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Pasibaigė
Isz Amerikos Laimina Žvejotoji! Laivus

Motina
Vaikžude
CLEVELAND, OHIO. — 

Cleveland mieste viena motina, 
v Mrs. Rose Nagy, 42 metu am
žiaus prisipažino kad ji savo 
trylikos metu vaika nužudė.

Ji pasiaiszkino kad ji jau ke
lis sykius norėjo savo vaika 
nužudyti, nes vaikas buvo ne
pilno proto, ir jai labai rūpėjo 
kas atsitiks su juo, kas ji pri
žiuręs kai ji pasimirs. Vaiko 
tėvas mirė du metai atgal.

Kai vaikas, Rudolph parėjo 
isz mokyklos jis rado savo mo- 
cziaka (nes jis buvo savo tėvo 
pirmos moters vaikas) su kara
binu. Pirm negu jis galėjo žodi 
isztarti ji paleido karabino 
szuvi jam stacziai in krutinę. 
Vaikas ant vietos sukrito negy
vas.

Labai senas ir gražus pa
protys užsiliko St. Augus
tine mieste, Florida valstijo
je. Per Verbų Nedele visi 
žvejotojai suplaukia in uos
tus ir laukia pakol kunigai 
palaimina ir pazsventina j u 
laivus ir laivelius. Szitie lai
vai su szimtais kitu laukia to

palaiminimo in Matanzas 
uosta.

Szitas paprotys pareina 
isz kaimu ir miesteliu aplink 
Normandy ir Brittany isz 
kur pirmieji keleiviai atke
liavo in St. Augustine mies
tą ir apsigyveno.

GarsiDaininin- 
ke Be Tėvynės

Komunistas Suvien., 
Tautu Sanjungoje

LAKE SUCCESS, N. Y. — I Rusijos delegatas in Dumbar- 
Jau keli menesiai kaip eina ton Oaks ir San Francisco

Naujos Mados Senatas Sutinka 
Žmogžudžiai Gelbėti Graikija

BOSTONAS, MASS. — Kir
sten Flagstad, garsi artiste, 
dainininke, pargryžo isz savo 
tėvynės, Norvegijos, isz kur ji! 
buvo beveik iszvyta, ir dabar 
stengiasi sugryžti in Amerikos 
operos sales ir Amerikiecziu 
szirdis.

Jos agentai jai surengė kon
certą Bostone. Tai buvo paly
ginamai lengvas darbas, nes 
Bostono žmones, kaip ir Lon
dono, Paryžiaus ir Milano žmo
nes szita dainininke labai my
lėjo priesz kara. Ir ji labai gud-j 
riai pasirinko labai gražias'

gandai kad Suvienytu Tautu 
Sanjungos Sekretoriaus Tryg
ve Lie svarbiausias ir intakin- 
giausias patarėjas yra Komu
nistas. Tie gandai jau vis gar
siau ir garsiau skamba. Paskui 
kiek vėliau iszejo in virszu kad 
komisija kuri buvo to Sekre
toriaus paskirta isztirti Balka
nų klausima ir Graikijos rube- 
žiaus klausima, yra grynai Ko- 
munistiszka.

Amerikos ir Anglijos atsto
vai pareikalavo kad Sekreto
rius Trygve Lie pasiaiszkintu. 
jis užsigynė ir sako kad jis nie
ko nežino, bet pataria Anglijai 
ir Amerikai ta Balkanų komi-

Konferencijas. Jis buvo Mar
shal Georgi Zhukoff patarėjas 
Vokietijoje. 1946 metuose, Va
sario (Feb.) menesi jis buvo 
paskirtas Suvienytu Tautu 
Sanjungos Sekretoriaus pata
rėju.

Apie ji daug mažiau girdėti 
negu apie ta strakala, Andrei 
Gromyko, kuris kaip Sekminių 
verszelis visur szokineja. So- 
boleff visai mažai ka pats sako, 
ir beveik nieko nedaro, bet jis 
vis kitiems pataria. Jis nei ne
gyvena su kitais Sovietu dele-

ST. JOSEPH, MO. — Seno
vėje, kai mes buvome jauni ir 
skaitydavome laikraszczius ir 
rasdavome kaip apraszo žmog
žudystes, mes vis rasdavome 
priežasti ar priezine kodėl žmo
gus žmogų nužudydavo. Pa
prastai žmogus žmogų nužudy
davo isz pavydo, kerszto ar už 
tai kad jis norėjo to žmogaus 
turtą pasisavinti. Ir kita prie
žastis buvo: Neisztikimybe, 
svetimoteryste. Policijantai 
net turėjo ir priežodi: “Žmog
žudystėje vis jieszkok mote- 
riszkes.”

Apart szitu priežaseziu, ne
buvo jokios priezinios 
žmogžudystes.

Bet dabar mums net plaukai 
sziausziasi ant galvos, ar plike 
prakaitu iszbyra, kai pasiskai
tome apie szios dienos jaunus 
žmogžudžius. Jie žudo už tai 
kad jie nori ir myli žudyti. Jie 
žudo ne tuos kuriu jie neapken-į 
ežia bet tuos kuriuos jie myli 
ar visai nepažinsta.

Septyniolikos metu pienbur
nis William Heirens, Chicago- 
je kelias žmogžudystes papil
de tik už tai, kad jis mylėjo pa
matyti kaip žmones kenezia, 
kankinasi ir mirszta.

Dabar kitas i 
žmogžudys pragarsėjo.

St. Joseph miestelyje, Mis
souri valstioje, augsztesniojej 
mokykloje, High School buvo kiaušiai asztuoni žuvo o apie 
vienas labai darbsztus anuolis 150 sužeista.
Stuart Allen. Jis jau trecziaj .

, , Sukilėliai Žydai szita Angn-augsztesnios mokyklos skyrių , . . ,. ..° , . , Jjos traukini susprogdino antėjo, mylėjo muzika ir labai 
daug skaitė. Jis buvo sūnūs, ar 
taip jis manstino, vieno kuni-

Ir Turkija
Kongresmonai Reikalauja Kad 
Wallace Butu Nubaustas; Su
kilėliai Žydai Anglijos Trauki
ni Susprogdino Ant Kerszto 
Palestinoje; Arabai Reikalau

ja Nepriklausomybe

Traukinys 
Susprogdintas
8 Anglijos Kareiviai 
Žuvo; 150 Sužeisti 

Palestinoje

JERUZOLIMAS. — Angli-
toks jaunas jos traukinys kuris veže karei-

vius, buvo susprogdintas. Tik
rai nežinia kiek nelaimiu tenai 
buvo, bet jau iszduota, kad ma-

gatais ir atstovais, bet apsigy-Į gūžio. Tikrumoje tas kuniguzis
• • i • ± _ ... _ __ i x ' riivn + in on mn + i m c*

dainas ir giesmes tinkamas dek sija isztirti. Bet Amerikos ir j 
Velykų Szvencziu. Ji kelias to-! Anglijos valdžia jam trumpai 
kias Velykines dainas ir gies-j atkirto kad; jis juos paskyrė ir 
-------- j_.------- ---- jis turi juos prižiūrėti.

Dabar iszejo in virszu kad 
visi tie gandai tik maža dali tos 
teisybes pasakė, kad ta komisi
ja yra perdem Komunistiszka.

Paskui laikrasztininkai ir 
korespondentai pradėjo pasi
teirauti. Jie surado kad Suvie
nytu Tautu Sanjungos Genera
linio Sekretoriaus artimiausias 
ir. intakingiausias. patarėjas 
yra Komunistas Arkady Alex
androvich Soboleff.

Soboleff yra baisiai apsuk
rus dipliomatas. Jis yra gimęs 
Leningrade, 1903 metuose ir 
ėjo inžinieriaus mokslus. 1939 
metuose jis mete savo inžinie
riaus mokslus ir stojo in politi
ka ir dipliomatija. Per kara jis I •

i labai gerai savo krasztui pa- 
, tarnavo kaipo ministeris ir pa- 
| tarėjas Londone ir paskui buvo

mes padainavo, pagiedojo, ir 
žmones pradėjo tuoj aus reika
lauti kad ji kelias Vokiszkas 
Vagnerio dainas sudainuotu. 
To dainės visiems primine Vo- 
kieczius, Nacius ir kara.

Szita dainininke, kurios bal
sas kaip laksztingalos, ir kuri 
visu Amerikiecziu szirdis už
kariavo su savo balseliu, labai 
nori pamirszti Vagneri, Vokie- 
czius ir viską Vokiszka. Bet 
Amerikiecziai taip greitai ne- 
pamirszta; Amerikos laikrasz- 
tininkai turi labai gera pometi.

Per kara Kirsten Flagstad, 
ta musu laksztingala, kreipėsi 
in valdžia del pasporto važiuo
ti in Norvegija pas savo vyra. 
Valdžia paaiszkino kad tokioj 
pasporto negalima gauti in
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veno visai kitame miesto 
kraszte. Bet jis nuolatos susi-Į 
nesza su visais delegatais ir su 
paežiu Kremlinu. Laikraszti-j 
ninkai sako kad jis daugiau in
takes turi negu visi kiti Rusi-1 
jos atstovai sykiu.

