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Trumanas Atidėjo Kelione
Isz Amerikos
Telefonu Dar.
Rengiasi
Straikuoti

Sekretorius Su Senatoriais

_
1__ „Reikalai
___ __
Užsienio
2Automobiliu
.0,W0,.,. Neleidžia Prez.
Iszvažiuoti

Neranda

PARYŽIUS, FRANCIJA —
Kai Amerikos valdžia paskyrė
40.000 mažu kariszku automo
biliu “Jeeps” Francuzu val
džiai, nes jie armijai dabar ne
reikalingi ir per daug kasztuotu juos ežia parvežti, tai Fran
cuzu valdžia pranesze kad vi
sai ne tiek tu kariszku automo
biliu randasi kiek Amerikos
valdžia sako.
Kai pradėjo tuos automobi
lius skaityti, tai pasirodė kad
daugiau negu 20,000 tu auto
mobiliu visai nėra ir niekas ne
žino kas su jais atsitiko. Fran
cuzu laikrasztis Paris Herald
Tribune sako kad tie dingusie
ji automobiliai brįvo pavogti ir
paskui parduoti. Matyti kad ir
ežia, tie kurie žinfcjo ar mokėjo
kaip ir kur prieifi labai gera
bizni dare.

John Lewisas Sako Kad Vaidžios Instatymai Nesustabdys
Ateinanezias Mainieriu Strai
kas; Žydai Kariauja Priesz
Anglijos Kareivius
Szventoje Zemeje

WASHINGTON, D. C. —
Nors dabar visai mažai kas
girdėti apie dideles straikas,
bet tai tik tyla priesz audra.
Plieno, geležies ir automobi
liu unijos vis tupi ir laukia, nes
Generolas George C. Mar shall ir Senatorius Tom Con
nežino isz kurios puses vejas
nally, Demokratas isz Texas
puczia, ir ka Kongresas pada shall, Amerikos Sekretorius
valstijos.
rys ir kokius instatymus inves. užėjo in Kongresą pasitarti
su
Senatorių
vadais.
Jis
pa

Visi Senatoriai atydidžiai
Bet visos tos unijos pasirengu
sios bet kuria diena iszszaukti sakė Užsienio reikalu komi klausiesi, kai Sekretorius
tetui kad “Visas pasaulis
Marshall jiems paaiszkino
straikas.
ne tik Amerikos, bet ir viso
Telefono darbininku unijos dabar yra labai pavojingoje
vietoje.
”
Isz
kaires
in
deszisvieto reikalus. Sekretorius
jau dąįbar duoda valdžiai ir sa
Marshall yra sziandien di
vo kompanijoms žinoti, kad vi ne: Senatorius Arthur H.
Vandenberg,
Re'publikonas
"
džiausias ir galingiausias
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas
si darbininkai sustraiko^ Ba
$70,000. Jeigu Lewisas to nepaisz
Michigan
valstijos
ir
pir

žmogus
Amerikoje,
nes
jis
landžio (April) menesyje.
darys in penkias dienas tai ta-fn)manas |jUV0 pasireilgeS Važiuoti 1B Carfnustato Amerikos užsienio
da jau ta pirmutine bauda vėl
.
Su szitu paskelbimu ir grasi mininkas Užsienio Reikalu
Komiteto;
Sekretorius
Marpolitika.
sugrysz
kuri
reikalauja
kad
bean
vandenynus,
bet
staiga
periname
nimu straikuoti, pasirodo kas
muiuierlai užsimokėtu 3,500,darosi toje tyloje: plieno, gele
sa tvarka ir pranesze, kad jis pasiliks na
000 doleriu kaip Teisėjas
žies, anglių, automobiliu, gele- tiks. Geležinkeliu kompanijos' Bet vienybe tarp CIO ir AE
LEWISAS PERSPĖ Goldsborough buvo nustatęs. mie. Jis greitomis pasiszauke pas save
. žinkeliu ir kitu fabriku darbi jau ir dabar reikalauja kad of L uniju beveik negalimas ‘
JA KONGRESĄ Lewisas pasakė visiems Se
ninkai rengiasi reikalauti dau joms butu pavėlinta kainas ant' daigtas, kaip dabar pasirodo.
augstus Republikonu ir Demokratu Partitraukiniu
pabranginti.
Beveik
Szitokios
vienybes
darbininkai
natoriams kad “mainieriai ji
giau algos ir straikuoti kad savisos geležinkeliu kompanijos nori, bet darbininku vadai sza- WASHINGTON, D. G. —
myli ir ant jo pasitiki, kad mai |jos žmones ir jiems pranesze, kad jie Vi
yo pareikalavimus gautu.
jau dabar staeziai sako, kadj linasi nuo tokios vienybes ir Mainieriu bosas, John L. Lewi- nie,riai ji užlaiko ir jam gerai .
..
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Telefono darbininkai su sa
apmoka,
ir
už
tai
jis
dabar
maiSi
pas
ji
susirinktu
Panedelyje,
kada
bus
vo straikomis visa kraszta su “jos jokiu budu negali darbi jos bijosi, nes nei vienas nenori' sas visai nenusiminė ir neiszsigando kai jis iszgirdo augsz- nieriu neapleis ir juos neisz- SVaTStOHli
nusileisti, kiekvienas nori bo-Į
1
“LABAI SVARBUS DALYKAI!”
paralyžiuotu. Ju randsai dau ninkams pakelti algas.”
sauti
ir
savo
szilta
vieta
pasicziausio
teismo
nusprendimą
duos,
bet
vis
juos
užtars
ir
už
Automobiliu
darbininkai
jau
giau negu 140,000. Ju vadai jau
Tie svarbus dalykai yra Amerikos doleriu. Szita “EA
duoda žinoti kad ateinanezio visiszkai pasirenge straikuoti,] laikyti, nes sziandien uniju va- priesz ji ir* priesz mainierius. juos kovos.
Graikijos klausimas ir tas M” Komunistiszka partija tu
menesio septinta diena jie visi ir tik laukia pamatyti kas bus dovyste sudaro viena isz di Jis stacziokiszkai atkirto Se
laiszkas
kuris buvo Preziden ri labai glaudžius santykius su
natorių Darbo Komisijai, kad
isz visu tu Kongreso grasini- džiausiu ir geriausiu bizniu.
sustr aikuos.
GAISRAS
tui pasiunstas isz Anglijos. Yugoslavija, Bulgarija, Len
Joseph A. Beirne, Telefono' mu. Czia bus susikirtimas. Au- CIO unijos Prezidentas Phi nei valdžia nei valdžios instaANT LAIVO Anglijos valdžia staeziai prisi- kija ir Rusija, ir ežia Ameriko
darbininku federacijos pirmi tomobiliu kompanijos sako lip Murray davė toki ar in ji tymai neužtikrins taikos ir ne
pažinsta kad, “ji dabar jokiu je varo savo propaganda kad
ninkas sako kad jau visas me- kad jos visai negali nei kalbėti panaszu pasiulinima A F of L sustabdys ateinanezias mainie
budu
negali szelpti ir remti nuverstu ir panaikintu esamą
NEW YORK. — Didelis pre
nesis praėjo kai prasidėjo de- apie algų pakėlimą. Jeigu al- unijos Prezidentui William' riu straikas.
rybos del daugiau algos su gos pakils, tai automobiliai tii- Green; bet ponas Green visai Tuo paežiu sykiu Amerikos kybinis laivas “John Erics- Graikijos valdžia ir praszo kad ja Graikijos valdžia. Jie nori
Anglijos valdžia iszmesti ir So
kempanijomis, ir vis nieko isz' res labiau pabrangti. Jau ir da nei neatsake in toki pasiulini valdžios advokatas, Attorney] soni” užsidegė uoste, kur jis Amerika jos vieta užimtu.”
tų derybų neiszejo. Jis sako'bar praseziausias automobilius ma. Ir vienas ir kitas vadas General Tom Clark, kreipėsi in buvo arti prie kito didelio Amerikos valdžiai Graikijos vietus insileisti. Už tai jiems
dabar taip nepatinka kad
kad kompanijos nenori derin beveik du tukstaneziu doleriu maloniai priimtu visus darbi-' augszcziausi teismą praszyda-] “Queen Elizabeth” laivo. Sako krasztas visai nebutu svarbus
Amerika
stoja in Anglijos vie
i
ninkus,
bet
pats
norėtu
pasilikmas
kad
tas
nusprendimas
bu-'
kad
gaisras
prasidėjo
nuo
elek-i
kasztuoja. Darbo žmogeliui da
tis.
jeigu ne Rusija tik laukia ka ta.
Tik nežinojimas ka Kongre bar jau nėra automobiliaus, nes ti savo augsztoje ir sziltoje vie-Į tu tuojaus invykdintas ir kad tros dratu. Isz pradžios, patys' įa°Anpiijos valdžia isz GraikiIr +
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laukti rliri
dvideszimts
ir z-3darbininkai
sten- jos
. | nereikėtų
sas darys ir kokius instatymus kad ir pigiausias dabar tik po toje.
I jurininkai
pasitrauks. Tada Sovietai
inves da vis atidėlioja ir kitas nui ir bagoeziui.
A F of L dabar baisiai apsL p^nkiu dienu kaip paprastai, gesi gaisras suvaldyti.ir užge- visa Graikijos kraszta užimtu VIENAS MAINIERYS
Ne
tik
automobiliai
pa

