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DeGaulle
Giria Amerika
Nusistatymą

Isz Amerikos
Mažiau Alaus
Bravorininkams Nebus
Kviecziu. Mažiau
Kitu Javu

Prezidentas Trumanas Pataria
Mažiau Valgyti Mėsos; Tautu
Sanjunga Negali Iszriszti
Graikijos Klausimo; Amerikos
Ir Anglijos Kareiviai Pasitraukia Isz Trieste Miesto
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WASHINGTON, D. C. —
Bravorininkai prižadėjo visai
nevartuoti kviecziu ir tik puse
tiek kitu javu, kad butu galima
daugiau siunsti in Europos
krasztus. Spėjama kad szitaip
bus galima sutaupinti apie 2,500,000 buszeliu javu, kurie bus
pasiunsti Europai.
Bravorininkai sutiko su Pre
zidentu Trumanu, ir stengsis
prisidėti prie to taupinimo va
jaus per kuri norima sutaupin
ti ir pasiunsti badaujancziams
570,000,000 buszeliu kviecziu.
Szitokia taupinimo tvarka
tesis per keturis ar per deszimts menesiu. Alauis gal bus
visiems gana, gal ir sznapso ne
pritruks. Bet sznapsas bus
daug prastesnis nes bus dau
giausiai isz bulvių daromas.
Sznapso dabar yra gana del
vieneriu metu. Bet galima tikė
tis kad geresnis sznapsas bus
sunku gauti ir bus brangesnis.
Negalima pasakyti ar szito
kia tvarka pasiseks varyti ligi
galo. Bet visi žino kad jeigu
žmones savanoriai nesutiks ma
žiau pirkti ir mažiau visokio
maisto vartuoti, tai antras val
džios žingsnis bus vėl viską su,
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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greso komisijai kaip viskas
brangu. Vietoj kokiu prakal
bu ar iszbarimu ji atsinesze

dvi pintines visokiu prisipirktu valgiu ir ant visko bu
vo uždėta kiek kas kasztuo •
ISZ RUSIJOS. — Naujas Komunistu Tarp
ja. Vienoje pintinėje buvo
valgiu kasztai sziandien, o tautinis Sanmokslis Cominternas buvo sutver
kitoje valgiu kasztai 1939 tas isz visu tu tautu kurios dabar randasi po Ru
LAKE SUCCESS, N. Y. — niekam nenusileidžia.
metuose. Ji szitaip pirsztu
Szitas sanmokslis yra nukreip
Ilgai ir nuobodžiai Tautu SanTautu Sanjunga da nei vieno prikiszamai pabodę kaip pa- sijos nagaika.
jungos atstovai svarstė Graiki klausimo neiszriszo kuris Rusi szieliszkai viskas dabar pa tas priesz “Amerikos Imperializmą, ar Užkariajos klausima ir stengėsi kaip jai rūpėjo. Net ir Szventos Že
brango. Senatorius Ralph E. vima,” ir priesz Amerikos Sekretoriaus Mar
nors tenai taika investi. Dabar mes klausimas nebuvo iszriszvisi delegatai rankas nuleido ir tas. Kiti klausimai, kaip Rhur Flanders, Republikonas isz shall nusistatymą szelpti Europos badaujanprisipažinsta kad nieko isz vi slėnio klausimas, Vokietijos Vermont tik sėdi ir žiuri. Jis
su tu pasitarimu ir pasiryžimu padalinimas ir atgaivinimas, nieko negalėjo sakyti priesz czius.
neiszeis ir nebus.
Italijos ir Yugoslavijos rube- szitoki priparodinima.
Komunistu vadai isz devynių krasztu suda
Sovietu Rusijos paskirtas žiaus klausimas, benamiu pa
Ministeris, Andrei Y. Vishin- skirstymas, Balkanų ir Pabaltiro szita draugyste. Tai pirmutinis Rusijos viesky atžagariai duoda visiems jos klausimai ir szimtai kitu la
szas žingsnis atgaivinti ta tarptautine Komu
žinoti kad jis visus patarimus bai svarbiu klausimu, lieka
ir nusistatymus pasmerks ir ne klausimais.
nistu draugyste, kurios Rusijos vadai neva at
priims. Jeigu Tautu Sanjunga
Szita Tautu Sanjunga yra to
nori iszriszti ta Graikijos klau kia pat bejiege, kaip Tarptauti 3 Žuvo, 40 Sužeisti Phi- sižadėjo 1943 metuose.
sima, tai visi turi sutikti su Ru nis Teismas ir ana Tautu San
Rusija dabar nori patraukti in viena tarptau
sijos
norais, visi turi szokti junga po pirmo pasaulinio ka iadelphijos Apylinkėje
SOVIETAMS NESISE
taip kaip Stalinas nori.
ro, kur buvo daug gražiu pra PHILADELPHIA, PA. — tine partija visus Komunistiszkus krasztus, ir
KA TREMTINIUS
Anglijos, Amerikos ir Pran kalbu, saldžiu žodžiu ir drąsiu Trys vyrai žuvo ir daugiau ne
ŽVEJOTI
cūzijos delegatai stengėsi kaip pasiryžimu, kurie visi surengė gu keturios deszimts žmonių taip sudaryti galinga vienybe priesz Amerika.
nors ta klausima iszriszti; visi mums antra pasaulini kara. Di buvo sužeisti automobiliu ne
Rusijos Komunistiszkas laikrasztis “Prav
NEW YORK. — Moskva vis davė savo patarimus ir viens džiausias klausimas sziandien laimėse, kai ūkanos ir miglos
da” ir kiti toki laikraszcziai paskelbė kad visu tu
nesiliauja, verbavusi tremti kitam nusileido ir nusilenke ir yra: Ar szita Tautu Sanjunga aptemdino vieszkelius.
nius grįžimui in okupuotus galutinai sutiko; vien tik Rusi rengia mums treczia pasaulini John Howard Pickfore, 40 krasztu vadai susirinko kur ten Lenkijoje ir su
krasztus. Negalėdama prievar ja atstovai savo ožius varo ir kara?
metu amžiaus žmogus kuris bu-i
ta juos sugaudyti, bando viso
vo sanvininkas. Pickfords Ta darė ta vienybe kuri dabar perskelia visa pasau
kiais pažadais inkialbeti. Sztai,
vern, užeigos in Absecon, N. J., li in dvi galingas partijas: Viena partija veda
Rugpiuczio 15 d. tūlas Sovietu'
buvo ant smert užmusztas kai
pulk. Burasznikov susiszauke WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas grasina, kad jei jo automobilius persilaužė per Amerika; Antra Rusija.
pabaltieczius Nurnierge ir Prezidentas Trumanas praszo gu žmones isz savo valios ne tvora ir net devynios deszimts
Tie devyni krasztai kurie sudaro ta Komukviete grįžti in Sov. Sanjunga. visu Amerikiecziu mažiau val taupius ir jam in talka nestos, pėdu nusirito nuo kelio. Jis va
Esą, kiekvienas galėsiąs lais gyti visokios mėsos ir mažiau tai reikes vėl visus valgius su? žiavo isz Atlantic City namo. nistiszka vienybe yra: Rusija, Francuzija, Itavai insikurti savo teviszkese ir pauksztienos. Jis pataria, kad varžinti ir investi ta paskirsiGeorge F. Lawrence, 23 me
Czekoslovakija, Lenkija, Romunija,
grižusiems ne plaukas nuo gal mes nevalgytume su mesa nimo tvarka. Dauguma Politi tu studentas Yale Universitetą, lija,
vos nenukrisiąs.
Utarninkais, ir be pauksztienos kierių, Kongresmonu ir Sena isz Locust, N. J., žuvo kai jo au Bulgarija, Yugoslavia ir Vengrija.
In Burasznikovo iszvedžioji apsieitume Ketvergais.
torių Prezidentui ant to pasi- tomobilius pataikė in stulpą.
mus susirinkusieji atsake gar
Rusija tikisi kad Komunistai laimes ir užims
prieszintu. Bet Prezidentas Jis iszleke per automobiliaus
siu juoku. Sibiro ir kalėjimu jie Jis kreipiasi in ūkininkus ir jauezia kad kas nors turės atsi stiklus. Nelaime atsitiko ant
Dabar vis
nelaiką savo teviszkemis. Ju praszo kad jie daugiau javu ir tikti ar invykti jeigu nebus ga Highlands-Sea Bright tilto, ne valdžia Francuzijoje ir Italijoje.
kviecziu
parduotu
ir
per
daug
gimines jau 1940 m. Sovietai
lima isz geros valios maisto su toli nuo Sea Bright, N. J.
viesziau ir drąsiau Rusija ima paskelbti savo paiszveže in Sibiro tyrlaukius. nesilaikytu, ir kad jie mažiau taupinti.
Porter
Hoagland,
24
metu'
....
.
Ten badui ir mircziai jie pa javu pasiliktu del savo galviju Visi didieji bravorininkai' amžiaus veteranas, buvęs ka- siprieszinima Amerikai,
Dabar visi tie kurie
ir gyvuliu.
smerkti.
pasižadėjo tik pusiau tiek javu; reivis buvo labai sužeistas ir1
Kai pulk. Burasznikov padė Szitokia savanoriszka taupi- ir kviecziu vartuoti. Jie sako' dabar randasi in Monmouth vis pyko ir netikėjo kai mes raszeme apie Rusikojo už atvykimą susirinkiman nimo tvarka labai graži, bet kad visiems užteks sznapso ir Memorial ligonbute. Jis per kai ja ir sakeme kad Rusija nusistaezius priesz Ame
jam buvo atsakyta, kad jie ne vargiai kas gero iszeis. Ameri- alaus, nors gal sznapsas bus ra net 500 valandas kariavo pa
būtu pagrasinusi neatvykusius kiecziai nepripratę prie tokios prastesnis, nes bus su bulvėmis dangese Pacifiko kraszte.
rika, gali paty pasiskaityti ka Rusija sako ir kepristatyti jiega.
tvarkos.
sumaiszytas.
1
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Penia Nessa Feldman,
kuri atstovauja Moterų Pirkikiu Sanjunga parode Kon