Szitas žmogus pataria Su
vienytu Tautu Sekretoriui nu
statyti konferencijų tvarka ir 
inneszimus. Jis nuduoda kaipo 
geru tarptautiniu žmogumi;' 
vienas jo vaikas ežia Ameriko-' 
je mokslus eina, antras Mosk- 
voje mokinasi politikos ir < 
liomatijos. Jis iszrodo toks ma-j 
lonus, nekaltas ir geras žmo-j 
gus kad dauguma dipliomatu 
ir delegatu sako kad tokio žmo-j 
gaus negalima nei bijoti nei in-Į 
tarti. O kaip tik szitas Sobo- 
leff daugiausia gali padaryti 
ir padaro savo krasztui, nes 
nuo jo priklauso kokie inneszi- 
mai ir kada jie bus inneszti ir 

, priimti toje Suvienytu '_™._ 
i Sanjungoje.

buvo tik jo augintinis.
Stuart Allen mylėdavo ant 

vargonų gražyti. Jis viena gra- ^oshe 
žia diena ant vargonų savo po- 
tevio bažnytužeje grayino. 
Jam atėjo noras ka nors nužu
dyti. Jis nuėjo in bažnyežios 
skliapa, rado zakristijoną John 
Frank, 58 metu darbininką. Jis 
pasiėmė kirvi ir jam galva pra-i 
skėlė, paskui su elektrikiniu 
driliu jo kuna daug sykiu per
vėrė. Jis paskui iszejo isz skle-j 
po, užgesino szviesas ir ramiai

MOSKVA. -— Laikrasztininkai, kurie 
beveik kasdien pasiszneka su Amerikos 
Sekretorių Marshall, raszo kad Sekretorius 
Marshall jau parvažiuoja isz Moskvos.

Laikrasztininkai sako kad Moskvos Kon
ferencija visai ant nieko iszejo, nieko ne
buvo ir nebus nutarta.
mai pažinsta Sekretorių Marshall, sako jis
ant nei vieno punkto Sovietams nenusileido.

Tie kurie ir arti-

, kerszto. Tik dviem dienom 
priesz tai, du Žydai buvo pa
stovinti prie kartuvių, ant ku- 

|riu Anglijos kareiviai rengėsi 
juos pakarti. Pasmerktieji 
Žydeliai, Meyer Feinstein ir 
___ j Barazani, stovėdami I 
prie kartuvių, savo maldas

Sovietai reikalauja bilijonus doleriu isz 
Vokiecziu, kurie yra dabar ubagai. Jeigu 
Vokiecziai tuos bilijonus iszmokejtu, tai isz 
tikro butu isz Amerikos kiszeniaus, Ties Ame
rika dabar szelpia Vokieczius.

Kai Sekretorius Marshall pareikalavo isz- 
kelti Lenkijos ir Vokietijos rubežiaus klau
sima, Rusija nesutiko. Kai Anglija, Ame
rika ir Francuzija sutiko, kad Prancūzai 

kalbėjo, mirties giesmes giedo- pasisavintu Sarr Slėni. Rusija pasiprieszino. 
jo ir arti prie skvo kratiniu lai- 
kiesi po “orandži.” Ju drau
gai Žydai jiemdviem buvo kaip 
nors inteike po “orandži.”

Tik sykiu pasigirdo baisus ir už tai nieko negali isz tos Konferenci- 
trenksmas, ir tie du Žydeliai • •
buvo in szmotelius sudraskyti! 1 ' 
Tuose “orandžiuose” buvo pa-

Toki makamoliai, kur vieni innesza ir 
kiti prieszinasi nieko gero negali atneszti

Sovietai tik tada sutinka ka- 
Sovie- 

tai dabar jau supranta, kad 
Amerikos Sekre. Marshall tai 
ne Byrnes, kuris buvo privers
tas jiems cziebatus laižyti, nes 
ežia Amerikoje tada visi Ko
munistus už szirdies draugus 
laike. Bet dabar Sekretorius 
Marshall žino kad visi Ameri
kiecziai jam pritaria ir už ji 
kaip vienas stoja kai jis stoja

0S i su savo poteviu, kunigužiu pa-'slePta mažos, baisiai sprogs- da visi jiems lenkiasi. 
diP'| valo-e vakariene. tanczios bombos. Žydeliai ant tai dabar jau supra

Kai policija ji suėmė, jis mie
lu noru ir net su pasididžiavi- 

i mu pasigyrė kad jis yra žmog- 
i žudys ir myli žmones žudyti.

sykio žuvo, bet sykiu su savimi 
užmusze penkis Anglijos karei
vius ir tris kitus žmones.

Kai už dvieju valandų tas
1 Jis taipgi sako kad jis isz tikro traukinys buvo susprogdintas,
1 mylėjo ta zakristijoną, bet jis Anglijos kareiviai, kurie likosi 
1 norėjo ka nors nužudyti, ir tas gyvi ir sveiki, iszsipyle isz to 
į zakristijonas jam patogiausiai susprogdinto traukinio su ka- 
! pasipynė po kojomis. Jis prisi-j rabinais ir pradėjo szaudinti 

Tautu' Pažinsta kad jis neturėjo prie- in tuos kurie jie užtiko ar už-
(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

už “Tiesa, Laisve ir Nepriklau
somybe I ’ ’

Mums tokio žmogaus reikėjo 
kai Rusija pasisavino Pabalti- 
jos krasztus, kai Sovietai po 
savo globa paėmė Lietuva. Bet 
tuo laiku ne tiktai ka tokio 
drąsaus žmogaus nebuvo, bet ir 
visi Amerikiecziai gerbe ar bi
jojo to Dėdės Juozo, kuris savo 
ožius varinėjo.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
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Kas Girdėt
taip bus, ir biznieriams patarė
me per daug tavoro neprisi- 
pirkti.

LIETUVOS TREMTI
NIAI PAJIESZKO

liszkio km. Krekenavos Valscz. 
Panevėžio Apskr. Nuo 1912 gy
veno Chicago, Ill.

JUOKAI
Ginczai Baigti

John Lewisas mainieriu bo
sas, visai valdžiai, viso kraszto 
Augszcziausiatm Teismui at- 
kerszino. Levvisui Augszcziau- 
sias Teismas insake kad jo 
mainieriams nevalia straikuo- 
ti; tai Lewisas tu Centralijos 
mainieriu mirti isznaudojo ir 
savo pagieža iszliejo.

Visi kiti, isz nuliudimo, dro
vumo ar pagarbos tiems įniru
siems, nenori per teismus val
kioti žuvusiu vardus ir atmin
ti. Bet Lewisias ir per szerminis 
spyezius drožtu ir net isz grabo 
na'baszfiBika iszvilktu.

Kai visi su nuliūdima atsi- 
dusia ir dievobaimingai sako: 
“Amžina Atilsi, ir teilsisi ra
mybėje,” Lewisas viso kosere 
szaukia: “Sudarykime žuvu
siu ju paroda!”

Brangiau jau dalbai- kasztuo- 
ja ir vis' bus brangiau važiuoti 
ar ka siunsti ant geležinkelio.

Laikraszcziai apie szita biz
nio nusmukima raszyti už dvie
ju ar trijų menesiu; “Saule” 
trys menesiai atgal jau apie tai 
rasze!

Kai minksztos anglies mai- 
nieriai nutarė neiti in dar'ba, 
visas krasztas neteko visos 
czverties anglių del fabriku ir 
del pramones.

Dabar kad ir mainieriai su- 
gryžo in savo darbus, nieko ne
gavę del tu savo straiku, ims 
visa menesi pakol vėl visiems 
fabrikams bus gana anglies.

Plieno ir geležies už keliu 
dienu bus mažiau gaminama, 
nes nėra gana minksztos latng- 
lies.

Ne tik biznis eina trepais že
myn; bet ir darbininku vis dau
giau randasi be darbo ir be in- 
eigos.

Žmones dabar perka ant isz- 
mokesezio, ir taip gera bizni 
daro biznieriams sziandien; 
bet tie, kurie sziandien ant isz- 
mokesęzio perka, mažiau pini
gu kita metai turės ir mažiau 
pirks, mažiau biznio darys.

Szios Velykos buvo laibai 
prastos mažiems biznieriams. 
Taii labai blogas 'ženklas viso 
kraszto pramonei ir gerovei.

Labai daug daigtu atpigs 
szia vasara. Biznieriai per 
daug prisipirko ir dabar jie tu
ri parduoti, nes jiems reikia 
pinigu del algų, raudos ir sko
los.

SAVO GIMINIU
AMERIKOJE

Pajiesžkomi Czia Asmenys 
Malones Kreiptis In Lithua
nian Information Centre, 233 
Broadway, New York 7, N. Y.