straikas. Ęet ta tyla ant darbi
szauke su mainieriu straikomis Jis sako kad szitoks nusistaty- sinti, bet už pusvalandžio jau j ir užkariautu visa ta Europos
PRAVARYTAS
ninku frunto visai nesveika, brangs, bet viskas pabrangs ir su Lewiso prasiszokimu ant mas ir greitas invykdinimas to buvo matyti kad nieko isz to dali Tenai dabar tebeliko dvi
kai
tik
algos
pakils,
nes
mes
nes ji tik audra rengia.
kurio labai daug žmonių pyks instatymo sustabdys tas jau nebus. Tada buvo paszaukti laisvos ir nepriklausomos taurlnl-nv
v-x rv'-i o
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į ugniagesiai, kurie
už keliu va- tes: .“. Graikija
vėl
atsidursime
in
ta
užburta
Plieno ir geležies darbininku
ta. Už tai A F of L dabar labai dabar rengiamas straikas.
ir Turkija.” Tūkstantis Mainieriu
kontraktas užsibaigia Balan rata: Algos vejasi kasztus, o' norėtu ir nori kad kitos unijos' Lewisas sako, kad valdžia ir landų užgesino.
Jeigu Graikija sukluptu, tai
džio (April) trisdeszimta. Nie kasztai vejasi algas.” Darbo1 geras vardas jai pritartu ir ja valdininkai nori su lazdomis ir į Daktarai, slauges ir Raudo- Turkija jau jokiu budu neatsiSustraikavo
ko negirdeti kad szitas kon žmogelis daugiau uždirbs, bet paremtu. CIO unija jaueziasi kujais primuszti mainierius ir'noj o Kryžiaus darbininkai pri- laikytu.
r\. ju nereiketraktas butu pratęstas ar at datfgiau ir praleis tik pragy kad žmones nepatenkinti už tai visus darbininkus. T.
Jis toliau buvo prie uosto, bet
PITTSBURGH, PA. — Vie
venti!
kad daug Komunistu randasi sake kad jis yra prieszingas'jo,, nes niekas nesusižeide. Už tai dabar Amerikos valnaujintas.
nas mainierys gavo sakti, o vi
in tos unijos augsztas vietas, ir, visiems tiems instatymams ku-Į “Ericsson” laivas turėjo kaip 1 džia rengiasi greitai paskirti
Minksztos anglies mainieriu
sas tūkstantis sustraikavo
dabar daug tos unijos kuopu riuos Kongresas dabar rengia užvakar iszplaukti in iCobh,Į 125,000,000 doleriu ar daugiau Lindley mainose. Mainieriu
paskutine darbo diena yra nu
pameta ta unija ir skaidosi priesz unijas; jis sako kad taip Ireland su keleiviais, tavoru ir Graikijos valdžiai. Tie kurie unija sako kad tas mainierys
statyta: szio menesio Kovo
zino, spėja kad reikes daugiau
kaip tik del to Komunistu darydami mes darome ta kai pacztu.
'(Mar.) 31 diena. Gurno fabriku
negu
250,000,000 doleriu tik kuris buvo pravarytas seniau
klausimo. Szita unija taipgi Hitleris ir kiti dare. “Jeigu] Darbininkai ir ugniagesiai'
darbininkai jau rengiasi strai WASHINGTON, D. C. —
dirbo už kita kuris nebu" pra
kuoti, tik laukia žinių isz'Taip sau paprastam žmogui maloniai priimtu anos unijos bus uždrausta darbininkui’ nuo laivo “Queen Elizabeth'” del szlu mctu Gralkijos ri varytas. Mainieriai in Bindley
talka ir r
padėjo
gaisra'PalaikV‘- Szitoks Amerikad dabar abi'galin- darbininkus, bet tik tu ta'san-1 straikuoti, tas darbininkas ne-| stojo _in
_______
__ _______
Washingtono ka Kongresas! iszrodytu
_
mainas jau antra syki in viena
_ visi jos_ Tbosai ir bose-'i a Įaįsvas žmOg-US) bet ver- suvaidinti ir užgesinti. “Queen kos insikiszimas baisiai nepadarys. Atstovai isz 1,350,000 gos ir didžios darbininku uni- lyga, .kad
sanvaite
sustraikavo ir namo
tinka Rusijai.
darbininku ant geležinkeliu1 jos geriausia padarytu, jeigu' liai pasiliktu savo sziltose vieElizabeth” laivo kapitonas paparėjo. Kiti mainieriai in Mid
nutarė atidaryti savo kontrak jos susivienintu ir sudarytu' tose.
Lewisas dabar turi in pen- sake, kad jis buvo pasirengas Graikai Komunistai ir visa land ir Westland mainas taipgi
Isz to matyti, kad ežia vieny - kias dienas atszaukti savo ta iszplaukti isz uosto jeigu gais- j u Komunistiszka ‘ ‘ E AM ’ ’ metesavo tulszis ir partraukė
tus ir derintis vėl isz naujo. viena, bendra frunta priesz T~
Reiszkia, darbininkai reika Kongresa, kur dabar rengiama bes negali būti ir nebus, nes paskelbima kad “kontraktas r ai nuo to deganezio laivo partija jau pasiuntė savo pro- namo, parodyti kad jie užjaulaus daugiau mokėti, negu kon instatymai priesz unijas. Visi uniju vadams rupi ne darbiniu-j užsibaigė,” turi pats užsimo-'augszcziau pakiltu, nes jo lai- testavimo laiszka Amerikie- czia ta pravaryta ijiainieri ir
traktas parodo, aiszkus daly mes gerai žinome, kad vienybe- kai, bet garbe, pinigai ir sziltos keti 10,000 doleriu baudos, ir( vas buvo jau pilnas ir prireng- cziams ir sako kad Graikai ne užtaria savo draugus Lindley
vietos.
kas, kompanijos ant to nesu- j e galybe.
mainieriai turi užsimokėti tas kelionei.
nori nei Amerikos pagelbos nei mainose.
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kurie žudo savo draugus ir net’
Gincziai tarpe valstybes ir tešnio teismo sudžia gali kalti galėjo savo dovana tam Yugo- ta net ir pasirodyti Hammond
savo žmones. Jeigu Rusija savo'
kitos valstybes piliecziu;
ninku pasmerkti Valstijos ka- slavijos valdytojui inteikti, mieste, Indiana valstijoje. Kai
susiedus prarijo, tai kaip mes
Gincziai tarpe piliecziu iii- lejiman ant keletą metu.
Yugoslavijos kareiviai paszo- Kongresmenas Ray J. Madden,
galime pasitike.ti, kad ji tas pa
vairiu valstybių;
Jeigu žmogus suaresztuotas ve Amerikos neginkluota ero- Demokratas per telefoną paežius bombas mums neužilgo
Gincziai tarpe piliecziu vie už dideli prasižengimą ir at-, plana isz padangių ir musu ka szauke Sekretorių Marshall ir
Vienas laikrasztininkas suti sugražintu isz padangių ant
nos valstybes, kurie reikalauja vesztas prie žemesnio teismo reiviai žuvo.
jam pasakė kad ne tik jam, bet
ko daug benamiu ir pabėgėliu musu galvp?
NEW YORK. — Visi žmones žemiu sulig invairiu valstybių teisėjo, toks teisėjas arba sud- Vietoj tos 'dovanos, Marshal ir visamo sztabui negerai, nesi-Szvedijoje. Jie pranesza, kad 2—Rusija yra 'baisus, užda- Amerikoje, czion-gime ir svo- pavelijimu;
džia negali toki žmogų teisti, Tito iszgirdo asztriųs žodžius kiszti in tos valstijos reikalus,
“per visa kara ir dabar po ka iytas kalėjimas.