Tauta Sanjunga Be Jiegos

Automobiliu
Nelaimes

Pasninkas Ir Petnyczios

ISZEINA
i
AMERIKIECZIAI
Ineina Komunistai i
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TRIESTE. — Menesis atgal
Amerikos ir Anglijos kareiviai
po visa Italijos kraszta jieszkojo pecziu ir sziltu drabužiu
del žiemos, o dabar jau viską
parduoda ar atiduoda.
Sulyg sutarties, visi Ameri
kos ir Anglijos kareiviai pasi
traukia isz Trieste miesto. Czia
pasiliks tik apie 15,000 karei
viu, susidariusiu isz Anglu^
Amerikiecziu ir Yugoslavu. Vi
sos kitos armijos turi pasi
traukti Gruodžio (Dec.) ketu
rioliktos dienos.
Dvi sanvaites atgal Ameri
kos 88-ta divizija ir Anglijos
szeszta divizija iszsikrauste.
Jie paliko tame mieste du Amerikieczius kareivius ir septynis
Anglus kareivius, kuriuos Yugoslavai del kokios priežasties
sulaikė.
Keturiu metu užkariavimas
užsibaigė ir Italijonai dabar
gali savotiszkai ta miestą val
dyti, bet su nauja laisve Italijonu bėdos tik prasideda.
Italijos valdžia susibankrutavus. Pabaigoje szitu metu
Italijos valdžia bus skylėje del
daugiau negu $877,000.
Bet pinigai ir skolos tai da
maža beda. Italijonai Komunis
tai kelia nesantaika visuose
miestuose. Premjeras Alcide
De Gasperi iszvijo visus Ko
munistus isz valdžios. Dabar
tie Komunistai rengiasi jam atkerszinti.
Rusijai nereikia Sovietu
Raudonos Armijos Trieste
mieste ar Italijos kraszte, nes
dirva labai gerai prirengta, ir
dabar Komunistai varo ta dar
bą kuri Raudonoji Armija taip;
gerai pradėjo.
..;
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pine nors jus da dirbate ir dirb MIESTAS SVARSTO bažnycziose kurios nepriėmė
j kiti gėroš valios lietuviu tremsite.
Prie Rubežiaus
■y ' ’XV'
. - » ■ iBvairias rases. Atsitikimus:
1 tiniu draugai.
Kai jus taip pasiteirausite ir
□A V U vardu neminėjo, pristatė invai-l
Dabar viskas pareis nuo BAsavo varda užsiraiszysite tuose
NFAPYKANTAS
ri0S
illstaigos
’
kurios
kooĮiera-'
LF vajaus pasisekimo. Kitaip
ofisuose, jum bus daug geriau
”
vo su radio inogramoms ir laik-:
nėsuteiksim 80,000 Lietuviu,
rašzcziai. Ne vienas klausyto-1
Sziais metais Kolumbo dienai jeigu pasitaikintu susirgti ar
tremtiniu būtinos pagelbos.
NEW YORK. — Nėr nei vie
jas save pažino klausydamas'
pripuila Nėdelibj, Spalio (Oct.) darbo netekti.
“Ypacz pasigailekim 12,000
na szalis pasaulyje kuri savo li
Įirograiiia. Pabaigoje Liepos
dvylikta, bet ji bus apvaikšz- Visos žinios ir visi patarimai
vaikucziu!”
teratūroj neturėtu panaszius
cziojama Panedeli, trylikta die nieko jums nekasztuoja. Daug žodžius garsaus ir mylimo Ško (July) men., kada paskutine'
Lietuviai ir Lietuviu drau
programa buvo transliuojama,
na.
musu žmonių nepasinaudoja
tijos poeto, Robert Burns, ku
gai aukoja isz szirdies, negailė
i Trisdeszimts devynios Ame szitokiomis progomis ir taip ris sake:” Jeigu tik žmones Minneapolis vis vede savo ty
dami, kaip jau yra aukoje daug
rinėjimą. Visi faktai ir dalykos
rikos valstijos pripažinsta ir save nuskriaudžia.
matytu save kaip kiti juos ma
kartu pirmiau. Bet, baugu net
szvehczią, sžita diėhą, kaipo Yra sakoma kad kas klausi'a, to.” Praeitais metais Minnea bus perstatyta Mimieapolis
pagalvoti, kad auku da nepa
neklysta. Tai mes patariame vi • polis, Miiihešota valstijoj (di žmonėms.
Tautine Szvente.
kanka. Toli gražu negana !
rihei-i UALcl
i Alabahia Valstija šzita'cliėh'a siems mušu skaitytojams
v
UOlCAO liuuoiao
džiausias
miestas rajone pavupava . “Tikime” sake Mayoras
Lietuviai tremtiniai negali
!
Secu-ijįnįu pasauli0 duonos pintine) Humphie\ ,; “Kad Minneapolis
vadina ‘ ‘ Brolybes Diena, ’ ’ ti in savo miesto “Social
laukti rytojaus, kitu metu pa
ilzlanaH Vani*
.
• ZlllOllOS
kaip' ture
j• o‘progos mat, yti save ikaip
ž"loues stOS
sios “priesz” diskrnniNorth Dakota valstija vadina rity” ofisus ir pasiklausti
gelbos. Būdami alkani sziauszita szvente “Atradimo Die ir kiek pagelbos jie gali gauti. kiti jį mate paszaiįnįs žmogus, naclja darbuose- Esame tredien, negali sulaukti mus do
. . , . Z’, ■ '
ff'/i • l puikiai apsipažinęs su tar])-| czbk'’ niiest<i> Suv. Valstijose
na,” Wisconsin valstija ta paAsztuonios deszimtos di
Szitie Amerikiecziai karei vanos kitais metais.
Girdėt kad Daktaras K. Gri-'r
. ; ; ^ . ■. .
v 'pravesti “fair employment
cžia szvente vadina “Priplau1 grupiniais san tikrais buv. Vai-.1
,
.
r
“Atminkit, priesz juos klau
vizijos kareiviai stovi ant
ldus buvusis Lietuvos prezL ...
viai jau dabar rengiasi pasi
■■
; •
• apie
• 1
practice
” instatyma.
kimb Diena.”
stijose parasze
straipsni
.
J . Esame
lentas ketina iszleisti naują T./O
. ,. , .
„pn-mas miestas paskirti Komi- rubežiaus tarp Italijos ir Yu traukti nuo szito rubežiaus ir simas: gyventi, ar mirti sziau, . .
Daug gincziu ir barniu buvo lietuviu žurnalą “Naujoji. Minneapolis, kuris negražiai/.-.
dien. Ir juos gelbėti rėikia
-Jiii
'C
!
•
-.
sija
vykdinti
instatvma.
Bet goslavs
visa tvarka pavesti Italijoperstatė ta miestą.
.
“
ii bus apie tai kas isz tikro at Auszra. ’ ’
sziandien!”
Ant szito rubežiaus, kelios
. tasviskastikpradžia.Minneanams. Bet Komunistai tik ty
Straipsms pirma karta pasi'. .
rado Amerika. Bet nėra jokios
Jei da neaukojot BALF’ui,
n v
, '
„
, polis piliecziai tik pradėjo pa- sanvaites atgal keli Amerikoja ir laukia. Kai tik Ame- padarykit tai dabar, sziandien.
abejones kad Kristopher Ko Jeigu valdžia tikrai suaresz- rode žurnale Common Ground, štangas padaryti Minneapolis kiecziai sulaikė kelis tukslumbus atvaiždud ja visa 'tai ką tuos ar jhu suaresztavo ta Ko leidinys Common Council for
rikie ežiai pasitrauks, tai tie J ilsu auka-paties aukszcžiausio
demokratiszkiausia
miestą tanezius Yugoslavu, kurie
American
Uniey.
Vienas
Min

mes mylime ir ka mes gerbiame munistą ir dainų raszytoja
Komunistai stengsis savo- laipsnio auka, didvyriszko di
norėjo persimuszti per rubeValstijose;
\ — C.
savo kraszte.
Hans Eisler, Hollywood mies neapolis laikrasztis padare su
dumo kilnus darbas. Ir tas dar
žiu ir Trieste miestą užimti.
tiszkai szeimininkauti.
g i Kr is topheras Kolumbus bu - te, tai bus labai žingeidu pa trauka straipsnio ir afspauzdinas turi būti atliktas tuojau,
kdBjNISTAI
NEPAiio,
ir
Minneapolis
vyrai
ir
mo