1917 metuose Anglijos Lloyd 
George ir Amerikos Preziden
tas Wilsonas prieszinosi Bol- 
szevizmui; bet nepajiege ar ne
norėjo nuversti nei Lenina nei 
Trotski. Jie tik inpykino Rusi
jos žmones su savo insikiszimu 
taip, kad Ruskiai, prieszinda- 
miesi Amerikiecziams stojo už 
bolszevikus.

Bet biznis eina kaip ir ėjo. 
Traukin iai turi gana anglių, ir 
ynai gana, anglių del szilumos, 
nes vasara jau arti.

Lewisaa visa kalte meta ant 
valdžios, ir pirsztu prikiszamai 
rodo in. Darbo Sekretorių, 
Krug, kaip) in koki žmogžudį, 
kaltina ji u ž Centralijos kasyk
lų mainieriu miirtis.

Bet ir Lewisas ne koks 
szventas; ir jo rankos kruvi
nos. Jis prisipalžinsta kad tos 
kasyklos yra pavojingos ir kad 
jis jau seniai žinojo apie ta pa
voju. Jeigu jis žinojo, tai kodėl 
jis nutylėjo iki ta 'baisi nelaime 
atsitiko?

Paskui Washingtonas ir 
Londonas užsimerkė akis ir jie- 
norejo prisipažinti kad jiems 
pavojus gresia isz Rusijos.

Buvusis Prezidentas Roose- 
veltas Komunistus priėmė ir 
pripažino kaip sau lygius ir 
jiems pilna laisve davė ir net 
pageltos ranka jiems isztiese. 
Komunistams kaip tik to ir rei
kėjo. Jie tuojaus visur inlindo. 
Insileisk kiaule in bažnyczia, 
ir ji tuojaus ant altoriaus užsi- 
rieplios.

Hitleris su Stalinu Lenkija 
pasidalino. Komunistai pradė
jo Roosevelta szmeižti. Bet ne
labai szmei'že ir ne ilgai, nes ne
užilgo Amerikos Komunistė
liai gavo isz Kominterno links-

Biznieriai jau rugoja. Žino
mas naujienas, kad Rusija, 
kaip ir Amerika yra demokra-

179— Abramaviczius, Vin
centas,

180— Abramaviczius, Juo
zais,

181— Abramaviczius, Pra
nas — Visi gyvena Brooklyn, 
N. Y.

182— Abromaitis, Pranas — 
Ankscziau gyveno Bridgeport, 
Conn.

183— Abromaviezieno, Ona
— Isz Gineicziu. (Isz namu 
Naujalyte). Gyveno Philadel
phia, Pa.

184— Abromaviezius Jonas,
— Gyveno Priladelphia, Pa.

185— Adomaviczius, Kazys,
186— Adomaviczius, Jonas,

187— Adomavicziute, Urszule,
— Gyveno Mahanoy City, Pa.

188— Adomaviczius, Pijus,
— 1920 metuose gyveno Maha
noy City, Pa. Turėjo krautuve.

189— Adomaviczius, Jonas,
190— Adomaviczius, Vincas,

— Gyveno Shenandoah, Pa.
191— Aleknaite, Juže — Isz 

Panevėžio Apskr. Rauguvos 
Valscz. Vaidegines Km.

192— Arlauskaite, Morta — 
Apie 48 m. amž. Atvažiavo 
priesz 20 m. Isz Kaszetu.

193— Armalis, Adolfas — 
Kilęs isz Mickiszkes Km. Try- 
szkiu Valscz. Sziiauliu Apskr.

194— Atkocziuniene, Stefa
nija — Petro Makarskio duktė.

195— Atkocziunas, Antanas,
— Stefanijos sūnūs.

196— Auglio, Jonas — Sū
nūs Kazio. Kilęs isz Szalnu 
Km. Taujenu Valscz. Ukmer
gės Apskr.

197— Augustaitis, Pranas — 
69 m. amžiaus. Isz Vilkavisz
kio Apskr. Keturvalakių 
Valscz., Paszeimeniu Km. Gy
vena Brazilijoj. S. Am.

198— Augus taity te, Teresa,
— 34 m. Isz Vilkaviszkio 
Apskr., Bartininkų Km. Bar- 
tinku Valscz. 'Gyvena Brazili
joj, S. Am.

199— Augustinaviczius ar 
Augustauskas — Gimines Bag
donai ir Kijonkai. Gyveno

208— Bielinis, Pranciszkus,. " 
— Jokimo sūnūs. 50-60 m. amž. 
Isz Szvenczioniu Apskr. Tve- 
feezlau’s Valscž. Naviku Km. 
Amerikon atvyko 1926-27 m.

209— Gikinaite, Liudvika — 
Isz Panevėžio Apskr. Raguvos 
Valscz. Nibragalio Km.

210— Blazinskas, Juozas — 
(Sūnūs Jono ir Onos). Apie 58 
m. amž. Isz Ukmerges-Pijoru 
Km.

211— Boguckiene, Bričkai
te, Julija — Isz Telsziu.

212— Bukauskas, Jonas — 
Isz Sžeduvos. Brolis Romuol- 
das diibo “Ford” insteigoj.

213— Bukauskaite, Ona — 
Duktė Juozo. Gyveno Chicago, 
Ill.

214— Bukauskas Pijusas — 
Sūnūs Juozo. Gyveno Chicago, 
Ill.

215— Bukauskas Viucfas — 
Sūnūs Juozo. Gyveno Chicago, 
Ill.

216— Bukauskas, Juozas,
217— Czemerkas, Juozas 

Brooklyne gyvenas.
218— Czesna, Martynas — 

Iszvyko isz Lietuvos 1913 m. 
Gyveno Chicago, Ill. Brolis 
Petro. »

219— Chmieliauskas Julio- 
nas — Sūnūs Vinco. Gyvena 
Pemnsylvanijoj. Buvo notaras 
vardu Julion A. Chimes.

220— Citaviczius (Sitavi- 
czius) — Gyvena Chicago, Ill.

221— Cze'lno, Antanina
222— Czelno, Karol.

223— Damauskas, Petras — 
Radvariniszkiai Km. Pajavo- 
nis, Vilkaviszkiai.

224— Dalbokas Klemensas, 
—r Gyveno Philadelphia, Pa.

225— Daniseviczius Juozas, 
— Isz Kavadoles Km. Virbalio 
Valscz. Vilkaviszkio Apskr.

226— ■ Danskevicziute, Adele 
(Giliene) Isz Pilviszkiu. Jurk- 
sziu Km.

227— Desire, Dr. Michael — 
Priesz 35 m. iszvyko isz Lietu
vos. Ortopedas daktaras. Gy
veno Los Angeles, Calif.

228— Eisenas Mykolas — 
Gimė Stulgiu Par. Kražių 
Valscz.

229— Eisenaite (Sidabriene 
Sidabrą) Stase. — Gyv. Chi-

Motina In Jauna
Dukriuke

Mama — Szia, Oniute, pa- 
bueziuok Juozuką, tai gal 
neverks.

Oniute — Tai ve, tokis 
snarglis ar jisai ka supranta 
apie fcucziavima!

Tetėnas — Tai laimingas 
žmogus jog kurezias, tai ne- 
girdes tavęs per diena plepe- 
riuojant.

Pamokinimas

Tai Tau Anūkėlis

Motina — Tu Mariute, 
kaip ateina vyrai tai cziau- 
pykia lupas kuolabiausia tai 
gražesne iszrodysi.

Mariute — Kad asz nega
liu, nes nuo kramtymo gurno 
labai mano lupos iszsipleri- 
no. ‘ >

Washington, D. C. ar Chicago, 
Ill.

cagoje. Isz Stulgiu Parap. Kra
žių Valscz.

Anūkėlis — Ar žinai ka, 
tetuk?

Tėtukas — Na ka?
Anūkėlis — Asz isztikro 

nesuprantu, kaip didelis ga
lėjai apsipaeziuoti su tokia 
sena boba!

-———————

Giliukningas Žmogus

Elena Kleizute kalbėjo in 
savo tetena — Asz turiu jau
niki labai, labai turtingas, 
bet kad ir kurezias tai nieko 
nekenkia.

Siuncziant pinigus per bau 
kini czeki arba ekspresini mo 
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum? 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Skaitykite ‘Saule”

Senatoriai kelis sykius 
balsavo ir galutinai nubal
savo kad David E. Lilien- 
thal butu priimtas ir pripa
žintas kaipo sprogstanezios 
bombos komisijos pirminin
kas. Daug Senatorių labai 
prieszinosi ir priparode kad 
ponas Lilienthal per daug 
linksta in kairiaja puse ir 
draugauja su Komunistais. 
Bet, nežiūrint visu tu prie- 
kaisztu, Senatas ji priėmė ir 
jo paskyrima patvirtino.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c--
Išvirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

nes neperka, ‘biznis prastas. 
Czia tik pradžia. Visas per 
brangu. Straikos isztusztino 
darbininku kiszenius. O kai 
darbininkas neperka, biznie
rius badauja.