■timtaueziai, kuri teise prie tei Gincziai tarpe valstybes ir bet pasiuhczia in kalėjimą iki isz Amerikos Ambasadoriaus, Sekretorius Marshall vėl nusi
ro Sovietai neinsileidžia Rau 3—Musu Ambasadorius ir sybes ir tinkamo apsiejimo.
leido ir nutilo.
jos piliecziu ir svetimu szaliu tokiam laikui, kol auksztesnis Richard C. Patterson.
donojo Kryžiaus darbininkus, visas Amerikos Ambasados
teismas galės ji teisti.
Richard C. Patterson yra 61
Visi turi prisilaikyti prie įr £u SZaliu piliecziu.
Kai Ambasadorius Patter
kurie vien tik mielaszirdystes Sztabas yra kaip tvarte 'užda szios sžalies instatymu. Pagei- J_______________
Žemesnio teismo sudžia ne-Į meto žmogus, kuris yra visur son kalbėjo in St. Louis miesryti. Niekam isz Ambasados
daiba nori dirbti.
daujame, kad musu teismai su VALSTIJINIAI TEISMAI visuomet nuteisia kaltininką, žinomas kaipo iszkalbus pra- i ta, jis visiems laikrasztininnevalia toliau nuvažiuoti kaip
visais teisingai' apsieitu, bet Risza klausimus kaslink pinigine bausme- arba kalėji kalbininkas ii -žmonių vadas. ]jams pasake kad jie gali jo
45
mylias nuo Ambasadoriaus
Žurnalas, “Time” raszo:
daugeli sykiu atrodo kitaip. valstijos tiesu ir iszklaus-ineja mu. Jeigu kaltininko pirmas’ jis su Generolu Pershingu bu- j prakalpu klausytis, bet jiems
‘ ‘ tie, kurie mums sako ir pata namu. Už-tai, musu Ambasado Gal tikime, J<ad neteisingai pa ginezius tarpe žmonių tos vals prasižengimas, tai sudžia su
vo ant Meksikos rubežiaus ii ( nevalia apie tai raszyti savo
ria, kad, jeigu mes norime ki rius Rusijoje visai nieko neži sielgta su mumis, bet grei- tijos miestu.
spenduoja nuosprendi ir palei .>u Amerikos kareiviais Emo-1 l^įkraszcziuose, laikrasztininto karo iszvengti, mes turime no apie Rusija. Jis niekur ne- cziaus mes neapsipažine su indžia prasikaltėli pažiūrėti ar po je per Pirma Pasaulini Kai a,'
liesufik0 įr jam pasake kad
MIESTO TEISMAI
pirszlius siunsti pas Stalina ir iszeina ir niekas pas ji neisz- statymais.
jis pasitaisys ir toks paleistas jis padėjo suorganizuoti Ame jiems niekas negali uždrausti
■‘''seiliiitis prie Rusijos; tokie drysta ateiti.
Daugelis teisėju tvirtina kad Paprastai, žmones su tais prasikaltėlis turi, pagal teismo rikos Legijonierius, buvo mai praneszti savo skaitytojams ka
žmbnes turi 'baisiai daug daly 4—-Rusija nenori ir neinsilei- žmones kaltinami mažais pra teismais geriausia apsipažine, insakyma, laiks nuo laiko atei nu inžinierius Kinijoje, New
jie mato ar iszgirsta. Ta vakaku mums paaiszkinti. Jie turi džia užsienio 'atstovu. Sovietai sižengimais ir baudžiami už tai nes prisieina tankiausia prie ju ti in teismą ir parodyti kad ji York miesto komisijonierius,
lenus, ra Ambasadorius Pat
Patterson
pamirszti kad Rusija tikėjimą nenori kad svetimos akys regė kad nesupranta Amerikos tei kreiptis.
sai tinkamai elgiasi arba užsi prezidentas keliautoju drau-| |aįp aįSZikiaį nekalbėjo» apie
uždraudžia, jie visus mažes tu Rusijos Rojaus džiaugsmus. siu.
gystes, vadas YMCAj Jaunu Yugoslavus, -bet visus suarzino
VIRSZMINETI TEISMAI laiko. *
nius krasztus jau baigia prary 5—Mes neturime jokiu kito Pavyzdin, ateivis turi maža
Suvien. Valstybėse yra spe Kriksžezioniu Vyru Draugys- ir -žingeidumą šukele vis Saky
ti, jie visokia laisve panaikino, kiu atstovu Rusijoje, iszimant vaisiu krautuve. ’ Ateina svei Padalinti in civilius ir krimi- cialiai instatymai, kurie apsau tęs, ir pagelbininkas Vaizbos
damas: “Asz labai noreeziau
jie su savo slapta, policija ne Vladivostok, kur musu konsu katos inspektorius ir jam pa naliszkus teismus. Jeigu vie goja moteris ir vaikus. Vaikai Sekretoriui.
jums
pasakyti apie Yugoslavikaltus -žmones žudo; jie savo las, Mr. Club gyvena. Kas va liepia uždengti vąisius kad ap nas žmogus kita inžeidžia taip, tūri tėvus klausyti, 'bet ir tėvai Bet visa tai dabar visai nejos slapta policija, bet... .Jus
sznipus siunezia in Amerika; karas szitas musu konsulas tu saugojus nuo dulkiu. Krautu kad jam galima piniginiszkai neturi žiauriai elgtis su savo svarbu. Kas dabar mums žinjie savo jaunimą mokina kaip ri eiti anksti gulti. Jam neva ves savininkas nesupranta to atlyginti, tai tokis atsitikimas vaikais. Toki tėvai gali būti in- geidu ir jam svaibu tai kad jis manimi netiketumete jeigu asz
t' Amerikos valdžia reikia nu lia niekur iszeiti, ir niek'am ne insakymo ir manstina kad priimtas civiliame teisme. Ar skusti teismui, kuris už vaikus nori visiems papasakoti apie jums pasakycziau apie Mar
versti.'Tokie musu mokslin- valia pas ji užeiti. Visas jo na menkniekis. Jis paklausia savo ba geriau sakant, jeigu žmogus užstos. Jeigu tėvai negali vai Jugoslavija. Kai jis pasakė tik shal Tito............ Asz pats macziai patarėjai turi užmirszti, mas, per visa nakti būva ap- draugo, kuris jam pataria ne- su automobilium invažiuotu in ku neinveikti, ir jeigu vaikai viena trumpa prakalba New cziau kaip ir kiek pagelbos
kad Komunistu svarbiausias szviestas isz lauko, kaip Ame paiseti to insakymo. Bet tas kieno nors vežimą ir vežimą su nepaiso instatymu tai tokius York mieste apie savo darba Yugoslavai gauna isz .. i........
tikslas kapitalistiszkus krasz rikoje kalėjimai, ir Sovietu draugas taipgi nepažysta in daužytu, tai vežimo sanvinin- vaikus teismas pasius in patai Yugoslavijoje, prakalbininku bet asz daviau savo garbes žo
tus užkariauti ir kapitalistus Slapta Policija stovi apie jo statymu. Kuomet antra karta kas kreiptųsi in civili teismą, sos namus pakol pasitaisys.
draugystes agentas -Clark H. di jums nieko tokio nesakyti,
iszžudyti. Tokiems žmonėms namus diena ir nakti, kaip sar sveikatos inspektorius ateina reikalaudamas atlyginimo už Kad apsivedimas butu lega- Getts tuojaus jam pasiulino tol, kol asz esu Ambasadorius
mes norime priminti kad So gai prie prasikaltėlio ar žmog pas krautuvninka ir randa kad jam padaryta nuostoli.
liszkas tai reikia isz teismo isz- $500 už kiekviena prakalba ku
vietai, Komunistai žiuri in žudžio.
Kiton
pusėn,
jeigu
automo