žiūrėti
kas
'atsitiks
per
teišitia.'
vo Katalikas, mokslinczius ir
munistus kurie teisetinai inva- j j.r paragauti kaip ta geležine dabar.
geras jurininkas. Jis perplauko Labai daug garbingu Amerikos terys skaitė'sekama:
žiavo in Amerika. Szimta sykiu siena gali turėti du szonu, ar.
Jeigu jau aukojot, galite
KviESTi W
hiares kuriu visi, kaip paties raszytoju, korespondentu, mu “Žmogus galėtu tikrai saky
daugiau tu Komunistu czia in ; kaip mes Lietuviai sakome jaustis atlikę pareiga. Vienuok
velnio bijijo. Kelionėje per ma zikantu ir kitu aiigšztu žmonių ti, kad Minneapolis yra antilindo be jokiu rasztu ir be jokiu kaip lazda turi du galu.
atsiklauskit savo proto, szir
res 'jo jurininkai Sukilo* priesz bus invelta ir pamatysime kas'' semitizmo sostine Suv. Valsti
pasportu. Szitas klausimas iszdies ir sanžines, nejaugi nega
PARODA
ji, reikalavo kad jis laivus pa ta Komunistą ežia pasikvietė, jose. Kiek teko žinoti, Minnea
lite
vienam kūdikėliui ar se
Ar Lietuviams Tremti neleidakrizes
suktu namo, grąžtu. Bet Ko kas jam padėjo sudaryti falszy- polis yra vienintinis miestas
imti kelis Amerikos atstovus,
valandoje nors kiek
Suv. Valstijose kur Žydai, WASHINGTON, D. C. —
kaip buvusi Sekretorių ir kelis niams Gyventi Ar Mirti paaukoti ?
lumbus vis plauke in vakarus, vas popiėras ir pasportus.
praktika ir paproeziu, netinka Amerikos Karo Sztabas prane- Senatorius, kurie ketino užva
vis jieszkojo kito kelio in rytus.
Mus dosnumas turi prilygti
Geležinkeliu darbininkai rei mi narystei in vietines Kiwa- sza kad Ruskiai, Sovietai ir Ko- žiuoti in Amerikos ambasada
Jam buvo parūpinta trys
UNRRA dienas baigė. IRC ju isztvermei. Musu pasiauko
kalauja tris dolerius ant dienos
huinistai nebuvo pakviesti in Moskvoje.
maži laiveliai, Nina, Pinta ir daugiau algos. Geležinkeliu nis, Rotary, Lions ir Toastmas
da
visai jauna. Amerikos ka jimas turi prilygti ju ryžtingu
paroda, kurioje Amerikos Karo
Pernai, kai musu Karo Szta riuomene mažina iszlaidas.
Santa Maria, su kuriais jis galu kompanijos sako kad toks rei- ters organizacijas, net Automo
mui. Pasirinkti lengva: AR
Sztabas parodo savo naujau-j
bas surengė paroda ir visiems BALF dabar ju vienintele MES GELBESIME SAVO PI
gale, paseke ^tVest Indies kran- IsalaViihas joms kasztuos dau biliu Kliubas Minneapolis ne
sius karišžkus ginklus. Jie ne
priima Žydus in narius.”
vieszai aiszkino musu karisz- viltis.
Ta.
NIGUS, AR SAVO TAUTA!
giau negu $1,400,000,000. Kom Minneapolis vyrai ir mote tiktai ka nepakviesti, bet jiems
kus
ginklus,
Rusijos
atstovai
ir
Pagelbekim jiems iszlikti gy
Istorijos knygos mus mokina panijos isz savo puses tuojaus
uždrausta dalyvauti. Szitoks
25(1 dienai! Ar jus už kvoteri
rys
pradėjo
viens
kito
klausti
Komunistai
buvo
užkviesti
da

vais ir sudarykim sanlygas ja
ir mums sako kad Ispanijos ka paskelbė kad dabar bus visiems
nusistatymas lieczia ir Lenkus
pragyventumet? Negali ne Lie
kaip
tokia
padėtis
galėjo
iszsilyvauti.
Tuo
kartu
deszimts
gyvenimui
vertu gyventi.
raliene ‘savo žėincziugus, dei brangiau Važinėti.
ir Yugoslavus, kurie laižosi
tuviai tremtiniai. 25C yra vis
vyštyti
viėiiaihe
iš?
didžiausiu
laikrasztininku
Komunistu
isz
Spalio (Oct.) menuo yra Lie
mantus ir karolius pardavė kad
prie Rusijos.
kas, kiek daugiausiai vienam
miestu
progresyviszkiausioj
“
Tass
”
laikrasztininku
sztabo
tuviu
Tremtiniu Vaikucziu Pa
gavus gana, pinigu, del tos ke Vienas Tautu Sanjuhgos at
Kiti invykiai parode toki pa dalyvavo ir daug visokiu tremtiniui numato IRO (Inter ramos menuo. Aukokime ko
valstijoj
Vid-vakaruose?
Tar

liones. Bet iries niekur tokiu ži stovas paklausė vieno laikraszpe sziu piliėčziu btivb daiig, ku- ti nusistatymą priesz Rusija ir augsztu’ Rusijos atstovu pribu national Refugee Organiza daugiausia vaikucziams. Ap
nių tikrai nesuradome. Grei- tininko kodėl Moskva vis pation), kai ji pradės veikti. Ir to
. rie jau žinojo apie diskrimina priesz Komunistus:
vo.
saugokime juos nuo ligų, szalcžiatįsia czia bus lik graži pa- siunezia in Amerika tokius at
kvoterio turės užtekti maistui
Katalikas Kunigas Edmund
cijas
praktikuojamas
ne
tik
czio ir bado!
stovus kurie neapkenezia musu
Wkh.
A. Walsh, isz Georgetown Uni Bet sziais metais tie Komu butui, rūbams.
priesz
brolius
amerikieczius,
Aukokite ir pakalbinkite ki
' Norvegijos drąsuoliai jūrei ir mumis nepasitiki. Jis norėjo
versiteto kalbėjo mokslo užbai nistai, Sovietai ir Ruskiai ne 25(‘ dienai! Tai ir viskas. Ai tus tai daryti per savo vietini
,
kurie
buvo
Žydai,
bet
priesz
gavo pakvietimo, ir visiems bu da stebimos, kad tremtiniai lie
viai Amerikos kraszta pasiekė žinoti kodėl neatvažiuoja isz;
Japonus-Amerikieczius, Indi- gimo dienoje in slaptos polici
Moskvos
tokie
žmones
kurie
vo duota žinoti kad jie nepa tuviai kenezia szirdgela, ka BALF skyrių, per savo vieti
fižiiiitais 'inetu pirm ‘Kolumbo,
jos
FBI
agentus
ir
staeziai
pa

jonus (Amerikos), Negrus, Ka
nes instaigas, arba aukas sius
bet Kolumbas, tas paprasto mus myli ir su mumis sutinka.
sakė: “Nėra jokios abejones geidaujami.
jie mato gresianti bada save kite tiesiog in United Lithua
talikus,
ir
net
Protestonus.
Ir
da'rbininko suims su savo kelio Tas laikrasz'tininkas trumpai
Tai pirmutinis . sykis, kad vaikucziams ir sau, kai juo>
tie pilieėziai reine Committee kad Rusija jau sziandien žino
nian Relief Fund of America,
paaiszkino
:
‘
‘
Mat,
szitaip
daly