Sziame kampelyje mes 
priesz Kalėdas raiszeme kad

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu, užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redjrste,

tija.

1941 metuose, Hitleris savo 
dranga ir bicziuli Stalina isz- 
dave, suvedžiojo ir užklupo. Ta 
žiema, Japonai užsipuolė aut 
Amerikos ir Hitleris paskelbė 
kanai priesz Amerika. Ameri
kos Demokratu Partijos vadai 
ne tik in lova sykiu su Komu
nistais sugulė, bet ir pasibu- 
cziavo.

Niekam neatėjo in galva 
prisiminti kad Rusija Alman
tams stojo in talka, kad Rusi
ja nei Hitlerio neužpuolė, bet 
vien tik savo kaili stengiesi 
iszsigel'beti. Mes Rusijai in tal
ka stojome, ne Rusijai mums.

Galima dabar visu tu musu 
Demokratu paklausti, kur jie 
pirmiau buvo, kad to pavo
jaus neinate ar nesuprato.

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 

PLATINKI!!

200— Augustanavienytes — 
Dvi seserys. Isztekejusios. Isz 
Vaeelavos Km. Gyveno Chica
go, UI.

201— Aukszcziunas, Julijus,
— Isz Suvalkijos, Mockavu 
Km. Apie 60 m. amž. Atvažia
vo priesz Did. Kara.

202— Balsiai, Antanas, Vin
cas ir Juozas. — Isz Szakiu Ap
skr. Naumiesczio Valscz. Da
bar gyvena Kanadoje.

203— Bajorinas, Izidorius ir 
Viktorija — Isz Raseinių.

204 — Baranauskas, Jonas— 
Sūnūs Tomo. Gimė 1883 m., 
Szvenczionoliu Apskr. Kalti
nėnų Valscz. Turi Ūki.

205— Bartkeviczius, (Bar
ker) Stanley. — Isz Gelvonų. 
Jo žmona Elena Bartoskaite. 
Gyvena Brooklyn, N. Y.

206— Belazaraite, Kotrina.
— Isz Szilenu, Kauno Apskr. 
Atvyko 1904-6m. Isztekejusi. 
Turi 2 dukteris. 1928 m. atlan
kė Lietuva.

207— Bicko, Mrs. — (Anta
nina Valikoniute). Dūk. Justi
no, Gimė apie 1890 m, Radvi-

230=— Elbe Julius (ir žmona 
Auguste S’abarauskaite) 50 m. 
amžiaus. Isz Garliavos.

231— Federau Emilija — 
(Gunther) Isz įSkriausiu. 65 m. 
amžiaus. Duktė Olga Federau, 
35 m. amž. Gimus Prienuose.

232— Galvydas (žmona Gai- 
damavieziutej — Isz Utenos 
Apskr. Užpalių Valscz. Ilcziu- 
ku Km. Gal gyvena Kanadoj.

233— Gegžna Jonas — Isz 
Puszaloto Miesto. Panevėžio 
Apskr.

234— Gratkauskas Juozas 
—(Sūnūs Jono ir Marijonos). 
Gimė 1893 m. Isz Ukmergės, 
Gaideliu Km. Vedes, gyvena 
Brooklyn, N. Y. Dirbo cukraus 
fabrike.

235— Gražys, Mykolas — 
Gyvena New Yorke. Isz Že
maitkiemio, Ukmergės Apskr.

236— Graunas, Vladas — Isz 
Marijampolės.

—BUS DAUGIAU—

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraazymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 60c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 36c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviazkn užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vie&zkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 26c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele: Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles: 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t t. 52 
puslapiu...............................................16c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija apie Sierata 
puikus apraszymas. 119 pus... .15<-

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: 1 -Hoszis 
Viena motina; Vaikucziu plepejim.?.? 
62 puslapiu .................................. 16'

No. 120 Dvi istorijos apie Vain 
kas Isz girrios ir Ant nemnno. 58 
puslapiu .......................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu ... .................. 16c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
ūus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c

No. 138 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu.......................................15c

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Žadins'' ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu .......................................15c

No. 189 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo
kė j imas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .....................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu.......................................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczns. 40 puslapiu 

........................ 15e
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apvaizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkaa; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu..........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c

No. 146 Dvi ’."torijos apie Auka 
Nihilistu; Stebu*W kuczios n akt i. 
Nikitas . 61 pus . * .................15c

No. 160 Keturiom 'rijos apie Du
ktė akrnenoriaus; Ela.a; Nuspręsta
sis; A>4t keik užlaiko mo teres paslaptį 
61 puslapiu .................................. 16c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu ..............................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ...................... ................... 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
30 nuslaniu .......................... 1 *<■

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “ Saule ” tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
visus metusi

No. 160 Keturiolika istorijų 
Po laikui; Onytės laime; Per neats*, 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpata Jėzus ir miszke 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiM 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Ani 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
ežius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.....................25«

No. 162 Trys istorijos apie Bals# 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu 10«

No. 164 Septynos istorijos apie Jc 
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka 
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu 
Iszreiksztas Razbaininka*; Žydai kai 
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25«

No. 166 Trys istorijos Sūnūs M* 
Ikiaus; Iszklausyt* malda vargszo; 
Geras Medėjus... ..............    15«

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velninzkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi* 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu .......................................    25e

No. 171 Vieniolik* puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyviimo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu........... 26«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............  lie

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam Įsa 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 16«

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudru 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais): Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi- 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke .........................  li«

Adresas:
Saule Publishing COo, 
Mahanoy City, Penna,
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Dievas Teisingas Pavasaris Atnesza Cirkas

■fyĮIESTE Voldzimire gyveno ( — Isz ryto rado kupcziu 
jaunas kupczius Akselio-’papjauta. Tu su juom gulėjai.

vas. Turėjo narna ir du kremus, j Tik tu vienas ta galėjai pada- 
Aksenovas'buvo geltonplau- ryt! Peilis kruvinas, o ant ga- 

kis garbiniuotas patogus vy- lo iszrodai kaltu. Kalbėk ar 
ras. Isz jaunu dienu gere daug, užmusziei, ir kaip ir kiek pa- 
o kada užsigerdavo iszdary- emei pinigu!
davo visokius ergelius; nes ka- Aksenevas užsikeikė ant vi- 
da iszsipagiruodavo, vela apsi- su szventu, juk tai ne jisai nu- 
malszydavo. žudė kupcziu, jog turi su sa-

Viena diena vasaros laike, vim 8,000 rubliu, nes savo loc- 
Aksenov'as iszvažiavo ant jo- nūs! Buvo iszbales ir drebėjo 
marko in Nižna. Kada sėdo in iszrode ant kaltininko.
vežimą, pati ji melde:

— Ivanai nevažiuok turė
jau biauru sapna szia nakti!

Aksenovas nusijuokė.
—■ Gal bijai kad nepasiger- 

tau ant jomarko.
Bet ji atsiliepe:
— Nežinau del ko esmių to

kioje baimėje, nes tik tiek atsi
menu; sapnavau jog atėjai isz 
miesto be kepures, žiurau visa 
tavo galva žila.

Aksenevas vela nusijuokė.
— Kūdikis esi. Paregėsi, jog 

sugrysziu sveikas ir parvesziu 
tau puikia dovanele.

— Atsisveikino su szeimyna 
ir nuvažiavo.

Pusiaukelyje susitiko šu pa
tinstamu kupczium ir susilaikė 
svetainėje ant nakvynes. Atsi
gėrė arbatos nuėjo gulti, pa
ėmė kambarius szale vienas ki
to. Aksonevas buvo papratęs 
kelti anksti. Norėdamas iszke- 
liauti priesz karszti liepe už
kinkyk arklius užmokėjo gas- 
padoriui už nakvyne ir iszke- 
liavo.

Nuvažiavęs apie keturesde- 
szimts viorstu susilaikė prie 
karezemos pagirdyt (arklius. 
Kada atsisėdo ant suolelio, 
sztai paregėjo ant kiemo užva
duojant vežimą isz kuriuo iszli- 
po uredninkas su dviem sar
gais prisiartino prie Aksonevo 
ir užklausė jo: Isz kur ir kas ka 
do vienas?

Aksenevas atsake ant už- 
klausymo ir užprasze ant arba
tos. Nes uredninkas nuolatos 
klauso kur nakvojo vakar? Ar 
pats ar su kupczium? Ar mate 
ant rytojaus kupcziu? Del ko 
taip anksti iszkeliavo?

Aksenevas nusiste'bejo to
liais klausymais, apsakinėjo 
kaip buvo ir užklausė:

Ko taip mane daug klausine- 
jate? Ar tai asz kokis vagis ar 
razbainirikas. Važiuoju su savo 
reikalu palikit mane malszu- 
me. ,

Tada uredninkas paszauke 
sargus tardamas: esmu virszi
ninkas policijos, o klausinėju 
del to jog kupczius su kuriuom 
vakar nakvojai likos papjau
tas. Padarykit krata (ant jo vy
rai! Paszauke in savo pagalbi
ninkus.

