MAISTO TARYBOS
.
Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu ...................15c atsitikimu; Nusiminimas seno jauniKun. Dr. .1. B. Konczius mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 150 Keturios istorijos apie Du ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 254
,Tik bemokslis viską žino ir ir paskui geriau ja invertintu
i užeiktos karaliaus dukters; Jonukas ktė akmenoriaue; Klara; Nuspręsta , No. 172 Dvi istorijos apie Duktu
niekados neprisipažinstą, kad ir karszcziau mylėtu. Bet jeigu
I
kuris buvo protingesnis už savo poną sis ; A*it keik užlaiko moteres paslaptį. Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
6f,
new york. — Kada “Uni- Baigia Lankyti Lietuviu
jis gali suklysti.
| 61 puslapiu ................................ 15c 61 puslapiu ........................... ...15c puslapiu .......................................... V-4
ji bus tikrai supratlyva, ji ne
ted Nations Food and Agrieui- Stovyklas Vokietijoje> No. 127 Trys istorijos apie Duk- No. 151 Penkios istorijos apie Vai No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
- ’ te pustyniu: Peleniute: Du brolei tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios do paslaptys; Du Mokiniu; Kam, isaper ilgai paliks ji viena, kad turai Organization” laike susi-|
Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas davineti pinigus. 45 puslapiu.
Kai mes maži buvome^ jis kartais jos belaukdamas sau
15e
rinkimą Washingtone Gegužes' NEW YORK. — BALF Pir
karalium. 61 puslapiu ................ 15c
mums mamyte pasakydavo vi- kitos nesusijieszkotu.
No. 176 Pasiskaitimo knygelei!
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
(May) menesy, tarptautines1 mininkas Kun. Dr. J. B. Kon.šokiu pasaku apie raganas,
SKAITYKIT
mas;
Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia
pastangos kovoti kada veike i ežius, kuris sziuo metu jau ruopuslapiu............................................ 15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanaburtus, užkerėjimus gražuoles Bankos pranesza kad žmones
tik nuo vieno menesio ligi kito. sziasi kelionei in Suvienytos
No. 163 Trys istorijos apie Gailu vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“SAULE”
karalaites ir apie vilką ir avi vėl ima pinigus taupinti ir in
ti;
Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
Amorikos Valstybes,
ną ir lape. Dabar Dede Juozas banka dėti. Jau nuo Kovo, Bet suinsteigumu “Interna- July
puslapiu ......................................... 15c rtai; Keletą Juokuir Paveikslo.
31 d., aplanke paskX ISTORIJE fe-Gregon-u No. 158 Keturios istorijos apie Ka
tional Emergency Food Coun
Stalinas savo žmonėms ima pa (Mar.) menesio daugiau ir
, . :
I------------------ Isz Numirusiu pitonas Stormfield danguje; Pabė Preke .<«........... ........ ................... lle
cil darbas eis pakol nauja in- i Lietuviu
tremtiniu
bendruome-'
.
, _
, „ , T T i
----i
sakas sakyti. Rugsėjo treczut daugiau žmonių pradeda pini
TT , . ,.. .
,
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
steiiga pradės savo veikimą.
SO
nn«I»nln
1
5r
ne Vokietijoje, Ravensburgo
lx. .x. .
..
diena Premieras Juozas Stali gus’ in bankas dėti ir nemeto
-r Vi
i
• •• 1 me, Szaltiszaiti ir Debesėlis,
Adresas:
'i
Jeigu užraszysite savo drau
Szalys, kuriu atstovai daly- Lietuvius. In Ravensburga jis
nas savo žmonėms labai gražia kaip ddre per kara.
85<
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu Saule Publishing Co.,
vavo Konferencijoj kuri instei- tvyko kartu su BALF Ingapasaka pasakė apie galinga
rės didžiausia linksmybia per
go “International Emergency Jotiniu Anglu ir Amerikiecziu
-----------★----------Rusija, kuri sau viena VokieMahanoy City, Penna,
Skaitykite “Saule” Food Council” buvo Argentina zonoms (vietoms) Austrijoje skaitykit “saule” platinkjt visus metus!
czius sumusze, Europa iszlais-
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’•SAULE”

M AH AN O Y CITY, PA.