ne 'ih? vakarus, jiėsžkodamas
kaip pagaminti tokias sprogs- Amerikos Karo Sztabas taip kankina mintis, jog jie pa Inc., 105 Grand St., Brooklyn
,
on
Human
Relations
kuri
inrytu išž'tikro atrado ir pradėjo kai stovi; tie ’Ruskiai kurie
davė Komunistams per snuki. smerkti žūti?!
steige jaunas ir drąsus mayo- taiiczias bombas, kokias mes
mus
myli
negyvena
Moskvoje,
ta kraszta kuri iries sziandien
Visas Kremlinas susiraukė ir Taip, ketvirtis dolerio die
turime.
ras Hubert H. ’Humphrey.
bet Sibifijoje.”
pasisziausze kai iszgirdo kad
vadiridme Amerika.
Kada Committee oh Human Amerikoje randasi szeszis Amerikos Karo sztabas juos nai. Ir nedaugiau, jei nepagel United Lithuanian Relief Fund
1 1 .
bes BALF. Taip, tik BALF ga Of America, Inc., 105 Grand St.
Shamokin misetb ir Coal Relations paskyrė komitetus sykius daugiau Komunistu, ne
' Chrysler automobiliu 'kom
taip in szali pastūmė. Patys Ii užpildyti tarpa tarp bado ii
gu
Amerikiecziu
Rusijoje.
Ir
Township vieszosios mokyklos spręsti kokia Legislatura reniBrooklyn 11, N. Y.
panija pasiuntė ■ namo 3,900
Komunistai
dabar
gali
nujausti
czia
skaitoma
vien
tik
tuos
Koiszlikimo.
O
BALF
yra
tu
ii
Gerbiamieji: —
sustabdė “Tikėjimo pamokas' ti ir kokius butu klausinius iszdarbininku, ilž tai kad jie ty-; savo studentams.” Czia buvo|riszti, tada miešto laikrasztiš
Lietuviams tremtiniams
ežia visai isz lėto ir po valiai
szelpti per BALF aukoju $.. •.
klausimas ne tikėjimo, bet in- skelbė sutrauka apie Minnea
dirbo. Kompanija sako kad au
Visztos,
Kiaus
žiniaiDoleriai
Vardas......... Pavarde...........
statymu. Mokyklos virszinin- polis
x
x _ “sostine
____ _anti-semi_______
kaipo
tomobiliu unijos vadai pataria kai .saiko kad, sulyg valstybiniu' fiziria Šuv. Valstijose.” MinneNo. ir Ulyczia..........................
darbininkams tyczia viską
Miestas ...................................
instatymu nevalia vaikus mo-j apolis žmones pradėjo domėtis
trukdyti ir visaip tvarka ardy-i
kinti tikėjimo viszose mokyk-in ka žmones apie juos galvojo,
ti. ’ - ,
" •
lose. O szitoje apylinkėje be-1 Pradėjo kalbėti žmones, kuPirkie U. S. Bonus i
veik negalima visus vaikus suk riems rūpėjo miesto geruma,
Eroplanu lakunu striukos
rinkti in bažnyczias ar ih para- kuriems straipsnis nepatiko, ir
patupdino daug dideliu cropla
pijines mokyklas, nes visi labai kurie nežinojo kad tokios disUncle Sam Says
nd. Dabar daug žmonių negali
kriminacijos buvo praktikuo
iszsiskirste.
iszvažiuoti ir parvažiuoti. Ir
jamos.
keli tukstaneziai kitu darbinin In Chicagos teismą atėjo na
Mayoro Committee on Huku neteko darbo.
bagėlis Gilbert Johnson ir pra- j man Relations buvo užintereszesi “Divorso, ” persiskyrimo i suotas ir nutarė užklausti savo
b \-------Miltai jau brangsta, pa nuo savo pacziules. Kai jis bu gyventoju, biznierių, szeimibrangs ir duona.
vo užklaustas: Kodėl jis nori ninkiu, paprastu darbininku,
1 ■
1
persiskyrimo, nabagas nusi- šteįiograhiiu, advokatu, visu,
Žydai
dabar
su
nuliūdimų
i?
skunde
k’ad jo žmonele, uždrau ka jie galvojo apie mažumu da
* V» i, X
a
4
su kareziomis szirdimis sutinka dė jam skaityti laikraszczius ir lykas. 900 darbininku stojo
kad Szventoji Žeme butu pada žurnalus, už tai kad juose ran darban isz kuriu 600- lanke halinta tarp Žydu ir Arabu. Bet dasi riibteru ir merginu pa , mus su klausimais, szie žmones
ant tokio padalinimo ar suskal veikslai, uždraudė jam klausy 1 atstovavo daug rasiu ir tikybų.
dymo Arabai vargiai sutiks.
tis radijo, nes per daug moterų
Speciales radio programos
What will your today’s harvest
kalba ar dainuoja ant radijo, ir su parama vietiniu ir tautiniu
look like 10 years from today? Will
it
be just a memory 10 years old?
jeigu jus dirbate darbe, ku to negana, žmogelis nusiskun
Or will your golden crops ripen into
insteigu, kurios aktyviai daly
ris duoda jums “Social Securi dė kad jo žmona jam kartas nuo
a better farm, the best education in
tuziną. Mes jau daug raszeKai iszejo žinios kad
visi laikraszcziai raszo ne tik the world for your youngsters, or
vavo kovoje del demokratijos
ty, ” ir jeigu jums jau sukako karto ir kaili gerai iszpila.
perhaps well-earned leisure for you
visiems Amerikiecziams, prisi kiausziniai kasztuos visa do me apie tuos nesvietiszkus
kad brangu, bet kad da ir and mom? Now’s the time for you
65 met u, tai jus turėtumėte tuoto plant dollars in United States
dėjo prie miesto. pastangų su leri ant tuzino tai net ir visz brangumus, ir gal musu skai brangsta.
Savings Bonds for future harvests.
jiiiis kreiptis1 in tam tikrus bfi- Kai mergina ’ Marian Schu
Four dollars for three dollars at
rasti priežasti neapykantos ir tos pasipūtė, rodos, žinoda tytojams jau insipyko ir
maturity, and the deal backed by
Jeigu
kiausziniai
da
biski
sfife ir pasiteirauti apie paszel- bert sutiko už James Davis,
the United States Government —
fariatiszkumo. Szios programos mos, kokios jos dabar reika
Washington©
iszteketi,
ir
jam
can you beat Series E Bonds
’jiihe, kuri jums priguli. Tuose1
skaityti. Bet tiems kasztams
pabrangs, tai tokiu brangiu were
for an investment these days?
pavadintos “Neither Free Nor lingos.
pasakė,
jis
taip
paszoko
isz
to
U. S. Treasury Department
'b/isuoše jums patars kaip ir
kiausziniu nebus buvę Ame
Czia, isz kiausziniu yra su ir tam brangumui nematyti
Equal
”
ir
dramatizavo
diskri

kur reikia kreiptis tos pagel džiaugsmo kad koja isžsilauže.
nei krasztas nei galas. Dabar
rikoje per trisdeszimts metu. Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
minacijas darbe, biznyje net ir dėta, kiek reikia mokėti už
tęs, Jus galite gauti ta paszel-
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bolszevikinIs

visi suprato jog asz nekaltas, ir1 riolįka metu ? Kaip tai gali bp-' lumbus atsižymėjo, papuoszta>
Qg vįsa tai: vardais garsiu isztyrinetoju.
siu kaip jo negeriau.
iszsiunte-----------------------mane pasilsėti in TruJįjj
Vil- ti? jį
Jiss man
man sake>
sake, jjog
Paėjo isz invairiausiu tautu.
MULAS
Palinksmėjęs pasirodė kai- helmsdorfa. Bet gyvenimas li- buvo priesz keletą menesiu.
gonbuteje man atsibodo1 ir asz — Dažnai taip atsitinka su Pavyzdih, abieju Cabots. Sena
BERLIN. (LAIC) — Berly
— Man rodos, tamsta da ma pabėgau. Dabar asz pasiliksiu tokiais ligoniais, tarė komen sis paėjo is'z Italijos, kuomet
guvo gražus, saulėtas ru — Asz manau, kad tamsta no pavardes nežinai. Asz esu ežia ir visuomet su tamsta gy- dantas. Jie visai pamirszta lai- jaunasis gimė Anglijoj ir ke ne leidžiamas Raudonosios Ardens rytas. Pagiryj pasiro manes nebijosi, tarė nuskure- Ernestas Motisonas, pirklys. vensiu.
|ka. Ir tai jiems yra didele lai- liavo po Anglijos vėliava ia inijos laikrasztis, “Taegliche
dė kažkoks vyras. Sustojo, ir lis.
Dabar, tiesa, asž nesidarbuoju — Bet tai juk negalimas me. Nes kaip žmogus galėtu Sziauras Amerika. Francija at Rundschau” Nr. 172/673 indė
Jaunoji
moteriszke
žinojo,
uždengės rankomis akis nuo
iszkenteti 14 metu, beproeziu stovavo Jacques Cartier,
Asz buvau Vilhelms,dorfe pasi daigtas. Asz juk isztekejusi!
L kuris je “Lietuvos SSR” žemėlapi,
isztyrinejo Saint Lawrence upe kuriam siena su Lenkija nuves
saules, eme žiūrėti. Ne vieno kad jos vyras, daktaras tik va taisyti. Bet daktarai manes ne Jis nusiszypsojo:
j.iamuose!
žmogaus niekur nebuvo matyti. kare sugrysz. Tarnus ji pati at mėgdavo. Nors asz jau senai — Tamsta neilgai bhsį isz .,,PirnĮii!nakti po szio atsiliki ir dalis Kanados. Gievanni da ta tolokai in pietuš nuo Suval
Netoliese matėsi vienintelis va leido, ir jie tik kita ryta turėjo sveikas, bet jie nieku gyvu ne tekejusi. Kai tik tamstos vyras mo daktaras Hartnpitas su Verrazžano, Italaš tarnavo kų ir Seinų. ■'
sarnamis. Prie jo jis ir nuėjo. sūgryžti.
norėjo manes iszleisti. Dabar ateis, asz ji nuszausiu. Labai žmona nakvojo vieszbūty. Už Francuzu karaliui, ir jo iszty- Tuo tarpu tikrumoje Sovieti
Nepažystamasis buvo augszto — Ne, asz tamstos nebijau,' asz ir be ju pavelijimo iszejau. paprastai. Ar netiesa?
jokius pinigus ji iiebutū galė rinejimos nuo South Carolina nes Lenkijos siena -su okupuo
ūgio, liesas, nusiskutęs. Jani'atsake daktariene. Bet asz no- Tamsta mano pavarde tur but,
jusi ta. diena sųgryžti in savo valstijos ligi Newfoundland, tąją Lietuva dabar eina nuo
Jis atsirėmė ir eme snausti.
galėjo būti apie 40 metu. Kepo recziau žinoti, kiek laiko tams esi girdėjusi. Kai žmones buvo
yasarnąmi, kuriame ji pergy yra knygoje užraszomos. In Trakiszkiu beveik ligi pat Gar
Pagaliau ir užmigo. Jauna mo
te ir batus jis matyt kelionėje, ta manai pas mus būti ?
, i noreje isz manes žmogžudį pa teriszke atsistojo, ir jam vis da veno baisiausias savo gyveni pietus, Iszpanai, Portugalai ir dino pagal prieszkarine admi
—
Visados.
Man
jau
Vii-1
buvo pamėtės, nes buvo tik su
daryt, tuomet mano pravarde tebemiegant, pamažu priėjo mo dienas ir kur Ernesta Ma- Hollandai po truputi prisidėjo nistracijos linija. Lenku pusėj e
prie iszgarsinimo Naujo Pasau like Peraszlis, Cypliszkes, Smavienom kojinėm ir be kepures. helmsdorfas atsibodo. Asz ežia' visuose laikraszcziuose pras
prie duru, atidarė ir pasileido tisona rado negyva.
lio. Buvo daug kitu.
Atrodė tartum ligonis, ka tik manau ramiai pabaigti savo kambėjo. Tai buvo priesz kele
lenai, Punskas, Seinai, Gibai,
bėgti. Bego, nors szirdis smar Penkis kartus beprotis szove
gyvenimą!
iszejes isz ligonbutes.
in
ja,
o
szesztuoju
szuviu
pats
Columbus pats iszplauke lai Kalėtai, Radauskas, Sapackine
tą menesiu. Bet tamsta netikėk kiai plake ir alsuoti beveik ne
Per keliolika minueziu jis Vilhelmsdorfas! Isz jo kai- tam. Asz žmogus geros szirdies
nusiszove.
su ir po Iszpanijos vėliava. ir kitos Lietuviszkos vietoves.
vu
galėjo. Nesustojo, kai pasigir
pasiekė vasarnami. Visi vasar
—GALAS—
Jo kelione užmokėjo Iszpanijos
Be to, tame Bolszevikiszkairasz tik gindamasis taip pada- do szuvis pasikui antras, trenamio langai buvo uždaryti. iszgirdo. Buvo tai ligonbutes riau.
karaliene,
nepaisant
pabudini