Paėmė krepszi ir kupareli, 
perkratė viską. Sztai policijan- 
tas iszeme isz krepszio ilga 
peili.

— O tas keno? Paszauke.
Aksenevas pabalo paregejas 

sukruvinta peili. Persigando.
— Isz kur tas kraujas? Už

klausė jo.
— Asz, ne žinau! Asz peilio, 

tai ne mano, asz....
Bet polici jautas szauke:

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!
*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*

Policijantas liepe ji suriszti 
ir pasodyti iii vežimą. Kada 
radosi tokiam padėjimo varg- 
szas apsiverke graudžiai. Paė
mė jam pinigus ir tavora ir nu
gabeno in kalėjimą.

Nusiuntė in Vlodzimira isz- 
tyrinet visa gyvęnima Aksene- 
vo.

Visi kupeziai ir gyventojai 
1 liudijo kad Aksenevas gere isz 
jaunu dienu, nes ant senatvės 
apsimalszino ir buvo geru žmo
gum.

Bet, pastate ji priesz sudžia 
už nužudinima kupeziaus ir pa
vogimą dvideszimts tukstan- 
cziu rubliu!

Pati nežinojo kia apie tai 
manstyt. Paėmė su savim vi
sus vaikus ir nuvažiavo in 
miestą kur josios vyras sėdėjo 
kalėjime. Isz pradžių nenorė
jo josios inleisti, bet iszprasze 
pa veliu ima nuo dažiuretojaus.

Paregėjus ji kalėjime tarp 
kitu žadintojų, vargsze net ap • 
alpo. _ Pradėjo ji klausinėt, 
kaip tas viskas atsitiko. Apsa
kė jei viską.

— Okad'albar? Užklausė.
— Reikia kreiptis pas Cie

sorių: Juk nekaltas, negali 
pražūt!

Ji apsakė jam, jog senei nu
siuntė pas Ciesorių praszyma, 
bet tasai ne nuėjo in ‘jo rankas. 
Aksenovas nutylo.

— Matai, kalbėjo jo pati, 
ne'bereikalo tarė apsaugojau, 
kada iszvažinejai. Sapnavosi 
man, jog pražilai, nes ant tik
rųjų nebageli pražilai!

Glostindama jo veido, už
klausė:

— Man, paežiai, atsakyk 
teisybe: Ar užmusziai?!

— Ir tu manstini?! — Su- 
sznabdždejo Aksenevas, o už
dengės veidą delnais, pradėjo 
verkti.

Atejas kareivis iszvede pa- 
czia ir vaikus isz kalėjimo. Ka
da motere radosi jau už duriu, 
Aksenevas kalbėjo pats in sa
ve:

— Tik vienas Dievas žino, 
ba mate kaip atsitiko! Tik nuo 
Jo galiu tikėtis pagelbos.

Paliovė siunsti praszimus, 
palove tikėtis teisingystes nuo 
žmonių.

Likos apkaltintas ant szimta 
botagu ir prie sunkaus darbo.

Perbuvo tenais dvideszimts- 
szeszis metus! Plaukai suvis 
pabalo, iszaugo ilga barzda, su
sikūprino, mažai kalbėjo retai 
kada nusijuokdavo, 'bet tankiei 
meldėsi.

Kalėjime iszmoko siūti cze- 
batus, o už uždirbtus pinigus 
nusipirko sau Nauja Testamen
ta ir skaitė pakol buvo szviesu, 
o Nedėtomis eidavo in Cerkve, 
ir giedodavo ant koro.
Visi ji mylėjo ir buvo laikytas 
pagodoneja nuo visu. Neap- 
laikydavo niekad jokiu laiszku 
ir nežinojo kas sviete naujo.

Viena diena atgabeno nau
jus kalininkus. Vienas isz ju

buvo jaugsztas vyras, apie pen- 
kis-desziimts metu, kuris kalbė
jo: \

— Sztai broliai, nekaltai 
mane in czionais atvarė. Ark- 
klys nutraukė pleszkes ir pabė
go, o kalte uždėjo ant manės, 
kad tai asz ji apvogiau. Bet 
teisybes nežino, ka ir kada ant . ltikrųjų apvogiau. Jau nuo se
nei man prigulėjo czionais bū
ti, bet nesugavo. Bet dabar ne 
esmu kaltas dievaži!

— O" tu isz kurt! Užklausė 
vienas isz kalininku.

— Isz Vlodzimire, vardas 
Makaras, o po tėvu Siemiano- 
viez!

Aksenovas pakele galva su 
užklausymu:

— Gal girdėjote tenais apie 
kupcziu Aksenova?!

— Girdėt girdėjau. Tur
tingi. Nebereikalo tėvas isz- 
varytas in Sibiro. Tokis pats j 
kaip ir mes nusidejelei! O tu 
dieduk, isz kur?

Aksenevas nemėgo kalbėti1 
apie savo nelaime, atsiduso gi
lei ir tik tiek kalbėjo:

— Už mano pnasikaltima 
jau dvideszimts-szesztas metas 
kaip esmu czionais!!!

-— O už koki prasikaltimai 
Užklausė Makaras.

— Ila, gal užsitarnavau,— 
sumurmėjo po nosia Aksene
vas, daugiau nenorėjo kalbėti, 
už ka gavosi in Sibirą, nes kiti 
kalininkai apšokę naujai pri
buvusiam,, už ka gavosi in Si
birą ; buk ka:s tokis pakelyje 
užmusze kupcziu, o jam padėjo 
kruvina peili!

Iszgirdes tai Makaras, dirs
telėjo ant Aksenovo, davė su 
kumszezia in kaktai, paszauke:

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20<f 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Kai Lietuvoje visi laukia 
vieverselio pavasaryje, taip 
Amerikoje visi vaikai laukia 
Cirko. Amerikoje ne tik vai
kai bet ir seniai eina in cirką 
pažiūrėti, pasijuokti ir pa
žiopsoti.

Ringling Brothers ir Bar

num and Bailey circus jau 
pradeda, savo ilga kelione, 
kuri prasitęsia per visa va
sara. Dabar cirkas su visa 
savo paroda randasi in Ma
dison Square Garden, N. Y. 
Isz ežia jie važines po visus 
didesnius miestus.

•*

— Na, na, tai tik navatnas 
atsitikimas! Pasenai, jog ne
galima nei pažinti!

Pradėjo ji klausinėt, kur ji
sai Akseneva mate, bet Maka
ras nieko ant to neatsake.

BALTRUVIENE

Buvau atsilankius Czikagoje 
in kėlės vietas, 

Kur turėjo vyrai bedas,
Ba bobeles baisiai prisiteisė, 

Isz vietos in vieta neszdinosi.
Dvasiszkas bažnyczioje 

tankiai barasi, 
Ir net galva kasosi, 

Taisės girtuokles bausdamas, 
Ir ant gero kelio vesdamas.

Kaip rodos, 
Nieko nepadarys, 

Isz velnio ant aniuolo 
neperdarys, 

Jau kad szvarios rūteles 
tai szvarios, 

Ne bile kokios, 
Net in bažnyczia 

veidrolius neszasi, 
Laike misziu in 

terlas žiurosi, 
Argi tai ne juokas, 
Ir puikus triksas!

* * *
Jau tai butu labai 

negražu, 
Kaip apie Baltimoreje,

Kur ten moterėles girdžiu, 
Kaip nuo ryto nemazgoti 

disziai, 
Vai tai labai negeria. 
Lyg vakaro stovi ant 

stalo, 
Niekas ju ne apvalo, 

Kokia dienele pas jus 
užklysta.

Tai viską iszklynusiu, 
Turiu jau apie tai 

užrakti, 
Toliau in svietą

Czia matome drombli ar 
sloniu, ir po deszinei juokda
ry Harry Dann. Tokiu juok
dariu randasi daugiau negu 
szimtas, ir jie visi visokius 
szposus kreczia per cirko pa
rodas. \

------- -★--------

— (Stebuklai! Murmėjo po 
nosia. Sztai kur mes vela susi
tinkam! Stebuklai!

Girdėdamas ji taip kalbanti, 
pagalvojo, jog tasai žmogus 
gal žinojo kas nužudė kupcziu!

keliauti.
* * *

Jeigu jus Vilkesbario 
mergeles norite gert,

Tai turite nepasigert, 
Nes tai iszrodo biauru,
O ir jum tas negražu.

Badai kokiam tai užkaboryja, 
Merginos guzute ryja, 

Vyrelems neapsileidžia, 
Gere net pasileidžia.

Turgi pas geras szeimynas 
dirbti,

Ba joms geriau gerti,
Ne kaip darbas rupi, 

Nemieja per diena tupi.
Tiktai laukia vakaro, 

Ar nusustvers ka 
tokio,

Kokio kvailiukio, 
Nekalto vaikinuko,

Kad prie saves 
priviliot,

Ir sziaip taip 
susivineziavot.