— Tamsta manai apie Pav kal’bo Krutikov netvirtu balsu, matyti geda ir nerimastis.
— Ne, tai per daug ilgas lai Kate net mieste ir jungtuvių
la Aleksandrovieziu, taip?! Pa — Eik nuo itianes szal'yii!( — Ka tas reiszkia? Iszaisz- kas, atsake Kate.
nenorėjo, imti, bet kaime, pra
sipiktinusi suszuko Kate. Kaip Atsitrauk nuo manes! Asz ne- kink ant galo? Ka asz tau pa — Tai kuomet? Juk teliko stoje Cerkvėje, visai paprastai,
tamstai ne geda? Tamsta ji ap galiu in tamsta žiūrėti! Kalke- dariau?
tik du menesiai.
užteks ir saviszkiu.
kalbinėji tik todėl kad jis kito
Krutikov pamylo ta mergai- — Tebūna už dvieju sanvai- — Tas iszrodytu, tartum
kiu pažiūru, kad jis valdinin
Įte, kaip ir visi žmones, kuriuos cziu, atkirto Kate.
mes slaptai apsivedame.
kas !
gyvenimas jau aplamdė, kurie Krutikov užprotestavo. Iii — Kas kam darbo.
—
Ne,
netodel,
ramiai
atsa

jau nevisai szvarus, kurie myli toki trumpa laika niekam ir Krutikovui tas netiko, bet
r
(Tasa)
ke
Vladimir.
Laimėtojas
prakilnias ir ypatas, atiduo- praneszti nebus galima, o apie turėjo sutikti. Kate užsispyrė
— Kodėl? Sakyk, asz reika
— Sudiev, mano 'balandėlė!
danezias jiems ir sugražinan- svecziu susirinkimą ir manyti ant savo. Ji pati sau negalę jo
lauju !
Buk rami. Prižiūrėk mama. Jei
czias geriausia ju dali. Kate nėra ka.
iszaiszkinti, kam ji .taip skubi— Kaip tamsta manai, pra
paklaus manės, pasakyk, kad
i Krutikovo-nefimavima iszaisz- — Asz niekam ir nenoriu naši prie jungtuvių. Mergaite
dėjo
Vladimir,
'žiūrėdamas
.asz iszvažiavau pas gydytoja.
praneszti. Kam?
kino visa kitaip.
Krutikovo pradėjo nemylėti,
mergaitei in akis, kam mes tu
— Sudiev, mano balandėlė!
— Ir tamsta da klausi?
jai su juo ir nuobodu pasidarė;
rime pasakyti aeziu už vakaBuk rami, prižiuresiu. Sudiev
Tamsta nori, kad asz tamstos
jai neapsakomai 'buvo sunku
Pieszia
ryks'czius sveczius ? Kas gulėjo
ir tau ponaiti!
pasielgimą pavadineziau tik
tęsti ir laukti norėjo greieziau
žinoti?
— Sudiev, senute, aeziu tau!
ruoju vardu? Man geda, geda!
užbaigti. Ja kankino invairus
Besinaudydamas
— Ne tiesa! Tas ne tiesa: tas
Pasako Vladimir.
Geda už tamsta ir save.
klausymai ir abejones; ji mane,
negalimas daigias! Asz tams
Jie iszejo. Kate nuvedė Vla
Mergaite toliau nebegalejo
kad paėmus jungtuves, viskas
tai užginu, girdi užginu ji kal
dimirą pas buldele, kur ant nak
kalbėti. Nusivylimo aszaros
užsibaigs. Ji ragino skubinti,
tinti! Kalbėjo Kate uždusda
ties uždarydavo valti. Jie inkesmaugė ja. Uždengė veidą ran
ja erzindavo mažiau šia klin
BALTRUVIENE
ma.
le ja in vandeni. Kate paėmė
komis, užsikniaubė ant stalo,
tis, kuri atsistodavo skersai ke
— Labai man butu malonuj
pora irklu.
norėjo sulaikyti rauda.
lia.
Isz
Czikaįgos
žinia
gavau,
jei
asz
darycziau
— Mums reikia irties isz vi
apsirikimą;
Krutikov suprato.
— Kate, ko tu taip? Kalbėjo
Bet
in
tenais
važiuoti
su jiegu, kad suskubti in laika,
tikrai asz bucziuu laimingas,
— Tamsta manai, kad asz,
motina, jau kiek laiko pasipanespėjau,
jei tai butu apsirikimas, bet.
pasako mergaite.
inskundžiau ji, ta Vladimira,
žinstate su Pavlu AleksandroTik tiek primysiu,
— Ne, ne! Sakau tamstai ne!
Jie pasuko valtį in upes vi
tamsta apsirinki!
vieziu, ir nieko, o ežia staigai.
Gilbert Klegan, 14 metu Nutilk!
Ir ta moterėliai pamokysiu,
durį ir pasileido, kiek tik ga
Kate greitai žvilgterėjo in ji.
— Ak, mama, ir dabar tas
Kad apsimalszytu,
lėjo, in pavandeni. Naktis 'bu vaikutis isz San Diego,
Vladimir patraukė pecziiais
— Kaip?! Paklausė mergai
pats, nekantriai atsake Kate,
Ir
karszti
savo
atvėsintu,
Calif.,
laimėjo
vaiku
lenkty