me žemėlapyje nežmoniszkai
czias.
M- X- 4-X-4X-4-X-X-X-X-X-X- ♦♦ 4-X-X-X-X-X-X-X-4-X-X
Niekur gyvo žmogaus nebuvo pavadinimas, kur buvo laiko
mo,
kad
jis
tarnavo
svetimai
iszpreipti ir Lietuvos vietovar
— Tikiu tamstai, atsake Bego manydama:
matyti. Visur buvo tylu ir ra mi pavojingiausi beproeziai. Ji
valstybei.
Laivu
ingula
susidė

“
COLUMBUS
džiai pa v. Palangos, Schoden
daktariene.
— Tuoj jis vėl szaus. Tuoj
inu. Keleivis priėmė prie doru, suprato, jog tai yra pabėgės be
jo isz Iszpanu, Portugalių, Ita (Skuodas), Schegoren (LagaDIENA" lu, Krikszczzionys ir Žydai. Vi re), Kelm (Kelme), Vilkaviszbet jos buvo uždarytos. Apėjės protis, isz kurio visko galima — Asz turėjau žmona. Ve viskas pasibaigs. Czia asz mir
džiau
asz
ja
mylėdamas.
Bet
siu.
namus rado viena nedideli ati laukti. Ji turėjo labai atsargiai
si gražiai sugyveno, nebuvo jo tis, Marcinkance, Radun, WoKaip ji atbėgo in karma ir (Spalio — Oct. 12-ta diena) kiu nesusipratimu. Juroje, visi
dara langa. Ankstybasis sve su juo elgtis ir gudrumu juo labai apsirikau. Ji manes ne
ronowo, Olkieniki, JaSžuny,
kiek nemylėjo, ir visokiais bu pati nežinojo. Komendanto
czias užszoko ant prielangio ir kaip nors nusikratyti.
tikejimiszki skirtumai isznyko. Niemenczyn, Swieciany, Dauinlipo in vidų. Tai buvo maudy — Asz nueisiu nupirkti val dais stengėsi mane nugalabyti. žmona priėmė ja pas save. Ko Nors Coluriibus Diena gerbia
Pirmi nariai Columbus iszty- gapils, Kaliningrad. Todėl tai
mosi kambarys. Nesustodamas gyti, tarė. Už puses valandos — Viena nakti asz sapnavau mendantas tuojau telefonavo jūreivi isz Genda, kuris atrado rinejimos iszlipti Kubos Žemo syklingi raškomi Vokiszki vie
Nauja Pasauli bejieszkodamas
kad ji norinti mane papjauti. in beproeziu ligonbute.
jis nuėjo in valgomąjį, paskui sugrysžiu.
je buvo Redrigo de Jerez, Isz tovardžiai: Braunsberg, Ins—Ernestas Matisonas ? Taip nauja kelia, visviėn apvialiksz- panu jūreivis, ir Luis de Terres terburg.
in vyru kambarį. Pastebėjos
— Ne. Tamsta manes nepa Asz pabudau ir isz tikrųjų paant stalo revolveri, paėmė ji ir liksi. Jei tamsta norėsi pabėg maeziau ja szale saves. Asz pa Vakar jam pasisekė iszbegti. čziojimas tos dienos mums vi jūreivis vertėjas, Isžpanu Žy
apžiurėjo. Revolvery j buvo 6 ti, asz busiu priverstas tamsta griebiau revolveri, kuri visuo Bet jis dabar nepavojingas, siems primins, da ir kitus in- das. Abudu baltieji vyrai ketu
met prie saves laikydavau, ir nors priesz 14 metu jis, iszejes vairiu tautu isztyrinetojus
szoviniai. Patenkintas insidejo nuszauti.
riais dienas lanke sala ir gryžji in kiszeniu.
— Gerai, bet asz esu alkana, ėmiau in ja taikyti. Ji suriko ir isz proto nuszove savo žmona (eksploratorius) ’kurie, taipgi dami in laiva parsinesze kiek
norėjo pabėgti, bet jau buvo ir jos motina. Tamsta sakai pas prisidėjo prie atidaryma naujo
Buvo tik puse penktos. Sve noriu valgyti.
tabako, kuri Indijonai iszmokiczias atsigulė lovoje ir užsimer — Isz valgomojo jus galite pervelu. Asz ja nuszoviau. Tuo daktara Hartmuta? Gerai, mes sausžemio (kontinento,)..
ne rūkyti. Veliauš jie apsisto
kė. Kokia valanda taip gulėjo, paimti valgio. Bet palikite at laiku in kambarį inbego jos paisiunsime du vyru, o jei ir Ta diena kreipia ninku atyda jo Kuboje kaipo tabako augin
in milijonus immigrantu kurie
o namuose vis da buvo tylu. Tik daras duris, kad asz jus gale- motina ir eme rėkti: “Žmogžu jus pasiunsite, tai užteks.
tojai.
dys, Žmogžudys!” Asz ir ja nu Kai jaunoji moteriszke apie šeke sziuos garsius isztyrineto
staiga paszoko: ji pažadino Icziau matyti.
Apie savo insitikinima apid
kažkoks, vos girdimas, szlarne- Ji nuėjo in valgomąjį ir už szoviau. Policija man nenorė szita pasikalbejima sužinojo jus skersai Atlantika,. Nuo pir pasauli, Columbus rasze “Nuo
mųjų Pilgrimu 1620 metuose
jimas. Isztraukes revolveri pri kiek laiko sugryžo, neszdamu jo tikėti, kad asz tik besiginda nustebus paklausė:
lat tariausi su mokytais vy
ėjo prie duru ir atidarė jas. visokiu valgiu ir gerymu. Jos mas jas nuszoviau. Pagaliau — Jus sakote: Priesz ketu- iki sziu dienu Žydu pabėgėliu rais. ” Gal nekurie isz ju žinojo,
isz Naciu Vokietijos, visi rado
Priesz ji stovėjo graži jauna sveczias sėdėjo prie lango ir
kad priesz tris szimtus metu
laisve naujame pasaulyje.
Ai^ba praszyti,
moteriszke. Tyliai pakele re- žiurėjo
.
in kelia, einanti in miszmokytojas
Žydas, vardu Mo
Pilnai invertindaini Christo
Nės prageria savo
volveri ir eme taikinti in mote- ka.
ses
de-Leon,
parasze kad “pa *
arba pradžia
pinigus, pher Oolhmbus ’1 pastangas ir
★
riszke. Ji isz iszgasczio suszuko
— Areziau, kaip per 30
★
saulis
sukasi
kaip
bole,
”
taip
*
pasiszventima neužmiršzkime
Kam vertas tokis
pakele rankas ir apalpus par žingsniu niekas neprieis, paga
*
SKAITYMO
kad
“
kada
vienoje
pusoje
yra
žmogus ? ir tuos vyrus, kurie su juom vy
griuvo. Kai kuri laika sveczias liau tarė jis. Asz esu geras
ko ir kurie pergyveno visokius diena, kitoje naktis. ’ ’ Ir fezimt- ★
...ir...
Laikraszczio tokiems'
da stovėjo su revolveriu ranko szaulys.
meti
vėliau,
Roger
Bacon
anglu
pavojus. Tie jūreiviai perstata
★
neduokite,
je. Paskui, priėjės prie apalpu— Praszau valgyti. Asz vis
mokslo žmogus, jszraidejas ir i
RASZYMO
ihvairias
tautas
Europoje,
gi