Negerai mergeles darote, 
Jeigu tokiams pasirodote,

Asz da ir daugiau 
žinau,

Ba tiligrama gavau, 
Tai jeigu nepasiliausite,

Tai in kaili gausite.
* * #

• Milwaukyje nekurtas 
moterėles latravoja,

Be paliovos vis baliavoja, 
Prie guzutes vis susedia, 

Per dienas nieko 
ne edia.

Vaikus vežimėlyje palieka, 
Iszpuolia ant žemes 

pasilieka,
Klykauja ir staugia, 

Nueja name lovoje stena.
Vyras isz darbo 

parejas klabina,
Gydytoja supranta kas 

tai yffi,
Iszbara kvaila vyra, 

Tai tokios pas mus rūteles, 
Apsigeria nuo guzutes!

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

— Turėjai apie tai girdėt, 
o gal mane kitados pažinojai, 
tarė.

Makaras atsiliepe:
— Gal ir girdėjau. Neatsi

menu ? Daug metu jau praėjo!
— O gal girdėjai, kas kup

cziu nužudė?!
Makaras nusijuokęs, tarė:
— Gal tasai, pas kuri rado 

sukruvinta peili? O kad ir kas 
; taji peili padėtu, nesueme jo, 
*už tai ir nekaltas! O ant galo 
argi kas galėjo padėti neisz- 
budniais mieganezio.

Aksenova kas tokis suspau
dė.

— Tai tasai žmogus isztik- 
ruju užmusze kupcziu, tarė 

' pats sau. Atsikėlė ir nuėjo to-
, liaus.
I Per visa ta nakti negalėjo vas atsigulė ir jau snaude, isz- 
Į užmigti. Apėmė ji baisus gai- girdo, jog kas tokis prisiart^ 
lestis ir nuliūdimas. Priesz 
akis stojo jam pati, mate ja 
kaipo gyva, o pats save, kokiu1 Dirstelejas pažino tamsumo- 
buvo tame laike, kada važiavo je Makana.
ant jomarko, kaunu, linksmu1 — reikalauji nuo ma- 
Atsimine- kaip ji plake bota- nes?!

• ■ . • r į—. • • V I A f ™ X. .1 _ ■ i •
gaiš, kaip ant Sibiro iszveze.
Visas gyvenimas kalėjime jam 
praslinko pro akis, baisi atei- 
ns!

i Makaras tylėjo.
! — Szalin isz czion, ba pa- 
! sziauksiu kareivi!!!

Makaras pasilenke prie jo
— Ir tai vis per ta rakali! szaukdamas: 

Manstino.
Ir apėmė ji baisus piktumas ki man! 

prieszais Makara, norints pats — turiu atleisti?! 
turėtu dingti, geide atsimoket — Tai asz papjoviau kup- 
už papildyta skriauda! Per vi-lczin, asz padėjau tau peili, bo
są nakti meldėsi, bet negalėjo rejau ir tave papjaut, nes man 
apsimalszyt. Ant rytojaus, ne-1 perszkadino. 
prisiartino prie Makaro ir ne-Į 
žiurėjo ant jo.

— Taip praslinko dvi san- 
vaites. Aksenevas naktimis — Ivanai Aksenevai dovd- 
negalėjo užmigt, o nuliūdimas'nok! Asz prisipažinsiu, jog 
taip szirdi jam suspaudė, jog kupcziu nužudiiiau! Tave pa- 
nežinojo ka su savim pradėti. | leis. Sugryszi namon!

Viena karta laike, nakties — Gerai tau gelbet, o ar ma- 
pradejo vaiksztinet kambaryje žai ta laika iszkentejau? Kilt 
o staigai paregėjo, jog prie šie- asz diaibar eisiu. Pati jau numi- 
nos jo lovos pradėjo žeme by
rėt! Sustojo ir akyvai temino. 
Isz po lovos iszszoko Makaras 
ir dirstelėjo ant jo ibaimingai:l
Aksenevas norėjo iszeiti. Ma^ leiski! Kada mane kapojo na- 
karas ji pagriebė už rankos ap-' gaika buvo man lengviau ne 
sake jam sznabždedamas, kad kaip dabar. O tu mane da pasi- 
iszkase po žeme skyle, jog kas1 gailejai, ne iszdavei! Atleis^ 
diena isznesza žeme auluosiaĮ vardan žaiduliu Kristaus, at- 
nuo czebatu ir iszpyla laike leiski kaltes latrui! 
darbo.

— Jeigu niekam apie tai 
nesiptelesi, tai ir tave isz czio
nais iszvesiu, kalbėjo Makaras. 
Bet jeigu mane iszduotum, ap- 
laikysiu botagus, nes ir tau 
gausis nuo manės!

Aksenevas isztrauke ranka, 
tardamas:

— Nėr ko bėgti, o užmuszti 
mane jau nereikalauji, nes ir 
taip mane nuo senei užmuszei! 
Ar asz tave iszduosiu ar ne, tai 
mano veikalas.

Ant rytojaus, kada kareiviai 
iszvede “kartaržninkus” prie.1 
darbu paregėjo kaip Makaras 
iszpyle žeme isz aulu, pradėjo 
daryti revizija ir užtiko ant isz 
kastos skyles. Pribuvo in ka
lėjimą virszininkas, klausinėjo 
visu kalininku, kas taip pada
re?

Visi ginezinosi. Kas žinojo, 
tylėjo, nes nenorėjo iszduoti 
Makaro, nes žinojo, jog už tai 
kapos ji nemielaszirdingai, o 
gal ir ant smert!

Tada virszininkas atsigry- 
žias in Akseneva. Žinojo jog 
tai žmogus teisingas, ir tarė:

— Pasakyk man, kaip priesz 
pati Dieva: Kas tai padare?

— Makaras stovėjo mal- 
sziai ir žiurėjo ant virszininko 
gera duszia. Rankos Akseno
vo sudrėbėjo manstino: “Kam 
gi asz tūriu (apsaugoti, argi ji
sai mene nepragaiszinol Tegul 

dabar kenezia už mano kan- 
czias. Pasakysiu, tai ant smėft 
ji užkapos. O gal asz ji ilužiu- 
in neteisingai? Lenkviau, bus 
man, jeigu ji iszduosiu.”

Virszininkas da kartai in ji 
atsiliepe:

— Na, seni pasakyk kas tai 
iszkase?

Aksenevas dirstelejb vela 
ant Makaro, isztardamas’:

— Ne galiu pasakyti, jUšli 
blagurodija. Man Dievais ne
liepė. Darykite su manim ka; 
norite!

— Ant niek prisid'ave ker- 
szinimai ir praszymai. Ak'se- 
nevas daugiau nieko neatsake. 
Dažiuretojai neisztyrinejo kas 
iszkase skyle?

j Ant rytojaus kada Akseilo- 

no prie jo ir atsisėdo prie koji! 
ant loveles.

— Ivanai Aksenevai, atleis'

Aksenevas tylėjo. Nežinojo 
| ka ant to atsakyt. Makaras at- 
siklaupe prie jo kojų.

re. Vaikai tęva užmirsžo!
Makaras daužė galva in mū

ra kalbėdamas:
— Ivanai Aksenevai, at-

Ir verke kaip kūdikis.
Aksenevas taipgi apsiverkęs 

kalbėjo:
— Dievas tau atleis. Kas gal 

žinoti? Gal asz szimta kartu 
arszesnis už tave.

Nuo to laiko paliovė manstyt 
apie namus, manstino tik apie 
smerti.

Makaras prisipažino prie 
kaltes. Kada ant galo atėjo nuo 
valdžios idant Aksenova pa
leisti ant liuosy*bes su laiszka 
nuo gubernatoriaus kuriuoje 
apgailestavo nekalta nubaudi
mą ir iszgujima in Siberija liž 
žudinsta kuriuos nepapild’e. 
Aksenevas nedasilaūke tds 
linksmos valandos, nes jau bu
vo numiręs. — B.

----- GALAS-----

Pirkie U. S. Bonus
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Žinios Vietines
— Petnyczioj Szvento Mor

kaus Evangelisto.
— Subatoj SS. Kieto ir 

Marcei.
— Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola Szv. Žito; Panedclyje 
Szv. Povilo nuo kryž., Utarnin- 
ke Szv. Petro isz Veronos; Se- 
redoj Szv. Katarinos Sieniete; 
Ketverge pirma diena Gegu
žio (May), taipgi Szv. Pilypo 
Apasztalo, szis menesis pa- 
szvenstas del garbes Szv. Pa
nos Marijos; Petnyczioj Szv. 
Atanazo Vysk., Subatoj Szv. 
Kryžiaus atradimas.

— Lapai ant medžiu) jau 
pasiredineja in savo vasarinas 
parėdus.

— Vasilas Samus turėjo 
operacija Locust Mt. ligonbute.