vo giedri, nors ir be menulio.
ir nutili. Paskui jie nebepratate, nedrysdama tikėti sužieduo
k a tamsta iszgalvojai ?
Nes
kitaip
nebus
negerai,
nes
Akron
mieste,
Ohio.
Per
Tukstancziai žvaigždžių žiurė
re ne žodžio, lyg atsisveikini
tinio žodžiams.
— Kaip ka? Ar asz nema
Pažinos apie ja visi,
jo in juos isz tamsiai-melsvos visa Amerika buvo sureng mo.
— Asz tiktai sziandien datau?
Kad su kitu sėbrauja,
augsztybcs. Tolimi krantai su tos lenktynes jauniems vai
Prieplaukoje tebuvo tik dvi
žinojau apie krata jusu namo.
— Visai ne tas, mama, visai
Bus gana apie tai.
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Kuomet jie priplaukė mies lenktynes. Gilbert Klegan
A, atleisk man visas kaltes;
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41 metais, Litvinovo vardas, Szi nauja programa buvo
vėl pakilo Rusijoje. Gruodžio pradėta priesz 20 metu, ir dau
6,1941 metais, Litvinovas buvo gelis mane, kad tai buvo perve(Tasa
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Ponas Petras Garmus isz
ISZ MOSKVOS. — Rupju- pasiunstas kaipo Rusijos Am- lu atitaityti Indijonams pada
Girardvilles ir jo draugas Mat
czio 23 radijai ir laikraszcziai1 basadorius in Amerika. Bet rytas klaidas.
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Tai