Tegul mokslo guzutoje
sios moteriszkes, atsiklaupė, ką atnesziau ka namie turėjau.
i'ilozofas,
skaitovo
senoviszkas
i
'
pasijieszko, mimu ar kilme.
paėmė ranka ir eme klausyti
— Ne, aeziu! Asz nenoriu
Tas szimtmetis, kuriame Co- Žydu ir Arabu szaltinius, inro- i 64 pus., Did. 5x7col,
O ne laikraszczio
pulsą. Kuoramiausiai insidejes, valgyti, atsake baisusis sve
dyti, kad Azija galima pasiek
jieszko!
revolveri in kiszeniu, pakele, czias. Tik viena stikleli vyno
Dabar Po 25c.
ti plaukiant in vakarus isz Eu :
*
*
*
lyg maža vaika, gulinezia mo asz mielu noru iszgercziau, jei
★
Eroplanas Be Lakūno ropos. Kiti mokinti žmones,
Teisybe mano vyrelei,
“ ŠAULĮ
TARADAIKA
teriszke ir paguldė ant lovos. tamsta butum tokia gera man
kaip Italas Toscanelli isz Flo
¥
Musu tautos bernelei,
Paskui nuėmė jai skrybėlė ir jo duoti.
rence, pahasziai insitikine, kad * MAHANOY CITY, PA.
Siauriai žmogus iszrodo,
atsegiojo palta. Moteriszke at Daktariene pripylė stikleli
Naujas Indija ir Tolimus Rytus
Kaip žriioniszko proto
gijo. Nusigandus vėl norėjo pa- vyno ir padavė. Jis jai manda
Mano kurna,
tapo pirmos svarbos Europai.
SKAITYKIT
neparodo,
szokti, bet nepažystamasai at giai padėkojo.
Vis siunezia ant manes
Tarptautini
pobūdį Colum
Ant visko suprasi,
44C A ITT
sargiai ja paguldė, tardamas:
.perkūną,
— O koks gardus vynas!
bus
nuveikime
toliau
parode
Ir tamsunus surasi,
— Praszau nebijoti, asz jus
Nes kaip tik pasivėlinsiu,
tikrai, kad daug instrumentu ir
Kur
daugiausia saliunu,
apsaugosiu.
PLATINKIT!
Ir ant laiko nepribusiu,
data kuriuos garsus Italas iszTen
ir
daugiausia
Jo balsas buvo malonus. Ji
Komunistu Vadas
Tai tucjaus pradeda
tyrinetojas reikalavo pasek
tamsunu.
kiek nurimo.
rugot,
mingai kelionei iszvyste Iszpa Pasiskaitymo Knygeles
Ne dyvai,
— Nuo ko tamsta mane sau
Kad turi mane užvaduot,
nijos ir Portugalijos jūreiviai Penkios Istorijos apie Burike
- Ba tėvas girtuoklis,
gosi? Paklausė.
Tylėk mano kumute,
žemėlapiu gamintojai. Instru ir Kūrikas, Kareivis ir Velnias;
Ir sūnelis tokiš,
— Nuo musu prieszu. Gyvas
Daugiau to nebus,
mentas
Surasti žvaigždes buvo Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
Kaip tėvas,
ne vienas isz ju neperžengs mu
Tai-gi ana diena,
isžradimas. Levi von Gerson ir pasaka); Užliekos isz Senovės
Bus vagis ir sūnelis,
su slenksczio!
In Skulkino miestą,
Abraham Zacuto pritaikintas Padavimu; Peary ant Žemgalio
Gal ir butu geras
Jis kalbėjo kaip iszlavintas
Kokis vyrukas pribuvo,
jūreivystei,
abudu buvo garsus (Atminimas isz keliones in Le
sūnelis,
Pulkininkas James M. Gil
žmogus. Ji pastebėjo jo storos
Tikras smarkus buvo,
Iszpanu Žydai. Columbus var dinius Krasztus). 96 pus. . .25^
Jeigu ji draustu nuo pikto
lespie vairavo ta eroplana,
vilnos drabužius ir kojas be ba
Tuojaus sako visus
tojo kitus instrumentus, jam Trys Istorijos apie Irlanda
mamele ir tėvelis,
kuris be jokio lakuni nuskri
tu, sudraskytomis kojinėmis.
sumuszimu,
duotus Joseph Vecinro, Zacuto arba Nekaltybe suspausta; Ro
Neklausia tėvas apie
do skersai mares staeziai in
Jis pasirodė jai kažkoks bai
O kada iii viena
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
sūneli,
Londoną. Pulkininkas Gil mokinys.
sus., Kiek pa tylėjus paklausė:
vieta iriejo,
Columbus, tikrai areziau pri Kuzma Skripkorius liko TnrNeklausia motinos ka
lespie, sau sėdėdamas ofise
;— Kaip tamsta ežia inejai ?
Su savo drutumu
veikia j u sūnelis,
ta eroplana vairavo per radi artino puse pasaulio prie Euro ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^
— Per maudymosi kamba
girtis pradėjo,
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.
Ar in mokykla eina,
ją. Eroplanas pats nuo že pos. Jis gimė Italijoj ir ta gar
rio langa. Jis buvo tyczia at
Bet su tuom gerai
Kodėl ilgai namo
mes pakilo, pasisuko in ry be su Italija ant visados pasi
daras.
neiszkirto,
ISTORIJEai>le n“
nepareina
?
tus, pats pakilo augszcziau liks, bet Krikszczioniai, Žydai ----------------- iszo iszlins, Al
Vienas sportelis in
Italijos Komunistu vadas
— Tamsta, tur but, nežinai
Motinėlė neturi laiko,
ar žemiau kai sutiko padan ir Moliammedanai, Iszpanai, yva in virszu iszkils, Kaip už
galva jam kirto,
jog szitie namai priklauso dak Palmiro Togliatti, apie kuri
Prižiūrėt ir pamokyt
gėse audras ir paskui pats Portugalai, Anglai, Hollandai laikyti sveikata ir apsaugoti
Gera ženklą padare,
tarui Hartmutui ir kad jis be mes tankiai raszeme ir ravaiko,
nusileido Londone. Per ta ir kiti Italai jam padėjo, vienu szeimynele nuo lygu,Verta NoIr net per duris
szome, ežia sako prakalbas
matant gali ateiti.
Tas ka nori, tai darč,
visa kelione jokis žmogus arba kitu budu, tik todėl ke užmirszt, Kaip dagyvent 100
iszvare.
— Taip? Asz jo nepažystu. in 100,000 Italijinu KcmuIr tas buna ant galo,
nei ratelio nepasuko ant to lione buvo pasekminga. —C. metu, Pamokinimai, Apie boba
Taigi kvailas vyrukas,
Bet jei jis ateis mes jo neinsi- nistu Florencijos mieste. Jis
Sūnelis bomu pastojai,
eroplano. Szitoks eroplanas
ka negalėjo savo liežuvio su
Kam neuždarei savo
leisim. Man užtenka tamstos intaria Amerikieczius kaipo
Jokio
gėrio
neturi,
CSV Neužmirszkit atnau laikyti, Leibaus gimoras, Gir
parodo koks baisus kitas ka
žiotele?
iviso svieto diktatorius, ir jis
vienos.
Varga
kenezia,
jinti
savo prenumerata už laik- tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
ras
bus,
kai
kariszki
eroplį,— Gal tamsta manai, kad sako kad Amerikos biznie
Nes
ant
tėvu
nežiūri,
nai ir bomberiai skris visai raszti “Saule.” Del daugelis maina oro, Ožka isę Dzūkijos,
Sziandien turime daug
asz szitame apitamsiame kam riai ir fabrikantai jau dabar
Jeigu
tėvai
vaiku
be žmonių ir iszmes savo laikas jau pasibaigė ir apie tai Geros rodos, Gailinga ypata,
nieksziu,
rengia treczia pasaulini ką
baryje busiu?
nėprižiures,
sprogstanezias bombas. To prancszeme! Bizni be pinigu Galybe Meiles, Juokai, Ragan*
Ir gana paiksziu,
— Jei taip, tai asz tuojau rą. Jis sako kad jis nuvers
Tai
nuo
ju
gero
kie eroplanai gali ir szaudy- sunku varyti, ypatingai laik iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
Kurie norėtu laikraszti
Italijos valdžia ir inves Koatidarysiu langus.
niekados neturės!
ti isz visu karabinu, visai be raszczio, kuris sureikalauja ba kaip ir visos Bobos. 15£.
skaityti,
Jis priėjo ir atidarė langus. munistiszka valdžia in visa
kožna doleri. ACZIŲI
kareiviu.
Saule Pu b. Co., Mahanoy City
Nuo kitu vogti,
kraszta.
Pasidarė szviesu.
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| ri'aus L. Cziakausko koplyczios taip, o gimines kontestuosia ve-1 Mokyklų ir fabriku virszi-’
Ar daugiau mums reikia pa
Manksztuosi Ant Laivo
ViAhnPQ
318
E
‘
Centre
uiy>
’
su
,aPieg°' lesnij testamenta teismuose, ninkai, kuriuose tie Sovietai
matyti
kur Rusija eina ir ko
tiUlavO t idlllvOĮ mis Szv. Jurgio bažnyczioje 9ta Reiszkia, 300 tukstaneziu do-, dirba ar mokinasi sako kad jie!
Komunistai nori?
valanda ryte ir palaidota in pa leriu ne lengvai duodasi paima-1 negali susekti visus tuos So- '
' — Gerai žinomas bar bėry s rapijos kapines.
111 ••
—
vietus, nes jie turi tokia pat
Juozapas Anceraviczius su pa
| laisve kaip ir kiti darbininkai
NUŽUDĖ MERGAITE
ezia ana sanvaite lankėsi Fila Frackville, Pa. — Ponia Vatikanas, Rymas. — Ana ir mokiniai. Bet tuo paežiu
delfijoje pas gimines ir pažins- Blanczia Rufus (Rutkauskie diena Szv. Tėvas, Popiežius Pi kartu jie pareiszke kad jeigu
MARION, OHIO. — Ray
tamus.
ne), kuri gyveno 121 So. Main jus XII priėmė Amerikos atsto valdžia norės sužinoti apie tuos
Sheppard, trisdeszimts dvieju
— Kolumbo Diena pripuo Uly., Shenandoah, nesenei per vu Teague, isz Texas ir Jack- Sovietus, tai jie in trumpa lai
metu vyrukas prisipažino kad’,
la Nedelioj, Spalio (Oct.) 12-ta sikraustė in miestą, kuri atida son isz Californijos, Narius at ka dažinos kur jie visi randasi
jis užmusze szesziolikos metu
diena, 'bet bus apvaikszczioja- rė nauja valgomųjų daiktu stovu užsieniu reikalu komisi-lir kurie dingo visai,
Roxie Ann Green, augsztesnios.
ma Panedeli, Spalio 13-ta. Ban krautuve.
mokyklos studente, ir paskui
jos daranezios apžvalga politi Amerikos valdžios paskelbė
kai ir Pottsvilles Kortas ta die
jos kuna pakavo j o tarp krumu
niu pasekmių Amerikos politi- kad iki Gegužio (May) 5, 810
na bus uždaryti.
Tamaqua, Pa. — Ignas Yuir medžiu. Žmogžudys Shep
Scvietu atvažiavo in Amerika
I kos Europoje.
— Ana diena ponia J. Rut- szinskas isz miesto numirė, kupard buvo tos mergaites szeimokintis, o tik 122 Amerikie-i
kauskiene (Rufus) nuo 406 E. ris sirgi
ingo ilga laika. Velionis at-Į
mynos Susiedas, jis ženotas ir
ežiu gavo pavelinimus važiuoti:
Centre Uly., sugryžo isz Fila vyko isz Lietuvos in
• Tamakvo
" ■ ' LIETUVOS MINISTE m
turi viena vaika. Jis szitaip
• T>
••
I
Rusija.
delfijos kuri gydosi Temple daugelis metu atgal, ir dirbo
stengiasi pasiaiszkinti: Jis sa
Universiteto ligonbute. Ponia angliakasyklose. Paliko paezia RS PIRMININKAS
Ruskiai Sovietai, kurie atva
ko kad jis davė “raida“ tai
Rutkauskiene jaueziasi daug Elzbieta, sunu, dukteri, broli ir
žiavo
czia,
apart
ambasados
ir
ANGLIJOJE
Laikrasztininkai ir foto inus kad nenutuktu. Biznie mergaite ir veže ja namo, kad ji
sveikesnia,
konsulo sztabo buvo vienas grafai ant kariszko laivo U.
seserį. Prigulėjo prie SS. Petro
netyczia iszpuole isz jo autoriai ir taip kiti žmones kurie
studentas,
36
taip
sau
žmones
. — Petnyczioj pripuola Szv. ir Povilo parapijos.
LONDON, ANGLIJA. —
S. S. Missouri, isz nuobodu daugiau proto, o ne rankomis mobiliaus. Kai jis sustabdė sa
Pranciszko Borg.
ir 226 nariai pirkimo ir pre mo nežinojo ka daryti, nes
vo automobiliu ir inkele ja in
Generolas Jonas Czernius, 49
dirba
turi
kaip
nors
iszsi— Kita sanvaite: Nedelioj
kybos
komisijos.
Girardville, Pa. — Ponios J. metu buvusis Lietuvos Minisautomobiliu ji pradėjo spiegti
jokiu taip jau svarbiu žinių
pripuola 20-ta Nedelia po Sek Služiene isz Cranford, N. J.,
manksztyti,
jeigu
jie
nenori
ir verkszlenti, grasindama kad
terio pirmininkas, dabar gyve Tik kelios dienos atgal Rusi nebuvo. Jie nutraukė szita
minių, taipgi ta diena pripuo R. Feldmaniene, pati Daktaro
na varge ant ukes Anglijoje ir ja paskelbė kad Amerikos bu ne taip jau paprasta paveiks būti pilvuoti. Prezidentas ji dabar ji intars ir visiems ša
la Kolumbo Diena ir Szv. Sa- R. Feldmano isz Denver, Colo.,
czia
su savo draugais ky skad jis ant jos užsipuile ir
gauna penkis szilingus ($12.- vęs Sekretorius ir keli Kon- lą. Czia Prezidentas Trumatrafino; Panedelyje Szv. Edvar ir J. Colleramiene isz Ozone
ja iszniekino. Tada jis taip inmanksztuosi.
50) per sanvaite, jo žmona taip gresmonai yra nepageidauja nas veda kitus in manksztydo; Utaarninke Szv. Kalisto; Park, Long Island, N. Y., ana
pyko kad jis ja iszvilko isz au-į
gi dirba ir gauna $8.00 per san mi ir staeziai pasakė kad jiems
Seredoj Szv. Teresos; Ketverge diena atlankė savo tėvelius
tomobiliaus ir kelis sykius su
vaite, o sūnūs turintis 17 metu nebus pavėlinta invažiuoti in
Szv. Jadvigos; Petnyczioj Szv. pons. J. Rugienius ant 226 B.
plaktuku reže jai per galva.
Jauna Lakūne
už prasta darba gauna $4.20 Rusija.
Margietos Marijos Alakok; Ulyczios.
Kai jis pamate kad jis ja netyper sanvaite. Visi gyvena dar Kai Rusija taip nusistatė, tai
Subatoj Szv. Luko Evangelisto.
czia užmusze, jis iszsigando ir
bininku barake Hampshire.
jos kuna pakavojo.
i.
•— Per Valstijos Legislatu Hazleton, Pa. — Musu senas Czernius ketvirius metus buvo keli Kongresmonai dabar pata
ria
Prezidentui
Trumanui
už