— Nedelioje, ineina naujas 
Vasaros Laikas. Kai kurie 
miestai ir miesteliai nepripa- 
žinsta szito naujo laiko ir per 
.vasaros laikosi seno laiko, bet 
jeigu ant paliepimo musu mies
to valdyba tai laikas gal vėla 
permainys ant naujo laiko Ne
delioj, Balandžio (April) 27-ta 
.diena. Ta syk laikrodžiai bus 
pastumti įgreicziau viena va
landa ir tesis iki Rugsejo-Sepr. 
28-ta diena.
; r— Panedelyje Balandžio 
(April) 28-ta d., Lietuviu Mo
terių Kliubas isz Schuylkillo 
pavieto laikys savo Metini 
Bankieta, Necho Allen svetai
nėje. Pottsvilleje. Bankietas 
prasidės 7-ta valanda vakare.

Philadelphia, Pa. — Monsig- 
noras J. Carroll McCormick, 39 
metu amžiaus, buvo inszven- 
tintas in Vyskupus Philadel- 
phijoje, Balandžio (April) 23- 
czia diena. Kardinolas Dennis 
Daugherty inszventino ar kon
sekravo in vyskupus. Daug 
augsztu dvasiszkiu suvažiavo 
isz toli ir arti.

Shenandoah, Pa. — Szvento 
Jurgio Parapijos atlaidai atsi
buvo szia sanvaite. Parapijie- 
cziu daug laukiesi in bažny- 
czia per atlaidus, Balandžio 
(April) 22-23 dienomis. Sve- 
cziai kunigai suvažiavo isz vi
su apylinkes parapijų. Seredos 
vakara Kunigas Stanislovas 
Laurinaitis isz Mount Carmel, 
Pa., pasakė pamokslą, Miszpa- 
rius atlaike Kun. Dak. Juoza
pas B. Konczius, jam asistavo 
Kunigai Jurgis Degutis isz Ta
maqua ir Albinas Neverauskas 
isz Girardville.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

WASHINGTONAS 
VERDA

Kongresmonai Pyksta 
Ant Henry Wallace —

Reikalauja Kad Jis Bu-į 

tu Nubaustas

Prezidentas Trumanas
Nieko Nesako

WASHINGTON, D. C. — 
Nespėjo Henry Wallace už
baigti savo prakalbas priesz 
Amerikos valdžia Londone,! 
kai sukilo audra Washingtone. I

Senatorius Arthur Vanden
berg sako: “Visi mes pasipik
tinome isz to Amerikieczio, ku
ris nuvažiavo in svetima krasz- 
ta ir ten organizuoja visa svie
tą priesz Amerika.”

Senatorius E. H. Moore isz 
Oklahoma nusiskubino pas 
Prezidentą ir pareikalavo kad 
Henry Wallace butu paszalin- 
tas isz Demokratu Partijos.

Ypatingai Demokratai inir- 
szo. Demokratas Senatorius 
John L. McClellan isz Arkan
sas sako: “Man rodos, kad 
Henry Wallace stengiasi save 
iszsiaugsztinti Komunistu 
Partijoje ir tapti ju vadas 
Amerikoje.”

Demokratas Senatorius Wil
liam Fulbright isz Arkansas 
sako: “Tos prakalbos taip 
skambėjo kaip jos butu isz pat 
Kremlino iszleistos.”

Senatorius Walter George 
isz Georgia sako, kad tos pra
kalbos buvo tikrai “neprotin
gos.”

Senatorius James O. East
land isz Mississippi sako: 
“Amerikos buvęs Vice-Sekre- 
torius Wallace prasižengė 
Amerikos instatymais, nes jie 
su savo tomis prakalbomis 
stengiasi Amerikos varda pa
žeminti ir Amerikos jiegas pa
kirsti.”

Henry Wallace su savo tomis 
prakalbomis daug klausimu 
iszkele ir daug iszkados pada
re Amerikos užsienio politikai.

Amerikos valdžia kaip tik 
dabar stengiasi palaikyti drau- 
giszkus santykius su Anglija.

Szitos prakalbos pakenkia 
Sekretoriaus Marshall intekme 
Moskvos Konferencijoje, kur. 
jis su Sovietais turi derintis ir 
net susikirsti.

Visuose krasztuose Ameri
kos ir Amerikiecziu geras var
das nukentejo, nes visiems 
svetimtaucziams dabar aiszku 
kad Amerikoje nesiranda vie
nybes.

Tos prakalbos suardė vieny
be net ir namie, Washingtone, 
nes dabar Republikonai turi 
gera lazda su kurie jie kulia' 
Demokratus, nes Henry Wal-! 
lace yra augsztas ir intakingas 
ir galingas Demokratas. Patys1 
Demokratai dabar prarado sa
vo partijos vienybe, nes vieni1 
užtaria savo žmogų Wallace, o 
kiti reikalauja kad jis butu isz

Potvynis Užpludino Miestus Ir Miestelius

Lietus, potvyniai ir be
veik tikri tvanai užpludino 
miestus ir miestelius upes 
virsz krantu pasileido in 
laukus ir lygumas.

Czia paveikslas kaip Len
sing miestelis, Michigan val
stijoje iszrodo. Potvyniai szi 
pavasari padare labai daug 
iszkados, bledies. Ūkininkai

labiausiai nukentejo; trio- 
bos buvo nunesztos, galavi- 
jai prigėrė. Iszkados po visa 
kraszta sudaryta del keliu 
milijonu doleriu.

partijos iszbrauktąs.

Pajieszko Merginos Ar Moteres Tarnaites

Gera szeimyna, kurioje randasi tik trys suaugusieji žmones 
pajieszko merginos ar moteres tarnaites. Darbas lengvas 
ir tik naminis, reiszkia tik “Housework.” Szeimyna gy
vena Harrisburg mieste, kur tarnaite gautu gera alga, ge

rus namus ir sau locna kambarį su visais patogumais. 
Jeigu kas norėtu szitoki darba, kreipkities in szita adresa:

BOX B-100 — c/o SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY "CITY, PA.

O prezidentas Trumanas ir 
vėl prasiszoko ir visai netyczia 
inklimpo. Jis, ta vakara priesz 
Henry Wallace prakalbas Lon
done, vieszai laikrasztinin- 
kams pasakė kad jis tikisi kad 
Henry Wallace rems Demokra-

Ant rytojaus Prezidentas 
pasakė laikrasztininkams kad 
vienatine iszeitis yra kad biz
nieriai savanoriai, 
atpigintu^ viską ir 
dirbtu bet daugiau 
Szitoks patarimas

savo valia 
mažiau už- 

parduotu. 
mažai ka

tu Partija per Prezidento rin Reiszkia, nes biznierius labiau 
kimus 1948 metuose.

Dabar Prezidentas Truma
nas nieko nedaro ir nieko nesa
ko apie Henry Wallace. Mac, 
rinkimai jau artinami ir Henry 
Wallace yra žmogus su kuriuo 
reikia per rinkimus skaitytis. 
Jis tik tiek iszdryso iszsireisz- 
ti: “Duok jam gana virves ir 
jis pasikars.” ,

žiūrės in savo bizni ir savo ki- 
szeniu negu paklausys Patari
mu isz Prezidento.

EROPLANO
NELAIME

COLUMBUS, GEO. — De
vyni žmones žuvo kai mažas 
eroplanas susimusze su dideliu 
Delta Airlines eroplanu, visai 
netoli nuo žemes.

Didelis Delta eroplanas ant 
kurio važiavo asztuoni to ero- 
plano kompanijos virszininkai, 
jau besileido žemyn isz padan
gių ir buvo apie trisdeszimts 
pėdu nuo žemes, kai visai neti
kėtai vienas mažas eroplanas 
teipgi norėdamas nusileisti, 
pataikė in ta dideli eroplana. 
Delta eroplanas perlūžo per pu
se ir abudu eroplanai nukrito ir 

| užsidegė.
_ __  -_____  _________ Į Gaisras taip baisiai dege per 
tris centus ant dolerio. Ar ki- valandas, kad nebuvo gali- 
taip sakant, nuo 1946 metu1 ma Prie eroplanu prieiti. Visi 
Amerikos doleris nupuolė ligi 
66 centu vertes. Kiek da jis 
puls ir kur sustos tai klausimas 
m kuri musu mokslincziai ir 
biznieriai nori bet negali atsa
kyti.

Bet visi mato koks pavojus 
visiems gresia, nes kaip tik pa- 
nasziai buvo 1921 metuose kai 
visas biznis subankrutavo ir 
žmones likosi be darbo ir be 
skatiko.

Prezidentas susiszauke fab
rikantus, biznierius, politikie
rius ir mokslinczius ir stengėsi

PRAGYVENIMAS
IR BIZNIS

WASHINGTON, D. C. — 
Nereikia jokio augszto mokslo 
ar kokiu storu moksliszku kny
gų pamatyti kad pragyveni
mas baisiai brangus ir kad biz
niui gresia pavojus jeigu vis
kas da taip brangs ir žmonėms 
kiszeniai vis tusztes.

Nuo 1946 metu iki dabar 
viskas pabrango net visi trecz- 
daliu: reiszkia trisdeszimts

žuvo.
Tame mažame eroplane skri

do sau vienas Jack Fussell, 42 
metu amžiaus, bravorininkas. 
Jis buvo savo ta maža eroplana 
neseniai nusipirkęs nuo armi
jos.