tas Ragažinskas isz Gilbertono,
Moskvoje pranesze kad Maxim' 1943 metais jis turėjo savo vie- Dvi tragedijos invyko kada
kos Konferencijoje ant szito Litvinovas yra paleistas isz sa-l ta už leisti Andrei Gromyko. pįrmį Anglijos kolonistai atvyana diena lankėsi mieste su rei
Turkijos klausimo, tai visas vo darbo ir pareigu kaipo Už-! Dabar . Litvinovas jau septy- į<0 Virginia, ir Massachusetts
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tojas ir myli skaityt “Saule.”
Į paskutini susisiekimą tarp Ru-(gerinti Amerikai ar Anglijai Antra tragedija juos užpuoVienas augsztas Anglijos ar-ji sijos ir Amerikos.
Acziu už atsilankymu.
_. . . —j—— —---------- Lievinovas tai ji pasiuntė Litvinova kaipo(Įe ]iac]a jįc jHIVO Suvaryti in re •
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i
i
i
“
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taip pat suaresztavo Litvino
pranesza kad czia Kinijoje tai
Subatoj Szv. Mato Ap., ir pas
las kur buvo draudžiama var
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— Ruduo prasidės Panede ta menesio diena pripuola Petnyczioj, tai niekam niekas ne žinome, bet, ir Sovietai žino ir ir Litvinovas gryžo in Rusija. Graikijos Premieras Stilianos cijos (vieszos žemes plotas, papasiseks ir niekam gero ta diena neatnesz. Czia vienas toks jie dabar nori žinoti kaip Ame
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Gonatas paskelbė kariszka vai- skirtas ypatingam reikalui del
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lai stoja už karalių ir už esa 1929 m., Valdžios nauja pro
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NEW YORK. — Larkrasz- gyvenimas buvo sustiprintas.
mas yra panaszus in tai ka mu
Laidotuves atsibuvo Ketverge In sziaures nuo Berlyno, su valdžia norėjo czia Ameri
cziti antgalviai, kurie daug ra- “Pakilmas Indijonu gyvenimo
su Szv. Misziomis Szv. Jurgio Borsigwerke yra daromi dideU koje padaryti, bet neinstenge.
szo apie Negru lincziavimus standarto, atgaivinimas ju kul
bažnyczioje 9-ta valanda ir pa karabinai ir armotai.
pietų valstijose, apie atgaivini- tūros daug davė Suv. Vaisti
niu Ku Klux Klan, apie vanda-'joms, ne tik materialiai, bet ir
laidota Szv. Marijos kapinėse. In Saxony, Schneiderwerke
lizino veiksnius priesz Ameri5’dvasiniai. ” Indijonai mokyto
Graborius Dom. Snyderis lai yra gaminama povandenines
juos pilieczius . todėl, kad jie jai moko Indijonu abėcėlės. Padojo.
į
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skirtingos raszes arba nuomoj gal Kongreso instatyma isz 19— Garnys ana diena apdo nos.
Ant szakutes ten auksztai,
nes duoda Amerikiecziams 34 m., daugiau kaip 100 szeimyvanojo drūta sūneli del And.
Bussingwerke, prie Dresden Saules mylimas karsztai
daug galvojime. Bet szie ant-’nu susiorganizavo politiniam
Czernaukams.
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galviai, pavojaus ženklai mu- sauvaldymui ir daugiau negu
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mi Suhl fabrikuose, Thuringia
' rejo operacija.
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ki,” sako John Collier, kuris lonisto organizatoriai pasirodo
mieste.
buvo direktorius United Statos Indijonu tarpe. Bet ne pasekFrackville, Pa. — Mattas Carl Zeiss fabrikai diena Dingo meiles jau laikai...