Jis taipgi prisipažinsta kad
res Instatyma, musu miesto tautietis ponas Adomas Zaba- Generalinio sztabo virszininku.
jis buvo gerokai prisiszveites
valdyba per savo Utarninko rauskas, nuo 790 McNair Uly., Vokiecziu okupacijos metu Ge drausti ir Sovietams czia atva
ta vakara. Sunku tikėti kad
mitinga nubalsavo, mokiete vi apvaikszcziojo savo 71 m., gi nerolas Czernius dirbo viena žiuoti.
rastųsi koks teisėjas, kuris in
siems konsulmonams algas po mimo diena Panedelyje, Spa me malūne ir dalyvavo po Sovietai inlenda in Amerika
tokias pasakas tikėtu.
$25.00 ant menesio arba $300 lio 6-ta diena, kurioje dalyva grindžio judėjime. Vėliau jis kaipo mikiniai del fabriku ir
--------------------,------ &
per meta. Sekantieji konsulmo- vo daugelis sveteliu. Svetelei li rado Rusu režimą nepakenezia- naudojasi tokiomis pacziomis
Istorija apie “AMŽINA ŽY
nai aplaikys ta mokesti: Asch- kos pavieszinti per ponstva Za- me.
teisėmis kaip dipliomatai. Per
DĄ.
“ Jo kelione po svietą ir
bąrauskus
su
puike
torkine
va

man, Haykes, Wargo, Simszitokia tvarka Amerikos val
liudymas apie Jezu Kristų. t
apons, Sieck, McLaren, Heffner kariene ir skanais gerymais, už
džia jokiu budu negali susekti
•
20 Centai.
RUSKIAI
AMERIKOS
ka
visi
sudeda
karszta
padeka.Hęnnsyl, Wertz, Cook, Gomear dažinoti kiek Sovietu randa
vone už taip puiku paviesziniSaule, Mahanoy City, Pa.
.ry'ir Clews.
si Amerikoje, kur jie gyvena ir
MOKYKLOSE
:'y.~ Subatoj Szvencz. Pan. ma. “Saules“ redyste.vėlina
ka jie daro.
ponui Zabarauskui ilgio pagy WASHINGTON, D. C. —
Motinystes.
SAULE” YRAj
—r New York Yankees, Pa venimo.
Senatorius Homer Ferguson, PRANCŪZAI PRITA
nedelyje laimėjo World Series
Dixie Lee Bertolino isz
per dvideszimts minucziu.
Republikonas isz Michigan
GERIAUSIA
Beisbolo žaidimą priesz Brook Chicago, Ill. — Priesz mene valstijos iszdave raportą, ku
RIA AMERIKAI
San Diego, Califirnia; deSu ja skrido, bet nieko neda
si paskelbta kad Jim Mattailina riame jis sako daug Ruskiu,
DOVANA!
lyn Dodgers.
szimts metu mergaite nuste rė ir eroplana nevairavo, Ho
ward Albright, kuris yra ve
•kJ — Ana diena Daktaras Jo nuo 2131 South Halsted Uly., Sovietu, kurie buvo inleisti in PARYŽIUS, FRANCI JA.-— bino visus senus lakūnus, kai
pasidarė
turtingas
žmogus.
Ji