NAUJOS MADOS 
ŽMOGŽUDŽIAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žasties del tos žmogžudystes.! 
pasitarti. Isz to susirinkimo1 Jis sako kad jis myli ir nori 
mažai ko naujo iszejo. I žmones žudyti.

REDDY KILOWATT
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Odd Jobs . .
~TOO BAD MR. NOODT E— ' 
one: oe the odd jobs, 
I DO NOW, /S OPEMTC 
AN ELECTRICALLY-HEATED 
RAZOR THAT SOOTHES THE 
SKIN AND HEALS ABRASIONS..
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dainavo. Bet czia tai jau kitas ku žvilgsniu. Apie penkios de- 
klausimas. Vienas kitas kon-į szimtys geriausiu musu kari- 
certas tai jau jos reikalas; žmo-; ninku tenai važiuos pertvarky- 
nes gali eiti, gali neeiti. Bet in ti ir vesti Graikijos armijas. 
Metropolitan Opera žmones isz Tas pats bus ir Turkams.
anksto už visus metus užsimo-Į Kongresmonai sako kad jie 
ka, ir patys negali pasirinkti greieziau priims ir patvirtins 
kas dainuos; už tai czia jau szita inneszima, nes beveik ne
svarbesnis klausimas. ! tus jokiu derybų ar ginezu.

Bet Kirsten Flagstad gerai 
žino, kad jeigu Metropolitan 
Opera ja priimtu tai jau visi 
Amerikiecziai butu priversti ja 
antru kartu pripažinti ir pa
mylėti.

Keliems Senatoriams ir 
Kongresmonams visa tai labai 
nepatinka; bet jie mato ir su
pranta kad priesz veja nepa
pus. Ne tik Senatas ir Kongre- 

! sas su Prezidentu sutinka szi-
Ji sako ir aiszkinasi kad ta pagelba duoti, bet visi žmo- 

žmonems negali rūpėti daini-' nes mato reikalą ir pritaria, 
ninkes gyvenimas ar pasielgi-, Graikai ir Turkai gaus ne tik 
mas, bet vien tik jos balselis, maisto ir taip reikalingu daig- 
Bet mes su tuo nesutinkame. įU, bet daug tu pinigu bus pa

skirta del apsiginklavimo ir 
del ginklu. Amerikos karo ži
novai, karininkai tenai važiuo
ja pertvarkyti ir vesti abieju 
krasztu armijas ir prižiūrėti ju

GARSI DAINININKE
■ BE TĖVYNĖS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

valdžia. Kirsten Flagstad nie
ko nepaisė. Ji tuoj aus pareika
lavo kito pasporto in Portuga
lija. Isz Portugalijos ji nuva
žiavo in Ispanija ir paskui per 
Berlyną pas savo vyra. Ji per 
visa kara su savo vyru gyveno 
kaip didžiausi ir garbingiausi 
ponai. Ėjo ir važinėjo kur tik 
norėjo.

Ji aiszkinasi ir teisinasi kad 
jie nei syki nedainavo Naciams 
bet tik Szveicarijoje ir Szvedi- 
joje.

Jos vyras pasimirė kai jis bu
vo in teismą, buvo patrauktas 
kaipo savo kraszto iszdavikas. 
Jis milijonus doleriu užsidirbo 
vesdamas bizni su Naciais.

Po jos vyro mirties, jos tėvy
nės, Norvegijos ambasada jai 
iszdave pasporta ir gražiai pa- 
prasze iszsikraustyti kuo grei- 
cziausiai. Norvegai ja in teis
mą nepatraukė ir ja neintaria, 
bet nenori jos ir jos iszsižada.

Pei’ kara ir užkariavima ir 
vergyste, kai jos krasztas taip 
kentėjo, kai jos broliai ir sesers 
badu mire, Kirsten Flagstad su 
savo vyru nei vieno skatiko 
savo žmonėms nedave, nei prie 
jokios kolektos ar gero darbo 
neprisidėjo.

Dabar, kai jos tėvynė, ja, 
kaip kokia iszgama iszmete, ji 
sugryžo pas mus ir praszo kad 
mes ja antru kartu pamylėtu
me.

Ji rengia kelis koncertus 
czia Amerikoje, bet vis bijosi * 
per daug vieszai pasirodyti,! 
nes ji nujauczia kad ir Ameri- 
kiecziai ne taip greitai pa- 
mirszta.

Bet mes su tuo nesutinkame? 
Dainininkas yra žmogus, dai
nininke yra moteris ar mergina 
ir už savo gyvenimą taip pat 
turi atsakyti kaip ir paprastas 
žmogus.

Jeigu jau gimtinis krasztas, valdžia ir politika, 
josios tėvynė taip asztriai pa
rode kad jai nėra vietos tevy-' 
ne j e, kad jie amžinai iszsižada 
tai ko ji gali tikėtis isz svetimo 
kraszto, kurio vaikai ir tėvai 
kariavo, galvas guldė ir krauja 
nraliejo svetimuose krasztuose1 
kai ji su savo kraszto iszdaviku' 
vyru sau poniszkai važinėjo ir, 
baliavojo tuose krasztuose 
kur niekam nebuvo valia nei 
isz vietos pasijudinti be Hitle
rio pavelinimo.

Gaila kad tokia puiki ir gar
singa dainininke, artiste taip 
savo varda susitersze. Visi mes' 
jos pasigesime operoje. Bet, 
doroves instatymai ir kraszto 
reikalai yra ne • vien tik pa
prastam žmogeliui; jie ir po
nams ir artistams taip pat pa
daryti.

Szita paskola ir paszelpa 
daug aiszkiau ir ryszkiau atsa
ko tam buvusiam Amerikos 
Vice-Prezidentui Henry Wal
lace kuris taip neigia Ameri- 
kieczius ir savo kraszta, ir 
stengiasi pataikauti Rusijai ir 
Stalinui czebatus laižyti.

Aiszkus dalykas, visa tai
i baisiai nepatiks ir nepatinka 
Sovietams. Sovietai laikrasz- 
cziai Rusijoje ir Komunistisz- 
ki laikraszcziai Amerikoje pik
tai puolasi ir kolioja Amerikie- 

I ežius už szita, anot j u, insiki- 
Į szima in kito kraszto vidaus 
reikalus. Bet nei Stalinas, nei 
Molotovas, da nei žodžio ne- 

I vaptelejo apie tai. Jiedu daug 
ka norėtu pasakyti, bet ar ne- 
iszdrysta ar laukia patogesnes 
progos.

TRAUKINYS
SUSPROGDINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mate. Bet žulikai suspėjo pa
sprukti.

Visi szitie kruvini susikirti
mai prasidėjo, kai Anglijos Ka
ro Sztabas sugavo, apsudino ir 
pakorė vienu Žydu sukilėliu 
vada, Irgun Leumi. Žydai 
szventai prisiekė, kad jie de- 
szimts Anglijos kareiviu pa
kars ar nugalabins už kiekvie
na nužudyta Žydą!

GRAIKAMS IR TUR
KAMS PASZELPA

PATVIRTITA

WASHINGTON, D. O. —
Senatas priėmė ir patvirtino 
Prezidento Trumano patarima 
ir nusistatymą stoti in pagelba 
Graikams ir Turkams, ir tokiu 
budu pastoti kelia Sovietu Ru
sijai tuose Viduržemiu krasz-

I tuose.

Senatoriai sutiko paskirti 
Ji dabar kreipiasi in Ameri- 400,000,000 doleriu del tos pa- 

kos garsinga Metropolitan Op-'gelbos. Jie taipgi sutinka tiem-
Į era, kur ji pirmiau taip gražiai dviem krasztam padėti karisz-

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

I ALSO RUN A SKIN 
&' SCALP MASSAGER: 
THE RUBBER TIPPED 
“FINGERS" PAT THE 
SKIN AT THE 
RATE OF IOO 
TIMES A, 
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PEESS H/S CLOTHES, 
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Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorių*.
Maldo* Rytmetinei.
Vieszpatie* malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimu*.
Apasztalu Sudėjimą*.
Deszimti* Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meile* prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Viltie*, Meile* i* 
Gailesczio.
Maldo* vakarine*.
Giesme ant pradžio* Misziu.
Miiziu Maldo*.
P*alme 45.
Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldo*.
Maldos pirm Iszpažintie*.
Perkratymas sanžine*.
Maldo* priesz pat Iszpažinti. 
Imdama* nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažintie*.
Litanija apie visus szventu*.
Prisitaisyma* prie SzV. Komunijų* 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiau* atiduodama* Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco. ,•
Malda su visuotiniais atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po

Komunijos.
Garbinimas 
Malda SzV.

Szv. Sakramento 
Tamosziau*.

Malda prie Vieszpatie* Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziauaio*. 
Maida Szv, Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžancziu* prie Szv. Marijo* 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszia* mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministrantura*.

Saule, Mahanoy City, Pa.