siimti apsivedimo leidimą. Su ria jis pasakys didesniuose Laikrašztininkai isz kailio
jo insakymas neiszpildytas, jis
'6
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Apart
musu
Ambasados
Amerika kaipo in didžiausi ka
nieresi, pyko ir reikalavo kad.
nusiunezia krautuvninka in bilius pervažiuotu vaika, ji su- tokiu leidimu galima apsivesti miestuose.
pitalistu kraszta, ir in mus vi Sztabo, mažiau negu 30 Ame- teismą. Krautuvninkas tiki žeidžiant arba užmuszant, tuo ! pavedant kunigo arba minis Ana sanvaite Ambasadorius jis jiems pasakytu ka ir kiek
likiecziu randasi visoje Rusijo kad jis nuskriaustas.
sus kaip in kapitalistus.”
met prisiena užvesti krimina- trui atlikti ženylbos ceremoni Patterson užbaigė sav'd prakal jis žino, bet jis visiems pasakė
je. Tik keli menesiai atgal,
Teises padarytos per ir del liszka byla už žmogžudyste. jas. Sudžia arba valdininkas bu marszruta. Amerikos Val kad jis, kaipo < Ambasadoriui
daugiau
negu
tūkstantis
Ko

Tas, kuris sziandien sako
szios szalies piliecziu ir gyven Jeigu tejvas iszlosžtu byla, au- gali duoti civili szliuba kuris džios Sztabas teipgi prisipaži daug negali šakyti. ■ Bet jis ne
kad mums negresia pavojus isz munistu Partijos mokslincziu toju.
tomobi tas butu pasiustas ka- yra teisėtas. Apsivedant reikia no kad visas Sztabas buvo pri už ilgo turės gera proga ir tik
•.Komunizmo, kaip gaidys, už atvažiavo ne tik in Amerika, Teismai yra tam, kad prasi lejiman r tokiame atevuju te turėti dviejus liudininkus.
verstas' kelis sykius savotisz- ra laisve kalbėti ir pasakyti
bet staeziai iii Washingtona, kaltėlius nubausti ir teisybe vai neg: na jokio piniginiszko Jei'gu vyras arba moteris ne- kas prakalbas pyszkinti.
visa ka jis žino, nes jau kitas
simerkęs akis kakariekoja.
kur jie renka visas žinias apie pripažinti kam teisybe: pri atlygini ■Bet jeigu tėvas pa- legaliszkai persiskyrė, turi tu Yugoslavijos Ambasada ke buvo paskirtas Ambasadoriuj
nio atlygininao. už rėti persiskyrimo popieras. lis sykius protestavo ir parėisz- mi in jo vieta. Jis jau in YugOKomunistiszkas laikrasztis musu ginklus ir apsigynimus, klauso: teismai apgina ~ ir priir
paskui
su
Amerikos
valdžios
.vaiko
suBeidima
tai turi užves Persiskyrti be teismo negali ke savo pasipiktinimą su Am slavija nebegrysz. Kai jis sa
“Daily Worker” mums visai
gel'bsti in nelaime papuoliusius
ma. Teismo insakymas vyrui basadoriaus Patterson prakal vo Am-basadorystes darbo nu
nėra pavojingas. Kai mes žino žinia ir pavelinimu siunezia ir duoda patarimus tiems, ku ti kita -bila civiliam teisme.
in
Rusija.
me kur gyvate raivOsi, mes ži
rie patarimu reikalauja. Nau AUKSZTESNI IR ŽEMESNI arba moterei atskirai gyventi bomis ir reikalavo kad Ameri sikratys, jis gales viską laiknėra legalis persiskyrimą. Nei kos valdžia jam uždraustu kal rasztininkams pasakyti, o laiknome ir kaip apsiginti ar ta 7—Teismai Rusijoje yra tik dokis ta proga. Basisteng pa
TEISMAI
vyras nei moteris negali apsi bėti. Amerikos Valdžios Szta- rasztininkai gales savo skaity
vieta aplenkti. Bet didžiausias ri szposai, žmonėms monai ir žinti savo miesto tiesas.
Apart
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teismui
in
tik
laiko
gaiszinimas.
Jie
taip
vesti
kol isz teismo negaus per bas pareikalavo kad agentas tojams praneszti kas ten Yur
mums pavojus yra isz tokiu
Trumpai paaiszkinsime inlaikrasžcziu kurie už pinigus nukankina, taip numuezina in- vairius teismus Amerikoje ir »civilius ir kriminaliszkus teis siskyrimo popieras. jeigu vy Getts nutrauktu visas kitas su goslavijoje darosi.
priima Komunistu szlamsztus tartus žmones, kad tie žmones koki dalykai tuose teismuose mus, jie da toliau dalinasi in ras su motere pasimeta, nei vie rengtas prakalbas. Jis sutiko,
“ auksztesnius ir žemesnius nas nei kitas negali apsivesti bet primine valdžiai kad žmor
ir išzspausdina, ar isz tokiu re prie visko prisipažinsta, nes spręsti.
SKAITYKIT
teismus.”
nepaistant kaip ilgai juodu at■ nes užpyks ir bus sunku pasi
jiems
mirtis,
tai
iszganymas.
daktorių kurie nemato, nesu
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aiszkinti: Kodėl Ambasadoriui
Auksztesniam teisme atsibu- skirti gyventu.
pranta ar nepaiso to pavojaus Szitas žinutes ir kitas in jas
Patterson nevalia kalbėti? Val
ir draugauja su Komunistais. panaszias surinko Kongresmo- Randasi visur Suvien. Vals na -bylos už didesnius prasi
nas Gwinn, ir iiidejo in < ‘ Con tybėse. Juose iszriszama Nesu žengimus, k. t., už -žmogžudys
džia nusileido.
Susimildami, jeigu iszkeliauNEVALIA
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Ambasadorius Patterson per nate in kita miestą ant apsigy
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nigu, ir pan. Sziame teisme ap ,
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ambasadorius, kitus vieszus ri turėti advokata saves apgy Uždrausta Spauzdinti žmogus pradėjo aiszkinti kaip na ir nauja adresa ir miestą kugalima Vokiecziams maisto
busai,
kurie
veža
vaikus
in
vienimui. Jeigu kaltininkas netu
ministrus
ir konsulus;
Yugoslavijos kareiviai paszo- riame gyvenot ir apsistojot, nes
pristatyti, ir kaip Vokietija at
ve Amerikos eroplanus, kuriu be to, negalime jum siuntinėti
statydinti. Jis parvažiavo ir szasias mokyklas turi tuo pa Gincziai, kuriuose Suvien. ri isz ko samdytis advokata, WASHINGTON, D. C. —
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darlba jis staeziai iaikraszczio in nauja vieta.
Valstybes
dalyvauja
;
padare savo raportą, savo pa
Amerikoje randasi kompanijų
Jis Daugelis praszo idant permai
tarimus. Amerikos valdžia ren eina in kitas mokyklas kaip tai Gincziai tarpe dvieju arba davokatui ta byla paimti be jo kurios parūpina susirinki. pavadino žmogžudyste!
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Amerikos
arenduotojus kurie randa ne mams ir parenka kad tinkamas liautųsi, nes teisybe yra labai jieszkoti" po visas knygas isz
' Amerikos administreaija, nes
užmoka; pežrengimas gatviniu ir tai progai pasirengęs prakal- skaudi. Bet agentas Getts pa kur musu skaitytojas rasze
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teisiu, pardavinėjimas svaigi- bininkas. butu pasiunstas. To sakė kad butu labai nemalonu laisZka ir kur seniau gyveno.
darlba sutrukdinti.
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Kongreso knygosei “Conme permainyt ir greicziau gau
vyra arba moterį kalėjimu, bet kybų iszkalbus žmones kurie pasiaiszkinti.
gressional Record” yra inra- szuju mokyklų vaikai.
negali tokius prasižengėlius su savo sluogsnio žmonėmis Valdžia uždraudė Ambasa site laikraszti. Kitaip ant mus
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ir
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medžioti
su
juo.
Jis
kaip mes ežia, Amerikoje, ga
skaitomas kriminaliszku ir to
Clams, Scallops ir Ousterius, Silkių ir
* MAHANOY CITY, PA. ~ *
lime net ir szneketi apie pasi
kia byla turi būti prisaikintoju jam net ir gražu ir gera me doriui Patterson tenai kalbėti. Makreliu. Orderius pristatome in
PLATINKIT!
dalinimą tos sprog’stanczios
isznagrineta. Jei atrast kad džioklei karabina nupirko kai Dviem dienom po tam, Amba namus. • Telefonas 273.
“Ątom” bombos su Sovietais,
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! žmogus yra kaltas, tai auksz- po dovana, Bet pirm negu jis sadoriui buvo griežtai uždraus-
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.
— Ko jam degti tai, atsake raudonos. O kiek kaminu ruks-' iszejo: Petrukas atsidūrė fbjutevas, nusijuosdamas ir peszio- ta ir visi už syk; kitas kaminas jė. In rojų nesze ji’niotina,- gi
. damas apledėjusia barzda. Isz nežinia kam ir kokiu tikslu: dede Ipatas kelia nurodinėjo,
szalczid, ir kaista.
stovi sau vienas, kaip lazda,1 Tik daibar Petrukas sužinoDedė Ipatas nusiskubino už dumus-gi leidžia pikeziau už j0, jog aniuolai neskraido,' o
pertvaros ir eme purtini virdu- kitus. Nekurios grinezios su vaikszczioja. Jie visai panali. Juokavo ir klausinėjo apie smailais stogais, arba su apva-'szus in žmones, jie neturi ne
sodžių, kaimynus.
liais, lyg kbpuf.es; ant tokiu dudu, ne sparnu, bet aprėdyti
(Tasa)
įlinku seile nuryti.
— Ė, ka ir bekalbėti, atsi- grineziu kryželiai, auksines1 jie in ilgus baltus maršžkinius.
Petrukas nuolat lyg apmirI galvutes pridirbtos, , keista!( Isz pradžių Petruką nuplovė
liepdavo
jam tėvas.
Per visa kelione vyko stebe- JAvb nesveikaus snaudulio ka
Insipainiojo, kamuojasi, kaip Dabar gerai Imtu sužinojus,1 (pijeiiame baltame lovyje, paslini dalykai: Tai arklio spalva muojamas.* Jis regėjo sapna,
muses
vortinklyj. Skurdas' am- kur-gi taip dede Ipatas užsiko- kui apvilko tokiais pat, kaip
keitėsi, tai rogių priekyje pasi-, visuomet iii ta pati: baltas, balžinas! Badauja žmones ,trum- re gyventi taip auksztai lyg ia pas aniuolus marszkiniais, pa
rodydavo naujas vyriszkis, tas laukas, per lauka 'bėga sepai pasakius! Ne nuo pyragu paezia aukszcziausia egle. Ir dėjo ant svarstyklių. Aniuolas
karta-gi vyriszkio vietoje 'boba
I
juk
ir begi. Netru'kds susėdo'kaip jis isz ežia in ulyczia isz- su juoda barzdele užraszihejo
sėdėjo. Ji be perstojimo tampė ■
' prie virdulio. Petruką paso'di- eina.
in knyga Petruko nuodėmes,
vadeles ir garsiai miksėjo in
no nuošzalyj ant beržines ka — Na, matei miestą? Dede Petrukas-gi su baime žvalgėsi
arkli, paskui pakreipus veidą
lades, prie varstoto. Petrukas Ipaitas užkėlė ant naru Petru in szalis ir lauke, kad tik neiszin Petruko motina ir isztemp-,
ilga žiurėjo, kaip lempele riiks- ką, po langeilu, užklojo sermė sz.cktu kipsziukai, kurie tem
darnas žodžius lyg dainuodama
i ta, li's'dama gurbenemi's durnus. ga.
kalbėjo:
pia žmones in ugni. Bet szito
—
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Paskui
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reples,
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neatsitiko: ji innesze in rojų,
— I-i, motina, tavo beda, į
1
plaktuką,
pasiriause
dėžutėje'miestiszka
duona,
’
ji
gardi,
erdva ir szviesu, su dideliais
puse bėdos. O tu sztai paimk y
su
baltomis
panasziomis
in
avi-j
—
O,
ir
degina-gi
tave,
vailangais. Ten už langu, buvo
mano padėjimą: jau kamuojuožas,
špilkomis.
Sriubtelejo
isz
ke.
Kur
skaudu,
ka?
sodnas, o isz virszaus sukdasi, vargstu. Kaip tik ir Dievas
bliudelio,
padėjo
ant
tamsaus
'Nieko
in
tai
neatsake
Petrumasios, krito snaiges ir puosze
užlaiko, nežinau.
Szitokiu,
varstoto baltaplauke galvele ir kas. Gulėti jam buvo karszta ir baltais rubais medžius.
šztui, szeszeta ant ranku.
Dainininkas ir szposininbeis-boles sportą. Jie taipgi
nuobodu. Jis atsisėdo, nugnibo
giuudžiai apsjverke.
Boba botagu nurodė in Pet
kas Bing Crosby su savo ti- labai myli arkliukus. Ne tiek
TARADAIKA
— Kas tau, Petrukai? Pa- isz riekes razinka, padėjo sau Petruko mamytei rojuje ne
ruką.
kio paties plauko draugu
deda pinigus ant lažybų ku
szoko dede Ipatas. Mielas ma- in burna, nuryjo ir akyse pas ji paliko, tarp baltųjų aniuolu,
Bob Hope giriasi ir didžiuo ris arkliukas laimes lenkty no? Ach. Szitas tai jau negerai? aszaros
— Juk irgi valgyti, gerti
pasirodė: razinka bet jai pasakė, kad Nedeliomis
jasi kad jiedu yra labai geri nes, kiek jie tuos arkliukus
praszo, kaip tu maustyti? Se Koks ten vyras su bobele,
Sztai tau ir sveczias.
skaudžiai užkliuvo gerklėje. ji gal lankytis if ežia sėdėti.
ir gabus beis-bolininkai. Jie perka ir leidžia bėgti kad
nis, mano, kaip atsidarė ta pati In Haresburga nuvažiavo,
— O sztai asz ji virve, bau- Jis atstume duona ir eme žiure- Ir pasiliko Petrukas ^altamveda
beis-bolininku
ratelius
kiti
durniai
pinigus
dėtu.
kara, iszejo, ir nuo tos valan
Ir saliunoje kėlės dienas
gino tėvas. Ko žliumbi kvai- ti in langeli. Ant lango stovėjo jame rojuje tarp baltųjų aniuoir
viens
kitam
nenori
nusi