Daug vaiku, kaip ir szis mažas berniukas, turi apleisti Indian Bureau, nuo 1935 metu mingai. Ju liudijimas per kara
Kornowskis, 55 metu, likos su nakti dirba ir daro visokius ka Tu nulindęs atsakai,
iki jo rezignacijos praeitais yra puikus. Isz ju buvo dau
savo draugus ir in mokykla eiti, piokslo suolą trinti.
žeistas in tiesa ranka Centralia riszkus žiūronus, tankoms in- Žeme dengiasi pilkai:
metais: “Czia yra viena mažu giausia savanoriu. Osage IndiNemaiti.
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kasyklose.
Amerikoje visi vaikai turi proga in mokykla eiti ir pa mu grupe kuri pagaliau gauna
jonas vede Hawaiian Air Force
maszineles.
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užpuolė Midway kautynėse ir
Abilene, Kansas. — Pone Ida Leunawerke prie Bitterfield Lenkdams vėtrų sūkuriais,
kinti, jie džiaugėsi ir laike už laime ir garbe. Czia, Ameriko teisingai pasielgta.”
prarado savo gyvybe. Ira
Stover Eisenhower, 84 metu mokslincziai galvas laužo ir Nesz visus savais keliais
je, dauguma vaiku eina in mokykla, už tai, kad jie priversti
Straipsnyje. ‘1 Pageant, ’ ’ p. Hayes, Pima Indijonas, buvo>
amžiaus, motina garsingo Ge stengiasi iszrasti tokia sprogseiti. Amerikoje vaikui yra gyva baudžiava mokintis.
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Collier kuris sziuomi metu yra vienas ir tu kurie pakele musui
nerolo Dwight D. Eisenhower,
direktorius Inter-American In vėliava prie Iwo Jima.”
’
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
stituto, pasako kas invyko ka Nors bendrai žiūrint, Indijo
... Pilgrim’s Progress
REDDY KILOWATT
da valdžia pradėjo vykdyti nai gali tikėtis daug geresnes
A CLOCK THEY DIDN'T
AND ICE IN SUMMER,
HAVE TO WIND
-ELECTRIC BOK
programa kuri pripažino Indi- ateities, tie kurie pasiliko re
»
THAT KEPT FOODS
A TUB THAT WASHED
jonui žmogaus vertybe ir suda zervacijose da sziek tiek suvar
LIETUVISZKAS
FRESH AND PURE
CLOTHES CLEAN
WOULD CERTAINLY MAKE THEM
rė pagrindą ant kurio szie žmo žyti. Ju pilietybes stovis da lie
GRABORTUS
THINK THAT I WAS A
nes vėl gales rasti savo tikra ka komplikuotas ir daugelis isz
Laidoja Kunus Numirėliu.
AAAGICIAN, SURE I
AfiADIO WOULD
Pasamdo Automobilius Del
ANT PARDAVIMO
Pras^ai gyvena. Bet AmeriLaidotuvių, Kriksztiniu,
------>
kiecziai
per savo Kongresą
WVt
Vestuvių Ir Kitokiams
Chevrolet 1933 m., sedan an- bandė jiems padėti, ir nori, kad
AH©
THE
THEYD mOBABLY THINK IT WITCHERY
::
Reikalams
::
BACK IN THE GOOD OLD DAYS &.E.
tomobilius. Parsiduodasi pi-■ jie netik galėtu geriau gyventi,
IF SUDDENLY THE NIGHT WAS DAY
OUR EARLY SETTLERS HAD THINGS ROUGH
IT WOULD SEEM
giai. Atsiszaukite ant adreso: bet ir rasti tinkama sau vieta.
IF THEY COULD COOK ELECTRICALLY
BECAUSE THEY NEVER HEARD OF ME
520 WEST CENTRE STREET
uke a dream—
OH TALK TO PEOPLE MILES AWAY.
'MOST
EVERY
JOB
THEY
D/D
WAS
TOUGH
....... TelefonaiNr. 7.8._____
, 1417 E. Market St.,
bendram Amerikos gyvenime
C/T )
MAHANOY CITY, PENNA.
✓
Mahanoy City, Pa.
a

Žinios Vietines

KA DARO
LITVINOVAS
YUGOSLAVAI?
ATSISVEIKINA

Prietarai

MIRTIES BAUSME
SUKILĖLIAMS

SOVIETU GINKLU Valdžia Valdo Bizni
SANDELIS

SHENANDOAH, PA.

MOKSLO SUOLAS KIETAS

LAISVES SZALIS

BUS RUDUO

L. TRASKAUSKAS

^(.BEFORE ELECrni

y

Copyright 1946 by toddy Kilowatt

_—_C;C;F/ .Ų.

7