nas Rugienius su paezia motoAmerika pasimokinti, dingo Generolas Degaulle, kuris yra ji tik pusvalandi pasimoki teranas lakūnas. Jam rūpėjo
sai
tarnavo
szoferiu
del
poniai
Jeigu nežinai kokia
pažiūrėti ar ji mokes kaip
ravo in miestą s ii reikalais ir
isz mokyklų ar fabriku kur jie taip szmeižiamas Amerikoje už nus jau gerai mokėjo kaip
Anna
Craig,
kuri
mire
ir
paliko
prie tos progos atlankė ir
mokinosi ir dabar niekas neži tai kad jis yra didžiausias Ko ercplana vairuoti. Ji po to nusileisti. Jis sako kad ji
nupirkti Dovana savo
Mattaliniu
$300,000.
Bet
rasta
kaip koks senis lakūnas gra
“Saulės“ redakcija, už ka tą
no kur jie randasi. Jis sako munistu prieszas, per prakal kios trumpos pamokos pati
Draugui ar Draugei,
žiai nusileido.
siame szirdinga aeziu už atsi- kitas ankstyvesnis testamen kad valdžia tikrai nežino kiek bas iszgyre Amerikos nusista iszkilo su eroplanu ir skrido
tas
kuris
palieka
jam
tik
$1,000
ląnkyma. Daktaras yra sūnūs
Sovietu atvažiavo in Amerika tymą priesz Rusija ir priesz
tai užraszk jiems Iaik»
Komunistus. Jis sako kad toks
pons. J. Rugienų, 226 B. Uly., kiti praneszimai sako sziaip al mokintis.
kad jaunieji per greitai važiuo
Amerikos nusistatymas yra rei AUTOMOBILIU
’Girardvilles, jo tėvelis serga
ja, o treczia ir gal didžiausia raszti “Saule.” Pra
kalingas
Francuzu
kraszto
ap

ant reumatiszmo ir gydosi Ash
NELAIMES priežastis yra kad per daug linksmins jiems gy
Futbolininkai Ir Gražuoles
saugai.
land ligonbute. Daktaras Ru
žmonių prisiszveite, insimauke
gienius tarnauja del “Dede Ša
sėdasi ir sau traukia. Tokie va venimą, ant viso me
Jis pradėjo savo darba suor
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
mo“ ir yna kapitonas Medikarytojai tankiai staeziai pas Ab
ganizuoti politine partija Franto ir džiaugsis isz ta
Ijszkam Korpuso kaipo vyriau
euzijoje, kuri pasiprieszintu
Albert Southard, 42 metu raomą nuvažiuoja.
sias daktaras Chirurgijos prie
Komunistams ir j u partijai ke amžiaus isz Freehold, N. J., bu
vo dovanos! Prenu
Station hospital New Orleans,
lia užkirstu. Jis kalbėjo in 300,- vo ant sykio užmusztas kai jo
merata Suv. Valstijo
L»a. Petnyczioj Daktaras Ru
000 Francuzu ir sake kad mažas trokas apsivertė netoli MAŽIAU ALAUS
gienius su paezia gryžta atgal
“Amerika dabar sudaro lyg jo namu. Jis susimusze su kitu
se metams $5.00
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
in New Orleans, La.
svara, pusiausvyra ir visas sa automobiliu ir tada jo trokas
Vieszpatysvo galingas jiegas pastate apsivertė. Su jo važiavo Ro varžyti ir visiems lygiai pada Kitose
Shenandoah, Pa. — Albertas
priesz Sovietu Rusija, ir priesz bert Mack, kuris dabar randasi
tese $6.00. Užraszant
linti.
Norkeviczius ir Pranas SzereKomunistu planus.“ Jis, baig in Fitkin Memorial ligonbute.
Kiek dabar galima numatyti, reikia drauge ir pre
ka isz miesto, turėjo operacijas
damas savo prakalbas, pasakė,
Policija suėmė ir suaresztavo tai reikes visokius daigtus vėl
Locust Mt. ligonbute.
“Mes, Francuzai gerai žinome, ponia Edna May McGill, 24 me
numerata siunsti per
,— Žinios pranesza kad po
kad Amerikos szitokis nusista tu amžiaus isz New York. Ji suvaržyti. Tada pragyvenimas
nia Karolina (Yanulavicz) Gearba
tymas mums parodo kur Ame vairavo ta automobiliu in kuri atpigs ir bus galima nors bis- Money-Orderi
ki
visko
nusipirkti.
Amerikos
gužiene numirė Nedėlios ryta
rika stovi, ir in kuria puse mes tas trokas susimusze.
valdžia nusikando beveik per pinigais registruotam
pas savo dukteria Violeta ir
Francuzai turime eiti.“
Vienas jūreivis, B. B. Motes, dideli kąsni, kai ji pasižadėjo
žentą Juoz. Kovalauskus, 601
Generolas DeGaulle yra in- 25 metu amžiaus gavo raida ir visos Europos žmones maitinti. laiszke
Chew Uly., Allentown, Pa. Ve
takingiausias ir galingiausias buvo labai sužeistas. Žmogus, Jeigu mes tiek daug viski siunlione sirgo trumpa laika. Gimė
žmogus visoje Francuzijoje. kuris jam ta važiavima davė, sims in Europa, tai mes, czia
Lietuvoje, atvyko in Shenan
Jis ir sziandien galėtu užimti Joseph C. Hįitchinson, 21 meto namie turėsime nors kiek nu- Saule Publishing Co.,
doah būdama jauna mergina,
valdžia, bet jis pasitraukė isz amžiaus, sako kad jo automobi
kentėti.
Mahanoy City, Pa.
ir apie szeszi metai atgal apsi
valdžios kai Komunistai insi- lius del nežinomos priežasties
Sporto
laikrasztininkai
garsinimo. Jie ežia manksz galejo. Savo pasitraukimu jis
gyveno pas dukteria Violeta
net
pasipiktino
ir
užpykę
tuosi ir mokinasi kaip bėgti norėjo savo žmonėms parodyti pasileido ir davė in stulpą.
Koyalauskiene, Allentown, Pa.
RUSIJA PRIESZ
Prigulėjo prie Szvento Jurgio staeziai pasakė futbolo mo ir szokti pamaryje ant Miami kad jis nenori ir negali su Ko Ir daug kitu tokiu nelaimiu
AMERIKA L. TRASKAUSKAS
Beach, Florida, kur gražuo munistais bendradarbiauti. Ko atsitiko.. Ir kai pažiūrime in
parapijos mieste. Paliko tris kintojui Jack Harding, kad
LIETUVIS Z KAS
futbolininku
les, iszsitiesusios ir iszsiskie- munistai labai norėjo kad Ge amžius tu kurie žuvo ar buvo
sūnūs: Petra isz Virginia; Jo szitokie
sužeisti,
mes
matome
kad
dau

(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
GRABORIUS
tusios kojas jokiasi ir baikas nerolas DeGaulle pasiliktu val
ną, Allentown; Antana kuris manksztymai yra tik pasitygiausia
jie
yra
jauni.
AutomoLaidoja
Kunus Numirėliu.
krecziai'
tarnauja del Dede Šamo Itali cziojimas isz futboles sporto
džioje. Jie žinojo kad jie turės j biliu nelaimėse daugiau iszžudo, tina daryti. Cominternas, tarp Pasamdo Automobilius Del
Mums szitoks iszsidarky- daugiau atstovu ir taip turės
joje; trys dukterys: ponios, bet jis jiems trumpai atkirto
i negu visos kares, negu didžiau- Į tautine Komunistu draugija,
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Tessie Fisher, Nesquehoning; ir paaiszkino kad jo futboli mas nepatinka ir musu nuo  pirmenybe ir gales savotiszkai
yra
nusistaczius
visa
svietą
už

Vestuvių Ir Kitokiams
mone, nieko gero neatnesza viską tvarkyti, ir Generolas i si armijų susikirtimai. Viena!
Helena Moyer, Allentown ir ninkai szitokius mankszty| priežastis szitu nelaimiu yra! kariauti. O dabar Rusija vie::
Reikalams
::
futbolo sportui, kuris yra DeGaulle už j u nieksziszkus
Violeta', pati Juozapo Kova- mus daro, bėgdami ir szokdaszai
pasako
kad
ta
tarptautine
kad beveik visi automobiliai
vien tik raumeningiems ir darbus turės atsakyti.
535 WEST CENTRE STREET
Jauskio, Allentown, taipgi pa mi tarp gražuoliu kojų yra
yra seni ir netinkami del greito Komunistu draugija yra atgai
Telefonas Nr. 78
daromi
vien
tik
del
fotogra

petingiems
vyrams,
o
ne
bo
liko viena anuka. Laidotuves
MAHANOY
CITY, PENNA.
Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien! važiavimo, antra priežastis tai j vinta.
boms.
atsibuvo Ketverge isz Grabo- fu ir laikrasztininku del pac

/ įtink