Beis-bolininku
rateliai
dos neraszo lyg akmuo in van
apsigyveno,
las? Duoksz, motina, virve.
geltona bonkute su kanapių lui Vieni isz ju, maži, kaip ir
leisti.
Jie
ežia
apsirenge
“
Pittsburg
Pirates
ir
Cleve

deni. Mieliaszirdingi žmones
Gerus laikus turėjo,
Kiaura szita nakti Petrukui laiejumi, bet, sedžiant ant na- Petrukas, gulėjo lovelese, o di
patarė miszias užpirkti: jegir- Valgė ir gere kiek tik norėjo, beis-bolininku rubais ir nu land Indians’’ ketina abieju sapnavosi negeri sapnai. Nu-'i’u miesto nesimatė,
deli vaiksztinejo apie juos,
duoda kad jie labai gerai
szitu
szposininku
milijonie

di, gyvas, pasiilgs jo szirdele,
busdamas,
jis
gailiai
verke
ir!
Bobele vyro nežiūrėjo,
Ilgai ir liūdnai sustaugė kur- kartais pasilenkdavo ir duoda
moka beis-bole loszti. Szitie rių praszyti kad jie tuos du skundėsi ant Zuju Pilypo, ku-'tai szvilpukas, paskui, antras, vo ka tai gerti, arba kaisziojo
ateis pažvelgti in savo mažus Ba daugiau pažystamu ten
szposininkai yra milijonie rateliu vestu ir j u reikalus
naszlaiczius.
už anezio žaisleli, szalta blizturėjo,
ris vis erzinasi ir muszasi, stu treezias.
riai
ir
daug
pinigu
indėj
o
in
tvarkytu
szia
vasara.
<•' Boba triukszmingai atsibu
Girde ir gere,
mia Petruką nuo stogo, paskui Petrukui paliko nepaken- ganezia lazdele;
J
■
si' ir galva palingavo.
Neapsakysiu darbelius dvieju
stojasi žirnetu vailoku jam ant eziamai ilgu ir liūdna. Norėjo Ktiomet sutemo, virszujė su
— Užpirkinejau ir miszias,
dienu, nukas, panaszus in szventaji ir galvatrukcziais krinta in gilia gerkles.
si verkti, garsiai, ilgai, kaip žibo pienuoti skrituliukai, lyg
in seneli Kornelijų, tik lazda tamsia duo'tte, kur knibžda vi
o žinios ne jokios.
Ba butu biauru del visu,
— Miegok, kūdikėli, mie anie szvilpukai, bet ta padary žvaigždes danguje. Vėliau hakpas
ji
kodėl
tai
raudona,
kaip
sokiai
žveriai
ir
baisybes
su
di

Ir nesmaguma teipgi,
Bobos galva taip apraisziogok, kartojo motina, persižeg ti, skaudžiau negu razinka nu ti skrituliukai susiūbavo ir nu
dėlėmis ugninėmis akymis. Isz
ugnies liežuvėlis.
Nes per ta laika visaip
ta, kad iszrodo nepaprastai di
Atsidarė bediigne
nok ir miegok, fr kas jam iszti- ryti. Bet visgi Petrukas pradė plaukė.
baimes
jis
į
m
rengiasi
subliauBėga tas senukas ir nekaip
atsitiko.
dele, isz burnos gi durnai eina.
ko. Dieve mano. Gal pakrapyti, jo verki, tyliai, tyliai, ir karsz- žvaigždėta mėlynė, o žemai po
*
*
*
negali pavyti Petruką. Sklaido ti, nbet' tuo -aiku roges sustojo. su malda.
tos įaszaros, skruostus deginda Ja — nekalta sniego ’ lyguma.
Tarp kitko, Petrukas visa lai
Petruką
pa
cele,
ilgai
nesze
korankomis,
parkrinta
ant
sniego
mos,
riedėjo isz akiu.
Nusidaviau in Merilanda,
Bėga per lyguma senukas, paka temijo, kad durnus isz bur
— Ach, moteriszke, bereikaamsiais
laiptais
ir
ii:
pasidaro
toks
baltas,
kad
jo
kinis
..taiJ
In szalele tolima,
nos leidžia irarklys, ir tėtis ir
ling'ėl.i tu ta viską, tik berniuką
Dede Ipatas atsigryžo, pasi naszus in szentaji ir in seneli
pastate' TFifl grindų'. Czi'a szvie' jis pats, pas tėti gi ant barzdos Vienam miestelyje apši ’tojau, sniege jau nesimato.'Vieton jo
iszgasdlinsi, tylėk Petrukai, ryt žiurėjo, padėjo in szali kurpali Kornelijų. Bego, bego ir par
te mažas žil nirelis ir buvo szilnet sniegas iszaugo. Apie tai Ir ten naujienų dažinojau, tuomet iszkilA meszkos, ir
krito, isztirpo. Viesulą praūžė
dovanu nupirksiu. Ka nupirkti ir sulingavo galva.
ta. In Petri ;ka nusilenkė kieno
gausdamoš
varpeliais,
viesulu
Pažinojau
sziokiu
ir
tokiu,
*
*
*
Petrukas jau buvo pasirengęs
su varpeliais meszkos. Jūfgeka?
skrenda ant Petruko, bet ir jos tai szviesi į lika.
Ir mergeliu jaunėju,
pasakyti motinai, bet ji sėdi
Kaip
būdavo
pranaszavo
ak

lis-durnelis nusiėmė savo sky
— Duonos su razinkoms,
— Ba-a, nusistėbejo plike ir
negali
jo
pavyti:
Petrukas
le

Namu
visai
nevaktuoja,
kur tai isz szono, jam vargu
žliumbė Petrukas užmigdamas. las Kornelijus, taip viskas ir lėta kepure, skaudžiai nusikva
kia greieziau už meszkas, ir pliauksztelejo rankomis. Pet Rytmetyj, kai jis nubudo,
Per naktis trankuoja.
galva pakreipti ir vargu isztartojo ir kažin kur pražuvo.
rukas atvažiavo! Drauguži tu
taip
auksztai,
jog
net
baisu
žiū

Betgi,
ka
jau
liežuviai,
ti, nes gerkleje pas ji auga kok
vieninteliame kamaraites lanTaip, tylu ir ilgu ir liūdna.
mano,
nuo
panezio
radimo!
Karėti
žemyn.
į
Kaip
gyvaeziu
gyliai,
Mados Mainosi
sai tai kamuoliukas ir kliudo
gelyj linksmai spindėjo szaltu
Bedugne
mėlyna tamsėjo. SzTaipgi ten gyvena kelios,
— Petrinkai! Suszuko jam gi ar nepažinai ?
seiles nuryti.
auksu žiemos saulute ir nuo jos
sz, už baltos Sniego lygumos
Petrukas nustebo. Tai buvo
žvilgėjo dėdės Ipato plike.
■Žalios letenos tiesiai isz Dideles liežuvninkes bobos, syki in ausi. Žiūrėk sątai jis,!
vos girdimai suskambėjo Zuju
i dede Ipatas, tas pats, kuris ka
Visus per dantis traukia,
miestai-tai!
Szitas dede Ipatas, galima
miszko, skecziasi, plaukdamos
Pilypo armonika. Suskambėjo
rdais
gyveno
kaiminysteje
su
Ant vietuose apszaukia,
Petrukas subruzdo, pakele
pamanyti, taip ir gimė su juatgal, ir kiekviena letena pra
ir nutilo. Ant"visuomet.
Petruku, mažoje pirkelėje. Jis
Moteres ir vaikinus,
galva nuo szieno, iszsižiojo,
daneziomis kiauromis alkūnė
tiesia Petrukui sniego krūvele,
j
lope
sodiecziams
vailokus,
vaiNakai prisiartino prie Pet
mis ir su batu, suspaustu tarp
lyg parodyti norėdama, pati gi Priek tam dideles kiaules, taip ir paliko.
1 kams-gi pripasakodavo daugy
Ju
perdirbt
niekas
negales.
ruko
vienas isz dideliu aniuolu.
tuoj isznyksta užpakalyj, už
Roges bego. Buvo ne tamsu, be visokiu nebutu daiktu ir su keliu, kuri jis uoliai taisė, sė
Palydėjo. Ir liūdnai nuleido
leisdama vieta kitoms lete Tokios moterėles vertos lazdų! ne szviesu, o isz abieju vogiu
dėdamas ant beržines kaladas.
maniai lupomis pagriebdavo.
*
*
*
galva.
noms. Jeigu ilgai in jas žiūrėti
pusiu stiepėsi auksztos, iki |į Dede Ipatas gyvai paliuosa- Ne tetuszio, ne mamytes kama
GALAS
raitėje nebuvo. Petrukas nuta
gal susisuka. Petrukas nukrei Miczigane priesz Gavėnios, dangaus, baisenybes, • mažuma'
j vo Petruką nuo krūvos ru'baVestuves
mieste
atsibuvo,
pia nuo letenu (akis ir žiuri in
panaszios in miszka ir in grin-j! palaikiu, pastate viduraslyj ir rė, jog jie bus išzeje in savo
Na
ir
beveik
visi
pribuvo,
grinezia. Ilgai negalvodamas,
< szliaužianti po rogėmis kelia.
ežias, bet su didžiulėmis, aki-' sudavė jam per peti.
Buvo ten puikiu funiu,
Szliaužia jis iszpradžiu tiesiai,
mis in tris ar keturias eiles ir — Drąsiau, Petrukai, pasa jis nulipo nuo naru ir kaip bu
Pirkie U. S. Bonus
Tarp
musu
žmonių,
paskui pasisuka in szali ir pra
kiekviena akis lyg karsztai in- kė jis. Mes su tavim užaugsim, vo, vienmarszkinis ženge prie
Kada žmonelei dovanas
deda greitai, greitai sukties.
kaitinta krosnis dege. Apaczio- kupeziais busim! Duokszia, duru.
davinėjo,
Uncle Sam Says
Petrukui darosi negerai, galje-gi baisybių bėga in visas pu pirmiau nosi nuszluostysim.
— Te-te-te, nutvėrė ji už
Dvi moterėles,
voje-gi zvimbia ir skamba plo- ‘
ses dideli ir maži žmogiukai, Nuszluoste Petrukui nosi, skverno dede Ipatas. Kur?
Szoko
kaip monkes,
riucžiai varpeliai, lyg ten butu
zuja arkliai. Nesuspedami vis j pacziupinejo galva, nugara ir — Namo-o noriu-u, sucirpė
Daug funiu jos padare,
inlindes Zuju Pilypas ir armo
Petrukas.
ką apmatyti, Petrukas staiga kreipėsi in tęva.
Ir viską iszdare,
nika griežia.
paszoko ir insikalbinp in moti — Kasgi su berniuku, tai, — O tu, nevidone. Kvailuti,
Sunku man atminti,
Ilgai insiklausineja Petru
na: jam in pakauszi paleido Simonai? Dega jis visas, vaiki tu juk tu mieste!
Ir
apie
viską
apsakyti,
kas, sėdėdamas, primerktomis
szilta kvapa ir garsiai su- nas, tai, ka?
Petrukas kiek pagalvojo ii
Bet sžoko ir szoko,
akimis.. ' Jam palieka karsztas
prun'kszte ir žaibu praszvilpe
prisiminė iszkalbinetus stiebuo
O brolyti tik ir moka,
karszta. Nūs vyrės galva in
pro szali, leipdamas garus. O už
se menulius, atsiminė ir baidyrMes žinome ka musu ma
Net viskas buvo matyti,
Ant Gavėnios
sziena užsnūdo.
minutes vol paszoko ant kojų.
kles su ugninėmis keturkam mytes nesziojo ir ka musu
Ir gieda buvo žiūrėti,
pėmis akimis ir beganezius in moeziutes nesziojo praeityje
Taip keliavo Petrukas. Ro
Menuliai! Užkimusiu, szvilApie tai bus gana:
dėsi, keliui jau ir galo, kraszto
pianeziu balsu suriko jis. Te- Graudus verksmai arba pasi- visaė puses žmogiukus. Jis pa- del mados. Bet dabar mums
nelbūs, taip vis ir eis: laukas,
tusz, žiūrėk, menuliai, tai! Pa budiriimas prie apmislinimo prasze parodyti jam miestą.
pranaszauja ka musu mote
Negeras
Vaikas
miszkas, vėl laukas, sodžius,
kele pirzstine ir ja mojuoda Kanczios Vieszp. Jczuso Kris- — Pirmu piifmiausia szia rėles del mados neszios pen
grinezios, grineziose gi svetimi
mas, rode in begaline eile isz- tuso, pagal senoviszka būda, dovana, pasakė dede Ipatas ir Į ki szimtai metu nuo dabar.
'
Jonukas
—
Dieduk,
del
ko
vyrai, senes, vaikai, ir viskas
kabinus auksztuose stiebuose 10c. Stacijos arba Kalvarija-V padavė Petrukui didele rieke Gal taip bus, gal ne, bet ežia
Millions of my nieces and neph
tu
nenori
užmerkti
akiu?
ews have gone through the experitas kiekviena karta nauja.’Petspindanezius, < apvalus’ menu Jėzaus Kristaus lOf- Laiszlkas baltos duonos, tikros, su važiu szita panele nupieszta kaip, ence
of signing on the dotted line
Diedukas—Kodėl asz tu lius.
something or other. In fact,
ruka apszildo ir veža toliau, ’to
arba muka musu Iszganytojaus kėmis. Valgyk duonytė ir tie kurie statosi mokslin- for
signing on the dotted line is aš
liau, ir nežinia kur. Užmerki riu užmerkta akis?
jezuso
xreiiiiiiiKu i lauk: tetuszis su jiuuiij
mamyte
lu hujuc
nube-- cziais sako, musu moterėles American as the Army-Navy foot
Jezuso lYiibLiiso
Kristuso uyz.
5<f. Tretininku
ball game. This month your Unde
Jonukas—B a mano ma
akis, roges bėga buk tai atgal,
Toliau viskas susipynė m Seraphiszkas officium lOf. No-! go vieta gal gaus. Tylėk, kuko- iszrodys penki szimtai metu Sam is Salesman Uncle Sami asking
to scrawl your name . OIL this
atmerki akis, roges bėga pir myte kalbėjo, kad tik tada baisu kamuolį skrejaneziu ug- vena Stėbuklingo Medaliko rius busi! O sztai tau ežia ir nuo sziandien. Mes nežinome you
payroll savings card where, you
•
•
•
•
.
7
_ I
myn, tai vėl atrodo, buk tai ro bus mums gerai, kaip tu už niu, ir pasakingu baidyklių, ir | Dievo Motinos Garbei lO^ž.. Is-'miestas, palžvelgk!
kaip ir ka musil skaitytojai t v"k(įrY“Cu“ty
merksi
akis!
ges Sukinėjasi vienoje vietoje,
marga ūžėsi ir nesuprantama torija apie Amžina Žydą, jo ke-! Petrukas sužiuro in langeli apie szita paveiksią mausto,
o eglaites, kelmeliai ir sniegas,
miszini.
Done po svietą ir liudymas apie ir užmirė, prispaudęs prie kru- * bet mums szis paveikslas
i you specify from yoiir’pay every
x
iniroctmPnr in
in U.
IT S.
SflV-
payday frw
for investment
S. Sav
■viskas bėga atgal: Stebėtini da
Petrukui paliko karszta ir Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini- tines duona su razinkomis. Tai nieko taip neprisimena kaip ings Bonds.
up for security today. Then
lykai! Piršžteliai ant kojų ne
svaigo galva. Staigai pasirėdė, kelis knygute $1.00.
-sztai jis koks, miestas! Tokios1 senoviszka baidykle, kuria buySign
your extra Savings Bond.
U. S. Treasury Department ■
rimsta,, gelia, ir -galva, ‘svaigsta
jog jis neturi jau prie saves ne1 SAULE PUBLISHING CO. keistos,
’
nepaprastai dideles mes pastatydavome darže
ir gerkleje auga kamuolihkas,
grinezios: Baltos, mėlynos, paukszczius nubaidyti.
mamytes, ne tetuszio ir pats
Mahanoy City,1 Pa
Pirkie U. S. Bonus SziandienĮ
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Szv. |
Eulogiuo.

— Ponia A. Stemler (Skamąrocziene) isz Shafto, ana
diena lankėsi Mahanojuje su
reikalais, kuri taipgi atlankė
“Saules” redakcija, nes yra
musu sena skaitytoja.
Aeziu
už atsilankyma.
— Seredoj Szvento Griga
lių Did.
Taipgi ta diena yra
pasninkas.
— Nariai visu Szvento
Vardo Draugyscziu isz Schuyl
kill, Northumberland -»ir Carbono pavietu turėjo savo susi
rinkimą Nedelioj, Kovo (Mar.)
9-ta diena, Szv. Patriko svetai
nėje, popiet, Pottsvilleje. Žy
mus kalbėtojai dalyvavo tame
susirinkime.

— William Peel (Vincas
Pajaujis) isz miesto, gydosi
Pottsvilles ligonbute.
— Ketverge Szvento Euf
razijos.
Shenandoah, Pa. — Mikolas
Nanartaviczius nuo So. Chest
nut uly., sužeistas in ranka lai
ke darbo Packer Nr. 4, Locust
Coal Co., kasyklose. Gydosi
GiLpcust Mt. ligonbute.
— Edward Wescavage, 19
irietul amžiaus, nuo East Centre
uly., mieste, ir jo du draugai:
Joseph Liberascioli 18 metu
amž., ir Anthony McNulty isz
Philadelfijos, visi trys likos
aresztavoti per policija, už vagysta mieste . West Philadel
phia, Pa.

Į ri ir ja prisimena. Jis nori isz
j praeities nors kiek stiprybes
Į jeigu ne vilties semtis. Vienas,
kitas vis apie galybe ir ateiti
BERLYNAS. — Pereita bus dirbti. Patys Sovietai prisvajoja, bet tiems milijonams
sanvaite beveik visi laikrasz-1 sipažinsta, kad jie pasilaikė
tik duonos' kąsnelis sziandien
ežiai rasze ir skelbe apie Naciu darbuose 27,994 Naciu del rarupi. *
prisikelima ir sukilimą priesz^ szybos ir ofiso darbu; 45,512
Alijantus ir Amerikos armija Naciu del augsztu ir atsakoSkaitykite ‘ Saule”
Vokietijoje. Daug visokiu ži- mingu vietų ant geležinkeliu;
niu, žinueziu, gandu ir isz pir- daugiau negu puse visu augszszto iszlaužtu palaku ateina tesniu mokytoju buvo buvusie- " tST SIENINIAI
**
apie Vokieczius karininkus,1 ji Naciai.
* KALENDORIAI
kurie, anot tu paskalų, rengia Bet, ana menesi, Sovietu **
1947 M.
k
si nusikratyti belaisves pan- Marshal Vassily Sokolovsky h
czius, ir vėl bandyti visa svietą iszleido griežta insakyma, kad i*
A 15 coliu ploczio x 23 % col.
užkariauti.
visi buvusieji Naciai turi būti ** ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
A
pravaryti.
Szitos žinios, ar tikriau sa- kuo greieziausiai pravaryti,
Adresas:
!
kant, gandai ateina paeziose^ Sovietai turėjo ka panaszaus
SAULE PUBLISHING CO.,
iszvakarese priesz Moskvos padaryti, nes jie jau seniai pri- $ MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
Konferencija. Garsaus ir tuks-i kaiszioja Anglijai ir Amerikai, ------------------------------------- t^neziu skaitomo žurnalo' kad mes Naciams pataikauja- SANDELIS KNYGŲ
IR ŽOLIŲ
“Time” korespondentas per me ir Nacius paliekame augsztelegrama ar cablegrama SZl- tose vietose. Molotovas rengia- Aukso altorukas, maldų knyga Tilžės
toki paaiszkima greitomis pa- si szitus priekaisztus pakar- spaudimo grąžais celuloidos apdarais,
siuntė savo redaktoriui. Jisl tuoti ir iszkelti Moskvos
vainikėlis, ma£a maidu knygele, paVokietijoje ne tik sveczias ko-Į ferencijoje. Bet jis negali veiksluotos misziu maldos 75ę; KanRusi-|tyCZk0S ^"liu knyga $2.50; Afięirespondentas, bet tenai apsigy mums prikaiszioti ;jeigu
°
eraus auksztu klausimai, o kareivio
veno ir gerai pažinsta Vokie į ja ta pati daro. UŽ tai dabar mandagus atsakymai, maiszas juoku
15c5 Alenute ir Jonukas gražios pasaežius ir supranta kaip jie dabar Sovietai • ima visuį smarkumu
. •
.... fu, avncnrimri
,.
kos
25c; Apie dangų, saule ir kitas
YincrycImTi
-v»
r»
- su apie 379 nau
jaueziasi. Jis raszo, ka jis pats paszalinti, suaresztuoti ar ap- planetas 10c; Biblijja
jais paveikslais su apskaitymu ka jie
sudinti visus Nacius.
tenai Berlyne mato ir girdi.

Naciu Prisikėlimas

Žvakes Spragsėjo

į

Elektros
kompanijos
sanvininkai ir atstovai apsi
vilko sziltais ir dideles, pal
tais ateiti in susirinkimą pa
sitarti kas daryti Anglijoje,
kur visko trumpa ir trūksta.
Sritie elektros kompanijos
didžiūnai neturėjo nei vie
nos elektros lemputes del sa
vo susirinkimo, bet vartuojo
žvakes, kaip žmones senovė
je darydavo.
Sziais metais A.nglijos
žmones isz visu pusiu nuken
tėjo. Negana kad visko
trūksta, kad mainos mažai
dirba ar darbininkai straikuoja, kad sugriauti per ką
rą namai da neatstatydinti,
kad maisto visiems trūksta,
bet prie viso to prisidėjo ir j

gamta. Szalcziausia žiema,
didžiausios pūgos ir žvar
biausi vejai apsupo visa
kraszta taip kad nebuvo ga
lima nieko nei iszvežti nei
invežti.
Pirmucziausia visiems
pritruko anglių. Kai tik ang
lių pritruko, tai fabrikai už
sidarė, elektros fabrikai nu-x
stojo dirbę, laivai negalėjo
be anglių iszplaukti, sztorai
užsidarė, ir visas krasztas
buvo suparalyžiuotas.
Szaltis baisiausias, sniego
virsz tvorų; žvarbus vejas
ne vien tik ant žemes viską
arde, bet baisios viesulos
pakilo anAnariu ir laivai su
maistu ir anglimis negalėjo
prie kraszto priplaukti.

Frackville, Pa. — Sirgdama LIETUVIS INtik du menesius, panele KataSTEIGIA KNYGYNĄ
Srina Barroniute 27 metu am
žiaus, numirė Petnyczios ryta
PHILIPPINUOSE
8ta valanda namie 711 W. Pine
uly., Englewood. Velione gi PHILIPPINE SALOSE. —
mė Frackvilleję, prigulėjo prie Andrew R. Budeli, (Budelis)
Apreiszkimo P. M. parapijos. Lietuvis kuris buvo kapitonas
Paliko savo motina Ona Barro- per Pirma Pasaulini Kara, ap
niene; seserį E. Kuzmiene isz sigyveno Manito mieste, PhiEnglewood; ti'is brolius: Al lippinucse ir dabar tenai sten
berta, Mikola ir Petra namie. giasi inrengti ir insteigti kny
Laidotuves atsibus Utarninke gyną, kad žmones galėtu pasi
su Szv. Misziomis Apreiszkimo skaityti apie Amerika ir AmeP. M. bažnyczioje 9-ta valanda rikieczius. Jis ežia gyvena jau
ryte ir bns palaidota parapijos nuo 1918 metu.
Jis pareina isz Kingston, Pa.,
kapinėse.
U.S.A., kur jo motina ir dabar
gyvena ant 43 Pulaski ulyczios.
Washington, D. C. —
Jurgio Washington© gimtadie Jis savo seserei, Poniai Wil
nio dienoje Pabaltijos-Skandi- liam Posnak parasze laiszka
navijos Draugyste laike ban- praszydamas kad ji ir kiti jam
kieta, vakariene, El Patio padėtu insteigti knygyną te
vieszbutyje (hotelyje) 711 13- nai kur gyvena apie penki
th uly. Buvo daug svecziu isz tukstaneziai žmonių ir visai
arti ir toli. Prakalbos buvo žin neturi nei knygų nėi laikraszYvette Cagne, 18 metu
geidžios ir turingos. Po prakal cziu. Jis sako kad Komunistai gTažuole isz Van Buren,
bu buvo tautiszki szokiai ir savo propaganda labai stipriai Maine, sako kad Pittsburgdainos. Latvijos Ministeris varo ir dalina visokiu szlamsz- ho Perched bulves yra daug
Daktaras Bilmanas dalyvavo tu skaityti.
gražesnes ir gardesnes už
szitose iszkilmese. Taipgi ir Vietine Amerikos Legijonie- Idaho valstijos bulves. Ji
Kongresmonas O’Konski pri riu kuopa ir kiti Kingstono sėdi ant viso kalno tokiu
žmones stojo jam in talka ir bulviu ir rodo kokios jos
buvo ir prakalba pasakė.
Ji daug bulviu
Pabaltijos — Skandanavijos dabar renka ir siunezia jam gražios.
knygas,
laikraszczius
ir
žurna

pardavė tokiems biznieriams
draugyste yra Washingtone
lus.
kurie
ne neparduoda nei ne
susitverus glaudžiau ir areziau
Andrius
Budellio
visas
ūkis
perka bulviu. Pelnas isz jos
suriszti visus ežia gyvenanbuvo
sunaikintas
kai
Japonai
čzius tu tautu žmones. Jos tiks
las taipgi yra supažindinti vi užėmė tas Salas. Jis su savo Kingston, Pa. U.S.A.)
sus su tu pavergtu tautu reika žmona ir vaikais slapstiesi kal
lus ir likimą. Jie kartas nuo nuose kai Japonai tenai atėjo.
karto pasikvieczia valdininkus Jis stojo in savanoriu eiles per Pasiskaitymo Knygeles
ir kitus garbes žmones prakal kara su Japonais.
bas pasakyti ir visus supažin ’. Darbas insteigti knygyną Peniuos Istorijos apie Surike
dinti su beganeziais reikalais. yra labai geras ir gražus, ir ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
Ju tarpe randasi žmonių isz mums garbe kad musu tautie Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
Danijos, Estonijos, Finlandi- tis taip toli, už mariu toki pa pasaka); Užliekos isz Senovės
Padavimu; Peary ant Žemgalio
jos, Icelandijos, Latvijos, Lie girtina darba veda.
(Redakcijai
pristatė
szias
(Atminimas isz keliones in Le
tuvos, Norvegijos ir Szvedijos.
žinutes Kazimieras Trusko, dinius Krasztus). 96 pus. . .25p

Tik tiek gerai kad neilgai
taip buvo, nes žmones jau
taip buvo nuvarginti ir taip
inpyko ant visu ir ant visko,
kad darbininku partija, kuri
dabar turi valdžia, bijojo
kad jos dienos suskaitytos.
Dabar jau viskas pagerėjo
praėjo tos viesulos, atslūgo
tas szaltis ir sniego pūgos
yra arba atkastos arba jau
po biski leidžiasi. Mainieriai
vėl dirba, fabrikai atsidaro
ir viskas gryžta po senovei.
Bet ilgai ims pakol krasztus
ir žmones atsipeikės ir atsi
gaus nuo tokio smūgio kuris
ne tik pramone, bet visa
kraszto gyvenama buvo taip,
kaip kirviu ni kirtęs.

tokio biznio buvo paskirtas
Raudonajam Kryžiui. Mes
prisipažinstame kad musu
smokas kaslink bulviu nėra
jau toks geras ir negalime
atskirti kur ta bulve augo ir
gyveno, bet ant tiek mes pa
sakysime kad musu akys
da nenublunko, ir mes žino
me kad tenai kur tos bulves
augo ir gražuoles auga.

•------- ★

Trys Istorijos apie Irlanda
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
Kuzma Skripkorius liko Turting Ponu. «78 puslapiu, .. 20^
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa
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reiszkia $2.25; Celibatas arba neže-

Jis sako kad beveik visuose Amerikos laikraszcziai labai notų kunigu gyv. 30c; Burtai ir bur
tininkas 35c; Dainų knyga gražiausiu
saliunuose galima matyti senu mažai raszo apie szita iszvaly- dainų 75c;. Detroito lietuviu musztyVokiecziu karininku ir net ge ma, kuri Sovietai dabar daro, nes, už dalinimą nekatalikiszku lape
liu prie bafenyczios 35c; Pamokslai,
nerolu, kurie kalba ir svajoja ir per daug jie raszo ir mus spyeziai, monoliogai ir pilnas trokas
apie “kita didesni ir baisesni gazdina apie Vokiecziu prisi juoku 35; Eustachijusa graži apysa
kara,” kuri Vokiecziai laimes1 kėlimą ir Naciu galybe. Szito- ka isz pirmutiniu amžių kriksezionybes 35c; Iszganingi dunojimai apie
ir visa svietą užkariaus! Bet kios, kad ir teisingos žinios, sopulius Motinos Dievo 35c; Girtuok
szitie jau paliegusieji seneliai gali visus suvedžioti ir suklai liu gyvenimas, j u gadzinkos ir szeitik svajoja ir praeityje gyvena? dinti. Kai mes per daug susirū miniszkas gyvenimas. Nupiesztas "su
15 paveiksliu 35c; Geros rodos ir nau
Niekas ju neklauso, niekas j u piname su Naciu prisikėlimu ir dingi pamokinimai 15c; Gudrius pie
nepaiso. Isz ju jokio pavojaus grasinanezia ju galybe, mes pa- menukas, žiemos pasaka 25c; Istorija
mirsztame ir nepamatome tos seno ir naujo Testamento 25c; Kaba
nėra ir nebus.
las, laimes nuburimai 15c; Karves ir
politikos ir propagandos, kuri gardu suriu padarimas 25c; Keliau
Bet isz jaunu Vokiecziu gali yra tuo paežiu sykiu vedama. tojai in szventa žeme 35c; Lengvas
būti pavojus, bet ne greitai.1 Vagis tada tave apvogs, kada būdas iszmokt angliszkos kalbos, be
pagelbos 35c; Laime ir planetos,
Jiems reikia vado; o niekas da1 tu kitais reikalais ar rupest.i- kito
nuspejimai 25c; Paparczio žiedas, nu
neatsirado kuris iszdrystu ar' mis užimtas ir pamirszti gerai sako kur ir kaip ji atrasti 25c; Pata
galėtu juos vesti. Tie Jaunieji savo turteli ar kieszeniu apsirimas vyriams ir moterims apie lyties
. dalykus ir kiti szeiminiszki patarimai
Vokiecziai nerimsta, neturi jo žiūrėti ar apsaugoti.
su paveikslais $2.50; Pontsko Piloto
kios vilties, jie mato kad jiems
I galas kuris apsud. Jez. 10c; Pekla,
ir ju krasztui jau nebeliko jo- Ir czia szitas klausimas ne kur ji yra ir kam reikalinga 30c; Rak
tas in geresni ir laimingesni gyvenikios ateities. Dauguma jauni- tiek heczia Vokieczius, kaip ma nurodo ka^ tapti turtingu $1 00;
mo laukia tos dienos, kada jie santykius tarp rytu ir Vakaru, Sveikata ligoniams knygute apraszo
vėl in vaiska stos ir marszuos. tarP Besijos ir Amerikos. Bet, apie 350
350 visokiu
visokiu vaistiszku
vaistiszku augmenų
augmenų
ir nuo ko jie yra 25c;Naujas saviszroAr in rytus ar in vakarus, jie Sovietai mums nori akis ap- jas su paveikslais juokingi skaitymai
visai nepaiso, bile tik mar- dumti SU Vokiecziu galybe ir 40c; Praloto olszausko darbai ir nuopelnas už pasmaugima savo meilužes
szucs. Vienas jaunas Vokietis Naciu pavojumi.
j su paveikslu 25c; Virėja, kepeja su
vi-1 Del milijonų Vokiecziu Na apie 450 visokiu reikalingiausiu re
szitaip iszsireįszke: “Asz
.
ceptu $1; Laiszkams popiera in Lie
sai*nepaisau su kuo ar priesz cizmas yra miręs, yra negar tuva su pasveikinimais ir dainei, 1
ka asz kariausiu. Asz tik lau- bingai
.... ...........
........... ... tuz. 40c. ŽOLES ARBATOS FOR
bet..............
amžinai palaidotas
MOJE: Kiekvienos rusies atskiriai in
kiu tos dienos kada asz galėsiu ju namu griuvesuose ir miestu pakelius
su lietuviszkais ir angelskais
vėl po garbinga vieliava mar-'. pelenuose. Vokiecziu dvasia nurodimais. Nuo nervu, iszgasczio,
szuoti, ir savo draugus karei-' palaužta, kaip j u kareiviu kū bemieges, galvos ir sprando skaudėji
mo ir visokios nervu suirutes 85c;Nuo
viiis vesti in karo lauka. Ar in nai yra sulaužyti.
Isuvalinjimo ir pataisimo kietu viduriu
rytus ar in vakarus asz visai
60c; Nuo inkstu ir streinu skaudejiVisai
nesiranda
visoje
Vomo, varo laukan akmenėlius 60c; Nenepaisau, bile tik Vokietija vėl
kietijoje jokio kariszko sukili- sislapyk bemiegant 60c; Nuo kosulio,
pakils ir užims garbes ir galy
mo, ar jokios požemines, slap-j£0Setį gQC. jęuo eutkrines ligos 85c;
bes vieta pasaulyje. ’ ’
tOS politikos. Ir nematyti, kad Nuo nemalonaus kvapo isz burnos 85
Bet visa tai tik reiszkia kad koks sukilimas atsirastu atei- Nu° užisenejusio nosies ir galvos
katario, hay-fever, $1.25; Nuo viso-}
kariszka Vokieczio dvasia da fyje- Vokiecziu galybes svajo- kiu rumatisku sausgeliu 60c; Vyrisznemirus, vis gyvuoja, Czia nes mirusios, Nacizmo dvasia kūmo paitaisimui, oh boy, gerąveikia
ne tik vyriams, bet ir sutingusias lei-.
svarbiausias klausimas yra: palaužta.
dukes pa-akstina $1.25; Moterių mė
“kiek jiegos ta dvasia dar tu
nesiniu reguliavimas 60c; Gimdos to
Visos'tos taip baisiai skam- nikas praszalina kliūtis nevaisinguri?”
banezios žinios apie Vokiecziu mo 75c; Trajanka del arielkos 75c;
Rusija sako kad Vokiecziai sukilimą priesz Amerikos val Pailiu arbata 85c, Mostis $1.25; Nuo
pilvo, heart-burn 85c; Nuo
da galingi. Už tai, Sovietai per! džia buvo tik laikrasztininku surūgusio
szirdies ir vandeninies ligos 60c;
pastarąsias kelias sanvaites iszkepta varle.. A
ikos Karo Kraujo valytojas valo krauja 60c;
Plauku tonikas augdina plaukus valo
suaresztuoja, isz darbu prava-' Sztabas Vokietijoje staeziai sa paliszkanus
ir apsaugoja nuo slinkimo
ro ir sudina tukstanezius buvu-' ko, kad nieko panaszaus tenai ir pražylimo 60c; Seneliu arbata ku
sius Naciu. Bet szitos žinutes1
nuvargę ir negali ramiai pasilsėti
nebuvo. Tie Naciai, kurie buvo rie
85c; Aukszto kraujo milteliai 5 unc.
ne visa pasaka pašako.
suaresztuoti, buvo Amerikos $1; Tyra mostis malszina bile koki,
rože, eczema ir t. t. $1.25; Ra- J
Kai Sovietai užėmė Vokieti Sztabo žinioje visa laika, ir nežiuli
muneles, trukszoles, liepos žiedai, Va->(.
jos dali, jie tik vadus ir moks- Amerikos slapta policija žino lerijonai, peliunas po 25c; gausit pas
linczius suaresztavo; o papras-' jo kur jie ėjo ir ka jie dare nuo M. ŽUKAITIS, 336 Dean Park,
Spencerport, N. Y.
tus Vokieczius Nacius paliko? pat karo pabaigos.
Jie szitokio nusistatymo laiŽinoma, randasi tokiu Vo
L. TRASKAUSKAS
kiesi: “Nužudyk vadus, isz-'
kiecziu Naciu, kurie vis svajo
naudok vidurinio luomo arba
ja apie Vokietijos praeiti ir
LIETUVISZKAS
klases Vokieczius, o paprastus
ateiti, kurie vis sako kad “Po
GRABORIUS
darbo žmones paversk in gerus Hitelriu buvo daug geriau.” Laidoja Kunus Numirėliu.
ir isztikimus Komunistus.”
Tai visai suprantamas daly- Pasamdo Automobilius Del

Sovietams szitokis nusista- kas. Net ir mokslinczius su piltymas buvo labai reikalingas ir nu pilvu, vienaip mausto ir galNeužmirszkite kad dabai patogus, nes jiems reikėjo mo-| voja, o ant tuszczio pilvo visai
“Saules” prenumerata in Su kintu darbininku del užimtu atbulai. Vokiecziams ateitis
vien. Valst. yra $5.00 metams fabriku. Ruskiai nemokėjo ir tamsi ir baisi, praeitis žuvus;
o $3.00 ant puses meto.
sziandien nemoka fabriko dar- už tai jie taip in ta praeiti žiu-.
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Laidotuvių, Kriksztiniu,
Vestuvių Ir Kitokiams
::
Reikalams
::
535 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA.

